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ych
mian należy oczekiwać 19 marca.

Iielefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wielką sensacją polityczną była narada, kióra się wen
odbyła wczoraj pomiędzy godz. 13 a 15 w gmachu Inspektoratu Armii, pobierać będą emeryturyna podsta-
przy udziale p. Prezydenta Rzplitej oraz premjerów rządów pomajowych: |wie nowego wymiaru i ok!iczenia.
PP. Bartla, Piłsudskiego, Świtalskiego, Sławka, Prystora i Jędrzejewicza, | Według

O naradach tych nie ogłoszone żadnego komunikatu. 3 оаНЕ 12
Mowią, že tematem obrad byia sytuacja wewnętrzna, że min, | tury otrzymały już koi alga zlece

Piłsudski przedstawił własny projekt zmiany Konstytucji, że w konse- "ia z ministerstwa skarbu.
kwencji musiałoby nastąpić rozwiązanie Sejmu i rozpisanie mowych|
wyborów.

zarządzeń gospodarczych.

odzi codziennie.
 

Nowe emerytury
od 1 kwietnia b. r.

j, WARSZAWA. Agencja: Wschód
| donosi. Dowiadujemy się, że z dniem
! kwietnia br. emeryci państwowi

zarządzenia ministerstwa
jskarbu, władze likwidujące emery-

Na podstawie zaciągniętych in-
formacyj, sprawa przedstawia się na

Mówią dalej, że wysuwano sprawę zmiany rządu i eweniualnych |stępująco: Dnia 31 marca br. wyga
jsa upoważnienie ministerstwa skar-

Wszystkie te rzeczy wymagają bezwzględnego uregulowania, które px w sprawie wypłacania emerytom
nastąpi przed 19 marca,

REPOCZ

Pełnomocnictwa dla Prezydenta
Rzeczypospolitej.

WARSZAWA (Pat). Znajdujący „zwyczajną w. zakresie ustawodaw-
się w pierwszem czytaniu jutrzej-| stwa państwowego z ograniczeniem,
szego posiedzenia sejmu rządowy
projekt ustawy o upoważnieniu pre-
zydenta Rzplitej do wydawania roz-
porządzeń z mocą ustawy, upoważ-

zawartem w art. 44, ust. 6 konsty-
tucji (z wyjątkiem zmiany konsty-
tucjij. Wykonanie tej ustawy poru-
czone zostanie prezesowi rady mini-

nia pana Prezydenta Rzplitej do wy-|strów i wszystkim ministrom, każ-
dawania wspomnianych  rozporzą-
dzeń do dnia, na który zostanie
zwołany sejm na najbliższą sesję

demu we wiaściwym jemu zakresie
działania. Ustawa wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.

Koniec sesji budżetowej 17 b, m.
fialetonem od własnego korespondenta.)

: Według obiegających w kolach poselskich pogłosek, sesja budże-
towa Sejmu zakończy się 17-go b. m.

Oprócz projektu ustawy o pełnomocnictwach rząd nie przygotowuje
już żadnych nowych projektów ustawodawczych. W Sejmie zaś, po zała-
twieniu przez komisję noweli
opracowania jedynie projekt ordynacji podatkowej,
dnak nie załatwia, choglaż już od

do ustawy przemysłowej, pozostaje do
ktorego komisja je-

tygodnia mogia to uczynić. Przypu-
szczają wobec tego, że sprawa ta będzie załatwiona dekretem.

Co do „konstytucji“, to sytuacja nie uległa zmianie. Nie dotarła
ona dotąd do Senatu.

Utrzyrauje się pogłoska o zwoianiu specjalnej sesji konstytucyjnej
na jesień.

USTAWA 0 ORDYNACJI.PODATKOWEJ
w Komisji

WARSZAWA (Pat). Przez caiy
dzień dzisiejszy obradowaia sejmo-
wa komisja skarbowa nad pro-
jektem rządowym ustawy o ordy-
nacji podatkowej. W dyskusji, w
której przemawiali przedstawicieie
wszystkich kłubów  reprezentowa- |
nych w komisji, mówcy wnosili po-
prawki do projektu ustawy.

Na posiedzeniu zabrai glos rów-
nież pan minister skarbu Ławadzki,
uzasadniając konieczność uchwale-
nia tej ustawy.

W. rezultacie projekt ustawy
przyjęto wraz z licznemi poprawka-
mi Większość wprowadzonych
zmian do projektu są następujące:

1) przeprow. ie zasady, że
tak przewodniczący, jak i zastępcy
przewodniczących  komisyj odwo-
tawczych będą wyższymi urzędnika-
mi, mianowanymi przez ministra
skarbu i uniezależnionymi od dyre-
ktora izby skarbowej;

2) rozszerzenie zasad kompe-
tencji komisji odwoławczej również
na sprawy dotyczące podatku cd
placów budowlanych;

3) wzmocnienie mocy dowodo-
wej ksiąg i zeznań, opartych o te

księgi; i
4) wprowadzenie szeregu popra-

wek, dotyczących podaiku grunto-
wego, z których najważniejsza jest
poprawdka do art. 104 ustawy, do-
tyczącej dodatkowych wymiarów o
następującem brzmieniu: „W podat-
ku gruntowym za później ujawnione
konkretne okoliczności iaktyczne
nie uważa się sprostowań, wynikłych
na skutek klasyfikacji w pomia-
rach gruntów, dokonanych ponownie

skarbowej.
przez urzędy państwowe iub przez
,austytucje Kredytu diugotermiuowe-
|go oraz przez mierniczych, których
| określi minister skarbu w porozu-
|mieniu z ministrem rolnictwa i re-
iiorm rolnych w drodze rozporzą-
dzeń;

5) м sprawie nadpłat, podlegają-
cych zwrotowi lub zaliczeniu wpro-
wadzono poprawkę, że będą one
oprocentowane, licząc od dnia wpia-
ty sumy uznanej przez władze skar-
bowe iub w wyniku odwożania za
niestusznie pobrane zapisy, jak to
było w projekcie rządowym od dnia
wniesienia prośby © zwrot nadpłaty;

6) wprowadzono również zasadni-
czą poprawkę do art. 136, dotyczą-
cego zapłacema należności aodatko-
wych przez nowonabywcę nierucho-
mości przez dodanie nowego $ o
nast. brzmieniu: „wysokość należ-
ności nie może byc wyższą od po-
danej przez wiaściwe władze skar-
bowe na skutek zainteresowanych
piatników'';

7) również ważne poprawki wpro-
wadzono dó art. 140, dotyczącego
praw pierwszeństwa zaspokojenia
pretensyj podaiku przemysiowego z
|caiego majątku ruchomego, należą-
cego do przedsiębiorstwa. W związ-
ku z iaktem, że ruchomość, będąca
w posiadaniu przedsiębiorstwa, nie-
"zawsze stanowi własność tego przed-
siębiorstwa, zobowiązano ministra
|skarbu w odpowiedniem rozporzą-
| dzeniu dodać następujące zdanie:
„minister skarbu określi drogą roz-
'porządzeń, jakie majątki ruchome
należy uważać za należące doprzed-
siębiorstwa”,

 

Sprawa Spółdzielni w Komisji sanackiej. 

 
WARSZAWA (Pat). MW. miu dzi- projekt ustawy wraz z poprawkami,

siejszym senacka komisja prawnicza |zgłoszonemi przez referenta, przy-
łącznie z komisją gospodarstwa spo- |jęła. Wnioski, zgłoszone przez
łecznego zakończyła obrady nad |przedstawicieli stronnictw opozycyj-
projektem ustawy o spółdz.elniach. |nych, zostały częściowo uzgodnione
Obrady nad tym projektem. trwały |z wnioskiem referenta, a częściowo
trzy dni, W! wyniku pracy zgłoszono |będą przedstawione na plenum jako

_ różne poprawki. Po dyskusji komisja wnioski mniejszości,

Delegacja handlowa łotewska w Warszawie.
WARSZAWA (Pat). Jutro, dn. 8

bm., przyjeżdża do Warszawy dele-
$acją łotewska do rokowań handlo-
wych z Polską. |

.Niemieccy agenci w Warszawie.
Do Warszawy przybyło szereg |mieckie firmy liczą na mcżliwość

komiwojażerów į reprezentantów |większych zamówień po zniesieniu
niemieckich firm_ h;andlowych. Nie-' wojny celnej,

Na czele delegacji stoi dyrektor
departamentu łotewskiego minister-

  

|dodatku za mieszkanie. Oanosi się
|to do emerytów państwowych cywil-
inych i zawodowych wojskowych.
| Jako ekwiwalent za powyższy
|dodatek emeryci otrzymają od 1
' kwietnia br. 10 proc. dodatek do pod
; stawowej emerytury. Za podstawo-
wą emeryturę uważa się uposażenie

zasadnicze i dodatek regulacyjny.
Nie wlicza się natomiast innych do-
datków (ekonomicznego i eronau-
tycznego). :

Np. emeryt V. stopnia posiada
dodatek za mieszkanie np. w Wil-
nie 128 zł, Od 1 kwietnia br. na pod-

zł. emeryt М. stopnia otrzyma 50 zł.,
czyli traci różnicę.

Powyższy wymiar emerytalny bę
dzie mieć niewątpliwie zastosowanie
również do kolejarzy, jakkoiwiek do
tej chwili nie nadeszły jeszcze od
władz centralnych analogiczne za-
rządzenia.
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TALONY
Z NAZWISKAMI DYGNITARZY,
PARYŻ (Pat). Według „Le Jour“

istnieje 150 talonów  czekowych,
których dotychczas nie dostarczono
policji. Są one przedmiotem targu
pomiędzy władzami i ich obecnymi
posiadaczami.

Na tych talonach figurują rzeko-
mo nazwiska szeregu wpływowych
osobistości, które pozostawały w
bliskich stosunkach ze Stawiskim.

PARYŻ (Pat). Komisja parlamen-
tarną do badania afery Stawiskiego
otrzymała dziś szereg nowych talo-
nów czeków Stawiskiego, wysta-
wianych przez Stawiskiego. Deputo-
wany Proust w związku z ujawnie-
niem jego nazwiska na talonach cze-
ków, wystosował dziś list do ko-
misji śledczej parlamentarnej z proś-
bą o możliwie jaknajszybsze prze-
słuchanie go. Jednocześnie zgłosił

tekstem (10 lamowe) po
cyfrowe, skomplikowane i z zast.

zagranicą 8 zł.
za wiersz

12 gr.,

nia go przez komisję parlamentarną.
Tissot twierdzi, że Stawiski szukał
z nim porozumienia w sprawie
umieszczenia 20 milj. frs. w bonach
bayońskich oraz w sprawie lokaty
bonów węgierskich w kasach ubez-
pieczeń społecznych.

* GDZIE KLEJNOTY?
PARYŻ (Pat). Poszukiwania klej-

notów, które Stawiski otrzymał z
Bayonne na kilka dni przed śmier-
cią, nie doprowadziły do pozytyw-
nego rezultatu. Sędzia nakazał
otwarcie safesu w jednym z banków
na Riwierze, klejnotów jednak tam
nie znalazł, natomiast miano zna-
leźć niezmiernie ciekawe nowe do-
kumenty.

PARYŻ (Pat). W, dniu dzisiej-
szym przesłuchiwany był dyrektor
jednego z nocnych klubów Tribou,
który od Stawiskiego otrzymał wiele

stawie nowego wymiaru, zamiast 128.

 czeków i który przed ucieczką Sta-
wiskiego miał otrzymać od oszusta
7 warlościowych klejnotow wza-

dymisję ze stanowiska przewodni-
czącego republikańskiego sc
handlu, przemysłu i rolnictwa. Ogło- l
szono listę osób, z któremi Stawiskil mian za 600.000 frs., wziętych przez
najczęściej porozumiewał się telefo- Stawiskiego w formie zaliczki.
nicznie ze swego apartamentu w ho- Później klejnoty te przeszły w ręce

| telu Claridge. Wśród rozmówców jakiegoś jubilera, którego obecnie
tych byli m. in.: deputowany Bon-

tykanie de Fontenay, redaktor Paul
Lewy oraz były dyrektor ubezpie-
czeń -Tissot. Tissot ogłosił list
otwarty, domagający się przesłucha- szuka policja.

Z KIM JADAŁ ŚNIADANIA
STAWISKI?

naure, Garrat, senator Hulin, sena-'
tor Odin, były ambasador przy Wa- |

PARYŻ (Pat). Komisja parlamen-
!агпа przesłuchała Stawiską. Zezna-
nia jej nie przyniosły żadnych rewe-

 

 

PASTA DO ZĘBÓW
I

MYDEŁKO DO ZĘBÓW

DENS
MAJOLA

są  niezbędnemi środkami, idealnie
czyszczącemi zęby i nadającemi im
biały wygląd. Utrzymują je w zdr.-

wiu i wzmacniają dziąsła.

dezynłekuje jamę ustną, wzmacnia
dziąsła i daje czysty oddech.

DENS jest do nabycia we wszyst-
kich aptekach, składach apt. i per-

fumerjach.

 

„£.-LA
RYGA. Pat.— Według wiadomoś-

<i, otrzymanych z Kowna, wczoraj
zwólniono z więzienia 8 Polaków, a-
resztowanych podczas ostatnich an-
typolskich zajść na Litwie. Zwolnie-

RYGA (Pat.) Jak donoszą z Ko
wna, w związku z antypolskiemi wy-
stąpieniami, jakie miały miejsce
dnia 20/2 na uniwersytecie kowień-
skim, polska frakcja przedstawiciel-
stwa studentów tego uniwersytetu
przesłała do prezydjum przedstawi-
cielstwa oświadczenie, w którem,
opisując przebieg wlecu m. in.
stwierdza, że w czasie wiecu stu-
denckiego zostały wygłoszone prze-
mówienia zwrócone przeciwko pol-
skim organizacjom akademickim U.
W. (uniwersytet Witolda) a jedna z
nich nawet została nazwana prze-
ciwpaństwową, że nie bacząc na pu-
bliczny charakter zebrania przemo-
cą usunięto z sali paru studentów
Polaków, w ich liczbie członka
przedstawiciejstwa studentów Stefa-
na Paprockiego, że zniszczono ga- ŁÓDŹ (Pat).
|prawczo-wychowawczym dla nie-
jletnich przestępców w Głazie, w po-
jwiecie wieluńskim, wybuchł bunt,
uplanowany przez kilku wychowan-

stwa przemysłu i handlu Kałnosołs. ków z przywódcą niejakim Mieczy-|wać
|sławem Koseckim ną czele.
| Wieczorem, śdy kilkuset wycho-
, wanków znajdowało się na wiecze-
rzy w sali jadalnej, Kosecki dał sy-
gnał i wychowankowie rzucili się do
demolowania urządzenia zakładu,

KW"F,
Dalsze zwalniania aresztowanych Polaków

nie nastąpiło — jak oficjalnie wyja-
śniają—w związku z amnestją, ogło-
szoną z powodu święta 16-lecia nie-
podległości Litwy.

Studenci—Polacy protestują.
blotkę ogłoszeniową
studentów Polaków.

Biorąc pod uwagę, że prezes
przedstawicielstwa studenckiego nie
uznał za potrzebne przeciwstawić się
tym wybrykom, polska frakcja stu-
dencka zakłada stanowczy protest
przeciwko wspomnianym wypadkom
i zachowaniu się prezesa przedsta-
wicielstwa i oświadcza, że wobec
powyższego nie możebrać udziału
w pracach obecnego przedstawi-
cielstwa dopóty, dopóki przedstawi-
cielstwo nie zareaguje odpowiednio
na wypadki z dnia 20/2. Odpisy te-
go oświadczenia zostały przesłane

zjednoczenia

prorektorowi tegoż uniwersytetu
kanonikowi profesorowi  Czesny-
sowowi oraz wszystkim kfrakcjom
przedstawicielstwa studenckiego. 

Bunt w zakładzie
wychowawczo-poprawczym.
W zakładzie po-;|  Dozorcy uniemożliwili ucieczkę,

alarmując komendę policji w Wielu-
niu, Na miejsce zajścia przybył nie-
|jzwłocznie oddział policji, złożony z
20 ludzi, Bunt udało się zlikwido-

D ое 2
Przywódcom zbuntowanym wy-

toczono sprawę karną, jednocześnie
zaś wszyscy wychowankowie, ma-
jacy powyżej 17 lat, przewiezieni zo-
stali do zwykłych więzień, narówni
z aresztowanym przywódcą.

Czeluskinowcy
jeszcze na lodzie.

MOSKWA (Pat). Według ostat-
nich wiadomości, otrzymanych od
rozbitków „Czeluskina”, w miejscu,
gdzie znajduje się obóz rozbitków,
utworzyły się w lodzie niebezpiecz-
ne szczeliny i pękniecia. Lody bez-
ustannie poruszają się i tworzą w
niektórych miejscach spiętrzone gó-
ry lodowe. W ciągu ostatniej nocy
barak, w którym mieszka połowa
ogólnej liczby rozbitków, z powodu
powstania w lodzie szczeliny, prze-
łamał się na dwie części. Na szczę-
ście nie było żadnych wypadków z
ludźmi. Podobnych uszkodzeń do-
znała kuchnia rozbitków, która
również rozpadła się na dwie części,
oddalone jedna od drugiej o 50 me-
trów.

Ly już zaopatrzyłeś się
w hoy jałmuźnicze „Caritasu'*?

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

millm. przed tekstem i w tekście (6 łarmowe) $5 gr., za
nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenia
rzeżeniem miejsca © 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmłentane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Walka z bandą Stawiskiego.

Terminy

  

jlacyjnych szczegółów. _ Dotyczyły
(one przedewszystkiem osob, z kto-
|remi Stawiski pozostawa! w stosun-
kach. Stawiska potwierdza, iż Paul-
Boncour, który był przyjacielem jej
ojca i wuja, złożył jej wizytę w cza-
sie pobytu w Villa Moliere w cha-
rakterze jej obrońcy. Potem go już
nigdy nie spotkała.

Stawiska oświadcza, że mążopo-
wiadał, że w jednej ze znanych re-
stauracyj jadł śniadanie przy jed-
nym stole, co i b. min. Bonnet. Sta-

jwiski jadł śniadanie również z b.
min. Durandem w Hótel de Paris.

Do Stawiskiego przychodzili czę-
sto dziennikarze Kymar, Dubarry,
Paul Levy i Darius. Stawiski spalił
jw hotelu Claridge różne papiery,
m. in, talony czekowe.

Romagnini, którego policja chcia-
jła przesłuchać, odmówił, zaznacza-
jąc, iż zgodzi się na przesłuchanie
jedynie w obecności swego adwo-
kata.

7 EKSPERTÓW
NAD ZWŁOKAMI PRINCE'A,
PARYZ (Pat). Sędzia śledczy w

Dion zwrócił się do władz o wy-
znaczenie 7 ekspertów celem prze-
prowadzenia nowych badań lekar-
skich zwłok sędziego Prince'a. Po-
między ekspertami znajdować się
będzie 3 ekspertów medycyny ogól-
nej, jeden radjolog i 3 eksperci, któ-
rzy przeprowadzą badania histolo-
giczne na preparatach dr. Kiihna.

PARYŻ (Pat). Śledztwo w spra-
wie zabójstwa radcy Prince'a pro-
wadzone jest energicznie. Przesłu-
chanie 7 pasażerów pociągu, którzy
jechali w krytycznym dniu do Dijon,
nie wniosło nic nowego.

Korespondent „La Liberte'* do-
nosi z Dijon, że na osobiste żądanie
ministra sprawiedliwości Cherona
były wszczęte dochodzenia, mające
'ma celu sprawdzenie, co porabiał w
,dniu krytycznym sekretarz osobisty
'Stawiskiego  Romagnino. Sędzia
|śledczy nie dał odpowiedzi dzienni-
|karzowi na pytanie, czy przeciwko
|Romagnini jest skierowane podej-
|rzenie o udział w morderstwie Prin-
|ce'a, Wfiładze szukają w d. c, 3 sa-
mochody, które w dniu zabójstwa

j widziano w pobliżu miejsca morder-
PK, W związku z przypuszczeniem
jo zatruciu Prince'a, zainteresowano
się również znalezioną w pobliżu
miejsca zbrodni buteleczką aptecz- .
ną. Ekshumowane zwłoki zabitego
mają być poddane badaniom radjo-
logicznym. W. dniu dzisiejszym ciało
Prince'a przeniesiono do nowego
grobowca.

ROLA PRESSARDA
| WYJAŚNIA SIĘ CORAZ BARDZIEJ

PARYŻ (Pat). „Le Jou“ twier-
dzi, iż wykrycie w aferze Stawiskie-
"go fałszywych bonów bajońskich na-
stąpiłoby jeszcze w styczniu 1933 r.,
jgdyby mie rozkaz, wydany przez
;Presserda.
| Jak twierdzi dziennik, 20 stycznia
1933 r. sędzia śledczy Audibert na
skutek skargi, wniesionej przez Ga-
rata w imieniu rady nadzorczej Cre-
dit Municipal de Bayonne, zarządził
śledztwo `
W 4 dni później sędzią śledczy

cofnął wydane już komisarzowi po-
licji polecenie i złożył sprawę ad
acta. Decyzja ta nastąpiła na skutek
rozkazu, wydanego przez prokura-
tora Pressarda,

WYDANIE SĄDOM
B. MINISTRA SERRE'A.

PARYŻ (Pat). Specjalna komisja
Senatu, obradująca nad sprawą znie-
sienia immunitetu parlamentarnego
b. ministra Serre'a, postanowiła
jednogłośnie przyjąć wniosek refe-
renta, domagający się wydania dep.
Serre'a władzom sądowym,
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KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę dnia 11 b. m. w sali własnej przy ul. Orzeszkowej 11 o go-

dzinie 12,30
Sekcja Rzemieślnicza przy Stronnictwie Narodowem

zwołuje

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 welny 



  

2

Wyrok Sqdn Marszałkowskiego
w sprawie posła Al. Zwie iego
przeciwko pos. St. Mackiewiczowi.
W środę ogłoszono następujący komunikat, który w doslownem‹

brzmieniu podajemy:
Dziś odbyło się posiedzenie Sądu Marszałkowskiego w sprawie za-!

targu między posłem Źwierzyńskim i posiem Mackiewiczem.
Na posiedzeniu tem wydano następujące orzeczenie: )
Marszałkowski Sąd Honorowy w sprawie skargi pos. Aleksandra

Zwierzyńskiego przeciwko posłowi Stanisławowi Mackiewiczowi z
wodu artykułu w „Słowie* z dn. 4, XL 1933 p. t. „Sensacje Wileūskie“,

po zapoznaniu się z treścią przewodu sądowego i wyroku Sądu
Okręgowego w Wilnie w sprawie skargi „Dziennika Wileńskiego* prze-
ciwko redaktorom i wydawcom „Głosu Wilna*, pp. Ochockiemu i Górni-
siewiczowi,

po przesłuchaniu obydwu stron, mianowicie: pos. Zwierzyńskiego
jako powoda i pos. Mackiewicza jako pozwanego,

po przesłuchaniu w tej sprawie świadków z ramienia pos. Zwie-
rzyńskiego: pp. proi. Komarnickiego i Kownackiego, a ze strony pos.
Mackiewicza — p. Ochockiego,

po złożeniu przez obydwie strony pewnych dokumentów w od-

pisach, :
po skonirontowaniu ze sobą celem ustalenia zeznań świadków:

p. Kownackiego i p. Ochockiego, 5
po rozważeniu całej sprawy w dn. 7 marca 1934 r. wydaje jedno-

glosnie następujące orzeczenie:
Co do posia Mackiewicza:
Sąd uznaje, że w artykule „Słowa*, zaskarżonym przez posła

Zwierzyńskiego, zostały użyte nieścisłe wyrażenia i przejaskrawione
zwroty, które mogły dotknąć posła Zwierzyńskiego i szkodzić mu w
opinji publicznej,

Sąd jednak wyraża przekonanie, że pos. Mackiewicz pisał ten ar-
tykuł w dobrej wierze, że czuł się sprowokowanym artykułem „Gazety
Warszawskiej“ z dn. 2. XL 1933 p. t. „Sensacje” i czuł się wskutek tego
uprawnionym do ostrzejszego wystąpienia przeciwko swoim przeciwni-
kom politycznym, że pisał bezpośrednio pod wrażeniem zapadłego wy-
roku w Sądzie Okręgowym wileńskim, który uznał sprawę domu scha-
dzek za udowodnioną, że będąc wreszcie pisarzem z żywym tempera-
mentem, daje temu temperamentowi upust w artykułach dziennikar-
skich. Tem się tłomaczą nieścisłe i jaskrawe zwroty, jakich użył wbrew
zamierzonym swoim intencjom przeciw pos. Zwierzyńskiemu,

Należy jednak podnieść, że pos. Mackiewicz wystąpił w swoim
artykule jasno i otwarcie, że pisał o tej sprawie, jak zaznaczył, nie bez
przymusu, że zastrzegł się, iż do tej sprawy więcej wracać nie będzie,
że wyraził się o pośle Zwierzyńskim w tym artykule, iż jest człowiekiem
naogół szanowanym, że uchodzi za gentlemena w każdym calu, że
wreszcie wskazał sam na Sąd Marszałkowski, aby tę sprawę bliżej
rozpatrzeć. RAPA

Pos. Mackiewicz zatem, ze szkodą dła swego artykułu, używając
pewnych wyrażeń i zwrotów nieścisłych i przesadnych przeciw swoim
przeciwnikom politycznym, nie wykroczył poza przeciętną normę, sto-
sowaną w naszych stosunkach dziennikarstwa politycznego i nie popeł-
nił czynu, któryby się nie dał pogodzić z godnością dziennikarza i posła.

Co do pos. Aleksandra Zwierzyńskiego:
Sąd Marszałkowski wykazał wiele okoliczności, na które pos.

Mackiewicz w swcim artykule, pisanym pod wrażeniem świezo zapa-
dłego wyroku Sądu Okrężowego, niedostatecznie zwrócił uwagę.

Sąd uznaje, że sąsiedztwo „Dziennika Wileńskiego'*, pisma o ten-
dencjach wybitnie katolickiego i antysemickiego z zajazdem Frydmana,
nadużywanego przezeń na schadzki, stosownem nie było i mogło wywo-
ływać w wielu kołach krytykę i reakcję,

Ale, na podstawie przeprowadzonej rozprawy, Sąd Honorowy nie
może uważać za rzecz udowodnioną, jakoby zarząd posesji przy ul. Mo-
stowej Nr. i nic nie robił w kierunku eksmitowania Frydmana, jakoby
w tej sprawie kierował się przedewszystkiem względami na korzyści
materjalne. Pewne iakty, wykazane w rozprawie, obydwu tym zarzu-
tom przeczą.

Skoro opinja publiczna w Wilnie na stosunki w zajeździe Frydmana
silniej nie reagowała, skoro eksmitowanie Frydmana, objętego ustawą że
o ochronie lokatorów, nie było rzeczą ani zbyt prostą, ani zbyt łatwą
i skoro pos. Zwierzyński, zdobywszy w wyroku Sądu Okręgowego pod-
stawę prawną do procesu o eksmisję, ten proces przeprowadził i Fryd-
mana wyeksmitował, trudno jest winić w sposób szczególniejszy właśnie
posła Zwierzyńskiego za stosunki w zaježdzie Frydmana,

Sąd Honorowy wyraża przekonanie, że zachowanie pos. Zwie-
rzyńskiego w sprawie dzierżawy Frydmana nie kolidowało z wysokiem
stanowiskiem społecznem, jakie pos. Zwierzyński zajmował w Wilnie
i Stronnictwie Narodowem.

Orzeczenie te podpisał ksiądz Szydelski, jako superarbiter, oraz
pos. książę Czetwertyński i wicemarszałek dr. Polakiewicz, jako arbitrzy,

DEKLARACJA.
Sąd Honorowy Marszałkowski w sprawie naruszenia czci między

pos. Zwierzyńskim a pos. Mackiewiczem stwierdza, że artykuł w „Kurje-
rze Porannym'* z dn. 3. III. 1934, Nr. 62, str. 3 i 4, zatytułowany „War-
szawskie echa wileńskiej brzydkiej sprawy. Sprawa domu schadzek
w posesji pos. Zwierzyńskiego przed Sądem Marszałkowskim”, podaje
przebieg rzeczy z rozprawy w wielu punktach nieściśle i niezgodnie
z istotnym przebiegiem.

, Artykuł cały jest pisany z wyraźną tendencją, aby jaknajbardziej
w opinji publicznej poniżyć osobę pos. Zwierzyńskiego. Artykuł zgóry
przesądza sprawę i wypowiada sąd, zapominając, że wydanie tego sądu
należy właśnie do Sądu Honorowego,

: Ogłaszanie tego rodzaju artykułów w podobnych okolicznościach
w interesie właśnie Sądu Honorowego musi być potępione jako wysoce
niewłaściwe. "

(Deklarację tę podpisał pos. ks. Szydelski jako superarbiter.)
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ZDEMASKOWANA POTWARZ.

PO- |tji Socjalistycznej,

DZIENNIK WILEŃSKI +!

2 prasy.
Życzliwi mentorzy.

W, swoim czasie jużeśmy raz
zwracali uwagę na nader życzliwą
opiękę, jaką żydostwo otacza so-
cjalizm. i

Prasa żydowska całego Świata
szczerze boleje nad rozgromieniem
austrjackiej socjalnjej demokracji, a
nasi, krajowi żydzi śpieszą z szere-
giem rad pod adresem Polskiej Par-

którą pragną
ustrzec przed losem jej austrjackiej
towarzyszki.

Ostatnio właśnie z szeregiem
zbawiennych rad wystąpił _ „Nasz
Przegląd", który bołeje nad tem, že
do szeregów pepesowskich wkrada
się antysemityzm.

PPS. mie zrozumiała znaczenie antyse*
mityzmu jako narzędzia reakcji. Wydawało
się, jej czasem, że jeżeli będzie traktowała
pobłażliwie antysemitów a nawet sama się

ucieknie do lekkiego antysemityzmu, nada-

jąc mu charakter socjalny, to udaremni że-
rowanie reakcjonistów na nienawiści raso-

wej. Ale zapomniała o doświadczeniu wielu

narodów, że szowinizm i antysemityzm są

najgorszymi wrogami socjalizmu, którzy ce-

lując nibyto w obcoplemieńców (względnie

żydów) pragną wymierzyć główny cios soc-
jalistom, i wogóle zwolennikom postępu i

demokratyzmu.

Najstraszniejsze w tem  wszyst-
kiem dla „Naszego Przeglądu” jest
ta okoliczność, iż antysemityzm to
woda na młyn znienawidzonych „en-
deków*. Przypomina więc autor ar-
tykułu, jak to w swoim czasie cała
lewica murem stała przeciwko „en-
dekom'', aż
dopiero przesąd lewicy wobec n.niejszości
narodowych i hołdowanie hasła większości

czysto - polskiej podreperował endecję i

sprawiły, że się znowu dźwignęła na. pie-

destal.

Czy jednakže socjališci
długo jeszcze będą słuchali swych
starozakonnych mentorów, pokaże
niebawem życie, które coraz bar-
dziej przekreśla wszelke
żydowstwa.

polscy

„Naprzód u siebie".
Pod powyższym tytułem zamie-

ścił „Kurjer Warszawski* artykuł,
omawiający skandale finansowe Sta-
wiskiego i OQustrica we Francji, Na-
sza „sanacja” chętnie babrze się w
tych skandalach, dając do zrozumie-
nia:

Czego się żydzi
Dr. Thon na tle przemówienia

posła z BB., p. Miedzińskiego, oma-

wia w „Hajncie” z 23 u. m, stosunek

Europy do żydów w dobie obecnej.

Pos. Miedziński wyrzekł wówczas,

gdyby polski obóz narodowy
przedłożył jakiś „europejski“ spo-

sób rozwiązania zagadnienia żydow-
skiego, to sanacja zajęłaby się tem.
Sanacja przez usta posła Miedziń-
skiego żąda programu w zakresie ży-

dowskim. Ten program ona ma, jest
nim program endecji, który sanacja
realizuje:

„Koniec jest taki, że staje się żydom

ta czynność winna mieć taki tytuł: „Urze-

czywistnienie endeckich programów”, Po-
cóż są nowe programy, kiedy i stare doko-

nywują dosyć zniszczeń”.

Europa nowoczesna nie jest bez-
pieczna dla żydów, czego dowodem
jest zachowanie się nacjonalistów w
Polsce:

„Ta Europa nie jest tak bezpieczna.

Przykład dają stosunki w naszej własnej

Polsce. Czy nasza droga endecja odważyła-

by się tak mówić, jak ana obecnie mówi,

gdyby Europa była starą Europą? Jest to

przyczyna, która wpływa, że ci judofobi
stają się takiemi zwierzętami i mają odwa-

gę wyrywać się z klatki, krzycząc na cały

BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro

Kobiet'parlamentach!
„Kurjer Warszawski” pisze więc:|
"Były czasy, kiedypraras francu-| WARSZAWA. (KAP). W odpo-

ską cechowała nietylko uczciwość elemen- ; Wiedzi na listpasterskiKsięży Bi-

tarna, lecz wręcz delikatnosć etyczna, skupów zarząd główny Związku Pra-

pełna skrupułów. Tak samo ziesztą ca-,SY Obywatelskiej Kobiet „ogłosił w
ła administracja francuska cieszyła się PTASIE , komunikat polemizujący ze

opinją uczciwości nieposzlakowanej. owi RR: paca sea Polski.
naby wskazać niejednego podróżnika| = zarzuty = LKu
obcego, ktėry,, z ironją opisywał t. sowie pasters im PY 2 me

drobnomieszczańską skrupulatność urzęd-, esa,2p

Na tę znakomitą przeszłość rzucają ; wołać wrażenie, że w sprawach „za-

dziś cień takie afery, jak Stawiskija, lub sadniczych Z. P. O. K. nie podziela
Oustric'a. Ale nie należy mniemać, że we światopoglądu katolickiego. а
Francji jest gorzej, niż gdzieindziej. Jest 1. „Mimo jasnego OI któ

tam tylko jawniej. W wielu innychkrajach je przed dwoma laty zajęliśmy w
poziom moralności życia codzienaego row. j stosunku „do znanego projektu W:
nież fatalnie upadł; ohydne pojęcie pryma- | małżeńskiego, „Związek „Pracy уе
tu polityki nad sprawiedliwością wzrosło; watelskiej Kobiet uprawiał jego pro-
omnipotencja zaś państwa (biurokracji) kusi pagandę sęń czytamy w Liście pa-
ludzi do szukania krętych dróg i ubocznych | Sterskim księży Biskupów. $
środków. A w tych warunkach Szatan naj-| Projektmałżeński KomisjiKody-
chętniej operuje w świecie prawniczym i,fikacyjnej dziś nawet przez wielu

nika francuskiego.

. |Związek Pracy Obywatelskiej
i jego stanowisko.
ciąży i spędzanie płodu również ze
względu na „ciężkie położenie ma-
terjalne, dobro rodziny, lub ważny
interes społeczny”. Mimo interwen-
cji Zw. P. O. K., Rząd nie zgcdził się,
aby z powyższych względów prawo
pozwalało na zabijanie kiełkującego
życia dziecka.

Czyż stanowisko powyższe orga-
nizacji kobiecej można pogodzić z
zasadami chrześcijańskiemi i z pią-
tem przykazaniem Bożem?

Wi odpowiedzi swej na List pa-
sterski Zw. P. O. K. pisząc o porad-
niach, nie używa więcej nazwy
„świadomego macierzyństwa', lecz
„higjeny kobiecej“. Postęp będzie
jeszcze większy, jeżeli w tej organi-
zacji przyjmie się katolickie pojęcie
macierzyństwa: „świadome macie-
rzyństwo w duchu katolickum to głę-
bokie poczucie godności m.tki i jej
powinności zarówno pod względem politycznym”. dawnych jego zwolenników jest u-

Dalej przypomina „Karjer War-, WAŻANY ZA niebezpieczny dla społe-
szawski” to, co pisał w „Robotniku“ czeństwa, a ze stanowiska kato-

mec. Szumański i zaznacza: jlickiego jest zasadniczo sprzeczny z
„Wspomniany autor bardzo śmiało, o. „auką „Košciola i z moralnością

twarcie i bez ogródek maluje stosunki, ist- chrześcijańską.

niejące w tej mierze w Polsce. Stwierdza , Episkopatu Ъ społeczeństwa kato-

on, że adwokaci (posłowie i seratorowie) įlickiego Związek Pracy Obywatel-

podejmują się wsżelkich interwencji admi- skiejKobiet: na licznych odczytach

nistracyjnych, interwencji u sęiz'ów śled- publicznych 1 wewnątrz swych kół

czych, w ministerjum skarbu przy załatwia- | prowadził 1prowadzi propagandę za
niu spraw podatkowych. — Jest to obyczaj, POWYyŻszym projektem prawamal-

w którym wyjątki są rzadkie. Autor,pisząc | żeńskiego. Naposiedzeniach zarzą-

o tem, nie krępuje się żadnemi względami duwojewódzkiego stolicy ipełnego

i względzikami. Fakty są wskazywane pal- zarządu głównego Zw. P.O.K. z dnia

cem, aluzje są przejrzyste. Zresztą czyż te 21 stycznia i 31 stycznia 1932 r. za”

rzeczy są tak bardzo nowe conajmniej dla padły uchwały co do taktyki popu-

Wbrew stanowisku |

rachuby ,

Przed kilku miesiącami wytoczo-
no oskarżenie przeciwko dr. Wró-
blowi w Wolsztynie b. posiowi Stron
nictwa Narodowego i znanemu dzia-|
łaczowi narodowemu, zarzucając mu!

 

przestępstwa na tle zawedowem. skowana; dla pewnych osób zaś bę-|
Sprawa toczyła się wówczas przy!
zamikniętych drzwiach przed oddzia-|
łem karnym sądu okręgowego w.
Lesznie, którzy na podstawie fałszy-
wego donosu oraz świadeciw leka-|
rzy dr. Goja i dr. Nowaka z Wol-|
sztyna zasądził posła dr. Wróbla na
10 miesięcy więzienia.

Skorzystała z tego wówczas skwa
pliwie prasa przeciwnego obozu i
napadała na p. dr. Wróbla w naj-
ohydniejszy sposób, nie odczekaw-
szy nawet wyniku zgłoszonej apela-
cji od wyroku sądu w Lesznie.

Tymczasem rozprawa niedawna
przed sądem apelacyjnym w Pozna-
niu dała p. dr. Wróblowi oraz ojcu
jego, p. Ludwikowi Wróblowi, wy-
dawcy pisma narodowego w Wol-
sztynie i znanemu patrjocie—całko-
wite, a przez potwarców całkiem,
nieoczekiwane zadośćuczynienie. O-
brońca jego, p. dr. Stanisław Celi-
chowski, podał specjalistę p profe-
sora i dr. Kowalskiego oraz pp. pro-
fesorów Horoszkiewicza i Łagunę
jako rzeczoznawców w tej sprawie.
lch orzeczenia o kwalifikacjach dr.
Goja i dr. Nowaka jako rzeczoznaw-  ców na pierwszej rozprawie w Lesz-
nie były wprost druzgocące. Wobec

tego prokurator sam stawił wniosek
o uwolnienie p. dr. Wróbla od winy
i kary, co też sąd apelacyjny zawyro
kował. Wstrętna ta potwarz została
zatem rychło i w całej pelni zdema-

dzie ona miała jeszcze niemiłe na-
stępstwa, gdy się teraz rzecz ujmie
z drugiego końca.
A jak wygląda prasa przeciwne-

go obozu?! Czy znajdzie się choćby
jedno wśród tych pism, które napra-
wi krzywdę wyrządzoną p. dr. Wró-
blowi?

„Šenatorski list
wierzytelny".

Następcą zmarłego senatora
Ciastka ze Stronnictwa Ludowego
został p. Jan Szafranek. W ostatnich
dniach zgłosił się do niego jakiś o-
sobnik, podający się za delegata BB.
z Kielc i, podając nawet swoje na-
zwisko, oświadczył p. Szairankowi,
że ma podpisać akces do BB., bo w).
przeciwnym razie nie otrzyma „„se-
natorskiego listu wierzytelnego“. P,
Szafranek nie dał się jednakże wziąć
na ten kawał,

«Przybudówka» do BB.
W. Sejmie powstała nowa „przy-

budówka” do BB. Jest nią dwuoso-
bowy klub chrześcijańsko-społeczny,
składający sięzposłów Pobożnego i
Pory, którzy dawniej należeli do

Informacyjne donosi z Budapesztu:

Według informacyj „Magiar Orsagh''

rozpoczęły się w Wiedniu rokowa-
nia między węgierskimi i austrjac-

kimi legitymistami, w których ze
jstrony węgierskiej biorą 1zekomo

 
| udział m. in, hr. Zichy, msgr. Palla-

Kwestja ży owska w Austrii.
za- porządkowanie „kwestji żydowskiej|Jak donosi prasa ż si

maskowany nazistyczny „Oesterrei-
chischer Beobachter* donosi: „Od
pewnego czasu w kołach zbliżonych
do rządu zaznaczają się tendencje
mające na celu praktyczne rozwią-
zanie kwestji żydowskiej w Austrji.
Niektóre wpływowe osobistości 0-
pracowują odnośne tezy. Coprawda
nie chodzi o zastosowanie posunięć
na wzór niemiecki, pragnie się jed-
nak znaleźć drogi dla usunięcia prze
wagi żydowskiej w Austrji. Nowe u-

LONDYN (Pat). Jak donoszą z
Madrytu, dziś o godz. 20,10 ogłoszo-
ny został stan wyjątkowy. Liczba

Syn Forda pod

NOWY JORK (Pat). Synowi Hen-
ryka Forda grozi porwanie. Usiłują
tego dokonać dwie konkurencyjne
bandy gangsterów, aby uzyskać po- tem wysoki haracz, Syn Forda za-

  

kół politycznych, prawniczych dzienni-

karskich w Warszawie? Raz po raz czytało

się nawet całkiem jawnie w pismach, że

adwokat X. podejmował się np. „wyrabiać
posady nauczycielskie (za honorarjum w su-

mie 300 zł.)*".

Kończy zaś następującą uwagą:
„Dopóki takie sprawy istnieją u nas i

takie stosunki, dopóty nie mamy prawa
„žadnemu krajowi wyrzucać  Stawiskich i
żadnego systemu politycznego oskarżać o

ułatwianie mieszania się członków legisla-

"twy do spraw administracyjnych. Naprzód
trzeba uporządkować te rzeczy we wła-

snym domu. Naprzód trzeba oczyścić ro-

' dzimą stajnię Augjaszową. Polem zabie-

' rzemy się do udzielania rad innym, a choć-

by i do rozdzierania szat. Dopiero potem”.

 
Patrzcie, oto co się dzieje w

 

boją najbardziej?
głos: oni widzą przed sobą Europę, która

stała się Azją lub Afryką. Gdyby nie było
Hitlera w Niemczech, nasz endek nie od-
ważyłby się tak występować, jak on to

czyni obecnie... Europa nie jest dla nas
twierdzą, bo w Europie możliwe jest

wszystko, gdy chodzi o uczucie, które sta-
nowi żywioł i nie ulega zgaszeniu”.

Europejczycy poczęli zgłębiać za
gadnienie żydowskie teoretycznie,
co jest niebezpieczniejsze cd uczu-
ciowej judofobji:

„Pięść połączona z rozumem — to po-

łączenie nazywa się europejskością. Czy

jest ono wyrazem czegoś lepszego i piękniej

szego? Przenigdy. Jest ono gor:ze i nie-

bezpieczniejsze. W/ każdym razie taki wnio-
sek: tylko siła fizyczna jest Azją lub innym
pierwotnym krajem. Pięść, poparta przez

t zw. „mądrość”, jest wyższą cywilizacją i

zwie się: „Europa“.

Najbardziej boją się żydzi syste-
matycznego zainteresowania i ujaw-
nienia wobec świata zasówno ich

u nich połączeniem „pięści z mą-
drošcią“, bo rozumieją doskonale,
że samo ujawnienie ich działań pro-
wadzić musi do zwalczania 1ch przez
narody rdzenne. 

ST NTA NT ITK AI PSNLDT L O,

Znów sensacje austrjackie.
Monarchiści Austrji i Węgier rokują.

dichi oraz b. ministrowie Gratz i
|Kellay, ze strony austrjackiej — ks.
Ernest Hohenburg, syn zansordowa-
nego następcy tronu Franciszka-
Ferdynanda oraz hr. Colorado Mans-
feld. Jako przedstawiciei Ottona
Habsburga przybył do Wiednia hr.
de Genselt Scho-nburg.

ma nastąpić jedsocześnie z przebu-

dową stanów i gospodarki w życiu

roli, jak celów i metod, jakiemi zdą-,
żają do swych celów. To się nazywaj

wydziału ewidencji

laryzowania projektu Komisji Kody-
fikacyjnej, jak głoszą uchwały —
„wśród członkiń Związku, na terenie
publicznym,
szkodliwej dla Związku akcji opozy-
cyjnej”, postanawiając wreszcie „z
ustawą iść w teren i zwyciężyć”.

II. To samo zrzeszenie wysuwa

przerywanie ciąžy, mimo, že ten ar-
tykuł i tak już nie broni dostatecznie
niewinnych dzieci. Dalej koła tego
Związku krzewią hasła świadomego
macierzyństwa w znaczeniu niedo-
zwolonego ograniczania potomstwa
i głoszą konieczność poradni dla t.
zw. regulacji urodzin, czyli placó-
wek, któreby fachowo uczyły zapo-
biegania  macierzyństwu* — mówi
List pasterski,

W) sprawozdaniu Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet na lata 1930—
33 czytamy na str. 47, że władze
Związku interwenjowały u ministra
Sprawiedliwości p. Michałowskiego
„o zachowanie art. 227 projektu Ko-
deksu Karnego w brzmeiniu Komisji
Kodyfikacyjnej (bez skutku), marzec
1932 r.' Otóż artykuł ten w projek-
cie Komisji pozwalał na przerywanie

B. posterunkowy Stankiewicz ska

Jak wiadomo w sprawie  zabėj-
stwa śp. Jana Chudzika i uszkodze-
nia ciała mjr. WŁ Owoca został pra-
womocny, wyrok, zasądzający Roma
na Jajko na 2 lata więzienia, a ko-
misarza P.P. Bol. Drewińskiego na
5 lat.

Oskarżony Stankiewicz od wyro-
ku wniósł kasację do Sądu Najwyž-
szego, w uwzględnieniu której Sąd

i Najwyższy uchylił wyrok co do Stan
kiewicza w kierunku co do kary i

i polecił sądowi okręgowemu w Sano-
ku, by ponownie o tej karze orzekł,

W. sobotę odbyła się przed są-
dem okręgowym w Sanoku w po-
stępowaniu zwyczajnem rozprawa
przeciwko oskarżonemu Stankiewi-
czowi, ograniczona jedynie do orze-
czenia o karze. Przewodniczył sę-
dzia Gólis, wotowali sędziowie Pet-
rówicz i Bugiera, oskarżał prokura-

Porażka «sanacji».
Obecnie odbywają się wybory

delegatów pracowników do Związku
Zawodowego Pracowników Samorzą
dowych m. st. Wlarszawy. Wybory
odbywają się w poszczególnych ko-
łach według wydziałów magistratu.

W, sobotę odbyły się wybory koła
ludności, które

przyniosły zupełną klęskę „sanacji”.

Zgłoszone zostały dwie listy: naro-
dowa i „sanacyjnego” Komitetu Zje-
dnoczenia i Uzdrowienia Ruchu Za- publicznem“. :

Doniesienie to pozostaje w rażą”|

cej sprzeczności ze wszystkiemi

dotychczasowemi enuncjacjami rzą-,

du w kwestji żydowskiej. Jest praw-
dopodobnem, że informacja „Oester,

reichischer Beobachter" dotyczy: Pro,
jektów, propagowanych w kołach

rządu przez otoczenie dr. Czermaka.

STAN WYJĄTKOWY W MADRYCIE.
strajkujących w Madrycie wynosi
około 100.000 ludzi. 

PO DZIECJACH—KOLEJ NĄ DOROSŁYCH.
groźbą porwania. |

, angażował przeto specjalną ochronę

11 jeździ samochodem opancerzonym,
zaopatrzonym w karabin  maszy-
nowy. :

— ера lia  

wodowego Pracowników. Miejskich.
Kandydaci z listy „sanacyjnej” otrzy
mali zaledwie po kilka głosów. Wy-
brani zostali narodowcy: pp. Antoni
Szperlich, Marjan Reutt, Władysław
Hackiewicz i Władysław Pączkow-
ski.

Na liście „samacyjnej” znajdowali
się żydzi, co jeszcze bardziej przy-
czyniło się do klęski tej listy.

Echa zaszeregowania.
Zaszeregowanie urzędników we-

dług nowej ustawy i zmiana w związ-
ku z tem ich poborów stanowią —
rzecz zrozumiała — nadal temat go-
rących dyskusyj w kołach zaintere-
sowanych. .
Jak gorąca jest ta dyskusja świad-

czy chociażby ten fakt, jak konfi-
skata pism nietylko opozycyjnych,
ale i sanacyjnych, co miało miejsce
w Poznaniu. .

огах przeciwdzialania|

tezę, že w Kodeksie karnym naležy.
złagodzić artykuł, dotyczący kar za|

 

zdrowia i higjieny, jak również i na-
|dewszystko pod względem wycho-
wania potomstwa. Przeciw takiemu
,świadomemu macierzyństwu nie wy-
stępujemy. Owszem zalecam; je żo-
nom i matkom (List pasterski).

Opierając się na powyžszem,
trudno nie stwierdzić z Listem pa-
„sterskim „że ze stanowiska nauki
|katolickiej wpływ Związku Pracy
Obywatelskiej Kobiet na kształto-
wanie się rodziny polskiej i etyki
małżeńskiej jest szkodliwy”.  .

Dlatego też dygresje polityczne
w: komunikacie tej organizacji i rze-
kome wpływy „przeciwników ideo-
logii" Zw. P. O, K. na stanowisko
Episkopatu Polski, należy pozosta-
wić bez odpowiedzi, jako twierdze-
nia bez podstaw i dowodów i nie
mające związku z samą sprawą.

Ostrzeżenie Księży Biskupów
pod adresem ŹZw, Pracy Obywatel-

| skiej Kobiet wywołane zostało rów-
nież koniecznością spełnienia obo-
wiązku pasterskiego wobec samych
jej członkiń, Do Związku w więk-
szości należą żony i córki urzędni-
ków państwowych i wojskowych.
Działalność Z. P. O. K., w wielu pun-
ktach niezgodna z zasadami kato-
lickiemi, wywołała u członkiń kato-
liczek konflikt z sumieniem a wzgląd
na najbliższych paraliżował otwartą
i śmiałą walkę o zasady katolickie.

Mamy nadzieję, że stery kierow-
nicze w Związku Pracy . Obywatel-
skiej Kobiet zrozumieją, iż praca
charytatywna i społeczna, oparta o
zasady chrześcijańskie i będąca w
zgodzie z nauką kościoła katolickie-
go, nietylko w niczem nie umniejsza
jej wartości, lecz przeciwnie, owiana
najczystszemi ideałami Chrystuso-
wemi, czyni ją bardziej wydajną i w
skutkach błogosławioną. 

o SI kpi iNiL T AOCOSSPOTKA

Ostatni akt tragedji brzozowskiej.
zanynadwa ipółlatawięzienia.

tor Amnsion, bronił adw. Fell. Po
| przedstawieniu sprawy przez prze-
j wodniczącego, udzielił przewodniczą
|SY głosu zastępcom stron dla wywo-
dów końcowych. Oskarżyciel wniósł
o podwyższenie kary Stankiewiczo-
wi, zaś obrońca przedstawiając, że
oskarżony Stankiewicz działał jedy-
nie pod nakazem komisarza Drewiń-
skiego i pod wpływem nacisku mo-
ralnego wywieranego przez czas
dłuższy przez przełożonych wniósł o
łagodny wymiar kary.

Trybunał po naradzie wymie-
rzył oskarżonemu karę więzienia
przez 2 lata i 6 miesięcy z zalicze-
niem aresztu śledczego od maja 1933
roku.

« Obie strony wyrok przyjęły.
W ten sposób rozegrał się ostat-

ni akt zabójstwa śp. Jana Chodzika.

-Ddróczone protesty wyborcze.
Sąd Najwyższy miał rozpatrywać

wczoraj trzy protesty przeciwko wy-
borom do Sejmu w okręgu Lwów
(miasto), wśród nich jeden zgłoszony
przez pełnomocników listy narodo-
wej. Na początku rozprawy prze-
wodniczący odroczył ją bez wyzna-
czenia nowego terminu, motywując
to chorobą prokuratora p. Moszyń-
skiego. Z tej samej przyczyny odro-
czono przed tygodniem również bez-
terminowo protesty przeciw wybo-
rom w okręgu lubelskim.

AM) Ч- ZAKO ь ж^

Ukarani obrońcy.
Wi Białymstoku przed kilku dnia-

mi bojówka miejscowego Legjonu
Młodych usiłowała dokonać w nocy
nąpadu na lokal Stronnictwa Naro-
dowego. Jednakże obecni w łokalu
członkowie Stronnictwa dali napast-
nikom należytą odprawę.

Nazajutrz policja aresztowała na-
stępujących członków $. N.: Bzurę,
Nitkowskiego, Kowalskiego, Maka-
rowskiego, Kwiatkowskiego, Jac-
kowskiego, Radziwoniczka i Jan-
kowskiego. Przetrzymano ich przez
przeszło dwie doby w areszcie, po-
czem zwolniono. Starosta grodzki w
Białymstoku, w drodze administra-
cyjnej nałożył na nich karę aresztu. й
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| nemi warunkami. 
 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem z ptzelotnemi opadami, zwła-
szcza w dzielnicach wschodnich
Nocą chłodniej. Temperatura w cią-
gu dnia parę słopni powyżej zera.
Dość silne, chwilam! porywiste wia-
try zachodnie i północno-zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela ---
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-
piszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rekolekcje urządzane stara-

niem Koła b. wychowanek gimn. SS.
Nazaretanek, rozpoczną się dn. 11
marca o godz. 19 w kaplicy klasztor-
nej (Sierakowskiego 13). Konieren-
cje prowadzi o. Kucharski T. J.

Karty wstępu otrzymać można w
gimnazjum w piątek i sobotę godz.
13 — 14.

Z MIASTA.
— Komitet Ratowania Bazyliki

wileńskiej przygototował 500 egzem-
plarzy książki p. t. „Bazylika Wileń-
ska”, które w bieżącym tygodniu ro-
zesłane zostaną ofiarodawcom.

Wspomnianą broszurkę otrzyma-
ją te osoby, które złożyły ofiary na
Bazylikę, nie mniejsze niż 10 zł.
— Wymówienie w Banku 60-

spodarstwa Krajowego. Wszyscy
pracownicy Banku Gospodarstwa
Krajowego otrzymali 3 miesięczne
wymówienie. Wymówienie pozostaje
w związku z mającą nastąpić redu-
kcją płac we wszystkich oddziałach
B. G. K. oraz w centrali.
— Znowu mamy więcej żebraków.

Jak wykazuje zestawienie Społecz-
nego Komitetu walki z żebractwem i
włóczęgostwem, w ciągu ubiegłego
miesiąca zaznaczył się na terenie
Wilna dalszy wzrost żebraków.
W miesiącu lutym przybyło 23

żebraków.
SPRAWY MIEJSKIE,

Sąd rozstrzygnie pomiędzy
„Tommakiem* a Magistratem. Mimo
kilkakrotnych zapowiedzi rychłego
wznowienia  pertraktacyj między
Saurerem i Magistratem o uregulo-
wanie komunikacji miejskiej, roko-
wania do chwili obecnej nie zostały
podjęte. Kwestja więc przyszłych
losów komunikacji autobusowej jest
w Wilnie w dalszym ciągu otwarią.
Sprawa ta była niedawno pizedmio-

ków miejskich. "Zdecydowano zwró- |
cić się do wydziału prawnego o wy-
rażenie swej opinji co do wystąpie-
nia Magistratu na drogę sądową dla
wyeksmitowania „Tommaka' z war-
sztatów samochodowych przy ul.
Legjonowej. W, sprawie tej wydział

 

DZIENNIK WI

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— Posiedzenie Wydziału Ill

dn. 9 marca o godz. 7 wiecz. w lo-
kalu Semin. Histor. (Zamkowa 11).
Na porządku dziennym odczyt prof.
Bogumiła Jasinowskieho p. t. Kształ-
towanie się duchowości rosyjskiej
w. świetle odwiecznych prądów
Wschodu Chrześcijańskiego.
— Wiadomości brukoewe. Pod

tym tytułem jutró mówić będzie
w Radzie Wileńskich Zrzeszeń Ar-
tystycznych (Ostrobramska 9—4),
Teodor Bujnicki. Początek odczytu
o godz. 18.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Zarząd Akademickiej Kasy

Chorych zawiadamia że dn. 11 b.
m. o godz. 19 w Sali Wil. Towarzy-
stwa Lekarskiego Zamkowa 24, od-
będzie się pierwsze zebranie dysku-
syjne związane z fjproblemem cho-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Echa popłochu na kierma-

szu św. Kazimierza. Starostwo
Grodzkie ukarało 21-dniowym are-
sztem bezwzględnym Izaaka Dogina,
mieszkańca m. Olkieniki za strzela-
nie w stanie nietrzeźwym na placu
Łukiskim.
— Kontrola nad zamykaniem

bram. Władze administracyjne za-
mierzają w najbliższym czasie prze-
prowadzić na mieście lotne kontro-
le celem stwierdzenia, czy dozorcy
domowi w sposób właściwy wywią-
zują się z przepisów, dotyczących
zgmykania i otwierania bram. Kary
będą wymierzane zarówno za wcze
śniejsze zamykanie bramy, jak rów=

SĄDY.
— Masowe eksmisje. Wobec

uplywania w dniu 1 kwi tnia termi-
nu okresowego w sprawie zawie-
szenia czynności eksmisyjnych z do-
mów mieszkalnych na terenie mia-
sta, wyeksmitowanych zostania oko-
ło 1000 esób, które od dłuższego
czasu nie opłacają  komornego.
Wśród wyeksmitowanych około 750
osób znajduje się bez pracy i z po-
wodu tego nie jest w stanie opła-
cać czynszu.
W ciągu miesiąca marca wyek-

smitowanych zostanie około 300 o-
sób, zaś przeszło 700 w miesiącu
kwietniu r. b.

POCZTA i TELBGRAF.
— Nadužywanie urzędowych

przesyłek listowych. Władze pocz-
towe stwiezdziły wypadki nadużywa-
nia urzędowych przesyłek listowych
dla celów prywatnych przez praco-
wników władz i urzędów. Wydano
zarządzenie, aby kierownicy władz i u-
rzędówosobiście lub przez wyznaczone
w tym celu osoby kontrolowaly
sporadycznie, czy wysyłane i nad-
chodzące urzędowo przesyłki listo-
we nie są nadużywane dla celów

 

 Strajk szewców.
Wczorja wybuchł w naszem mie-*

ście strajk szewców. Objął on wszyst
kie zakłady gotowego obuwia ipra-'
cownie szewckie. Ogółem w ciągu
dnia wczorajszego przystąpiło do
strajku około 2.000 szewców.

Strajk wybuchł na tle ekonomicz-
nem. Między szewcami a ich praco-
dawcami trwały od dłuższego czasu
pertraktacje w sprawie zawarcia
umowy zbiorowej, Zostały nawet
opracowane projekty tej
Jadnakże do podpisania jej nie do-
szło, śdyż pracodawcy oświadczyli,
że narazie nie zgadzają się na usta-
lone przez robotników warunki,

Organizacje szewckie dążą przez
strajk do zmuszenia właścicieli za-
kładów obuwia gotowego i pracowni
szewckich do podpisania umowy,
która przewiduje wynagrodzenie za
pracę w wysokości 35 gr. za godzinę.
Dzień pracy trwałby również tylko
8 godzin.

Należy zaznaczyć, że w ostatnich
czasach szewcy zarabiali przeciętnie

umowy. |i

Najstarsza w kraju
T-wa Przyj. Nauk odbędzie się w||

| <ena naszej higjenicznej KAPUSTY kl-

dowa (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Pieśniwoj-
ska polskiego (płyty).

„Imieniny Kazia”. 16.40: „Pionierki sprawy
kobiecej i ich następczynie" 16.55: Koncert
symfoniczny (płyty).
chała Józefowicza.
Komunalnych Kas
Słuchowisko.
19.25: Odczyt aktualny.

radjowego“ — pogad. 21.15:
czeń (płyty). 22.00: Audycja poetycka. 22.30:
Muzyka tan. 23.00: K.

na widowni życia publicznego jest już dzi-
siaj
bowiem wywalczyła sobie jasno określoae
miejsce w życiu społeczeństwa. Ale wario

podniosły
O nich właśnie mówić będzie przez mikco-
fon stołeczny dzisiaj o godz. 16,40 p. Jadwi-
ga Krawczyńska.

łośnicy muzyki lekkiej trzy koncerty o nie-
zmiernie urozmaiconym programie. O godz
15,40 będzie popisywał się zespół jazzowy
J. Petersburskiego,
tanga i fokstroty. Wieczorem o godz. 20
arje operetkowe i muzykę taneczną wyko-
ńa orkiestra rądjowa i p. Sława Orłowskn
(śpiew).
na się koncert muzyki
łem znanej wiolonczelistki p. Z. Adamskiej.

LENSKI |

Wytwórnia

К, ЗЕМЕН
w Wilnie

GWARANTUJE JAKOŚĆ swych suszo-
nych jarzyn wyłącznie w opakowaniu

firmowem (50 grm. i 100 grm.)
Wystrzegać się naśladownictwa włosz-

czyzny suszonej luzem!
Jednocześnie podaje się do wiadomoś-
ci, że od dnia 8 marca b. r. detaliczna

szonej (szłatowej) ustalona została na
35 gr. za I kig.  

 

POLSKIE RADJO WiLNO,
Czwartek, dnia 8 marca

7,00; Czas. Muzyka 11.50: Muzyka lu-

12.30: Kom. metevr.2 2 . |12.35; Poranek szkolny. 15.15: „Ustawa|cego na ceiu oderwanie od państnież | niezamykanie bramy do póź-|rób społecznych. Wstęp bezpłatny i przeciwpożarowa”<— pogadanka. 1540: Polskiego należących ze ślegonej nocy. wolny dla wszystkich. Koncert. 16.10: Słuchowisko dla dzieci: ziem wschodnich. Postawiono 11 o-

Objaśnienia prof. Mi-
18.00: „Rola i zadanie
Oszczędności”, 18.20:

19.00: Skrzynka pocztowa.
19,43: Kom. sport.

20.02: Muzyka lekka. 21.00: „Ze świata
Koncert žv-

om. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Kobieta obywatelka,

Traktowanie kobiety jako debiutantki'

wyraźnym  anachronizmem. Kobieta |

ednak pamiętać о tych, które pierwsze
sztandar walki o swe prawa.

Muzyka lekka.
W programie czwartkowym znajdą mi-

który wykona nowe

Wreszcie o godz. 21,15 rozpoczy:
opularnej z udzia-

Słuchowisko,
O godz. 18-ej rozpocznie się transmisja

j Warszawy, 7) Chaję Holcberg, lat

! Gorfinkiel, lat 25, robotnicę, 9) Chai-

Nowy proces

Wczoraj Ill-ci wydział karny są-
du okręgowego przystąpił do roz-
poznania sprawy zlikwidowanej przez
władze bezpieczeństwa organizacji
wywrotowej, przejawiającej ożywio-
ną działalność na terenie ziem pół-
nocno-wschodnich oraz Warszawy.
W wyniku energicznego i dro-

biazgowego dochodzenia tyw razem
wydział śledczy zdołał zdemaskować
organizację komunistyczną, która
dżiała mniej więcej od połowy
1932 r. do chwili jej likwidacji, t. j.
do dn. 26 czerwca ubiegłego roku.
W rezultacie śledztwa w stan o-

skarżenia pod zarzutem należenia
do spisku p. n. „Komunistyczna
Partja Białorusi Zachodniej", mają-

sób, w czam 8 kobiet, a więc: 1)
Fejgę Cegielnicką, lat 26, pseudo
Mira Wajsman, z zawodu krawczyni,
2) Basię Perelmuter lat 26, korepe-
tytorka, 3) Esterę Kapuszczarską,
lat 28, krawcowa, 4) Gołdę Ponie-
monską, lat 40, krawcowa z War-
szawy, 5) Sarę Altman lat 23, pielę-
gniarka z Warszawy, 6) Altę-Bejlę

Liwską, lat 21, wychowawczynię z

21, bezrobotną krawcowę, 8) Sarę

ma Tajca, lat 24, stolarza z Warsza-
wy, 10) Arona Kapłana, lat 21, oraz
Jankiela Żyrmana, lat 61, szewca.

Wiszyscy wymienieni, przebywa-
jący prewencyjnie w więzieniu na
Łukiszkach, zasiedli wczoraj na ła-
wie oskarżonych, których bronią
adwokaci: Warszawski z Warszawy,
Szyszkowski, Kulikowski, Petruse-
wicz, Preiss, Chill, Sukiennicka i
Szapiro,

Trybunałowi przewodniczy wice-
prezes p. Wacław Brzozowski, przy
udziale pp. sędziów Bobrowskiego i
Tomaszewskiego.

3

komunistyczny
Przed sądem okręgowym 11 wywrotowców.

Po odczytaniu obszernego aktu
oskarżenia, przewodniczący kolejno
daje głos poasądnym.

Najagresywniej usposobiona głów-
na oskarżona Cegieinicka sułada z
zacięciem demagogicznem wyjaśnie-
nia. Narzeka ona na panujący w
Folsce ustrój, niesprawiedliwość, co
ją skłoniło do wstąpienia w szere-
g: wywrotowcow:  Skaržy się na
traktowanie w więzieniu, pizytacza-
jąc szereg faktów, W; koncu oskar-
żona wpadła w taki patos, iż prze-
wodniczący zmuszony był ją mity-
gować.

Inni oskarżeni do winy nie przy-
znają się i twierdzą, iż w sprawę za-
mieszani są przez zbieg okoiiczności.

dąd przystąpił do badania šwiad-
ków, których powołano zgórą 20-lu.
W ciągu dnia wczorajszego ze-

znania składali świadkowie oskarże-
nia w liczbie 5, którzy, jako funkcjo-
narjusze policji, brali udział w do-
chodzeniu.

Świadków tych  drobiazgowym
badaniom poddają zarówno proku-
rator jak też obrońcy, co wpływa
na przewlekłość rozprawy.

Po zbadaniu świadka Biesmano-
wicza, który szczegółowo zobrazo-
wał działalność oskarżonych, sąd
wys,uchał orzeczenia biegłych gra-
iologów, iktórzy w międzyczasie ba-
dali znajdujące się w sprawie ręko-
pisy, celem ustalenia ich autorów,

Wobec spóźnionej pory (godz,
22.15) przewodniczący zarządził
przerwę do godz, 9 rano dnia dzi-
siejszego. Kos.

KRONIKA POLICYJNA.
— „Pajęczarze”. Złodzieje dostali się

na strych domu Nr. 2 przy ul. Zwierzyniec-
kiej i skradil Skupińskiej Helenie bieliznę
damską i pościelową, łącznej wart, 355 zł.

WYPADKI
— Podrzutki Podrzutka plci męskiej

w wieku około 2-ch lat, zalezionego w po-

 

prywatnych.

od nauki.

ło dyrekcje szkół średnich, zawodo-
wych i powszechnych,
marca jest wolny od nauki

skowych J. Piłsudskiego.

wygłosić pogadanki
we.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Doroczne 

odbędzie się w dniu 16 marca 0 godz.
17 w 1-szym terminie i o godz. 17 m,

lul. Mickiewicza Nr. 22 m. 2.
Ze względu na doniosłość spraw

na porządku dziennym obecność

SPRAWY SZKOLNE.
"— 19 marca dniem weinym

Kuratorjum  Okregu
Szkolnego Wileńskiego powiadomi-

iż dzień 19
z po-

wedu imienin ministra spraw woj-

Kuratorjum poleca w dniu tym
okolicznościo-

Walne Zebranie|i brad kompetentnych czynni-|członków Związku Kaniowczyków i tlasińskiej, L. Wołłejki,PODPORĄ R 7 ЧЕ Żeligowczyków' Oddziału wWilnie M. Cybulskiego,

30 w drugim terminie w lokalu przy

1 zł. dziennie, a nawet mniej.

"Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. Teatr Pohulanka gra sztukę
znakomitego dramaturga Karola Huberta
Rostworowskiego p. t. „U mety”, Jest to
zamknięcie trylogii dramatycznej, którą
otwiera sztuka p. t. „Niespodziarka”, od-
znaczona państwową nagrodą literacką i
$rana na wszystkich scenach polskich.
— Jutrzejsza premjera. Jutro wznowie-

nie świetnej komedji Al hr. Fredry p. t.
„Pan Geldhab“ — w wykonaniu pp.: J. Py-

L. Madalińskiego,
J. Kersena i W. Neubelta.

Reżyserja W. Czengerego. Dekuracje —
W. Makojnika. Ceny propagandowe.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dzisiejsza

j premjera „Niebieskiego Motyia“.  Reali-
zacja dzisiejszej premjery jest wielkim wy-
siłkiem zarówno kierownictwa jak i całego

  
prawny dotychczas opinii swej nie wszystkich kol. kol. członków Związzespołu „Lutni*. Nowość „Niebieski Mo-
sformułował.

—  Uporządkowanie placu św.
Piotra i Pawła na Antokolu. Natych- lokal
miast po ustabilizowaniu się odpo-
wiednich warunków
nych, zarząd miasta przystąpi do!
zabrukowania ul. św. Piotra i Pa-|
wła. Na cen ten został przewidziany.
specjalny kredyt,
— Wstrzymanie układania no-

woczesnych jezdni. Wobec braku
kredytów | krytycznej sytuacji fi-
nansowej miasta w bieżącym roku
realizacja programu zmiany  na-
wierzchni jezdni na nowoczesną
przeprowadzona będzie jak już pi-
saliśmy w bardze skromnej skali. Z
funduszów miejskich magistrat prze-
widział jedynie zakończenie ul. Nie-
miackiej. a więc ułożenie kostki ka-
miennej na odcinku od ul. Żydow-
skiej do ratusza. Na cel ten prze-
widziano sumę 25,000 złotych.

Budowa nowoczesnych jezdni w
innych punktach miasta uzaleźniona
jest od uzyskania pożyczek lub do-
tacji, o które Zarząd miejski *czyni
starania, jak dotychczas bezsku-
tecznie.

pcaia
Po Groszy foto-
25 graija

w A zach w ciągu 10 minut
w AUTOMACIE FOTOGR. „KINAFOT''

Wileńska 5 I wielka 27. ;

[

ku obowiązkowa,
— Komunikat Związku Pań Do-

|mu. W dniu 8 b. m. o godz. 17.30 w
u Т-ма Kredytowego (Jagiel-

lońska 14) odbędzie się zebranie
atmosferycz- Iz P. D. z odczytem dr. K. Monikow-

skiego p. t. „Zwalczanie zafałszo-
wań w handlu artykułami żywno-,
ściowemi.
— Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy. Dziś o godz. 7-ej wiecz.
w Świetlicy Chrześcijańskiego Uni-
wersytetu Robotniczego (ul. Metro-
politalna 1, II p.) p. Jan Kazimierz
Paprocki wygłosi pogadankę dysku-
syjną p. t. „Historja Wilna”, na któ-
rą Ch. U. R. zaprasza szerokie war-
stwy pracujące. Wlistęp bezpłatny.
— Kursy dla zarządów S$, M, P.

W. bieżącym tygodniu rozpoczną się
kursy dla zarządów Stowarzyszeń
Młodzieży Polskiej. Wspomniane
kursy organizuje Wileński Zw. Mło-
dzieży, *a przeprowadzą je funkcjo-
narjusze tego związku.
— Walne Zebranie Towarzy-

stwa Ogrodkėw Działkowych,
zorganizowanych przez Narodową
Organizację Kobiet, ma się odbyć
w dniu 11 b. m. o godz. 3ej p. p.
na Orzeszkowej 11.

Diałkowcy, pragnący korzystać w
dalszym ciągu z uprzednio zajmo-
wanych działek, proszeni są o wpła-
cenie I ej wiosennej raty do dnia   

 11-go b. m. włącznie.

tyl" („Pilango”) jest widowiskiem zarówno
malowniczem dekoracyjnie, zaś pcd wzglę-
dem treści wyjątkowem w dziedzinie оре-
retki. Całość ujęta w 8 barwnych obrazów,!
urozmaiconych produkcjami  baletowemi.
'Batuta dyr. M. Kochanowskiego, »raż reży-
„serja K.-Wyrwicz-Wichrowskiego, pozwa-
lają przypuszczać, że dzisiejsze przedsta-
jwienie „Niebieskiego Motyla” tŁędzie miało
cechy prawdziwie artystycznego widowiska.
Zniżki ważne.

| - — Popołudniówka niedzielna w „Lutni“,
Niedzielne przedstawienie popołudniowe po
cenach zniżonych wypełni melodvjna ope-
jretka Stolza „Dzidzi* w obsadzie premje-
rowej.

— Poranek w „Lutni* W najbliższą
niedzielę o godz. 12.30 ciesząca się nieby-
wałem powodzeniem świetna  komedjo-
bajka „Staś-Lotnikiem" z efektownym ba-
letem R. Goreckiej, przezabawnym Wyr-
wicz-Wichrowskim i przemiłą trójką dzieci
na czele. Ceny od 25 gr.

ciągu doskonałą angielską komedję „Ko-
bieta i szmaragd” — dziś w Krolewszczyź-
nie, jutro w Wilejce.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“,

T. Ż. zł, 3-— dla najbiedniejszych.
L Z. zł. 5— na remont Bazy!'ki.

 

 
— Teatr Objazdowy — gra w dalszym !

słuchowiska p. t. „Organista Nikodem”, r.a-
pisanego przez Jerzego Kossowskiego, zna-
nego powieściopisarza i nowe listy, Wyko-
nawcami audycji będą artyści teatrów war-
szawskich.

Państwowa komuni

Jak się dowiaduje Ag. Press, kwe-
stje stworzenia państwowegc przed-
isiębiorstwa autobusowego została
ostatecznie zdecydowana. Początko-
we płany, aby nowe  przedsiębior-
stwo miało kilku akcjonarjuszów,
zostały -zaniechane. Nowe  przed-
siębiorstwo, oparte na zasadach ko-
mercjalizacji, tworzą wyłącznie pol-
skie koleje państwowe.
„Dotychczas wiadomo, iż państwo-

we _ przedsiębiorstwo
eksploatować będzie linje komunika-
cyjne: Warszawa — Radom -— Kiel-

 
!

autobusowe|żynierji.

Oskarżenie wnosi wiceprokura-
tor p. Dominik Piotrowski.

Do sprawy powołano kiiku bie-
głych w kwestji grafologji.

 
REESE A II IIIOCZYOTB OO TTSEDASI ЛЕВАЧЕ

A WIĘC NOWY MONOP6L?
kacja autobusowa.

Krynica, Warszawa — Białystok —
Grodno i Warszawa — Puitusk —
Łomża — Grajewo. Ponadto w Ma-
łopolsce wschodniej mają być uru-
chomione państwowe linje autobuso-
we do uzdrowisk oraz w niektórych

miejscowościach uzdrowiskowych
autobusowe połączenia między sta-
cjami kolejowemi a uzdrowiskami.

Tabor autobusowy zakupiony bę-
dzie w Państwowych zakładach in-

Jak słychać państwowe
przedsiębiorstwo autobusowe zaku-

pić ma około 60 autobusów, w tem

  

ce — Kraków. Kraków — Zakopane, | przeszło 30 luksusowych wozów ty-
„Kraków — Szczawnica, Kraków — pu „Saurer“.

 

'

1. Jezwel Heftman („Emanuel“) о-
strzega w „„Momencie“ г 26 u. m., že
iżydom grozi w Polsce niebezpieczeń
tstwo i żydzi nie czują się w Połsce
| bezpiecznie:

„ — Nie możemy, niestety, wmówić w
siebie, że znajdujemy się na szczególnej

oazie — przyjaznej i żyznej — pośrodku

pustyni. Źródła naszego życia są nikłe i
wyschnięte, niebezpieczeństwa czyhają na

nas, zwiększają się z dnia na dzień”.

W, tonie prasy narodowej dźwię-
czy niepożądana nuta:

»„ — Dosyć jest czytać prasę endecką,

aby stwierdzić, jeki ton ona wzięła, Hasła

aryjskości są przez nią głoszone tak upor-

czywie i z taką systematycznością, że one

"muszą wywrzeć swój skutek*,

| , Obóz sanacji nie jest już pewny
"dla żydów:

u — Mało tego, te hasła

już do takich kół sanacyjnych, w których
podział obywateli według rasy jeszcze nie-

dawno był uważany za akt  przeciwpań-

stwowy”, ь

pisze się o konieczności cofnięcia ży
wiołowi żydowskiemu jego dotych-|
czasowych przywilejów:

„ — Przywódca partji endeckiej pisze

przenikają |

Polska już przestaje być oazą...
wa polityczne, pomimo, że Konstytucja za-

pewnia równouprawnienie wszystkim oby-

watelom A i w Sejmie jest prowadzona

rozmowa O „przyzwoitych“ środkach, przy

pomocy których należy zwalczać zbyt dużą

liczbę żydów. To są, oczywiście, niedobre

oznaki dla przyszłości”,

Aby utrzymać swój dotychczaso-
wy stan posiadania, żydzi muszą na-
wiązać jeszcze... bliższy kontakt ze
swojemi „czynnikami pomocnicze-
mi“ w łonie społeczeństwa polskie-
go:
‘„ — Nietylko obrona w slowie i pi-

śmie ma wartość. Jest bezwarunkowo po-

trzebny bliższy kontakt między żydowski-

mi przedstawicielami, a tymi przedstawi-

cielami polskiego społeczeństwa, którzy po

zostali wierni starym zasadom liberalizmu

i którzy nie dają się zwieść z drogi (ży-

dowskiej, przyp.) przez nowe „współczesne”
|teorje”.

Polska przestaje być oazą ży-
dowską. Żydzi nie chcą się z tem po-
godzić i szukają sojuszników. Próby

 

 

Rozpowszechniajcie

czekalni Ubezpieczalni Społecznej  (Domi-
nikańska 15) umieszczono w przytułku

Dzieciątka Jezus. W tym samym dniu w

klatce schodowej domu Nr, 9 przy ul. Do-
minikańskiej * 2-miesięcznego

podrzutka płci męskiej, którego również

umieszczono w przytułku Dzieciątka Jezus.

Zatrucie spirytusem skażonym.

Durylowa Ewa, bez stałego miejsca za-
mieszkania, uległa zatruciu wskwtek nad-

miernego użycia spirytusu skażonego. Od-

wieziono ją do szpitala Sawicz w stanie nie-
zagrażającym życiu.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Breszury, tabele, zaproszenia aflsze
okólniki, plakaty, bliety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

"BDA 111 EB
Ruch wydawniczy.

| Bieda polska w Paryżu,

1 we Francji panuje bezrobocie. Ofiarą

jego padają przedewszystkiem  1obotnicy,

których znęcił tu przed laty dobry zarobek.

Bieda szerzy się dziś w środowiskach na-

szych wychodźców. W'yrzuceni na bruk tu-

łają się po Francji, sporo ich ściągnęło do

Paryża. Jest w stolicy nad Sekwaną dziel-

nica polska, St. Paul. W, ciasnych, ponu-

rych uliczkach widać sklepy i restauracje

z polskiemi napisami, wszędzie rozbrzmiewa

język polski. O smutnej tej biedzie polskiej

w Paryżu pisze w ostatnim (10) numerze

„Ilustracji Polskiej" korespondent jej pa-

ryski, Tarski, ilustrując zajmujące opowia-

danie ciekawemi zdjęciami. Artykuły jak

„Rasizm i sterylizacja”, frapujący reportaż

fotograficzny p. tt „Na  żółto-czerwonym

froncie", nadesłany przez podróżującego po

Chinach A. Janta-Połczyńskiego, „Raj nar-

|ciarzy w Bukowinie”, odcinek powieści, no-

wela, mody, humor, strona młodzieży, roz-

jrywki umysłowe, wreszcie mnóstwo zdjęć

jaktualnych z kraju i zagranicy —- oto boga-

znaleziono

 
MW prasie narodowej już wyraźnie !w tym kierunku nie powinny ujść |ta treść pięknego numeru, tego doskonałego

' czujności naszego społeczeństwa. tygodnika.

„Ilustrację Polską* nabywać można u

wszystkich  kolporterów i w administracji

„Dziennika Wileńskiego”, Wilno, ul. Mo-
już wyraźnie, że należy cofnąć żydom pra- bony Jałmużnicze „Caritasu".| stowa 1.

M. GODLEWSKA. 3)
BROSZURA MONSTRE

czyli !

WYZWOLENIE CZŁOWIEKA. |
Dr WŁ Spasowskiego Na-
ktadem F. Hoesicka r. 1933:

str. 567 in 4-0. į

(Ciąg dalszy).
Rządy sprawować będzie elita;

ludności (inteligencją będą wówczas!
wszyscy) powołana z pośród najge-'
njalniejszych i najwięcej bohater-!
skich jednostek. Ale raj na ziemi go-'
tuje autor kobiecie, jako „rozdaw-|
czyni największych rozkoszy w ży”
ciu”. |

Rodziną oczywiście nie będzie!
instytucją ani obowiązującą ani trwa|

Prokreacja będzie ściśle ograni-!
czoną ilościowo i obwarowana licz-

Będą corocznie.
wyznaczane kontyngenty dzieci, ma-'
jących prawo się urodzić, Obywate-;
le, którzy się do tej lunkcji społecz-
pej zgłoszą, na skutek ogłaszanych

Г
i

„ty.

konkursów (autor sądzi, że takich
amatorów, a zwłaszcza amatorek,
nigdy nie zabraknie) będą poddani
ścisłym badaniom i otrzymają odpo-
wiednie upoważnienia czy certyfika-

Reszta mężczyzn i kobiet, zbra-
kowanych i nie amatorów będzie mu
siała stosować środki ochronne
(autor uważa ten wynalazek za je-
den z największych cudów świata
nowożytnego) a nawet podddać się
sterylizacji aby nie psuć gatunku
(str. 292). Ten pogląd nie przeszka-
dza autorowi miotać gromy oburze-
nia na rasizm Hitlera. Autor zastrze-
ga się w tem miejscu, że dalekim jest
od myśli Platona, traktowania ludzi
w sensie reproduktów i klaczy
rozpłodowych, ale jednakże i jemu
samemu to porównanie się nasunęło.
Kobieta, która z udzielonych jej peł-
nomocnictw należycie się wywiąza-
ła, nie będzie w. zamian za to miała
praw do swego dziecka, wychowa je
instytucja społeczna, gdyby jednak
okazała wybitny imstynkt macie-
rzyński, otrzymać może prawo nau-

czanią i wogóle pracowania w zakła-

dach wychowawczych ogólnych.
Bardzo też ciekawym jest roz-

„dział traktujący o etyce obowiązują-
'cej w tem „szczęśliwem” społeczeń-
| stwie.

Bodźcem do życia moralnego nie
będzie ani obawa grzechu w pojęciu
chrześcijańskiem, ani imperatyw
wewnętrzny Kanta — tylko instynkt
społeczeny i rozum. Ponieważ chrze-
ścijaństwo ,„ma rozum w pogardzie i

\!

įnienawišci“, więc doprowadziło da
katastrofy dzisiejszych stosunków
burżuazyjnych. Osią krystalizacji
nowej etyki materjalistycznei to so-
lidarność ludzkości całej kuli ziem-
skiej. Polega też na pojęciu walki
dla zburzenia panującego ustroju, na
wyzwoleniu przyjemności człowieka
z więzów etyki panującej dzisiaj, na
„przekonaniu, że wszelkie dążenia lu-
dzi do wspólnej przyjemności, cho-
ciażby zupełnie bezcelowej, jest sa-
imo przez się cnotą, bo nigdzie nie-
ma grzechu, gdzie niema krzywdy
ludzkiej.

Tak mniej więcej pojmował mo-

mość to jest to, co służy do obalenia
starego społeczeństwa opartego na
exploatacji i do zjednoczenia wszyst
kich ludzi dookoła proletazjatu, two-
rząc nowe, komunistyczne społeczeń
stwo”. Zasada chrześcijańska „ko-
chaj bliźniego jak siebie samego” nie
jest ani możliwa ani pożądana.
Zbrodniarzy wszelkiego rodzaju na-
leży przecież nienawidzieć, bo nie-
nawiść złego jest niezbędnem uzu-
pełnieniem miłości życia. Kto nie u-
miał nienawidzieć — nie umiał nigdy
kochać. Sprzeczność jaka nasunąćby
się mogła przy porównaniu  dzisiej-
szej rzeczywistości sowieckiej z gło-
szoną przez autora moralnością ten
ostatni tłómaczy się w sposób na-
stępujący: „Jeżeli zaś powstaje dziś
niekiedy antynomja * zdawałoby się
nieusuwalna między sumieniem mo-
ralnem człowieka a jego instynktem
społecznym, jakto widzimy chociaż-
by na przykładzie Lenina z jego
pi
względnego łamania całego kapitali-
zmu, to przedewszystkiem nigdy nie  'ralność Lenin, twierdząc, „że moral-  powstaje ona w duszach śmiertelni-

ekielnie ciężkiem zadaniem, bez-|k

ków przeciętnych... Rodzi się ona
właśnie z powodu haniebnego ustro-
ju i tylko w duszach najlepszych,
najwyższych, najprzenikliwszych, ge|
nialnych, których, liczba w każdym

chowawców, jakoby posługiwali się
„samorządem dla ujarzmienia mło-
dzieży jest niezgodna z prawdą, a że
tu metoda wychowawcza nie jest na-
leżycie wyzyskiwana to zupełnie z

narodzie jest ograniczona, a którym innych — dobrze autorowi znanych
zazwyczaj ani szkoła, ari żadne powodów.
wpływy wychowawcze wośóle nic
nie dają, bo dać nie mogą”... A więc
cel uświęca środki—ludziom genjal-
mym wszystko winno być poczytane
za zasługę.

A jednak, mimo tak pesymisty-
cznego poglądu na wpływ wycho- 'cie
wawczy szkoły, poświęca p. Spaso-
wski %; swojej pracy zreformowane-

Sprostowanie ь
W odcinku przedwczorajszego nu-

|meru w artykule „Broszura monstre'”'
wkradło się przestawienie ustępu od
2 — do 6 w. — od góry w szpalcie
trzeciej, kt. należy umieścić w szpal-

czwartej od 7-40 wiersza po-
cząwszy.

Ponadto do wczorajszego odcinka
mu w: nowych stosunkach szkolni- dostały się następujące przykre błę-
ctwu.

Więc przedewszystkiem szkoła !'cie: p.
jest zarazem internatem i wychowu-|

jako,co sprawozdawczyni starała siępod-je młodzież odebraną rodzicom

dy, zmieniające sens zdań. Mianowi-
Spasowski pisze wszędzie

wyraz Bóg przez małą literę bóg,

w pedagogji niekompetentnym. Przy.kreślić w uwadze nawiasowej (pi-
zreformowanej rodzinie nowego u-
stroju jest to do pewnego stopnia
onsekwentnem. Wychowanie

szkołach oparte będzie na bardzo
szerokim samorządzie młodzieży.
Krytyka dzisiejszych usiłowań wy-

w,raz Kapitał Marxa,

|sowna autora) — korekta poprawia
małe b. na duże B. Następniewy-

jako ' tytuł
dzieła korekta pisze przez małe k —
jakby sprawa tyczyła się osobistego
kapitału Marxa, )

  



 

Głos z
Bujwidze, jest to cicha mieścina,

o której ludzie niewiele wiedzą. Po-
łożone jest w znacznej odległości od
większych szlaków lądowych, a
szlak wodny, który stanowi Wilja,
również bezpośrednio do  Bujwidz
nie przylega.

Bujwidze są pełne uroku.
Na wzgórzu, panującem nad ca-

łem osiedlem, wznosi się śliczny ko-
ściołek, w głębi ogrodu plebania.
Przed kościołem duży plac, tuż obok
szkoła powszechna i agencja pocz-
towa. Piękny bór sosnowy, rozpoczy
nający się bezpośrednio koło mia-
steczka, stanowi niepowszednią о-
zdobę całej okolicy.
W ciągu lat ostatnich, ludność о-

koliczna poczęła budzić się do ży-
cia, do czynu po przez pracę spo-
łeczną.

Pięknym przykładem tej pracy w
niesieniu oświaty wśród  najszer-
szych warstw społecznych służą tu-
taj od dawna Ptaciuny, położone na
terenie tejże parafji.

Bujwidze w tym wypadku poszły
za dobrym przykładem, bowiem je-
szcze za życia ś. p. Ks. Proboszcza
Aleksandra Dulki, co lepsza mło-
dzież z parafji Bujwidzkiej stanęła
do pracy w organizacji Stowarzysze-
nia Młodzieży Polskiej.

Jednakże całkiem realne formy
pracy społecznej Młodzieży w SMP
nadał obecny Proboszcz, Ks. Win-
centy Miszkinis.

Z tego powodu
dom  parafjalny systematycznie w
niedziele i święta wypełniony jest
młodzieżą Stowarzyszoną, wśród któ
rej gorliwie pracuje grono osób star-

"ZKRAJU.
Bujwid.

Bańka mydlana lekkoatletów.
W swoim czasie pisaliśmy szcze-

gółowo o uchwałach walnego zgro-
szych, z p. prezesem Falewiczem(z 'madzenia lekkoatletów.
Balingródkaj na czele.

Wśród szeregu innych
Na zebraniu tem kością niezgody

zadań w był ułożony niezbyt fortunn:ie przez;
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| Masowy start dzieci wileńskich.
„ Do zawodów narciarskich, orga-
nizowanych przez Ognisko K. P. W.
Idla dzieci, napływają coraz liczniej-
„sze zgłoszenia.

Dotychczas zgłosiło się już prze-

pracy organizacyjunej, SMP kładzie ustępujący zarząd kalendarzyk im- szło 100 zawodników. Termin zgło-

duży nacisk na pracęw kierunku o-|prez na rok bieżący. Doszło nawet szeń upływa w piątek. Zgłoszenia w

światowo - rolniczym w formie grem

jalnego udziału w akcji przysposo-

bienia rolniczego. Ta okoliczność ma

to duże znaczenie dla terenu, że z

kursów, pogadanek, referatów i
wszelkiej pracy, prowadzonej w tej
dziedzinie przez młodzież stowarzy-

szoną, korzysta szeroki ogół społe-

czeństwa miejscowego. Takie zjawi-

sko można było zaobserwować w

dniu 25.11.1934 r. w Bujwidzach, kie-

dy na kursie przysposobienia rolni-

czego, prowadzonym dla SMP przez
przybyłego z Wilna agronoma dało
się zauważyć licznie zebraną ludność
która z wielkiem zainteresowaniem
do późnej nocy słuchała nowych rze
czy o prowadzeniu gospodarstw rol-
nych.

Nawet z pobieżnych obserwacyj
powstaje przekonanie, że w Bujwi-

dzach, gdzie jest taka dziaina mło-
dzież stowarzyszona pod sztanda-
rem SMP; gdzie są szlachetni, ofiar-
ni kierownicy młodzieży i gdzie jest
zrozumienie wśród  najszerszych
warstw społeczeństwa potrzeby pra-

cy nad wyrobieniem charakterów, u-
Iszlachetnieniem serc i rozwojem u-
|mysłów młodego pokolenia, są pod-
„stawy do rozwoju tej zbożnej pracy.

Oby tylko nie przyszedł zły czło-
istniejący tutaj wiek i nie zasiał szkodliwych ziaren

na tem polu, które poczęło wydawać

„Przechodzeū“
|piekne plony.

 

Stan chorób zakaźnych w Wileńszczyźnie.
W) okresie od dnia 25 lutego do|

3-go marca władze sanitarne zanoto-
wały na terenie województwa wileń-
skiego: 38 wypadków duru plamiste-
go, 8 wypadków duru brzusznego, 28
wypadków odry (w tem 4 śmiertel-
ne), 72 wypadki krztuśca (w tem 4
zgony), 8 wypadków płonicy, 12 —

błonicy, 4 — róży, 71 — jaglicy, 19
wypadków gruźlicy (w tem 5 śmier-
telnych), 2 wypadki śmierci na zaka-
żenie połogowe, 2 wypadki świnki, 8
ospy wietrznej, 1 wypadek paraty-
phusu, 1 — tężca i 1 — drętwicy
karku.

Kurs obrony przeciwgazowej w Głębokiem
GŁĘBOKIE. (Pat).

komendantą powiatowego P. P. ko-
misarza Najdowskiego został zorga-
nizowany kurs obrony przeciwłotni-
czej i przeciwgazowej dla wszystkich
funkcjonarjuszy P. P. i ich rodzin.

Dn. 5 b. m. odbyło się otwarcie
kursu, którego dokonał p. wicesta-
rosta Kowalewski. W przemówieniu
p. wicestarosta omówił znaczenie

Z inicjatywy | przygotowania ludności cywilnej na
wypadek wojny, oraz podkreślił od-
powiedzialne zadanie, jakie w tej
mierze ciążą na policji.

Wykłady na kursie prowadzą: p.
Juljusz Bidecki, st. przodownik Jud-
kowiak i przodownik  Komorski.
Liczba uczestników wynosi przeszło
40 osób. Kurs trwać będzie 3 mie-
siące.

Już są skowronki,
Z Trok donoszą, iż na terenie

niektórych gmin powiatu trockiego
zauważono _— przylot

| maczą
skowronków. |

Wczesny przylot skowronków na te- |

ren Wileńszczyzny włościanie tłu-
jako zapowiedź szybkiego

zbliżania się ciepłej i pięknej
wiosny.

Zawcześnie przyleciał bocian.
Na polach wsi Mieluniszki, gm.

orańskiej, znaleziono martwego bo-
ciana, który zawcześnie pszyleciał

w nasze strony i wskutek mrozu po-
niósł śmierć.

Pożar w pew. Mołodeczańskim.
MOŁODECZNO. W kol. Piotrow-

szczyzna, śm. śródeckiej, spalił się
dom mieszkalny, należący do Doro-
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cha Aleksandra. Straty sięgają 900
zł. Przyczyną pożaru było nadmierne

' napalenie w piecu.

„MIASTO WIDM'
„PECH+NA

SCENIE 5

do tego, że ustępujący zarząd de-
monstracyjnie opuścił salę obrad.

Po kilku godzinach udało się nie-
porozumienie załagodzić w ten spo-
sób, że walne zgromadzenie upo-
ważniło zarząd do ułożenia ponow-
nego terminarza imprez z tem, że za-
wody główne o mistrzostwo Polski
odbędą się w miastach, które do-
tychczas zawodów nie organizowały.

Zdawało się, że zarząd przychyli
się do woli walnego zgromadzenia,
ale niestety na upór niema, jak wi-
dzimy, lekarstwa.

Ogłoszono nowy kalendarzyk,
pogwałcając decyzję walnego zgro-

madzenia, wyznaczając główne za-

wody, jak zawsze, do Warszawy i do

Poznania.
Na znak protestu Białystok roz-

pisał referendum. Za Białymstokiem
wypowiedziały się okręgi Krakow-
ski i Śląski.

Zarząd P. Z. L. A. sprawę po-

wyższą traktuje jako kwestję zaufa-

nia i jeżeli dojdzie do nadzwyczaj-

nego walnego zgromadzenia, to bę-

dziemy mieli przesilenie, bo zarząd
obecny ustąpi z zajmowanego stano-

wiska. :
Najwięcej oczywiście na tem

ucierpi dobro lekkoatletyki. Z dru-

giej jednak strony nie można pozwo-

lić, żeby w tak wyraźny sposób po-

zwalano sobie ignorować uchwały

walnego zgromadzenia.

Głos prowincji to nie jest jakaś

bańka mydlana, która po pęknięciu
nie pozostawia żadnego śladu.

Prowincja powinna raz nareszcie

położyć kres panoszeniu się panów

organizatorów warszawskich.

Z Postaw donoszą, iż we wsi

Wiołochy w gm. postawskiej pożar

strawił 10 budynków, w tej liczbie

cztery domy mieszkalne wraz z in-

wentarzem. W; płomieniach zginęły

4 krowy, 6 cieląt, kilka świń i znacz-

na ilość drobiu. Straty wynoszą

Zawodowy złodziej Jan Miciun,
mieszkaniec wsi Koźlaki, gm. jaź-
wińskiej, zgromadził u siebie w za-
konspirowanej piwnicy mnóstwo

rzeczy, pochodzących z kradzieży.

O schowiku Miciuna nikt nie był po-

informowany, nawet jego wspólnik i

towarzysz wypraw _ złodziejskich,
Dominik Krawczun. Mimo to Kraw-
czun zdołał wykryć kryjówkę Mi-

ciuna i w nocy z 5 na 6 bm, przy-
jechał saniami i zabrał cały łup to-
warzysza. W. czasie, gdy Krawczun

wiózł te rzeczy do jednego z pase-

Za edmowę wydania
Z Mołodeczna donoszą, iż we

wsi Bojary, pow. mołodeczańskiego,

na właściciela sklepiku J Jankowi-

cza napadło kilku włościan, którzy

pobili go ciężko, a gdy stracił przy- 
 

 

tomność, zabrali butelkę wódki i|go, iż

zbiegli, wódki.

al

NA EKRANIE DZIŚ.
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DZIŚ! O TEM TERAZ MÓWI CAŁY ŚWIAT

 

wesoła komedja

 

|dakizyta ciągu przyjmuje inicjator
zawodów J. Nieciecki, ul. Jagielloń-

|ska 7 — 7, tel. 13-78.
Zawody odbędą się w niedzielę

o godz. 11 na Rowach Sapieżyńskich
koło schroniska narciarskiego. Od-
prawa zawodników i losowanie nu-

merów nastąpi o godz. 10.
Trasy będą przełożone w terenie

łagodnym. Chłopcy od 10 do 14 lat
startują na 4 klm., a młodsi na tra-

sie 2 klm. Dziewczynki starsze bieg-
ną 2 klm., a młodsze na 800 mtr.

Zawody budzą ogromne zacieka-

wienie.
Organizatorzy przygotowują dla

młodych narciarzy szereg nagród.

Wspólny kalendarzyk imprez spor-
towych.

Nagląca potrzeba ułożenia wspól-
nego kalendarzyka imprez sporto-
wych jest kwestją chwili. Kalenda-

rzyk imprez sportowych musi być

ułożony już teraz, by móc przystą-
pić do prac przygotowawczych.

Akademicki związek zbliżenia
międzynarodowego „Liga”, dbając o

kontakt sportowy Wilna z Łotwą,

zwołuje na jutro specjalną konie-

rencję zainteresowanych związków,

by porozumieć się co do projektów

na zbliżający się sezon.
Zebranie odbędzie się w lokalu

A. Z. S. dn. 8 bm. o godz. 8 wiecz.

„„Liga”* rozesłała specjalne zapro-

szenia do poszczególnych reprezen-
tantów związków okręgowych.

Na wspomnianem zebraniu re-

prezentowane będą tylko te związki,

które dotychczas utrzymywały kon-

takt z zagranicą. 
AI TORA RY IONSIT TIABS Ta IIS

Pożar wsi Wołechy. Ё
zgórą 20 tys. złotych, Jak ustaliło

dochodzenie, pożar powstał w za-

jbudowaniach M. Nikiepierowicza,

który, pracując w stodole, przez za-

pomnienie pozostawił palącą się

' lampę.

 

Wykrycie meliny złodziejskie].
rów, został spostrzeżony na drodze

przez patrol policyjny, który zatrzy-

mał woźnicę i zakwestjonował rze-

!czy. Krawczun podał miejsce kra-

[dzieży i wskazał właściciela zakwe-

stjonowanych przedmiotów. Gdy po-

licja udała się do Miciuna z zapy-

taniem, czy nie został okradziony,

ten ostatni nie przyznał się do ni-

czego i oświadczył kategorycznie,

iż rzeczy nie są jego i że nie zna

Krawczuna. Krawczuna osadzono w

areszcie, zaś policja ustala obecnie

osoby poszkodowane.

wódki ciężkie pobicie.

Przeprowadzone dochodzenie u-

staliło sprawców pobicia. Są to

mieszkańcy tejże wsi J. Jarczak i

Aleksy Szelech, znani awanturnicy i

pijacy. Zbili oni Jankowicza dlate-

iż ten odmówił sprzedania im

 

Nóż, który błyskawicznie tnie
ciało, nie sprawiając bólu.

W, Chelmsford, w. laboratorjum
doświadczalnem, przeprowadzane są
eksperymenty z „nożem eiletrycz-
nym' Marconiego. Wygląda to tak:
na stoliku leży surowy, czerwony
płat mięsa — beafsteck. Asystent
zbliża się do stolika, trzymając w
dłoni krótką pałeczkę, ktorej jeden
koniec połączony jest drutem z apa-
ratem, a na drugim końcu znajduje
się mała płytka metalowa. Asystent
naciska pedał i oto na końcu płytki
ukazuje się krótki, jasny płomyk.
Zbliża go do beałstecka 1 oto w
mgnieniu płat mięsa jest rowniutko
przekrojony.

Na tem właśnie polega wynala-
zek i funkcja „noża czy lancetu e-
lektrycznego”. Napięcie prądu elek-
trycznego jest tak silne, iż przecina
on żywą tkankę momentalnie, przy-
czem nie wycieka ani kropla krwi.
Gorąco jest tak wielkie, że komórki,
które „nóż elektryczny” przecina,
zostają odrazu zniszczone, suartwie-
ją na zawsze, żyły i naczynia kwio-
nośne ściągają się, kurczą automa-
tycznie. Po obu stronach tak zope-
rowanego ciała niema już żywych
komórek i nie może już mieć miej-
sce proces zrastania się, tworzenia
nowej tkanki, jak to bywa zwykle
po operacji i dokonanej przy pomo-
cy zwykłego lancetu. Ta okoliczność
sprawia, iż operacje przy użyciu „no-
ża elektrycznego” mogą się odbywac
tylko w pewnych, ściśle określonych
wypadkach. Przy tych operacjach
zbędne się staje znieczulenie miej-

 

Także znak czasu!
Podpalił stóg, aby dostać się do

więzienia. ;

W, ub, sobotę w godzinach ran-
nych wybuchł w zagrodzie gospoda-
rza Wiebera w Liszewie, wsi poło-
żomej na obszarze wolnego miasta
Gdańska opodal Tczewa, pożar sto-
gu. Na miejsce pożaru przybyła
ochotnicza straż pożarna i gdańska
żandarmerja, które zdołały pożar
stogu zlokalizować i ugasić.

Straty wynoszą około 2 tys. zł.

W kilka chwil po przybyciu poli-
cji, oddał się w ręce policji 89-letni
bezdomny żebrak, Gottried Schultz,
który oświadczył zdumionym polic-
jantom, iż nocy ubiegłej spai w stogu
Wiebera, a nie mogąc znaleźć na
przyszłość żadnego schroniska, ani
utrzymania, podpalił stóg, aby w ten
sposób dostać się do więzienia.

Trzy dziki
na ulicach Czortkowa.

Na ulicach Czortkowa pojawiły
się nagle trzy dziki, budząc po-
wszechną trwogę i panikę. Na ul.
Mickiewicza o mało nie doszło do
katastrofy, gdyż jeden z dzików, u-
derzony drągiem przez głowę, rzucił
się na chłopa i zranił go lekko. Prze-
chodzący oficer K. O. P. dał do dzi-
ka strzał z rewolweru, a gdy zwie-
rzę zamierzało rzucić się na oficera,
przeskoczył przez parkan i w ten
sposób uniknął śmierci.

Przy odgłosie strzałów policji
dziki przegalopowały przez miasto i
schroniły się w lesie, skąd prawdo-
podobnie przyszły, pędzone głodem. 

ROKKOOBAWSOB ASNUTSUPRR

,scowe czy też usypianie operowane-
$o, gdyż operowanie „nożem elek-
itrycznym* nie sprawia wcale bólu
pacjentowi.

Ogromne natomiast usług. oddaje
„„nóż elektryczny” przy operowaniu
„taka, gdzie wlašnie chodzi o to, aby
tkanki zdrowe ddseperowac zupel-
nie od tkanki chorej i uniemożliwić
|przypływ krwi z chorego miejsca do
| dalszych okolic ciała.
j Zakłady elektryczne Marconiego
w Chelmstord są terenem szeregu
doświadczeń z dziedziny techniki le-
karskiej, przyczem Marconi sądzi, iż
da się tu osiągnąć pomyślne wyniki.
Tutaj też dokonywa się eksperymen-
tów z aparatem diatermicznym do
przegrzewania ciała pacjenta tak,
aby wywołać gorączkę bakterjobój-
czą. Cały szereg doświadczeń prze-
prowadzonych przy użyciu tego apa-
ratu z różnego rodzaju bakcylami
chorób zakaźnych dał dobre wyniki,
okazało się, iż zarazki tyłusu, chole-
ry, gruźlicy zostają zupełnie znisz-
czone przy zetknięciu się z falami
określonej długości. Lekarze angiel-
scy zaczęli obecnie prowadzić bada-
nia kliniczne przy użyciu aparatu
Marconiego nad chorobami zakaźne-
mi, przyczem chodzi o ustalenie dłu-
gości fal i ich temperatury w związ-
ku z działaniem bakterjobójczem w
wypadkach danej choroby zakaźnej.
Miałoby to prowadzić do ułożenia
tabeli wskaźnikowej: taka a taka fa-
la zabija takie a takie bakcyle.

Po stosowaniu elektryczności w
medycynie obiecują sobie dużo pa-
cjenci i lekarze w załeżności od dal-
szych postępów wiedzy w tej dzie-
dzinie.

adisrri ina

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda, Dewizy:

Holandja 357,20—358,10—356,30. Kopenba-
ga 120,45—121,05—119,85. Londyn 26,96—
27,03—26,83. Nowy Jork 5,304:—5,33—5,28.
Nowy Jork kabel 5,31—5,34—5,28. Parył
34,94—35,03—34,85.  Szwajcarja 171,50---
171,93—171,07. Włochy 45,55—45,67—45,42.
Berlin w obrotach nieoficjalnych 210,40. —-
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka bud>-
wlana 42—41,90—42. Inwestycyjna 108,50.
Konwersyjna 60,75—59,35—59,75. 5 proc.
kolejowa 55,50. 6 proc. dolarowa 70,25—70.
Dolarówka 52,85—52,90. Stabilizacyjna 58,38
—51,88—58,00, drobne 58,50. 4 i pół proc.
L. Z. ziemskie 54—53,50 (drobne). 8 proc.
warszawskie  54,25—53,63—53,75. ea-
dencja dla pożyczek i listów niejednolita.

Akcje: Bank Polski 78—78,75 Cukier
18,50.  Modrzejów  3,60—3,85. Ostrowiec
s. B. 24. Starachowice 11,25—11,15—11,35.
Haberbusch 40. — Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. nieof, 5,28!/2. '
Rubel: 4,71 (5-ki), 4,73 (10-ki)
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 71. Dillonowska 85. Stabilizacyjua
98,75. Warszawska 64. Śląska — nie noto-
wana.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 6 marca 1934 r.

Za 100 kg. — parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II st, 14.66—

15.11. Mąka pszenna 4/0 A luks. 25. Mąka
żytnia 55 proc. 24,25—25; 65 proc. 20; ra-
zowa_ 17,50. `

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15,50—16.
Pszenica zbier. 21,00—21,50. Jęczmień na
kaszę zbier. 15—15,50. Owies st. 14—14,75.
Zadeszczony 13,50—13,75. Mąka pszenna
4/0 A luks, 35—37,50. Mąka sitkcwa 17'/:.
Gryka zbier. 21—22. Łubin niebieski 10---
10,25. Ziemniaki jad. 6,75—7,25

, Siano, słoma, otręby i kasze — bez
zmian.

Za 1000 kg. — f-co st. załadow.:
Len czesany Horodziej (Bas. I sk.

300,10) 2208,30—2251,60.
Inne gatunki Inu — bez zmian.  
 

 

Mam zaszczyt zawiadomić Sz. Klijentelę, iż pracownia płaszczy,
futer i sukien została przeniesiona z Ostrobramskiej 10

nawilieńską36
Przyjmują się obstalunki z własnych I powierzonychmaterjałów podług

najnowszych modeli

" Z poważaniem

J. GRUDZEWICZ

Bardzo tanio

osoba w średnim wieku,
w niezmiernie trudnych
warunkach materjalnych,
ze Sparaliżowanemi no-
gam, może udzielać ko-
repetycyj jęz. franęus-

 

 

 

klego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszyst-
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т Chrześcijański Zakład Folografizmy ) Różne  |Sese Se pierużych4 | | klas. Królewska 5—3. Po-
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Е i э Młodzieniec |"? ** ©.„ ы в ul. Zamkowa Nr. 12 oder się w wyżsej |
kusy й 1 s szkole, pochodzący z y

Film, który prześciga najśmielszą wyobraźnię. Wykonujezdjęcia sumiennie I tanio, szlachetnej rodziny, mi- ZERA 8.(sy.

Nad program: Oryginalna parodja dźwiękowo-rysunkowa filmu „KING-KONG" oraz najnowszy „FOX”. przyjmuje roboty amatorskie. łego charakteru. Wy-| motny) poszukuje pracy
Uprasza się o przybycie na początki seansów: 4. 6, 8 | 40,15.

    

 

       

znania rz. - katolickiego nauczycielskiej lub kan-

я pragnąłby być  usyn>-| eelaryjnej (Pracował u
2 A | MIESZKANIE is AEE pew Sądowego)

= PREMJERA. Dramat kobiety, która poznała d w a rodzaje miłości! Ę AKUSZERKI. E do wynajęcia 4 miewi-l| nych SB. Ojery_ bóńd aren Tatarska 13 m. 3
—-—— e Z p. 543

fa ABU ko i oe z aśię „M. M.“ do Administra-
Z SZERKA wulskiego Nr. —1.| cji „Dz. WiL“ Adс _ = i ad ‹|)Ф о2000 '

| — | |SMiałowskKa| —Kasas ——|[Pakiкаа |
ION nad / przeprowadziła się rzeki,Go :

na ul. Orzeszkowej 3—12 Sprzedaż { | 5:‘9:;11:&:= L DRUK l |
i 'wicza| GCATUREN EW © AERO AAAA I В ‹

kmh Režys. R. Bolesławsk. w KAY FRANCIS "c" NILSžASTHER €udna muzyka węgierska. okita „de uioÓ |AA krodniy PILNE:

ао rol. gł. posągowo-p'ękna wy «_Tęskne romanse cygańskie. my, usuwa zmarszczki,| nia obrusy ręcznie hafto- Dialoidię NEpri BILETY |
Gigantyczne sceny masowe. Nad program: Atrakcje Seanse: o 4, 6, 8 I 10,15. brodawki, kurzajki i wą*| wane, stołowe nakrycia,|| zwolcie, kolaierzom ii į* a

gry.  W.Z.P. 48. 8323| 1rozmalte naezynla,obraz|| połysk nadaje iustrza-

;
: olejno malowany na plėt-|| ny, co mówią panie, ZAPROSZEKIA

DZIS CLOU SEZONU. Nadzwyczajna premjera. Po raz pierwszy w Wilnie. Pierwszy Wielki Film I Sukces Produkcji Austrjackiej Mieszkania nie Ostrobramsa 20-17|) panowieIpanny, niech BROSZURY 1

WIELKA KSIĘŻN E ILE| E M;
pierzemy na ra-

, K Ę A A a K S A N D RĄ ы Kupią 4 i nod Madona z WYKONYWA
lu rzystąpi lo soli e czasysąciężkie i

w roli głównej słynaa śpiewaczka opery wiedeńskiej MARJA JERITZA. Najwspanialszy przebó] doby obecnej. Najnowsze ar- Mieszkanie Negi ass miejago-| | šrogie. ceny. te2: są DRUKARNIA
cydzieło fllmowe. Muzyka słynnego Lehara, oparta na ulubionych motywach rosyjskich. Koncert gry aktorskiej. Olśniewająca

 

  

у oi wość i branża obojętna niedrogie .

wystaw аоч ой рт Gd 5 P BIOSY honorowe |. bezpłatne nieważne, Dzai Oferty do Administracji||Zaułek Literack! 5. L LWIERZYŃSKIEGO

REESE > trze przy ul. Kasztauo-| »Wspólnik”. 542 K Mostowa ul. Br.1.
DZIŚ! N k wej 5 do wynajęcia Od|—————————— ucharka Telefon

ajzaako- į ARi A 15 marca. Oglądać mo- samodzielna do  Dru- 12-44,
mitsza gwiazda żna od zaraz. Zapytać u TANIO skienik potrzebna Kró- MY. NISKIA

ekranu : dozorcy. 5233| ramę rowerową balono-| jewska 9 m. 2. 511 DLA)
w jej najnowszej, najwspa=

nialszej kreacji p. t.ROZY «MOJE MARZENIE TO TY»
najnowszy „FOX”.

Nad program: Przepiękny dodatek —oryginalna
pirójia rysunkowa fllmu „KING - KORG" oraz  wą w dobrym stanie

sprzedam ul. Antokol-
ska 3 m. 8. 544—1   
 

7Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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