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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilna, Mostowa 1. ‹
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Bziennik Wiieński

Wszystkim tym, którzy wzięji udziat w oddaniu ostatniej posługi, przed-
wcześnie zgasłej, najdroźszej

==" |
7 Ko į

    

lai 1 Zęlowokih Sientiewiczowej |
a w szczególności Wielebnemu Księdzu Profesorowi L. Pucista składa

serdeczne Bóg zapłać

Stroskany Mąż

OD ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gdzety „DZIENNIK WILEŃSKI"  do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

syłką 4 zł. 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1 Kwietnia 1934 r. wstrzymane.

 

Nowe pogłoski o zmianach.
jTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W kołaeh politycznych nie ustają pogłoski na temat
zmian w rządzie. Ostatnio wysuwana jest następująca koncepcja przy-
szłego rządu: premjer gen. Sosnkowski, wicepremjer płk. Prystor, który-
by miał pod swoją kontrolą zagadnienia gospodarcze; jako następcę po
min. Zawadzkim wymieniano pos. płk. Miedzińskiego, który od kilku lat
jest generalnym referentem budżetowym w Sejmie, a kierownictwo mi-
nisterjum przemysłu i handlu ma być powierzone obecnemu wicemini-
strowi skarbu maj. Floyar-Reichmannowi.

Wersja ta, przyznać trzeba, wygląda trochę fantastycznie.

ZOŁETW 2.
(JE Zakaz zebrań polskich w Kownie.

„Dzień Kowieński* donosi: jowi publicznemu.
Naczelnik Jl rewiru policji ko-, Z tego samego powodu naczelnik

wieńskiej odmówił udzielenia po-|IV rewiru policji kowieńskiej odmó-
zwoleń na wrządzenie w dniach iwił pozwoleń na urządzenie w dn.
13—25 b. m. zebrań towarzyskich'15 b. m. ij
w zielonogórskiej sekcji samowycho-|18 b. m. odczytu w szańcowskiej|
wawczej Kowieńskiego Oddziału sekcji samowychowawczej Kowień-/
T-wa „Pochodnia'”, gdyż zebranią te | skiego Oddziaiu T-wa „Pochodnia“/
„mogą zagrażać porządkowi i spoko- | '

Przešiadowanie polskošci w Litwie nie ustaje
KOWNO. Naczelnicy powiatów nie i wysiedlony z granic Litwy.

Zarządzenie to jest skierowane

 

otrzymali zarządzenie, na mocy| >
którego każdy obywatel, który bę- wyłącznie przeciwko narodowości
dzie się zajmował tajnem naucza- polskiejj gdyż oprócz Polaków
niem w nielegainych szkołach mniej- mniejszość w Litwie posiada dosta-
szościowych, będzie karany sądow- teczną ilość szkół.

aLiet. Żinios» 0 niebezpieczeństwie
niemieckiem.

„Liet. Žinios“ (Nr. 60 z 14.III) w istnieje, Dlatego też zapewne napi-
art. p. t. „W. obliczu faktów” pisze: sał Voldemaras w takim duchu swo-

Jak komunikuje Elta, w Nieto- [ją książkę, a ostatnio artykuł „„Drogi
czech rozwija się zakrojona nasze- losu”, w którym napada na Litwę,
roką skalę propaganda wkierunku idąc w ten sposób ręka w rękę z
„Drang nach Osten*. Propaganda ta|Niemcami.
wyraża się w formie odczytów, fil- Jeżeli pominąć  Voldemarasa,
mów, pochodów 1  manilestacyj. jedna sprawa polityki zagranicznej
Głowną rolę w akcji propagandowejnie przedstawia już dla Litwinów
gra Związek Niemieckiego Wschodu. żadnych wątpliwości: ze strony nie-|
Jest to organizacja rządowa. Wten|mieckiej grozi Litwie, państwom bał-|
sposėb „Drang nach Osten“ jest|tyckim i wogóle Europie Wischod-|
akcją prowadzcną przez władze nie-|niej niebezpieczeństwo. W obliczu
mieckie, tych faktów niepodobna nie skoa- |

WI związku z tem, nawet „L' Ai-|staiować, że dla Litwy walka o swe
das”, pomimo swej krótkowzrocz-|ziemie i prawa jest nieunikniona.

 

Telefon Redakcji,

odzi codziennie.

de 16 i od |

9de ZO-ej,

 

Echa mowy Mussoliniego.
PARYŻ, (Pat). Wczotajsza mowa

Mussoliniego wywołała rozczarowa-
nie w politycznych kołach francu-
skich. Zdaniem „Petit Parisien“, za-
miast oczekiwanego po rozmowach
włosko - austriacko-węgierskich od-
prężenia i pojednawczości Mussolini
wnosi zaniepokojenie, co nie może
wplynąć na rozwój tej atmosfery, ja-
ką usiiował wytworzyć podczas swe-
go pobytu w Paryżu ambasador fran-
cuski przy Kwirynale de Chambrin.
Jak zrozumieć zdanie, że właśnie
mocarstwa uzbrojone nie chcą się
rozbroić i gwałcą 5 część traktatu
wersalskiego — zapytuje publicysta,
Czyżby Mussolini zapomniał, że

Opinja niemiecka wobec
loku naddunajskiego.

Prasa poświęca najskiego do systemu bloku poli- dziej skonsolidowana, aby przedsta-BERLIN (Pat).
dziś konterency liczne komentarze. tycznego
Ustosunkowanie się opinji niemiec-
kiej wobec protokółu rzymskiego | Europy. Podkreślają przytem prze- stycznej partji przeprowadzono naj-
jest pełne zasirzeżeń o mniej lub wagę Włoch w nowej konstelacji. gruntowniejszą „czystkę“.
więcej ukrytych ostrzach ataku pod|Dzienniki z pewnem rozgoryczeniem' wykluczono wszelkie
adresem Włoch. Wszystkie dzienni-
ki niemieckie, najwidoczniej inspiro-
wane, wskazują na brak rezultatów
oraz na podobieństwo bloku naddu-

 

        

       

  

 

Cena numeru 20 gr.

Nr. 77
 

 

OGŁOSZENIA:

|
właśnie Niemcy pogwałciły tenarty- |
kuł przez swoje nielegalne zbrojenie|
się.

Autor artykułu tłumaczy sobie|
wystąpienie Mussoliniego w stosun-
ku do Francji tem, że w odpowiedzi:
na memorandum angielskie min,|
Barthou ani słowem nie wspomniał
o planie włoskim. Ale wyższość tego
planu — zaznacza publicysta — nad
memorandum angielskiem rząd fran-|
cuski niejednokrotnie przecież pod-,
krešlai.
W tych warunkach dziennik wyra-

Żą żal, że w momencie, gdy naleža-
łoby dążyć do wyjaśnienia sytuacji
ogólnej, Mussolini wnosi ferment. |

 

francuskiego, będącego
jedynym hamuicem do pacyfikacji

zaznaczają, że kwestja rewizjitrak- |
tatów zdaje się być odsunięta na!
czas nieograniczony. ;

tekstem (10 lamowe) po 12 gr.,
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25

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

 

zagranicą 8 zł.
za wiersz miłim.

MINĘŁY

, nicy najważniejsze
DZIŚ wytwarzamy

nym z tych

I IT OWCEKROWY ASREIKIA
„PARTIJA KOMUNISTYCZNA STAJE SIĘ KASTĄ.

MOTOPIRIN*M
kiedyśmy sprowadzać musieli z zagra-

MOTOPIRIN — MOTOR
Raolozaliczony, prze-|

ciw: „ ZAZIĘBIENIOM, KA-
TAROM, BÓLOM GŁOWY jest |

mPRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Zl. 4 gr. 58,

przedtekstem | wtekście(6łarmowe)25gr. za
nekrologi przed tekstem ре 28 gr. Ogłoszenta

proc. drożej. Terminy

    

OCZASY, :   
  šrodki lecznicze,

je sami w kraju.

      

      
jed-|

środków. й

Z. F. O. 79/34.

>

(Korespondencja własna).

Moskwa w marcu.
Stalin i jego najbliżsi współpra-

cownicy Kaganowicz, Ordzonikidze i
inni w ostatnim czasie dokładają
wszelkch starań, aby partja komuni-
styczna ZSSR została jeszcze bar-

wiała jednolitą całość. W tym celu
już przed XVII kongresem komuni-

Z partji
żywioły, na

których był chociażby najmniejszy
cień podejrzenia o nastroje opozy-
cyjne. Wykluczono wszystkich, któ-
rzy nie zgadzali się z stalinowską

Dookoła afer
NA TROPIE MORDERCÓW | ŚMIERĆ BLANCHARDA.
: | FRINCE'A. | PARYŻ (P.i). Wyższy urzędnik; Z WĘGRAMI.
PARYŻ (ratj. W. sprawie zabój- ministerstwo rolnictwa Blanchard, | PARYŻ (Pat). Wysłani do Ge-

jstwa radcy Prince'a dzienniki po- który przed 2 dniami usiłował sobie |newy komisarze policyjni w towa-
jdają opisy ostalnich zeznań, które- odebrać życie, zmarł w ciągu ubić- |rzystwie przedstawicieli — policji
jm zainieresowaiy się wiadze śled- głej nocy, uniósłszy ze sobą do gro- szwajcarskiej znaleźli w jednym z
|cze. Dnia 22 lutego, kiedy to za- bu tajemnicę :tosunków, jakie łą-|banków genewskich r-ek bieżący
,mordowano Prince'a, świadek, ukry- czyły go ze Stawiskim. Wczoraj |tranzakcyj finansowych między Sta-
j wający się pod kryptonimem H. W., jeszcze stan Biancharda wykazywał |wiskim a budapeszteńskim bankiem

i lekarze Beli Hoffmanna. Tranzakcje te do-

Stawiskiego.
STOSUNKI STAWISKIEGO 

linją generalną. Zmieniono też na $
zjeździe statut i regulamin partyjny,
który przemienia pariję w prawdzi-
wą kastę, do której w przyszłości
wstąpić mogą tylko ci, których ro-
dzice zasługiwać będą na pełne za-
utanie i którzy od dzieciństwa wy-
chowywani byli w duchu komuni-
stycznym, t. z. którzy przeszli wszyst
kie szczeble w  komuniźmie, byli
członkami organizacyj pionierskich,
potem byli członkami komsomołu {
(młodzieży komunistycznej) a wresz-
cie stali się członkami partji.
Prawidła nowego regulaminu par-

tyjnego są w gruncie rzeczy podsta-
wą dla wytworzenia „rodowej ary- .
stokracji komunistycznej” w Rosji
sowieckiej.

Jeżeli dziecko chce wstąpić w
szeregi pionierów, władze organiza-
cyjne badają przeszłość rodziców te- >
$o dziecka. Nie dostanie się do tych
szeregów ten, którego rodzice nie
byli członkami partji komunistycz-
nej. Wi komsomole kontrola ta jest
jeszcze ostrzejsza, Do partji zaś przyj
mowani będą ci, którzy byli człon-
kami komsomołu i od dzieciństwa
wychowywani byli w duchu komuni-
stycznym, którzy przyswoili sobie i-

mać z powodu zepsucia silnika, a nie
znając okolicy, zatrzymał się przy
pierwszym spotkanym samochodzie,
aby dowiedzieć się o dalszą drogę.
Nieznajomy, stojący przy spotkanym
samochodzie, odpowiedział na zapy-
tanie opryskliwie. Świadek, speszo-
ny tą odpowiedzią, pojechał dalej,
obserwując jednak zdaleka imperty-
nenta. Swoje spostrzeżenie zako-
munikował wiadzom śledczym.

Fozatem jedna z tancerek, wy-
stępująca w teatrze subwencjonowa-
nym przez dyrektora klubu hippicz-
nego iribouta, wracająca krytycz-
nego dnia samochodem z Nicei do
Paryża, zatrzymała się na noc w
Dijon 1 w hotelu podstuchala rozmo-
wę, jaką prowadził jej towarzysz
podróży z nieznanym jej osobni-
kiem. Kolega tancerki zapytał: jak,

Tajemnicza sprawa miljonera Insulla
udaia się sprawa, coś zrobił z jego
samochodem? Odpowiedź niezna-
nego brzmiała: wszystko poszło do-
skonale, samochód zostawiliśmy
przy moście.

fe zagadkowe zeznania zmusiły
władze policyjne do nagłego wyjazdu
do Dijon, a następnie do Angoulen,
celem odnalezienia owego aktora i
jego rozmówcy.

 

i ' jechał samochodem szosą w pobliżu pewną poprawę
zebrania towarzyskiego !|Uijon. k'o drodze musiał się zatrzy-'

|
|

 deologję komunistyczną.
W związku z tym „ostrym reży-

mem' w partji komunistycznej, obo-

przy-
puszczali, że uda się go uratować, |tyczyły wyłącznie bonów węgier-
jednakże nie przetrzymał kompli- |skich i opiewały na 30.000.000 frs, fr.
kacyj płucnych, które się 'wywią- Ponadto ustalono, że Stawiski w li- strzono też znacznie system kontroli
zały. Po odzyskaniu przytomności|stopadzie ub. r. spotkał się z Belą komunistycznej. Komisja kontrolna
odpowiadał sędziemu tylko mono- Hotfmannem. Odpisy r-kówprze- partji, powołana do życia na XVII
sylabami. Jutro przeprowadzą sek- |słano do Paryża. |zjeździe komunistycznej partji, któ-

cję jego zwłok. p „ry odbywał się tegorocznej zimy, u-

OWE OTOZ POKE TROY. |AROWiła specjalne kolegium skła-
JEm z a członków, które-

Socjaliści francuscy przygotowują sięliway name: ageynin,ae
` do wojny domowej.

kwestji naruszenia dyscypliny par-
tyjnej i etyki parnyjnej. Takie kole-
gja utworzono we wszystkich okrę-

PARYŻ (Pat). „Echo de Paris“ się zapytania co do stanu cywilnego $ach i autonomicznych republikach
zamieszcza notatkę pod tytułem członka klasy mobilizacyjnej stopnia
„Socjalistyczny departament Nord|wojskowego i znajomości obchodze-
przygotowuje «ię do wojny domo-|nia się z karabinem maszynowym. przeprowadzenia procesu z  wino-

wajcami, którzy naruszyli dyscypli- 
„Lille rozesłała do swych członków |przyjąć zobowiązanie bezwzględnego

| Związku Sowietów. Są to sui generis
partyjne sądy polowe dla szybkiego

wej'. W notatce tej dziennik po-
daje, że partia socjalistyczna w

kwestjonarjusz, w którym znajdują
 

NOWY. JORK (Pat). W prasie
amerykańskiej w niedzielę ukazały
się pogłoski, że Samuelowi Insullowi
na pełnem morzu groziło niebezpie-
czeństwo porwania. Za uciekającym
miljonerem rzekomo podążał tajem-
niczy jacht, wynajęty przez szajkę

  

ności, nie potrzebuje już tłumaczeń
i ze złością pisze o bezczelności nie-
mieckiej. Na Litwie pozostał tylko

Problem „Drang nach Osten“ wyla-
nia się dla Litwy w formie bardzo
realnej, Pierwsza Litwa też musi się

Proces o zabójstwo prem. Duci.

|Ponadto członkowie partji, którzy
godzą się wstąpić do milicji, muszą

posłuszeństwa. ,

bandytów amerykańskich. Prasa
amerykańska podała również po-
głoskę, iż Insuil zamierzał zbiec nie
do Persji, lecz do Abisynji,

LONDYN (Pat), Jak donoszą z
angielskich źródeł prasowych, Sa-
muel Insull w ciągu swego 3-godzin-
nego postoju w Pireusie udzielił
pewnych informacyj o swojej uciecz-
ce. Insull ufarbował *sobie włosy,
włożył perukę, zmylił czujność
władz, opuścił mieszkanie w Ate-

ps polskiej Nowootwarty „Dom| bony lałmużnicze „Caritasu“.

Na W: "pps Tj

 

4 Ž

Kómunikat Stronnictwa Narodowego.
Sekretarjat Stronnictwa podeje do wiadomości członków, że przy

Kole Wileńskim Stronnictwa (Orzeszkowa 11 m. 1) uruchomiono dział
prawny: pisanie podań, przepisywanie na maszynie, pomoc fachowa w
sprawzch administracyjnych, podatkowych, sądowych i t. p.

5ej do 7-ej wiecz. Przyjęcia interesantów (członsów Stronnictwa) od godz. Bej do 3-ej

 

wą z prof. Szm:dtem, który donosi,
że w obozie rozbitków wszystko jest
w porządku.

Zaginiony przed czterema dniami
lotnik Lapidewski został odnalezio-
ny. Lądował on przymusowo z powo-

  

nę partyjną.
Moskiewska „Prawda* analizu- 14

jąc nowy ten system kontroli w par- i
tjj komunistycznej, zaznacza, žė | !
przedewszystkiem osiągnięte ma być
to, aby „każdy, kto zwróci się do or-
ganów komunistycznej kontroli czuł
i wiedział, że sprawa rozpatrywana
będzie w najkrótszym czasie”. Par-
tyjna kontrolna komisja ma zastąpić
perjodyczne „czystki”; będzie to
stały dozór i z miejsca usuwać bę- х
dzie wszelkie żywioły, które szko- :
dzą partji i sowietom. ,

Stalin, w którego rękach skon-
centrowana jest wszelka moc partyj
na i państwowa, nie stara się o to,
ile członków partja liczy, ale głów- z
nie chodzi mu o to, aby ci członko-

 

szukiwał, przybył na przylądek Wan Duże szkody spowodowała burza w |blinie,Pretensje do niej zgłosiło bli-

karem. |miejscowości Moulin. Również ijsko 20 osób, wszystkie jednak zgło-
Jutro Lapidewski, wraz ze znajdu- z Bretanji doncszą o burzy. W miej- szenia okazały się bezpodstawnemi,

jącym się na przylądku Wankarem scowości Port Navalo piorun ude- nikt z pretendujących do wyśranej
lotnikiem Kukanowem, wyjeżdża na'
miejsce przymusowego lądowania w|

rzył w latarnie morską. Statek ry- nie mógł bowiem udowodnić faktu
backi Hirondele rozbił się w okolicy własności obligacji o podobnym nu-

chyba jeden Voldemaras, który, po- zatroszczyć, w jaki sposób niebez-| BUKARESZI (Pat). Przed sądem potrwa kilkanaście dni, nach i wsiadł do samochodu. Insull|wie byli oddanymi jego zwolenni-
mimo otwartych enuncjacyj nie- pieczeństwu się sprzeciwić. Jest to|Wojennym rozpoczął się dziś proces BUKARESZT (Pat). Przed try- |oświadczył, że oddalił się w taje- lkami. St. Org. 1
mieckich, z uporem twierdzi, że żywotnym problemem Litwy. przeciwko sprawcom zamachu z |bunałem wojskowym rozpoczął SIĘ |mniczy sposób. ponieważ otrzymał :
kwestja „Drang'u nach Osten“ nie! dnia 29. XII. 1933 r., ktėrego ofiarą |proces o spisek i zamach na premje- |jnformacje 0 przybyciu do Aten|Az=iREKUUIUIUSOO 2

padł szei stronnictwa liberałów i|ra Duca. Na iawie oskarżonych za-|agentów tajnej amerykańskiej po- EA { *
Otwarcie Doni Polskiego” W Rydze premjer Duca. Przed sądemi stanie |siadło 52 osób, Świadków powołano ||icjj w celu aresztowania go. Przed Premja 40.000 dolarów Ь

a 2 50 oskarżonyci:, z których Constan- |około 600. Na wstępie rozprawy |oddaleniem Insull sporządził swój sk łacność SGD i
RYGA (Pat). W: niedzielę w Polski posiada salę odczytową, bi- jtinescu, Caronica i Belimace są ob-|obrona postawiła wniosek o odro- |testament i zostawił go żonie. e sa Ww no B a A 3

Rydze odbyło się poświęcenie nowo- |bljotekę, czytelnię czasopism oraz |winieni o zamach, a reszta o współ- |czenie procesu na dwa dni dla umoż- Hose 2 ię AŻ la riai a х
otwartego „Domu Polskiego“. Po- pokoje do zebrań towarzyskich. j|udziałiprzynaieżność do zakazanej lliwienia ponownego zbadania akt| wzkzEkwwWWKEKWCZK i = nalezy: ki Pd С ё_ z
święcenia dokonał:ksiądz Jasiński.,Dom Polski” jest stałą siedzibą in- organizacji skrajnie  prawicowejjsprawy. Sąd wniosku tego nie g wł 2 ASGP 4
Łotewski minister oświaty wygłosił stytucyj kuliuralnych, teatru pol-|„śwardji żelaznej”. W skład sądu, uwzględnił. Wyroku należy się spo- cyklon nad Francją. a w wi 27 S ch: dolnrówii ;
okolicznościow:: przemówienie, ży- skiego, harcerstwa, związku polskiejįprzed którym jest rozpatrywana, |dziewać za miesiąc. YŻ (P: Ziadźnych. st t a Z 5-cioletniego i
cząc jaknajlepszego rozwoju nowo- młodzieży katolickiej, polskiego klu-| wchodzi kilku generałów. Proces PARYŻ (Pet). Taa ni dinka а ачие&аш'піепіа Na |
otwartej placówce. W uroczystości bu sportowego oraz kilku organiza- w Francji donoszą o gwa Bs Se ma jeg adi sera iro

wzięli udział członkowie poselstwa |cyj szerszego społeczeństwa. rzach. Z miejscowości Jenzac Saias © pans us a A a

i konsulatu z ministrem Beczkowi- |SWISS NWZEWZZAKOCH Los rozbitków. noszą o cyklonie, który nawiedził |wielka premja 40. ol., wyloso
czem i konsulem Rosickim oraz 5 „|okolice Berge:ie i Nieul le Virel. wana w 1929 r. RE

й Gate $ Rozpowszechniajcie MOSKWA. (Pat). Wczoraj wie- dzony. Załoga ocalała. Lapidewski Wichura zburzyła drewniane baraki,| Premja ta, według obiegających
psp czorem ponownie nawiązano przer- wraz z prezesem lokalnej komisji ra- dachy domów. wywróciła  wiele wersyj, stanowić miała własność A

waną od dwóch dni łączność radjo- tunkowej Pietrowem, który go po- drzew i słupów  telegraficznych. służącej, zmariej w szpitalu w Lu- *

du uszkodzenia motoru w odległości |celu wyjaśnienia możliwości napra-|Saint Nazare.
6 mil na południowy wschód od wy-|wy samolotu na miejscu.
spy Kolyczyno. Samolot został uszko l
 

 

merze, sama zaś dolarówka w ciągu
5-ciu lat nie została przez nikogo
przedstawiona do wypłaty,
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Ustawa „antyserdelowa“.
Zagadki.

: Aczkolwiek w jednej ze swychTrzy sprawy interesują obecnie

te koła w spoieczeństwie, które in- ; pierwszych poniajowych mów twór-

teresują się jeszcze  czemskoiwiekса przewrotu i wódz obozu, minister
z zakresu kwestyj, pdblicznych ii Józef Piłsudski, wystąpił bardzo

а т : ostro przeciwko pewnym praktykom

które czytają prasę polityczną: poselskim, to jednak jego „zwolen-

zmiany w rządzie, konstytucja i wy-'nicy' w praktyce do wskazówek.
bory samorządy terytorjalnego. | swego wodza jakoś nie bardzo się|

Kwestja zmian w rządzie, czy teź spieszyli zastosować.
* G Й Stało się nawet wręcz przeciw-

zmiany rządu stała się aktualną od aj, bo właśnie w okresie pomajo-

оВЕЙRCIE konferencji w Belwe- wym interwencje poselskie oraz

derze, kiedy to wypłynęła ona W wszelakiego rodzaju „fotele" i „ser-

postaci pogłoski równocześnie z po dele" rozmnożyły się w sposób

głoskami o losach uchwalonej w wprost zastraszający.

jmi jny „kon- Wszystko to zmusiło klub parla-

+sau PO z |mentarny Stronnictwa Narodowego
„ Wiprawdzie „> długo JUŻ|49 zgłoszenia projektu ustawy o nie-

przed końcem sesji sejmowej Krą-  wyzyskiwaniu mandatu poselskiego,

żyły wersje o całkowitej zmianie względnie senatorskiego dla korzy-

— „магбу” w gabinecie. Wypływały;ści osobistych.

nazwiską ewet.iualnych premjerów: | Żaden klub rzecz oczywista nie

Rea Bwtickiego..Boxka,.. pó joglii SIR przeciwko. tętha projek
Koni Koj bedowkie: dali |towi wystąpić, a sanatorzy doczepili

onierencji  Lelwederskiej  dOSZiO mu pięknie brzmiącą nazwę „ustawy

Ż prasy.

DZIENNIK WILEŃSKI

mem okazało się, że owa notatka o „wy-

kręcaniu się“ nie była znowu tak całkiem

pozbawiona słuszności.

Ostateczny rezultat jest taki, że projekt|
Klubu Narodowego, z takim zapafeni przy-

jęty przez cały sejm, przechodzi — nieza-

łatwiony — do trzeciej już sesji sejmowej,

o ile taka wogóle jeszcze się odbędzie.

Trudno o jaskrawszy przykład obłudy poli-

tycznej, ukrytej za kulisami „dobrych oby-

czajów”.

Niechlujstwo.
W| związku z „cudownem“ prze-

obrażeniem, jakiemu uległy w kan-
celarji sejmowej przesłane do Sena-
tu iezy p. Cara, „uchwalone” jako
nowa konstytucja przez większość
sejmową BB. w dniu 26 stycznia r. b.,
wiele się obecnie mówi i pisze o tem,
co kiedyś p. Józef Piłsudski powie-
dział o niechlujstwie ustawodaw-
czem.

Okazuje się jednak, że także i w
tej dziedzinie postulaty wodza obozu

|gospodarczych stolicy,

Prasa lwowska zanotowała po-
głoskę, która pojawiła się w kołach

jakoby miał

wkrótce ukazać się dekret Prezy-
denta Rzplitej znoszący klauzulę o
dolarach w złocie, co miałoby do-
niosłe skutki w życiu gospodarczem
państwa. Inie:pelowane o to siery
miarodajne nie udzieliły kołom ban-
kowym żadnych wyczerpujących
wyjaśnień. Koła bankowe skłonne są
do przypuszczenia, że dekretem obję
te będą walory jedynie towarzystw
kredytowych ziemskich, gdyż ma to
stanowić dalszy ciąg akcji oddłuże-
niowej rolnictwa. Nie wiadomo na-
tomiast, czy dekret miałby zastoso-
wanie do zobowiązań prywatnych,
zawierających klauzulę o dolorach w
złocie,
W każdym razie musiałaby być

wyłączona z dekretu pożyczka sta-
bilizacyjna, ktora musi być zwróco-
na w guldenach holenderskich lub pomajowego nie były przez „zwo- ifrankach szwajcarskich, oraz dola-

Jiit skargę właścicielki nieruchomości|

| stwierdzając w motywach, że umowa

lzostała zawarla w dolarach, a po-

Iniewaž dłużnik. punktualnie płaci

| należne odsetki, nie może być mowy

Klauzula złota w zobowiązaniach dolarowych
Pogłoski o projekcie dekretu o znieSieniu tej klauzuli — Judykatura w

sprawie zobowiązań dolarowych. — Opinja proiesora Krzyżanowskiego.

stokracie 20.000 dolarów. Dłużnik!

zgodnie z postanowieniami zawartej

umowy płacił odsetki kwartalnie w

dolarach, a gdy dolar spadł, wierzy-

cielka zażądała przerachownia od-|

|setek na złote. Sprawa oparła się 0 |

'sąd, WI pierwszej instancji sąd odda- |

o przerachowadiu waluty dolarowej|

na krajową z tej tylko racji, że lęka-|

jący się własnej waluty polskiej wie-|
rzyciel stracił na dolarze wskutek

swojej winy. Sąd apelacyjny stanął|

na stanowisku motywów sądu pierw-
szej instancji i skargę apelacyjną od-
dalił.

Judykatura pod tym względem |
jest zgodna. W! sferach prawniczych !
i ekonomicznych padają jednak zda- |
nia, stawiające tę kwestję w innem

świetle. Ostatnio prof. Krzyżanowski!
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powiadamia swą Szanowną Kliente-

lę o uruchomieniu kuchni i uprzej-

mie zaprasza na zsiadłe mleko, go-

rące mięsne i jarskie potrawy.

MASŁO i WĘDLINY — HURT
1 DETAL.

książe Sykstas parmeński był ©.
kandydatem na tran polski?

Zmarły niedawno ks. Sykstus
Parmeński, rcdzony brat eks-cesa-
rzowej Zyty, po wojnie interesował
się żywo probiematami politycznemi
specjalnie Europy środkowej.

W. pierwszej linji zainteresowa-
nie jego kierowało się ku Węgrom,
dokąd nawet osobiście jeździł w

jeszcze jedno — gen. Sosnkowskie-

go. Ta ostatnia kombinacja najmniej|

wszakże odpowiadą dzisiejszej kon-|

junkturze i bodaj nie należy jej brać,

" poważnie w rachubę.

Prasa warszawska, zawsze bar-

dzo nerwowa, gdy chodzi o jakieś
przesunięcia w rządzie, zasypywała

, kraj różnorodnemi wieściami i na-
zwiskami. Tworzyła rząd niemal

z godziny na $zdzinę, dopatrując się
nawet złagodzenia bądź zaostrzenia

kursu w zależności od nazwisk, któ-
re rzucała na pastwę ludzkiej cie-
kawości. Nam się wydaje, że ta

ostatnia okoliczność niema żadnego

w gruncie rzeczy znaczenia. Mniej-

sze lub większe naciśnięcie reżimu

nie wpłynie na jego istotę. Stosunki
gospodarcze i finansowe, dominujące

dziś nad całością życia wewnętrz-

_ nego, nie ulegną gruntownej prze-

- mianie wtedy, gdy będzie premjerem
p. Beck, ani też wtedy, gdy rządy
nominalne będzie sprawował p. Pry-

stor. Nieznaczne odchylenia w jed-
"nym lub drugim kierunku nie doko-
nają radykalnego przeobrażenia sy-

stemu, ciążącego na tych stosun-

kach. Mogłoby się to stać dopiero
||| wówczas, gdyby od władzy odeszli

wogóle ci, którzy związani są z

obecnym reżimem. To też zmianę
rządu, czy w rządzie należy rzeczy-
wiście traktować jedynie jako zmia-

nę „warty”. D!a przemian istotnych
_ jest to bez znaczenia.

Wracając do pogłosek na ten

temat,  znows prasą stołeczna

określa termin zmian na czas po

20 bm, Wiiąże się fakt ten z pozo-

staniem J. Piłsudskiego w kraju
i zaniechaniem szybkiego wyjazdu
zagranicę. Może to jest słuszne. Ale

pogłoski o wyjeździe są też tylko

pogłoskami. Prawdopodobnie p. Pił-

| sudski mie prędko wyjedzie, jeśli
wogóle zamierza wyjechać. W cią-
gu kwietnia przybędzie do Warsza-

| wy minister spraw zagranicznych

Francji, p. Barthou, Wizyta tego
pierwszego odwiedzającego Polskę
francuskiego ministra spraw zagra-
nicznych ma wielkie znaczenie w
łączności z ożywioną działalnością

/._ polską na gruncie międzynarodo-
| wym. Możnaz dużą dozą prawdo-
' podobieństwa przypuszczać, iż w
czasie tej wizyty p. minister spraw

wojskowych będzie w Warszawie.

Zagadką jest również sprawa

konstytucji. W powodzi pogłosek,
które wypłynęiy po pierwszej kon-

 ferencji belwederskiej, zjawiła się

i taka, że „projekt p. Cara, chociaż

przeszedł do Senatu, będzie całko-

wicie zaniechany, albo też z gruntu
| zmieniony. I znowu wersję tę łączy

się ściśle z „czynnikiem decydują-

| cym”. Ile jest w tem prawdy, lepiej
narazie nie dociekać i pozostać na

gruncie rzeczywistości, to jest tego,

|. co zostało „uchwalone" w Sejmie.

_ Bardziej żywotne jest pytanie, kiedy
- sprawa będzie definitywnie zakoń-

' czona. Wedłuż półsłówek p. Sław-

ka, na które powołuje się prasa, ma

się odbyć w ciągu lata sesja nad-

zwyczajna parlamentu specjalnie dla

konstytucji — według innej znowu

© wersji ma się tem zająć dopiero

sesja zwykła, zwoływana w końcu

października a faktycznie rozpoczy-

|| mająca pracę w grudniu. Kilka mie-

sięcy różnicy, jakie zachodziłyby

między tym lub tamtym terminem,

nie mają też wielkiego znaczenia.

Zwołanie sesji nadzwyczajnej leża-

łoby może bardziej w interesie opo-

zycji, niż Bloku Bezp., a to dla

dwóch powodów: opozycja zawsze

może wyzyskać każde obrady sej-

| mowe dla krytyki rządu, po drugie

|po sesji nadzwyczajnej parlament
byłby zapewne rozwiązany, przy-
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 o dobrych obyczajach poselskich”.
Ale na nazwie się skończyło. Bo

sam projekt został odesłany do ko-

misji, gdzie, zgodnie z relacją „Ga-

zety Warszawskiej”, przedewszyst-|
kiem wybrani przez większość rzą-|
dową posłowie z BB. i

pp. Jeszke i Fodoski rozwodnili i „uela- |

styczniki“ bardzo konkretnie słormułowane |

artykuły projektu Klubu Narodowego !

poczem, zgłoszony podczas ро-
przedniej sesji 1932—33 roku wnio-
sek podzielił los dwudziestu innych
wniosków Klubu Narodowego, czyli
spoczął w tece komisyjnej.

Dopiero w roku bieżącym — nie bez

wpływu afery Stawiskiego — postanowio-

no wnioskowi  antyserdelowemu „nadać

bieg“.- Wybrano podkomisję, której

więxszość sanacyjna projekt przerobiła i za-

powiedziano, że będzie on uchwalony w
sejmie i senacie jeszcze w obecnej sesji.

Podkomisja miała tyłko „uzgodnić”* zgłoszo-
ne poprawki i projekt miał wjechać na ple-

num. sejmu.

Ale przyszła wnet przeszkoda i
to od strony „dobrych obyczajów.

Jedno z pism narodowych zamieściło w

tej sprawie notatkę, w której tytule powie-

dziano, że sanacja „wykręca się” od za-

łatwienia tej sprawy. To posłużyło pp.

Jeszkemu i Podoskiemu do oświadczenia,

że nie mogą brać udziału w podkomisji ra-

zem z posłem Komarnickim, ponieważ

pismo, zbliżone politycznie do Klubu Naro-
dowego zachowało się  nielojałnie wobec

BB.

Co za niesłychana subtelność
obyczajowa! 3

Nie trzeba chyba długo rozwodzić się

nad tem, że między taką czy inną notatką

prasową, a istnieniem i pracą komisji sej-
mowej zachodzi przysłowiowy stosunek
piernika do wiatraka. Ale jeżeli nawet pp.

Jeszke i Podoski uczuli się obrażeni, to po-

winni byli zrobić wszystko, aby faktami za-
idać kłam owej notatce: mogli poprostu zre-

ferować i przegłosować projekt bez podko-

misji. Mogli, bo naprawdę ta podkomisja
wcale nie była potrzebna.

Tak się też w gruncie rzeczy sta-
ło. Ale kiedy?

Właśnie o to „kiedy“ tu chodzi. Ko-
misja konstytucyjna przyjęła ostatecznie

zmieniony wniosek Klubu Narodowego po
ostatniem plenarnem posiedzeniu Sejmu, a
więc wtedy, kiedy już wniosek ten nie mógł

być uchwalony przez sejm i senat. Tem sa-

Walka z
A. Kagan omawia w „Momen-

cie” środki, które światowe czynni-

ki żydowskie ostatnio przedsięwzię-

ły, aby walczyc z judofobją:
„W/ ostatnich czasach uczyniono

strony żydowskich przedstawicieli w róż-

nych krajach próby, aby przeprowadzić w

parlamencie ustawę, bądź wytworzyć sądo-

wy precedens, na podstawie których każdy

żyd miałby prawo wszcząć proces przeciw

osobie, która podburza ustnie czy piśmien-

nie przeciw żydostwu wogóle”.

Wyrazem tych prób były: projekt
ustawy przeciw  judofobji w parla-

mencie kanadyjskim, proces sądowy

w Kairze przeciw klubowi niemiec-

kiemu o obrazę całego żydostwa,

projekt konwencji międzynarodowej

do walki z judofobją pod egidą Ligi
Narodów:

„Te wszystkie próby dotąd nie uwień-

czyły się powodzeniem, bowiem judofobi i

odpowiednie rządy nie chcą dopuścić, aby

żydzi zdobyli taki „bicz” przeciw swoim

wrogom.

Rząd holenderski, znajdujący się

pod wpływami żydowskiemi, dał się

wciągnąć w tę akcję żydowską:
„Rząd holenderski wniósł taki projekt

ustawy do parlamentu i, bez wątpienia,

wprowadzi ją w życie, ale rządy winnych ,

 

 
korzystne dla opozycji.

Trzecią wreszcie zagadkąsąwy-|

bory w miastach byłego załoru ro-

że Wilno. Według wszelkiego praw-

dopodobieństwa powinnyby się od- |

być najpóźniej w czerwcu — lipcu.

Nie brak wprawdzie głosów, odkła-

dających termia ich na jesień Mię:,

dzy innemi dość uporczywie powta”,

rza się termin jesienny w przewidy-|

waniach co de wyborów w War: |

szawie, a co za tem idzie w innych

większych miastach. Jednak trzeba 
 
   

| śpieszenie zaś wyborów zawsze jest

salei zt k

raczej traktować tę pogłoskę znie- |

lenników” respektowane. Co gorzej, |rówka, która wogóle nie zawiera

epidemja niechiujstwa rozszerza SiĘ |kjąuzuli dolarów. w złocie, a tylko

i wychodzi poza mury sejmowe, klauzulę, że 5 dolarów równa się
przyczem wytwarzają się z tego Sy- zł 44,50.

wystąpił z opirją, że nadeszła obec- półurzędowej niejako misji, a to w
nie chwila rewizji naszego ustawo- związku z projektem osadzenia ar-

dawstwa w kierunku pewnegoogra- cyksięcia Ottona na tronie węgier-

tuacje nieraz groteskowe,
O pewnym takim wypadku czyta-

my właśnie w katowickiej „Polonji*,
która podaje treść następującego
pisma, otrzymanego przez pewnego
sierżanta rezerwy.

„Na podstawie paragrafu 651 i 652 roz-
porządzenia wykcnawczego do ustawy ©

powszechnym obowiązku służby wojskowej

oraz wojskowych przepisów dyscyplinar-

nych (Dz. U. R. P. z roku 1925 poz. 638)

wymierza się panu karę 7 dni aresztu śred-
niego za niestawienie się na zebranie kont-

rolne dła rezerwistów w roku 1928. W dniu

15 marca stawi się Pan do więzienia wojsko

wego przy ul. Zamenhofa 19 z dokumenta-

mi csobistemi celem odbycia orzeczonej
kary. W razie niestawienia się, zostaniePan

doprowadzony przymusem”.

Kiedy wezwany do odbycia kary
sierżant zaczął badać przepisy wy-
konawcze, na które powołuje się to
zawiadomienie urzędowe, odkrył ku
swemu wielkiemu zdumieniu, że

rozporządzenie liczy zaledwie 537 pa-

ragrałów,

651 i 652. Rozporządzenie wykonawcze prze

widuje co więcej, że... przestępstwo niesta-

wienia się na zebranie kontrolne przedaw-
nia się po trzech miesiącach, w jego zaś

wypadku przedawnienie wynosi lat pięć.

Skazany na podstawie paragrafów, których

niema, odbywał przytem regularnie ćwicze-

nia wojskowe i meldował się na wszystkich
zebraniach kontrolnych. -

Zdawałoby się, sprawa jest cał-
kiem jasna i że nasz sierżant odwo-
łując się do wyższych władz uzyska
reasumpcję krzywdzącego postano-
wienia. Są to jednak tylko pozory,

Potęga paragrafów jest bowiem nie-
ograniczona i posiada swoją własną logikę.
Przepisy dyscyplinarne dla wojskowych nie
przewidują odwołania przed odbyciem kary.
Odwołanie może nastąpić dopiero po jej
odcierpieniu. Będzie więc musiał ów sier-
żant odsiedzieć swoje 7 dni aresztu i do-

piero później jeśli mu starczy sił i ochoty,

domagać się cofnięcia wykonanego rozkazu.

Jak ostatecznie sprawa zostanie,
czy też została załatwiona, nie wie-
my, ale lepszego przykładu „nie-
chlujstwa” chyba już nie znajdzie-
my.

 

judofobją.
krajach, gdzie prowadzona jest propaganda

przeciwżydowska w daleko silniejszym

stopniu niż w Holandji, nie są skłonne ob-|

darzyć żydów takim środkiem obrony prze-

ciw judofobji“.

Jednak żydostwo nie powinno
zaniechać wysiłków w kierunku na-

rzucenią narodom rdzennym takich
ustaw: *

krajach muszą dlatego czynić dalsze wysił-

ki w celu wywalczenia takiej ustawy w

skali narodowej lub międzynarodowej, aże-

by w ten sposób obronić poszczególne sku-

pienia żydowskie przed naganką przeciw-

żydowską i jej skutkami”.

Jeszcze jeden dowód, jak żydzi
stracili głowę 1 zdolność orjentowa-

nia się w tem, co się dzieje w Euro-

pie. Wprawdzie od czasu do czasu

mają przebłyski świadomości, że ju-
dofobji nie zwalczą, że muszą orga-

nizować masową emigrację żydow-
ską, lecz psychika narodu chorego,
niezdolnego do zrozumienia swej
sytuacji moralnej, robi swoje i żydzi

raz po raz powracają do myśli o

zwalczaniu judofobji, zapominają o

tem, że źródłem judofobji jest ich,
postawa wobec narodów  aryjskich.

dowierzaniem. Koniec wiosny, ро-
czątek lata to jest ten okres, który

narzuca się sam przez się na wybo-

syjskiego. Kwestja ta interesuje tak- ry samorządowe w obecnej plątani-

nie różnych pilnych” spraw.
Od kilku let życie Polski toczy

się wśród nieustannych tajemnic i

zagadek. Obecnie nagromadziło się

ich tyle, jak nigdy dotychczas.
Każda z nich zosobna nie posiada
może zbyt wielkiego znaczenia dla

kraju i społeczeństwa. Wszystkie
razem wzięte stwarzają atmosłerę

coraz bardziej duszną i pełną trosk
i niepokoju.

niema więc w niem paragrafów.

 

Należy nadmienić, że o ile idzie o
zobowiązania cpiewające na dolary,
niezaopatrzone jednak klauzulą, że
pretensja płatna jest „w dolarach w
złocie”, sprawa jest znacznie prost-
sza i dotychczasową praktyką sądo-
wą ustalona, jakkolwiek jeszcze nie.
zapadło w tej materji orzeczenie Są-
du Najwyższego. Sądy rozstrzygają
mianowicie, że jeżeli dłużnik płaci
swe zobowiązania dolarowe w ter-
minie, wówczas pretersja jest płatna
po kursie dnia. Waloryzację stosuje
się tylko w razie gdy dłużnik po-
padnie w zaległość.

niczenia na przyszłość wolności za-
wierania umów w obcych walutach,
przywróconej — z powodów zresztą
uzasadnionych — w r. 1924. Także
umowy już zawarte należałoby pod- 
ków.

Z drugiej strony, tego rodzaju po-
glący budzą poważne zastrzeżenia ze
względu na inieres przyszłości kre-
dytu w Polsce Po tej też linji idą
'projekty, wysuwane przez poważne

koła gospodarcze, które domagają
"się pozostawienia zahipotekowanych
|kapitałów w nienaruszonej niczem
|wysokości, natomiast żądają wydat-

dać pewnej rewizji na rzecz dłużni-

skim. Misja ta jednak nie przynio-

sta spodziewanych wyników, śdyż

decydujące czynniki polityczne w

Budapeszcie wiązały sciśle sprawę

tę z kwestją rewizji traktatów i re-

windykacji utraconych terytorjów.

| Nazwisko ks. Sykstusa powta-

rzaio się jednak co pewien czas w

dziennikach zagranicznych również
i w zypiązku z Polską.

Książę Sykstus był spowinowa-

'cony nieco z Polską: ożeniony był
z księżniczką de la Rochefoucauld-
Doudeauvilie, której matka jest z
domu ks. Radziwiłł.

| WI związku z tem mówiło się nie-

W ostatnich dniach, przed sądem nego obniżenia odsetek i udzielenia jednokrotnie, iż ks. Sykstus jest

apelacyjnym w Warszawie zapadł |dłużnikom poważniejszego morato-'

znowu jeden wyrok na temat czy
dłużnik ma płacić zobowiązanie w
złotych czy w dolarach. Mianowicie wiada bardziej obecnym tendencjom|

pewna właścicielka nieruchomości w
Warszawie pożyczyła pewnemu ary-

 

Na dziwne tory wchodzi ,„Prze-
gląd Powszechny”, wydawany przez
OO. Jezuitów stając się osłatnie-
mi czasy jakby ubocznym  folwar-
kiem B.B., chociaż wydawałoby się,
że zadania i przeznaczenia jego są
zgoła inne.

JW ostatnim zeszycie, na marzec
1934, najwięcej miejsca zajmuje i naj
bardziej rzuca się w oczy: długa
rzecz p. A. Piaseckiego o nowej kon-
styiucji wedle zamierzeń BB, Wia-
domo, że w konstytucji tej zupełnie
nie uwzględniono ściśle ujętych po-
glądów Episkopatu, skierowanych do
rządu i do ciał ustawodawczych w
piśmie z 21-go kwietnia 1931 r., a
wskazujących braki w projekcie kon
,stytucyjnym BB., oraz pominięcia z
„dotychczasowej konstytucji tak ra-
żące, jak wstępnej deklaracji i w
(imię Boga Wiszechmogącego, jak ka-
'tolickiej przysięgi Prezydenta i t. d.
Można się dziwić, żep. Piasecki,
udając, że o tem nie wie i przecho-
dząc do porządku nad stanowiskiem
Episkopatu, zachwala nowy utwór
konstytucyjny w czambuł, Ale je-
'szcze bardziej trzeba się dziwić, że
"pismo OO. Jezuitów, które chyba
powinno pamiętać cośkolwiek o sta-
nowisku Episkopatu, ogłasza te za-
chwalania, nieprawdopodobnie lek-
ceważąc głos władz duchowych.

Szczególną bezsilnością ze strony

Zdaje się, że to rozwiązanie odpo-

jeeerządu.

Folwark sanacji.
p. Piaseckiego, a lekkomyślnością ze
strony redakcji „Przeglądu Pow-
szechnego“ jest, po tem całkowitem.
„odrzuceniu przez BB. żądań Episko-
patu, powoływanie się na List Pa-
sterski J. E. ks. Prymasa Kardynała
Hlonda:

„ — W ustępie (Listu Pasterskiego) o

pocnodzeniu państwa i władzy państwowej

znajdujemy ujęcie, które wydaje się niezbyt
odległem od sformułowania Projektu Kon-

stytucji”,

WI tymsamym zeszycie ,Przeglą-
du Powszechnego” drugi sanator, p.
A. Romer, omawia (str. 470-72) z naj-
większym entuzjazmem książkę p.
Czumy o ustawie akademickiej, w
której również nie uwzględniono żą-
dań Kościoła. Ale ta drobnostka nie
przychodzi wogóle na myśl ani p. Ro
merowi, ani redakcji pisma OO. Je-
zuitów. Kto jednak chodzi po bez-
drożach, łatwo się potknie, co się
zdarzyło p. Remerowi i „Przeglądo-
wi Powszechnemu“, bo z zadowole-
„niem wita się tam, że p. Czuma ob-
'szernie podaje mowę sen. Ehren-
|kreutza, a w chwili, gdy ukażał się
ten zeszyt „Przeglądu Powszechne-
go', tenże p. sen. Ehrenkreutz w mo-
wie 1-śo marca r. b. w Senacie urą-
gał Episkopatowi Polskiemu z po-
wodu uwag Listu Pasterskiego o
Legjonie Młodych.

 

 
+

Jak się dowiadujemy, dr. Stefan

PROF. 6LIXELLI W RUMUNII.
Po świętach Wielkanocnych proł.

bardzo poważnie brany w rachubę
przez czynniki miarodajne jako przy-
szły król Polski.

Zainterpelowany w tej sprawie
|przez jednego z dziennikarzy parys-
|kich, ks. Sykstus dał prawdziwie
dypiomatyczną odpowiedź, mówiąc:
— Cóż mam panu powiedzieć?

Z jednej strony nie mogę, dla łatwo
zrozumiałych powodów, wyjść z re-
zerwy, — z drugiej strony nie chcę
pana mylnie informować. Wolę za-
tem nic nie mówić,,.

(ty załamanie (ittdena?
Trudności żydowskiego Forda.

Korespondent paryski tyg. „Pol-

ska Gospodarcza "podaje w ostat-

nim zeszycie (11 z dnia 14 b. m.) cie-

kawe szczegóty, dotyczące zachnwia-

nia się największego & towarzystw

samochodowych Francji S. A. Andrė

Litróen. \

Jest to pierwsza fabryka samo-

chodów. we Francji, która w 1919 r.

rozpoczęia iabrykację seryjnych sa-

mochodów na wzór amerykański,

W. 1929 r. produkcja dzienna zakła-

dów Citróena wynosiła 400 samo-

chodów. Ostatni model, wypuszczo-

ny przez zakiady doznał peinego nie

powodzenia — tak, že wpoczątkach

bież. miesiąca miał być wypuszczo-

ny nowy model o ruchomych przed-

nich koiach, zapożyczonych z nie-

mieckiego Adlera. Ё

Ten nowy model, wymagający

bardzo kosztownych nakładów, do-

prowadził do tego, iż jedno z zobo-

|wiązań towarzystwa w wysokości

50 miljonów franków nie mogło zo-

stać na ultimo lutego uregulowane.

Kiedy stało się to wiadome, ustalo-

no natychmiast na zebraniu gremjum

bankowego w Banque de France

,plan sanacji finansowej tych zakła-

dów, ale giełda odrazu zareagowała
 

Glixelli, profes:- romanistyki nasze- Glixelli rozpocznie na bukaresztań-| zp;żką kur BiG CILGENA:
ści 2 R 2 я z j Citróena; w po-

„Żydowscy przedstawiciele w różnych sg uniwersytetu przeniesiony w stan skim uniwersytecie wykłady oMie- |łowielutego: AA on jesztże 425
nieczynny baw: obecnie w Buka-
reszcie, gdzie kontynuuje swoje stu-
ldja nad literaturą rumuńską.

Rewizje i procesy.
Wiśród sekcji młodych  Stron-

niciwa Narodowego w Krakowie
przeprowadzono rewizję w poszuki-
waniu biuletynu politycznego.
W piątek oc>ędzie się tam roz-

prawa przeciw .o 10 narodowcom,
oskarżonym o c.razę władzy pod-
czas urzędowar«. Chodzi o zajścia
jeszcze w marci 1933 roku podczas
waiki w obronie autonomji uniwer-
sytetów, Oskarżony jest m. in. także
prezes Stronnictwa Narodowego w
Krakowie.

Ciekawy protest
żydów wolbromskich.
W tych dniach w Wolbromiu u-

kazały się ulotki, drukowane po ży-
dowsku i zatytułowane „Cu ale Ju-
den“, wzywające ludność żydowską
Wolbromia do niedopuszczenia do
wyjazdu do Palestyny niejakiego
Abrama Gotlieba z Wolbromia.

Jaki ma cel ten ciekawy protest
ulotka nie wyjaśnia.

 

| Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz. 

kiewiczu z okazji stulecia „Pana
deusza".

a-

 

Starania Pe-Pe-6e.
Jedno z największych przedsię-

biorstw przemysłowych w Polsce
Pe Pe-Ge w Grudziądzu, znajdujące
się pod nadzorem sądowym, zabiega
w Miinisterstwie Przemystu i Handlu

podatkowych wynoszących 3.100.000
zł. Fabryka proponuje skreślenie
połowy należności i rozłożenie pozo-

Decyzja Ministerstwa Przemysłui
Handlu ma zapaść w najbliższych
dniach,

Taiemnicze czamiany»
skonfiskowanych narkotyków.

Ostatnio zdarzyły się przypadki,
że zajęte w toku śledztwa wiadz są-
dowych środki odurzające, jak koka-
ina i morfina przechowywane w po-
staci dowodów rzeczowych przez
sądy, okazywały się w następstwie
przy badaniu rrzez biegłych tarma-
ceulów nieszkodliwemi i bezwar-
tościwemi produktami np. cukrem
lub mieloną soją.

Fakty takie nasunęły przypu-
szczenie, iż dowody rzeczowe zo-
staty w czasie przechowywania ich
zamienione lub załałszowane, Z tego
względu Ministerstwo  Sprawiedli-
wości wydało zarządzenie dokład-
nych protokółów konfiskaty środ-

 

o częściowe umorzenie zaległości!

stałego półtora miljona na 10 lai.!

jr, a po tych wiadomościach spadł
szybko do 150 fr.

, Jednocześnie zaczęto mówić, że
w zakładach są wielkie zaległości w.
spłacie ubezpieczeń społecznych, a
także zaległości podatkowe i t. p.,
co wskazywałoby na formalny krach
tego największego francuskiego
przedsiębiorstwa samochodowego.
Załamanie się Citroena wskazuje, że
tak zwane amerykańskie metody
produkcji, które zakłady te próbo-
wały, stosować na gruncie trancu-
skim, bankrutują wszędzie, nawet w
krajach, o których sile mabywczej
kursują jeszcze dotychczas korzystne
opinje. *

 

Spadek go bandycie Zielińskim.|
Wiielką sensację wywołała wia-

domość, iż po słynnym opryszku,
Wiktorze Zielińskim, zastrzelonym
w roku 1927 pizez policję, otwarto
postępowanie spadkowe. Okazało
się bowiem, iż postrach przedmie-
ścia i okolic Warszawy pozostawił w
spadku domek na Woli.

Przez długi czas spadek był wa-
kujący, gdyż nie można było ustalić
prawnych spadkobierców zabitego
bandyty. Obecnie, jak dowiadujemy
się, do spadku zgłosili się dalsi
krewni Zielińskiego.
 

ków odurzających, opieczętowanie
pieczęciami urzędowemi i opakowy-
wanie w: sposób uniemożliwiający
nadużycia.  
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Znaczne pslepszenie

W stanie zdrowia przebywającego

tropolity Romualda Jałbrzykowskie-
go zaznaczyło się dalsze polepsze-
nie.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscami mglistym ranku,

naprzód pogoda słoneczna o za-
chmurzeniu umiarkowanem, potem
przejściowy wzrost zachmurzenia,
począwszy od zachodu kraju. Dość
ciepło. Słabe wiatry południowo-
zechodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-48); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-

przedmieściach. prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE,
— W dzień św. Józeia« Wczoraj

z okazji św. Józefa w kościołach wi-
 leńskich odprawione zostały nabo-
żeństwa.

W] kościele Dobroczynności pod
wezwaniem św, Józefa odbyły się
tego dnia uroczyste nabożeństwa, w
czasie których wygłoszono kazania,
poświęcone patronowi kościoła.
— Nabożeństwo w kaplicy kli-

niki św. Józeia. Wczoraj o godz. 7
zrana w kaplicy kliniki św. Józefa
ks. kap. Godlewski odprawił uro-
czyste nabożeństwo na intencję fun-
datora lecznicy Józefa hr. Przeź-
dzieckiego.

Na nabożeństwie był obecny
J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
Jałbrzykowski, którego stan zdro-
wia o tyle się poprawił, że pozwo-
lit na wzięcie udziału w uroczy-
stości.

Pozatem nabożeństwa słuchało
wielu pacjentów kliniki, mniej cho-
rych, oraz personel kliniczny.

WI czasie Mszy św. ks. Godlew-
ski wygłosił kazanie  okoliczno-
ściowe.

Z MIASTA.
— Uroczystości wczorajsze w

naszem mieście z okazji imienin
ministra spraw wojskowych p. J.
Piłsudskiego zgromadziły na ulicach
tłumy publiczności. Wpłynął na to
wyjątkowo piękny wiosenny dzień

godz'nach rannych na placu Łu-
kiskim odprawiona została msza św.
polowa przez ks. Żywickiego w о-
becności władz cywilnych i wojsko:
wych. Po nabożeństwie w czasie
którego kazanie wygłosił ks. dr.
Sledziewski, na ulicy Mickiewicza
u wylotu ul. Przeskok odbyła się
defilada wojskowa którą przyjął gen.
Dąb Biernacki a prowadził pułk.
Schroetter.

O godzinie 12-tej nastąpiło od-
słonięcie tablicy, na domu przy ul.
św. Anny 2, gdzie mieszkał w
1887—8 r. J. Piłsudski. W ciągu
dnia odbyły się liczne akademie.

SPRAWY MIEJSKIE.
— 300 tys. złotych na przebu-

dowę mieszkań. Podług otrzyma-
|nych wiadomości Wilnu przyznany
ma być kredyt w wysokości 300,000
złotych na przebudowę dużych
mieszkań na małe. Jak wiadomo w
Wilnie Istnieje nadmiar dużych lo-
kali i dość znaczne zapotrzebowa-
nie na mieszkania małe, urządzone

|, podług ostatnich wymogów, których
jest brak. W tym też kierunku idzie
obecna polityka władz budowlanych.

Trzeba zaznaczyć, że na cel ten
wyasygnowane zostaną kredyty po-
raz pierwszy.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
_  — Zapałki książeczkowe (20
Sztuk) tylko 3 grosze. Jak się
dowiadujemy, zapałki, t. zw. ksią
|žeczkowe, które dotychczas sprze-
dawane były w detalu po 5 gr. za
książeczkę, zawierającą 20 sztuk

| zapałek, Monopol Zapałczany obni-
|żył na kresy w taki sposób, że bę-
dą mogły być sprzedawane po 3gr.
za książeczkę.

__ Cena innych gatunków zapałek
nie ulegnie zmianie.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

—Strajk szewców trwa, Mimo
podjętych przez Inspektorat Pracy
starań, strajk szewców trwa w dal-
szym ciągu. Sytuacja zaś uległa
jeszcze większemu zaostrzeniu.

Ostatnio z inicjatywy Inspektora
Pracy odbyła się konferencja, w

której wzięli udział przedstawiciele
Chrześcijańskiego Związku Zawodo-
wego Szewców, Komisji strajkowej
i-Związku właścicieli sklepów obu-
wia gotowego |żydzi).

Wszystkie wysiłki w celu likwi-
dacji zatargu spełzły na niczem,
gdyż żydzi w dalszym ciągu opie-

ej, opracowanej przez szewców.
Stanowisko żydów wobec tej u-

mowy jest dziwne i niezrozumiałe,
(gdyż określa ona dzień pracy na 8
godzin i przewiduje wynagrodzenie
godzinne w wysokości 35 groszy. (za
godzinę pracy). Tymczasem praco-
dawcy proponują tylko 19 groszy za
odzinę, co w sumie za cały dzień
acy wyniesie zaledwie 1 zł. 52 gr.
aka więc wysokość stawki robot-
iczej niedaje szewcowi możności
gzystowania,

ul.
kie

 
   

   

    

  

    

 

   

   

   

   

   

  

   

   
   

  

   

  

  

    
    

    

 

   

KRONIKA.
Arcybiskupa Jałbrzykowskiego. |.

w lecznicy św. Józefa na Nowym-
Świecie J E. ks. Arcybiskupa Me-

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa — |

się zdrowia J. E. ks.

Wezoraj w godzinach rannych
Arcypasterz w towarzystwie prof.
dr. Michejdy odbył samochodem
pierwszą przejażdżkę w stronę An-
tokola. Przejażdżka trwała 2 go-
dziny.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Wii. Tow. Le-

karskiego odbędzie się we środę
o godz. 8-е] м lokalu własnym przy
ul. Zamkowej Nr. 24 z następują-
cym porządkiem dziennym: Pokazy
chorych i preparatów. Dr. N. Woł-
kowyski — Powikłania oczdołowo-
joczne w przebiegu zapalenia zatok
bocznych mosa. Dr. L. Achmato-

| wicz—61 przypadków skrętu esicy
|oraz uwagi o ich leczeniu opera-
| cyjnem.
— Ogólne zebranie Stow. Le-

„karzy Polaków z odczytem p.
pułk. Dr. Eug. Dobaczewskiego p.
t. „Antropologja a polityka“ ocbg-
|dzie się w lokalu Izby Lekarskiej
'(Wileńska 25) dziś o godz. 20.
— Wileńskie Koło Związku Bibljo-

tekarzy Polskich. Dnia 21 marca b. r.
o godz. 8 wiecz. w lokalu Bibłjoteki
Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka
5) edbędzie się 122 zebranie ogólne
członków z reteratem dr, Bolestawa
Olszewicza (kustosza Bibljoteki Uni-
wersyteckiej w Warszawie) p. t.
„Polskie zbiory kartograficzne”.
Wstęp wolny. Goście mile widziani,
— Ostatnia przed świętami Środa

Literacka odbędzie się jutro. Będzie
to wieczór autorski młodego poety
wileńskiego Czesława Miłosza. W
pierwszej części Miłosz wygłosi kró-
tki referat, stanowiący jego Credo
wobec romantyzmu i szczególnie po-
ezji Mickiewicza. W drugiej — od-
czyta szereg swoich nowych wier-
szy, Zaznaczyć mależy, że ostatnio
Miiosz wespół z grupą „Żagarow-
jeców” wileńsk'ch odniósł znaczny
sukces na pubiicznym wieczorze po-
etów awangarcowych w Warszawie.

| Początek o g. 8.30 wiecz. Wstęp
mają członkowie i wprowadzeni

goście. ah
— W sprawie Czytelni Artysycz-

nej R. W. Z. A. Prezydłum Rady Wil.
Zrzeszeń Art. wyjaśnia, naskutek
zapytań, że wstęp do Czytelni Arty-
stycznej przy ul. Ostrobramskiej 9
nie jest zarezerwowany wyłącznie
dla członków Rady. Jednorazowy
wstęp za opłatą 20 gr. może mieć
każda osoba, interesująca się czaso-

!
\

DZIENNIK WILENSKI |

W. ciągu dnia wczorajszego na

Wileńszczyźnie Wilga gwałtownie
przybrała. O godz. 8 wiecz. poziom
wody na Wilji wynosił 5 m. 20 cm.,
czyli już 2 m. 83 cm. ponad stan
normalny. Po godz. 8 przybór wody
ustał. W! ciągu doby woda podnio-

W] prasie wileńskiej ukazały się
ostatnio notatki o wypadkach duru
wysypkowego na terenie m, Wilna,

Jak dowiadujemy się z Wydzia-
łu Zdrowia i Opieki Społecznej Za-
rządu Miejskiego m. Wilna, większa
ilość zachorowań na dur wysypko-
wy (tyfus plamisty), a mianowicie
15 wypadków, miało miejsce w
dniach od 6 do 8 marca. W wyniku
energicznej akcji, zastosowanej bez-
zwłocznie przez władze sanitarne,
udało się zachorowania te zlokali-
zować tak, że od dn. 9 marca, czyli
w ciągu 11 dni były tylko 2 wypadki.

Jest to już zwykły stan rzeczy
dla terenu m Wilna, gdyż spora-
dyczne wypadki, zaniesione prze-

 

GWAŁTOWKY PRZYBuR WILJI.

skutek ruszenią wszystkich rzek na|

w Wilnie epidemii duru plamistego
już niema.

 

sła się o 20 cm.
Trzeba zaznaczyć, że niebezpie-

czeństwo zalania niżej położonych
|domów mieszkalnych przy ul. An-
|tokolskiej mogłoby nastąpić, gdyby
woda przybrała jeszcze o kilkadzie-

|siąt centymetrów.

ważnie z prowincji, są notowane w
ciągu całego roku.
W domach noclegowych nie było

żadnego wypadku duru wysypko-
wego.

Podkreślając z całym naciskiem
konieczność przeciwdziałania możli-
wości zaniesienia epidemji do mia-
sta przez przestrzeganie czystości,
tak w życiu prywatnem, jak i pu-
blicznem, oraz konieczność bez-

wszelkich wymagań organów dozoru
sanitarnego, należy jednocześnie
stwierdzić, iż na terenie m. Wilna
epidemji duru wysypkowego w
chwili obecnej niema. 
 

 

zawsze |
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Lokas ca NĄ

wszedzie

= 

Rok szkolny 1933/34 ma się ku
koicowi. Nadchodzi okres przygo-
towań do kampanji szkolnej roku na-
stęj.nego.

Władze szkolne stoją wobec za-
gadnienia nie do rozwiązania: ko-
nieczność zachowania równowagi
budżetowej nie pozwala na powięk-
szenie wydatków na oświatę, a usta-
wa o obowiązku szkolnym wymaga
od Państwa znacznego rozszerzenia
siec. szkolnej. W dobie pomyślnej
koijunktury gospodarczej obowią-
zek szkolny nie był dopełniany z po-
wodu niedostatecznego uświadomie-
nia rodziców, dziś zrozumienie po-
trzeby kształcenia dzieci jest pow-
szechne, natomiast możności finanso
we Państwa znacznie się skurczyły, pišmiennictwem  lilerackiem i arty-

stycznem. Stałą kartę wstępu (1 zł.
miesięcznie) uzyskać można, składa-
jąc zgłoszenie na piśmie w Czytelni,
Czytelnia otwarta jest codziennie o!
godz. 7 do 9 wiecz,

ODCZYTY.
— Powszechne wykłady uni-

wersyteckie. Z cyklu odczytów
„Port w Drui” odbędzie się w dniu
dzisiejszym wykład Mgr. W. Dynow-
skiego: Kształtowanie się etniki pół-
nocno wschodniej Europy w świetle
rozwoju arteryj komunikacyjnych,
ze  szczególnem uwzględnieniem
Dźwiny.

Początek o godz. 7 (Gmach Głó-
wny Uniwersytetu ul. Sw. Jańska 10
sala 5 ta)
„— Odczyt posła d-ra S. Brokow-

skiego „O nowej Ustawie o Izbach
lekarskich* odbędzie się na zapro-
szenie Towarzystw: „Mens*, prze-
ciwgruźliczego, Eugenicznego oraz
Zrzeszenia Lekarzy Absolwentów U.
S. B. dn. 22 marca r. b, o godz. 8 w.
w lokalu Wileńskiego Towarzystwa
Lekarskiego (ul, Zamkowa 24).

Wszyscy lekarze są proszeni o
wzięcie udziału w tem posiedzeniu.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Walne zebranie służby domo-

wej. W. lokalu przy zaułku Kazi-
mierzowskim 3 odbyło się pod prze-
wodnictwem ks. dyr. Aleksandra
Mościckiego walne zebranie człon-
kiń Chrześcijańskiego Związku Za-
wodowego Żenskiej Służby Domo-
wej im. św. Zyty.

Obrady prprzedziła modlitwa,
którą odmówity wszystkie uczest-
niczki zebrania. Na wstępie p. pre-
zeska Zuzanna Grohman odczytała
zebranym protokół z poprzedniego
walnego zebrania, poczem ks, Mo-
ścicki wygłosił dłuższe przemówie-
nie na temat Ewangelji św. na ubie-
głą niedzielę,

Związek postanowił urządzić w
pierwszym dniu świąt Wielkiejnocy
„Święcone” dla bezrobotnych człon-
kin. Pozatem tegoż dnia odbędzie
się wspólne „Šwięcone“  wszyst-
kich członkiń związku.

Ks. Mościcki przypomniał ze-
branym, że członkinie, które prze-
kroczyły 65 rok życia, mają prawo
starać się w Ubezpieczalni o eme-
ryturę robotniczą.

Do jednego z najważniejszych po-
stanowień tego zebrania należy
uchwała o zorganizowaniu świetlicy
dla członkiń. Swietlica będzie czyn-
na w lokalu związku w godzinach
przedpołudniowych. Będą tam mo-
gły członkinie spędzać czas na ро-
gadankach i czytaniu pożytecznej
prasy.

Obrady zakończono  odśpiewa-
niem pieśni „Serdeczna Matko”,  
 

powodując zahamowanie w rozbudo-
wie sieci szkolnej, Od kilku lat ilość
szkół się nie zwiększa, liczba dzieci
zaś co roku wzrasta.

Sytuacja staje się tem tragiczniej-
szą, że ogólne zubożenie społeczeń-
stwa nie pozwala na odpowiedni roz-
rost szkolnictwa prywatnego, które
w dobie kryzysu winno przyjść w
sukces. Państwu. s

Nie wszystkie tereny odczuwają
głód szkolny w stopniu jednakowym,
najbardziej pod tym względem upo-
śleazone są nasze ziemie wschodnie.
Jestem w posiadaniu danych jedynie
z województwa wileńskiego, nie bę-
dziemy chyba dalecy od prawdy, gdy
rozciągniemy je i na pozostałe woje-
wócztwa wschodnie,

Najbardziej trafiają ludziom do
przekonania cyłry, niechże one prze-
mówią, niech dadzą obraz ponurej
rzeczywistości Liczba dzieci bez
przydziału do dziś istniejących obwo
dów szkolnych na terenie siedmiu
powiatów województwa wileńskiego
przekracza 8000; stan poszczegól-
nych powiatów wygląda następują-
co: w pow. oszmiańskim pozbawio-
nych szkoły jest 540 dzieci, w pow.
postawskim — 650, w pow. brasłąw-
skim — 820, w pow. wilejskim —
950, w pow. dziśnieńskim — 1050,
w pow. święciańskim — 1840 i w
pow. wileńsko - trockim — 2280.

tych 8000 dzieci część chodzi do
szkół, oddalonych ponad ustawowe
3 kim., część uczy się prywatnie w
domu i wreszcie część uczęszcza do
nielicznych szkół prywatnych, utrzy
mywanych przez Polską Macierz
Szkolną w Wiinie.

Po uwzględnieniu tych trzech
możliwości pozostaje jeszcze ponad
6000 dzieci zupełnie pozbawionych
szkoły. Dla usunięcia tego opłakane-
$o stanu potrzeba co najmniej 100

szkół 1-klasowych, licząc po 60 dzie
ci na nauczyciela.

Budżet na oświatę roku szkolne-
go 1934/35 jest już uchwalony, na
zwiększenie więc liczby szkół pow-
szechnych ze źródeł państwowych
liczyć wiele mie możemy, Pozostaje
więc jedyna droga — zaapelować
gorąco do spoieczeństwa, by serde-
canie zainteresowało się głodem
szkolnym na naszych Ziemiach Kre-
sowych i by, jak zawsze, pośpieszyło
z wydatną pomocą,

„Nie wątpię ani na chwilę, że los
dzieci kresowych, pozbawionych

WXYPADKL
— ŻZaginięcie umysłowo chorej.

Umysłowo chora 23-letnia Helena
Doktorówna, zam. przy ul. Nowo-
gródzkiej 101, przed paru dniami
wyszła z domu i dotychczas jeszcze
nie wróciła, Zarządzono poszukiwa-

 

Głód szkolny na Wileńszczyźnie.
szkoły, dzieci, które przecie w bli-
skiej przyszłości mają stać się peł-
nowartościowymi obywatelami Kze-
czypospolitej, głęboko poruszy zaw-
sze wrażliwą opinję publiczną i wy-
woła reakcję w kierunku wzmożenia'
otiarności na rzecz rozbudowy szkol
nictwa prywataego Polskiej Macie-
rzy Szkolnej na Wileńszczyźnie,

Macierz Szkolna bowiem jest tą!
jedyną instytucją, która od wielu lat
utrzymuje szkoły w miejscowościach|
w których władze szkolne nie mogly
zorganizować szkoły publicznej.
Znaczna ilość dziesiejszych szkół pu-
blicznych to dawne szkoły Macie-

względnego przystosowania się doj

KRONIKA POLICYJNA.
— QOgrabienie sklepu spożywczego na

ul. Połockiej. Do sklepu spożywczego Gaj-
kiewicza, znajdującego się w domu przy ul.
Poło kiej 26, włamali się niewykryci nara-
zie sprawcy, którzy skradli artykuły spo-
żywcze i kolonjalne wartości 600 złotych,

 

Tragiczne zajście na ul. Kolejowej.
W wyniku kłótni padł przaszyty kulą.

Wczoraj przed północą na ul. Kolejowej zastrzelony został,
== z. Władysław Sosnowski, zamieszkały przy ul. Be-

r.

Sprawcę zabójstwa w osobie niejakiego Tarajkowskiego po-
licja zatrzymała.

Zarówno ofiara—Sosnowski
dobrze znani policji awanturnicy.
ES © tragicznym wyniku miało za tło porachunki oso-

jak ! zabójca jej—Tarajkowski są

—— ——

Teatr l muzyka Wowmea К, "Wyrwicz-

— Teatr Miejski Pohulanka, — Przedstawienie propagandowe wDziś
przedstawienie zawieszone z powodu pró- | „Lutał”. W. piątek nadchodzący grana be-
by generalnej z „Goli oty”: dzie po cenach propagandowych świetna

jm Premjera „Go goty”, Jutro o godz.|operetka Stolza , Dzidzi*. Ceny miejsc od
8 wiecz. „premjera misterjum pasyjnego p. t.| 25 gr.
„Golgota“. — Teatr Objazdowy — gra doskonałą
* Teatr muzyczny w„Lutnia”, Dziś uka-|komedję angielską p. t. „Kobieta i Szma*

że się po cenach zniżonych barwna ope- |ragd” — dziś 20.IIL. w Niemnie, jutro 21 IL
retka-ferja w 8 obrazach J. Koli „Niebieski|w Szczuczynie.
Motyl zet Zniżki ważne, rS— Premjera op. „Rajski Ogród”, W KIE RAD ILNisobotę najbliższą ujrzy światło klinkietów poz k, dai > we,
niegrana dotychczas oryginalna operetka šorek, dalą a. ©;„Rajski Ogród" z muzyką kompozytora 7,00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory “ie-

Kiejcowajo "Jerzego więtoshowskiego, |Kguai Poydowa ty) 117, Cen 1225owoś. jrzy: i i | OZYBDA : Jatę ujrzymy w  pierwszorzędnei |Kom, meteor. 1233: Muzyka popularna
15.15: „Idee przewodnie organiza-

obsadzie scenicznej i nowej je |) owej wystawie | (płyty).

'cyjnego ujęcia Akcji Katolickiej. 15.40: Kon-
cert. 16.40: Kącik językowy. 16.55: Koncert
językowy. 16.55: Koncert chóru Juranda:
17.20: Koncert. 18.00: „O celach dążeń ludz-
kich — cnota“ — odczyt. 18.20: „Porty
rzeczne w Polsce i zagranicą a Druja* —
odczyt. 18.35: „Pierwiastki  galilijskie w
muzyce (płyty). 19.15: Odc. pow. 19.25: Fel-
jeton aktualny. 19.40: Wiad. sportowe. 20.02
Kwadr. liter. 20.17: Koncert wieczorny.
22.00: „Gdzie dzisiaj będę spała?” reportaż
z Domu noclegowego dla kobiet. 22.20: Mu-

| zyka. 23.00: Kom. meteor. 23.05; Muzyka
taneczna.

 

fa

 

Środa, dnia 21 marca.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Kuplety

(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Koncert. 12.30*
Kom. meteor. 15.15: Wiadomości ogrodni-
cze 15.40: Recital fortepianowy.  16.10*
Audycja dla dzieci. 16.40: „W świetle ram-

17.20: „Dry-

 

kz py”. 16.55: Muzyka z R DE
27 blasy z Ponarskich gór” — felj. 17.35: Mu-

s733 zA 5› są LEPID zyka z płyt. 18.00: „O dziedziczności
ою „MO2YKI Turi wśród kwiatow“ — odezyt. 18.20: „Lot nad

ozi wYKE TaWAJA Krakowem” (reportaż z samolotu). 18.40:

ZADAĆ WSZĘDZIE Muzyka lekka. 19.15: Odc. pow. 1925:
„Prady literackie w oświetleniu historycz-

‚ WYŁĄCZNMI PRZEDSTAWICIELE nem'. 19.40: Wiad. sport. 20.02: Muzyka
finlandzka. 21.00: „Warunki zdobywania

BZZZEO BRUN i SYN pracy” — felj. 21.15: Koncert popularny.
22.00: Godzina życzeń (płyty). 23.00: Kom.
meteor. 23,05: Muzyka taneczna.

Straszna nędza na Ukrainie.

 

 rzy. Ministerstwo W. R. 1 O. P. z
uznaniem przyjmowało współdziała-;
łanie Macierzy Szkolnej, przeznacza|
jąc co roku na jej szkoły prywatne|
pewne subsydja pieniężne.

Niestety okres wzmożonych osz-
czędności w budżecie nie pozwala,
żywić nadziei na możność uzyskania
dalszych zasiłków, stanęła więc Ma-
cierz Wileńska wobec konieczności
likwidowania i tak już niewielkiej
ilości utrzymywanych przez się szkół
tembardziej, że i wpływy członkow-
skie w dużej mierze zmalały. Sytua-
cja staje się tem tragiczniejsza, że
mieszkańcy wielu wiosek, upewniw-
szy się w inspektoratach Szkolnych|
o niemożności uzyskania szkoły pu-
blicznej, jedyną nadzieję pcekładają
w przyjściu im z pomocą acierzy
Szkolnej i do niej wysyłają delegacje
i podania z prośbą o otwarcie szko-

ły prywatnej. i
W. posiadanu Macierzy Szkolnej

Wileńskiej znajduje się około 30 po-
dań z miejscowości, w których liczba
dzieci pozbawionych szkoły waha
się od 31 do 100,
przed rozpoczęciem się roku szkol-
nego 34/35-g0 wpłynie szereg no-
wych podań, Już w roku szkolnym
bieżącym trudności finansowe po-
zwoliły Macierzy na uwzględnenie
tylko trzeciej części podań, otrzyma-
ło więc szkołę niecaie 600 dzieci, co
stanowi zalec'wie 1/11 łaknących
nauki. ; j

Zagadnienie prywatnej szkoły
powszechnej na Wileńszyczźnie staje
się jedną z naibardeiej palących po-
trzeb, do której zaspokojenia powo-
łać należy szeroki ogół społeczeń-
stwa polskiego _Wymaga tego od
dzisiejszego pckolenia zarówno inte-
res państwowy, jak i narodowy.

Sposób skutecznego przyjścia z
pomocą naszej ludności kresowej w
dostarczaniu jej dzieciom szkoły pol
skiej podał w swej odezwie Zarząd
Główny Polskiej Macierzy Szkolnej,
nawołując społeczeństwo do organi-
zowania na terenie całej Polski Kół
Opiekuńczych dla  poszczególnej
szkoły prywatnej. Koła te rnialyby
za zadanie przyjęcie na siebiie obo-
wiązku zapewniemia egzystencji ma-
terjalnej wybranej szkole na okres
roku szkolnego. A ponieważ Ibudżet
prywatnej szkoły Macierz:y Szkolnej
jest znacznie niższy od bu dżetu szko
ły publicznej, przeto i fundusz, jaki
miałoby zapewnić szkole jej Koło
Opiekuńcze, mogłoby ograniczyć się
do 100 zł. miesięcznie,

Tysiące dzieci kre:sowych błaga
o szkołę, nie należy wrątpić:, że ofiar-
ność społeczna szkołę im tę zapew-

męCal sa sh Ё 4 "B

ły kraj winien 'pokryć: się sie-
cią Kół Opiekuńczy:AA ai Pol-
skiej Macierzy Szkc»lnej na Ż'iemiach
Wschodnich. : i
' Inspektos Wojewódzki P.M.S. nia zaginionej.

sób trupy pozostają po kilka nieraz(Bruksela-KAP). Co pewien czas
tygodni po chatach, szerząc strasz-w rozmaitych pismach europejskich

i amerykańskich ukazują się bądź li- liwy zaduch i zarazki, Ludność jest
sty, bądź artykuły, które świadczą o do tego stopnia wycieńczona głodem,
coraz bardziej wzrastającymgłodzie że niema sił na kopanie głębokich
i nędzy na Ukrainie sowieckiej. Pod grobów, to też w większości wypad-
|stawą do tych rzadkich wiadomości ków trupy zmarłych zakopane bez
z pogrążonej dziś w straszliwej nę- trumien pokryte są tak cienką war-
dzy a ongiś tak bogatej Ukrainie są, wą ziemi, że po dłuższym i bardziej
częściowo listy osób prywatnych, a |lewnym deszczu znów się pojawiają
częściowo relacje tych nielicznych 'a powierzchni, Widok ten jest stra-
turystów, którzy odważyli się za- 'zny...
głębić w ten wyniszczony kraj. Smiertelność wzrasta niemal z

Faktyczny stan rzeczy grozą swą |dniem każdyra. Najwięcej umiera
przechodzi jeszcze to, co lękliwi o- |dzieci w wieku poniżej lat 14,Dwaj

 

bywatele p
podawać w swej korespondencji,

kraina, niczem nie ustępuje najpot-
worniejszym fantasmagorjom, Setki

głodu mieszkańców Ukrainy, świad-

a niewątpliwie|

Sowietów ośmielają się

Obraz, jaki dziś przedstawia U-

tysięcy zmarłych wskutek nędzy i

czą o straszliwej gospodarce czer-
wonych władców Rosji.

W. czasach normalnych tj. przed-
wojennych Ukraina eksportowała
rocznie od 5 do 6 miljonów tonn
zboża. Dziś cytra ta dzięki postępo-
wi techniki mogłaby powiększyć się
trzykrotnie. Tymczasem w tym „spi*
chlerzu Europy' ludzie mrą z głodu.
Oto parę urywków z listów cytowa-
nych w raporcie Europejskiego Zwią
zku Ukraińców Zagranicą (Federa-
tion Europeenne des Ukrainiens a
Vėtranger) w Brukseli:

„Jemy liście i korę z. drzew już
od dwóch lat. Suszymy plewy i ro-
bimy z nich mąkę,. Jedzenie nasze
składa się ze szczawiu, wody i soli,
korzeni i kory...” Pieczemy chleb z
plew, mieszanych z trocinami...
Szczury i myszy uważane są za je-
dzenie luksusowe... Padlinę pożera
się odrazu..."

Warunki sanitarne rzecz jasna
są traszne, to też choroby epidemicz
ne, jak tyfus brzuszny i cholera sze-
rzą się w sposób zastraszający. W.
Stawropolu były nawet wypadki
dżumy. Niektóre miasta stają się ce-
lem napaści całych band  zgłodnia-
łych mieszkańców wsi. W szpitalach
brak wszelkich najpotrzebniejszych
lekarstw oraz środków dezyntekcyj-
nych. Nieprawdopodobne ilości pa-
sożytów opadają każdego wszędzie,
zarówno w trumwajach jak w każ-

czechsłowaccy robotnicy, którzy po-
wrócili niedawno z Sowietów, opo-
wiadają na łamach pewnego pisma,
że „na placach w: Kijowie co noc le-
ży po 8 — 10 trupów obdartych
przez mieszkańców z odzieży... Co-
dziennie niema! zdarza się, że tram-
waj zostaje zatrzymany. Wynosi się
zeń 2 lub 3 osoby nagle zmarłe z
wycieńczenia...

Głód i nędza nie wpływają też,
rzecz oczywista, dodatnio na moral-
ność ludności i tak już, dzięki zasa-
dom bolszewickim, znajdującą się na
bardzo niskim poziomie. Nieszczę-
sne matki w wielu wypadkach, bądź
porzucają swe dzieci, nie mogąc pa-
trzeć na ich śmierć głodową, bądź
też własnoręcznie je mordują, W wie
lu listach i relacjach jest mowa o
szerzącem się coraz bardziej ludo-
żerstwie. Małe dzieci niebezpiecznie
jest puszczać same na ulicę, niejed-
nokrotnie bowiem zdarzają się wy-
padki, że zostają porwane i zjedzone.

Rząd sowiecki z całym: spoko-
jem odnosi się do tego stanu rzeczy
na Ukrainie, w niczem nie przycho-,
dząc z pomocą wynędzniałej ludnoś-
ci, Przeciwnie, z wielu zarządzeń wi-
dać, że władze bolszewickie syste-
matycznie poprostu dążą do wylud-
nienia Ukrainy z jej mieszkańców,
traktując ich jako „kontrrewolucjo-
nistów”, Na miejsce ich mają przyjść
kadry nowych pionierów bolszewi-
zmu.

Tak, czy inaczej, sytuacja na U-
krainie jest tak potworna, że czas
najwyższy,by cywilizowana 1 chrze-
ścijańska Europa poświęciła trochę
więcej uwagi.

Tyle Katolicka Agencja Prasowa dym: lokalu publicznym. Wskutek
rozporządzenia władz co pewien

cy. Znajdujący się w nich podróżni
zmuszeni są do zgrupowania się na
ulicy poczem następuje rozpylanie
jakiegoś płynu  antyseptycznego,
Niewiele to jednak pomaga.

Na wsi stan rzeczy jest jeszcze
gorszy. Podług słów jednego ze
szczęśliwych uchodźców z sowieckie
go raju, ,,władze pozwalają chować
trupy dopiero wówczas, gdy są one
w stanie zupeinego rozkładu, ponie-
waż ludność rozgrzebuje świeże gro- 

S.Kožan| by i pożera zmarłych”. W ten spo-

Od siebie 400г6 możemy, że to
wszystko, te rozkosze raju bolsze-

czas zatrzymuje się tramwaje nauli- wickiego, nie przeszkadzają temu
jodłamowi  „nieszczęsnego narodu
|ukraińskiego, który mieszka w Pol-
Ть oplywając we wszystko, intrygo-
wač przeciwko Polsce i nie rzadko
posuwač się do krwawych zbrodni.
W Rosji zachowują się spokojnie, Wi
docznie głód i bat są najlepszym sy-
stemem dla „rusinėw“ ukraińskich,

 

Cay jai zaopatrzyłeś się
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Z KRAJU.
W pow. Mołodeczańskim epidemja tyfusu

zażegnana.
Na terenie powiatu mołodeczań-na epidemię tytusu plamistego. Na-

skiego zdołano umiejscowić  epi-, tomiast w sąsiednim powieciewoło-

demję tyfusu plamistego. W chwili żyńskim stwierdzono kilkanaście

obecnej na terenie powiatu nie za- wypadków zachorowań.

notowano wypadków zachorowań,

Epidemja tyfusu w Dziśnie.
Z Dzisny donoszą, iż przybyła ną otwarle, Kównież nie wydano

tam kolumna przeciwtyfusowa, któ- zarządzenia cofającego zamknięcie

ra przystąpiła do akcji zapobiegaw- targów w Dziśnie.

czej, | W związku z epidemią tyfusu

Domy, w których wybuchła epi- plamistego w Lziśnie, władze łotew-

demja tyfusu plamistego, zostały skie i polskie na punkcie granicz-

odkażone i zan:knięte na czas epi-|nym przejściowym zarządziły ostrą

demji w mieście. Chorych umiesz- kontrolę saniterną i przez granicę

czono w szpitaiu. przepuszczane są tylko osoby zdro-

Szkoły, które zostały zamknięte, we ze świadectwem lekarskiem.

do świąt Wielkiej Nocy nie zosta-|

Katastrofa łodzi rybackiej.
Z Wilejki donoszą, iż koło Ka- wicz. Szukiewicz zdołał uratować

mienią podczas ruszenia lodów na się i na większej krze dobić do

rzece Wilji została porwana silnym brzegu, natomiast Matwiejew, wy-

prądem rzeki łódź rybacka, w któ- ;wrócony z łodzią, znalazł śmierć w

rej znajdowali się 56-letni Kazimierz nurtach rzeki.

Matwiejew i 42-letni Jan Szukie-'

Z POGRANICZA.
ZATONIĘCIE PRZEMYTNIKÓW NA DŹWINIE.

Z Dzisny donoszą, iż w rzece dzący z Łotwy, którzyz przemytem

Dźwinie utonęli Mieczysław Kuk- przeprawiali się na teren polski.

szyc i Władysław Jegorow, pocho-|

UDT RAYASZ

ь :
Hitier cesarzem austrjacko-niemieckim?
Niektóre dzienniki podają sensa-| Uważa on, że gdy zostanie obrany

cyjne wiadomości, dotyczące rodzi-
ny Hohenzollernów. !

„Daily Herald" donosi, że w tym|generał Goering,

tygodniu odbędzie się wsiedzibie |jest zostać prezydeniem Rzeszy po

ekskajzera Wi:helma w Doorn nara-|śmierci Hindenburga.

da familijna Hchenzollernów przy u-| Osoby, zbliżone do Hitlera, któ-

dziale eks-kajzera, jego żony i 3 sy- rym dobrze znane są zakusy zarów-

nów. Przedmiotem tej narady bę- |no byłego krouprinca, jak i Goerin-

dzie omówienie polityki Hohenzol- ga, napierać mają na Hitlera, ażeby

łernów dla odzyskania tronu w |on sam ukoronował się na cesarza.

Niemczech. |Niektórzy nawet chcieliby, ażeby
„Daily Herald" utrzymuje, że Hitler ukoronował się na cesarza

Wilhelm jest za zupełnem i natych- austro-niemieckiego i ażeby koro-

miastowem zerwaniem z Hitlerem. |nacja odbyła się w Wiedniu.

Temu jednak ma być przeciwny „Evening Siandard“ podaje wia

były kronprinc. który samzresztą domość, że cesarz Wilhelm obecnie

będąc członkiem partji hitlerow- |stara się o pozwolenie wjazdu do

skiej, zalecać ma bardziej ostrożne |Niemiec, celem osobistego pobrania

postępowanie. Uważa on, że należy|pieniędzy, jakie mu się należą z je-

zaczekać na restaurację Habsbur-|go posiadłości w Niemczech.

gów w Austrji, gdyż wówczas zak | Wywóz tych: pieniędzy z Niemiec

szą się szanse przywrócenia monar- do Holandji był dotychczas niemoż-

chji w Niemczech, B. kronprinc spo- |liwy z powodu ograniczeń, jakie rząd

dziewa się, że uda mu się tak e eairóm nałożył na wywóz pienię-

newrować, ażeby po śmierci Hinden- |dzy zagranicę.
burga zostać przezydentem Rzeszy.
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prezydentem, droga do tronu nie bę-|
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cieszący się nadzwyczejnem powodzeniem.

Następny program:  Arcyzabawna melodyjna Komedja Czeska „PEPINKA REJHOLCOWA".

Sai iii i i iii i o oi i iii o ri ii

Wiedeński humor. Wiedeński czar. Wiedeńskie pieśni. Wiedeński gwar.

DZIENNIE MILENSKI |

„Przemeblowanie głowy” a praca
społeczno-oświatowa.

(W odpowiedzi p. jim'owi).

Nie chcę, sby na podstawie [ał-
szywych zarzutów, jakim daje wyraz
artykuł p. jima w „Kurjerze Wileń-
skim z dn. 14 b. m. p.t. „Znów zro-
zumieli i pracują, urabiano iałszy-
wą opinję o akademikach zgrupowa-
nych w A. K, PMS. i pracy tych lu-
dzi, której, ani p. jim zna am zdolny
jest ocenić.

P. jim pisze. że dopóki nie nastą-
pi reorganizacja studjow — w szcze-
gólności lekarskich — na kierunek
naukowy i społeczny, należy wyłącz-
nie „wykorzysiać czas na przemeb-
lowanie swej własnej głowy”, — Ро-
święcić się całkowicie „wykładom,

laboratorjum, klinikom.., oraz od-
|dać się pracy samokształceniowej”,
czyli również ograniczyć się jedynie
do dyskusji i teoretycznych rozwa-
żań na temat przyszłej pracy w spo-
|łeczeństwie. >

P. jim powiada „że A. K. PMS.
prowadzi akcję oświatową i filantro-
|pijną, jednak „niewiele się przez to
osiągnie(!) i, że „praca taka jest
mało produktywna”'(!); natomiast po
winni ci ludzie raczej „pomyśleć o
przemeblowaniu swej własnej gło-
wy, gdyż „medyk z aspiracjami jest
kiepskim studentem,

Zatem p. jim odmawia wszelkiej
wartości tego rodzaju prac,y a za-
jąć się raczej radzi wyłącznie stud-
jami. Nazywa ją pogardliwie „„robie-
niem filantropji' i, że „nie ci ludzie
są do tego, którzy mają liczone i kra-
|dzione godziny”. Pan jim jednak jest
dalekim od rzeczywistości.

  
jw praktyce wykazać się czemś kon-,

nie godzin na jałowe, jedynie teore-
tycznie, „samokształceniowe”*  dy-
skusje.

ko przemeblowali wówczas swoje
własne głowy, ale i społeczeństwa,
niosąc oświatę malutkim „na wieš“
i, dźwigając z bruku ulicy „róż-
nych bezprizornych andrusów* —
dali możność obecnie p. jim'owi do-
wolnie, bez ośianiczeń carskiej cen-
zury wypowiacać się mową polską,
w polskiem pismie.

Dla kontrasiu pozwolę sobie przy
toczyć — jak starsze społeczeństwo
przyjęło myśl zorganizowania powyż
szego Koła.

Oto wyjątki z listu prof. St. Ko-
ściałkowskiego, odczytanego na ze: 

Roosevelta. Najaktualniejszy fllm świata
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W tem miejscu przypomnę temu wy, którego
Panu o pracy społeczno-oświatowej najbardziej odległych okolic Wileń-|sobami pracy”, dokonywa się takie-
Filomatów. Przecież ci ludzie nietyl-| szczyzny z szeregiem prelekcyj iod-|go przemeblowania głowy, którego

 

Arcywesoła kom. w 1 akcie HERZA.

 

Aby dać możność wszystkim oglądania czołowego filmu prod. SOWIECKIEJ

OSTATNI z GOŁOWLEWYCH
w-g słynnego utworu M. SAŁTYKOWA - SZCZEDRYNA z mistrzem Mosk. Teatru Art. W. GARDINA. CENY ZNIŻONE.

 

TYLKO DZIS

Najweselsza, tryskająca szczerym humorem KOMEDJA z życia powojennego Wiednia, najlepszy film produkcji austrjackiej

MILJON NA ULICY

braniu ogranizacyjnem A. K. PMS.
w Gan. 1,111.1932 r.:

„Za moich iat młodych pojęcie:
„student“ i „społecznik - oświato-
wiec” były jak najściślej zespolone
ze sobą i jedno bez drugiego niemal
nie dawały się u nas pomyśleć, — To
też wszędzie, gdziekolwiek były
większe skupienia polskiej młodzie-
ży zywy odźwięk w duszach tej mło-
dzieży, znajdowały usiłowania oświa-
towe, bądź tajne... bądź jawne. Or-
ganizacje.. — bez różnicy kierun-
ków ideowych — brały czynny u-
dział w nielegalnej pracy oświatowej
polskiej. — Wiem z własnego do-
świadczenia—iie dobrego pod wgzlę
dem kulturalnym i narodowym da-
wała praca w tych instytucjach —
objektywnie ogółowi i subjektywnie
— pod wzgl. wyrobienia, uspołecz-
nienia — odniosła młodzież akade-
micka w tych kołach zrzeszona.

Są to znamienne słowa, bo czło-
wieka, który dużo przeżył i widział
dążenia i pracę, oraz rozumiał ją.

l naprawdę, tylko czytając po-
dobne rzeczy pp. jimów, smutne re-
fleksje przychcdzą do głowy. Czyż
ci ludzie mogą zarzucać tym, którzy
hasia wcielają w czyn i okłamywac
społeczeństwo, oraz wulgarnie obra-
żać nieszczęśliwych „andrusów”'?

Widać, że p. jim słabo umeblował
swoją głowę, skoro tak nierzeczowo
krytykuje poczynania, tak niestety
nielicznej grupy ludzi.

Podam parę fragmentów z pracy
A. K. PMS. i parę cyfr i niech to

Akademickie Koło PMS. prowa-
j|kretnem. Pracę dają, a nie trawie-. dzi;

1) Kursy wieczorowe w zakresie
7 kl. szk powsz. siłami członków.

2) Ruchomy Uniwersytet Ludo-
zadaniem jest objazd

czytów z przezroczami. Odczyty, po-
mimo, że są opracowane przez me-
dyków obejmują najrozmaitsze te-
maty:  (Higjena człowieka, higjena
życia domowego, pomoc w nagłych
wypadkach, jak należy się strzec
chorób zakaźnych?, o znachorstwie,
życie ludzi, o Polsce Współczesnej,
dlaczego należy się uczyć, dlaczego
płacimy podatki, o spółdzielczości i
Kasach Stefczyka i t. d.).

Członkowie biorący udział w tej
pracy nie są płatni, jak fałszywie po-
daje p. jim.
A skąd fundusze na RUL?

zy roca

L“

DZIS PREMIERA.
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SPORT
_ Zewody zapaśnicze o mistrzostwo Polski.

ŁÓDŹ (Pat) W niedzielę w nocy
zakończone zostały w Łodzi zawody
|zapaśnicze 0 mistrzostwo Polsku.
Zawody zgromadziły 140 zapaśni-
lków z catej Polski. Tytuły mi-
strzów zdobyli:

w wadze koguciej — 1) Mianow-
ski z Warszawy, 2) Stefan ze Śląs-
ka, 3) Piec ze Siąska,

w piórkowej — 1) Pyć z War-
szawy,
w lekkiej — Ślązak z Warszawy,

w półśredniej — Rejniak z War-
szawy,

— Datki i dobrowolne ofiary
starszego społeczeństwa.

Np. uposażenie pierwszego
RUL-u: 44 zt. z ofiar, 70 zi. A.Gr.P.J.
z Łodzi, 115 zł ze Starostwa Woło-
żyńskiego, no i — do związanią kon-
jca z końcem — prywatne pieniądze
i prelegentów, Marszruta 700 km. koń
mi lub pieszo. W 18 miejscowościach
wygłoszono 71 odczytów. Irekwen-
cja 2245 osób.

Trzeci RUL np. trwający od
30.VI. do 27.VII. - 53 r. w powiecie
dziśnieńskim, przedstawia się w cy-
frach: Marszruta 344 km. W 30 miej-
scowościach wygłoszono 433 odczy-
tów. Frekwencja 5830 osób.

3) Prelekcje na terenie m. Wilna,
których ma juz za sobą 118.

4) Klub Uliczników  (gazeciarzei
żebracyj. Tak! „Daje się mu—panie
jimie— mleko i bułkę i parę godzin

Ci ludzie nietylko meblują swoje| posiuż śm OWi za Odpowiedź, ż “
‘ : | ; powiedž, že! kulturalnych rvzrywek“.

dzie daleka. Rywalem jego ma być głowy na wykiadachteoretycznych. | praca * póki - oświatowa ma SEZ

którego ambicją | Kradną oni godziny, żeby już teraz, przecież jakąś wartość.
5) Wieczornice dla dorosłych i

teatr amatorski, organizowany siła-
mi kursistów.

6) Bibljotekę.

| „Wśród dyskucji i sporów, może
nieraz kłótni' — jak mówi kol. A.

 
Richter, v-prezes Koła — „nad spo-,

„p. jim'ie nie dokażesz swoją kłamli-
|wą krytyką w społeczeństwie. „Pra-

 

ca nasza” — powiada dalej kol. A.)
Richter — „nie jest filantropją, w
powszednio rozumianem znaczeniu |
'ale czemś głębszem,  istotniejszem,
|sięgającem do podstaw psychiki ludz
kiej i jest podnoszeniem ludzi na te
wyżyny, na ktorych oddycha się nie

| powietrzem zawiści i nienawiści, ale
atmosferą przyjaźni ku wszystkie-

I aaa у

I takie powinno być umeblowanie
głowy.

4 { 1, Ciszkiewicz.

 

‹ Kiebų

 

 

 
  SPL

Demonstracje w sklepie fabrycznym oraz w mieszkaniu re-

flektantów nie obowiązują do kupna.

„Elektrit<<
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warunki

w średniej — Książkiewicz z
| Warszawy,
| w. półciężkiej — Gwóździk ze
Śląska,

w ciężkiej — Puciata z War-
szawy.

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykoiarstwa, irocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — i.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo.

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,29'/+. Dolary zł. 8,96'/:. Ruble 4,66
(5-ki) 4,69 (10-kij. Czerwońce 0,95. Budow-

lana 42. Dolarówka 52,25. Inwestycyjna
108,50. Stabilizacyjna 57,75.

WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgia

12380—124,11—123,49. Gdańsk 172,85 —

173.28—172,42. Holandja 357,50—358,40 --

356,60. Kopenhaga  120,85—121,45—120,25.

Londyn  2i,06—2i,19—26,93. Nowy Jork

5,31—5,34—5,28. Nowy Jork kabel 5,31/2—

5,34—5,28. Oslo 135,95—136,60—135,30. Pa-

ryż 34,94'/+—34,95—35,03—34,86. Praga 22,03
—22,08—21,98. Stokholm 139,55—140,25 —

138,85. Szwajcarja 171,47 — 171,90—171,04.

Włcchy 45,56—45,68—45,44. Berlin w obr.

niecficjalnych 210,60. Tendencja niejedno-

lita.
Papiery procentowe: Pożyczka budow-

lana 42,05. Inwestycyjna seryjna — 113,00—

113.25. Konwersyjna 59,75. 6 proc. dolarowa

71. Dolarówka 52,25. Stabilizacyjna 57,75 —

58 drobne: 58,38. 4'/: proc. L. Z. ziemskie

51—50—50,50. 8 proc. warszawskie 53,50 —

52,75—53. Tendencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 79. Lilpop 11,70 —

11,75. Starachowice 10,70 — 10,75. Tenden-
cja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,29'/.
Rubel: 4,66 (5-ki) 4,69 (10-ki).

Požyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-
lonowska 82. Stabilizacyjna 98,25. War-
szawska, 64,75.

 
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

i LNIARSKA w WILNIE

z dnia 19 marca 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno.

| Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 4/0

A luks. 33,75 — 34. Żytnia 55 proc. 24,25—

25. Żytnia 65 proc. 20—21. Sitkowa 17,50.

|Razowa 18—18,25. Otręby żytnie 11. Sera-

| dela 11,91. Siemię Iniane b. 90 proc. 45,18.

| Ceny orjentacyjne: Žyto I st. 15—15,50,

|П st. 14—14,50. Pszenica zbierana 20,21.

Jęczmień na kaszę 15,60—16. Owies st.

13,75—14,25. Owies zadeszczony 13—13 25.
Mąka pszenna 4/0 A luks. 33,75—36.

Wszystkie gatunki otrębów, kasze, łu-

bin niebieski, ziemniaki jadalne, słoma, sia-
no i len bez zmian.

Ket ides RASTI

jakby szukając pod nim
czego.
— Czy pan tu co .gu-

bit — zapytuje jeden 7
posłów.
— Ja nie — odpowia-

da zagadnięty — ale pa-
nowie z taką łatwością
żonglujecie _ miljardami,
że może upuściliście tu
choć kilka miljonów.

| RÓŻNE |

Owoce z naszych drzew
owocowych, jabłka —
gruszki i t, p, będą tak
piękne i dorodne, jak o-
glądane na wystawach
okien handli owocami po
umiejętaem  zastosowa-
miu odpowiednich zabie-

| gów I w odpowiednim
czusie przez Ogrodnika

| Kalwaryjska 12—33. gr3

Czas przesadzać
roślwy pokojowe. Zgło-
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowe" przyj mu-

| ję w Adm. „Dzien.Wil.* 1

|

 

 

  

 

ul. Wileńska № 24 | PRACA |
Telef. 10-38.

 

 

PRZETARG.  

3“ aKuszERKi B
—2-—271—

AKUSZERKA
Komitet budowy Kościoła w Wileńskiej Ko-

 

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą : t. d. Obo-

 

SAS ISTOTISGTEWOT DEDO 906 FRED 406: SRO SATTODOSРОМО!

LINN
Dziś premjera Pierwszy
pols<i flm dźwiękowy sa-
lonowo-sensaey|ny p. t.

 

W rol. gł. asy scen wiedeńskich Nad program: Dodatki ys se punktualnie: 4, 6, 8 i 10, 15. Bilety honorowe na premjerę
nieważne.

 

„Rycerze Mroku”
W rol. gł gwlazda ekranów czeskich Bronisława Livja, primadonna teatru „Morskie Oko* w Warszawie Stanisława Nowięka

Peweł Owerło, Lech, Owron, Jerzy Slenklawlcz. Nadprogram: Ostatnie Nowości Swiata. Najnowszy i najaktualniejszy tllm
krótkometrażowy z slynnego cyklu „Cztery strony Świata”. Podróż Ministra Spraw Zagranicznych p. Bęcka do Moskwy. Zycie

śmierć i pogrzeb Króla Belgji Alberta I go oraz koronacja Króla Belgji Leopolda Ill.

 

|“ SZKÓŁKI PODZAMECKIE
poczta MACIEJOWICE, województwo Lubelskie

POLECAJĄ NA SEZON WIOSENNY

Drzewka i Krzewy:
owocowe, ozdobne, igiaste, liściaste i; Byliny.

1 udziela kredytu =sa
>—( CENNIKI WYSYŁAMY NA ŻĄDANIE.

Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje
drzewek i krzewów:

zaa rześcijański Bank Spółdzielczy w Wilnie ul. Zamkowa lo 10.

"Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

 

Drukarnia A. Zwierz

 

 

GABINET DENTYSTYCZNY
przy Lecz. Lit. $tow. Pom. Sanit,
Wilno, Mickiewicza Z3-a, Tel. 17 77.

Leczenie zębów | chorób jamy ustnej z zastoso=
waniem nowoczesnych metod, rozpeznawanie |
leczenie przy airaja sped zy lekarza- stoma-

о!ода.
Techniczne roboty (protezy, korenki | mosty).

Przyjęcia: 10—2 g dn. I 5-7"g. w.

 

Wileńskie Towarzystw» Węglowe

Witold Kiewlicz
i S-ka,

Spółka z o. o,
poleca

Węgiel górnośląski konc.„Giesche" i „Prograss”,
Cement konc.Ri R di: ocynkowaną

Mickiewicza 28 m. 5.

lonji Kolejowej ogłasza
na roboty ciesielskie i

 
TTiszkania|
|pokoje |—2

PANIENKA  niezaležra
poszukuje od 23. IIL. po-
koju: jasny, ciepły, ze
wszelkiemi wygodami
(ewentualnie z obiada-
mi), w okolicy M. Pylime
lanki, Zakretowej, Pias-
kowej i t. d. Oferty pod
M. Pohulanka 10—9, dla
CE. 663—1

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie na salkach,
3 pokoje słoneczne z
wyśodami. Tartaki 19,
m. 17. warunkach
w m. 4, lub tel. 3-52

665—4

 

Poszukuję
mieszkania 2 3 pok.
skanaliz. Oferty: M. Go-   Telef. Nr. 146. 

  
 

łubiew, ul. Wiwulskiego
2 m. 18.

Г

przetarg nieegraniczeny
traekie z terminem zło-, 

żenia otert do dnia 10 kwietnia 1934 roku.
© Informacje należy się zwracać do

mentowicza, Kelonja Kolejowa (górna) ul Weso-
ła 20, w godzinach od 17 do 19.

p. Kle-

651—0 o

- Kupno_
Sprzedaż ;

——— ar

, KUPIĘ domek w. Wilnie
!о 1 — 3 mieszkaniach
| w spokojnej dzielnicy.
| Oferty dla inż. T. E. w
adm. „Dziennika Wileń-
skiego” 659 2

 

 

Prasa
dwuwrzecionowa na za-
pęd, do tłoczenia oieju
nowa bardzo — tanio,
sprzeda. Zgłoszenia „Par”
Warszawa, Bracka 17
pod 54.147. 54147 —1

 

Kompletna urządzenie
sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
sprzedania. Krakowska
67 m. 2. gr2 «oНОНЕЕЬОО  

$mi ałowska
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz|
zmarszczki,

 

ny, usuwa
brodawki, kurzajki i wą-
śry.  W.Z.P. 48. 8323

|AKUSZERK.1

M. BRZEZINA
ae.

Przeprowadziła się Zwie
rzymiec, Tomasza Zana
na lewo Gedyminowską,|
ul. Grodzka 27, W.Z.3090

mn| nų
MILJONY.

Grupa posłów rozpra*
wia w restauracji... mó-
wią o finansach kraju i
rzucają różne projekty
—  Zrobiłbym loterję

na 5 miljardów — mówi
jeden.
— To za mało — pod-

chwytuje drugi—  trze-
baby najmniej piętna tu.

Inni dodają swe uwagi.
Nagle do stolika pod-
chodzi ktoś i schyla się

je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,

„m. 1-a, A. B. gr—2
 

| Służąca, lat 22, zna się
na kuchni, poszukuje

| pracy. Posiada świadec=
twa i rekomendacje ul.
Lwowska 52—2. grl

)06006064
DRUKI
PILNE:

BILETY „ 74
WIZYTOWA
ZAPROSZEKIA
BROSZURY
AFISZE

wykonywe
DRUKARNIA

'Ł TWIERZYŃSKIEGA
Mostowa ul. Mr.1.

Teiafon 12-44.

 
| CERy NISKIE

00000060.

 

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAWJAKITOMICZ, |

 
 

 


