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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-eį.

„0ziennik

po krótkich cierpieniach zmarła w dn 12 b. m w wieku let 21

Exsonrtacja zwłok z domu żł by przy ul Sas<iei Kęvie Nr. l

do kościoł» Sw. Michsła nsstąpi dn. 15 b m. o codz 5 po poł

Nabożeństwo żałobie odbedzie się w dn 16b m w tymże

kościele o godz. 1Oej Wyprowadzenie zwłok na cmentarz Bernar-

dyński o godz 3 i pół
O tych smutnych obrzędach zawiadamieją pog ą*eni w nieutu-

„lonym żalu
Mąż, Braria | Po+rina

ORDI— PTI——————————

W wia'lję imienin “Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

4. t P. DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
Doktorowej krawiecczyzny, RE bafiu

i tai i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

ladryci Howakuństiej muje „zapisy nowo-wstępujacych u-

w sobotę dnia 17 marca od-  czennic do Bursy i do Szkoły i na
będzie s'ę nabożeństwo żałob- Kursa wieczorowe dla dorosłych —

ne za Jej duszę w Kościele |codziennie od godz. 9 — 1. ż

Sw. Jakóba o godz. 8 rano. | Zarząd Rady Centralnej

O czem zawiadamia Tow. Pań Miłosierdzia

Rod ina. | św. Wincentego 3 Paulo.
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Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMFRATOROM

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pls-

ma z dniem 15 Marca 1934 r.

=—-2-=———

Znamienne obrady Komisji
Konstytucyjnej Senatu.

(Telefonem od wiasnego korespondente.)

WARSZAWA. Znamienne było posiedzenie Komisji konstytu-

cyjnej Senatu. Obecnych było wielu senatorów | posłw. Przed

porządkiem dziennym sen. Głąbiński zwrócił się z zapytaniem,

czy w piśmie marszałka Sejmu jest stwierdzenie wymaganej po-

łowy posłów Sejmu przy ucnwa aniu Konstytucji. Sen. TargowSki

oświadczył, że tego stwierdzenia w piśmie marszałka niema.

Sen. Głąbiński poruszył dalej sprawę zmian dokonanychw? pro-

Jekcie konstytucyjnym.
$ejm bowiem ucnwzilił Inny projekt, a Serat otrzymał inny

Tk np w słynnym paragrafie 27 nawias został skreślony.

Nawias, jak wiadomo, zawierał zwrot do członków ku misji

sejmowej, że sprawę czteroprzymiotnikowego głosowa! a w ordy

nacji wyborczej pozostawia do dyskusji w komisji konstytucyjnej.

Pozatem doxoneno iiiku zmi.a merytorycznyh.

Sen. Głąciński domaga się dalej ażeby senat zażądał od mar

szałka Sejmu wyjaśnienia, Kto doxona£ tych zmian I na jakiej

podstawie prawnej.
Sen. Woźnicki I Sen, Kłuszyńska wystąpili z wnioskiam o

przejście do porządku dziennego nad tą sprawą. Za wnioskiem

opowiedziało 516 czterech senatorów. Wniosek został odrzucony.

Wówczas sen. Głąbiński zaproponował zaproszenie trzech

znawców prawa konstytucyjnegop.p. Michała Bobrzyńskiego, Sta-

nisława Starzyńskiego I wacława Komarnickiego.

Sen. Wożnicki zaproponował jeszcze p. ttataja jako przewo:

 

 

dniczącego
Jęto wniosek sen. Głąbińskiego

komisji która uchwalała konstytucję mar.ową. Przy-

zaproszenie trzecn wymienionych

rzeczoznawców natomiast odrzucono kandydaturę p. Rataja.

Na referenta wybrano sen. Roztworowskiego.

Termin następnego posiedzenia nie został wyznaczony.

Z Sejmowej Komisji Konstytucyjnej
WARSZAWA (Pat). Sejmowa

komisja konstytucyjna obredowała

na  dzisiejszem posiedzeniu nad

projektem ustawy ©niedopuszczal-

ności łączenia niektórych stanowisk

z wykonywaniem. mandatu posel-

skiego lub senatorskiego.

Sprawozdawca pos. Jeszke z

BBWR oświadczył, że podkomisja

wybrana do tej sprawy nie mogia

odbyć posiedzenia, gdyż prasa stron-

nictwa narodowego zaatakowała w

sposób tak ostry prace podkomisji i

referenta, że członkowie podkomisji

posłowie Podoski i Jeszke uważali

za miemożliwe współpracować z

przedstawicielami klubu, który jest

odpowiedzialny za te ataki.
Poseł Komarnicki (klub narodo-

wy) oświadczył, że pretekst ten nie

jest związany z jakimś incydentem

na podkomisji, lecz z artykułami

prasy.

organów administracji rządowej lub

samorządowej w sprawach majątko-

wych lub podatkowych poszczegol-

nych osób lub przedsiębiorstw, obli-

czonych na zysk.
W dyskusji nad projektem usta-

wy przemawiali posłowie Niedział-

kowski z PPS, Rataj (stronnictwo

lludowej, Komarnicki (klub narodo-

|wy), Trąmpczyński (klub narodowy),

| Zahajkiewicz (klub ukraiński) i Po-

| doski.
Mówcy opozycyjni zgłosili różne

poprawki.
Projekt ustawy przyjęto w obu

czytaniach. Przedstawiciele mniej-

szości zapowiedzieli podtrzymanie

swoich poprawek na plenum sejmu.
 

Telefon Redakcji,

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

Wileński” wychodzi codziennie.
      

  

    

 

   
     
   

     

 

OSŁOSZENIA:

 

W dniu wczorajszym Prezydeńt miasta, p Maleszewski, otrzy-

mał od wojewody wileńskiego następujące pismo:

„Powiadamiam, że P. Minister Spraw Wewnętrznych decyzją

z dnia 9 marca r. b. Nr. $S—35—121—1, powziętą na podstawie

art 69 ust. 5 ust z dnia 23 marca 1933 r. (Dz. U R. P. Nr. 35 poz.

294), rozwiązał Radę Miejską i Zarząd Miejski m. Wiina z moty-

wów następujących:

W myśl postanowień $ 52 p. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw

Wewnętrznych z dnia 6.Xii 1982 r. © sporządzaniu ustalaniu bud-

żetów Związków komunalnych (Dz. U. R. P. Nr. 11 poz.71 z 1933 r)

organa samorządu winne uchwaiać I przedkładać prellminarz bud-

żetowy do zatwierdzenia włedzy nadzorczej na dwa miesiące

przed rozpoczęciem nowego okresu budżetowego, t. |. do dn. 1.l.

kałendarzowego. Tymczasem organa miejskie m. Wilna wyraźnie

pogwałciły cytowene przepisy I tak:

prellminarz na rok 1928—29 uchwalono 26.1! przedtožono 3011)

5 „ 1929—30 " TV s 21.V

й „ 1930—31 ” 22.V ” 131

= „ 1931—32 ” 14.VII ” 18.Vil

” „ 1932—33 ” 27.Vil " 2.Vili

" „ 1933—34 ” 11.М ” 18.V

Preliminarz na r. 1934—35 dotychczas nie zostai jeszcze uchwa-

lony. Pomimo wezwań władzy nadzorczej w myśi ust. 2 art. 69

cytowanej ustawy uchybienia te I nieprawidłowości nie zostały

usunięte.

Podobne postępowanie Rady Miejskiej | Zarządu Miejskiego

m. Wiina nosi wyraźnie cechy nieudolnego Oraz niedbałego wy-

konywania ciążących na tych organach zadań, co wywiera szko-

dliwy wpływ na interesa gospodar«i,miejskiej I podpada pod po-

stanowienie art. 69 ust. (1) lit. b) cytowanej ustawy samorzą-

dowej.
Decyzja niniejsza w myśl ust. (4) art. 69 cytowanej ustawy

podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku

instancji, co nie wyklucza ewentualnego prawa do wniesienia
skargi do Najwyższego Trybunału Administracyjnego w trybie

onrešlonym w ust, (4) art. 69". |

Wojewoda (—) JASZCZOŁT.

V ia KI o A.W GRA I SIIO EITI

tekste (10 iamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem po 23 gr.
eyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca © Ż$ proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Mdministrację dowolnie zmieniane.

Lakuńcienie Wójny
WARSZAWA (Pat).

rady ministrów z dnia 10. III, rb., na
którego podsiawie zarządza
skreślenie w rozporządzeniu rady
ministrów z 11. X. r. ub. w sprawie

rów, dotyczące zakazu przywozu do
obszaru celnego Rzplitej Polskiej to-
warów pochodzących lub przycho-
dzących z Rzeszy niemieckiej. Roz-
porządzenie wchodzi w życie z
dniem 15. IIL

Jednocześnie Monitor Polski z
dnia dzisiejszego zamieszcza rozpo-
rządzenie ministra skarbu z dnia 10

RZYM (Pat). Dziś rano przybył

W. dzisiej-
szym Dzienniku Ustaw Rzplitej, nr. dnia 11. X. r. ub. w sprawie stoso-
21, ogłoszone zostało rozporządzenie |wania ceł maksymalnych.

się |z dniem 15. III. Pod poz. 86 dzisiej-

zakazu przywozu niektórych towa- |w sprawie zakazu przywozu niektó-

 

Pcdróż prymasa Polski

(elnej 1 Kiemcani.
bm. o uchyleniu rozporządzenia z

Rozporządzenie wchodzi w życie

szego Mionitora Polskiego zamiesz-
czono także okólnik ministra skarbu

rych towarów.
Z dniem 15 III rb. przywóz to-

warów reglameniowych, przycho-
dzącwch z Rzeszy niemieckiej bądź
importowanych przez porty nie-
mieckie, odbywać się będzie na wa-
runkach ogólnie stosowanych do
wszystkich krajów.

do Rzymu.
roku świętego oraz mającą nastąpić

| rolowi

„|sze przynoszą nową

do Rzymu prymas Polski ksiądz niebawem kanonizacją don Bosco,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Żł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

za wiersz miłlm. przed tekstem | w tekście (6 lamowe) 53 gr. za
Ogioszenta

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Rozwiqzanie Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego.
Komisaryczny prezydent.

Jednocześnie mianowany został komisarycznym tymczaso-

wym prezydentem miasta dotychczasowy prezydent, dr. Male-

szewski
Wobec tego, że Zarząd Miejski został również rozwiązany,

dr. Maleszewski przejmuje wszystkie agendy miejskie, prowa-

dzone przez ławników.
Tymczasowym wice-prezydentem został p. Inż. Henryk Jensz

obecny óyr. wodociągów i kanalizacji.
W dniu dzisiejszym o godz. 11 rano odbędzie się przekazanie

p. Maleszewskiemu przez ławników podległych im sekcyj I wy-

działów Zarządu Miejskiego.

Nadmienić należy, Iż wybory do nowej Rady nie zostały roz-
pisane równocześnie z rozwiązaniem dotychczasowej.

<«Uzdrawianie» | Wielki wiec w Kaliszu,
samorządu w Warszawie, W Kaliszu podobnież jak u nas w

Według wiadomości z ratusza już Wilnie, zęsię wiełkie zebranie
A A rugi wmagiakracie | Geaet Niedówe, © я

ша]ЁЁЁ ;ёъшіалошісіе sia Sala Stow. aa. Chrze-
; A : . |ścijan nie mogła pomieścić wszyst-

niu naczelnika wydziału dyscypli- | ich walkach ŽD olandais mak
Z oo pa Punktualnie o godz. 12,30, przy
óry : godz. 12,30, /
ry przekonanibwo skłania się dO|zczelnie wypełnionej sali członkami
Ei reprezentowanej przez |; sympatykami Str. Nar., rozpoczęło
orfantego. : оаы : i

się to wielkie zgromadzenie, pod
przewodnictwem p. posła Graczy-

Komisarz rządowy kowskiego. Przemówienie na temat:
defraudantem. | „Wybory do Samorządu Miejskiego”

: „|wyśłosił p. poseł Petrycki. Mówca
Wczoraj aresztowano w Czeladzi scharakteryzował nową ustawę sa-

komisarza rządowego na m, Czeladź, |morządową, omówił wybory na Po-
Ryszarda Piwowara, pod zarzutem|morzu, kwestję żydowską w samo-
zdefraudowania z kasy miejskiej | rządzie, popierając przykładami
10.000 zł. swoje wywody. Przemówienie było

gorąco oklasikwane.

PRZESILENIE W*ŁOTWIE.
Ulmanis twórzy nowy rząd,

RYGA(Pat). Prezydent państwa partyj łotewskich, sprawa iormowa-
powierzył misję tworzenia rządu nia gabinetu nie powinna natrafiać
prezesowi Związku Chłopskiego Ka- na trudności. ad

anisowi. | W kołach politycznych spodzie-
Wobec tego, że w kwestjachza- | wają się, że nowy gabinet utwo-

sadniczych udało się Ulmanisowi rzony będzie jeszcze w ciągu
uzyskać porozumienie z większościądzisiejszego.

Dookoła afery Stawiskiego.
Kto pryjmował czeki?

PARYŻ. (Pat) Komisja parla-,te czeki otrzymywały w wysokości
mentarna ogłosiła wczoraj wykaz sum, na jakie one opiewają. Wykaz
posiadanych przez władze czeków,obejmuje 50 stronic pism maszyno-
Stawiskiego wraz z listą osób, które | wego.

Klejnoty Stawiskiego a morderstwo Prince'a.

PARYŻ (Pat).

 

Dzienniki dzisiej- | bilerów paryskich i oświadczył mu,
rewelację w jże w grudniu ub. r. Stawiski usiło-

sprawie związku, jaki zachodzi mię- ;wał zastawić u niego większą ilość
dzy śmiercią Prince'a a aferą Sta- | klejnotów. Jubiler zaznaczył, że dał
wiskiego. Okazuje się, że w końcu Stawiskiemu zadatek, przez co uzys-

 

zostaje w związku z zakończeniem

Šakalės

WIEDEŃ (Pat).

czył, iż przybył do Rzymu, by
uścisnąć dłoń przyjaciela, z którym

związany jest nietylko wolą pokojo-

wej współpracy, lecz także osobistą

sympatją, wzmocnioną przez uczu-

cie wdzięczności za to, że Włochy

mają pełne zrozumienie dia sytuacji

Austrji i jej warunków i potrzeb ży-
ciowych.  Popierają one również

wszelkie wysiłki Austrji w kierunku
gospodarczej odbudowy kraju.

aturalnie — mówił dalej kanc-

|lerz — Włochy w sprawie konsoli-

|dacji gospodarczych i politycznych

stosunków w Dolinie Dunaju działają 
Przewodniczący wicemarszałek : А

Makowski przypomniał, że nie był|cuski zawiadomił p. ;

to pierwszy wypadek tego rodzaju. |Becka, že minister spraw zagranicz-
 

referent pos. Jeszke, który omówił cjalną rewizytą „do Warszawy w

poszczególne artykuły przedłożone-|kwietniu rb. dając przytem wyraz

go projektu. Projekt ten głosi m. ia)

nowany nadzoscą sądowym. „Poseł [oba sojuszniczemi krajami.

i senator nie może zwrócić się do

WARSZAWA, (Pat). Rząd iran- rządu polskiego z powodu zamierzo-

ministra Józeia nej wizyty i zaznacza, że

nadziei, że kontakt ten przyczyni się „ks.

i sena i że być mia- |do wzmocnienia współpracy między

ARE OO ie Šia P. min. 15,30 zmarł w Paryżu ks, Sykstus

Beck wyraża żywe zadowolenie B

również w swym własnym interesie.

ZAPOWIEDŹ WIZYTY
min Barthou w Warszawie.

kardynał Hlond. Podróż prymasa po”

 

W. wywiadzie,
udzielonym przedstawicielowi agen-

|eji Stefani, kanclerz Dollfuss oświad- |

założyciela zakonu Salezjanów. ubiegłego 
Dollfuss o swej podróży do Rzymu.

Znaczenie jednak koncepcji włoskiej
polega na tem, że własne interesy
wiążą one z koniecznościami życio-
wemi innych narodów i państw.
Cieszę się, że w tym względzie pa-
nuje pomiędzy Włochami i Austrją
pełne porozumienie. Obustronna do-
bra wola otwiera drogę dla skonso-
lidowania interesów gospodarczych.
Włochy, Austrja i Węgry są równie
silnie zainteresowane w utrzymaniu

nad Dunajem takiego stanu rzeczy,
w którym peinowartościowe, a tak
ważne dla życia ogólno-europejskie-
go obszary, nie będą występowały
przeciwko sobie, łecz przeciwnie
złączone zostaną w nowych odpo-
wiednich formach dla odbudowy ży”

 

Austrja stanowi poważny czynnik.
Dla spełnienia historycznych

swych celów Austrja musi mieć za-

pewnioną wolność i niezawisłość.

Dowiedliśmy już, że jesteśniy dość

silni, by przeszkodzić napaści na
nas. Oczywistym obowiązkiem na-
szym jest zapewnienie pokoju na-

zewnątrz i dobrych stosunków ze
wszystkiemi państwami,
W tym duchu Austrją prowadzi

swą wewnętrzną i zewnętrzną poli-

tykę, która jest polityką europejską

w najlepszem tego słowa znaczeniu.

Wkońcu kanclerz wyraża na-
dzieję, że rozmowy jego z Mussoli-

nim i Goemboeszem przyczynią się

do osiągnięcia wspólnych celów

roku radcy Prince'owi kał szczegółowy opis biżuterji, jak
złożył wizytę jeden ze znanych ju- | również

, miejscu, w którym biżuterja się znaj-
został poinformowany ©

duje. Kilka dni potem Stawiski
uciekł a kosztowności nie dostar-
czył. To właśnie zmusiło jubilera do
wniesienia skargi na ręce radcy
Prince'a. Prince przyjął skargę oraz
pozostawiony przez jubilera kwit na
wspomniany wyżej zadatek. Ten
właśnie kwit oraz protokół z dekla-
racją owego jubilera został skra-
dziony z teczki Prince'a. W. tych
warunkach jest rzeczą zrozumiałą,
że władze przywiązują duże znacze-
nie do wykrycia klejnotów Stawis-
kiego, gdyż przyczyni się to do
utrwalenia istotnych śladów  mor-
derców radcy Prince'a.

 

Straszny wybuch
dynamitu

NOWY JORK (Pat). W cie ,  cia gospodarczego i dla wspólnej

pracy kulturalnej. W. tem dzielegopodarczym.

«ОЕИВООЛНОСЧЕЫСО УНО ООО PORZERRKOPAKSK PYKODZEDZEORZESZE НЕНЕТК

Czy kolej mandżurska sprzedana?)

trzech państw, celów o charakterze

kursu wynosiłoby 8 miljonów funtów

La Libertad w republice Salvador

W/ katastrolie tej zginęło 100 osób.
Narazie bliższych szczegółów brak.

`° 99 lat więzienia.  nastąpił straszny wybuch dynamitu. |

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
CHICAGO (Pat). Basil Banghard |podziela

całkowicie pogląd p. min, Barthou

Po tem oświadczeniu zabrał głos nych Е.rancji Barthou udaje się z ofi- co do jej znaczenia.

| Zgon
Sy* stusa Burbońskiego.

PARYŻ (Pat). Dziś o godzinie

ra, która przed kilkoma dniami za- |szterlingów. Aczkolwiek — pod-

przeczyła wiadomości o sprzedaży |kreśla agencja — trudno uzyskać

kolei wschodnio-chińskiej, stwierdza potwierdzenie trzymanych w ta-

obecnie, że istotnie utrzymują się jemnicy wyników rokowań sowiec-

pogłoski o dokonaniu sprzedaży. |ko-japońsco-mandżurskich, to jed-

Według tych pogłosek Rosja sprze- |nak nie ulega wątpliwości, że naprę-

dać miała państwu Mandżukuo kolej żenie, jakie istniało w sprawie kolei, wschodnio-chińską za 135 o
jen japońskich, co według obecnego

skazany został za porwanie Johna
Factora na 99 lat więzienia. Jak
wiadomo, Banghard więził Factora
przez 12 dni, dopóki nie otrzymał
okupu w wysokości 70.000 dolarów.
Wspólnicy Bangharda skazani zo- stali również na 99 lat więzienia,
—
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Rozwiązanie |
Rady Miejskiej,

Trochę nieoczekiwanie w dniu!

wczorajszym — jak na innem miej-|
scu komunikujemy — dekretem Mi-|
nistra Spraw Wewnętrznych doko-|

nane zostało rozwiązanie Rady Miej-

skiej i Zarządu m. Wilna. Piszemy,

że nieoczekiwanie, gdyż aczkolwiek

nowa ustawa samorządowa przewi-
duje, iż w okresie do dn. 15 lipca

1934 r. powinno nastąpić ogłoszenie

wyborów do Rady Miejskiej na pod-
stawie nowych przepisów, to jednak

moment obecny niezupełnie dia

tego kroku jest odpowiedni.

Jak wiadomo, rok budżetowy

samorządów, podobnie jak rok bud-
żetowy państwowy, zaczyna się w

dn. 1 kwietnia, kończy zaś dn. 31
marca. Otóż budżet na nowy rok,
1934/35 ułożony jest wprawdzie

przez Zarząd m. Wilna, ale przez,

 

Radę Miejską niezatwierdzony idla-|

tego gospodarka miejska od dn. 1

'kwietnia będzie

Gdyby Rada Miejska — jak tego
w swoim czasie domagało się Chrze-

ścijańsko - Narodowe Koło Radnych

została rozwiązana wcześniej,

nowe wybory mogłyby się odbyć

w takim czasie, aby budżet na okres

1934/35 został uchwalony w ustawo-

wym terminie przez nową Radę. Po-

nieważ to nie nastąpiło, można było

przypuszczać, że władze nadzorcze

zaczekają na uchwalenie budżetu, co;

mogłoby nastąpić już w pierwszych

dniach kwietnia i wówczas rozwiążą

Radę, ale nie pozostawią jej bez

budżetu. Tymczasem decyzja Min.

Spr. Wewnętrzn. tego momentu

pod uwagę nie bierzę i dlatego na-

zywamy ją nieoczekiwaną.

Dekret Min. Spr. Wewnętrzn. roz-

wiązuje nietylko Radę Miejską, ale

*i Zarząd m. Wilna, wprowadzając na

jego miejsce Zarząd Tymczasowy

nie z wyborów, lecz z. nominacji,

a więc komisaryczny. Posunięcie ta-

kie, z naszego punktu widzenia, jest

niewłaściwe i zbyteczne: niewłaści-

we, poniewaz z istoty samorządu

wynika, że rządy w mieście sprawo-

wać powinny czynniki pocnodzące

z wyborów, a nie z nominacji, zby-

tecznie, ponieważ od dwóch lat przy

Zarządzie m. Wilna funkcjonuje De-

legat Min. Skarbu z bardzo szero-

kiemi pełnomoonictwami, a prezy-

dentura m. Wilna w ciągu całej ka-

dencji Rady Miejskiej była w rękach

osób wybranych nie bez wybitnego

wpływu czynników nadzorczych, a

więc chętnie ulegających wszelkim

sugestjom z tamtej strony pochodzą-

cym. Ponieważ dekret, rozwiązujący
Radę i Zarząd m. Wilna, nie wspo-

mina ani słowem o wyborach, nie

wiadomo, jak długo stan prowizo-

ryczny się przeciągnie; im zaś dłuż-

szy on będzie, tem z punktu widze-

mia zasady samorządowości dla

m. Wilna będzie gorzej.
Dekret ministerjalny podaje jako

powód rozwiązania Rady Miejskiej

niewypełnianie w terminie właści-
wym obowiązku uchwalania budże-

tów. Jest to istotnie powód, ale nie

przyczyna, przytem powód, formal-

nie biorąc, słuszny; natomiast istota

sprawy tkwi gdzieindziej, a gdzie,

tego mie wiemy. Jeśli idzie o nie-

terminowe uchwalanie budżetów, to

Wilno nie jest bynajmniej pod tym

względem wyjątkiem w Polsce. Po-

nadto, w ciągu szeregu lat — jak

stwierdza sam dekret — nie uzna-
wane było to jako grzech śmiertelny

samorządu, a uznane zostało za nie-

przebaczalną winę właśnie w tym

roku, kiedy uchwalenie budżetu

mogło nastąpic wcześniej, niż w la-

tach poprzednich.

Dekret Min. Spr. Wewnętrznych

posiada także pewien wyraz poli-

DZIENNIK WILEŃSKI

© prasy.
Zjazd trzech premjerów.

Wiadomość o zjeździe premjerów
trzech państw w Kzymie wywołała
w całej prasie zrozumiałe zaintere-
sowanie.

Zresztą truano się temu dziwić,
bo sam iakt kcaierencji

„Kurjer Poznauski“ pisząc na ten
temat stwierdza, że jeszcze

nie był dojrzały, ale poprostu dlatego, że

stanowisko Rzymu i Paryża było zbyt od-

legie. Dziś jest inaczej. Na zmianę wpłynę-

ła polityka Berlina, zmierzająca bez osłonek

do „Anschlussu“ w tej, lub innej postaci, co

wielce zaniepokoiło Włochy. Dalej, w nie-

małej mierze, przyjście we Francji do rzą-

dów innych ludzi, którzy są za zbliżeniem

do Włoch i sądzą że dalsze odkładanie

kwestji austrjackiej, po ostatnich wypad-

kach, byłoby wodą na młyn niemiecki A

wreszcie załamanie się w Austrji wpływów

radykalno-socjalistycznych, na których o-

pierała się polityka czechosłowacka”.

“Wi Paryżu zatenu wzięła górę o-
pinja, że projekt włoski wspóipraca

bezbudżetowa.| A usteji z Węgrami może raczej od-
Idalić niebezpieczeństwo „Anschlus-
su'. Jednoczesnie

„ze strony wioskiej zapewnia się coraz

usilniej, że projekt włoski nie ma bynaj-

mniej na celu stworzenie bloku włosko-

węgiersko-austrjackiego z ostrzem, zwró-

conem  przeciwkc Małej Entencie, lecz

przeciwnie, celem jego jest ułatwienie zbli-

żenia ekonomicznygo z państwami Małej

Ententy. To samo zresztą podnosi się w

stosunku do Niemiec. Ale pozostają hasła

rewizjonistyczne, przy których pomocy

Włochy utrzymywały Węgry w swej orbi-

cie".

| Czy Mussolini uznał, że próba
lich realizacji pociągnęłaby za sobą
|przekreślenie jego projektu środko*
|wo-europejskiego?. Czy dyplomacja
|francuska zdoła o tem przekonać
Rzym?

„Projekt Mussoliniego wychodzi z za-

sady, iż różnorodność, warunków  ekono-

micznych i finansowych państw naddunaj-

skich i sukcesyjnych oraz różnorodność ich

produkcji utrudniają niesłychanie urzeczy-

wisnienie umów zbiorowych pomiędzy nie-

mi. Natomiast możliwemi są jedynie umo-

wy dwustronne, oparte o cła prelerencyjne.

W konkretnym wypadku chodziłoby o za-
stosowanie ceł preferencyjnych dla wyro-

bów przemysłowych austrjąckich, oraz ta-

kiego samego systemu celnego preferencyj-

nego dla zboża i produktów rolnych państw

naddunajskich. Każdy z krajów naddunaj-

skich  powinienby zarezerwować pewną

część swojego rynku dla każdego z państw

nienaddunajskich, które mu udziela praw

preferencyjnych. Jak z tego widać, nie-

łatwem będzie pogodzić wszystkie te inte-

resy wobec zacieśnienia się rynków wogóle

i siły nabywczej poszczególnych państw.

Unja celna jest, jak wiadomo, wykluczona.

Nie chcą jej Włochy, gdyż pogrążyłaby je

ekonomicznie; natomiast Austrja i Węgry

mają otrzymać wszelkie ułatwienia w

Trjeście i we Fiume, co też leży w intere-

sie Włoch.

Wobec powyższych trudności ekono-

premjerow
Wioch, Austrji i Wegier, jest dowo-|
dem, że na ten raz chodzi 0rzeczy „žviskszającym produkcję.
jnaprawdę poważne.

I rodškėsia: przyczynia się do wytworzenia

„rok temu zjazd taki był nie do pomy- |niezdrowych form gospodarczych, kierowa-

ślenia, nie tylko dlatego, że projekt włoski|nych przez biurokrację gospodarczą, a nie

na jednak dostrzec wspólną myśl
przewodnią.

„Wiszystkie państwa, przepzowadzają- |

ce reformy gospodarcze, zmierzają do roz-|

toczenia opieki i kontroli nad ruchami kapi- ;

Qalha o szkolnictwo polskie © Litole.
Demaskowanie kretactw i kłamstw litewskich.

Pomiędzy Zarządem Głównym
T-wa „Pochodnia“ a urzędówką li-
tewską „Lietuvos Aidas'* wywiązała

tału pieniężnego 1 kredytu, który stał się się interesującz polemika w Litwie.

ostatnio 1aczej hamulcem na drodze po- |
prawy gospodarczej, nie zaś bodźcem,|

Kapitał pieniężny, zapewniający sobie

sztywną część dochodów i dyspozycję nad

przez bezpośrednio zainteresowanego wła-

ściciela warsziatu pracy. Zarazem utrudnia

on przystosowanie się życia gospodarczego

do zmian w sile nabywczej pieniądza i dla-

tego jest źródłem silnych wstrząsów w Žy-

ciu gospodarczem.  Rozumieją to doradcy

Roosevelta, rozumie także ruch narodowo-

socjalistyczny w Niemczech.”

Również i w innych państwach
także obserwujemy, aczkolwiek w
formie mniej jaskrawej, próby ogra-
niczenia roli kapitału pieniężnego.

| Ze wszystkich tych prób widać
i „że zrozumienie koniecnzości sprowa-

|dzenia kapitału pieniężnego do właściwej

|roli sługi produkcji, a nie jej dyktatora,

|jest coraz powszechniejsze.”

Bezrobocie.
Zagadnieniu temu poświęca arty-

kuł wstępny „Gazeta Warszawska”.
Na wstępie zwraca autor uwagę na
fakt rozbieżności cyfr urzędowych z
faktyczną ilością bezrobotnych.

„Różnica, jaka chociażby zachodzi po-

między oświadczeniem ministra opieki spo-
łecznej, obliczającego liczbę bezrobotnych

na przeszło 400.000, a danemi „Przeglądu

Gospodarczego”, który szacuje tę liczbę na

blisko półtora miljona — jest ogromna. Do-
wodzi ona, jak mało wiemy o rzeczywistych

rozmiarach klęski bezrobocia i jak niedo-

stateczne są pod tym względem dane Głów-

nego Urzędu Statystycznego.”

Tymczasem sprawa bezrobocia
wysuwa się coraz bardziej na czoło
zagadnień naszej polityki państwo-
wej.

„Nędza i głód zaglądający w oczy co-

raz  liczniejszym rzeszom społeczeństwa,

nietylko stanowi straszną tragedję setek

tysięcy rodzin po:skich, ale podkopuje ład
społeczny i redukuje nasze siły narodowe.

O ileby stan taki miał trwać nadal, a

ze strony rządu i społeczeństwa nie byłoby

żadnego szerszego planu walki z nim, zna-

leźlibyśmy się niedługo w obliczu grožne-

40  niebezpieczeństwa, którego skutków

niepodobna przewidzieć.
Walka z bezrobociem staje się coraz

bardziej głównym nakazem chwili, do któ-

rego musi być dostosowana polityka go-
spodarcza rządu i jego działalność w zakre-
sie opieki społecznej.”

Półśrodki na nic się tu nie zdadzą.
„Żeby poprawić sytuację na rynku pra-

cy, potrzebne są zasadnicze zmiany zarów-
no w polityce gospodarczej, jak i w cało-
(kształcie działalności rządu. Dopóki zmiana

ta nie nastąpi, nie może być mowy o sta-

nowczej i jako tako chociażby skutecznej

walce z klęską bezrobocia i jej społeczne-

mi następstwami.

| Niestety, trudno się dopatrzyć zrozu-

|mienia tej ważnej sprawy. W sferach mia-
|rodajnych panuje oficjalny optymizm.

 
micznych można przewidzieć, iż będzie się į Optymizm ten probuje się w sposėb naiwny

unikać angażowania się w lego rodzaju | zaszczepić społeczeństwu, ogłaszając od
sprawy _ polityczne, jak przywrócenie czasu do czasu, że kryzys już się skończył i

Habsurgów. Niemniej jednak sprawa ta żę rychło patrzeć, jak zacznie się zasadni-
będzie obecną w Rzymie i będzie stanowić

przedmiot ożywionych rozpraw."

O rolę kapitału.

W „ABC' znajduje bardzo cieka-
wy artykuł o próbach przełamania
kryzysu.

Wśród rozmaitości środków moż-

Praga, w marcu.

Bodaj w żadnem państwie nie
poświęcają tyle uwagi pogioskom i
palonikom próbnym w kwestji hab-

sburskiej, jak w Czechostowacji, któ
rą sprawa ta bezpośrednio interesu-
je. Nic więc dziwnego, że europejska
opinja publiczna z zainteresowaniem
czekała na ołicjalne oświadczenia ze
strony Czechostowacji w tej kwestji,
chociaż stanowisko tego państwa wo
bec Habsburgów jest znane od czasu
pamiętnego puczu Karola. Chcąc
zaspokoić ciekawość europejskiej 0-
pinji publicznej, „Pelit Parisien“ tyczny, który na tem miejscu, mu-

simy podkreślić: oto jest on wyraź-

nem potępieniem tej większości, któ-

wysłał swego współpracownika do
czechosłowackiego ministra spraw
zagranicznych dr. Benesza, aby od

ra w Radzie Miejskiej się wytwo- | niego dowiedzieć się, jakie Czecho-

rzyła, a która za gospodarkę miej- słowacja zajmuje stanowisko wobec

ską w ostatniej kadencji ponosi od- tej kwestji. W rozmowie pomiędzy

powiedzialność. |współpracownikiem „Petit Parisien”

Większość ta w pierwszym o-,* m dr. Po ias
(wszelkie zagadnienia  šrodkowo-eu-

kresie kadencji Rady składała się * opejskie S iii ооа

sanacji, socjalistów i żydów; Ona | wę powrotu Habsburgów «do Wie-

wybrała prezydenta, wiceprezyden-| jnia. Wszystkie dzienniki czechosło-
ta i trzech ławników, a więc miała „„cp;e przedrukowują tę rozmowę,

druzgocący wpływ i w Zarządzie |podkreślając stanowczość słów mi-
m. Wilna. W drugim okresie ka- nistra spraw zagranicznych. Minister

 

dencji Rady większość składała się że od roku

tylko z sanacji i żydów, ona wybra-

ła drugiego Prezydenta m. Wilna i

ona tem samem łącznie z socjali-

stami za gospodarkę miejską Odpo-| żadnym wypadkiem i nie odpowiada|uroczyste zobowiązanie, żadne zrze-Potęsienietej ani

gospodarki przez Min. Spraw We- | możliwościom.
wiedzialność ponosi.

wnętrznych jest niewątpłiwiebardzo |
znamienne.

dr. Benesz oświadczył,
1918 dopiero obecnie sprawa ta na-
rzucona została międzynarodowej,
opinji publicznej. Oświadczył jednak,
że kwestja nie jest uzasadniona

rzeczywistości politycznej ani

„W zupełności podzielam zdanie

cza poprawa. Przypomina to zamawianie
przez znachora ciężkiej choroby, wymagają-

cej światłego lekarza i racjonalnej, stanow-

czej kuracji.

Ta ciężka choroba bagatelizowana jest

tak dalece, że nawet nie znamy  przybli-
żonych danych statystycznych o jej roz-

miarach i nasileniu.” 
ULTRA LDKINSVIASATPOCIE LOS TS ASN EITI

„Powrót Habsburgów jestniemożliwy”
„Następnego dnia po powrocie Habsburgów, poseł czechosłowacki opu-

ści Wiedeń" — mówi czechosłowacki minister spraw zagranicznych.

Freya — powiedział min. Benesz,
|że primo Kkwestja ta jest kwestją
|międzynarodową, secundo, że nie
jest aktualną. Nie interesuje mię prze

późniejsza. Ponieważ pan przedłożył
mi ją na podstawie różnych fanta-
stycznych pogłosek, odpowiem na to
pytanie kategorycznie i ostatecznie:
wszelkiemi środkami przeciw re-
stauracji. Przypuśćmy, że niemożli-
wość będzie uskuteczniona, że np.

jutro rano Habsburgowie opanują
tron w Wiedniu drogą puczu monar-
chistycznego, czy jakiegoś innego.
W tym wypadku już jutro wieczór
posei czechosiowacki w Wiedniu
opuściłby poselstwo i powołany zo-
staiby do Pragi, Myślę, że mogę pa-
nu powiedzieć, iż tak postąpiłyby
Rumunja i Jugosławja. Mała Ententa
byłaby stanowcza i zdecydowana
przeciwstawić się powrotowi Hab-
sbuzgów wszelkiemi środkami. Mała
Ententa przyjmie każdą inną możli-
wość, tylko nie tą. |

Proszę mi wierzyć, że nie jestem|
żadnym sekciarzem i nie czuję żad-
nej nienawiści do rodziny Habsbur-
gów. Stanowisko nasze i naszych
przyjaciół — ciągnął dalej dr. Be-
nesz — jest czysto realistyczne. O-
piera się nietylko o uczucia, ale i
fakty. Habsburgowie, chcąc czy nie
chcąc, mają pewne znaczenie. Żadne

knięcie się, żadna uroczysta przysię-
ga nie mogą zmienić ich raison

to jako aktualność bezpośrednia, ani |

Polemika ta jest bardzo cenna dla
nas Wilnian, gdyż na czyste wody
wyprowadza mętne rozumowania li-
tewskiego ministerstwa oświaty i u-
rzędówki litewskiej przedstawiają-
cych w fałszywym świetle istotny
stan szkolnictwa polskiego.

Według „wiadomości  minister-
stwa oświaty, w Litwie dla dzieci w
wieku szkolnym narodowości pol-
skiej istnieje 15 szkół początkowych,
posiadających 20 kompletów z wy-
kładowym językiem polskim oraz 23
komplety z wykładowym językiem
polskim i litewskim — ogółem 43
komiplety. We wszystkich komple-
tach pobiera nawkę ok. 1280 dzieci”.

Tymczasem jak stwierdza Zarząd
Główny T-wa „Pochodnia, „polskie
instytucje oświatowe w Litwie utrzy-
mują 14 szkói początkowych z 17
kompletami i 460 uczniami. O innych
szkołach początkowych z polskim
językiem wykiadowym, lub z języ-
kiem wykładowym polskim + litew-
skim (w znaczeniu utrakwistycz-
nym) nietylko nic nam nie wiadomo,
lecz: nawet nie udało się nic o nich
dowiedzieć się w ministerstwie oś-
wiaty, gdzie nieraz zabiegano o te
informacje. Sądzimy, że Redakcja
(Liet. Aidas) me zalicza do tej kate-
gorji, szkół litewskich, w których w
pierwszym oddziale dzieciom nie ro-
zumiejącym ani słowa po litewsku,
nauczyciel zmuszony jest ułatwić
trudne początki przez stosowanie w
większym lub mniejszym stopniu ję-
zyka polskiego.

Dalej ważną jest kwestja wydat-
ków łożonych przez rząd litewski na
szkolnictwo poiskie.

„Pochodnia” i inne oświatowe T-wa
mniejszości poiskiej ze swych środ-
ków utrzymują 13 polskich szkół po-
czątkowych z 17 kompletami, pozo-
stałe 26 kompletów, utrzymywane
są z funduszów państwowych”.

Tymczasem według Zarządu
Głównego T-wa „Pochodnia“ (cytu-
jemy dosłownie) — znany nam jest
tylko jeden wypadek, gdzie nauczy-
ciel polskiej szkoły początkowej o-
trzymuje wynagrodzenie ze skarbu
państwa — a więc i powyższe twier-
dzienie nie odpowiada rzeczywisto-
ści.

których posypały się dotkliwe kary
ina nauczycieli prywatnych i rodzi-
ców dzieci uczących się w domu w
języku polskim.

Litwini kowieńscy

Jak nas informują, Tymczasowy
Komitet Litewski otrzymał od rządu
kowieńskiego pewną sumę gotówki
celem przyjścia z pomocą materjal-
ną i lekarską mieszkańcom Wileń-
szczyzny narodowości litewskiej.

Psują się również

Tygodnik białoruski, wychodzący
w Wilnie, „Białoruś Pracy” podaje,
iż litewskie ministerstwo oświaty
odmówiło udzielenia pozwolenia na
otwarcie powszechnej szkoły biało-

Kelagliofa w Kópalal.
SOSNOWIEC. (Pat). Na terenie

kopalni „Jowisz* pod Wojkowicami
Komornemi w podziemiach odkryw-
jki na głębokoś: i 15 metrów w czasie
„wydobywania «/ęgla zasypanych zo-
"stalo dwėch górników. Po calo-
(dziennej akcji ratunkowej wydoby-
to wczoraj zwioki jednego z nich.
Do drugiego :asypanego kolumna
ratownicza jeszcze nie dotarła.
Prawdopodobnie poniósł on również

 
śmierć.

Rewizja w Žywiec'iem

policja przeprowadziła szczegółowe
rewizje u kierewników grup mło-
dych S$. N. Jaxo powód rewizji po-
dawano poszu!: wanie broni palnej.

оег |PADUDALATAS

szego panowania, Habsburgowie,
krótko mówiąc, nie mogą się zrzec
niczego. -

Habsburgowie w Wiedniu i Bu-
dapeszcie... to początek okresu nie-
skończonych intryg, skomplikowa-
nych rokowań, iajnych układów, co
pobudziloby wszystkich irredenty-
stów i rewizjcnistów. Przez wskrze-
szenie upadłej arystokracji sprawa
jeszcze bardziej zostałaby skompli-
kowana. W, Chorwacji np. zagrożona
byłaby jedność jugosłowiańska. Do-
tknięty zostałby również włoski Ty-
rol. Idea katolicka łatwo w niektó-
rych państwach pomieszałaby się z
ideą habsburską i stałaby się w ten
sposób kwestją polityczną w tych
państwach, gdzie obecnie jest ylko
kwestją wyznaniową. Chcę zapobiec
wszystkim tym możliwościom.

Tyle minister dr. Benesz. Stano-
wisko Czechosłowacji w  kwestji d'etre, Nie mogą oderwać ich od kanclerza Dollfussą i wicekanclerza nich samych i od sensu ich dawniej-

Według twierdzenia litewskiego

Niemniej wzżną jest kwestja pod- |
ręczników szkolnych, za używanie,

Urzędówka litewska pisała, że w
czasie rewizji znaleziono „20 zaka-
zanych i potajemnie wwiezionych do
Litwy polskicii podręczni.ów* Z
powyższej iiczby, „Liet, Aidas' nie
stety, wymieniło nazwę jedynie
dwuch podręczników, mianowicie:
„Z. Morawska Opowiadanie z dzie-
jów ojczystych dla domu i szkoły”,
oraz „R. Brzezińska —-: Snopek”,
Podręcznik „2. Morawska' został
wwieziony do Litwy i sozpowszech-
niony nietylko prywatnie iccz rów-
nież w szkołach na podstawie uchwa
ły Komisji Wydawniczej Minister-
stwa Oświaty z dn. 9 października
1926 r., protokuł Nr. 129 p. I. Fte-
ra K.

Podręcznik „R. Brzezińska—Sno-
pek' dostał się do Litwy legalnie,
sprowadzony przez T-wo „Oświata”'
jeszcze w 192021 r. Po iikwidacji te-
$o T-wa pozostałe książki przeszły
na własność T-wa „Pochodnia”, Pod
ręcznik „R. Bszezińska — Snopek”
przez T-wo „Pochodnia” ani razu do
Litwy nie był sprowadzany,
Pozaiem T-wo „Pochodnia” zw'a-

ca uwagę na szereg niejawności w
sprawie traktowania podręcznikow
szkolnych. Tak np. w Liiwie nie
wiadomo dotychczas czy książka
|szkolna przywieziona za zezwole-
niem władz licewskich, może być u-
żyta w domu przywatnym w nauce
dziecka. Ostatnie rewizje i areszto-
wania Polaków dowodziłyby, że rząd
„litewski nie jest konsekwentny i u-
waża, że na podręcznik. szkolny
przywieziony legalnie, nabyty legal-
nie w księgarni publicznej można pa-
|trzeč, ale czyiać i uczyć z niego
jdziatwy nie wolno. Nieuregulowana
|jest dalej kwestja <co należy rozu-
mieć pod pojęciem „szkoła nielegal-
na” i „tajne nauczanie”.

Zgodnie z litewskiemi ustawami
(Konstytucja Litwy, Ustawa o szko-
łach początkowych, Ustawa o szko-
łach wyższych i średnich, Kodeks
Karny) nauczanie w Litwie nie jest
krępowane i nie może być karane.

| W praktyce uczenie dziecka pol-
skiego przez ojca, matkę, krewnych
lub korepetytorów, jest zbrodnią an-
typaństwową i: karana więzieniem i
wysokiemi grzywnami.

Zarząd Główny T-wa „Pochod-
nia” nieraz zwracał się do ministra
„oświaty, jak również do prezesów
„gabinetu ministrów, lecz niestety,
dotychczas pojęcie „szkoły” nie zo-
stało ustalonem.

Stwarza to dla satrapów  litew-

 

skich wolne pcle do prześladowań!
ludności polskiej w całej Litwie, cze-
,go jesteśmy obecnie świadkami.
U 5 . К.

na rzecz Litwinów
wileńskich.

Tymczasowy Komitet Litewski
|niebawem przystąpi do rozdawnic-
jtwa artykułów żywnościowych i
judzielania pomocy lekarskiej oso-
|bom marowości litewskiej.

— Dziś w Warszawie o godz. 9
rano rozpocznie się proces sądowy
J.P. Z. Tow. Kolarskich, wytoczony
red. Janowi Erdmanowi za napisanie
szeregu artykułów, krytykujących
bieg kolarski „dookoła Polski“. Jed-
nym z głównych świadków oskarżo-
nego jest red. J. Nieciecki. Sprawa
budzi w całej Połsce ogromne za-
ciekawienie.
— Mecz bokserski Polska

Austrja ma się odbyć 2 kwietnia w
Poznaniu.
— Termin regat międzynarodo-

wych w Trokach został ustalony na
9 lipca.
— W kwietniu odbędzie się w

Warszawie jubileusz 10-lecia prasy
sportowej.
— Kusociūski otrzymał zapro-

szenie do Wrocławia na zawody
lekkoatletyczne.
— Z chwilą przeschnięcia bieżni

lekkoatletycznej odbędzie się w
Wilnie egzamin na sędziów lekko-
atletycznych.
— W sobotę o godz. 7.45 wiecz.

w Związku Literatów Wileńskich
odbędzie się konferencja sportowo-
radjowa. Wstęp za zaproszeniami.
— Urząd Wojewódzki w Wilnie

zamierza uregulować w tym roku
ruch łodzi i statków na Wilji, jak
również wprowadzić obowiązkowe
egzamina pływackie dla kajakow-
ców.
— Zawodom łyżwiarskim w Mo-

skwie przyglądało się pozawczoraj
50 tysięcy widzów. Biegi główne
wygrał Staksrud (Norwegja), mając
na 500 mtr. 44,8 sek., a na 5000 mtr.
8 min. 51,1 sek.
— Sigrid Nilsson zdobyła mi-

strzostwo narciarskie pań Szwecji,
mając stosunkowo słaby czas; na
10 klm. zrobiła ona 45 min, 58 sek.
— W. Rio de Janeiro skoczek

fiński Kotkas ustanowił nowy re-
kord Europy w skoku wzwyż —
2 mtr. i 1 cmtr,
— Narmula znów zwyciężył, zdo-

bywając mistrzostwo narciarskie
Finlandji, mając na 17 klm. czas
1 godz. 16 min. 25 sek.
— Norweski związek łyżwiarski

zdyskwalifikował swoich czołowych
zawodników za przekroczenie zasad
amatorskich. Zdyskwalifikowano:
Staksruda, Engnestangena i sławne-
žo Ballangruda.
— WI najbližszy wtorek o godz.

6 wiecz. w Magistracie wileńskim
= się ZEN» Wydziału

ykonawczego Miejscowego Kom.
W. F. żP. W. m
— Vestad, zdobywając narciar-

skie mistrzostwo Norwegji, zrobił
na 30 glm. piękny czas 2 godz. 7 min.
31 sek.
— W najbliższą niedzielę w Wi-

leńskim Ośrodku W. F. mają odbyć
się eliminacyjne zawody bokserskie
przed ustaleniem składu na mecz
z Estonją. Między innemi parami
walczyć mają: Sandler—Bagiński,
Komipowski— Czyż, Pilnik — Wojt-
kiewicz (?), Zawadzki—Widing.

—' Pięściarze W. K. S$. wileń-
skiego zamierzają 25 marca, jeżeli
u nas nie dojdzie mecz z Estonią,

litewsko - białoruskie.

startować w Grodnie.
— Pięściarze Ogniska K. P. W.

projektują na 6 kwietnia sprowadzić
stosunki

do Wilna bokserów Warty poznań--
ruskiej w Jewju oraz wstrzymało skiej.

Na terenie powiatu żywieckiego|

wypłatę zapomóg dla białoruskich
kulturalno - oświatowych  organiza-

cyj. Wobec tego wśród społeczeń- |rozpoczyna się teoretyczny kurs
„stwa białoruskiego na Litwie oma- |żęglarski. Pierwszy wykład odbę-

wiano sprawę zmiany tradycyjnych | dzie się w lokalu A. Z. M,, przy ul.
poglądów na  litewsko-białoruską |Zygmuntowskiej 16 (Związek Osad-
współpracę. lnikówji * к

Akademicki Związek Morski.
Dnia 20 b. m. o godz. 7.30 wiecz. 
 

Przewiezienie ;b. więżnia brzeskiego.
Н /Telefonem od wlasaefo korespondenta.)

| WARSZAWA Wczoraj dnia 14 b. m. z Tarnowa do Krakowa
(przewieziono więźnia brzeskiego Adama Clołkosza | osadzono
w więzieniu $w. Michałal +

z KRAJU.
Spłonął żywcem w Stodole.

; W stodole Wincentego Nitki, za- do wnętrza, gdzie sobie w sianie
mieszkałego w hutorze Dereczyno- urządził posłanie i zasnął z papiero-
wo, śm. janowskiej, spalił się żyw- sem w ustach. Od papierosa po-
cem Bazyli Jakimonow, zawodowy częła się tlić słoma, a następnie za-

| żebrak i włóczęga. Jakimonow bez paliła się stodoła.
| wiedzy gospodarza stodoły dostał się 4

Rozebrano w nocy dom mieszkalny
i wywieziono materjał.

 

"Niezwykły wypadek zdarzył się
jw nocy z 11 na 12 b. m, w zaścianku
| Grzmieliszki, gm. gródeckiej. Mia-
nowicie gospodarzowi Janowi Klim-
cewiczowi, który od tygodnia bawi
w Wilnie, rozebrano dom drewnia-

terjał budowlany.
Czynu tego dopuścili się trzej

: : ‚ i
ny. Z mieszkania pozabierano cen-,
niejsze sprzęty i zabrano cały ma-,

|Klimcewicz żąda 3 tys. zł. odszko-

bracia Józef, Kazimierz i Piotr Mar-
kuciowie, którzy założyli się z pew-
|nym gospodarzem, iż w ciągu nocy
niepostrzeżenie rozbiorą dom miesz-
kalny. Zakład wygrali, lecz obec-

| nie Klimcewicz oskarżył Markuciów
o przywłaszczenie niektórych przed-
miotów oraz za zniszczenie domu.

dowania.

1200 dolarów pogryzły myszy.
Michałowi Kaczańskiemu, boga-|w Ameryce, lecz od chwili gdy mu

temu wlošcianinowi ze wsi Wilaki, w jakimś banku amerykańskim zgi-
pow. święciańskiego, myszy  po-;nęly oszczędności z powodu upadło-
śryzły 1200 dolarów w banknotach,ści instytucji bankowej, przestałwie-
które skrzętnie przechowywał pod rzyć we wszystkie banki i swój kapi- Habsburgów jest, jak widzimy, aż

nadto jasne,

podłogą. 7 banknotów pozostały |tał w dolarach przechowywał w
tylko strzępy. Zaznaczyć należy, i8 |miłesskagii pod podłogą.

czański przebywał dłuższy czas „tł  
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Kiedys, w zaraniu wielkiej i nie-
świadomej młodości, przeczytałam
wiersz Wiktora Hugo, zaczynający
się od słów: „Nie potępiajcie nigdy
kobiety upadłej” (Oh, ne blamez ja-
mais une iemme qui tombe).

Wiersz ten zrobił na mnie ogrom-
ne wrażenie, pomimo, że treści jego
właściwej nie rozumiałam. Byłam je-
szcze zbyt młoda i nie stykałam się

- wcale z wielu uiemnemi stronami ży-

cia.
W kilka la. potem, gdy jako je-

szcze młoda, ale niby już rozumieją-
ca wiele, ze zwykłą surowością mło-

_ dości, ostro wypowiedziałam się
I przeciwko błęcom kobiet, z ust nie-

śród znanych mi wtedy i potem ludzi
usłyszałam te słowa: „Nie potępiaj

ko dziś, gdyś jeszcze nie zdołała po-
znać smutnych stron życia, ale i po-
tem, nigdy, pamiętaj, nigdy tak suro-
wo i bezwzględnie nie potępiaj. Bo
co wiesz, na jakie pokusy narażoną
była ostota nicszczęśliwa? Ile prze-
szła i przecierpiała, zanim to się
wszystko stało? Nie wiesz, czy $dy-

byś i ty sama rosła i rozwijała się w
tem środowisku, w którem się ona
chowała, gdykyś narażona była na
te pokusy, które miała, czybyś mogła
i potrafiła wytrwać i pomimo wszyst
ko nie załamać się? Poznając życie,
miej nietylko oczy otwarte, ale i ser-
ce współczując. Pamiętaj też o tem,
że często ci, których bezwględnie
potępiamy, są tylko głęboko nie-
szczęśliwi”,

Jleż razy następnie w życiu słowa
tych dwuch luczi przychodziły mi na
myśl i wskazywały, jak poczynać na-
leży wobec sirasznej niedoli, jaką
jest upadek kobiety.

Obeonie w latach, tak ogólnie b.
ciężkich dla ogółu, a zwłaszcza dla
tych, którzy bez dachu własnego zo-
stając, walczyć muszą o utrzymanie

 

o tem jeszcze częściej.

Chłód i głód — źli to doradcy.
Wyzyskać położenie znękanej losem
istoty nie trudno Nie trzeba zagłę-
biać się po mieszkaniach nędzarzy,
badać wnętrza tych lochów, w któ-
rych się mieszczą całe rodziny, skąd
zrozpaczona matka wygania rano
dzieci na żebractwo, zapowiadając
im, by bez złotego, lub dwuch nie
śmiały tu wracać. Wystarczy wieczo
rem przejść się po bocznych ulicach
miasta, umieć patrzeć i mieć serce
współczujące, y dojrzeć straszną
niedolę.
Zobaczymy tam te, których nie do

zwalał potępiac trancuski poeta. Nie
mówię już o tych, kiore zawodowo,
z pozwoieniem wiadz, „pracują”, Nie

podoia tu już niki, by je z bagna, w
które je los ziy wirąci, wydobyć, ale
ileż się przewija miodych, miodziut-
kich istot. Lziewczącka maie z u-
szmunkowanemi ustami, niedomyte

porząanie, otulone w zniszczone ia-
chmany, jedne jeszcze  bojaźliwie,
zgaszoneidrżące, inne cynicznie wy
zywające, wysuwają się na ulicę, Wy
śania je z nor, w których żyją, nę-
dza, chiód i głód.A może i rodzona
matka... zachęca do rozpoczęcia no-
wego życia. bardzie już uświado-
mione towarzyszki kształcą je dalej.

W. „Kobiecie Współczesnej” p.

 

demi dziewczynkami już należące-
mi do kategorji upadłych, miaia do
czynienia jaso sędzia dlą spraw nie-
letnich. lo, co ona poznaia w War-
szawie, dzieje się wszędzie i tu, u

nas, w bogobojnem Wilnie.
Nie wiem, kto tu jest sędzią tych

spraw i dokąa skierowuje się te
nieszczęsne małoletnie przestępczy-
nie? Jaką karę im się wymierza, po-

tępiając je surowo. A ten co pierw-
szy popeinił zbrodnię na tem  nie-
szczęsnem, nieświadomem stworze-
niu, czy ponosi jaką karę? Czy usu-
niętą go jak zbrodniarza ze społe-
czenstwa? Wszak piętnuje się za-
zwyczaj tego, kto oszukuje w kar-
tach. Niezaplacenie przegranej kwo-
ty uważa się za czyn niehonorowy.

A złamanie zycia dziewczynie —
dziecku, wtrącenie jej w bagno roz-
pusty, to jeden z wyczynów zaszczyt
nych Don Juana!

Biadamy nad upadkiem moralno-

 

 

zwykle mądrego i najlepszego z po-|

kobiety nigdy bezwgzględnie, nietyl-|

własnego i najbliższych życia, myślę|

KRONIKA.
(Odczyt p.

DZIENNIK WILEŃSKI |

PRA
senatorki J. Szebekówny

| w Wilnie.
Staraniem Koła N. O. K. odbył

się dnia 28 lutego w lokalu iejże in-
stytucji odczyt Senatorki p. J. Sze-
bekówny, na temat obowiązków ro-
dzicielskich wobec uczącej się mfo-
dzieży. Prelegentka scharakieryzo-
wała na wstępie karygodną biernośc
zakrawającą już zgoła na obojętność,
starszego pokclenia na liczne obja-
„wy represji, niających jako skutek
deprawację coraz szerszych kół spo-
łeczeństwa. Foparłszy ten swój po-
gląd licznemi przykładami z naszego
życia narodowego i „państwowego,
|przeszła do spiawy, która stanowiła
właściwy temut zebrania, to jest do
stosunków, jaisie łączą koła rodzi-
cielskie z zakładami naukowemi.

Obawa przed zwróceniem na sie-
Jbie nieżyczliwej uwagi przełożonych
i rad pedagogicznych i niesłuszne,
zresztą podejrzewanie tych ostatnich
o chęć poszukiwania odwetu na
kształcącej się w szkole młodzieży,
nie jest dostatecznyw powodem, aby
zbywać milczeniem niebezpieczny
kurs naszego szkolnictwa. Wprowa-
dzany od trzech lat kierunek t, zw.
Wychowania Państwowego nabiera
coraz wyraźniejszej barwy komuni-
styczno-antyreligijnej, gdyż z jednej
strony odmawia się, w licznych już
dzisiaj wypadkach, zatwierdzania
przedstawionych przez biskupów ka
techetów,  tolerując jednocześnie
wolnomymyślicielską propagandę na
uczycieli, z drugiej — tworzy się no-
we organizacje młodzieży t. zw.
„Straży Przedwiej', organizacje nie'
podlegające kierunkowi właściwego
ciała pedagogicznego, ale prowadzo-
.ne przez znanych ze swego komuni-
stycznego wyznania wiary, przedsta-
wicieli starszej młodzieży zśrupowa-
nej w „Legjonie Młodych”,

isiaj,j kiedy „List pasterski”
wszystkich biskupów Polski wyraź-

 
ną akcję będzie obowiązkiem
wszystkich ojców i matek  katolic-
kich pod odpowiedzialnością  grze-
chu, domagać się od kierownictwa

Taki był tytuł odczytu p. Heleny
Romer, wygłoszony dn. 2.1. r.b. w
sali Związku Literatów Wileńskich.

Na podstawie wspomnień ojca
swego oraz pamiętników Jakóba
Gieysztora, a nadewszystko
świeżej pracy absolwentki U.S.B. p.
Jadwigi Godlewskiej, prelegentka o-
powiedziała o dziejach zakładu, ma-
jącego służyć ku rusyfikacji młodzie-
ży polskiej.

Po stłumieiiiu powstania listopa-
dowego i zamknięciu w r. 1832 Uni-
wersytetu Wileńskiego, władże ro-
syjskie wytężały swe umysły nad
zrusyfikowaniem młodzieży polskiej,
synów zamożnej szlachty.

Skutkiem usilnych starań i za-
biegów genera gubernatora ks. Doł-
hanowskiego, cesarz Mikołaj I zgo-
dził się na założenie w Wilnie Insty-
tutu Szlacheckiego. Do tej decyzji
cesarskiej przyczynił się wielce

nie napiętnował całą tę niebezpiecz-,

dzięki|

szkół zejścia z obranej drogi, gdyby
zaś dyrektorzy i przełożone nie mo-
gli z braku kompetencji zadość uczy-
nić tym wymaganiom, należy zorga-
nizować akcję ogólnokrajową, która
umiałaby wywiszeć odpowiedni na-
„cisk ma czynniki decydujące.

W tym właśnie kierunku idą ko-
'biety Małopolski Wschodniej ze
'Lwowem na czele. Uzyskawszy
przez swoje delegatki najwyższy pro
jtektorat i zachętę ze strony ducho-
wieństwa w osobie Prymasa Hlonda,
przygotowują one wielki . kongres
matek * wychowawczyń w maju, na
(który zapraszają przedstawicielki
nietylko wszelkich organizacji kato-
|lickich ale wszystkie zgoła matki
/polki, którym los ich dzieci leży na
sercu. Miejsce owego zjazdu nie zo-
'stało jeszcze definitywnie ustalone—
linicjatorki zapraszają do siebie lub
| proponują Częwtochowę, jako stolicę
Królowej Niebieskiej.
Najbliższa przyszłość rozstrzygnie

tę sprawę. Na zakończenie Sz. Pre-
jlegentka wezwała licznie zebrane
audytorjum, składające się nietylko
z członkiń ale ; 2 licznie przybyłych
|zaproszonych gości, aby przystąpio-
Ino do zorganizowania odpowiednie-
go Komitetu n« miasto Wilno.

Po odczycie wywiązała się żywa
wymiana opinji w: kwestji projekto-
wanego zjazdu. Sam pomysł przyjęty
został z ogólnem uznaniem — kwe-
stjowano jedynie ze względów tech-
nicznych i kryzysowych dalekość
Lwowa jako terenu Kongresu.

Proponowano również rozszerze-
nie ram zjazdu i jego zakres przez
zwołanie szeregu zjazdów  prowin-
cjonalnych, na których delegatki wy-
słane na zjazd ogólnokrajowy miały-
by możność zapoznania niemogących
brać w nim udziału z przebiegiem
obrad i jego uchwałami.
W celu zrealizowania powyž-

„szych zamiarów, zaproponowano do
komitetu wileńskiego cały szereg
jpań dobrze zasiużonych w opinii pu-
lblicznej naszego miasta. m. $.

 

 

DZIEJE INSTYTUTU SZLACHECKIEGO W WILNIE
nie wprost urządzony internat, w

| którym najbardziej wypieszczeni pa-|
|niczykowie mieli o wiele lepsze wy-
gody, niż w domach własnych. Za-
|kład zaopatrzony w bibliotekę szkol
ną, a były w niej dzieła nietylko ro-
syjskie, lecz i obce. Najbogatszy zaś
był dział książek polskich.

Naukę postawiono na wysokim
bardzo poziomie. Wybór nauczycieli
byt trainy; było wśród nich sporo
Polaków, jak A. Zdanowicz, znany
autor historji polskiej i ks. Mokrzec-
ki. Dyrektorem przez. kilka lat był
Kalinowski. Prawdopodobnie Pola-
kówwzięto na profesorów dla braku
odpowiednio wykształconych Rosjan
a może dla łatwiejszego zdobycia
uczni. Cesarz uposażył Instytut

Szlachecki, do którego mieli być
przyjmowani wyłącznie synowie sta-
rych rodów szlacheckich, w liczne
przywileje. Opłata tak w szkole, swym _—płomiennym  memorjalem

Aleksander Puszkin. 
| przeciw zakładom naukowym, pro-

Grabińska opisuje z jak bardzo mło-|wadzonym przez osoby prywatne.

Poeta rosyjski gorąco powstawał

|Żądał, by wychowanie młodzieżyPo"
jwierzone zostało władzom rządo-
wym z zupełnem usunięciem wpły-
wów społeczeństwa.

Usunięto więc ks. Pijarów z zaj-
mowanego przez nich gmachu przy
ul. Dominikańskiej, tam, gdzie się o-
becnie mieszczą gimnazja im. Mic-
kiewicza i Słowackiego, cały budy-
nek odnowiono, przebudowano, wed
ług nowoczesnych, w tamte czasy
wzorów, zaopatrzony we wszelkie
wygody, założono przy szkole świet-

 

Tu nie starczą szkoły i świetlice,

w których dzieci ulicy dostaną krom
kę chieba i kubek ciepłej kawy, a
przytem dobre, serdeczne słowa. —
1 to swoje robi, bezwzględnie, i tego
lekceważyć nie należy tak, jak o-
wocnej, požytecznej i ofiarnej pracy
Pań Miłosierdzia.

Należałoby jednak przedewszyst-
kiem dać dach małoletnim i to nie w

 
 ści wśród ludu, konstatujemy coraz

większy wzrost . różnego rodzaju
Zbrodni, a nie zastanawiamy się, kto
właściwie przyczynia się do tego. |

IWszek te dziewczynki małe,
wcześnie, zanim pojęły co jest do-
brem, a co występkiem, moralnie za-
bito, Zniszczono ciało i duszę. Sta-
Czając się coraz bardziej, pociągają
za sobą i inne. Z kolei i one szerzą
demoralizację.

Tak, słuszne są słowa poety. Nie
otępiać należy bezwzględnie upad-

j kobiety, lecz zwalczać przyczyny,
tóre ją do tego przywiodły i szu-,
ać sposobu wydobycia z tej niedoli
łodocianych przestępczyń, orazo-|

hronienia od demoralizacji całych
tępów dziewcząt starszych i młod

ych, które obecna nędza wyrzuca
ulicę.
Jest
jecznym,

óry walczyć musi z okropnym roz-|
dem moralnym.

   

  
  
   

    

  

   

 

  
 

 
przytułkach noclegowych dla
wszystkich, gdzie stykają się z róż-
nego rodzaju typami, wysłuchją cie-
kawych, barwnych ich przeżyć, zbie-
rają wszelkie niepotrzebne wiado-
mości, które niszczą pracę szkół i
świetlic. W domach noclegowych no-
cują bowiem nieraz i dzieci mające
własne mieszkania i rodziców, nie
mówiąc już o błąkających się siero-
tach. Dziatwa taka winna mieć wła-
sny przytułek. Pozatem dziewczęta
należałoby uczyć jakiegoś rzemiosła
lub fachu, któ:yby im w przyszłości
za i kawałek skromnego
chleba.

O stworzeniu takich kursów, czy
szkół, czy domów pracy, należałoby
myśleć. Mamy w Wiilnie niejeden ta-
ki zakład, nie starczy to jednak dla

niedola.
Marja Reutt.

jak i internacie nie była wysoka. Po
ukończeniu Instytutu Szlacheckiego
można było wstąpić do każdego u-
niwersytetu, bez składania wstępne-
$0 egzaminu. Pierwszeństwo przy o-
trzymaniu posady rządowej zapew-
nione było miodzieży kończącej In-
stytut. Zakład obliczony był na stu

przeszło uczni. Początkowo zapisało
się zaledwie trzydziestu Polaków. Z
Rosjan przyjmowani byli tylko syno-
wie szlachty, lub wysokich dygni-
tarzy.

Z czasem liczba wychowanków
doszła do do stu kilkudziesięciu. Byli
to Romerowie, Wańkowiczowie, Mi-
nejko, Podernia, Dowgiałło i wielu
innych. Nauki szły dobrze, rozry-
wek nie brakio. Swoboda o wiele
większa, niż w zakładach polskich
prywatnych,

Język polski miał swą godzinę ty-
godniowo, a jakkolwiek od młodzie-
ży wymagano, by między sobą roz-
mawiała po rosyjsku, to jednak prze-
ważnie Polacy rozmawiali po polsku
i Rosjanie koledzy polonizawali się
w ich towarzystwiej .

Cesarz i władze cieszyli się, wi-
dząc coraz większy zastęp polskiej
młodzieży w Instytucie. Spotkał ich
niebawem ciężki zawód, bo zaledwie
wybuchło powstanie wychawanko-
wie Szlacheckiego Instytutu chwyci-
li za broń,

Poszli oba! bracia Kalinowscy,
synowie dyrektora, z których Józef
skazany na śmierć przez Murawje-
wa, cudem ocalony został od szubie-
nicy, Zdanowicz, syn profesora, po-
wieszony w następstwie, Kossakow-
ski, Alfred Romer, wysłany do Wo-
łogdy i wielu innych, z których jedni
padli na polu, inni zawiśli na szubie-
nicy, a jeszcze inni poszli do kaza-
mat. Zginął też zaszczytną śmiercią
ksiądz prefekt Mokrzecki.

Największy zbrodniarz Instytut
Szlachecki, po

istnieć nie
Murawjew w

M.R.

Zamknął go

cr
| Z prasy.
| Numer lutowy „Ruchu kobiece-
go“, pisma redagowanego przez|
Iwowską Sekcję Młodych przy №0.!
K., przyniósł caty szereg ciekawych|
artykułów. Artykuł wstępny: „To co|
najważniejsze", poświęcony jest |
sprawie usuwania kobiet od pracy.
Dalej znajdujemy rozważania na te-|
mat „Czem jesi polityka”; czem jest,
jako pojęcie ogólne i jakie są jej za-
danią i cele w chwili obecnej.

Dużo ciekawych wiadomości o
powstaniu szkeły gospodarczej dla
dziewcząt wiejskich:w Olesku, za-
wiera artykuł ,Jak powstało wielkie
dzieło'. Myśl „wielkiego dzieła” zro-
dziłą się wśród „kužniczanek“, kto-
re, zakładając placówkę oświaty go-
spodarczej dla ludu, w ten sposób

chciały uczcić 25-lecie założenia
Kuźnic.

Dalsze dwa artykuły poświęcone
są kobietom francuskim i amerykań-

skim. Kobiety francuskie, zorganizo-
wane w  „Uiaji kobiecej obywatel-
'skiej i społecznej”, zrozumiały nale-

życie znaczenie religii w życiu pu-

blicznem, prowadzą więc pracę
nąd uświadomieniem obywatelskiem
kobiet w duchu zasad kościoła ka-
tolickiego. Dzięki wspaniałej orga-

nizacji i śmiałym wystąpieniom prze

ciw wszelkim pociągnięciem, sprzecz
nym z katolickim światopoglądzie,
„Unja” wywalczyła sobie godny za-
zdrości wpływ i znaczenie wśród
społeczeństwa.

Artykuł „Kobieta amerykańska”,
wykazuje nam, w jaki sposób» Ame-
ryka potrafiła wyzyskać swe równo-

uprawnienia. Dalej znajdujemy
wspomnienia z Gwiazdki w Rokszy-
cach, urządzonej przez opiekunkę

wsi dla dziatwy, oraz kilka słów po-

święconych ś. p. Helenie Paderew-

skiej.
W końcu numeru jest cały sze-

reg wiadomości o pracy kobiecej i o
organizacjach kobiecych w, kraju i
zagranicą. Przegląd wydawnictw i
czasopism oraz kronika zakończają
treść tego bogatego numeru.

 

„Nasze życie. Ukazało się nowe cza-

sopismo „Nasze życie”, wydawane przez

Koło Krakowskie „Stow. Służba. Obywatel-

ska' — dla młodzieży żeńskiej szkół zawo-

dowych.

„Pani domu”, Numer marcowy tego

(miesięcznika zawiera obszerny jadłospis,
|dostosowany do Wielkiego Postu i Wiel-

kiej Nocy. Przepisów wiełe. Praktyczne

wskazówki co do wartości i jakości nie-
których produktów żywnościowych  przy-

dadzą się każdej gospodyni.
Poza sprawami jedzenioweini mamy

wskazówki, jak upiększyć wnętrza: mieszkal
ne, jak zrobić dywany własnoręcznie bez
warsztatu i t. p. oraz ilustracje.z. zakresu

„mody. IM
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Z terenu międ
Belgijki w samorządzie,

W. radach miejskich w Belgji jesi

171 kobiet radnych, 13 kobiet bur-

mistrzami, 14 ławnikami, 16 sekreta-

rzami magistratów, 50 poborcami

datków. Biorąc pod uwagę liczbę

ludności w Beigji, cyfry te są dowo-

dem, jak Belgijki doceniają znacze”

nie samorządów w życiu gospodar-;

kooperatywy kobiece tak znakomi-

cie prosperują. Natomiast w parla-

guje tylko biesne prawowyborcze) |

zasiadają tylko dwie przedstawi:|

cielki 1 posłanka i 1 senatorka, obie|

socjalistki.

Kobieta Amerykańska U. S. A.
Ale największemi zdobyczami na

terenie równouprawnienia mogą się

wykazać obywatelki SŁ Zj. Am.
Półn. Poważne traktowanie pracy
zawodowej, żywe zainteresowanie
życiem  publicznem i ułatwienia
techniczne w. zakresie gospodarstwa
domowego, wymagającego minimum
czasu (dzięki kuchniom elektrycz-
nym, świetnie zorganizowanej do-
stawie produktów itp.) sprawiły, że
kobieta w Stanach Zjednoczonych
poświęca b. wiele czasu życiu orga-
nizacyjnemu i klubowemu.

Pracują one we wszelkich możli-
wych zawodach — są wśród nich:
lekarki, architektki, przedsiębior-
czynie pogrzebowe,  inspektorki

wszelkiego typu, doradczynie finan-
sowe i prawne w bankach, ajentki
ubezpieczeniowe, kierowniczki а-
bryk, domów handlowych, ekspor-
towych etc. Zajmują bardzo odpo-
wiedzialne placówki, co stało się
zjawiskiem tak już powszechnem i
pospolitem, że przestało dziwić i
wóróżniać z pośród ogółu tak kobiet
jak i mężczyzn.

«Kluby w Ameryce obejmują
zgórą 2 miljony członkiń — a mają
one b. urozmaicony program  dzia-
łalności. Gromadzą się tam dla wy-
miany myśli i wspólnych przedsię-
wzięć kobiety różnych zawodów.
Popierają własne przedsiębiorstwa,
fabryki, szkoły, wypowiadając swe

opinje w doniosłych kwestjach poli-
tycznych, społecznych i gospodar-
czych. W ten sposób Kluby Kobiece
obejmujące tak wiele członkiń,
przytem rozporządzające ogromnemi
sumami  pieniežnemi, wywierają

wpływ olbrzymi na całokształt ży-
cia w kraju.

Takie kluby posiadają własne
restauracje, sale przyjęć, bibljoteki
itp, — niedawno Women-Club w
Chicago nabył na własność pewne
prywatne muzeum za sumę 70 ty-
sięcy dolarów.

Ten rozmach — iście amerykań-

zynarodowego.
Kobiece armje rezerwowe w Anglii.

Na zebraniu organizacyjnem w
Central Hall w Londynie po przemó-
wieniach inicjatorek zebrania posta-
nowiono utworzyć nową organizację
„Kobiecą armję rezerwową” w celu
niesienia pomocy władzom i armji
wewnątrz kraju na przypadek wy-
buchu

czem kraju, gdzie gospodarstwa i wnętrznych.
lub zamieszek we-

Organizacja ma być
umundurowana. Ćwiczenia obejmą
służbę z bronią w ręku oraz obronę

wojny

mencie (w Belgji kobietom przyslu-|przeciwgazową.

Posłanki w Norwegji.
Ostatnie wybory do parlamentu

norweskiego wprowadziły 3 kobiety.
Są to: dr. Signe Swensson (partja
konserw.), Helga Karlsen (partja pra-

cy) wybrane poraz pierwszy w r.

1919, oraz Helga Ramstad również z

partji pracy znana działaczka  spo-

ieczna.

Dyplomaiki w Nicaragua.

Nawet w podzwrotnikowej repu-

blice amerykańskiej kobiety, nie

posiadające dotychczas praw wy:

borczych, umiały zdobyć poważne

stanowiska w służbie konsularnej.

Jedną z nich jest Marja de Ibarra

znana jako poetka pod pseudonimem

Aurory Rostand.

Stanowiska burmistrzów w Anglji.

W czasie ostatnich wyborów w

dziesięciu miastach i gminach. stano-

wiska burmistrzów otrzymały „ko-

biety. Miasta te to: Oxford,Preston,

Batley (powtórnie wybrana G. Elsie

Taylor), Wimbiedon, Reading, Har-

wich (powtómie wybrana P. Hill),

Brington, Goldmauchester (powtór-
nie Dorota Carr), Richmond  (po-

wtórnie Minnie Hodyson), i Shaftes-

bury. ‚

Kobieta delegatką Hiszpanji w ko-
misji do zwalczania niewolnictwa.

Kwitnie jeszcze w wielu stronach

świata niewolnictwo, istnieje bowiem

w 19-tu krajach, przeważnie zaś w

Abisynji, Chinach i Arabji. Ogólna

cyfra niewolników wynosi 5 miljo-
nów osób. Zajęła się losem tych nie-
szczęśliwych Liga Narodów i na ©-
statniem swem posiedzeniu miano-
wała na członka Komisji Doradczej
do Spraw Niewolnictwa, panią de
Palencia, delegatkę rządową Hisz-
panii, pierwszą kobietę, która w r.
1933 złożyła swój podpis na Konwen-
cji dyplomatycznej wałki z handlem.
kobietami i dziećmi, jako pełnomoc-
nik oficjalny swego kraju.

Kobiety w Finlandji
w walce z bezrobociem.

Organizacje kobiece w Finlandji
w Helsinku stworzyły wspólną insty- ski nazwać należy rekordowym w W] związku z artykułem „Na za-

niedbanym odcinku kobiecym” o-
trzymujemy lis. który w
przytaczamy.

W. ostatnim artykule poruszyły Panie

sprawę, o której ja bardzo często myśla-

łam. Dobrzeby t> było, gdyby utworzył się

taki Związek czy Stowarzyszenie, które

stworzyłoby coś dla samotnych kobiet. My-

ślę, że gdyby tak było więcej członkiń, to

ze składek zbudowałyby odpowiedni dom,

w którym możnaby mieć nawet na wła-

sność pokoje, ta jak w kooperatywach.

Członkinie płacijyby miesięczne składki,

aby mieć w razie bezrobocia także przytu-
łek, bezpłatny, lub też za minimalne wyna-

środzenie. Nie mieszkające stale członkinie

mogłyby spędzić tam święta, jak Wielka-

noc, Boże Narodzenie. Prócz tego członki-
nie, wrazie starości i niezdolności do pra-

cy, powinny mieć także schronienie, aby

nie być narażonomi na tułanie się po ob-

cych kątach, albo, co gorsza, na przeby-

wanie w przytuikach publicznych wraz z

babami i dziadam: z pod kościoła. Jednem
słowem musiało by to być coś na większą

skalę, chociaż na razie możnaby zacząć od

małego, gdyż wątpię, aby duże kapitały
dało się zebrać. Otóż myślę, że musiałaby

io być pewne ilość osób, dająca określoną

składkę na budowę domu oraz składki mie-

sięczne na kapitai obrotawy i utrzymanie

domu Panie, które mają z czego żyć i nie
potrzebują pracować np. -emerytki, mogły-

by się zająć zarządem be:zpłatnie. Wogóle

trzebaby nietylko kapitałów, ale i własnej
pracy, a najbardziej dużo dobrej woli i po-; 

tych wyczynach-
|objęcia opieką tych dziewcząt ma- swych wychowanków,

to poniekąd obowiązkiem łych i starszych, które co dnia nie- móżł.
samoobroną narodu, mal pochłania i łamie coraz większa r. 1863.

święcenia. Członkami mogą być nietylko|

panie, ktėreby tam mieszkaly, ale i takie,|
które zmuszone pracować w innych  mia-|

stach, w razie utraty posady, czy w prze-

całości|

wysiłku prac i zdobyczy świata ko-
biecego.

Kobiety pracujące zawodowo.

Pewne pisnio szwajcarskie poda-|

je interesującą statystykę, dotyczą-

'cą pracy zawodowej kobiet, Okazu-
je się, że na pierwszem miejscu znaj-

tłuje się Polska, posiadająca 6 miljo-
mów kobiet pracujących, co stano-
wi 45 proc. ludności kobiecej. Po

Polsce idzie Francja 42 proc., Fin-

landja 37 proc., Niemcy 36 proc,

Szwa jcarja 31 proc, Wlochy 27

proc., Włęgry 26 proc, Anglja 25
proc. Xliszpanja 9 proc.

Kobiety w urzędach podatkowych.

Jak donosi „Daily Express" urząd

komornika w Anglji został faktycz-

nie (formahiie był dostępny od

chwili równo uprawnienia) otwarty

dla kobiet. Na mocy konkursu ostat-

niego 300 kobat otrzymało prawo

wykonywania (tego przykrego za-

wodu. W. giównej izbie skarbowej

pracuje równii?ż wiele kobiet.

Policja kobieca.

Komitet doradczy przy Lidze

Narodów na sesji w Genewie w r.

1931 przyjął zasadię jaknajszerszego

wprowadzenia policji kobiecej. Za-

daniem jej stała się opieka nad Ко-

bietą podrozującą, _ emigrantką,

zwalczanie nierządu, ściganie handlu

żywym towarem oraz współpraca z

sądownictwem dla nieletnich. Nale-

ży zaznaczyć, iż Stany Zjednoczone

mają w służbie cywilnej 593 po-

licjantki, Anglja 150, Niemcy” 160,

Polska 57, Holandja 33, Danja 7, jeździe z miejsca na. miejsce, czy też w

trakcie poszukiwania zajęcia, zawsze mia-

łyby tak, jak własny dom, dokąd Sana

przyjechać i tam pozostać. Naturalnie po|
śmierci takich członkiń, tembardziej, że by-

łyby to osoby samotne, cały ich majątek|
przechodzi na wiasność Stowarzyszenia. '

Nie wiem, czy w dzisiejszych czasach|

dałoby się zorganizować coś podobnego,|

śdyż na to trzeba dużo pieniędzy, a nik ich |

tak bardzo nie posiada. W każdym razie,|

gdyż na to trzeba dużo pieniędzy, a nikt ich

chętnie zapiszę się na członka i oddam bo-|

daj ostatnie swoje grosze, żeby w razie po-|

trzeby mieć gdzie głowę przytulić.

Wł Kostinowa. | z odzielone zostały funkcje między po-Pierwszy śędzia śledczy— |r*= podzi aa pas

 

Czy już zaopatrzyłeś si
w bony gałmużiczę „„Laritash*'?

|organizacji powierzane

Szwajcarja 4. Wypowiedziano się

również, że wyniki akcji są lepsze,

gdy kierownicze stanowiska w tej
zostają też

kobietom. *

° Ре!5Ка `Чебеда!Ка do Ligi
Naredów.

P. senałorka Hubicka (B.B.) została wy-

Įdelegowaną na 14 sesję Ligi Narcdów, do

której wysłano wogóle ze wszystkich naro-

dów 6 kobiet i 8 zastępczyń.

kobieta.
P. Regina Brzozowska, asesorka sądo:

wa, otrzymała nominację na Sędziego Śled-

czego w Warszawie i objęła rewir śledczy

do spraw pra sowych. A
*

| umysłowemi,

tucję pomocy dla ofiar bezrobocia i
kryzysu. Wi tym roku Komitet spe-
"cjalnie opiekuje się pracownicami

pozbawionemi pracy.
Daje im bezpłatne posiłki i organi-
jzuje bezpłatne kursy przeszkole-
niowe.

ODPOWIEDŹ REDAKCJI.
P. Z. S. w O Nie przeraża nas wcale

naganka, urządzona przez współczesne

wielkości na Sieakiewicza. Przeciwnie, są:

dzimy, że z chwiią, w której „Trylogja” u-

sunięta zostanie z lektury szkolnej, a może

|nawet i zabronicna młodzieży, ta właśnie

„mniej będzie czytać różne dozwolone De-
tektywy, a zacznie czytać i zachwycać się

dziełami Sienkiewicza.

 

  

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Zakończenie kursu
dla sióstr parafjalnych.

W. ubiegłą niedzielę nastąpiło zakoń-
czenie kursu dla sióstr parafjalnych, zorga-
nizowanego przez Archidiecezjalny  Zwią-
zek Towarzystw Dobroczynności „Caritas”-
Kurs trwał dwa tygodnie, a brało w nim
udział przeszło 60 kobiet z terenu naszego
miąsta i całej archidiecezji wileńskiej.

| Po zakończeniu kursu, w niedzielę o
godzinie 11 zrana uczestniczki jego zebrały
się w lokalu przy ul. Metropolitalnej 1,
gdzie odbyły wspólne zebranie. Obrady za-
śaił p. dyr. Birecki, poczem wybrano skład
prezydjum zebrania. Przewodniczącą z
stała p. Celestyna Fryde, assesorowały zaś
panie: Gorska i Britowa.

Na wstępie p. Birecki wygłosił referat
pt. „Królowa Korony Polskiej”. Po nim do-
konano wyboru władz związku. W skład
zarządu powołano: panie Fryde, Brittową
Gorską, Niechwiadowiczównę, Klebanównę,
Kuncewiczową, Witkównę, Bartoszkównę *
Newelską, oraz p. Szałatkiewiczową. Do
Komisji Rewizyjnej wybrano: panie Annę
Budkiewicz, Konstantynowicz-Myszkową i

! Łukaszenkównę.

* Pozatem do zarządu weszły  delegaiki
parafjalnych zarządów: panie Silewiczówna
z Białegostoku, Samejkówna z Dojlid, Wo-
ronkówna z Druji, Żofja Antoszewska 2
Juraciszek i Klejewska z Rudziszek.

W. końcu postanowiono odbywać co
miesiąc zebrania plenarne dla bardziej
' szczegółowego omawiania programu pracy
na najbliższe okresy czasu i jednocześnie
|dla zachowania łączności między członkami.

Bezpośrednio po zebraniu odbyło się
posiedzenie nowoobranego zarządu, na któ-

 
\

„szczególne członkinie.
ki powierzono p. Celestynie Fryde, a wiz

| prezeskami zostaly: pp. Gorska i Brittowa,
|sekretarką — Niechwiadowiczowna, skarb-
niczką — Bartoszkówna, a gospodynią —
Łukaszenkówna | я

  

 

й

  

    
 



   

s

     

 

 

KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie zmienne z zanika-

jącemi gdzeiniegdzie drobnemi opa-

dami, głównie na wschodzie kraju.

Temperatura bez większych zmian.

Umiarkowane wiatry południowo-

zachodnie i południowe.

DYŻURY APTEK.
Dazń w mocy dyżwiują następujące

apieki:

— Pozwolenie na broń: Staro-

stwo Grodzkie przypomina tym, któ-

rzy złożyli w swoim czasie podania

o prolongatę pozwoleń na broń, by

zgiaszali się po odbiór tych zezwo-

zeń w terminie do 25 marca do Sta-

rostwa Grodzkiego, okienko Nr. 1.

— „Nabieranie“ publiczności na

topienie się w Wilji. W swoim cza-

sie prasa podawała iniormacje 0

specjalistce od wyłudzania jałmużny,

P zka.aW. Annie Połońskiej, lat 22, bez stałego

Z dka Ne. 19 (tel. 16-52]: Flemonewieza |miejsca zamieszkania, która stawa”
ia na mostach Zwierzynieckim lub

Zielonym i symulowała

samobójcze przez pseudo-usiłowanie

utopienia się w Wilji, czem wzru-

szaia przechodniów, którzy nie

szczędzili datków opowiadającej o

swej nędzy dziewczynie. Wczoraj

pomysłowa oszustka stanęła przed

sądem starościniskim i za oszukańczą

żebraninę ukarana została 14-dnio-

wym bewzględnym aresztem. Nale-

ży dodać, że Połońska karana jest

za podobne przestępstwo poraz

odbędzie w sobotę o g. 10-ej r. w ko- piąty. SPRAWY SANITARNE.

ściele św. Kazimierza. Podczasna”| — Lustracja zakładów  iryzjer-

bożeństwa trzy połączone chóry:|skich. Z polecenia władz admini-

Tow. „Lutnia”, Ostrobramski i szko- | stracyjnych komisje sanitarne prze-

ły organistów, wykonająnastrojowe prowadzają obecnie lustracje zakła-

pienia żałobne. | dów fryzjerskich na terenie m. Wil-

A u a aiR zwracając BRA os AE

— Poziom у ва Wilji uległ stan czystości tych zakładów. Do-

dalszej aczkolwiek niewielkiej zwyż- tychczas ukarano grzywną wlašci-

ce i wynosił w dn. 14 bm. 2.64m. ciela zakładu fryzjerskiego Bobrowa

wobec 2.60 w dn. 13 bm., t. j. wzrósł (Wielka Pohulanka 1) za niechlujne

o 4 cm., a o 28 cm. ponad poziom utrzymywanie lokalu i narzędzi,

normalny wód Wilji. joraz Chołowa (Mickiewicza 41) za

—Zbiórka ofiar na rzecz głodu- o. mieszkania prywatnego z

jącej ludności. Dnia 12 marca odby-| <a em.

ło się posiedzenie organizacyjne

Sekcji Zbiórkowej Pań przy Wileń-

skim Komitecie Wojewódzkim Po-

mocy Ludności dotkniętej klęską
nieurodzaju. W wyniku dyskusji

uchwalono urządzić zbiórki uliczne

dn. 8 kwietnia i zbiórki w lokalach

zamkniętych w dn. 19 marca i 7
kwietnia. Należy przypuszczać, że

akcja powyższa znajdzie gorące po-

= ze O Ni Ww Komunikują nam, że od. dłuższego

ym ciągu dyskusji uchwaiono|czasu trwają prace Teatru Między-

rozpowszechnianie znaczków i urzą”| szkolnego, przygotowującego piękne

dzenie przedstawienia w teatrze na| widowisko, z którego dochód jest

Pohulance na korzyść Komitetu. przeznaczony na rzecz giodujących

—Przedłużenie godzin kursowa-| dzieci Wileńszczyzny. Widowisko

nia autobusów wlecie, Dowiaduje-|jest pomyślane całkiem nowocześ-

my się, żeDyrekcja „Tommaka“ za-|nie. W programie — muzyka, śpiew,

mierza w okresie letnim przywrócić |tańce i inscenizacje. Będą wyko-

czas kursowania autobusów do go-|nane utwory Mickiewicza, Słowac-

dziny 11 wiecz kiego, Kasprowicza, Tuwima, Leś-

SPRAWY ADMINISTRACYJNE. |miana, Lechonia i innych. W. ilu-

= Oraagias taboru man ro AK kio m e

nego. roku bieżącym władze opina, ariowicza, oniuszki,

akaśróchiać; Skdobow. jak w la|Liszta, Skriabina, Rebikowa, Rach-

tach ubiegłych, zarządziły przegląd |maninowa i eta oj R

taboru asenizacyjnego. Przegląd od-|wienie ma się odbyć w teatrze na

będzie się na placyku nikas | Pohulance dnia 23 marca rb. o godz.

miejską przy zbiegu ulic: Na Nowc- 4 popoł.

gródzkiej i Ponnrskiej. Odbędzie się| Nie wątpimy, że łącząc przyjem-

on w dniach 21 i 22 bież. mies. ne z pożytecznem, całe Wileńskie

i Maciejewieza — al. ielka Nr. 29 i

Chróściekiege -— mł. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Nabożeństwo żałobne za spo-

kój duszy J. Montwiłia. Tradycyj-

nym zwyczajem Rada Fundacji

im. S. i J. Montwiłłów zaprasza

wszystkich, którzy współpracowali z

wielkim działaczem społecznym J.

Montwiłłem, na nabożeństwo żałob-

ne za spokój Jego duszy, które się 
SPRAWY SZKOLNE.

— Państwowa Szkoła Rzemieślni-

czo- Przemysłowa. W. niedzielę o

godz. 12 min. 30 odbędzie się w

gmachu szkolnym (ul. Kopanica 5)

wywiadówka o wynikach pracy ucz-

niów za trzeci kwartał roku szkol-

nego.

— Młodzież szkół średnich —

głodnym dzieciom Wileńszczyzny.
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DZIŚ. Czcłowy fln prod. SOUKINO 1934 r. Satyra.

Bramat rozpusinika | święt szka. w-g nieśmiert:lnego arcydzieła

Ostatni z
z udziełen nejwybitnielszych artystów scen Moskiewskich I Le-
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DZIŚ. Nsj=leksze” arcydzieło prod.
francus'lej 934 r w ggłośnego GUY

DE MAUPASSANTA

realizacji genjalnego V. TURZANWSKIEGO. Nad program:

 

Dziś sensacy|na
premjera. Na|-
nowszy film

pt:

Dzieje pięknej kobiety,
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"Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

zamachy|

  

Krwawy śmiech.

W. GARDI
PROPOD VKTAEK OEЧСч EASUNAM ьь T LLSLLSSi

„ORDYNAN
Komedja dźwiękowa | najnowszy „Fox“, dpraszamy © przybycie na

początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15,

rderca*
która padła cłiorą własnego eza”tażu. Zbrodniaaryatokretycówao

Przebój Europejskiej awangardy filmowej Początek szansów od godz. 4-ej.

mmm S TSTATTO VINITA

 

Drukarnia A, Zwierzyńskiej

 

DZIENNIK

Społeczeństwo poprze humanitarną|

akcję młodzieży i zapełni ieatr po|

brzegi, tembardziej, že ceny miejsc

zostały wyznaczone b. przystępne,|

bo propagandowe. — Bilety zawcza-|

su można nacywać w gimnazjach:|

im. J. Słowackiego u p. prol. Wyga-|

nowskiego i im. Ks, Z. Augusta u|

pž prof. Stanisiawa Kowala. |

Z ZYCIA STOWARZYSZEN,

— Nowe Stowarzyszenie Kobiet.

W. ostatnich czasach powstało w

Wilnie jeszcze jedno Katolickie

Stowarzyszenie Kobiet. Zorganizo-

wało się ono przy parafji kościoła

św. św. Piotra i Pawła na Antokolu,

— świetlica Związku Polek. Ka-

wileńskiej powziął myśl organizacji

w Wilnie świetlicy dla najbiedniej-|

szych naszego miasta. Sprawa ta!

była już omawiana na jednem z ze-|

ibrań związku. |

-— Z Sokola. W; dniu 11 marcaj

odbył się zjazć rady okręgowej So-

koła w Wilnie przy udziale wice-

prezesa dzielnicy Mazowieckiej St.

Lesiewicza oraz delegatów gniazd z

Wilna, Oszmiany, Nowogródka i Li-

dy. Wygloszone sprawozdania wy-

kazały, że pomimo przeżywanych

obecnie trudności w pracy organiza:

cyj społecznych, wyniki nie są naj-

|gorsze. Poszczególne gniazda nie

|ustają w pracy, dowodem czego do-

|bre wyniki Wiina w sporcie strze-

lleckim, grach sportowych i lekko-

 

atletyce. Nowogródek przoduje w

narciarstwie, Lida zaś zdobyła się

na własną  sokolnię, która jest

pierwszą we wschodniej dzielnicy

kraju. Zarząd okręgu, po dokonaniu

uzupełniających wyborów, przedsta-

wia się następująca: prezes Z. Jasiń-

ski, wiceprezes Wł. Henrych, skarb-

nik A. Burhardt, sekretarz B. Kole-

siński, oraz członkowie zarządu —

WŁ Paszkiewicz, St. Januszewicz,

K. Gorzuchowski, G. Piotrowski, W.

Przybylski, W. Czernik, Dr. Polonis

i O. Piotrowski. Troską obecnego

zarządu będzie naležyte przygoto-

wanie okręgu do wielkiego zlotu

WILEŃSKI

— Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy. Dziś w świetlicy Chrze-

ścijańskiego Uniwersytetu Robotar-
czego (ul. Metropolitalna 1, Il-gie p.)

p. prof. Leon Stępiński wygiosi po-

$adankę dyskusyjną p. t. „O słońcu”.

Początek o godz. 7 wiecz. Wstęp

bezpłatny.
SPRAWY AKADEMICKIE.

— Z Koła Poiomsiow. W Lig
tek w sali Sniadeckich USB. odbę-
dzie się wieczór autorecytacyjny

Konstantego Gałczyńskiego, wybit
nego przedstawiciela młodej poezji,

znanego już Wilnu z występów na

jednej ze Śród Literackich Pocza

tek o aodz. 7 ej.
— Nadzwyczajne zebranie Aka-

tolicki Związen Polek archudiecczji | gemickiego Związku Morskiego R.P.

odbędzie się dziś o godz. 7 min, 30

wiecz. w lokalu przy ul. Zygmuntow-

skiej 16 (Zw. Osadników).
SPRAWY RZEMIESLNICZE.|

— Sezon budpwiany już się

rozpoczął. Sezon budowlany па|

terenie naszego miasta już się roz

począł. W wielu punktach miasta|

prowadzone są roboty budowlane.|

Na robotach tych znalazło zatrud-|

nienie poneć 60 murarzy i „beto-|

niarzy. |

W związku z ustaleniem nowych
stawek robotniczych wyłoniona zo-

stała t. zw. komisja kontrolna, która

sprawdze, czy pracodawcy wypla- |

cają honorarjum za pracę w nale-

żytej wysokości. Wspomnianako- |

misja w ostatnich czasach przepro |

wadziła szereg tego rodzaju kon-|

troli na wszystkich budowach, |
— Niebezpieczeństwo strajku

w cukiernictwie, W dniu wczoraj
szym miała się odbyć w laspekto-
racie Pracy Konferencja przedsta-

wicieli orgenizacyj pracowników i

pracodawców w branży eukierniczej

dla podpisania nowej umowy zb'o-

rowej. Na konferencję tę przybyli!

 

przedstawiciele  organizacyj chrześ |

cijańskich, natomiast żydzi zbojko-

towali ją. Stanowiskotakie pracodaw: |

ców żydów może spowodowzć zatarg

i doprowadzić do wybuchu strajku|

podobnie jak branży szewskiej.

 

 
wszechsłowiańskiego w Warszawie,

który odbędzie się w 1935 roku przy

dziale Międzynarodowej Federacji

| Gimnastycznej, na czele której stoi

| prezes sokolstwa polskiego Adam

Zamoyski.
| ODCZYTY.

|  — Posiedzenie T-waAnatomicz-

|no-Zoologicznego odbędzie się dziś

lo godz. 7 ipół w ZakładzieHisto-

jlogji, Zakretowa 23, Na porządku

|dziennym Dr. M. Rubinsztejn. Zna-

czenie tkanki łącznej w fizjologii.

|Doc. S$. Bagiński. Spodografja jajni-

|ków niektcrych ssaków.

Staraniem Koła Rolników

stud. U. S. B, w sobote o. godz. 7

wiecz. w' Zakładzie Fizjologicznym

wydz. medycyny przy ul. Zakreto-

wej 23 odbędzie się odczyt p. prof.

 

 dr. T. Vetulaniego p. t. „Obrazki z

współczesnej Turcji”. Odczyt ilu-

strowany przezroczami. Wsięp wol-|

ny. Goście m'le widziani. |

Dziś. Arcyflim, który wp'ewadził w zdumienie cały Swiat

TUNE
Dodatki dź lękowa orez najnowszy „FOX“. Z powodu wysokie! wartości artystycz=

przybycie na począt:l seansów punktuelnle:

M. SAŁTYKOWA -

  

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Ks. Lisiewicz z Wohynia zł. 2-— dla|

głodnych w Wilex.szczyźnie. |

Emerytka zł. 2— dla najbiedniejszych.

KRONIKA POLICYJNA.
—. Okradzenie firmy „Standard Nobel'.

Wi nocy z dnia 12 na 13 b. m. z kantoru

firmy „Standard Nobel“ złodzieje skradli

197 zł. 49 gr.
— Amator cudzej siermięgi Na rynku

Łukiskim z wozu Łarysa Jana, mieszkańca

zaśc. Ałtonopol, gm. niemenczyńskiej, skra-

dziono  siermięgę.  Złodzieja Aleksandra

Sudocha (Ponarska 13) ze skradzioną sier-

mięgą zatrzymano.

WYPADKI
— Wybicie szyby w mleczarni

żydowskiej. We wtorek około godz.

10 wieczorem nieznani sprawcy wy-

bili szybę w mleczarni żydowskiej
przy ul. Królewskiej na rogu zaułku Oranżeryjnego. m

 

|"

 

! - Teatr !1 muzyka
— Tentr Miejski Pohulanka. Ostatnie

przedstawienie „U mety" — po cenach
propagandowych odbędzie się dziś,

Jutro o godz. 8-ej w. „Pan Geldhab".
— Najbliższa premjera w Teatrze na

Pohulance. Na okres wielkopostny Teatr

| Pohulanka wystawia widowisko pasyjne pt.

| „Golgota B. Rosłana, przedstawiające w

114 obrazach życie i Mękę Zbawiciela. Pie-

nia religijne wykona zespół solistów pod
kier. Prof. Adama Ludwiga.
— Uwaga — Administracja Teatru Po-

hulanka przypomina, iż z dniem dzisiejszym

{. 15 marca — upływa ostateczny termin

legitymacji zniżkowych, wydanych z  po-

czątkiem sezonu z ważnością „Do odwoła-

nia”, Zaznacza się, że kasa nie będzie wy-

dawała w.w. legitymacje biletów od godz.

1i-ej do 2-ej popoł. administracja wydaje

nowe legitymacje z ważnością do końca se-
zonu tj. do dn. 31 sierpnia 34 r.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Niebie-
ski motyl”. Dzisiejsze przedstawienie

| przeznaczone dla Garnizonu Wileńskiego.

| Jutro, w dalszym ciągu „Niebieski motyl".
— „Rajski ogród”. Najbliższą premje-

rą Teatru „Lutnias, będzie oryginalny u-

twór muzyczny Oesterreichera i Bernauera

z muzyką kompozytora wileńskiego Jerze-
go Świętochowskiego.

— Popołudniówka niedzielna w „Lut-

ni“. W nadchodzącą niedzielę na przed-

stawieniu popołudniowem po cenach zniżo-
nych, ukaże się Stolza „Dzidzi”.

-— Teatr Objazdowy — gra dziś 15.111.

w Baranowiczach, jutro 16.IIL w Stołpcach
— doskonałą komedję współczesną  „Ko-

bieta i szmaragd”,

 

 

 

 

— Kwartet polski w Sali Konserwa-

torjum w piątek 16 b. m. Początek o godz

8.15 wiecz. Bilety do nabycia w skle

muzycznym „Filharmonja” (Wielka 8).

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 15 marca 1934 r.

1.00: Czas. 11 40: Przegląd prasy. 11.50:

Utwory Thomasa (płyty). 11.57: Czas. 12.05:

Muzyka popularna (płyty), Kom. meteor.

12.35: Poranek szkolny z Filharmonii. 14.00:

Dzien. poł. 15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30

Giełda roln. 15.40: Muzyka czeska (płytvł

15.50: Audycja cia dzieci. 16.20: „Dobrze

ojęta gościnność” — odczyt. 16.35: Kon-

cer. 17.40: „Budujemy” — odczyt. 18.00:

Słuchowisko: „Śluby”, _ 19.00: „Skrzynka

pocztowa Nr. 287'. 19.20: Wil. wiad. kole-

jowe. 19.25: Odczyt aktualny. Kom. śnie-

   

gowy. Wil. kom. sportowy. Dzien. wiecz.

20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Audycja wę-

gierska. 20.40: „Iorty rzeczne w Polsce i

zagranicą a Druja" — odczyt. 20.57: Kon-
cert, W przerwie pogad. muzyczna. Kom.

Z ZA KOTAR STUDJO
Audycja literacka.

Z twórczością znakomitego współczes-

nego pisarza naszego, Artura Górskiego,

zapozna szeroki ogół radjosłuchaczy s*u- chowisko, które wykonane będzie przed

mikrofonem dzisiaj, w czwartek, o godz.|

18-ej, osnute na tle dramatu p. t. „Šluby“.

Poprzedzi je słowo wstępne autora.
Pamiętajmy o Drut

Doskonały znawca zagadnień gospodar-

czych naszego kraju, p. Teodor Nagur ki,

będzie mówił w czwartek o godz. 20,40 o

projekcie portu rzecznego w Drui na tle

istniejących już w Polsce i zagranicą por-

tów rzecznych.
Audycja węgierska.

Z okazji święta narodowego Królestwa

Węgier wykonana zostanie w radjo o godz.

20 dnia 15 b. m. specjalna audycja, na k!5-

rej treść złoży się przemówienie dr. Adrja-

na Diveky oraz hymn narodowy węgierski.
Muzyka Polski Niepodległej.

Dwudziesty zrzędu koncert, poświęcony

twórczości wspoiczesnych kompozytorów

polskich, wykonany będzie w radjo dnia

15 marca o godz. 16,35, który zapozna słu-

chaczy z utworami Maklakiewicza, Ku-

charskiego, Wieniawskiego i Malinowskie-

6. Jako wykonawcy wystąpią Irena Du-
biska (skrzypce), Z. Adamska (wiolonczela),

E. Szlemińska (śpiew) i J. Lefeld (forte-  pian).

 

Kto wygrał na loterji?
WARSZAWA (Pat). Główniejsze wy-

grane w pierwszym dniu ciągnienia drugiej
klasy 29 Polskiej Państwowej Loterji Kla-
sowej padły na numery następujące:

50.0600 zi. — 8001, 126629.
20.000 zł. — 100071.
15.000 zł. — 155025.
10.000 zł. — 52243, 89384.
5.000 zł, — 28174, 73158, 81355 i 162371.

Ruch wydawniczy.
Z GDYNI DO SZWECJI KOLEJĄ

. PRZEZ BAŁTYK.
Istnieje projekt połączenia polskich ko-

lei państwowych ze Szwecją, z naszego
wybrzeża do portu Karlskrona. Jeśli p.o-
jekt ten dojdzie do skutku, będzie to naj-

dłuższa w Europie linja promów kolej?-

wych, wymagająca do 10 godzin podróży
morskiej przez Bałtyk. Istnieją już takie
promy kolejowe, łączące Danję ze Szwecją

i poszczególne wyspy duńskie. Pasążer,

siadający w Berlinie do nocnego kurjera

dącego do Sztokholmu, ani nie zauważy,

że przebył nocą duży szmat wód Bałtyku.

Ciekawy o tem artykuł, bogato ilustrowany

oryginalnemi zdjęciami, przynosi ostatni

(11) numer „Ilustracji Polskiej”, obfity jak
wykle w treść i bogato ilustrowany. Zaj-
ce artykuły, mnóstwo zdjęć aktualnych

z u i zagranicy, odcinek powieści, 10-

wela, mody, humor, strona młodzieży, roz-

rywki umysłowe — wszystko to składa się

i nadzwyczaj zajmującą i dzięki

czemu „lustracja Polska”, ten najtańszy

tygodnik ilustrowany, zdobywa sobie coraz
ch czytelników na całym obsza-
zypospolitej.

„Ilustrację Polską” nabyć można u

wszystkich  kolporterów i w administracji

„Dziennika Wileńskiego", Wilno, ul. Mo-

stowa:l.—

Giełda
WARSZAWA. (Pat), Giełda: Dewizy:

Belgja 123,85 — 124,15 —, 123,54. Gdaisk

172,85 — 173,28 — 172,42. Holandja 357,47

— 358,30 — 356,50. Kopenhaga 121,15 —

121,75 — 120,55. Londyn 27,11 — 27,10 —

27,23 — 26,91, Nowy Jork 5,31 4/4 — 531 —

5,28 i pół. Nowy Jork kabel 5,31 i pół —

5,34 -— 5,29. Paryż 34,95 — 35,04 — 34,86.

Praga 22,04 — 22,09 — 21,99, Stokhs!m

139,00 — 140,30 —- 138,90. Szwajcarja 171,49

— 17193 — 171,06. Włochy 45,58 — 45,70

— 4,46. Berlin 210,80.
Papiery procentowe: Pożyczka budow-

lana 42,15 — 42,10. Pożyczka inwestycyjna
108,75. Konwersyjna 59,75. 6 proc, dol.

70 — 70,38. Dolarówka 52,75 — 5260 -—

52,65. Stabilizacyjna 57,75 — 57,88 — dr 'b-
ne: 58,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 52,50.

8 proc. worszawskie 53,25.
Akcje: Bank Polski 78 — 77,50 — 78.

Wysoka 31. Lilpop 11,75. Strachowice 10,7*.

Dolar w obr. pryw. 5,29.
Rubel: 4,71 — (5-ki) — 4,75 (10-ki).
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

i LNIARSKA w WILNIE.
z dnia 14 marca 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne: Żyto I st. 15,70.

II st. 15. Owies st. 14,05. Mąka pszenaa
4/0 A luks. 33,75—34,25. Mąka žyta'a
55 proc. 25.

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
20,50—21,50. Jęczmień na kaszę
15,60—16. Owies zadeszczony 13,25—13 50.
Mąka pszenna 4/0 A luks. 33,75—36. Mąka
żytnia 65 proc. 20,50—21. Mąka sitkowa
17,50, razowa 18—18,50. Otręby żytnie 11—
1,25, pszenne grube '13—13,50, pszenne
cienkie 12—12,50, jęczmienne 10—10,50.
Gryka zbierana 21-—22. Łubin niebieski
9,70--—10. Ziemniaki jadalne  6,75—7,25.
Siano 5,50—6. Stoma 3,75—4,25.

Za 100 kg. f-co st, załadow.
Len czesany Horodziej (B. I sk. 303,10)

2208,30—2251,60. Len trzepany Wołozyn
(B. I sk. 216,50) 1299—1342,30. Len trze-
pany Hoduciszki 1299—1342,30. Len trze-
pany Miory 1160,10—1212,40. Len
pany Miory 1169,10—1212,40, Len trzepany
Traby 1342,30—1385,60. Kądziel horodziej-
ska 1082,50—1125,80.
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RÓŻNE |
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Komisja Likwidacyjna
Stow. Społz-Budowl,
„Włzsny Domek” z o.

199% podaje do wiado-
mości, że na skutek 2-ch
uchwat Walnych Zgro-
madzeń odbytych w dnłu
29 latego 1932 r. 18
sierpnia 1933 r. spół-
dz'elnis uległa rozwiąza-
niu £ wzywa wierzycieli
do  sgoszenia swych
roszczeń pod adrese'n
Wilao.  Miekiewicza 17
Bank. ‚552—0

 

Czas przesadzać
rośliy pokojowe. Zgło”
szenia psemnę pod „Ro-
boty sezonowe” przyjmu*

  

 

 

Ję w Adm. „Dzien.Wil.* 1

| Pielęgniarka
praktyczn: wykwalifiko-

| wans potrzebna śpiesz-
nie. Pożądana znaj 'mość
litzwskiego jezyka. Infor= |

"macje ul. Kesztanowa
 

4, 6, 8 I 10,15

SZCZEDRINA
KUPON ZNIŻKOWY

fi KuszEnki.
|5—20d6-7g w.

  

zbiecady „

trzes 17

s | PRACA 1
|

Gołowiewych
odtwórca gł. roll w f „Turoina 50,00“.

Seanseo godz. 4, 6, 8 | 10,15.

  

mordercy

YFYFFYYYYYYTY"TYTYE'TYY| strasznie dużo kosztuje.|MAUROPAPRDANANCE
WIECZ. CIA CHORYCH | straszn

AA ozzd iektiwicza REA „Kochsjąza” żona. Gdy LomBree lo Uezclwość.

Ut Stew. Pom. Bee.19-71 A — Jek znajdojesz mę:| d oższy, gdy tylko tobie| Splajtowany przedsię”

Choroby wewnętrzne,-nerwowe, oczne, uche sa moją nową su:| ma się «(4 podobać blorca.

gardła. Gabinet Roentgena. Zabiegi elektrote-| | AIG
— Wszystko stracilem

epeutyczne Przyjęcia od5—7ejw. I — O, ładna! — ale ИННННОЛННИННИНИИИИ !& wytaikiem mego ucze

w białych rękawiczkach

c'wego nazwiska |ka:
mienicy, którą zawczasu
kazałem przepisać na
nazwisko żony.

(10 proc. zniżki przy zakupnie każdego artykułu

Kupon „niniejszy weżny dni 30.

 

 

 Kupno
Sprzedaż |

spożywczo-wódczany

do sprzedania w pełnym
biegu egzystujący od tur

ku 1900. ul.Mickiewicza

37— 1,

Chrześcijański Zakład Fotograficzny

„FORTUNA“
ul. Zamkowa Nr. 12

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,

przyjmuje roboty amaterskie.

DLA DKAНЕОИаDD lio
ae7"——— „Dom w Trokach sprze-

daje się za 1.000 zł. nad
jeziorem, przy Kościelę.

się: Walm,
541

Dowiedzieć
Jasna 29 m. 1.

SKLEP
do Sprz хр
czy dobrze prosperuą-
cy na przedmieściu Wia-
domosć: Wileńska 9 (ia-
dłodejnia). 46—1

Sklep
Kada) ży we
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powiedzialny

 

(róg Mickiewicza)
tamże gabiuei kosmetycz

ny, usuwa zmarszczki,
brodawki, kurzajki i wą
gry. W.ZP, 48 8323 ,

© AKUSZERKA|
M. BRZEZINA|

przyjmuje. -
Przeprowadziła się Zwię,
rzyniec, Tomasza Zana
na lewo Gedyminowską,
ul. Grodzka 27. W.Z.3090,

/Mieszkania|
3 į pokoje 4
AR. ы

Umeblowany pokój z używalnośrią tę'ef ru
do wynrjęcia Zygman-
towską20 m. 5. 569—1
|

Do wynzjęcia
3 mieszkana 2 mio po”
kcjowse z wszelelemi wy*
godami | “wa 5elo po-
kojowe. Dowieczieć się
u dozorcy Miskiewicza 7
lub telefon 1572 Węcła
wowlaz. 48—2 
Ilijaanaa r i ki i

Redaktor STANISLAW, JAKITOWICZ, |]

za okazaniem którego dosteje s'ę SC RK —

w,nowoctwsrie| DrACOWNI pończoch ||Smaałowska| Gospodyniх dziła si pracowiła, sunienna do-

|„POŠPIECH“ ** Ga 5 "|| dresowa3-12 aż, Tdrzwi
nie:ogacizny 1 kuchnię
wym*g: ń skromnych po*
Szukuje posady na wieś
Podgórna 3 m. 24

57a—2

 

` Kwalifikowany  nauczy-
ciel - emeryt lat 48 (sa-
motny) poszukuje pracy
nauczycielskiej lub kan-
celaryjnej. (Pracoważ w
Komornika Sądowego)
Adres: Tatarska 13 m 3
Sklep. 543
 

Kucherz samotny po-
szukuja posady do ma-

Jątku lab do kasyna ofl-
cerskiego za miłe wy-

 

referencje. Miakiewicza
44—33. 573
PAGAL PROSBA ASAKK

| omsnżawy |

3 OGRODY
warzywne do wyczierżą*
wienia w centrum mia"
sta. Informacje: Tartaki
>> w godz. od m

nagroczenie, ma chlubne | 
  


