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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1.
Administracji i Drukami 12-44. Redakcja otwarta od 11
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w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński” lodzi     

Zamknięcie sesji Sejmu I Senatu. |
WARSZAWA. (Pat). Dziś 0 zamykam z dniem dzisiejszym sesję

godz. 10.15 dyrektor Biura Prawne- zwyczajną i budżetową Sejmu.
go Prezesa Rady Ministrów, Włady-. Warszawa, 16 marca 1934 r.

sław Paczoski przybył do $machu _ Podpisano:
Sejmu, gdzie doręczył p. marszałko-| Prezydent Rzeczypospolitej

wi Świtalskiemu zarządzenie Prezy-, Ignacy Mościcki
denta Rzeczypospolitej, zamykające| Prezes Rady Ministrów

z dniem dzisiejszym sesję zwyczajną| Janusz Jędrzejewicz.

i budżetową Sejmu. O godz. 10.30 | Zarządzenie Pana Prezydenta

z ie podobnej treści doręczył Rzeczypospolitej w sprawie zam-

dyrektor Paczoski p. marszałko- knięcia sesji zwyczajnej i budżetowej

wi Senatu Władysławowi Raczkie- Senatu:
wiczowi. | Na podstawie art. 37 Konstytucji

Zarządzenia te brzmią; zamykam z dniem dzisiejszym sesję

я zwyczajną i budżetową Senatu,
Zarządzenie Pana Prezydenta| Warszawa, 16 marca 1934 r.

Rzeczypospolitej w sprawie zam- Podpisano:
knięcia sesji zwyczajnej i budżeto- Prezydent Rzeczypospolitej
wej Sejmu. | Ignacy Mościcki

Na podstawie art. 25 Konstytucji| Prezes Rady Ministrów
Janusz Jędrzejewicz.

   

Flota wojenna Sowietów.
Zapowiedziana wizyta sowieckiej złów, uzbrojenie artyleryjskie skła-'

floty wojennej w Gdyni nasuwa py- |da się z dział kalibru do 30,5 cm.
tanie, jak przedstawia się siła zbroj- Krąžownikcw ma flota sowiecka

na Sowietów na morzu i czem jest w| siedem, w tem pięć nowych (a raczej

jej obecnym stanie, marynarka Z, S$. |odnowionych), które zaliczono do ak

R. R tywnej służby w latach 1925—32, i
Otóż flota sowiecka, składającajdwa stare, uzywane jako okręty

Telefon Redakcji,

codziennie.

do 16iod

 

74 trzech premierów © Rzymie. |
RZYM. (Pat). Przez cały dzień

wczorajszy trwały prace rzeczo-
znawców gospodarczych. Po połud-
niu odbyła się konierencja Mussoli
niego z Goemboeszem i Dolliussem.
Jest rzeczą charakterystyczną, že 0-
ficjalny komuuikat wydany stwier-
dza, że tematem przeszło 2-godzin-
nych rozmów tych trzech mężów
stanu były zarówno sprawy $ospo-
darcze, jak i polityczne.
W godzinach popołudniowych

kanclerz Dolliuss i premjer Goem-
boes przyjęci byli przez królewską
parę wioską, która podejmowała ich
śniadaniem, Poza członkami rodziny
królewskiej w śniadaniu tem wzięli
udział Mussolini, włosccy podsekre-'
tarze stanu spraw zagranicznych i
prezydjum rady ministrów, posłowie
austrjacki i węgierski przy rządzie
włoskim oraz - posłowie włoscy w
Wiedniu i Budapeszcie.

RZYM. (Pat), Rozmowy Musso-
liniego z Goemboeszem nie dały do-
tychczas konkretnych wyników go-
spodarczych. ‚

Przebieg konierencji, toczącej się
w atmosierze bardzo serdecznej i u-
roczystej, śledzony był przez amba-
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Q6ŁOSZENIA:

cyłrowe, skom

WIEDEŃ (Pat). Jak się dowia-
duje korespondent  „Reichspost*,
konierencja Mussoliniego z kancle-|
|rzem Dolliussem i premjerem Goem-
|boesem doprowadziła do porozu-
|mienia w dziedzinie zagadnień poli-
tyczno-handłowych. Głównemi pun-
ktami rozmów były: 1) utrzymanie
niezależności Austrji oraz współ-
praca dla pokoju europejskiego, jako
podłoże wszelkiego gospodarczego
porozumienia również z innemi pań-
stwami naddunajskiemi; 2) podłoże-
nie podwalin pod współpracę gospo-
darczą między Włochami, Węgrami
oraz Austrją drogą ustalenia preie-
rencyj oraz kontyngentów; 3) umo-
żliwienie również innym państwom

Bron włoska
RZYM (Pat; Wiele dzienników i

agencje  Miałej Ententy

terjału wojennego z Włoch do: Wę-

faniego stwiercza, że czynniki rzą-|
dowe zaprzeczają stanowczo tej,
wiadomości, która uważana jest za

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.

 

ostatnio wiadrmość o wysyłce ma-

gier. W) związsu z tem agencja Ste-|

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

za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6 łammowe) Z5 gr., za
Ogłoszenia

plikowane i z zastrzeżeniem miejsca e ZS proc. drożej. Terminy
druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

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

Rozporządzenie Masgoliiego W spra-
wie święcenia niedzieli.

(RZYM, 14 marca KAP) Wystę-
przystąpienie porozumienia pując w charakterze ministra korpo-
rzymskiego. racyj, Mussolini wystosował do

RZYM (Pat). Reuter donosi, że wszystkich prełektów okólnik w
dziś wieczorem międzyMussolinim, sprawie ścisłego przestrzegania od-

premjerem Goemboesem i kancle- poczynku świątecznego i niedzielne-
rzem Dolliussem zostało zawarte go w handlu, przemyśle i rzemio-

polityczne igospodarcze porozumie-'siach. W! uzasadnieniu tego rozpo-
nie w sprawie polityki naddunaj- rządzenia „Il Duce* zaznacza, że

skiej, Odpowiedni układ zostanie święcenie niedzieli jest jednym z

podpisany jutro. ` bardzo ważnych czynników — тога!-
WIEDEŃ, (Pat). Wyjazd kancle- nego podniesienia warstw  robotni-

S S z ma nastąpi praw- czych - ra
lopodobnie w sobotę wieczorem.'

Możliwe jest, że Dollfuss i Goem- Proces o zamach
boesz odbędą w towarzystwie Mus- w Bazylice św. Piotra.
soliniego wycieczkę do Neapolu. RZYM. (Pat). Przed specjalnym
Rozważana jest także podróż kan- trybunałem obrony państwa rozpo-
clerza Dolliussa do Triestu. czął się dziś proces przeciwko

sprawcom zamachu w dniu 25

dla Węgier?
'czerwca ub, r. w bazylice Św. Pio-

"specjalny manewr, mający na celu głosi oficjalny komunikat,

do

a

tra, przy pomocy bomby, ktėra zra-
niła 4 osoby, w tem 1 ciężko. Jak

zamach

podały| zamącenie atmostery, w jakiej odby- wykonany został z polecenia orga-
wają się i śledzone są przez świa- nizacji antyfaszystowskiej, przeby-

tową opinję publiczną obecne na-|wającej we Francji i miał być pierw-
rady rzymskie (A jednak nie daje szym aktem z serji wystąpień tero-
się zaprzeczyć, że przemycanie bro-|rystycznych, których celem było

ni z Włoch ao Węgier odbywało |zamordowanie szeia rządu wło-

się. Przyp. Red.) |skiego.

 
się przeważnie ze starych okrętów
dawnej marynanki rosyjskiej, prze-
szła niedawno gruntowny remont,
który, uczynił z niej siłę wcale nie do
pogardzenia. Może ona, w razie dzia
łań wojennych — zwłaszcza na Bał-
tyku, bo tam są skoncentrowane
główne siły tioty sowieckiej — w
połączeniu z armją lądową i napo-
wietrzną, odegrać wybitną rolę i za-
ważyć w znacznym stopniu ną szali
fortuny wojennej.

Flota sowiecka liczy w sumie o-
koło 200 tysięcy tonn, w tem okręty
linjowe (pancerniki) stanowią 93 tys.
tonn, krążowniki — 50 tys., torpe-
dowce — 30 tys., łodzie podwodne
— 10 tys.; ponadto jest jeszcze sze-
reg mniejszych jednostek, jak kano-
nierki, polawiacze min i t. d. Ra-
zem flota ta posiada na swoim po-
kładzie 379 dział, „których maksy-
malny kaliber dochodzi do 30,5 tonn.

Wielkich pancerników (drednou-
tów) liczy flota sowiecka cztery: „Pa
riżskaja Komuna, „„Marat”, „Oktiabr
skaja Rewolucia“ i „Frunze“. Okrę-
ty te, liczące po 23 tysiące tonn po-
jemności, pochodzą z 1914 — 15 r.
(dawniej oczywiście nazywały się i-
naczej), szybkość ich sięga 23 wę-

 

Pokojowe głosy z Dalekiego'Wschodu
PARYŻ. (Pat). Ambasador ja-

poński Sato oświadczył na zebraniu
międzynarodowej akademji dyplo-
matycznej, że rząd japoński czyni,
co jest w jego mocy, aby usunąć
przeszkody, utrudniające stosunki
między ZSSR i Japonją. Wysiłki te
powinny być uwieńczone powodze-

 

Walka z bezrobociem w U. 5, A.
Od chwili zmierzchu prosperity a

triumfu kryzysu, walka z bezrobo-
ciem, które
środki przemystowe U. S. A., podję-
ta została z różnych stron, w  roz-
maitej formie 1 z jednakowym skut-
kiem. Pierwsze wystąpiło z micjaty-
wą dostarczenia pracy bezrobotnym|
prywatne towarzystwo dobroczynne,
Emergency Work and Relief Bureau,
które na ten cel przeznaczało co
miesiąc około półtora miljona dola-
rów. Za przykładem E. W. R. B. po-
szedł zarząd N. Yorku, który stwo-
rzył specjalną instytucję, City Work-
Reliei, przeznaczając na zatrudnie-
nie bezrobotnyrh pewne dość znasz-
ne nawet sumy. W! listopadzie 1933
r. rząd federalny przejął od zarządu
miejskiego N. Yorku C. W. R. Poza-
tem istnieją jeszrze prywatne towa-
rzystwa 0  cnarakterze filantropij-
nym, miejskie biura dobroczynne,
oraz rozmaite koła opieki nad bezro-
botnymi, czerpiące swoje fundusze
ze składek ofiar osób prywatnych.
Wszystko to razem wzięte nie sta-
nowi wiele w morzu potrzeb wywo-
łanych nędzą szerokich mas bezro-
botnych. Przytem cały system  do-
tychczasowy walki z bezrobociem o-
kazał się bezsizuteczny, a ponadto
nieproporcjonalnie do osiągniętych
rezultatów — kosztowny. Na wi-
downię musiały teraz wystąpić inne
siły i inne metedy zwalczania klęski
bezrobocia. н

Wraz z ingerencją rządu: fede-
ralnego w szereg dziedzin życia

szkolne. Włszystkie krążowniki liczą Sadora niemieckiego ze szczególną

po 7 tys. tonn. Nowe rozwijają szyb- uwagą. Wczorajsza konierencja nie-

kość 29 i pół węzła, czyli 54%: kin. mieckiego ambasadora von Hassla z
na godzinę; są to: „Profintern”, „Wo Mussolinim uzasadniają  przypusz-

roszylow“, „Krasnyj  Kawkaz“, Czenie, že Rzesza Niemiecka przy-

statnie złożyły niedawno wizytę w kie znaczenie, Zwracają tu uwagę,
Neapolu) i „Krasnaja Bessarabja”, że pewne odprężenię w stosunkach

Prócz tego są dwa stare krążowni- włosko-niemieckich i  niemiecko-

„Czerwonnaja Ukraina” (te dwa o- wiązuje do rozmów rzymskich wiel- |.

opanowało wielkie ©- !

ki szkolne: „Awrora”, słynna z re-
wolucji 1917 r. i „Komintern'; szyb-
kość ich jest mniejsza, nie przekra-
cza 23 węzłów

Flota sowiecka liczy ponadto 29
kontrtorpedowców i 14 łodzi pod-
wodnych (3 znajdują się'w budowie).
Torpedowców 'est aż dziewięć  ty-
pów. Najlepszym z nich (jeśli chodzi
o szybkość jest „KarolLieblinechi“
który rozwija szybkość do 36 wę-
złów czyli 66 km. na godzinę; siła
maszyn — 36.500 H.P. Torpedowce
typu „Pietnowskij” liczą po 1.300
tonn, mają 12 rur torpedowych, ro-
bią 33 węzły, siła maszyn wynosi
29.000 koni. Podobne są typy „Karol
Marx", „Frunze'* (34 węzły) i „Uric-

kij' (35 węzłów).
Załoga floty Z. S. R. R. wynosi

29.000 osób, w tem 2.400 oficerów i
podoficerów. 
 

niem, Ewentualność zbrojnego kon-
iliktu, o którym zbyt dużo mówio-
no, niewątpliwie powinna być odsu-
nięta. Ani jeden, ani drugi kraj nie
pragną koniliktu. Japonja w  każ-
dym razie nie bierze to na serjo pod
uwagę. 2 
amerykańskiego, nie znających do-
tąd żadnego przymusu ani ograni-
czeń ze strony państwa, zapanował
jinny duch w administracji rządowej.

| Po decydujących pociągnięciach no-

watorskich w dziedzinie produkcji,
przyszła teraz kolej na interwencję;
Białego Domu na terenie. bezrobo-
cia. Rozpoczęła się wielka kam-
panja na rzecz zwalczania bezrobo-
cia i rozciągnięcia opieki społecznej
nad bezrobotnymi.

Jak wszystko w Ameryce, tak i

ta kampanja piowadzona jest przy

użyciu sui generis reklamy i haseł
prostych w ujęciu, może nawet i pry-
mitywnych, ale mających z tej racji
trafić do przekonania i do umysłu
jaknajszerszych warstw. Hasło Roo-
sevelta brzmi: „Jedynym środkiem
zwalczania bezrobocia jest praca i
zarobek”.

Dotychczas wszelkie  poczyna-
nia w tym kierunku wychodziły od
strony osób i instytucyj prywatnych.
Obecnie nastąpiła wielka i jak na
U. S. A. radykalna przemiana: rząd

państwo przejmuje na siebie funkcje,
|które spełniały dotąd instytucje fi-
|lantropijne. Słowem — częściowa
letatyzacja, rzecz dotąd w Stanach
nieznana. Roosevelt oświadcza wy-
raźnie: „Skoro przemysł prywatny
nie potrafi dostarczyć pracy i zarob-
ków, obowiązek ten musi przejąć

występuje jako czynnik społeczny,|powietrzne.

austrjackich zostało spowodowane
przez Rzeszę Niemiecką w tym celu,
aby rozmowy rzymskienie toczyły
się w atmosierze ciągłego niepokoju,
co ułatwiłoby zbliżenie między Wło-
chami, Austrją i Węgrami, Jeśli zaś
chodzi o Francję, to zdaje się nie u-
iegać wątpliwości, żę popiera ona
wybitnie politykę austrjacką Musso-
liniego, '

„ WMiEDĖN. (Pat).  „Reichspost“,
pisząc © wczorajszych obradach
Mussoliniego, Dolliussa i Goem-
boesza, zaznacza, że głównym tema-
tem narad były następujące sprawy:

1) niepodległość Austrji stanowi
podstawę wszelkiego porozumienia
gospodarczego nad Dunajem. Każde
państwo, które zapragnie przyłączyć
siędo paktu gospodarczego trzech
państw układających się, będzie mu-
siaio uznač ni łość  Austrji;
2) Włochy zgodzą się na większy
niż dotychczas import z Węgier i
Austrji W tym celu ustalony bę-
dzie system wzajemnych preierencyj
i kontyngentów. Nadto przyznane
będą wzajemne zniżki taryi kolejo-
wych i opłat portowych; 3) w myśl
zleceń koniereucji, odbytej w Stre-
sie i w myśl męmorjału Mussolinie-
go, każde inne państwo przyłączyć
się będzie mogło do uchwał rzym-
skich.

Dziennik donosi, że koła włoskie
z zadowoleniem przyjęły zmianę na-
strojów w Pradze i że nie potwier-
dza się wiadomość, jakoby w chwili
obecnej miał przybyć do Rzymu nie-
miecki minister spraw zagranicznych
von Neurath, O rozmowie, jaką
przeprowadził wczoraj ambasador
niemiecki von Hassel z premjerem
Goemboeszem, dziennik pisze, że
miała ona charakter czysto informa-
cyjny i że nie zmieniła w najmniej-
szym stopniu stanowiską Węgier
wobec zagadnień naddunajskich.

`

LONDYN. (Pat). „Dily Mail wy-
stępuje dziś z energicznem żądaniem
angielsko-francuskiego sojuszu о-
bronnego.

Europa — pisze dziennik —
znajduje się w stanie niepewności, a
Wielka Brytanja jest niezdolna do
obrony, wobec czego potrzeba, aby
Wielka Brytanja uzupełniła swe siły

Traktat zaś locarneń-
ski należy zamienić na sojusz obron-
ny angielsko-francuski.

Dziennik twierdzi, że opinja pu-
bliczna Wielkiej Brytanji idzie w
kierunku poparcia takiego sojuszu,
który jest najlepszą gwarancją po-
koju. Charakterystyczne jest, że
„Daily Mail“ juž raz występował z rząd federalny, który przystąpi do

spełnienia go wspólnie z rządami!
słanowemi i zarządami miejskiemi”.!

 podobną ' inicjatywą, -mianowicie
przed 4-ma miesiącami. Podjęcie tej
inicjatywy w sposób bardziej zdecy-

 

PARYŻ (Pat). Berliński kores- wojskowego. Różnicę zdań, istnie-

pondent „Journala* podaje bliższe jącą w tym względzie między Fran-
szczegóły, dotyczące noty niemiec-cją a Niemcami, możnaby usunąć
kiej, wręczonej przez von Neuratha przed zrealizowaniem  międzynaro-
ambasadorowi Franęcis i Poncetowi. dowej kontroli której Rzesza pod-

 

 

ANGLJA BUDZI SIĘ.
Projekt angielsko-francuskiego; sojuszu obronnego.

W odpowiedzi swej rząd niemiecki:
miał eślić, że memorandum.
nićniieckie dąży do wyjaśnienia pew-
nej liczby nieporozumien.

Pierwsze mieporozumienie doty-
czy znaczenią paktu o nieagresji, |
ktory Niemcy zaproponowali Hran-
cji. Rząd Rzeszy byiby skłonny do
zawarcia pomiędzy kFrancją a Niem-
cami paktu analogicznego do tego,
jaki Niemcy przed kilku tygodniami
zawarły z Polską.

Drugie nieporozumienie odnosi
się do sprawy rozbrojenia iran-
cuskiego. Zdaniem rządu niemiec-
kiego, memorandum irancuskie z
1, Li 14, IL nie zawiera propozycyj
rozbrojenia, które mogłyby poważ-
nie wpiynąć na stanowisko Niemiec,
Rzesza jest zawsze gotowa do roz-
brojenia, ale pod warunkiem, że inne
państwa zredukują swoje zbrojenia
w tym samym stosunku,

Trzecie nieporozumienie dotyczy
sprawy kontroli. Francuzi odpowie-
dzieli Niemcom, że pod tym wzglę-
dem ich propozycje nie są dość jasno
ujęte. Nota zaznacza, że Niemcy nie
wypowiedziały się przeciwko kon-
troli międzynarodowej, o ile mieć
ona będzie charakter równy dla
wszystkich państw. Byłoby jednak
zbędną rzeczą podejmować szczegó-
łową dyskusję w tej sprawie przed
dojściem do porozumienia co do
ograniczenia zbrojeń i ewentualnej
konwencji. Ncta podkreśla jednak,
że kontrola, o iie ma być skuteczna,
powinna wejść w życie równocześ-
nie z konwencją ograniczającą zbro-
jenia niemieckie.

Czwartem nieporozumieniem ma
być wreszcie sprawa żądań iran-
cuskich, odnoszących się do brunat-
nych legionów. Niemcy twierdzą, że
formacje te nie mają charakteru 
dowany 'jest znamiennym objawem
dla pewnej -niewątpliwie - ewolucji,
jaką brytyjska opinja publiczna

| przechodzi pod tym względem.
Nie bez znaczenia jest w związku

z tem plotka polityczna, obiegająca
Londyn, a mianowicie, że kanclerz
Hitler w czasie pobytu min. Edena

dałaby się. Przy zawieraniu kon-
wencji możnaby określić dokładnie
charakter działalności tych organi-
zacyj i zaznaczyć, jakiej broni nie
wolno będzie im posiadać. W razie
podpisania tej konwencji rząd Rze-
szy będzie respektował jej postano-
wienia.

Nota zaznacza, że dwie zasadni-
cze rozbieżności, istniejące między
punktem widzenia Francji i Niemiec,
odnoszą się do siły liczebnej eiek-'

ATENY. (Pat). Tajemnica znik-

nięcia  miljonera amerykańskiego

Samuela Insuila, šciganego przez

władze Stanów Zjednoczonych za

nadużycia. podatkowe, wywołała

nęi opuścił luksusowo urządzone

mieszkanie. lnsull zdobył zmylić
czujność policji ateńskiej i wedłu$

niesprawdzonych pogłosek przebra-

ny za kobietę przedostał się do Teb.

Policja wszczęta energiczne  poszu-

kiwania. Za zbiegiem wysłano tele-

gramy i listy gończe do wszystkich

schronienie i że w razie pojawienia

się Insulla na ich terytorjum, będzie
on natychmiast wydalony. Žaginię-

Jcie Insulla budzi tem większe zain-

teresownie, że ostatnio okazał on

skruchę i gotowość powrotu do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie miał od-
dać się dobrowolnie w ręce spra-
wiedliwości. (Oświadczył tak oczy-
wiście celowo, dla uśpienia czujno-
ści policjj i ułatwienia sobie u-
cieczki).

LONDYN (Pat). Dramatyczna
sprawa amerykańskiego finansisty
Samuela Insulla wywołała w Londy-
nie olbrzymią sensację. Jak wiado-
mo, władze greckie postanowiły
uczynić zadość wymaganiu rządu
Stanów Zjednoczonych i wydać In-
sulla władzom amerykańskim. Tym-
czasem Insułl znikł nagle w środę
wieczorem z Aten i nie można go
było odnaleźć. Jak obecnie niezbi-
cie ustalono, Insull wynajął towaro-
wy statek grecki i za 2.000 funtów
szterlingów uzyskał zgodę kapitana
na przewiezienie $o przez kanał w Berlinie, zapewniał go, że Niemcy

nia mają nic przeciwko takiemu so-
juszowi, o ile za jego cenę uzyskają
|zgodę mocarstw na uzbrojenie się,

| STAN C 8)ARKSIOGOCZZA

Najskuteczniej walkę 
„Stanami Zjednoczonemi niema umo-

z żebractwem można prowa-.
dzić zapomocą bonów jałmu-|

zaiczych „Caritasu“ |nach, który: skomunikował się na-

Suezki do któregoś z portów рег-
skich. Ponieważ między Persją a

wy kontradykcyjnej, Insull liczył,
że będzie w Persji bezpieczny. Plan
 Insulla udałby się, śdyby jego uciecz-
„kę wykryto w jakie 12 godzin póź-
niej, aniżeli to faktycznie nastąpiło.
|Brecki minister spraw zagranicz-
nych Maximos odbył dziś rano na-
jradę z posłen. brytyjskim w Ate-

wielką sensację. Zbieg porzucił żo-

państw bałkańskich. Rządy tych |

państw zapewniają, że aierzystaj
amerykański nie może liczyć na

›

Nota niemiecka do Francji.
tów i sposobu ich obliczania oraz do
sprzętu wcjennego. Rzesza nie jest
skłonną do tolerowania w tej spra-
wie różnic. Poruszając sprawę re-
zerw, nota podkreśla znaczenie iran-
cuskiej armji kolonjalnej, wyrażając
pogląd, że do cyiry ogólnej eiektów
Francji nałeżaioby 'doiączyć efekty
kolonjalne, znajdujące sią w metro-
polji, oraz wojska irancuskie w
Airyce północnej.

Nota podkreśla, że Francja zgo-
dziła się już przed 2 laty na zasadę
równości praw i że od 2 lat dys-
kusje genewskie były oparte na tej
zasadzie.

GREMOZWAASKRA AREAS LISILKLI AILE USSSE

Ucieczka miljonera — oszusta.
zostały wydane stosowne zarządze”
nia nieprzepuszczenia okręlu przez

kanał Suezki. Tymczasem goniący
torpedowiec grecki skomunikował
się w drodze radjowej z kapitanem
okrętu i zawiadomił go o zarządze-
niu, wzywającem do natychmiaslo-
wego powrotu statku do Grecji.
Według ostatnich wiadomości kapi-
tan zdecydował się zawrócić do Pi-
'reusu.
wała w Grecji częściowy kryzys

rządu, albowiem minister spraw we-
'wnętrznych musiał się podać z tego
powodu do dymisji. Usunięty został
również szef bezpieczeństwa.

aki TNKOO RI WA ikII iCCVSDKACA

„Pastorowie
w Drunatnych koszulach.
BERLIN (Pat). Wyžsza rada ko-

ścioła ewangielickiego w Mecklem-
burgu zezwoliła pastorom, będącym
członkami formacyj szturmowych,
na noszenie brunatnych koszul za-
miast sutann w czasie nabożeństwa

oraz obchodów religijnych.

Ułatwianie emigracji żydowskiej
z Niemiec.

„Moment z 5 bm. w depeszy #, а.
t z Berlina, donosi o świeżo wyda-
nych  zarządzeniach walutowych,
ułatwiających żydom wywóz posia-
danych kapitałów. Według tych za-
rządzeń

„każdy emigrant może zbyć cały swój

majątek „Złotemu Bankowi Dyskontowemu”

w Berlinie, który będzie wypłacał odnośną

kwotę w obligacjach, bądź w wńlucie za-

granicznej.'*

Oblicza się, że sprzedawca na
wszystkich ' odnośnych  manipula-
cjach będzie musiał stracić 26 proc.
swego majątku:

„Nowe zarządzenia mają na celu ułat-

wienie emigracji żydowskim  kapitalistom.

Wyraźnie jest tam podkreślone, że nie-

Aryjczycy, przenoszący w ten sposób swoje

kapitały zagranicę, nie będą mogli już po-

wrócić do Niemiec, w przeciwieństwie

do Aryjczyków, których powrót będzie u-
warunkowany zgodą rządu”.

Dotąd żydzi mieli możność wywo-
zić zaledwie 10 tys. mr, i to w to- tychmiast z wiadzami brytyjskiemi i warach, wyrabianych w Niemczech.

Ucieczka Insulla spowodo-
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Ha mieliźnie.
Rozpoczęta przez p. Cara i towa-,

rzyszów z BB z niestychanym tupe-

tem sprawa reformy konstytucji,

a raczej zastąpienia dotychczasowej

całkiem nową konstytucją, najnie-!

spodzianiej osiadła na mieliźnie. !

Jak Czytelnicy niezawodnie
bie przypominają, uchwalenie
„konstytucji w Sejmie odbyło
w. niezwykłych warunkach, z po-

śwałceniem kardynalnych zasad re-

gulaminu sejmowego. Wszelkie pro-

testy opozycji zarówno w komisji

sejmowej, jak następnie na plenum,

dotyczące zarówno treści i formy

tego prawdziwego dziwoląga jako

"też sposobu, w jaki przegłosowano
i przyjęto projekt, zostały przez po-

słuszny BB odrzucone i projekt kon-

stytucji „jednogłośnie* przyjęty... w
nieobecności opozycji, która,. jak

wiadomo, opuściła salę posiedzeń.

Dopiero po uchwaleniu w Sejmie

konstytucji, gdy przygasł pierwszy

entuzjazm tryumfu, spostrzeżono się

w samej sanacji, że to, co uchwa-

lono, nie jest przecie ustawą kon-

stytucyjną, jest w najlepszym razie

jej szkicem pobieżnym, nadającym

się — według określenia jednego

z czołowych przedstawicieli sanacji

— raczej na artykuł wstępny, ale

nie na fundan'ent całego naszego

ustroju państvwowego, gdzie każde

słowo musi być wszechstronnie roz-

ważone, jak  najściślej, prawniczo

sprecyzowane. Zresztą szkicowy

charakter projektu był zupełnie uza-

sadniony, jeżeli się zważy, że twórca

jego, p. Car, wniósł go pierwotnie

jako „tezy do dyskusji, a więc w

formie zgoła nie opracowanej. Do-

piero w ostatniej chwili, całkiem nie-

spodzianie, spodobało sięwiększości

BB zaskoczyć opozycję, uznając i

uchwalając owe carskie. „tezy do

dyskusji" jako ustawę konstytucyj-

ną. Gdy się ma większość, a niema

poczucia odpewiedzialności, nawet

poczucia...  Šmiesznošci, uchwalać

można każdy nonsens, mniejsza czy

z pogwałceniem regulaminu czy bez.

Ale co dalej? Zdaje się, że po

łatwym nad opozycją tryumfie, w

kierowniczych sferach BB zapano-

wała pewna konsternacja.

„Konstytucje”* uchwalona została

przez Sejm 26 stycznia. I oio ci pa-

nowie, którym się tak bardzospie-

szyło, zamiast uchwalony projekt

natychmiast przesłać do Senatu,

przetrzymują go w kancelarji sejmo-

wej do 12-go marca, czyli bez mała

7 tygodni.
W tym czasie stał się cud. Kon-

stytucja wyszła z kancelarii sejmo-

wej inna, niżeli do niej wesz.a, czyli

że w innej formie niż została

uchwalona: tu i ówdzie wygladzona,

tu i ówdzie nawet zasadniczo zmie-

niona. Było to oczywiście nowem

bezprawiem,  gdyž kancelarja sej-

mowa, bez ponownej uchwały Sejmu,

nie ma przecie prawa zmienić, do-

dać lub ująć ani kreski, ani przecin-

ka lub kropki Na to bezprawie

zwrócił uwagę przedstawiciel Stron-

nictwa Narodowego, sen.Głąbiński,

jak zwykle jednak protest członka

opozycji został przez większość BB

odrzucony.

Otóż procedura w Senacie przed-

stawia się, według brzmienia art. 35

obowiązującej dziś jeszcze starej

* konstytucji, następująco:
„Każdy projekt ustawy, przez Sejm

uchwalony, będzi» przekazany Senatowi do

rozpatrzenia. Jezeli Senat nie podniesie

w ciągu 30 dni od dnia doręczenia mu

uchwalonego projektu ustawy, żadnych

przeciwko niemu zarzutów — Prezydent

Rzeczypospolitej zarządzi ogłoszenie usta-

wy. Na wniosek Senatu Prezydent Rzplitej

może zarządzić cgłoszenie ustawy przed

upływem 30 dni.

Jeźeli Senat postanowi projekt uchwa-

lony przez Sejm zmienić, lub odrzucić, po-

winien zapowiedzieć to Sejmowi w ciągu

powyższych 30 dni, a najdalej w ciągu na-

stępnych dni 30 zwrócić Sejmowi z propo-

nowanemi zmianami.

Na powyższej zasadzie mógł

wprawdzie Senat przyjąć bez zmian

projekt sejmowy i prosić Prezyden-

ta o przedterminowe jego ogłosze-

nie. W ten sposób otrzymalibyśmy

nową konstytucję. Aliści tak się nie

stało. Projekt sejmowy, przesłany

Senatowi, mirmo pewnych zmian,

przemyconych w kancelarji sejmo-

wej, pozostał w gruncie tem, czem

był — szkicem, ale nie tekstem

ustawy.

Większość senacka BB, mimo naj-

szczerszej chęci pójścia na spotkanie

swym kolegon: z Sejmu, w gruncie

zdawała sobie chyba sprawę, że

uchwalenie prcjektu w jego obecnej

s0-
tej

formie. byłoby skandalem, to też,
senacka zgo-- ostatecznie komisja   

|swych celów i
gotowym chwycić za broń wkażdej

sf
sięj©

& рг
Asrmja w państwie narodowem.
Dwutygodnik „utos* organ Ruchu

Młodych w Foznamiu poruszą spra-

wę stosunku armji do społeczeństwa

i odwrotnie.
ideaiem rycerza-obywatela  byl

wojak grecki, ktory byt w jednej 0-

sobie  žolnierzem i  šwiadomym
zadań obywatelem,

hwili, gdy tego wymaga interes i

honor Ujczyzny.

W ustroju t. zw. demokratycz-|

nym rola armji była wręcz inna. :
„Zasadniczą tendencją jego bylo posta-

wienie armji czy wyrzucenie jej poza obręb

społeczeństwa. W ustroju tym stawała się

ona jakąś ślepą *ilą, której mógł ostatecz-

nie używać, kto chciał, Ł zn. każdy zmie-

niający się co kilka tygodni rząd, bez

względu na to, czy zasiadaii w nim przed- |

stawiciele międzynarodówki  kapitalistycz-

nej i traktujący ją jako jedną z pozycji,

którą można wygrać dla zrobienia dobrego

interesu, czy też przedstawiciele między-

narodówki marksowskiej (pacyfiści), niena-

widzący jej programowo jako rzekomąpod-'

porę ustroju kapitalistycznego i imperjaliz-

„mu. Przeważnie jednak ubiegano się o jej

względy. I tu wyłaziło na wierzch niczem

nieraz  nieusprawiedliwione forytowanie,

które musiało być dla każdego głęboko

swoją rolę i godność pojmowanego żołnie-

rza obelgą. Nie potrzeba dodawać jakiem ,

utrudnieniem musiał być podobny stan

rzeczy w samem wychowaniu żołnierza. Mu-

siało się ono ograniczyć do wychowania

czysto technicznego, podczas gdy cała dzie-

dzina podstaw moralnych zionąć musiała

beznadziejną pustką, na te podstawy bo-

wiem każdy ze zmieniających się ministrów

„miał przecież pogląd odmienny.”

Na szczęście dziś sytuacja na

całym świecie zmienia się na lepsze.

Tryumiujące wszędzie prądy naro-

dowe muszą przywrócić armji jej

właściwą pozycję.
„Może to zrobić bowiem tylko ustrój

narodowy, który tworzeniu i organizowaniu

siły nada moralne podstawy. Przedewszyst-

kiem w ustroju tym armja stanie się czemś

organicznie zrośniętem ze społeczeństwem,

stanie się niezbędnym czynnikiem jednoli-

tego i harmonijnego wychowania człowieka,

przestanie być odczuwana jako bezmyślny

potwór wszczynający i rozpętujący burzę,

jako przestarzały kaprys pożerający  nie-

wiarogodne sumy, a stanie się niezbędną

potrzebą świadomych narodowców, a nie

odświętną deklamacją, ludzie bowiem zro-

zumieją, że nie jest to ślepa siła, beczka

prochu, do której przykłada lont każdy, kto

tego zapragnie, ale že za tem stoi naród,

sumienie narodu, pomnego swej misij i

swoich obowiązków. Żołnierz nabierze

znowu cech monumentalnych, rycerskich,

jako sługa sprawy, wolności i honoru na-,

rodu, które staną się bliższe i wypełnią |

bardziej sobą życie codzienne, a żołnierzem |

będzie czuł się keżdy obywatel. |

Ruch Młodych.
Że młodzi narodowcy wyrabiają

w sobie cechy żołnierzy-obywateli

niech świadczy artykulik z Nr. 14-g0

„Gazety Narodowej”, wychodzącej

w Częstochowie i będącej organem

Ruchu Młodych tej dzielnicy.
Autor artykułu tak na wstępie

charakteryzuje warunki, w jakich

się rozwija Ruch Młodych.
„W obecnych czasach Ruch Młodych

Obozu narodowego napotyka na każdym

kroku na duże trudności, szykany, a nawet 
Oburzenie we Francji na loże ma*

sońskie, oraz ua wpiywy ich w po-

licji politycznej, musiało zajść dale-

ko, skoro znany dziennikarz, p. Leon

Bailby w dzienaiku swym „Le Jour”,

bardzo czuiym na nastroje powszech

ne, pisze:
— Trzeba wyczyścić jeden okop, t. |-

policję polityczną, Oraz zburzyć nad nią

twierdzę, t. j. lozę. |

O związku masonerji z obecne-

mi zajściami we Francji pisze tygod-

nik „Gringoire“ nr. 219:

— №е naležymy do tych, którzy wo-

bec masonerji wypowiadają zbyt pospieszne

uogólnienia. Są między masonami wi

luczie, którzy mają pewien ideai obywalel-

ski, a bardzoby się zdziwili, gdyby się do-

wiedzieli, co się knuje w miektó lo-

|żach, Zły wicher wieje nad masonerją. A to

| dlatego, że wszyscy ludzie, skomprom:to-

wani w sprawie Stawiskiego, są masonami.

! Jest brat Garat, patentowany oszust.

*Jest brat Bonnaure, adwokat - pośrednik.

Brat Hesse, który starał się o ik

| rozpraw sądowych. Brat Renė Renoult, kiė-

|rego nazwisko ciągle się styszy. Brat Ju-

 

przekonanie,

DZIENNIK WILEŃSKI

asy.
na więzienie, To wszystko czyni się, aby;

złamać ducha narodowego, odstraszyć i d>jałalności Legjonu Młodychopinia! przedszkolem Kolis šauki |

się nega- |wbić w głowę jaxieś „idee państwowotwór-

cze”, uzależnić miode pokolenie a co naj-

ważniejsze obrzydzić pracę narodową. Ale

my, Młodzi, jestesmy twardzi.

Jeżeli chodzi o idee, to z zaparciem sa-

mych siebie potrafimy przy tej idei wy*|komsomolc La zł ^ ь
; ы ów. Legjon Młodych, wi- stwierdza, że „niestety,

trwać, potrafimy wytrzymać głód, chłód i dząc, że wywołuje ejrzenia i brak! - Bi łatwej, naktaai Sdanikos,

nędzę”.

DE aidasI się dalej W starał się massować swą działałal- jakoby wprowadzenie kapitalizmu

Utarło się dziś, zresztą juź słuszne

że być narodowcem — to

znaczy być przygotowanym na wszystko.

Tracba być niejednokrotnie człowiekiem

bez nerwów, gdyż nas traktuje się jak par-

jasów, a co najważniejsze, że my, młode

pokolenie — jesteśmy Obozem Bezrobot-

nych.
Na każdym kroku starają się o to, by

|uarodowcom za wszelką cenę utrudnić zdo-

bycie pracy i chleba, jesteśmy więcskaza-

mi na zagładę, aby tem prędzej nagiąć na-

sze dumne karki pod rozkazy naszych wro-

gów.

Lecz to wszystko na nic się nie zda.

Im większy będzie na nas nacisk, tem

większą zdobędziemy energję i siłę moral-

ną, bo przecież ta Polska, która idzie — to

będzie nasza Wielka Polska, a nie Polska

tych, którzy chcą ją traktować, jako swój

własny folwark.

W. trudzie i znoju będziemy wykuwać

lepsze jutro, będziemy hartować naszego

ducha narodowego do walki o lepszą przy-

szlošė."

Ludzie z idealem „za sobą”.

Jakžež inna atmosfera panuje w

obozie przeciwnym.
Zamiast nastrojów walki o ideały

obserwujemy tam uległość i serwi-

lizm, który się przejawia nawet wo-

bec żydów.
Oto przykład wystąpienia hr.

KsaweregoPustowikidgi, który ©-
bok niejakiego Lejby Jaffego zabie-

rai głos na akademji.. palestyńskiej.
Żydowski „Nasz Przegląd“ po-|

śpieszył ogłosić w całości mowę sa-

nacyjnego arystokraty. Zaczyna się
to przemówienie od słów:

„Najważniejszą rzeczą dla osobnika,

jak i dla narodu, jest mieć ideał za sobą”.

Słusznie. Skoro się ma ideał za

sobą, nie przed sobą, to się chodzi

na akademje palestyńskie. Hr. Ksa-

werego wzruszają „chaluce“:
„Studenci filozofji, otarłszy pot 2 czo-

ła po pracy na roli, czytań wieczorem

„Krytykę czystego rozumu* Kanta. Za-

prawdę, patrjotyzm tych pionierėw, poświę-

enie  chaluców dorównało bohaterstwu

Machabeuszów. Czasem łatwiej jest umie-

rać, niż żyć dla ojczyzny”.

Niewiadomo, co hr. Pusłowski
uważa za większą ofiarę: pracę na

roli, czy lekturę „Krytyki czystego
rozumu”, W każdym razie jest on
zdania, że:

„Nadeszła chwila, w której dwadzieścia

cztery miljony Polaków mogą okazać serce

czterem miljonom izraekitów, ba piętnastu

miljonom diaspory”.

Serce ma hr. Pusłowski, jak wi-
dać, bardzo pojemne. Nic dziwnego,
że „Nasz Przegiąd“ z zachwytem cy-
tuje jego mowę, dodając:

„Mistrzowskie przemówienie polskiego

arystokraty, przepojone miłością dla Izraela

i poszanowaniem dla jego wzniosłych ide-
ałów, wywołało burzę oklasków”.

ie IS TA TIATLITIL,

MASONERJA we FRANCJI. ,
lien Durand, który biesiadował w separat-
kach ze DiaWiskim,

Jest daiej brat Frot, z loży Anatole
France, nalezącej do Wielkiego Wschodu,
ktory, jako munister sprawwewnętrznych,

kazaś strzelać do byłych uczestnikow woj-

my, oraz, Który przeczyścił zbiór aktów о-

szusta z rzeczy najciekawszych.
Jest brat [home, były kierownik po'icji

politycznej, który powierzyi kierownictwo
sledztwa wmieszanemu w
skiego komisarzowi Bony. Są dalej trzej
banuyci z połicji politycznej: brat Bayard,

który dał Stawiskiemu kartę konfidenta, e

sam już musiat być usunięty, dalej brat

kowicie obciążające Stawiskiego, doręczone

mu przez uczciwego komisarza Simona, a

wreszcie brat Ducioux, który wraz z Bony

trzymałwszystkiemicisprawy, taiżejuż

musiał być usunięty. Už

W izbie deputowanych jest 230 posłów

wolnomularzy, Blisko większość (o$Słem

615 postów). A wszyscy oni ślepo słucha

ją, dy padnie krzyk grozy. |||

Dawno już we Francji nie pisano

wtensposób o masonerjiitowpi-

smach wcale wobec niej nie bojo-

wych, ‹ :

№—

dziła się z wnioskiem pos. Głąbiń-

|skiego o powołaniu trzech rzeczo-

bieg wszelkich terminów. Sprawa

więc pozostanie w zawieszeniu do | znawców, prolesorów Bobrzyńskie-

| go, Starzyńskiego i Komarnickiego.

Jakkolwiek więc komisja senacka

| narazie nie powzięła uchwały o za:
i : S .
powiedzeniu zmian, sam fakt powo*

'łania rzeczoznawców świadczy, że

| Senat postanowił wykorzystać swe

| prawo poczynienia takich zmian w

| przewidzianym czasokresie.

Tak przeustawiała się sprawa

| onegdaj.

Wczoraj, jak widać z zamiesz-

czonego w nurierze niniejszym tele- |

gramu, nastąpiło zamknięcie sesji

sejmowej i senackiej. Według sana-

cyjnej interpretacji przytoczonego

wyżej art. 35 konstytucji, zamknię-

| cie lub odroczenie sesji wstrzymuje
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czasu zwołania nowej sesji.

Wprawdzie mówiono w kołach

parlamentarnych o możności zwoła-

nia latem sesji nadzwyczajnej, co

jednak mało jest prawdopodobnem.

O ile więc pogłoski te zawiodą,

a przyszła sesja zwołana zostanie

według dotychczasowej praktyki, na

miesiąc paźdz ernik, z odroczeniem

jeszcze па miesiąc, do Iistopada,

konstytucja ujrzałaby światło dzien-

ne nie wczesniej jak w styczniu

roku 1935 — o ile wogóle dojdzie

do skutku. W naszych warunkach

trudno jest bowiem przewidywać.

Faktem jes: tylko, że na razie i

to prawdopodcbnie na czas dłuższy,

osiadła cała ta sprawa па mieliźnie,

sprawę Stani- |

Hennett, który schował sprawozdanie sai-|

Dak instynkii W
Od samego początku isinienia i

publiczna ustosunkowała
tywnie do tej organizacji, której ha-
„sta, upodobania i traktowanie wła-
„snego społeczeństwa żywo przypo-
minają młodzież sowiecką, t. zw.

zaufanią również u sier rządowych,

lność i przypodobać się rzekomem
|„„służeniem idei państwowej, kultem
państwa, państwowym nacjonaliz-
mem“.

To przymilanie się „kultem рай-
stwa” nie rozproszyło bynajmniej o-
baw w obozie rządowym. Prasa za-
chowawcza wręcz nazwała Legjon
Młodych organizacją komunistyczną.
Najbardziej jednak znamiennem jest
wystąpienie przeciwko  Legjonowi
Młodych organu kół nauczyciel-
skich, stojących blisko Min, W. R.
i O. P. oraz samego premjera Jędrze
jewicza, „Zrębu”. W numerze ostal-
nim tego pisma (Nr. 13), rozpoczy-
nającym się artykułem p. premjera,
zarzucono Legjonowi Młodych, že
mu „brak potężnego instynktu wła-
snej państwowości, któraby darzy-
ła dusze wizją potęgi państwowości
polskiej”.

Bnak. instynktu własnej państwo-
wošci...

Stwierdza to organ może naj-
bardziej autorytatywny dla samego
Legjonu Młodych. Brak w tej orga-
nizacji zatem czynnika, któryby we-
dług jej własnych słów, użytych w
odpowiedzi na List Pasterski Epi-
skopatu, miał odróżniać Legjon Mło
dych od komunizmu.
№ Liście Pasterskim znajduje

się ustęp, poświęcony niebezpie-

czeństwu komunizmu. Przez komu-
nizm rozumie List Pasterski myśle-
nie po bolszewicku, „bolszewicki
sposób zapatrywania się na życie,

na społeczność, na religię i etykę”,
jjednem słowem ten zakres, na któ-
ry Niemcy ukuli nazwę: zbolszewi-
zowanie kultury (Kulturbolschewi-
smus). Zwraca się List Pasterski
przeciw temu, że „w niektórych or-
ganizacjach wpaja się w młode u-
mysły i serca kierunki radykalne i
antykościelne, które pod względem

 
Anwerpja w marcu.

Ostatnie smutne wybryki anty-
polskie, studentów litewskich w

Kownie, wzburzyły naszą opinję pub

liczną.
| Ogół społeczeństwa polskiego
nie ma okozji poznania młodzieży li-
|tewskiej. A musimy przecież znać
tych naszych „wrogów.

| Litwa odgrodziła się od nas „mu-

„rem chińskim” i zaiste po „chińsku”
wychowuje swą młodzież. Wrażenie

to odniesie każdy, kto się zetkie

z młodem pokoleniem litewskiem,

 
| Od szeregu lat przebywam na

'studjach w Belgji i tutaj zbliżyłem
się do studentow Litwinów, Kiero-

wała mną w pierwszym rzędzie chęć
tej nienawiści,poznania przyczyn

|którą żywi do nas młody Litwin.

Jak wiadomo, na studjach zagra-
nicę wyjeżdża zazwyczaj młodzież

zamożna, rekrutująca się przeważnie

ze sfer inteligentnych, można powie-
młodzieży danego(dzieć — kwiat

kraju.

Jakiż jednak anemiczny, wyblak-
kwiat, przyszłości narodu

litewskiego. Jest on bowiem żywio-
dyjestten

ny sokami zairutemi nienawiścią,

|wyrasta na glebie nieumiejętnie i źle
przygotowanej..

Narzekamy w Polsce na zie przy-

gotowanie młoc !eży naszej do wyż-

szych studjów. | opatrzmy co się dzie

je na Litwie.

cy na studja uniwersyteckie zagra-

 

Młodzież litewska zagranicą.
(Korespondencja własna).

adnej PAŃSTWOWOŚCI.
religijnym i obyczajowym są jakby|

Nawet półołicjalny organ rządo-,
|wy „Gazeta Polska” (25.11), mimo,|
,że stara się tłumaczyć Legjon Mło"|
dych, zdaje się podziela powyższe
'obawy Księży Biskupów, kiędy |

nie podzie- |

wiary członkćw Legjonu Młodych,

państwowego (upaństwowienia na-
rzędzi produkcji) mogło stworzyć
raj na ziemi, sprawiedliwość społe-
| czną, lub w obecnej sytuacji, choćby
by wzmóc potęgę gospodarczą Pań-
stwa”.

Zresztą sam Legjon Młodych, ko-
rzystających z wydatnego poparcia
niektórych wpływowych osobistości
(kpt. Drymmer. pułk, Ułrich i in.),
niejednokrotnie podkreśla w swym
organie, że nie cieszy się zaufaniem
władz państwowych i organizacji
prorządowych. Oto co pisze „Pań-
stwo Pracy” z dnia 11 b. m.

| „Każdy już niemal miesz
'Rzeczypospolitej wie, że t. zw. stery
„oficjalne różnie się obecnie ustosun-
„kowują do Legionu Młodych. Nieraz
„starosta skrzywi się, mówiąc o Le-
gjonie Młodych, nienaz sekretarz
|BBWR pouinie nadmieni, że Legjon
Milodych jest w niełasce, nieraz de-|
legat Związku Strzeleckiego wspom-|
ni, że z Legjonem Młodych to je-|
szcze niewiadomo jak będzie...”

 

 

!

a nawet „Strzelec“, nieuinem i nie-
chętnem okiem patrzą na Legjon
Młodych.

Jeżeli weźmie się zatem pod u-
wagę, że koła urzędowe i najbar-
dziej ortodoksyjne organizacje pro-
rządowe występują przeciwko Le-
gjonowi Młodych, to musi odpaść
wszelki zarzut, że potępianie Le-
gjonu Młodych w liście Pasterskim
|miało jakikolwiek związek z celami
jpolitycznemi, co usiłują wmówić
obrońcy Legjonu Młodych.

.„Legjonowi Młodych — jak słu-
sznie stwierdza ,„Zrąb”* — brak in-
stynktu własnej państwowości i nie
mieści się on w jej ramach,

Czas zatem zawrócić ze złej dro-
gi. (KAP). 
tewskie, to odrazu się zauważy w
dziale polecanvch polskich autorów:
Orzeszkową, Sienkiewicza, Żerom-

|bu,

„Ww zasadzie
Kańięć pozbawionym jednak środkow obro-

Nowelizacja dekretu
o konwersji długów rolniczych.

W. najbliższych dniach ma się u-
kazać rozporządzenie ministra skar-

dotyczące zmian w udzielaniu
pomocy instyłucjom, zawierającym
układy z dłużnikami w zakresie wie-
rzytelności rolniczych.

Z rozporządzenia tego wynika,
że zarówno instytucje kredytowe jak
i dłużnicy poniosą pewne straty, je-
żeli nie zawrą układów w okresie
czasu przewidzianym przez to rozpo
rządzenie, Ponadto podkreśla ono
ważny momen! co do liberalnego
traktowania mniejszej własności rol-
nej. Mianowicie gospodarstwa o ob-
szarze do 25 ha, będą miały umożli-
wioną konwers;ę nawet w wypad-
kach zadłużenia ponad 3/4 szacunku
nieruchomości. Jednocześnie nowe-
la umożliwia konwersję w takich
nawet wypadkach, gdy zadłużenie
wekslowe osiąga cyfrę 10 proc. war-
tości warsztatu. To ostatnie zarzą-
dzenie ma na celu udzielenie po-
mocy także warsztatom rolnym w

aobrze prosperującym,

towych.
Warto nadmienić, że komitet

konwersyjny przy Banku akceptacyj
nym zatwierdził dotychczas ogółem
15 tysięcy układów konwersyjnych
na sumę z górą 34 miljony złotych.

LWyCięsiWO KALOŃGWIÓW
n | na weterynarji lwowskiej.

A więc starosta, sekretarz BBWR W środę popołudniu odbyły się
wybory władz 1l-wa Bratnia Pomoc
Stud. Akademji Medycyny Wetery-
naryjnej. W! giosowaniu na listę nr.
1+ Narodowego Komitetu wyborcze-
śo padło 172 głosów, na listę nr. 2
(sanacyjna) głosów 73. °
: W, ten sposób w skłąd Zarządu
T-wa wejdzie 12 narodowców i 5 sa-
natorów.

„alka lės A WAS CBA

Mieszkania nauczycieli
Wskutek wątpliwości powstałych

przy ogłoszeniu nowych przepisów
o uposażeniach urzędników pań-
stwowych, wyjaśniło Prezydjum Ra-
dy Ministrów w porozumieniu z Mi-
nisterstwem Skarbu, iż nauczycie-
lom wykładającym w publicznych
szkołach powszechnych przysługuje
w dalszym ciągu wypłata dodatku
mieszkaniowego w wypadku, gdy nie |
jest im przyznane mieszkanie.

Ookoła sprawy А
żyrardc wskie

W ostatnich dniach odbyły się w skiego, Reymenta, Rodziewiczównę
i innych.

Warszawie narady przedstawicieli
francuskiego kapitału, zaangażowa-

Naogół jednak młodzież litewska nego w Zakładach Żyrardowskich.

Maturzysta litewski przybywają-

czuje dziwny wstręt do książki, $а| Podobno Francuzi zamierzają na
to bodaj jedyne okazy młodzieży XX walnem zebraniu, wyznaczonem na

wieku, która nie czuje potrzeby uzu- przyszły wtorek, zaproponować do

pełnienia swego wykształecenia lek- zarządu wyłącznie Polaków, oczy-

turą. j wiście takich, którzy podlegają ich

Wszyscy „moi koledzy uniwersy-;wpływom, sądząc, że za cenę tego

teccy Litwini, » znałem ich wielu w ustępstwa uzyskają zniesienie se-
Antwerpjii Brukseli, odmawiali sta- kwestru sądowego. Nadzieje te są

le przyjęcia jakiejkolwiek bądź książ jednak, jak się zdaje, płonne.
kę. Do wyjątków można žalinsy8|
tych, u których się spotkało w domu Erha brzeskie

e

Poseł Kiern'ik został wezwany
jakiś romans rosyjski, wydany w Ry-
dze, lub gazetę „Poslednija Nowosti“. ;

Trzeba bowiem zaznaczyć, że Lit- przez sąd okręgowy w Warszawie

wini czują pociąg do wszystkiego co do stawienia się jako świadek

jest rosyjskie. jw procesie wytoczonym z powódz-

Większość spotkanych przezem- twa jego żony. Chodzi mianowicie o

nie studentów Litwinów władała zajęcie ruchomości w jego mieszka”
biegle językiem rosyjskim i szukała niu w celu zabezpieczenia kosztów

zwykle towarzystwa wśród emigra- przypadających z tytułu skazania go

cji rosyjskiej. jw procesie brzeskim. Ponieważ

We wszystkich studenckich dy. Kiernik bawi zagranicą, reprezento-

skusjach na tematy polsko-litewskie, wać go będzie na rozprawie jeden z
na temat Wilna, Litwini postugują adwokatów stołecznych.

się bardzo skromną argumentacją,|

cechuje ich natomiast dziwny, zaiste| Przywrócenie
żmudzki upór. Na dowody przyta-| debitu pocztowego.

czane przez nac Litwini nię mają lo- gy в
Gióżnij ódpowieśći, a jednak stai WIARSZAWA (Pat). W następ-

j odpowiedzi,a jednak stale Z '-|w.ę polsko-niemieckich rozmów w
uporem powstarzają to samo. Barliie * dofycz R ao

Niejednokrotnie przy tych na- |jnformowania go Mikke 7
szych polsko-litewskich  dyskusjąch| „y,, państwach, postanowiono obo-
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byli obecni cudzoziemcy: Belgowie,
Francuzi, Holendrzy i wszyscy jedno
śłośnie przyznali nam rację. To też
na terenie belgijskim pretensje li-
tewskie nie znajdują poparcia, ani
sympatji wśród uświadomionego spo-
łeczeństwa belęijskiego.

Litwini czują niechęś do nas, gdyż

nicę, odpowiada poziomem umysło-

wym naszemu piątoklasiście. Zasób

jjego wiadomości nabytych w gim-

nazjum jest bardzo ubogi. Nic też

dziwnego, gdyż przez lata szkolne

jest om żywiony kłamstwem, nie-

'ścisłością faktów historycznych, lub

chorobliwą  gl'zyfikacją „bohate-

irów* Litwy... pogańskiej. widzą naszą wyraźną wyższość nad

Przykłady p'.'jotyzmu bierze on sobą. Niechęć ta jest wciąż podnie-

z Witolda, Kie uła, Mendoga, czy Įcana przez prasę i propagandę. Kie-

innego księcia pogańskiego, o któ- rują nią ci, co wychowywali tę mło-

rych przecież tak stosunkowomało dzież.

wiemy, a Chodkiewicza, Kościuszkę,| W głębi natury litewskiej nie ma

„Mickiewicza, Emilję Plater uważa za nienawiści do Polaków, jest ona wy-

jodszczepieńców, łub za zdrajców. — tworzona nienaturalnie, chorobliwie.

„Unja Litwy z Polską, to było naj-. Przykładów na to miałem dzie-

większe dla nas nieszczęście” — siątki.

mówi młody Litwin. —A to, że taj Każdy student litewski przeby-
„Unja trwała przez wieki, że za cza- wający zagran.cą, mówi po polsku.

jsów tej Unji Litwa przeżyła najwięk-Twierdzi jednak zazwyczaj, że się

|sze chwile chwały i rozwoju — to nauczył tutaj języka polskiego, a nie
Inic nie znaczy. Milsze są młodemu ną Litwie. Świadczyłoby to zatem,
Litwinowi czasy pogańskie, czasy że przebywa często w towarzystwie

 pólnie znieść istniejący zakaz dzien-
ników niemieckich w Polsce i dzien-
ników polskich w Niemczech, przy-
wracając odnośnym dziennikom de-

bit pocztowy z dniem 15. III rb.

Waika konkurencyjna
na rynku gumowym.

„Wskutek rozbicia się pertraktacyj
o utwoizenie kartelu gumowego w 

jpanowania półdzikich książąt, któ- polskiem. Tak też jest w rzeczywi-,
zaprzedawali  stości. — Wilka ciągnie do lasu. —

ją to Krzyżakom, to Moskwie, toTa-| Nie ma kawiarni polskiej, do któ-
tarom. ` j jrejby nie przychodziło stale kilku

Literatura litewska wogólenie,Litwinów, nie ma filmu polskiego w

istnieje, a jeżeli istnieje tych paru pi- | Brukseli czy Antwerpji, na którym-
by nie byli Litwini. Czy to jakiś kon-sarzy współczesnych, to jest to sta-,

nowczo zamało dla uczącej sięmio- | cent artysty polskiego, czy zawody

dzieży. Noleun volens. musząwięc sportowe z udziałem Polaków, zaw-

Litwini korzystać z naszejliteratu- |sze tam są Litwini, A gdy się ich za-

ry. › pytač, dlaczego przyszli, to odpowie-

Gdy się przegląda dzienniki li-dzą, że ot, tak —przypadkowo.

rzy kupczyli tą Litwą,

Polsce, wywiązała się ostra konku-
rencja między poszczególnemi fabry-
kami, które sprzedają obecnie obu-
wie gumowe w niektórych wypad-
kach o 10 do 15 proc. poniżej kosz-
tów własnych.

Tutaj dopiero na obczyźnie wi-
dać, że mamy tak dużo wspólnego,
że tych wieków, któreśmy razem
przeżyli, nic nie zdoła zatrzeć.

Niechże te kilka przykładow, cho
ciaż może bardzo skąpych, posłuży
do przedstawienia prawdziwego о-
blicza studenta litewskiego, rzuci
pewne światło na jego pojęcia, wy-
tłumaczy jego postępowanie.

Nie młodzież litewską musimy
winić, lecz jej wychowawców.

My nie możemy ich potępiać,
możemy tylko mieć dła nich wyro-
zumiałość i współczucie.

Olgierd Grzymałło.
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"KRONIKA.
Zjazd lekarzy weterynaryjnych.

W dniach © 1 10 bm. odbył się w
Wilnie w Włydziale Rolnictwa i Re-
form Rolnych Urzędu Wojewódz-
kiego zwołany przez p. Wojewodę
zjazd powiatowych lekarzy wetery-
naryjnych, z równoczesnym udziałem
delegowanych samorządowych  le-
karzy weterynaryjnych, poświęcony
opracowaniu i uzgodnieniu ogólnych
dyrektyw, dotyczących ulepszeniu i
usprawnieniu działów  weterynarji
tak państwowej, jak i samorządowej,
oraz nawiązania współpracy z orga-
nizacjami rolmczemi w odniesieniu
do hodowli.

Zjazd zagaił p. o. naczelnika Wy-

działu Rolnictwa i Reform Rolnych
p. Tadeusz Żemoytel, poczem woje-
wódzki inspektor weterynaryjny, -p:
Mieczysław'Rymkiewicz, szczegó-
łowo przedstawił cele i zadania
zjazdu,
W zwołanym zjeździe wziął u-

dział naczelnik Wydziału Pracy, O-;
pieki i Zdrowia Urzędu Wojewódz-
kiego, p. dr. Henryk Rudziński, refe-
rując sprawy, dotyczące uzgodnienia
postępowania sanitarno-weterynaryj-
nego w związku z wprowadzeniem
w życie rozporządzeń wykonaw-
czych o badaniu mięsa i przetworów
mięsnych oraz o badaniu mleka.(Pat)

pomocaчуяса

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Na wschodzie chmurno z rozpo-

godzeniaml. Rano miejsc*mi mgli
sto, pozatem dość pogodnie. Ciepło.
Najpierw słabe, potem umiarkowa
ne wiatry południowe i południo-
wo:-zachedn'e

DYŻURY APTEK.
Bziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (teleł.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 RR Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. fełka Nr. 29 i
Chróścickiego — uł. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie па przedmieściach. p”ócr
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja. Stosownie do ży-

czenia Ojca św. by przy końcu Ro-
ku Jubileuszowego odbywały się
Adoracje Przenajśw'ętszego Śskra-
mentu na podzię': owenie za usieno-
wienie Szkramentu Eu<charystyi, Za-
rząd Katolickiego Związku Polek
wzywa członków na adorację, która
odbędzie się w niedzielę od 6—7
wieczór w kaplicy Serca Euchary
stycznego (M ckiewicza 19—2)
— Nabożeństwo Żałobne za

spokój duszy J. Montwiłła. Daś
o godz. 10ej rano w kościele Św.
Kszmerza, odbędzie się nabożeń-
stwo żałobne za spokój duszy wiel-
kiego flantropa i działacza społecz
nego Józefa Montwiiła Podczas na-
bożeństwa połączone chory: Tow.
muzyčznego „Lutnia“, Ostrobram-
ski i szkoły orgon stów im Montwił-
ła pod dyr Jana Leśniewskiego —
wykonają pienia żałobne.
— Rekolekcje w kościele św.

Jerzego. Onegdaj rozpoczęły się w
kościeie św. Jerzego rekolekcje,
zorgan zowane przez Koło Euchary
styczne dla inteligencji.

Rekolekcje odbywają się wie-
czorem o godz. 6 Berze w nich
gremjalny udział ludność. Codzień
kościół bywa zapełniony po brzegi
Rekolekcje prowadzi ks. kanonik
Cichoński.

Z MIASTA,
— Stan wody na W lji. wobec

ruszenia lodów w górnem dorzeczu
Wilji nastąpiło w dniu 16 b. m.
zna-zne podniesienie się po.iomu
Wiiji, który o grd<. 16€ej wynosił
402 cm. t.j 166 crm ponad stan
normainy. Rownoaześnie pojawiła
się kra, narazie w niewielkich od
łamkach, nie tworząc nigdzie zato
rów. Przedwczoraj stan wody na
Wili wysosił 28 cm. ponad stan
normalny.

SPRAWY MIEJSKIE.
— 180 tys. ż4 ma roboty wo-

dociągowo-nanaiizecyjne. Zarząa
miasia otrzymai z Warszawy wiado
mość, że Winu przyznano z Fun
duszu Pracy na roboty wodociągo
wo kanalizacyjne svmę 180.000 z:
Roboty mają się rozpocząć w naj
blizszym czasie natychmiast po u-
stapiiizowaaiu się odpowiedaich wa-
runów terenowych. Jax zdołaliśmy
się poinformować u, Ź Ódła, z kre
dytow tycn 'nastąpi skanalizowanie
Zwierzyńca na odcinku od Witoldo-
wej do Giedyminowskiej. Roboty
przeprowadzane więc będą na uli
cach: T. Zana, Witoidowej, Starej i
kiiku i innych. Jednocześnie na tym
samym odciaku prowadzone będą
roboty wodocqqowe.

SPRAWY SANITARNE.
— Specjaina kontroia sanitar-

na dzieinicy żydewskiej. W związ
ku z zanotowauliem wypadków ty
fusu plamistego w Wilaie władze
sanitarne wydały ostre przepisy
mieszkańcom tej dzielnicy, gdzie
chorują na epidemię tyfusu. Ponaa-
to wydano zarządzenia w kierunku
Czystego utrzymania _ podwórzy,
mieszkań, ubikacji i t. p.
W daniach najbiuższych zostanie

przeprowadzona iustracja sanitarna
na czele z lekarzami specjalistami.
— Ubezpieczalnia Społeczna

w Wilnie, podaje do wiadomuści
ogółu ubezpieczonych, że apteka
Ubezpieczalai z aniem 19 marca
1934 r. zostaje przea.esiona z do-
tychczasowego loxalu przy ul. Do-
m.nikefńskiej 15 (Centralne Ambu-
latorjum) do nowego lokalu. przy
ul. Biskupiej 4, | p ętro.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wycieczka do Worochty nie

odbędzie Się. Wediuj zasiągnię
tych przez nes informacyj, wyciecz
ka do Worochty nie oabędzie się,
ponieważ zniżka wyncsząca 35 zi
od osoby za jazdę z Wilaa da Wo-
rochty i z powritem nie może li-
czyć na powoazenie.

 

Rozpowszechniajcie
bony Įaimužnicze „Caritasu“,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Wywłaszczenie majątków.

W driu 13 marca b r w Wileń
skim Urzędzie Wojewódzkim prze-
prowadzona została jawna rozprawa,
na której zostało ustalone wynagro-
dzenie za przejęte na własność
Państwa, z mocy ustawy z dnia
17.XII 1920 r. majątki: Tałudź i Sta-
sino, powiatu wilejskiego b. własność
Ludwika Krakowa, maj. Podorka,
oowiatu dziśnieńskiego, b. własność
Władysława Szyryna, Kajdanowo i
Pławuczy Most, powiatu postawskie-
go, b. własność Józefa Przeździeckie
go. Ogólna suma przyznanego wy-

DZIENNIK MILEŃSKI .

Po rozwiązaniu Rady I Zarządu Miasta.
PODZIAŁ AGEND

W ZARZĄDZIE MIASTA,
W dniu wczorajszym tymczasowy

prezydent miastą dr. Maleszewski
wydał podległym organom okólnik z
instrukcjami dla naczelników wy-
działów. Na podstawie powyższego
okólnika naczelnicy wydziałów w
podległych im  resortach uzyskali
pełnomocnictwa, które dotychczas
posiadali jedynie ławnicy.

Jednocześnie nastąpił ostateczny
podział agend między prezydentem
Maleszewskim i dotychczasowym
wiceprezydentem inż. Jenszem.
prezydent obejmuje kierownictwo
nad kancelarją, wydziałem szkol-
nym, rzeźni i rynków, finansowym,
wydziałem nieruchomości i ziemi
miejskiej oraz wydziałem zdrowia i

opieki społecznej,
Wiceprezydent inż. Jensz. kiero-

wać będzie wszystkiemi wydziałami
technicznemi, jak również elektrow-
nią i betoniarnią miejską oraz strażą

NOWY KIEROWNIK
SEKCJI FINANSOWEJ.

Dowiadujemy się, że na naczel-
nika sekcji finansowej w Zarządzie

miejskim na miejsce ławnika Żejmy

desygnowany został przez prezyden:|

ta miasta dotychczasowy sekretarz|

Rady Miejskiej, p. mec. Marjan Dzie-

wieki, który, poczynając od dnia
dzisiejszego, obejmuje kierownictwo
nad całokształtem spraw finanso-
wych.

KIEROWNICTWO
WYDZIAŁU ZDROWIA.

W. związku z ustąpieniem ławni-
ka Safarewicza, kierownictwo wy-
działem zdrowia we wszystkich
sprawach lekarskich objął naczelny
lekarz m. Wilna dr. Narkiewicz, kie-
rownictwo administracyjne wydziału
zdrowia, jak sównież cały wydział
opieki społecz::ej spoczywać będzie
w iękach p. Jana Piątkowskiego. ogniową.

W. związku z rozwiązaniem orga-
nów Komunalnej Kasy Oszczędńości|
(Rady i Zarządu Kasy) wczoraj 0,
godz. 2 min. 30 nowomianowany ko-|
misarz K. K. G., p. Łuczyński,prze |
jął w obecności prezydenia miasta;
d-ra Maleszęwskiego agendy od pre-'
zesa Rady i członków ustępującego,

nagrodzenia wynosi zł. 668 614
— Przegląd koni.įReferat Woj-

skowy Magistratu m. Wilna prowa-
dzi obecnie przygotowania do prze-
glądu koni. Wspomniany przegląd
odbędzie się na rynku Kalwaryjskim.
Terminu narzie nie ustalono.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

Rada i Zarząd m. Wilna zostały
rozwiązane w chwili, kiedy budżet
na okres 1934/>5 został przez Zarząd
miasta uchwalony, ale nie uzyskał|
jeszcze aprobety Rady Miejskiej.

|, —Sprawa likwidacji strajnu Wobec tego nasuwa się pytanie, jak
jszewcklego. Wczoraj w południe będzie prowadzona gospodarka miej-|
odoyła się druga konferencja wiska od dn, L kwietnia poczynając.
jsprawie | kwidacji strajku szewckie- Sprawę tę wyjaśnia art. 73 usta-
go. Wzięli w niej udział lnspektor|wy samorządowej, który przewiduje,
Pracy, delegaci organizacji gotowe-że tymczasowy przełożony gminy
go obuwia i przedstawiciele związ sprawuje jej zarząd samodzielnie,
ków szewckich oraz komisji straj przyczem łączy zakres działanią or-

kowej. я ganu stanowiącego i zarządzającego.
Rezultaty konferencji są niezna- 7 powyższego wynika, że p. dr. Ma-

Ч. =SAlgė leszewski, jako tymczasowy prezy-
eż Arcnidiecezjaln, ińst tut dent, może przesłać bezpośrednio do

Akcii Katolicki y y wladz nadzorczych do zaiwierdzenia
cji Katolickiej w tych amiach _zojęk budżetu m. Wilna albow tej

rzediuzył dla Parafjalnych Zarzą- PT)“. TAA ; e aśP y PO ATZĄ- tormie, w jakiej go ułożył rozwiąza-
dów Akcji Katolickiej termin nad- ny ZAza m. Wilna, albo w jakiejś
syłania sprawozdań z działalności śddój przez siebie padanej postaci.
zeszłorocznej. Termin nadsyłania Przypuszczać jednak należy, że

!
ARYM upływa: „powiązek wyłożenia projektu bud-

— Sprawa opieki nad macie. ŻE: na okres dwóch tygodni celem

  

zeb.eń Związku Katolickiego Polek
archidiecezji wileńsxiej była oma-
Tada wasz PN: opieki ы
nad macierzyństwem. ej spra- i
'wie nie powziąto narazie zdioch| w Akademickiem
konkretnych wnioseow. Nie znaczy. Wczoraj odbyły się na Uniwersy-
to jednak, że związek przejdzie nad tecje wybory do Koła Prawników.
nią do porządku dziennego. Będzie Ną 395 uprawnionych wzięło udział
ona bowiem jeszcze nieraz tema- w głosowaniu 254 osoby. Białych
tem narad wspomnianej organizacji. kartek oddano 8. Na listę młodzie-

мУВ

— Walne zebranie Kota b. wy-
chowanek gimn. $$. Nazaretanek
odbędzie się w niedzielę o godz. 4
w lokalu szkoły. Obecność wszyst-
kich członków 0

— Powszechne wykiady uani-
wersyteckie. Z cyniu odczytów
„Post w Drul'* odbędzie się w dniu
dzisiejszym wykład dr. B. Halickie-
go: Rzut Ona na stosunki geole
gi:czne w dorzeczu Dźwiny. Począ
<ea o godz. 7 wiecz. (gmach giów
ay Umiwersytetu ul. św. Jańska 10
sala 5 ta).
— $iudjum muzyczne. Dziś o

g-dz. © udvędie ».ę oaczyt pod
tyiułem „Z aziejów operetni*. liu
stracja muzyczna opejmuje Kompo-
Łycje Laanera, Janów, Straussow,
Lehara, Maiinana.

SPRAWY AKADEMICKIE.
żeuranie AKademichiegu

Koła Misyjnego odbędzie się аша
18 b. m. v goa. 10 w lokaiu Koła
(Wielka 64).
— Zebranie Junjoraiu 5. М.

A-czek udDędzie się w niedzielę o
gud4, De) w Ognisku Sodalicji.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Podziękowanie. Zarząd Wydziału

Parafjalnego lowarzystwa Dobroczynności
„Caritas* przy Ostrej-Bramie skiada ser-
deczne „Bóg zapłać” paniom: hr. Wandzie
Halka - Ledóchowskiej, Zoiji  Plejewsk'ej-
Monkiewiczowej, lrenie Nieniczewskiej, Ja-
dwidze Szatkowskiej i Irenie Górskiej; «raz
panom: dyrygentowi Adolfowi Czerniaw-
skiemu, wraz z orkiestrą i chórem K,P,W,
prof Konstantemu Gałkowskiemu i dyrek-
torowi Tadeuszowi Bireckiemu, za uświet-
nienie koncertu religijnego na rzecz naj-
biedniejszych w dniu 10 marca rb., przy-
jęcie udziału, jak również Władzom Kolejo-
wego Przysposobienia Wojskowego Okręgu
i Ogniska Wilno — za udzielenie orkiestry
i chóru bezpłatnie i sali górnej za pobra-
niem minimalnych kosztów.
— Bazar Kół Młodzieży Polskiego Czer-

wonego Krzyża, począwszy od dnia 18 bm.
będzie otwarty codziennie od godziny 10
do 19-ej w lokalu przy ul. Mickiewicza 21

Koła z terenu: województwa wileńskie-
„go i nowogródzkiego nadesłały swe prace:
dochód ze sprzedaży eksponatów przezna-
czony jest na zasilenie funduszu Kół.

Bazar zapozna społeczeństwo z jed-
nym: działem prac młodzieży czerwono-
krzyskiej, która, jako główne swe zadanie
ma akcję samarytańsko-charytatywną i
akcję krzewienia higjeny wśród dzieci.

Zarząd Herbaćidrni dla bezrobotnej
inteligenji N. O. K. zauł Dobroczynny 2-a
dziękuje za złożone ofiary w pieniądzach:
za znalezione 5 zł, Zosi RA за 10 ::

„ Wł. Wasilewskiemu, 5 zł. N.N., 30 zł, p.
M Wolbekowi, 1 zł. p. B. Umiastowskizi,
65 zł. czytelnikom „Słowa”, 1 zł, z koam-
pletu dzieci, 1 zł. bezimiennie, 3 zł. na b!o-
czek dla p. Kamińskiej od p. Węcławowi-

cza za 6 zł. od p M. Wardojenowej,5 zł. 

DCZYTY.

žy narodowej tadło głosów 50, sana-

torzy natomiast otrzymali 166 gl.

\ NADESŁANE.
Tradycja a kosmetyka.

: Od czasu do czasu słyszy się na rynkt.,

kosmetycznym o nowych środkach kosme-

tycznych, jak: pudry, kremy i t. d., szumnie

zachwalanych i posiadających rzekomo nad-'

zwyczajne zalety.
Choć niektóre z tych artykułów st>ją

na wysokości zadania, to jednak moda na|

nie szybko mija i ludzie wnet o nich za-

pominają. 5

Są jednak w sprzedaży pudry i kremy|

o tak utrwalonej reputacji i tak wielkiem|

wzięciu, że ich żadna humbugowa reklama,

a nawet moda nie zdoła zaćmić i wyprzeć

z obiegu. Bo i tradycja ma tutaj wiele do

powiedzenia, a taką starą tradycją od nie-

pamiętnych czasów cieszą się wyroty

francuskie, znane na całym świecie, marki

Roger i Gallet.
Czy będą to pudry o ślicznym, subte!-

nym zapachu, czy doskonałe kremy, bądź

pomady do włosów, to doprawdy nie mają

sobie równych i znajdują ogromne uznanie

u znawców i amatorów prawdziwie dobrej,

renomowanej, niczem niezastąpionej kosm=<-

tyki

Ożywienie w przemyśle
łódzkim.

Jak nam donoszą z Łodzi, w przemy-

śle pończoszniczym odczuwa się już ży-

wienie przedsezonowe. Fabryki czynią przy”

gotowania do zwiększenia produkcji, ||
Poważniejsze zamówienia zaczynają już

napływać od większych firm. Między inne-
mi powszechną uwagę budzi zamówienie

Polskiej Spółki Obuwia Bata, która zamó-
wiła w ostatnich dniach około pół miljona

par pończoch w Łodzi. Zamówienia te z:-

pewniają niektórym fabrykom pracę na

| przeciąg całego sezonu.
Jak nas informują, firma Bata poświęca

obecnie pończochom dużo 'uwagi i zamie-
rza w swych sklepach doprowadzić do do-
skonałości obsługę klienteli na wzór wie!-

kich przedsiębiorstw światowych.

 
Radjo Wileńskiemu, 2 zł. N.N., 12 dla p
Franciszka od prof. Karaffa-Korbutt, za 5
zł. Wł Wasilewskiemu, za 10 zł. z Banku
Polskiego, 3 zł. p. M. Zapaśnikowej, 20 zł.

z Banku Gospodarstwa Krajowego, czytel-
nikom „Dziennika Wileńskiego” za 47 zł.

Za ofiary w produktach: p. Dmochow-
skiej za stałe dostarczanieo i klop-
sów, p. M. Rostkowskiemu, p. „ Malec-
kiej, p. Cierpiūskiej, p. Wotodžko, p. E.
Wańkowskiej, p. S. N., L. Jablkowscy za
szklanki, p. Duczmanowej z Woropniszek,
p. Szwojnickiej, Przyjaciołom Harcerzy, p
Janowej leckiej.

Za książki i pisma: p. sędzinie Dąbrow-
skiej, p. doktorowej Sałarewiczowej, p.
Wolbekowej, p. Jakubowskiemu, p. Nabo-
rowskiemu.
— Wyniki zbiórki ulicznej. Komitet

|Rodzicielski przy szkole oowszechnej Nr. 21
w Wilnie podaje do wiadomości, że zbiórka
uliczna na rzecz niezamożnej dziatwy szko-

RZĄDY KOMISARSKIE W K.K.O.

zarządu.
Przed przystąpieniem do pełnie-

nią swych obowiązków p. komisarz
Łuczyński złożył wizytę prezyden-
towi miasta w Zarządzie miejskim.

Należy zaznaczyć, że władze
K. K. O. dowiedziały się o zarządze-
niu dopiero z pism.

LOSY BUDŻETU MIEJSKIEGO.
umożliwienia zapoznania się z nim

zainteresowanym obywatelom — po*
zostaje w sile. *

Niewątpliwie władze nadzorcze

zechcą również polecić tymczaso-
wemu zarządowi przedkładanie so-

bie budżetów miesięcznych, tak jak

jto czyniły uprzednio przy dotychcza-

sowym Zarządzie m. Wilna.
MW.-kotach, mteresujących się bli-

žej gospodarką miejską, dyskutowa-

na jest również sprawa, czy dotych-

czasowy delegat Min, Skarbu przy
Zarządzie m. Wilna, p. Adam Pił-

sudski, zostanie ha swojem stano-

wisku, Można przypuszczać, że sko-

ro tymczasowy prezydent przez sam:
fakt swej nominacji ma podstawę do

uważania się za męża zaufania czyn-

ników nadzorczych, to ograniczenie
tego .zaułania przez pozostawianie
przy.nim w dalszym ciągu delegata

Min. Skarbu musi nastręczać różne
wątpliwości.

rzyńsiwem. Na jedaem z ostatnich|eopGRzo ZOE IIT II ISA

ORY
Kole Prawników.
Jęst to niewątpliwie z naszego punk-|
tu widzenia wynik pomyślny.

Koło Prawrików było dotąd ba-
stjonem sanacji: na USB, stąd prze*

dewszystkiem wychodziły wszystkie
zaborcze plany sanatorów, skiero-
wane na Bratniak.

Dzięki dotychczasowemu syste-
mowi wyborów większościowych sa-
nacją stale obsadzała wszystkie
miejsca w zarządzie, a ponieważ
stan taki trwał przez kilka lat, więc
naturalną było rzeczą, że wpływy
narodowe zmniejszały się z roku na
rok —— to też młodzież narodowa
uważała Koło Prawników za pla-
cówkę straconą.

Wczorajsze wybory rozbiły w
znacznym stopniu ową bazę sanacji
na U. S. B.

Z listy narodowej wejdzie 3 człon-
ków do zarządu i 1 jako zastępca,
1 członek wejdzie do komisji rewi-
zyjnej i 2 wejdzie do sądu koleżeń-
skiego — jeden jako ławnik i jeden
jako zastępca. W ten sposób skoń-
czą się w Krle Prawników złote
czasy sanacji.

BACZNOŚĆ
"AKADEMICY!

Dziš wybory do wladz Brat-
niej Pomocy U. S. B.
Po względnie pomyślnych wy-

įborach w Kole Prawników wy-
„bory bratniackie muszą przy-
nięść młodzieży narodowej zde-
cydowane zwycięstwo.

Wszystko zależy od tego, czy
młodzież polska stawi się gre-
mjalnie do urn wyborczych i
i ezy odda swe głosy zgodnie

na listę nr. 2
jako jedyną listę, która gwaran-
tuje polski charakter Bratniej
Pomocy, jej niezależność oraz
zdrową gospodarkę  samopo-
mocową.
Spodziewamy się, że polska

młodzież akademicka  spelni
swój obowiązek obywatelski tak,
jak go chlubnie dotychczas
spełniała.
Nikogo nie zabraknie przy

urnach wyborczych i wszyscy
akademicy Polacy głosować będą
tylko

na listę nr. 2
Narodowego Komitetu Wybor-  ły, która odbyła się w dniu 11 bm. przy:

niosła 131 zł. 22 gr. EPC

3

Nowe aresztowania Litwinów
W powiecie brasławskim aresztowano kierowników litewskich

czytelni w Zabornikach, Domaszach, Kupczelach I Pletkuniszkach.

Również aresztowano prezesa oddziału Tow. Sw. Kazimierza w Do-

maszach, Ciunjelisa.

Z POGR

w rejonach Dzisny, Wilejki, Iwieńca,
Zaniewicz,«Michniewicz i Kozłow-|
szczyzny odbyły się lokalne granicz-/
ne konferencje, poświęcone spra-'

Litwini zraniii na

Czytelnie w wymienionych miejscowościach zostały zrewido-

wane i wyniki rewizji spowodowały aresztowanie ich kierowników.

Zakwestjonowano cały szereg nielegalnych druków.

 

ANICZA.
Lekalna Konferencja graniczna

Na pograniczu polsko-sowieckiem wom granicznym. Konferencje przy
udziale władz administracyjnychi

wojskowych zostały załatwione po-

myślnie.

granicy wyższego
urzędnika litewskiego.

Z Oran donoszą, iż straż litewska strażnicy w Sołoworcach.
w okolicach Dmitrówki koło mostu.  Opowiadają, iż rannym jest pe-
na Mereczance postrzeliła pewnego wien wyższy urzędnik litewski, któ-
osobnika z Litwy, który pod osłoną ry, po dokonaniu malwersacyj, usi-
nocy usiłował przedostać się nate- |łował zbiec do Polski.
ren polski. Rannnego zabrano do

Mazdy Polakuozoi
 

  
Teatr | muzyka

— Teatr Miejski Pohulanka. „Pieniądz
to nie wszystko” — po cenach propagan-
dowych — ostatnie trzy widowiska. Dziś
jedno z ostatnich przedstawień, współczes-
nej komedji węgierskiego autora Feketz$o
pt. „Pieniądz to nie wszystko”. Ceny pro-
pagandowe.
— Najbliższa premjera w Teatrze na

Pohulance. W. najbliższą środę dn. 21.I!1.

Teatr na Pohulance wystawia widowisko

pasyjne pt. „Golgota* — B. Rosłana, przed-

stawiające w 14 obrazach Życie i Mękę
Zbawiciela. Pieria religijne wykona ze-
spół solistów pod kier. prof. Adama
Ludwiga.
— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dziś w

dalszym ciągu barwny utwór muzyczny wę-

gierskiego kompozytora J. Koli „Niebieski
Motyl". Zniżki ważne.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“.

Niedzielne widowisko popołudniowe po ce-

nach zniżonych wypełni melodyjna operet-

ka Stolza „Dzidzr. Początek o godz. 4 pp.

— Widowisko popularne w „Lutn'“.

W_ poniedziałek najbliższy odbędzie sie

specjalne widowisko popularne świetnej
operetki Herve „Nitouche”. Ceny miejsc

najniższe, у
— „Rajski Ogród”. Wikrótce wejdzie

na repertuar oryginalny utwór wiedeńskich

autorów „Rajski Ogród” z muzyką wileń-

skiego kompozytora Jerzego Świętochow-
skiego.
— Teatr Objazdowy — gra dziś 17.11.

w Nieświeżu, jutro 18,1IL w Horodzieju do-

rem w rolach głównych.
— Kino-Teatr Rozmaitości, Dziś, i dni

następnych film pt. „Maskarada miłości”.

Na scenie sketch pt. „Sie mi jakoś nie

chce”. W poniedziałek „Klub  dżentelme-

nów”,

POLSKIE RADJO WiLNO.
Sobota. dnia 17 marca.

1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Poa-

chiellego (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Kon-

cert. 12.30: Kom. meteor. 15.10: Kwadrans

akademicki. 15.40: Muzyka żydowska (pły-

ty). 16.00: Audycja dla chorych 16 40-

„Obce ludy, obce kraje” — felj. wyśł. Wi-

told Hulewicz. 16.55: „4 piosenką przez

Paryż” — reportaż. 17.50; Przegl. prasy roln.

18.00: „Z prac badawczych w gabinecie
Prezydenta Rzplitej Polskiej" — reportaż

18.20: Koncert. 19.15: Odcinek powieścio-

wy. 19,25: Kwadrans poetycki. 19.40: Wiad.

sport. 20.30: Recital śpiewaczy. 21.20: Kon-

cert chopinowski. 22.00: „Dryblasy z Po-

narskich gór" — felj. 22.15: Muzyka ta-

neczna. 23.00: Kom. meteor. 23.05: „Ku-

kułka Wileńska”.
Niedziela, dnia 18 marca.

9,00: Czas. Muzyka. 10.05: Nabozeń-

stwo. 11.57: Czas. 12.10: Kom. meteor.

12.15: Poranek muzyczny z Filharmon':
14,00: Audycja dla wszystkich. 15.00:

„Przed siewami wiosennemi“ — odczyt.

15.30: Audycja dla dzieci. 18.00: Słucho-

wisko — „Miłostki” — Schnitzlera. 18.45:

Płyty taneczne. 19.10: Odc. pow. 19.20:
Radjotygodnik. 19.30: Godzina życzeń (ply-
ty). 21.00: „Indyjskie państwo w puszczy”

— felj. 21.15: Wesoła fala. 22.15: Wia1.

sport. 22.25: Arje z oper polskich w wyk.

Diny Pawłowskiej (sopran). 23.00: Kom.

meteor. 23.05: Muzyka taneczna (płyty).

 ODOARZAWO A I ET aEAZA

Masa upadłościowa
koncernu Kreugera.

Zarząd masy upadłościowej kon-
cernu Kreugera ogłosił sprawozda-
nie, z którego wynika, że z likwi-

dacji aktywów do końca zeszłego

roku otrzymano zaledwie 133,6 milj.

koron. Nadto zarząd dysponuje ma-
jątkiem około 25 milj. koron, któ-

rych rozdział riiędzy wierzycieli bę-

RekfiagiTU

skonalą komedję angielską pt. „Kobieta i

szmaragd” z H. Skrzydłowską i W. Ścibo-|

likierem s°

KRONIKA POLICYJNA,
— „Pajęczarze“ grasują. Nieznani spraw-

cy, złamawszy kłódkę, dostali się na strych
domu przy ul. Młynowej 7 i skradli biel:z-
nę męską, damską oraz pościelową i -to-
łową, należącą do Rozy Szapiro i Jana Do-
rożyńskiego na łączną sumę 550 zł.

1 — Kradziež z wlamaniem, Do mieszka-
| nia Jana Stańczyka przy ul. Konskiej 26 w
j czasie nieobecności właściciela "mieszkania
| dostali się przy pomocy dobranego klucza
albo wytrycha nieznani sprawcy 1 skradli
męskie ubranie oraz bieliznę wartości
404 zł.

— Kradzież instrumentów muzycznych.
Dnia 15 bm. -zameldował policji Michał Sir-
lawko (Wielka 25), że w lutym br. z kina
„Wir” skradziono mu instrumenty muzycz-
ne wartości 105 zt. Policja ustaliła, że kra-
dzieży tej dokonał Mieczysław Szadurski,
zam. przy ul. Ponarskiej 11. Szadursk'ego
zatrzymano, lecz skradzionych instrumen-
tów narazie nie odnaleziono.
— Okradzenie niezamieszkanego bu-

dynku pod Wilnem. W maj. Zatoka skra-
dziono Helenie Dorochowej (Mickiewicza 9
żelazne narożniki od pieca, oraz sztaby że-
lazne od okien. Ustalono, że kradzieży tei
dokonał Edward Mickiewicz (ul. Jelenia
24), którego zatrzymano ze skradzionemi
rzeczami.

WYPADKI.
— Pożar w domu uniwersyteckim.

Dnia 15 bm. o godz. 23,40 na strychu domu
przy ul. Uniwersyteckiej 3, należącego do
Uniwersytetu S$. B., wybuchł z przyczyn na-
razie nieustalonych pożar, w czasie któ-
rego nieznacznie opaliła się podłoga, oraz
futryny drzwi. Straż pożarna ogień ugasiła.
Strat narazie nie ustalono.
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Zespoły pracy
„w wojew. poieskiem. |
BRZEŚĆ. (Pat). Wydział pracy i

opieki społecznej wojewódzkiego
urzędu poleskiego przystąpił do or-
gańizacji zespołów pracy. Zespoły
będą organizowane według wzorów
stosowanych w województwach za-
chodnich. Uczestnicy zostaną sko-
szarowani, otrzymają umundorowa-
nie, wyżywienie oraz 50 gr. dzien-
nie i w każdym miesiącu 5 zł.,
umieszczonych w kasie oszczędno-
ści na imienne książki oszczędno-
ściowe.

Płatnicy podatków na
Polesiu proszą u ulgi.

Sytuacja gospodarcza na Polesiu
jest wyjątkowo ciężka. Wobec sła-
bych obrotów w dziedzinie handlu
lasami i drzewem cierpi na tem
przedewszystkiem wieś  poleska.
Niektóre wsie są w tak ciężkiej sy-
tuacji, że od kilku tygodni wsie te
nie widziały soli, nawet chleba, ży-
wiąc się tem co im daje pomoc pań-
stwowa. Taka sytuacja po wsiach

|odbiła się fatalnie na handlu deta-

  
     

 

 
dzie mógł jednak nastąpić jedynie w licznym w miastach, Kupcy i rze-
drodze procesu cywilnego lub po-|mieślnicy nie mogą płacić podatków
stępowania rozjemczego. W stosun-|bieżących, zwłaszcza zaś podatków

ku do pasywów Kreugera, wynoszą- zaległych. To też zwracają się o-
cych 600 milj, koron, pokrycie pre- 'becnie do władz z prośbą o wydanie

tensyj będzie zatem wynosiło zale- zarządzeń, któreby pozwoliły prze-
dwie siedem na sto. być ciężki obecnie czas. W każdym
mn| EE jest nadzieja, ok na

olesiu rozjaśni. adze państwo-

Sala dowynajęcia lo dotożyły wszelkich MAKA by
na odczyty i zebrania |podnieść dobrobyt wsi polskiej, a

- Orzeszkowej 11 tem samem i miast.

0а 31.53Wo „I!  <zęgo,   



  

Z KRAJU.
Epidemia tyfusu plamistego w powiecie

Baranowickim,

BARANOWICZE (Pat).
szerzącej się na terenie powiatu ba- niające urządzania na terenie tych

krzywo- $min wszelkieśo rodzaju zgromadzeń
wido-

epidėmji duru | wisk i t. p. aż do chwili ustania epi-

ranowickiego w gminach:

szyńskiej, ostrowskiej, niedźwiedzic- publicznych,

kiej i stolow:ckiej
plamistego władze

W pow. święciańskim wygasa tyfus

plamisty.
Stan chorób zakaźnych na tere-,zażeśnana.

nie powiatu  święciańskiego

przedstawia się groźnie. Epidemja nych innych najbardziej

tyfusu plamistego została prawie 'wszechniona jest jaglica i płonica.

Niemen ruszył.

przedstawień,

administracji | demji.

W] dniu dzisiejszym lód n
Niemnie od mostu w Ogrodnikach|dzi i

w dół już ruszył. Grubość kry wy- nie.

Częściowe ruszenie rzek.

Narazie wylew nie grozi.

Na terenie powiatów wojewódz-, zimę i n

twa nowogródzkiego i poieskiego,w b. r.

ruszyły rzeki. Ze względu na słabą|nia rzek.

Jezioro wystąpiło z brzegów.

Wczoraj rano wystąpiło z brze-
gów jezioro Ładoń, położone w po-

bliżu wsi Zacisze, gm. derewnickiej. | go wylew wody wstrzyman

spodarskich i domów mieszkalnych.|wynoszą zgórą 3.000złotych.

Włamanie się do cerkwi prawosławnej.

WILEJKA(Pat). Nieznani spraw-

cy włamali się do cerkwi prawo-

sławnej w Łatyholu, gdzie, po rozbi-

ciu zamków przy szafce i kuferku,

|Sprawcy dos

|drzwiach boeznych i

w złocie, 65 ziotych i papier warto- zapomocąwytrycha.

Wycięcie zagalnika.

W nocy z 13 na 14 bm, wycięty
został kompletnie zagajnik folwarku,nik,

Andrzejewo, śm. ostrowskiej,

bawiącego wowczas w Warszawie.| który wydarzy: się 4 bm.

Wykradzenie rewolweru gajowemu.

POSTAWY. Z mieszkania Teo-

dora Bałaja wsi wsi Hrybły, ! 2

ropajewskiej, skradziono ręwolwer | dóbr Woropajewskich.

naładowany sześciu nabojami. Re-

Podbrodzie.

Jednem z najbardziej zaniedba- r

mych i brudnych miast w Wileń- |my w żadnym miaste

szczyźnie jest niezawodnie dzisiaj | Ustępy są nieodpowie ‹ : a

Podbrodzie. ! |przeznaczeń, a dostęp do nich to*ka- | zmniejszyła

Oto jak się obecnie ono nam | 72, to męka.
wszędzie zaniedbanie,

Dziko jakoś patrzeć naprzedstawia, Wszystkie ulice brud-

| dnie niedzielnene, zanieczyszczone, w ciągu zimy || ;

niezamiatane ni razu, gnój na nich się (J2WNY handel i

ga do kostek. Po bokach ulic stoją |świateczne: przy

kupy błota i śmiecia zamarzłe od je-|

sieni, stanowią one garnirunek głów-| cych i dudniących kuźniach,

lczących blacharniach,:
wynosi

nej
nie chodzi się, bo zlodowaciala PO“ ym kraju, nie w

zwe jA miejscowość to O Aaaa dra

м ь ° żąd byłoby,
chodzenie tędy niemożliwe. | piano PY

nie chodniki w wielu miejscach zala-

ne są wodą brunatną, z wycieku śno

jowego, na ulicach, bo zamarzłe ryn-

sztoki pełne gnoju i lodu nie prze-

puszczają wody, a niema komu spu-

ścić wodę. ;

W powėrzach brudy i takie mia-

Verus,

Czy już zaopatrzyłeś się
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Tylko dziś I Jutro.
Podwójny program.

I) Najnówszy sensacyjny film p. L:

Il)„Wobec wielkiego zalšteresowanla

| na cgólne żądanie publiczności

koncertowe arcydzieło p t.:WI

Wobec ogólnej wydały zarządzenia, zabra- |skich Wilno — Estonja.

!
Wypadki tyfusu brzusz- |

nie nego są b. rzadkie. Z chorób zakaź-|
rozpo-

a rzece nosi 30—40 cm. Woda w Mołcza-

Niemnie podniosła się znacz-

iewielkie ilości śniegu i lodu

nie należy oczekiwać wyla-

Dzięki natychniiastowej akcji ratun-

| kowej i usypaniu nasypu e.
o. Straty,

„Woda wdarła się doizabudowańgo- | jakie spowodowało wyłlanie jeziora,

rściowy ma sumę 307 złotych. —

taii się do wnęlrza cer-

|kwi przez wyrwanie skobla przy
otworzenie

skradli pieniądze w sumie 255 rubli|zamka wewnętrznego u tychże drzwi

Jak ustaliło dochodzenie, zagaj-

liczący sgórą 100 pni, wycięli

nale-| mieszkańcy ws: Łuczajki, ktorzy od-

žący do Wiest:waAndrzejęwskiego, budowują wies po ostatnim pożarze,

«wolwer ten wydany był Balajowi,

gm. wo- jako gajowemu, przez zarząd lasów

my, jak chyba ni dzie nie najdzie- ; okresie į I

ay ы : czku w Polsce,iwszystkich prawie krajach liczba lu-

dnie do swych „dzi,

Brudne są mięsne jatki, dach — zwiększyła. Jeżeli porówna-

niechlujstwo.my okres 10-letni przed kryzysem,

to, i na ten przekonamysię,

otwartych skle- Kanadzie z 37,1% na 35,0%, w Sta-

pach, czynnych fryzjerniach, dymią-
skrze- 26,3'%,

A na a я 2
się 30,5%»,

akcj. Chodliikana w_cągu ZimY| wrażenie jakby się gdzie było w in-

katolickiej Polsce. z 75,9'/0 na

aby ktoś z rolnictwa jest całkiem wyraźny.

Wilna, do kogo to należy, wślądnął

w te nasze porządeczki w Podrodziu.

ESTAa TOSI w Stanach Zjednoczonych z czeństwa.

w bony jałmużnicze „Catiłagiu.

 

Uwodzieiel pięknych kobiet

I kusząco
piękna

„MASKARADA
scja.. «SIE MI JAKOS NiE CHCE»

 

Dla młodzieży dozwolone.—Przewyższawszy
stko Potężne arcydzieło w g B. Kellermana

TUNE
„ORDYNA

realizacji genjelnego М. TURZANSKIEGO. Nad program: Komedja dźwiękowa i najnowšzy -„Fox“.

początki seansėw O godz. 4, €, 8 | 10,15,

i ogółny zachwyt wywołuje
W. GARDINA w przebojowem arcydziele „SOWKINO”—Len'ngrad prod. 1934 r.

Ostatni z Gołowie
w-g słynnego utworu M. SAŁTYKOWA - SZCZEDRYNA.

Udział biorą najwybitniejsi artyści scen Moskiewskich i Leningradskich.

 

Tajemnica Sypialni

„Wielka Księzn

DZIENNIE MILERSKI

SPORТ.
Estończycy przyjeżdżają do Wilna. ganizowania zawody o mistrzostwo

|  Pięściarze wileńscy otrzymali pi- Polski.

[smo z Tallina, potwierdzające umo- Poprzednio

Iwę rozegrania zawodów  bokser- organizować białystok,
zygnowal z organizowania

Mecz odbędzie się definitywnie prezy.

„25 bm. (niedziela) w południe. Walki; Wilno posiadać więc będzie w

lodbędą się prawdopodobnie w po- kalendarzyku dwie imprezy o mi-

i łudnie. 'strzostwo Polski: maraton i dziesię-

Ze względu na koniecznośćuło-,bój.

żenia ostatecznie składu bokserskie-

go Wilna w najbliższą niedzielę o

godz. 19 w sali Ośrodka W. F, od-

będą się walki eliminacyjne. Do

walk tych staną następujący: Bagiń-

ski — Sandler, Zyg — Atlas, Klaces

— Czyž, Kompowski — Talko i Wi-
ding — Zawadzki. i

Prócz walk eliminacyjnych odbę-

dą się spotkania towarzyskie między

bokserami: W. K. S. — Ž. A. K. S,,

А. Z. S. i Ogruska.
Walki eliminacyjne zapowiadają

się dość interesująco. Szkoda wielka,

że niestety nie może dojść do poje-

dynku Pilnika z Wojtkiewiczem.
Pięściarze ci walczyć nie będą jako-

by z tego względu, że są w słabej

formie. Jeżeli chodzi o Pilnika, to

uważamy, że nawetw okresie jego

słabej formy będzie on lepszym re-

prezentantem-od wszystkich innych

pretendentów do reprezentowania
wagi średniej.

Władze bokserskie Wilna czynią

więc starania, by mecz z Estonją

wypadł jaknajiepiej.

dziesięciobój miał
który zre-

tej im-

|Kołarże przegrali sprawę w Sądzie.
W Sądzie Okręgowym w  War-

szawie toczyła się nadzwyczaj с1е-

kawa rozprawa sądowa z oskarże-

nia Polsk. Zw. Tow. Kolarskich,
przeciwko red. J. Endmanowi za
sfałszowanie wywiadu z Lipińskim,

który zajął pierwsze miejsce w bie-

$u dookoła Posski.
Rozprawa obudziła ogromne ża-

ciekawienie. Trwała ona koło 9 go-

dzin.
Kolarze, wnosząc oskarżenie

przeciw p. Erdmanowi, zupełnie za-

pomnieli, że z datą wcześniejszą niż

artykuł p. Erdmana w „Przeglądzie

Sportowym” ukazał się artykuł J.
Niecieckiego w „Dzienniku Wileń-
skim'. Oba te artykuły były zgodne
z prawdą, podkreślające szereg mo-

mentów charakterystycznych, kom-

promitujących organizatorów biegu,
jak również i zawodników.

Zestawienie tych dwóch artyku-

łów z sobą i szereg wyjaśnień, jakie
złożył ustnie p Nieciecki, wywołały

wielkie wrażenie, przechylając о-
czywiście -słuszność rozprawy naDziesięciobój o mistrzostwo Polski

wWilnie. stronę oskarżoneśo, p. Erdmana,

- Władze lekkoatletyczne Polski |który został uniewinniony. 
zamierzają wilnianom oddać do zor-

PTZE isS NTT ATS TIII ATAEEE TSOPEDRO ZSO

Z powrotem na wieš.
z 9,5% dó 10,2%, w Niemczech z
8,7% do 11,7%, w Anglji z 11,2% do
13,9%, we Francji z 9,8% do 11,40”,
w Polsce z 3,8% do 6,4%. Zwiększa
się również odsetek ludności, za-
trudńnionej w wolnych zawodach w
Kanadzie z 4,4 do 6,0v”, w Stanach
Zjednoczonych z 4,4 do 5,2%,
Niemczech z 2,5 do 4,10”, w Polsce
1,6 do 1,8%.

Niezbyt pociągającem jest też
zajęciem służba domowa, a ilość o-

Trwający od kilku lat kryzys wy-

wołał w wielu dziedzinach życia

leko idące zmiany i przeobrażenia.

Odnośne badania, przeprowadzone

zarówno u nas, jak i w innych kra-

jach, dowiodły. że rolnictwo jest naj

mniej popłatnem zajęciem, a dochód

społeczny, przypadający na jednego

mieszkańca, zajętego w rolnictwie

jest 4 — 6 razy mniejszy aniżeli w

|przemyśle, handlu, wolnych zawo-

dach i t. p. Nic też dziwnego, że lud-

ność w dążeniu do powiększenia |sób zatrudnionych w tej gałęzi, skut-

swoich dochodów porzuca zajęcia|kiem prawdobodobnie małych za-

mniej korzystne, przechodząc do|robków oraz udogodnień technicz-
nych w spółczesnych mieszkaniach,
przeważnie się zmńiejsza: w Kana-
dzie z 7,9 do 6,70“, w Stanach Zjed-
noczonych z 9.9 do 8,2%, w Niem-

czech z 5,6 do 4,4%, w Anglji z 13,3

do 11,80”; natomiast w Polsce odse-

bardziej popłatnych.

Tem się właśnie tłumaczy, że w

przedkryzysowym we 
zatrudnionych w rolnictwie

się, w innych zaś zawo-

z 2,0 do 2,90".

Z cyłr przytoczonych wynika, że
rolnictwo jest zajęciem z biegiem
czasu coraz mniej pociągającem. Na

2.030 mil. osób, zaludniających ku-

lę ziemską, przeszło 945 milj, żyje z

w Anglii z 8,1% na 6,8, we rolnictwa, co stanowi 46,5%/»,

Francji z 41,0% na 38,3%, w Polsce| Tak było jednak przed przesile-

72,3%, w Austrji z 24,2% niem . Kryzys w tej dziedzinie za-

td. Proces ucieczki od czyna wywoływać zmiany, uzew-
|nętrzniające się w powrocie do rol-

Inne zawody natomiast zyskują. | nictwa. Robotnik zajęty w fabryce i

Odsetek osób zatrudnionych w prze- |nieźle zarabiający, z chwilą utraty

myśle w ciągu powyższego okresu pracy, staje się ćiężarem dla społe-
Dochód rolnika, aczkol-

30,4% na 32,4%, w Niemczech z wiek bardzo mały, jest zato pewniej-

40,1% do 41,3%, w Polsce z 9,4% do szy, a łatwość wyżywienia się na

10,3%/0;w handlu w Kanadzie z 10,407" | wsi jest znacznie większa, aniżeli w

do 13,0%, w Stanach Zjadnoczonych |mieście, To też w chwili obecnej w

że odsetek ludności

i zatrudnionej w rolńictwie, spadł w

nach Zjednoczonych z 33,2% na

w Niemczech z 35,2% na  
na 22,9% i
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Wszelkich porad faanowych
udzielam bezpłatnie.
 

należy składeć do dnia 21 marca 1934 r.
Ustny przetarg odbędzie się w tymże

dniu'o godz. 10 rano.

 

| KONFERENCJA W SPRAWIE STRATOS
Leningradzka Akademja Nauk

zwołuje pierwszą konierencję na-

ukową, poświęconą slratosierze,

Konierencja odbywać się będzie pod

| koniec marca w Leningradzie. WeŹź-

|mie w niej udział około 320 delega-
tów przedstawicieli instytucyj

naukowych, pracowników | loini-

czych, przedstawicieli areonautyki,

areologji, lizyki i biologji. Przygoto-|

wania do konterencji zostały już roz-

poczęte, Setki ludzi pracuje w

ośmiu sekcjach. - Przeszło 100 ludzi

pracować będzie w sekcji dla optyki

atmosierycznej. Najlepsi iachowcy

pod kierownictwem prołesora Kali--

tina słuchają reieratow naukowych,

40 pracowników naukowych pracują

intensywnie w sekcji aerologicznej

pod kierunkiem proi. Molczanowa,'

około. 60 ludzi w sekcji technicznej.'

Biograłiczna sekcja ma w swym,

składzie takie powagi naukowe, jak

Nadson i proi. Urbelli. Sekcja ta ma
ika ak Lala о.лоаатоРЕЗЫ

„Klucz ao wygranej
na ioterji.

Całe Włochy poruszone zostały
wiadomością о odkryciu pewnego
proiesora ukrywającego się pod ini-
ejalami G. O. Protesor G. O. odna-
lazł w bibljotece szpitala w Torre
Boldone starą książkę medyczną, wy

daną w XVII wieku. Między stronni-
cami książki natrafił podczas werto-
wania jej na kulkanaście luźno wło-
żonych pożółkłych ze starości zadru-
kowanych cyframi kartek. Po bliž-
szem przyjrzeniu się stwierdził pro-

iesor G. O., iż są to kolejne tabele

wygranych loteryjnych za okres od
r. 1835 do 1883 roku. W tem miejscu
profesor zastanowił się i zaczął do-
szukiwać się przyczym i okoliczności,

jakie towarzyszyć mogły lub musiały
takiemu skompletowaniu tabel wy-
granych. Wydaio mu się pewnem, iż
ten kto tabele te skolekcjonował, u-
czynił to celowo, aby odnaleźć mo-
że klucz do odgadywania cyfr, na ja-
kie paść mogą wygrane. Wychodząc
z tego założenia, protesor GO. wziął
tabele wygranych loterji z roku 1933
i zaczął je porównywać z tabelami
lat 1835 — 1883. Do pomocy zapro-
sił znajomego matematyka, wraz z

którymi przystąpił do żmudnej pracy
nad zestawieniem i porównywaniem
szczęśliwych tern i kwatern. W wy-
niku swoich badań i obliczeń prot.

G.O. twierdzi, iż odnalazł klucz do t.
zw. serji numerów szczęśliwych, któ-
re powtarzają się co pewien okres.
Jeśli teorja prctesora, ukrywającego

się dotąd skromnie pod literami G.O.

ma szanse prawdopodobieństwa, na-
leży oczekiwać, iż w ciągnieniach lo-
teryjnych roku bieżącego odniesie
on wielkie sukcesy i zdobędzie wiel-
kie wygrane. lie jest prawdy w hi-
storji odkrycia profesora z Torre
Boldone, powie nam o tem wkrótce
prasa włoska.

wielu «krajach czyni się wysiłki w
celu skienowaria bezrobotnej zwła-

szcza ludności z powrotem na wieś,

W Anglji ruch w tym kierunku nosi
|nazwę reagraryzacji, gdzieindziej —
isamowystarczalności w zakresie pło
dów rolnych. Na największą skalę
podjęto pracę w tym kierunku w

Niemczech. Trudno przewidzieć, jak
długo będzie trwał ten ruch powrot-
ny z miast do wsi, w każdym razie 

FERY.
nadzwyczaj doniosłe znaczenie, bo-
wiem lekarska opieka nad stratolot-
nikami i kwestja istnienia mikrobów
w stratosterze mają wielkie znacze-
nie przy lotach stratosierycznych.
Czynność rozpoczęły również sekcja
astronomiczna, sekcja promieni ko-
smetycznych, sekcja tal radjowych
itp.

Komitet organizacyjny utworzył
specjalne biuro, dla instalacji wysta-
wy stratosterycznej, która otwarta
będzie w ramach konferencji. Wy-
stawa składać się będzie z czterech
oddziałów: malarskiego, historycz-
nego, naukowego i technicznego.
Jako eksponaty wystawione będą
instrumenty naukowe z stratostatu
„ZSSR“, instrumenty ocalone po u-

padku  stratostatu „Osoaviachim”,
jak również obie gondole strato-
statu.
EEEEEPE r,

Kto wygrał na loterji?
Wczoraj, w drugim dniu ciągnienia 2-е}

klasy 29-ej loterji państwowej, większe
wygrane padły na numery następujące:

ZŁ. 20.000 na Nr. 111891.
ZŁ 2.000 na N-ry: 23071 130907.
ZŁ. 1.000 na N-ry: 197 4086 4675 6619

40526 62756 122300 125778 132211 164309

167718.

Zi. 500 na N-ry: 68492 86300 95583

168153,
Zi. 400 na N-ry: 11266 33310 34343

46942 49026 53467 53795 55971 57384 65814

68751 70781 7169€ 85398 101831 105246

110111 119432 125695 135454 142056 159730

162164 163142.

ZŁ250 na N-ry: 215 376 21038 56073
62920 65048 67796 72801 73809 76493 82560

103410 104264 120996 121734 122843 129009

143491 161629 167462.

ZŁ 200 na N-ry: 405 12715 17300 26871

29357 38616 38847 40508 44979 45195 49636

50516 92941 54603 62073 69253 69674 84973

85515 90522 95094 98450 98460 98897 107098

107470 109251 115078 116144 126412 126681

132098 135963 139674 145798 155189 155999

157478 161012 162131.
Ciągnienie popołudinowe.

„ 10.000 na N-ry: 29296 135989.
. 5.000 na Nr. 6940.
. 2.000 na Nr. 132147.
. 1.000 na N-ry: 9641 103519,

ZŁ 500 na N-ry: 15911 21945 24701

41438 56178 145690 150113.

Zi. 400 na N-ry: 13056 19076 223%8

38944 93372 100964 135964 142745 146797.

Zi. 250 na N-ry: 17399 19747 19915

31872 42945 49319 67154 84394 89698 89858

93166 94319 96910 129658 158793 168974.

ZŁ 200 na N-ry: 938 10658 12754 19390

22064 22240 24605 42960 44831 46904 51754

60065 60931 64072 69124 76986 77255 77354

19430 81655 88378 90002 94179 101259 10574?

106415 108518 109714 113198 114388 118797

125312 130076 133998 137699 141117 141643

148221 149794 154474 160035 162480 163166

164224 167917.
WARSZAWA (Pat). W trzecim dniu

ciągnienia II klasy 29-ej Polskiej Państwo-

wej Loterji Klasowej główniejsze wygrane

padły na numery:
200 tys. zł — 52.078.
15 tys. zł. — 84.599, 98.693 i 103.088.
10 tys. zł. — 99.051.
5 tys. zł — 57.276, 154.600 i 81.856.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,80 — 124,11 — 123,49. Holandia
357,55 — 358,45 — 356,65. Londyn 27,07—

27,051/+—27,19—26,93. Nowy Jork 5,31'/4—

5,34—5,28'/:. Nowy Jork kabel 4,311/—5,34

—5,29. Paryż 34,95—35,04—34,86. Praga

22,03—22,08—21,95. Stokholm 139,65—140,35

—138,95. Szwajcarja 171,45—171,88—171,02.

Wiochy 45,57—45,69—45,45. Berlin w obro-
tach nieoficjalnych 210,90. Tendencja prze-

ważnie słabsza.
Papiery procentowę: Pożyczka inwe-

stycyjna 108,50. Ta sama seryjna 113,50.

Konwersyjna 59,75—60. 5 proc. kolejowa

55,75. Dolarėwka 52,50. Stabilizacyjna 58.25
—-58,00—58,13, drobne: 58,50—58,25, setki:
62. 8 proc. L. Z. warszawskie 53,25—54—

53,50. Tendencja dla pożyczek przeważnie
mocniejsza, dla listów niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,29'/2.
Rubel: 4,69: (5-ki), 4,73 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do- pewnie, dopóki trwać będzie kry- larowa 70. Dillonowska 82. Stabilizacyjna

98,25. Warszawska 635/s.
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Do wynajęcia 2 mieszka-

 

Węcła-|domość: Wileńska 9 (la-
48—2| dłodajnia). 46—1

— —-

 
———

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. Paki AZad aliga,Wino oto KF”

 

Chrześcijański Zakład Fotograficzny

„FORTUNA

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,
przyjmuje roboty amatorskie

na ul. Orzeszkowej 3—12

(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz

 

Przeprowadziła się Zwie

 

58868805

 

  
   

ul. Zamkowa Nr. 12

Oglomenie. |227]sis|
Zarząds Wil i la : i > Pzą ejski w Wilnie ogłasza przetar: ANIENKI, i й

па dostawę pieczywa do szpitaliMiejskich, $mi ałowska dziców.lub"posady, di:
Oferty, ze wskazaniem ceny ryczałtowej przeprowadziła się | Z,RZE

rzeczna 16 m. 24. gr.--2

Do pracy ideowej lub

Stający do przetargu powinni złożyć| ny, usuwa zmarszczki,| zarobkowej przyjmiemy

wadjum w wysokości 300 zł. beddnwki, ksnoajki ową:|9009. nieskaziialna, x
Przyjmowanie ofert i udzielanie infor-| gry.  W.Z.P. 48, 8323 Podać p Mala

macji uskutecznia się w Wydziale Zdrowia| _ _ |Wil" dla Br. Drwęskiej.
i Opieki Społecznej Zarządu Miejskiego gr—-2
w SR s: Dominikańska Nr. 2-oficyna, AKUSZERKA ik
po r. Е z naszy: rzew

Zarząd Miejski w Wilnie. |M. BRZEZINA|go5), Gada tax
w przyjmuje. piękne |! dorodne, jak o-

glądane na wystawach
okien handli owocami po

Tomasza Zana|umiejętsem zastosowa-Mieszkania | ia Orzeszkowa 3. Jed-
M ‚ i pokoje no z tych mieszkań na- na lewo Gedyminowską,| niu odpowiednich zabie-

' " Sistano | daje "się "na biuro lub' gl, Grodzka 27. \.2.3090|969 | w odpowiednim
k į NiE bibljotekę. Warunki do- Czesia przez Ogrodnika

AD umeblowany| wiedzieć się u dozorcy.| sn | Kalwaryjska 12—33. gr3
MBB pokój z telefonem i ta- 654—-2

zienką do wynajęcia. = } МАВКА ;|===

okaae" =" | zeusy |14-78. Ё =—=—-+1>>>>>>>>>>||

Pórzątek o godz. 4, 6, 8 I 10,15. ląd. od —ś pp.| Kupno i
2 A : Bó-wynojękia Sprzedaż : NIEMKA,

3 mieszkania 7 mio po RZEK książkNA

+ Dzieje pięknej kobiety, która padla ofiarą х SKLEP : „| książkę oszczędnościową

własnego szantażu” Zbrodnia. arystokra- kodamiT05: do sprzedania spzźyw* owak. e A m RK R m

tycznego mordetcywblałych rękawiezkach. kojowe. Dowiedzieć się|czy dobrze prosperują:| ke, Wilno, Niemiecka <a Si Pozo.

u dożórcy Miękiewicza 7| cy na przedmieściu Wia-| 9/4. 653—1| uniew. się. 652--0 >0600064
 

 

 
  
 


