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Najpoważniejgzą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

CENTRALNA KASĄ “22225507
mumezmawa SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
! najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wklady z wielką korzyśclą dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolnizów, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

I sprawie pubiicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.
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JUBILEUSZ ODKUFIENIA
roztiągnięty będzie na cały Świat.

MIASTO WATYKAŃSKIE (KAP)
Ojciec św. przyjmując ostatnio pielg-
rzymkę irlandką i omawiając bliskie

mie, oświadczył, że wkrótce po za-
'mknięciu Jubileuszu, zostanie on
rozciągnięty na świat cały.

zakończenie Roku Świętego w Rzy- |

Wielki wychowawca katolicki.
(KAP). W dniu 1 kwiełtnią b. r.

odbędzie się w Rzymie kanonizacja
znanego w cażtym świecie wielkiego
„Wychowawcy i Apostoła młodzieży,
Założyciela Zgromadzenia Salezjań-
skiego — błog. księdza Jana Bosko.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek
zaznajomienie się z jego duchem i je-
$0 systemem pedagogicznym jest o-
bowiązkiem wszystkich dbających o
dobro młodego pokolenia rodziców,
wychowawców i nauczycieli. Na tem
polu bowiem najwięcej eksperymen-
tujemy, i jak widać ze skutków tych
eksperymentów, bardzo dalecy je-
szcze jesteśmy od rzetelnego, głębo-
kiego wczucia się w istotę duszy mło
dzieży. A ten dar właśnie w niepo-
równanym stopniu posiadał ks. Bo-
sko. Rozumiał on duszę młodzieży,
jak może nikt przed nim. Jego sy-
stem: wychowawczy nie ma na sobie
żadnego piętna epoki, a więc i nigdy
nie będzie przestarzały. Tworząc go
wielki Wychowawca wybiegł myślą
daleko poza okres swego czasu i po-
za ramy ogólne przyjętych zwycza-
jów, wpatrując się tylko w istotę du-
szy młodzieży, która niezależnie od
terenu i czasu jest i pozostanie jed-
nakowa.
System pedagogiczny księdza Bo-

sko, t. zw. uprzedzający, polega na
wytworzeniu w domu wychowaw-
czym i w szkole takiej atmosfery, by
myśl i uwaga młodzieży siłą rzeczy
ciążyła ku dobru. j

Błogosławiony Pedagog zerwał z
przyjętem przez wielu, nawet do-
brych wychowawców, stanowiskiem
samej obrony przed złem. Poszedł
dalej. Najpierw ukazał młodzieży w
praktyce życie prawdziwe chrześci-
jańskie w całem jego pięknie, a po-|
tem, śmiało wprzęgając swych wy-,
chowanków w służbę cnoty i obo- |
wiązku, nie pozostawił im czasu na
interesowanie się złem, czyli dobrem

' uprzedzał zło, zanim zdołało ono u-
kazać się młodemu sercu w swym  fałszywym powabie.

Oczywiście nie łudził się ks. |
Bosko, że przeobrazi zepsutą naturę

sobie. I dlatego właśnie, że jako
wielki znawca dusz, znał nawskroś
nędzę ludzkiej natury nie dopuszczał
ks. bosko do żadnych eksperymen-
tów w wychowaniu, do żadnego
oswajania młodzieży z tematami, czy
widokami działającemi drażniąco na
zmysły, ale otaczał tę młodzież
atmosierą bezwzględnie czystą i
spokojną, by, tak w domu jak i przy
nauce, nic nawet w najmniejszym
stopniu, nie kierowało jej myśli ku
niebezpiecznym drogom.

Daleki od sztucznej  pruderji,
skromności  chrześcijąńskiej  prze-
strzegał'z całą surowością. Kozumiał
doskonale, że młodzież otaczana w
domu i w szkole czystą atmosterą
ducha chrześcijańskiego z natury
rzeczy będzie bardziej odporna na
wpływ zła spotykanego poza do-
mem; podobnie jak organizm czło-
wieka przebywającego stale w wa-
runkach zdrowotnych, nabrawszy
stąd sił, odporny się staje na jad wi-
rujących w powietrzu zarazków cho-
robowych.

Swego systemu uprzedzającego
nigdy nie odłączał ks. Bosko od žy-
wego zjednoczenia serc wychowan-
ków z Bogiem, od iście macierzyń-
skiej troskliwosci i miłości w swym
stosunku do nich, oraz do wczuwa-
nia się w świat ich zainteresowań,

I po tej linji doszedł do tak niepo-
równanych wyników swej pracy.

Z natury żywy, pogodny, dowcip-
my, wesołość i pogodę uważał za nie-
odłączną cechę swych domów wy-
chowawczych. Na wiele lat przed
nadejściem prądu zamiłowania do
sportu ksiądz Bosko w: swych zakła-
dach w różnej formie wprowadzał
zdrowy sport i gry na świeżem po-
wietrzu, — w młodszych latach sam
przyjmując w nich udział.

Postać księdza Bosko to jasny
wzór nowoczesnego wychowawcy w
duchu chrześcijańskim, i żywy do-
wód, iż duszę młodzieży zdobyć
można jedynie prawdą i miłością, —
a jej tęsknotę do ideału zaspokoić
tylko wskazaniem idealu najwyžsze-

człowieka, która w  najwcześniej- |go, jakim jest — Chrystus.
szych latach dzieciństwa daje znać o M. T. Friedrich,
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Litwa rozwiązuje dyrektorjat
kłajp

BERLIN, (Pat). Niemieckie biu-,

edzki.
niczne między Litwą a Niemcami

odzi codzienmie. .

    

  

   

 

OGŁOSZENIA:

qyłrowe, skom
druk  

 

Zmiany w polityce
zagranicznej Litwy.

RYGA. (Patj., Z Kowna donoszą, į Lyce zagranicznej. Zagraniczna poli-
że wkrótce nastąpić ma zmianana tyka Litwy ma być obecnie bardziej
stnowisku ministra spraw zagranicz-|aktywna i elastyczna. Po odejściu
nych. Dymisja dr. Zauniusa w zasa- | Zaniusa stanowisko ministra spraw
dzie jest już podobno postanowiona|zagr. nie będzie podobno narazie ob-
a olicjalne jej ogłoszenie ma nastą-|sadzona. Resortem tym kierować
pić w najbliższym czasie. Jak infor-|mą premjer Tubialis, sekretarzem
muje korespondent „Siegodnia”, dy-|gen. ministerstwa spraw  zagran,
misja ta wywołana została decyzją |mianowany ma być dotychczasowy
sfer wyższych co do zmiany dotych-|dyr. depart. politycznego Lasorajtis.
czasowych metod w litewskiej poli-

aAii Aa CZESANE

„PARYŻ, (Pat). „Le Jour“ za- Goering domaga się od Francji ja-
mieszcządziś wywiadswego współ-| snego sprecyzowania swoich żądań
pracownika: z  premjerem Goerin-w sprawie bezpieczeństwa i polemi-
giem, Premjer pruski oświadczył m. zuje z tezami irancuskiemi w spra-|
in, że dotąd nigdy nie przypuszczał,|wie lotnictwa,
iż możliwe jest pojednanie z Francją.że ideałnem rozwiązaniem całej
Obecnie jednak zmienił zdanie i pu- |sprawy było spotkanie 2 najbardziej
blicznie stwierdza, że „niema trwa-
łego pokoju w Europie, a nawet na| 778
świecie, dopóki nie zostaną uregulo-
wane stosunki  irancusko-niemiec-
kie”, Między Francją a Niemcami
niema żadnych nieprzezwyciężonych
przeszkód, ani natury , terytorjalnej
ani ekonomicznej. Niemcy nie mają
potrzeby wałczyć © zdobycie ryn-
ków handlowych, a kwestja Alzacji
i Lotaryngji jest już ostatecznie za-
łatwiona. Z rzeczy, nie dających się
uchwycić, pozostaje jedynie nieporo-
zumienie psychiczne. Jest to bardzo do winy i wydali pełno osób zamie-
wiele, podkreślił Goering, ale czyż szanych w aierze, Wskutek zezna-
warto dlatego prowadzić wojnę. nia Świtzów dziś aresztowano b.

szpiegowskiej, w której główną rolę)
egrywal Amerykanin Switz i jego

żona, w dniu dzisiejszym sędzia
śledczy przesłuchał kilkadziesiąt 0-
sób, W czasie wczorajszego prze-
słuchania, które trwało kilkanaście
godzin, małżonkowie przyznali się

są

kich

 

Niemiec o polskości Wilna.
BERLIN, (Pat). „WVossische Ztg.* turze i obcym wpływom.

ogłasza obszerną korespondencję, Na wszystkich mapach, spotyka-
poświęconą Wilnu, Autor udowadnia nych w Kownie, Wileńszczyzna jest
polski charakter Wilna, przytaczając objęta granicami litewskiemi i lekko
szereg argumentów historycznych, ;wykreskowana, jako teren okupacyj-
kulturalnych, oraz etnicznych. ny. Oczywiście, można tak czynić,

Historja Wilna — oświadcza au.Ale 500-letniego rozwoju tego kraju
tor artykułu — to dzieje polskich nie podobna ani wykreślić, ani wy-
powstań, polskiego buntui walki kreskować,
przeciw obcemu jarzmu, obcej kul-|

Prześladowanie związków
młodzieży katolickiej w Niemczech,

BERLIN. (Pat): Urząd polióyjny| zabraniające noszenia młodzieży
w Kolonji wydał rozporządzenie za-| oznak i sztandarów związku.  Roz-
kazujące młodzieży należącej. do|porządzenie skierowane jest najwi-
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Goerin$ za zkliżeniem niemiecho - froncuskiem.
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ОЬ аоы @ Ипа poloko-ranrnskic,
PARYŻ. (P«t). Senator Lemery

ogłasza w „Le Capital" artykuł po-
święcony stosunkom polsko-francu-
skim. Ostatnie zbliżenie polsko-nie-
mieckie, wywodzi Lemry, zaskoczy-
ło opinję francuską. Zadawano so-
bie pytanie, czy ten gest nie oznacza
osłabienie stosunków Francji z jej
sprzymierzeńcami na wschodzie i
czy Francja może odtąd liczyć na
ich poparcie. Alarmy te są nieuza-
sadnione, Faktem jest jednak, że
rząd warszawski wykazał nieza-

leżność swojej polityki zagranicznej
i że inicjatywa ta jest konsekwencją
błędów i niezręczności, popełnio-
nych przez Francję. Podróż ministra
Barthou do Polski wskazuje na to,
że Fiancja usłyszała to ostrzeżenie.
Polska była powściągliwa, gdy po-
trzeba jej było pieniędzy na odbu-
dowę państwa. Francja tak szczodra
w siosunku do innych, a nawet daw-
nych nieprzyjaciół, tylko dła Polski
nie miałą pieniędzy. Gdy Niemcy
zażądały równości praw, Francja nie
zapytała się o zdanie Polski, która
jest bezpośrednio zainteresowana w
tej sprawie. To samo milczenie za-
chowano, gdy rozpoczęły się roko-
wania w sprawie paktu czterech.
Dyplomacja francuską w ciągu o0-
statnich lat nie doceniała znaczenia
czynnika polskiego w równowadze
europejskiej. Polskę należy uważać
za to, czem ona jest w rzeczywisto-
ści, za najpotrzebniejszego z na-
szych _ sprzymierzeńców.

 
reprezentacyjnych mężów stanu obu
krajów, którzy omówiliby sposób
załatwienia różnych problemów.
Zdaniem Goeringa, Hitler może mó-
wić w imieniu Niemiec, chodzi tylko
o znalezienie partnera ze strony
francuskiej.

Wielka afera szpiegowska we Francji.
PARYŻ, (Pat), W wielkiejaierze |pułkownika du Moulina, który pod wymienionych osób znaleziono u

nazwiskiem Charrat wydawał pismo pik. du Molina sprawozdania z kon-
pod tytułem „Armee et democratie", ierencyj w szkole wojennej, u innych
Pozatem aresztowano — inżyniera! znałeziono księgi rachunkowe, z któ-
Obroya, pracującego w jednej z rych wynika, že Moulin i Obroy 0-
prochowni oraz jego żonę, Rumuna, trzymywali wysokie honorarja mie-
niedawno  naturalizowanego we sięczne. Aresztowani dostarczali
Francji Vastroslava, chemikabiolo- |gbcym mocarstwom wiadomości do-
gicznego oraz pewną dentystkęru- tyczących gazów trujących i innych
muńską Dovidavici. W czasie re- |środków obronnych.  Dovidavici
wizji przeprowadzonej u kilku wyżej pełniła rolę łacznika. Banda szpie-

|śowska operowała na korzyść kilku
=. państw i miała zorganizowaną sieć

jszpiegowską nietylko we Francji ale
iw Anglji oraz Ameryce, Rosyjskie
|pismio emiśracyjne w Paryżu twier-
|dzi, że głównym odbiorcą materjału
|dostarczanego przez bandę szpie-
|gowską, były Sowiety, W aierę tę
| zamieszanych jest kilkadziesiąt 0-
jsób, a dotychczas aresztowanych

     

czyszczącemi
biały wygląd.

dezyniekuje
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niezbędnemi środkami, idealnie
zęby i nadającemi im
Utrzymują je w zdr.-

wiu i wzmacniają dziąsła

ELIKSIR ‘
MAJOLA

jamę ustną, wzmacnia
dziąsła i daje czysty oddech.

jest do RAE we wszyst-
aptekach, składach apt. i per-

lumerjach.

Zgon
królowej-matki holenderskiej.

HAGA. (Pat). O godz. 7.45 zmar-

ła iu królowa-matka holenderska.

Diroczenie wyborów w Etonji.
TALLIN. Pat. Ogłoszony został

dekret prezydenta odraczejący ra

trwania stanu wyjątkowego, ogłoszo-
nego w dniu 12-3, wybory prezy-
denta republiki oraz wybory do
zgromadzenia narodowego. Wybory
prezydenta, które odbywają się dro-
gą głosowania powszechnego, wy-
znaczone były na 22 i 23 kwietnia,
a wybory do zgromadzenia narodo=
wego na 29 i 30 tegoż miesiąca.

okres 6 miesięcy, to jest na okres; 

jest 16,

Wyrok w sprawie zamachu
bombowego na bazylikę Św.

Piotra.
RZYM. Pat. Dziś po 4-dniowej

przerwie wznowiono przed specja-
nym trybunałem stanu proces 4 te:
rorystów oskarżonych © zamach
bombowy ne bazylikę św. Piotra i
o zamierzony zamach na życie Mu-
ssoliniego. Mocą wyroku 2 główni
oskarżeni Bucciglioni i Renato Cia-
nca zostali skazani każdy na 30 Irt
więzienia. Klaudjusz Cianca został
skazany na 17 lat więzienia a 4 o-
skarzony Capasso został uniewin-
niony.

Polityczne egzekucje
w Niemczech.

BERLIN (Pat) W Królewcu ście-
to dziś rano Fritza Lengego i Wzl-
tera Siedelmanna, skazanych ra
śmierć za zamordowanie członka
oddziału szturmowego.

Kara śmierci za spowodowanie
katastrofy kolejowej

MOSKWA (Pat.) — W procesie
o spowodowanie w dniu 4 b. m.
katastrofy ma kolei moskiewsko-
kazańskiej, w której padło 19 zabi:
tych i 52 rannych, skazano 2 głów-
nych oskarżonych na Śmierć, jed-
nego na 8 lat więzienia, jednego —
na 6 i 2—na 3 lata.   roinformacyjne donosi zKłajpedy |przerwane było do godz. 13-ej we

na podstawie kompetentnychinfor- wtorek, tak, że nie można było po-
macyj, że litewski gubernator okrę- |łączyć się ani z Kłajpedą ani z Kow-
gu kłajpedzkiego postawił wponie- |iem, Prezydent Schreiber miał się
działek prezydentowi dyrektorjatu sprzeciwić przyjęciu ultimatum  gu-
Schreimberowi ultimatum, żądając bernatora, motywując odmowę jaw-
ustąpienia całego dyrektorjatu. Jako nem naruszeniem przez żądanie gu-
termin ostateczny gubernator wy- bernatora statutu  kłajpedzkiego.
znaczył godz. 12 w południe we Według dotychczasowych  informa-
wtorek. Według informacyj z tego cyj, sytuacja w Kłajpedzie jest jesz-
samego źródła. połączenie telefo- cze niewyjaśniona.

„Kołłątajowa desygnowana na stanowisko
posła sowieckiego w Kownie.

RYGA. (Pat). Prasa ryska po- nym czasem zawezwana została ze
wtarza za kowieūskim „ABC“ po- Stokholmu do Moskwy. Potwierdza
głoskę, jakoby stanowisko posła so-|się podobno również wiadomość o
wieckiego w Kownie objąć miała w zamierzonej podróży Litwinowa do
najbliższej przyszłości Aleksandra|Kowna.
Kołłątajowa, która przed niedaw-

związków religijnych urządzania u-
roczystości, imprez sportowych oraz

 

WASZYNGTON. (Pat). W: orę-
dziu swem do kongresu prezydent
Roosevelt zaleca utworzenie ban-
ków kredytowych w celu zapewnie-
nia przemysłowi pożyczek długoter-
minowych. Natychmiast po nadejściu
|tego orędzia złożone zostały w obu
"izbach identyczne projekty ustaw Rewaloryzacja srebra

WASZYNGTON. (Pat), Izba Re-
prezentantów przyjęła 257 głosami

 

przewidujące
kredytowych w każdym z 12 okrę-

doczniej przeciwko związkom mło-
dzieży katolickiej.

Orędzie Roosevelta w sprawie
długoterminowego kredytu.

utworzenie banków

gów Federal Reserve Banku. Rząd
dostarczyć ma wspomnianym ban-
kom 140 miljonów dolarów, Ogólna
suma pożyczek wynosić będzie
5-ciokrotną tej sumy.

w St Zjednoczonych
przeciwko 112 projekt ustawy, ma-
jący na celu rewaloryzację srebra.

PRZECIWKO PROPAGANDZIE
HITLEROWSKIEJ W AMERYCE.

WASZYNGTON. (Pat). Izba re-,cy kongres do wszczęcia dochodze-
prezentantów przyjęła wniosek 168 nia w sprawie' propagandy hitlerow-
głosami przeciwko 31 upoważniają- skiej w Stanach Zjednoczonych.

 

60 robotników zdruzgotanych
spadającą skałą.

BIAŁOGRÓL. (Pat). Dziś wmiej- wydobyci doznali ciężkich obrażeń
scowości Priscina w kamieniołomach | ciała. Roboty nad  uprzątnięciem
wydarzył się wypadek. Z niewyja- rumowiska potrwają kilka dni. Na

brzymia ściana skalna, grzebiąc 60|dziny ofiar. Rozgrywają się krew
robotników, z których tylko 6 zdo*|mrożące sceny łano wydobyć żywych. Wszyscy

śnionych dotąd przyczyn runęła ol-|miejscu wypadku gromadzą się ro- |   
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Układ rzymski.
Układ zawarty w tych dniach w,

Rzymie jest niewątpliwie jednym zi

ważniejszych wydarzeń na widowni

polityki międzynarodowej. Nie wy-'

skoczył on dnia pięknego, niby Mi- porozumień i zajść w pasie nadgra-

nerwa z głowy „gromowładnego” |nicznym powstała najprzód party-

Mussoliniego, przeciwnie, jest on |zantka pism lokalnych, z tego do-
rezultatem długich żmudnych przy- |szło do kilku maniiestacyj, až wresz-

y cie wdały się w to organy stołeczne

gotowań, targów, krzyżujących się | prorządowe. Pogodny horyzont mię-|

wpływów... dzy Polską a Czechosłowacją za-|

Układ wspomniany składa się z |snuł się dość ciężkiemi chmurami.

dwóch części: gospodarczej i poli- Udana RMA: przyczyny nagłej od-

tycznej. Pomijamy pierwszą. Jak- |jmuiany| RR !

kolwiek znaczenie jej jest doniosłe, |. Cytowane wyżej pismodopairu- |

4 $ A je się jej w jakiejś tajemniczej grze

jakkolwiek specjalnie nawet kła- politycznej. gdzie jednak jej źródło,|

dziono wagę na zagadnienia gospo- |w Pradze czy w Warszawie?

darcze, jednakze strona ta zaledwo Szukanie winnego w myśl zasady „ie-

pośrednia nas może dotyczyć, zresz- git. cui prodest“ nie daje wyników. W inte-

tą w sprawach gospodarczych wszel- |Tesie zarówno Pelski jak i Czechosłowacji

3 Й у ležy utrzymanie jaknajlepszych

kie teoretyczne przewidywaniabar- stosunków, ale także coraz dalej idące

dzo często zawodzą, dopiero prak-| wzmacnianie węzłów wzajemnej przyjaźni.

tyka wykaże dodatnie i ujemne Dla obu państw przyjaźń ta jest jednym z

stronyukładu. kapitalnych warurków prowadzenia samo-

Inaczej przedstawia się sprawa z dzieinej polityki za terenie międzynarodo-

punktu widzenia politycznego, pod wym. Zarównosilniejsza Polska, jak i słab-

$ sza Czechosłowacja mogą prowadzić taką

tym względem układ wychodzidale- politykę w stosunku do sąsiednich mo-

ko po za obrę': wewnętrznych, eko- |carstw tylko wtedy, jeżeli będą oparte o!

nomicznych spraw trzech państw, |niezewodny system sojuszów tego bloku |

staje się jednym z poważniejszych państw, w którego naczelnym interesie leży

czynników polityki międzynarodo-

wej. Nawiasen. zaznaczmy, że za”

warcie układu było poniekąd na-

wrołem do melod przedwojennych,

systemu sojuszów, na których opie-

rała się ówczesna „równowaga.

Nie ulega kwestji, że układ rzym-

ski to wielki tryumf dyplomatyczny

Mussoliniego — to usadowienie się

Włoch nad Dunajem. Nie można się

dziwić, że dotychczasowe rządy

francuskie najbardziej energicznie

sprzeciwiał y się powstaniu takiego

trójprzymierza, nie tylko dla tego,

& рг
Tajemniczy

Tak nazywa ABC nieporozumie-

nia, które wynikły w stosunkach

czesko - polskich. Z drobnych nie-

 

nietylko

tycznego w Europie. Stałe pogarszanie się

stosunków między Polską a Czechosłowacją

równałoby się pęknięciu jednego o ogniw

w łańcuchu tych sojuszów, a co zatem idzie,

poważnemu naruszeniu podstaw obecnej

równowagi.

Przeciw przyjaźni polsko-czeskiej mogą

działać z obu stron albo ludzie nierozsądni

i lekkomyślni, albo tacy, którzy dążą do

ustalenia w Europie jakiejś nowej równowa-

gi politycznej, nie mającej nic wspólnego 2

obroną podstaw Traktatu Wersalskiego.

Takich nie widzimy narazie ani w Pradze,

ani w Warszawie.

Jak się więc okazuje, cała sprawa to-

nie w mroku jakiejś tajemniczości. Nie po-

czynniki zarówno u nas,

słowacji, i dlatego należy chyba oczekiwać,

że w najbliższym czasie nastąpią ze strony

miarodajnych osób obu stron oświadczenia,

utrzymanie obecnych zasad porządku poli- |ropie powojennej interesy Polski i Czecho-

„DZIENNIK WILEŃSKI

asy.
komunikat.

jak i w Czecho-|

które położą kres szkodliwym i fatalnym

rozdźwiękom.

„Gazeta Warszawska* įorusza
ten sam temat z innej nieco strony.

Przypomina -'również fakt zgroma-

dzeń protestacyjnych młodzieży pol-

skiej w Czechach przeciw wynara-

dawianiu, stwierdza, iż nie po raz

pierwszy docaodzą do wiadomości

publicznej skargi Polaków z Cze-

chosłowacji. Opinja polska musi 0-

czywiście interesować się losem ro-

daków wszędzie, gdzie się znajdują,

kierownictwo polityki polskiej ma

obowiązek czuwania i interwenjo-

wania, gdy zachodzi tego potrzeba.
Przy tem wszystkiem wszakże trzeba

pamiętać o hierarchji zagadnień. Jeśli cho-

dzi o stosunek nasz do Czechosłowacji, to

stwierdzić należy, że jest on określany nie-

tylko przez zatargi, między ludnością cze- |

ską czy rządem czechosłowackim, lecztak- |

że przez interesy dwóch krajów na terenie,

mięčzynarodowym, ponieważ na tym tere-

nie właśnie istnieje konieczność współdzia-

łania w wielu wypadkach, ponieważ w Eu-

 
słowacji, jeśli chodzi o najważniejsze za-

gadnienia, są przeważnie identyczne, więc

też załatwianie zatargów i nieporozumień w

dziedzinach drugoplanowych musi się od-

bywać w sposób inny, niż wówczas, gdy

chodzi o kraje, z któremi wspólność intere-

sów jest mała, lub też wogóle wcale nie

istnieje.

Do spraw z dziedziny stosunków pol-

sko-czechosłowackich powrócimy jeszcze w

chwili właściwej, narazie pragnęliśmy tylko

zwrócić uwagę na konieczność liczenia się

|przy załatwianiu i rozważaniu tych spraw

z całokształtem położenia międzynarodo-

wego i z temi interesami, jakie wiążą Polskę

i Czechosłowację w Europie współczesnej. że Francja zazdrosna jest o wpływy

nad Dunajem i na Bałkanach, ale

także dlatego, że wślad za Mussoli-

nim idzie faszyzm, idzie upadek so-|

cjalizmu. Przecie wypadki, jakie „Nasz Przegląd" ma nowe zmari-

niedawno rozegrały się w Wiedniu wjęnie. Mianowicie obawia się, że

rozgrom socjalistów, niebyłby socjalizm upadnie do reszty, bo po-

możliwy bez czynnego, choć zama- pełnia mnóstwo błędów. Uwidacznia

skowanego udziału Włoch. Że po- 10 „N. SEkaeięcyiyydzie socjali-
Łyk EE „ stów austrjackich i biada:

przednie, radykalne, masońskie rzą | „Socjalisci dostawszy się do władzy,

dy Irancuskie wszelkiemi silamista- | zapominają komu zawdzięczają swe zwy-

rały się zahamować ten triumfalny |cięstwo i sami siają się grupą rządzącą z

pochód faszyzmu, jest rzeczą zrozu-|wszelkiemi wadami wszelkich ivnych wlad-

miałą. Ręka w rękę z Francją szła |ców. Rozwija się u nich taki samprotek-

też Czechosłowacja, gdziewpływy cjonizm i korupcia jak u innych klas rzą-

ZĘ ь dzących — dawniej u arystokracji, dzisiaj u

socjalizmu, co prawda bardzo umiar-| uazji $ у
SA м м burżuazji Pozatem ich wszystkie dobro-

kowanego rówiież sąsilne. Wiado- |gziejstwa nawet ieoretycznie, odnoszą się

mo, jak przychylne stanowisko dla |tylko do robotników zatrudnionych z po-

austrjackich socjalistów zajęła Cze- mijaniem bezrobolnych. Tym sposobem w

chosłowacja, podczas niedawnych łonie samego proletarjatu tworzą się dwie

rozruchów.
klasy: patrycjusze i piebejusze. Powstaje

Ostatnio jednak powiały inne
nowy „stan piąty” — bezrobotni zdegrado-

* , |wani do poziomu jakowegoś „łumpenpro-

wiatry nad Sekwaną.  Skompromi: |jetarjatu* i buntujący się przeto przeciwko

 towane przez ałerę Stawiskiego rzą- |„bonzom socjalistycznym”. A ponieważ za

dy masońsko-rodykalne upadły, u-|te wszystkie zbytki z których nikt nic nie

stępujac. miejsca bardziej umiarko-|Ma (oprócz gawstki ludzi uprzewilejowa-

wanym. Co się tyczy obecnego nić nych) musi płacić drobnomieszczaństwo,

* и więc wytwarza się paradoksalny sojusz mię-

nistra spraw zagranicznych, Barthou, dzy! niezamożnym sklepikarzem, rzemieśl-

to uważany on jest za przyjaciela |nikiem etc, a bezrobotnym. Na tym ele-

Włoch, zapewniają także, że obecny |mencie zespolonym wskutek błędów socja-

układ rzymski doszedł do skutku za

jego wyraźną zgodą. Także w Cze-

chosłowacji, która dotychczas była

przeciwna  wszelkiemu zbliżeniu
między Włochami a Węgrami i

Austrją _ nastąpiła niespodziana

zmiana frontu. Wprost sensacyjnem
było ostatnie oświadczenie Benesza

wobec dziennikarza amerykańskie-

go, „że w kwestji austrjackiej Cze-

chosłowacja będzie szła po linji

Włoch i Francji".

Jakkolwiek Benesz mówił tylko

w imieniu Czechosłowacji, nie zaś

Malej Ententy, przypuszczać należy,

że Rumunja tego samego będzie się

trzymała kursu, natomiast pewne

wątpliwości budzi stanowisko Jugo-

sławji. Jako najbliższa sąsiadka

Włoch, czuje się Jugosławia naj-

bardziej zagrożona przez ekspan-

syjne dążności włoskie, to też dla

sparaliżowania ich podobno nawią-
zuje bliższe stosunki z Niemcami,

które już przez swego posła złożyły

odpowiednią otertę w Belgradzie.
Byłoby to bardzo dotkliwym ciosem
dla Małej Ententy, kto wie, może
jej końcem. Ależ do tego zmierza

Mussolini nie od dziś.
Obok ujemnych istnieją bardzo

wibitne  doda'nie strony układu

rzymskiego, które skłoniły Francję

do poparcia te; koncepcji.
Przedewszystkiem `° przekrešlona

zostaje jak“ najbardziej stanowczo

kwestja „„Anschlussu'. Z drugiej

strony przekreślił też Mussolini bo-

daj na czas dłuższy kwestję restau-

racji Habsburgów, co znowu zjedna-

ło mu poparcie i zgodę Czechosło-

wacji. Drugim ważnym punktem jest

tymczasowe bcdaj wyrzeczenie się

Węgier dążeń  rewizjonistycznych,

trzeba długo dowodzić, jak szkodliwą dla 

„Hajnt“ po przytoczeniu komuni-
katu PAT'a o dorocznym zjeździe w
dn. 11 b, m. w Warszawie Związku
syndykatów dziennikarskich w Pol-
sce, kiedy to wybrono nowy zarząd,
daje dłuższy komentarz, dlaczego
skład nowego zarządu jest taki, a nie

inny, i co ozna:za wynik tych wybo-
rów:

„ — Przed wyborami do egzekutywy

za kulisami zaznaczył się objaw znamienny

dla politycznych stosunków w kraju. Mia-

nowicie doszło dc bloku między sanacją 1

endecją, które to obozy wzajemnie zapew-

niły sobie, że prezesem Związku ma być

wybrany sanator, a wiceprezesem endek".

Sanatorzy zgodzili się na wnio-
sek endeków.

„ — Zajmujący jest przytem fakt, że

sanatorzy zgodzili się na żądanie endeków,

byle nie dopuścić do kierowniczych stano-

wisk w Związku dziennikarzy osób, które

Rzymie czynił wszelkie wysiłki, by

niedopuścić Goemboesza do podpi-

sania układu. Ostatecznie jednak

zwyciężył "wpływ Mussoliniego.

Goemboesz dai się wciągnąć do

akcji przeciwniemieckiej. Pierwszy

raz Węgry sprzeniewierzyły się swej

tradycyjnej przyjaźni z Berlinem.

Jakoż wogóle ta sprawa układu

rzymskiego ostrzem swem zwrócona

jest nie przeciwko Francji lub Małej

Entencie, lecz przeciwko Niemcom.

Mussolini, do niedawna wielki przy-

jaciel Niemiec i Hitlera, w polityce

kieruje się wyłącznie wskazaniami

egoizmu państwowego. Nie poto

zdobył wpływy nad Dunjem, by się

nimi dzielić z Berlinem zwłaszcza,

że taki podział rychło musiałby się

skończyć zupełnem ustępstwem.

 

SOCJALIZM A

Zwycięstwo Obozu Narodo
W niedzielę odbyły się w Trze- łącznie z N. P. R.-lewicą 6.

mesznie w Poznańskiem ponowne,

obu stron jest obecna sytuacja. Zdają sobie wybory do rady miejskiej w okrę-

doskonale z tego sprawę odpowiedzialne gach I i IIL

W wyborach z dnia 26 listopada r.

ub., w okręgach tych lista narodowa

została nieprewnie  unieważniona,

wobec czego wszystkie mandaty.

przypadły bez głosowania „sanacji”. ;

Listę narodową wówczas zatwier-|

dzono tylko w okręgu Il, gdzie uzy-|
skaia 4 mandaty, podczas gdy „sa-

nacja“ — 2.
Obóz Narocowy wniósł protest,|

który uwzglęcniono i wrezultacie |

rozpisano na dzień 18 marca nowej

wybory. Przyntosły one pełne zwy-
cięstwo Obozowi Narodowemu.

'W. okręgu I ra ogólną listę 5 man-
datów wybrano 3 radnych z listy O-
bozu Narodowego. „Sanacja” uzy-

skała 2 mandaty. Głosowało 88 proc.
uprawnionych.

MW okręgu III na ogólną ilość 5
mandatów wybrano również 3 rad-

nych z listy Obozu Narodowego.,Sa-

nacja” dostała 2 mandaty. Głosowało
80 proc. uprawnionych.

Łącznie Obóz Narodowy uzyskał

więc w radzie miejskiej 10 manda-

tów na ogólną liczbę 16, a „sanacja”

Wyjazd delegacji przemysiowców

angieiskich, która w towarzystwie

dwu wyższych urzędników angiel-

skiego ministe'stwa handlu bawiła

przez szereg dni w Polsce i odbyła

szereg konterencyj z przedstawicie-

lami naszego życia gospodarczego,

ńasuwać musi pytanie, jak przedsta-

wiają się w ogolnym zarysie wynik:

tej wizyty i przeprowadzonych roz-

mów; nie ulega bowiem wątpliwości,
że nie pozostaną one bez wpływu na
olicyalną stronę rokowań  handlo-
wych polsko - angielskich, zapowie-
dzianych na najbliższą przyszłość,

Bez cienia ryzyka możemy stwier
dzić, iż jedynym z głównych wyni- 

żyDzi.
listycznych żeruje faszyzm. U nas socjaliści
jeszcze migdy u władzy niepodzielnie nie
byli Ale siynne nadużycia w Banku Ludo-
wym, ogromne opłaty na Kasę Chorych, z

której bezrobotny wcale nie może korzy-

stać, a która robutnika obsługiwała bardzo

kiepsko — nawet podczas rządów socjali-
stycznych — więcej zaszkodziły socjalizmo-

wi miż agitacja nacjonalistów. Podobną u-
sługę reakcji wyświadczają niektóre związki

zawodowe, które zdzierają wygórowane
składki, niewiedzieć na co obracane, zabi-
jają spółdzielnie wytwórcze, które przecičž
stanowią najskuteczniejszą zaporę przeciw

wyzyskowi kapitalistycznemu”.

Po tem generalnem wypomnieniu
socjalistom wszystkich  grżechów
głównych „Nasz Przegląd” wysuwa
po żydowsku propozycję interesu:

„Ге wszystkie błędy socjalistów spra-
wiają, że możemy się znaleźć rychło i w de-

mokracjach zachodnich przed rozgrywką

mięczy socjalizmem a iaszyzmem, a ile nie

zaradzi temu jeden niezawodny środek: po-

rozumienie umiarkowanego socjalizmu z po-

stępem mieszczańskim”.

Ten pięknie brzmiący „postęp
mieszczański" to oczywiście oni. Ży-
dzi. 

Żydzi pod ciężkiem wrażeniem...
wzięły udział w międzynarodowym kongre-

sie dziennikarskim w Budapeszciei które

wystąpiły tam przeciw Niemcom Hitlera,

żądając wyłączenia Związku dziennikarzy

niemieckich w Rzeszy z międzynarodowego

związku”.

Dzięki temu porozumieniu, ży-

dom nie udało się narzucić na pre-

zesa Związku Stefana Grosterna, a

na wiceprezesa dr. Beauprć'go. Rów
nież dr. Gotlib musiał opuścić swoje

dotychczasowe stanowisko w zarzą-
dzie, które zajmował w ciągu 6 lat:

„ => Wynik wyborów wywarł bardzo

ciężkie wrażenie”.
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na odcz i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz. 
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morza, ich głównym portem do-

tychczas był Hamburg.

Ukłsd rzymski zmienia to dja

metralnie, skierowując całe życie

gospodercze w kierunku Triestu
W konsekwencji musi się to oka-

zać również w innych dziedzinach:

polityki i kultory—zwycięstwem po

łudnia, genjusza romańskiego, Rzy-

mu — nad Berlinem.

Zrozumiano to dokładnie nzd

Sprewą, gdzie rozgoryczenie do

Włoch jest ogromne. Nie załago-

dziła go nawet ostatnia mowa Mu-

ssoliniego, 'w której wypowiada się

za równouprawnieniem Niemiec w

dziedzinie zbrojeń. Niemcy nie wie

rzą juz w szczerośćMussoliniego,

czują "się odosobnione i szukają

sprzymierzeńców. W tych warun Austrja i Węgry jak wiadomopodsycanych tam przeważnie z Ber-

nie posiadają własnego dostępu do
RZY lina. To też niemiecki ambasador w 

į
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kach zrozumiałe są ostatnie zale-

canki Goeringa do Francji.

ków wizyty angielskiej jest wyraźne
zarysowywanie się różnic między
angielskim a polskim stanowiskiem
w kwestji wzajemnych stosunków
handlowych.

Bilans handlowy polsko-angielski
jest dodatni na naszą korzyść; przy-
nosi on poważne nadwyżki, które 0-

statnio zmalały do 100 milj. zł. mniej-
więcej. Z naszego stanowiska nad-
wyżkę bilansu handlowego uzasad-

wszystkie mandaty przypadły B

"przeciw wyborom w okręgach Ii III,

Tak samo odbyły się ponowne

wybory do rady miejskiej w Strzel-,

nie w okręgach I i III. W wyborach z

listopada r. ub. lista narodowa w
tych okręgach była unieważniona,

Odbyło się tylko głosowanie w okrę-

gu Il, gdzie lista narodowa uzyskała

2mandaty, a „sanacyjna” 3.

Obóz Narodowy wniósł protest

który został uwzględniony. Obecnie

odbyły się nowe wybory, do których
tym razem stanęły 3 listy: narodowa,

N. P. R. i B. B.
Wybory te wypadły dla „sanacji”

dużo gorzej, niż wybory w II okręgu

w listopadzie r. ub, Oto ich wyniki:

Okręg 1: lista narodowa 2 manda-

ty, N. P. R. — 2, „sanacja'—2.Frek-

wencja wyborcza wynosila 64 proc.

Okręg III: lista narodowa 2 man-

daty, N. P. R. — 2, „sanacja“ — 1.

Frekwencja wyborcza wynosiła 60

proc.
W rezultacie w nowej radzie miej-

skiej Obóz Narodowy będzie miał 6

mandatów, N. P. R. 4, „sanacja” 6.

„Sanacja“ będzie w zdecydowanej

mniejszości.
 

 

Po wizycie przemysłowców angielskich.
zawczasu napisanem na maszynie i

niewiele mówiącem oświadczeniem,

żadnych innych informacyj nie dało

się od niego uzyskać,
Prezesa delegacji przemystowców

angielskich wyręczył doskonale na

dwa dni przed odjazdem delegacji

warszawski korespondent „Times'a,

który niewątpliwie przez cały czas

znajdował się dość blisko delegacji

i napewno mógł doskonale zorjento-

wać się w jej nastrojach. Oto co czy-

tamy w depeszy z Warszawy:—,„Jak

to Sir Eugene Ramsden wiele razy

wyjaśniał, zadaniem misji jest spra-

wa zmniejszenia biernego (dla An-

glji) salda bilansu handlowego z Pol-

ską, Z drugiej strony natomiast stro-

na polska kładzie większy nacisk na

nieuchwytne pozycje bilansu płatni-
czego i na swój bierny bilans handlo-

wy z brytyjskiemi dominjami. Trak-

tując imperjum jako całość i biorąc

w rachubę nieuchwytne pozycje bi-
lansu płatniczego, strona polska

twierdzi, że w ten sposób nadwyżka

wywozu polskiego zostaje zneutrali-

zowana. Chociaż sprawy te nie wią- 
nia się następująco: Wywóz angiel-

ski do Polski obejmuje towary prze-
mysłowe wysokich gatunków, pod-
czas gdy wywóz z Polski do Anglii
składa się tylko z artykułów rolni-
czych, półsurowców (jak drewno),
oraz artykułów masowych, jak np.
cukier; dlatego też, ze stanowiska
polskiego, gospodarczej wartości
wzajemnego wywozu nie można trak
tować równorzędnie. Dalej, —Anglja

jest w stosunku do Polski krajem

|wierzycielskim i na obsługę długów,
które płacimy regularnie w przeci-
|wieństwie do szeregu innych państw,

|potrzebna jest nam nadwyżka w bi-

lansie handlowym z Anglją. Podczas

gdy nasz bilans handlowy z Anglją
jest dodatni, to bilans. handlowy z
dominjami jest stale ujemny, co wy-

równuje pośrednio nadwyżkę bilan-
sową. Czwartym wreszcie argumen-
tem polskim sa t. zw. nieuchwytne
pozycje w bilansie płatniczym, jak
m. p. zarobki angielskich towarzystw
żeglugowych za przewóz towarów do
Polski lub t. p. Ten stan rzeczy sfor-
mułował w wywiadzie prasowym po
wyjeździe delegacji angielskiej" dr.
Paweł Minkowski prezes Rady Trak
tatowej Związku Izb Przemysłowo-
Handlowych, który oświadczył, „że
wobec niewspoimiernej zasobności i
skali ich poi. ab, kto wie, czy nie
należałoby tu podkreślić pewnego
pozornego paiiaoksu i zaryzykować
twierdzenia, że nasz bilans handlo-
wy w Anglją jest w skali porów-
nawczej ujemny, że gros importowa-

nych do nas artykułów brytyjskich,
to artykuły przemysłowe, a więc za-
warte w nich są liczne procesy wy-

į

j|twórcze, podczas gdy nasz wywóz
do tego kraju posiada siłą rzeczy
charakter surcwcowo - spożywczy”.

Jak zaś m zedstawia się wobec
tego stanow.40 delegacji angiel-
skiej? Trzeba ;rzedewszystkiem wy
jaśnić, że p:. jazd delegacji prze-
mysłowców, a w szczególności prze-
prowadzone przez nich rozmowy, nie
miały charakte:u oficjalnych, ani na-
wet półołicjalnych rokowań. Zada-
miem delegacji przemysłowców an-
gielskich, — jsk stwierdził bezpo-
średnio po przyjeździe na konieren-
cji prasowej prezes delegacji an-
gielskiej Sir Evgene Ramsden,—bylo
ustalenie możiiwości zwiększenia
wywozu angielskeigo do Polski, ce-
lem wyrównania osiąganej obecnie
przez Polskę nadwyżki. Właśnie
przytoczone pówyżej słowa p. Pawła
Minkowskiego są polemiką z tem
stanowiskiem delegacji angielskiej,
polemiką publiczną „ex post“. Ozna-
cza to, że stanowiska przemysłow-
ców angielskich i polskich sfer go-
spodarczych nie znalazły wspólnej,
zasadniczej linji pozorumienia, cho-
ciaż — być może — zgadzano się ze
sobą na poszczególnych odcinkach.
Odjeżdżając z Warszawy, prezes de-
legacji angielskiej przyjął dziennika- 

żą się bezpośrednio z celami misji,

delegacja angielska nie zgodziła się

ma polski punkt widzenia. Cytry, ja-

kiemi ona dysponuje, wykazują, że

bilans handlowy polsko = angielski

jest dodatni nawet wówczas, gdy

odrzuci się odpowiednią sumę na nie

uchwytne pozycje bilansu płatnicze-

Jak wynika z zestawienia tych

dwu stanowisk, uzgodnienie i wyró-

wnanie ich wymagać jeszcze będzie

iwiele trudu. Diatego też nie można

twierdzić, by nasze rokowania hand-

lowe z Anglją zapowiadały się w tym

{

a maju,

p. du poda do wiedomości podział War

szawy na obwady wyborcze i ustali

|liczbę mandatów w każdym obwo-

łek policja poutyczna,

Szpakowskiego,

wego. |Wybory w Warszawie
Jak donosi prasa warszawska,

wybory do Redy miejskiej w War-

szawie mają się odbyć w końcu lata

r. b. Zarządzerie wraz z ordynacją

wyborczą dlą Warszawy ukaże się w
lub czerwcu. Komisarjat rzą-

Aresztowania
śród młodzieży.

Władze bezpieczeństwa w War-

szawie prowadzą w dalszym ciągu

dochodzenie w sprawie napadu na

proł. Marcelego

sześciu osób, aresztowanych w ub.

sobotę, wypuszczono już studentów:

ZHandelsmana.

Dzięgielewskiego, Łukaszewicza,

Rutkowskiego : Sobolewskiego. Za-

trzymano w więzieniu studeniąDziar

magę i pracownika biurowego Jani-

ca.
W nocy z niedzieli na poniedzia-

prowadząca

dochodzenie, aresztowała  kilkanaš-

cie osób, m. in studentów. Olgierda
Tadeusza Lipkow-

skiego, Wład. Hackiewicza, 1. Ur-

bańskiego, Jacka Rząda, Tadeusza

Chajęckiego, Kaz. Dudzińskiego i E.

Kraczkiewicza. Aresztowano row-

nież robotnika Tad. Bartoszewicza,

rzemieślnika Ryszarda Parysa i Ed-

warda Gajdowskiego, robotnika.

Upaństwowienie
teatrów warszawskich?

Prasa notuje pogłoskę, że w przy-

szłym sezonie teatralnym nastąpi fu-

zja teatrów miejskich w Warszawie

z dawnemi teatrami szyfmanowskie-

mi, t. j. Teatrem Polskim i Małym.

Na czele połączonych teatrów miał-

by stanąć p. Koden-Bandrowski. Mó-

wi się również o pośle Horzycy, o0-

becnie dyrektorze teatrów Iwow-

skich, jako przyszłym  kierowniku

teatrów warszawskich, które były-
by uzależnione od Tow. Krzewienia
Kultury Teatralnej.

Wczesna wiosna.
Na terenie województw zachod-

nich i centralnych rozpoczęłyj się

uż, wcbec wczesnej wiosny pierw-

sze prace rolne Po wsiach rozpo-

częto nawożenie gruntów. Ze wzglę-

du na sprzyjające warunki atmosfe-

yczne, prace siewne będą podjęte

<araz po Wielkanocy.

 

Orkan nad Węgrami.
BUDAPESZT. (Pat). Nad Węgra-

mi, zwłaszcza nad Pusztą, szaleje

niezwykłej siły orkan, połączony z

grzmotami, piorunami i gradem, któ-

ry pokrył w niektórych miejscowo-

ściach ziemię na kilka centymetrów

grubości. W| gminie Peevarad padał

przez kwadrans deszcz z piasku i

popiołu, budząc w okolicywielką stanie rzeczy szczególnie pomyślnie.

W ostatnim zeszycie ,,/Gospodar-
ki Narodowej“, pisma — jak wiado-
mo — prorządowego, czytamy nastę
pujące uwagi:

Ostatnio ca1a.niemal prasa przy-

niosła w sprawozdaniach z sali są-

dowej wiadomość o epilogu następu-

jącej sprawy:
Jakiś obywatel 57 czy 67-letni, a

więc w statecznym wieku, zniewa-

żył czynnie sekwestratora za to, że

ten chciał zabiać z. mieszkania tor-
tepian, wartości paru tysięcy zło-

tych, jako zabezpieczenie należności
w: wysokości 8.90 zł.

W, rezultacie krewki obywatel

skazany został na 6 miesięcy więzie-
nia. Niestety, prasa nie podaje do
wiadomości, co się stało z sekwe-

Praemytaik Sal ma walności.
W tych dniach władze zwolniły z

więzienia znanego przemytnika Salo
Sala z Katowic, który zawodowo
przemycał złoto i srebro z Polski do
Niemiec, ostatnio zaś sacharynę, za
co zasądzony został na 2 lata wię-
zienia.

Jak wiadomo pod zarzutem rze-
komej przynależności do bandy Sa-
la, więzieni byli redaktorzy Gwizdal
ski i Ciesielski.

Kiepodległość wysp Filipińskich.
WASZYNGTON. (Pat). Izba Re-

prezentantów przyjęła projekt usta-
wy, przewidującej niepodległość
wysp Filipińskich, Do dnia 1 pa-
ździernika Filipiny mają wprowadzić
u siebie ustrój republikański.

UWULUDEUUNANUDUWWN

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszeikle roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena afisze

okólniki, plakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne,

"WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
DIDADIVADIDASBTEIUGERA

 
rzy powtórnie, iednak poza krótkiem '

sensację.

WIZA OSNES II iAR DT et

Sekwestrator i «działalność antypaństwowa»
stratorem. Czy został on ukarany za
działalność antypaństwową, jaką jest

niewątpliwie tego rodzaju postępo-

|wanie. Nie wydaje się nam bowiem,

by mogły istnieć w tym wypadku ja-

kieś „okoliczności iagodzące dla

p. sekwestratora. Próba stantowania

przedmiotu wartości paru tysięcy

ziotyca dla zabezpieczenia należno-

ści wi sumie 8 zł. YU gr., jest wyraź-

nem nadużyciem władzy. Nie mogą

istnieć przepisy, uprawniające do te-

|$o rodzaju postępowania. Państwo

nie może bowiem dążyć do krzywdy

swoich obywateli. Wynikiem tego

rodzaju postępowania jest wyrok są-

dowy, o którym wiadomość działa

pardziej podburzająco od ulotek or-

ganizacyj wywrotowych”.

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,29/4. Dołarv złote 8,97. Ruble 4,65—

4,69 Czerwońce 0,96. Pożyczka budowłana

42. Dolarówka 52,25. Inwestycyjna 10850.

Stabilizacyjna 58. Dillonowska 81,50. War-

szawska 63,75. Sląska 63,75. ‚
WARSZAWA. (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,83 — 124,84 — 123,52. Gdańsk

112,65 — 173,28 — 17242. Holandja 357,69

— 358,50 — 356,70. Kopenhaga 121,10

121,70 — 120,50. Londyn 27,09 — 27,10

21,23 — 26,97. Nowy Jork 5,31 — 5,34
5,28 Nowy Jork kabel 5,31 i pół 5,34

5,29 Oslo 136,70 — 135,30. Paryż 34,95 —

35,04 — 34,86. Praga 22,03 — 22,08 — 21,98,

Stokholm 139,90 — 140,60 — 139,20. Szwai-

carje 171,46 — 171,89 — 171,03. Włochy

45,5 — 45,67 — 45,43. Berlin w obr. nie-

oficjalnych 209,80.  Tendencja przeważnie

mocniejsza.

Papiery procentowe: Pożyczka inwe-

stycyjna 108,75 — 109. Inwestycyjna seryj-

na 113,50. Konwersyjna 60,60. Dolarowa 73.

Dolerówka 52,25 — 5250.  Stabilizacyjna

58 — 58.13 — 58,00 — drobne 58,75. 4/+

proc. L. Z. ziemskie 50,25 — 49,50. 8 proc.

warszawskie 53,25 — 52,75. Tendencja dla

pożyczek przeważnie mocniejsza, dla listów

przeważnie słabsza.

Akcje: Bank Polski 79,25 — 79,59 —

79,25. Lilpop 11,75 — 11,95. Starachowice
10,75.  Tendencja przeważnie mocniejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,29'/4.

Rubel: 4,65 (5-ki) — 4,69 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku:

 

|Dolarowa 69,75. Dillonowska 82. Warszaw-
ska 64Y/s. Stabilizacyjna 98*/:. —

—
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KRONIKA.
Tablica ku upamiętnieniu pobytu

Ojca Św. Piusa XI w Wilnie.
Grono kapłanów wileńskich po- Nuncjusza Apostolskiego przez wmu

ruszyło w ostatnich czasach sprawę rowanie na domu arcybiskupim sto-
upamiętnienia pobytu w Wilnie by- sownej tablicy, Arcypasterz na to
łego Nuncjusza w Polsce, Achilesa przystał i udzielił swego zezwolenia
Rattiego, a obecnie szczęśliwie nam na zrealizowanie wspomnianego pro-
panującego Ojca św. Piusa XI. Spra- jektu,

 

/

DZIENNIK WILEŃSKI |

Wilno zagrożone powodzią,
Wilno niemal nagle znalazło się wiadomości z  Wilejki Powiatowej,

wobec niebezpieczeństwa powodzi, woda w okolicach wspomnianego
Poziom wody na Wilji, wbrew wszel- miasteczka zaczęła nieznacznie о-

| kim przewidywaniom, stale wzrasta padać,
i wczoraj wieczorem о godz. 20-ej] _Na przestrzeni od Wilejki do
|osiągnął 5 m. 84 cm. Wi ciągu doby Wilna (około 100 km.) wpada do
woda podniosła się o 63 cm. Niebez-| Wilji szereg dopływów, które, zasi-
pieczeństwo więc zalania niżej poło-|lając rzekę nowemi wodami, powo-
żonych posesji przy ul. Tartaki i dują przybor wody.
„Brzeg Antokolski jest dośćpoważne. Wczoraj specjalna komisja tech-
.Do wystąpienia wody z brzegów,niczna z ramienia Magistratu zlu-
wspomnianych miejscach. brakuje strowały mosty i ich przyczółki. Lu-wę tę omawiano na jednem z ostat-| W związku z tem powstał ostatnio

nich posiedzeń u J. E. ks. Arcybisku- Komitet, który podejmie się wyko-
'pa Romualda Jałbrzykowskiego, od- nania i wmurowania tablicy. Wspo-
bytego jeszcze przed chorobą Arcy- mniany Komitet zwrócił się już do

 

 

pasterza. W wyniku ożywionej dy- duchowieństwa archidiecezji wileń-
skusji postanowiono wówczas upa-
miętnić pobyt w Wilnie ówczesnego

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? .
Po mglistym, na  wschadzie|

chmurnym, ranku w ciągu dnia
pogoda naogół słoneczna o zachmu-
rzeniu umiarkowanem. Ciepło. Słabe
wiatry umiarkowane lub „poludnio-
wo-wschodnie.

DYŻURY APTEK.
Driś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Miekiewicza

Nr. 10 (telef. 9-18); Jurkowskiej ' Romec-
kiego — uł. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie > przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Na intencję J. E. Arcybiskupa

Romualda Jałbrzykowskiego zosta-
nie odprawiona we czwartek 22 b.
m. o godz. 7 m. 15 w kościele św. Je-
rzego Msza św, na którą zaprasza
Koło Eucharystyczne.
— Odznaczenie, Ks. Feliks Za-

lewski z diecezji pińskiej mianowany
został honorowym szambelanem Oj-
ca św.

Z MIASTA

— Min. spraw wojskowych
p. J. Piłsudski opuścił w aniu 20
b. m. pociągiem pośpiesznym od-
chodzącym z Wilna o godz. 23.30
Wiiao ud-jąc się do Warszawy.
— Uczczenie zasług nauko-

wych prof. M. Zdziechowskiego.
Z okazji 5Olecia pracy naukowej
i pisarskiej b rektora uniwersytetu
Stefana Batorego i b. prof Uaiwer
syteiu Jagiellońskiego p. Marjana
dziechowskiego, Polskie Towarzy

stwo ala Badań Europy Wschod-
niej i Bliskiego Wschodu urządza
dziś, m. w auii Uniwersytetu Ja
gieliońskiego uroczystą akademię,
połączoną z wręczeniem Jubilatowi
IV T. „Prac” Towarzystwa — Jemu
poświęconego.

' — Własność nieruchoma miejska
na Ziemiach Wschodnich. Zarząd
Stowarzyszenia właścicieli  nieru-
chomości m. Wilna na posiedzeniu w
dn. 17 b. m. po wysłuchanu referatu
członka Zarządu p. T. Sikorskiego,
uznając, że cięzki kryzys ekonomicz-
ny w szczególnie ostrej formie ujaw-
nił się na Z, W., wytwarzając dla
własności  nieruchomej miejskiej
znacznie gorszą sytuację, niż w in-
nych dzielnicach Państwa i że taka
wyjątkowa sytuacja Z. W. wymaga
skoordynowania działalności organi-
zacji gospodarczych w tej dzielnicy,
postanowił: podjąć niezwłocznie
akcję w celu ustanowienia stałego
kontaktu między: organizacjami, re-

skiej o składanie ofiar na ten cel.

 

Kursowanie statków na
Wilji. W dniu 1 maja rozpoczyna
się nswigacja na rzece Wilji. Statki
pasażerskie rozoczną normalne kur-
sowanie w dniu 3 maja, zaś spła-
wianie tratew nastąpi w połowie
kwietnia r. b.
W b. r. na rzece Wilji ukaże się

nowy statek pasażerski, sprowadzo-
ny z Grodna. W okresie letnim pro-
jektowane jest uruchomienie stat-
ków z Zakretem. '
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Rejestracja rowerów. Z dniem

10 kwietnia wydział komunikacyjny
Zarządu miasta przystępuje do re
jestrecji rowerów i wydawania nu-
merków. Tegoroczna rejestracja po
trwa do 30 maja r. b.

Opłaty w roku bieżącym zostały
zmniejszone do 3 złotych (dotych-
czas 4).

Przy sposobności należy zazna-
czyć, że mimo przeżywanego kry-
zysu ilość rowerów w Wilnie stale
się zwiększa. Tłumaczy się to tem,
ze rower stanowi stosunkowo naj-
tańszy środek lokomacji. W tej
chwili na terenie miasta zarejestro-
wano przeszio 2200 kolarzy.

B SPRAWY PODATKOWE.
— Wymiar podatku dochodowe-

ge na rok 1934 od domów. Zgodnie z
dotychczasową praktyką urzędów
skarbowych w Wiilnie przy wymiarze
podatku dochodowego od domów w
najliczniejszych wypadkach wymia-
ru według danych, posiadanych
przez urzędy skarbowe, obliczano
dochód netto w stosunku 50 — 60
proc. od przychodu brutto. Z powodu
zaszłych zmian, naruszających przy-
jęty stosunek między przychodem
brutto a dochodem netto w odnie-
sieniu do własności nieruchomej
miejskiej, wymiar podatku dochodo-
wego na tych zasadach niesłusznie
obciążyłby właścicieli domów m.
Wilna, rzeczywisty dochód których
nie przewyższa 25 proc. przychodu
brutto, a wobec tego Zarząd Stowa-
rzyszenia właścicieli nieruchomości
m. Wilna złożył odnośnym władzom
skarbowym  memorjał, prosząc 0
uwzględnienie przy wymiarze po-
datku dochodowego za rok 1934
wyszczególnionych w niem postula-
tów zrzeszenia właścicieli domów,
— Inowacja skarbowa, W ostat-

nich czasach urzędy skarbowe mia-
sta Wilna rozsyłają do wszystkich
przedsiębiorstw, handlujących arty-
kułami scalonemi, jak sól, cukier,
tytoń, spirytus : t. d. wezwania z żą-
daniem wskazania wysokości kwot, prezentującemi na Z. W. własność

nieruchomą miejską.
osiągniętych ze sprzedaży tych ar-
tykułów w roku 1933-cim.

„tylko 16 cm.
|  Odnośne władze poczyniły odpo-
jwiednie przygotowania do natych-
miastowej akcji powodziowej, jeżeli,
joczywiście, zajdzie tego potrzeba.
|Czuwają obecnie pogotowia ratun-
kowe i techniczne, które błyska-
wicznie mogą rozwinąć akcję. W
wypadku, gdyby poziom wody: pod-
niósł się do 6 metrów, nastąpiłaby
ewakuacja mieszkańców z zagrożo-
nych posesji.

Według otrzymanych wieczorem

Rzecz oczywista, że sprostanie
temu żądaniu nie jest takie łatwe
jak to na pierwszy rzut oka się wy-
daje, Przedewszystkiem większość

| kupców, zwłaszcza drobni handlarze,
nie są w stanie ustalić dokładnej wy-
sokości obrotów, gdyż nie prowadzą
buchalterji. Pozatem nie każdy ma
czas na wyszukiwanie i ustalanie
tych kwot. I dlatego najwięcej da-
nych będzie fikcyjnych. A przecież
to się robi poto tylko, by móc przy
wymiarze podatku mieć faktyczną
sumę obrotu. 3

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Strajk szewców trwa w dal-

szym ciągu. Wiszelkie próby likwida-
cji zatargu, podejmowane dotychczas
przez władze i przez samych szew-
ców, nie dały pożądanych rezulta-
tów. Sytuacja strajkowa zaś z dnia
na dzień niemal zaostrza się coraz
bardziej.

W. dniu wczorajszym obradowali
szewcy strajkujący. Postanowili oni
w wypadku, gdyby dalsze wysiłki w
kierunku likwidacji zatargu spełzły
na niczem, powołać się na arbitraż
odnośnych władz.
— Walne Zgromadzenie Murarzy

i Betoniarzy odbędzie się we czwar-
tek 22 b. m. o godz. 6 wiecz. w sali
przy ul. Metropolitalnej 11 Na po-
rządku dnia sprawa pracy i płacy.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Wil. T-wa Gine-

kologicznego odbędzie się w dniu 22
ib. m. o godz. 8 wiecz. w lokalu Kli-
niki Ginekolog. U. S. B. (Bogusław-
ska 3). Na porządku dziennym: Po-
kazy chorych i preparatów. P. mec;
H. Zasztowt-Sukiennicka (gość): Spę
dzanie płodu w świetle nowego Ko-
'deksu. Dr. J. Dobrzański: Sztuczne
przerwanie ciąży, jako problem spo-
łeczno-lekarski w dobie obecnej, a
kodeks karny. Goście mile widziani.
— Czesław Miłosz na dzisiejszej

Środzie Literackiej będzie miał swój
wieczór amatorski. Na wstępie młody
poeta wygłosi swoje credo poety-
ckie, poczem odczyta nowe utwory,
w większości dotychczas' niedruko-
wane. Początek o godz. 8.30 wiecz.

tny jai raupai si
+ W bony jałmażnicze „„Earitasa“?
 

 

stracja dała naogół pomyślne rezul-
taty. Stwierdziła, że mostom nie za-
śraża narazie żadne niebezpieczeń-
stwo.

* ®

RUCH WODY DO PÓŁNOCY.

Godz. 20—pozlom 5 m. 84 cm.
. 21 ” 5 , 89 ,
x 22 . 5 , 89 .
„ 24 ” 9. 707%

ODCZYTY.
| — Powszechne wykłady uniwer-
,syteckie. Z cyklu odczytów „Port
Drui' odbędzie się w dniu dzisiej-
szym wykład dr. St. Lorentza: Za-
bytki nad Dźwiną. Początek o godz.
7 (Gmach Główny Uniwersytetu ul.
Św. Jańska 10, sala 5-ta).

SPRAWY SZKOLNE.
— Koło polonistów nauczycieli

szkół średnich w Wilnie zawiadamia
swych członków, iż w czwartek od-
będzie się w k'. I-ej gimn. im. Orze-
szkowej, (Mickiewicza 38, lekcja
próbna p. E. Masiejewskiej z zakre-
su gramatyki. Początek lekcji o godz.
11-ej.

RÓŻNE.
— Ubezpieczalnia Społeczna w

Wilnie podaje do wiadomości, że w
związku z wejściem w życie nowej
Ustawy o ubezpieczeniu społecznem,
Izba Ubezpieczeń Społecznych w
Warszawie wydała popularne bro-
szury pod tytułem: „Co każdy ubez-
pieczony wiedzieć powinien“ cena
20 gr. i „Nowe Ubezpieczenie Spo-
łeczne” cena 1,80 zł.

Broszury te można nabyć we
wszystkich biurach  Ubezpieczalni
(Społecznej w Wilnie i jej ośrodkach
na prowincji.

Broszury zawierają szczegółowe
streszczenie Ustawy oraz liczne wy-
jaśnienia.

ZABAWY.
— Plerwszy wiosenny dancing

prasy wileńskiej. W dniu 7 kwiet-
mia odbędzie się zabawa publiczna,
organizowana w celu zasilenia fun-
duszów powstałej niedawno przy
Syndykacie Dziennikarzy wileńskich
Kasy Zapomogowej.

Organizowanej zabawie nadano
skromny tytuł „Wiosennego dancin-
gu prasy wileńskiej”. Dancing odbę
dzie się w lzbie Przemysłowo-Han-
dlowej.

Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieližniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy mowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Cantralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

 

Autentyczne
Jeden z wileńskich urzędów skar

bowych w Wiinie zajął u płatnika
podatku inwesiycyjneśo za zaległe
3 zł. — dwa krzesła, które po pew-
nymi czasie zcstały sprzedane z li-
cytacji.

Ponieważ uzyskana ze sprzeda-
ży suma nie pokryłą zaległości oraz
kosztów egzekucji i manipulacyj li-
cytacyjnych, Urząd Skarbowy po-
szukuje obecnie już nie 3 zł., lecz
całe 10. (A gdzie krzesla?).

wadi p. МАМ
Eksponaty wypyckane, do Warsz. Spółki
Myśliwskiej (p. Ronczewskiego) są pre
| w pracowni R. Lodziūskiego,     

 

  

ul. Garbarska 1 m. 14. Dla uniknięcia
pośrednictwa proszę zwracać się bez-
pośrednio do precowni, gdzie ceny są

o 50proc,niższe,

 

Pepierajcie Polską
Macierz Szkolna. 

Za nadużycie w dobrach hr. Przeździeckich
sprawcy ich będą pokutować.

Głośna od szeregu lat sprawa,
tocząca się po przez wszystkie in-
stancje sądowe przeciwko Aleksan-
drowi Wardeńskiemu i Aleksandro-
wi Chocianowiczowi o nadużycia
popełnione na szkodę Konstantego i
Jana hr. Przeździeckich została

  

NADESŁANE.

Mało rozpowszechnione
piękne drzewo ozdobne.
Nierzadko tu i ówdzie w parkach i

ogrodach spotykamy ładne okazy pięknie
rosnącego świerka srebrzystego.

Północno-amerykański ten świerk z gór
skalistych pochodzący, dosięga w swej oj-
czyžnie 40 m. wysokości, dając zdrowe i sii-
nie rozwinięte drzewa. Na mrozy zupełaie
odporny, czego dowodem jest fakt, że rośnie
w oskwie i Leningradzie, wytrzymując
mrczy do 480 C, dochodzące. Sadzony poje-
dyńczo tworzy wspaniałe regularne stożki
o szerokiej podstawie. Młodsze górne gałę-
zie bocznie skierowane są nieco skośnie ku
górze, starsze niższe płasko i prawie pozio-
mo się rozkładają. Szpilki dość długie, prze-
pięknie stalowo-srebrzysto-niebieskie. Żywy
ten kolor utrzymuje się nietylko na mło-
dych wierzchołkach lub silnie rosnących
gałązkach, lecz także i na starszych kilku-
letnich pędach u okazów nieprzesadzanych.
Świerk srebrzysty, to świerk który posadzo-
ny pojedyńczo daje po latach kilkunastu
prześliczne, wprost bezcenne drzewo ozdo-
bne o regularnej, piramidalnej budowie i
pięknej barwie.

Świerk srebrzysty to zawsze i wszędzie
polecane drzewo, które powinno zdobić
każdy choćby nawet najmniejszy ogródek.
Gdy kto ma w ogródku miejsce na jedno
tylko drzewo ozdobne iglaste, to nim może
być tylko świerk srebrzysty. Unikać należy
sadzenia świerka srebrzystego w miejscach
wilgotnych, zaciemnionych, jako też w
zwartych różnorodnych grupach, gdyż w
tych ostatnich zazwyczaj bywa zagłuszony
innymi krzewami. Najpiękniej wygląda sto-
jąc pojedyńczo na trawniku. Hodowla świer-
ka srebrzystego w starszym wieku nie na-
stręcza żadnych trudności, w przeciwień-
stwie do tego hodowla w młodym wieku w
szkółce jest kłopotliwą. Rozmnażanie usku-
tecznia się przez szczepienie, które z zasa-
dy przyjmuje się w bardzo małym procencie
przy dużych nakładach i zabiegach. To po-
woduje, że świerk srebrzysty jest zawsze
nieco droższy od innych drzewek iglastych.

Największą w Polsce hodowlę świerka
srebrzystego posiadają cieszące się dużem
uznaniem najstarsze w kraju SZKÓŁKI
PODZAMECKIE, poczta Maciejowice, woj.
Lubelskie, które mają również wielką ho-
dowlę innych drzew iglastych, jak cisy, cy-
pryny, jodły i tuje oraz bogaty sortyment
drzew i krzewów liściastych, ozdobnych i
owocowych,za co zostały odznaczone wie-
loma nagrodami na wystawach krajowych i  św. Wincentege a Paulo. zagranicznych.

wreszcie definitywnie zakończona,
|. Jak wiadomo Wardeński był ple-
nipotentem hr. Przeździeckiego i
głównym administratorem dóbr Wo-
ropajewskich i Postawskich, a Cho-
|cianowicz pełnił obowiązki lešni-
czego i obydwaj na tych -stanowi-
skach dopuścili się detraudacji.

O poszczegolnych fazach prze-
wlekłego procesu podawaliśmy w
swoim czasie, dziś jedynie przypo-
minamy, iż prawomocnym wyrokiem
obaj oskarżeni uznani zostali za win-
nych i skazani: Wardeński na 2 lata,
a Chocianowicz na półtora roku
więzienia.

Skazani, wyczerpując wszystkie
możliwaści, odwołali się do łaski
Pana Prezydenta, a wskutek
tego akta sprawy opatrzone opinja-
mi obu instancji sądowych oraz mi-
nisterstwa sprawiedliwości, przesła-
ne zostały do referatu ułaskawień,

Obecnie sprawa ta wróciła do
Wilna z zawiadomieniem, iż P. Pre-
zydent postanowił nie skorzystać z
przysługującego Mu prawa łaski.

Wobec tego wyrok przesłany zo-
stanie urzędowi prokuratorskiemu
celem jego wykonania,

S|
1

Anis aaa

Teatr I muzyk
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś,

o godz. 8 wiecz. premjera misterjum pasyj-

mego w XIII obrazach p. t. „Golgota“. Pod-

czas przedstawienia zespół solistów pod

Ikier. prof. Adama Ludwiga wykona pienia

religijne. Udział bierze cały zespół. Ze
względu na powagę widowiska, po podnie-
sieniu *kurtyny nikt na salę nie będzie

wpuszczany.
— Jutro o godz. 8 wiecz. po raz drugi

„Golgota“,

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Ostatnie
przedstawienie op. „Niebieski Motyl". Dziś
ukaże się po raz ostatni po cenach zniżo-

nych operetka - ferja J. Koli.

— Widowisko propagandowe w „Lutni**
We czwartek operetka Stolza „Dzidzi“.

Ceny miejsc propagandowe od 25 gr.

— „Rajski Ogród". Teatr muzyczny

„Luinia“, wystawia w sobotę oryginalny
utwór młodego kompozytora wileńskiego

Jerzego Świętochowskiego „Rajski Ogród".
Będzie to komedja muzyczna, której tekst

opracował K. Wyrwicz-Wichrowski. No-
wość ta otrzyma znakomitą obsadę z Ro-

manowską, Halmirską, Dunin-Rychłowską,

Dembowskim, Szczawińskim, Tatrzańskim i
Wyrwicz-Wichrowskim w rolach głównych.
Orkiestrację utworu i kierownictwo muzycz-

ne objął M. Kochanowski. Stronę choreo-

graficzną opracowuje baletmistrz J. Cie-
sielski. *

— Teatr Objazdowy gra dziś komedję

angielską „Kobieta i szmaragd" w  Szczu-

| czynie.
 

Dr. WACŁAW ODYNIEC.

Wód bolszewickiej ELIJ.
Szkicpsychologiczn y)

EV,

Z istniejących na terenie Wilna uczyciela
w iat. 1900 — 1905 organizacji re- dał on literaturę rosyjską w Il gimn., Przewrót październikowy zastał Kr.!

koncepcje frakcji socjalistów-rewo-
lucjonistów. Oaniosłem wrażenie, że
|mówca posiada znajomość nielegal-
nej literatury i w programach stron-
nictw rewolucyjnych dokładnie się
orjentuje.

Niejeden z starszego pokolenia
Wilnianin z pewnością pamięta na-

Krestinskiego; — wykła-

ninizmu i w innych miastach Uralu.
Niejednokrotnie w oczach organów
policji skompremitowany nie mógł
nie uniknąć, rzecz jasna, więzienia i
„wygnania. Zasilając artykułami pra-
jsę bolszewicką dał się w tym okre-
sie poznać, jako wybitny, choć nie
jw tak wysokiej jak Lenin i Bucha-
jrin, mierze teoretyk i filozofpartji—

względnem zaufaniem, aczkolwiek
nie zaliczał go do wielkich w zna-
czeniu bolszewickiem, mężem stanu,

1! —Nic, oprócz.........
Sens powyżej niedającej się do

powtórzenia, odpowiedzi jest ten,

wydała praca K., komisarza propa-
gandy na terenie Ukrainy, gdzie
„wspólnie z krwiożerczą bestją mary-

cenił w nim grzedewszystkiem ko-|że K. stanowi jedną z najbardziej o- narzem Dybienko (kolejny mąż Koł-
munistyczny sposób myślenia, sta- hydnych postaci .w galerji sowiec- łątajowejj, ta „trupia mucha”, jak ją

łość rewolucyjnych przekonań, być kiej Analizując bogatą w drastycz- autor „Sowieckich portretów nazy-

może i fenomenalną jego pamięć 'ne momenty przeszłość Kołłątajo- |wa w drodze mordowanią i topienia
(„żywe archiwum partji komunistycz
nej“). j

Po šmierci wodza Kr. na razie

wej, odnosi się wrażenie, że życiem
lej kierowała dziwna jakaś perwer-

ja. Jak opiewają dzieje ruchu re-
wolucyjnych rosyjska partja socjal - cieszył się poważaniem i z opinji na Uralu, gdzie zasiew bolszewizmu próbuje wraz z Trockim zwalczać  wolucyjnego, owa moralnie niechluj-
demokratyczna najmniej zwracała
na się uwagi, nie przejawiałą bo-|Otóż ów nauczyciel był ojciem głoś- |gdzie wszelkie zamierzenia
wiem w owyn: czasie wyraźnej ży- nego dziś dyplomaty i pełnomocnika|rewolucyjne nie mogły dla
wotności. Najbardziej aktywną s
nostką wśród szczupłej garstki owej

porządnego człowieka korzystał.

Sowietów w: Berlinie.
Mikołaj  Krestinskij ukończył

„był przez niego przygotowany, a

poważnego przedstawiać niebezpie-
czeństwa. Nic tedy dziwnego, że Le-

partji był lekurz wojskowy  Gusa- średnią szkołę w Wilnie, poczem |nin, któremu nie sposób : odmówić
row, kierujący robotą podziemnąe- studjował prawo na uniwersytecie głębokiej znajomości psychiki ludz-
lementów w sterach przeważnie woj Petersburskim. Już jako uczeń klas |kiej. z chwilą, gdy stanął u steru rzą
skowych, duszą i sercem sprawie od- starszych, odznaczał się rewolucyj- |du, nie zawahał się wynieść Kr, na|fort, dba o zewnętrzny wygląd,po- |znów się orjentuje na bolszewików i
dany. Mieszkał doktór przy ulicy| nością poglądów, przerażając ojca szczyty hierarchji sowieckiej.

Stalina,

[pie placówkę wysłany zostaje. Zna-
lazłszy się w atmosferze  socjalnie
dlań obcej, potrafił jednak ambasa-
dor sowiecki przystosować się do
nowych warunków życia: lubi kom- 

Tak|wodowany troską o własne zdrowie, koresponduje z Leninem,

kontr- |osobnika niepożądanego w Kremlu 'soc. + dem., prżerzuca się z jednej mknących wypadków,
Lenina |uznany, na dyplomatyczną wBerli- |partji do drugiej, z grupy do śrupy, do kogo przystać i komu wygodniej

jbędąc pozbawiona wszelkiej ideo-
j wości, służy temu, kto mą ideę. Do
r. 1906 jest zwolenniczką Lenina, w
lat. 1906 — 1914 zbliża się do stron-,
imictwa Trockiego, w czasie wojny

któremu,
Preobrażeńskicj (obecnie Ludwisar- politycznym i socjalnym radykaliz- |więc w roku 1918 zajmuje on stano-|często odwiedza miejscowości kąpie nawiasem mówiąc, chodzi o nawią-
ska), praktyki prywatnej nie upra-'
wiał, w oznaczonych na szyldzie go-/

W r. 1901 należał do tajnego
w' r. 1903

mem.
kółka uczniowskiego,

jwisko komisarza sprawiedliwości, w
królkim czasie piastuje urząd komi-

įlowe, slowem ten oryginalny kon-
glomerat komunizmu i „buržuja“ nie

|zanie za jej pošrednictwem stosun-
| ków z pewnem: osobnikami. Siedzia-

dzinach przyjęć chorych w jego wstąpił do partji i odtąd pozostaje sarza skarbowuści, po śmierci Świerd najgorzej prawdopodobnie czuje się ła w więzieniu, lecz niedługo. Acz-
skromnie urzadzonem mieszkaniu
zawsze jakiegoś, oczywiście zdrowe- Lenina, którege szczerym był i jest sekretarza
śo, interesanta spotkać było można.
Nie zatarły się we wspomnieniach

bezapelacyjnie wiernym doktrynie

wielbicielem. Zostawszy adwo-
katem, nie wyróżniał się Kr. z po- piszącego te słowa pewne szczegóły śród rozpoczynających karjerę kole-

z tych przebrzmiałych czasów. Było gów ani nadzwyczajnemi zdolnościa-
to w roku, jeśli się nie mylę 1901-ym. mi, ani oratorskim talentem, wystę-
Wsiąpiwszy pewnego razu do dr. pował zazwyczaj w sprawach  poli-
Gusarowa, spotkałam tam młodego tycznych, częstokroć w sądach wo-
człowieka, którego znałem z widze- jennych, z natury ambitny i pedan-
nia. Gdy klijent opuścił mieszkanie tyczny, do każdej sprawy przygoto-
doktora, gospodarz wyraził zdziwie- wywał się suruiennie, według okre-
nie z powodu, iż gość jego nie zna ślenia jednego z głośnych adwoka-
Krestinskiego; „przecież to nasza tów stolicy był to „wielki człowiek
perła, dzielny, rokujący nadziejedo małych sprzw* (patrz m. Lorsons
człowiek", — Takiego był zdania o „W sowieckim labiryncie').
studencie Krestinskim zacny dr.Gu | Na odcinku uralskim rozwija Kr.
sarow. akcję w dwóch kierunkach: legal-

[W krótkim czasie zdarzyło mi nym, jako rzecznik interesów prole-

się być obecnym na zebraniu kółka, terjatu w instytucjach sądowych, tu-
na którem przemawiał Krestinskij,
akcentując swoją prawowierność w nie ośrodka ruchu komunistycznego

stosunku do ideologji Marksa, pod-,w Ekaterynbusgu, gdzie mieszkał,
dając równocześnie surowej krytyce'zarówno przez tworzenie gniazd Le-

dzież nielegalnym przez organizowa

vzynności pierwszego
wszechpotężnej  partji

' komunistycznej nigdy nie wychodząc
jw swych posunięciach z ram przez
partję wyznaczonych, nie wykazu-
jąc, w przeciwieństwie do innych
czerwonych potentatów, pewności
„siebie i stanowczości, nie zdradzając
„nieztomnej aktywności, tak charak-
jterystycznej dla większości rządzą-
,cej elity bolszewickiej. Trudno przy-
puszczać, by (en daleki od brutal-
„ności i okrucieństwa człowiek mógł
brać, chociażby pośredni, udział w
morderstwie carskiej rodziny, a jed-
|nak — utrzymuje S Dmitrijewskij —
„rola Krestińskiego w organizowaniu
, wykonanej przez Eketerynburski
„sowdep“ zbrodni nie daje się za-
kwestjonować. `

|. Osoba dyktatora była dla Kr.
najpiekniejszą manifestacją człowie-
czeństwa, ze swej strony Lenin da-
rzył swego współpracownika bez-

łowa pełni w Berlinie.

Jak wezbrana rzeka brudną„pia-|
jnę wraz z falą wyrzuca na powierz-
|chnię, tak i prąd rewolucyjny wyrzu-

kolwiek oficjalnie figuruje jako Koł-
łątajowa, to jednak bezszpornego
prawa do tego nazwiska nie posia-
da; — sensacyjna strona rozwięzłe-

 

w Czarnem morzu carskich oficerów
mozliwość próby kontrrewolucyjnej

| zlikwidowała.
Nie będąc w stanie połapać się

za co przez ostatniego za na pani od r. 1898 należy do partji w chaosie z zawrotną szybkością
nie wiedząc

jest służyć, została wciągnięta do o-
jbozu opozycji, zwalczającej „nową
„ekonomiczną politykę” Lenina, któ-
ra to okoliczność stała się powodem

wysłania Kołłątajowej do Szwecji w
charakterze reprezentantki sowie-
"tów. Od kilku lat mieszka ta między-
narodowa damą wraz z mężem Dy-
bienko w Stokholmie, — z przyjem-
nością i nie bez poczucia godności
wysuwa się na pierwsze miejsce pod
czas oficjalnych przyjęć i na rautach,
chętnie służy objektem dla zagra-
nicznych fotogiafów; wrażliwa na
zewnętrzny wygląd cieszy się,

go jej życia, poiegająca na bezwstyd- |ilekroć mylnie co do jej pocho-
nem dogadzaniu erotyzmowi, aż naz- |dzenia poinformowana prasa czyni o ca na widownię życia wszelkie mę-|

ty społeczne, wszelkie zwyrodniałe byt dobrze była znaną przed wojną
moialnie elementy. Zjawisko tego w sferach wojskowo - arystokra-
rodzaju z całą jaskrawością wystę-|tycznych Petersburga.
puje w wyjątkowo krwawym prze- Działalność Kołłątajowej w roli
bieśu rewolucji bolszewickiej, komisarza opieki społecznej niczem

Gdy po obaleniu rząduKiereń-|się nie zaznaczyła, jeśli nie brać w
skiego, Lenin „sownarkom* doży- |rachubę, że przy każdej sposobności
cia powołał, na liście jego ministrów jobnosiła na pokaz swe „idee”, upa-
zmalazła się Aieksadra Kołłatajewa, |trując w tem główny warunek swe-
postawiona na czele komisarjatu o-|go powodzenia, że napisała o swo-
pieki społecznej. S. Dmitrijewskij w jem życiu niezawierającą prawdy
swej książce, na którą powoływałem książkę, pragnąc zwrócić na siebie
się wielokrotnie (patrz „Sowietskije jszerszą uwagę wreszcie, że zabie-
portrety” str. 290-300), przytacza ta- rała głos w kwestji kobiecej, dając
ki ustęp z rozmowy dwóch komuni- wyraz temperamentowi literackie-
stów: mu w pornograficznej powieści p.t.
— Co możecie powiedzieć o Koł-| „Miłość pszczół pracowitych”. Bar-

łątajowej? dziej pozytywne natomiast owoce

  

 
i

niej wzmiankę, jako o córce gene-
jralskiej i arystokratce. Równocześ-
jnie nie odczuwa w sobie wewnętrz-
„nej sprzecznošci, nie posiada poczu-
„cia samookłan'ywania własnej oso-
by, nie zdaje sprawy, w jak wysó-
,kim stopniu jej ponura postać wzbu-
„dza w proletarjacie uczucie wstrętu,
lodrazy i pogardy. — Wypowiedziane
„ongiś pod niewłaściwym adresem
'przez Dostojewskiego słowa: „naj-
„smrodliwszy, tępy i haniebny twór
życia rosyjskiego" w całej rozciągło-
ści dadzą się zastosować do p. Koł-
łątajowej - Dybienko. .
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Z KRAJU.
Wylew Niemna

Na rzece Niemnie koło Januli-

szek woda podmyła nasyp, który

wczoraj wieczorem runął. Woda

wdarła się na pola wsi Moczary, za-

Na rzece
(Pat). Na rzece
rozebrany most

GŁĘBOKIE.
Dziśnience został
łączący jej prawy
kiem  Szarkowszczyzna.
nie rozebrania nastąpiło celem  za-

bezpieczenia mostu przed naporem

koło Januliszek.

lewając równocześnie budynki go-

spodarskie należące do mieszkań-

ców Jankowskiego,  Sidorowicza,

iPurszy i Wiśniewskiego.

Dziśnience.
spływających lodów.
| kołowa została przerwana a

Komunikacja

kładek.

Pomnik-kaplica św. Kazimierza w Grodnie

GRODNO. (Pat). W bieżącym ro-

ku jubiłeuszowym ku uczczeniu 450-

lecia św. Kazimierza, zmarłego w

licy jego imienia w pobliżu Starego

Zamku Królewskiego wzniesienie

pomnika-kapliczki.

Grodnie, projektowane jest przy u-!

Strajk robotnikow 15 garbarni.
GRODNO. (Pat). W! Krynkach

wybuchł strajk robotników garbar-

skich. Unieruchomiono 15 garbarni.
Robotnicy domagają się podwyżki

Kradzież 30 tys.
na stacji

GRODNO. (Pat). Na stacji kole-

jowej w Grodnie wykryto wielką

kradzież papierosów w _ wagonie,

nadanym przez Urząd Sprzedaży

Wyrobów Tytoniowych w Wilnie do

Urzędu Sprzedaży Wyrobów Tyto-

niowych w Grodnie. Wagon załado- | stała uplanowana i dokonano jej na/|

wany został w Wilnie i przybyłdo |

Grodna dnia 16 bm. Niewykryci na-

płac o 20 proc. Pertraktacje w spra-

wie likwidacji strajku toczą się przy
(udziale inspektora pracy.
|

sztuk papierosów
w Wilnie.

'razie złodzieje wyrżnęli w spodzie
|wagonu otwór przez który dostali

|się do środka i skradli 30.000 sztuk
|papierosów „Ergo”. Z przeprowa-
|dzonych oględzin wagonu przez wła-

dze śledcze wynika, że kradzież zo-

stacji kolejowej Wilno.

Zbrodnia w gminie polańskiej.

W folw. Szlapkowszczyzna, gm.

polańskiej, znaleziono w stodole wi-

szące na belce zwłoki mieszkańca

teśo folwarku 20-letniego Kazimie-

rza Płatanowicza. Na głowie trupa

ujawniono ranę tłuczoną, twarz i rę-

ce są okrwawione i podrapane. Do-

18 na 19 bm. na drodze pomiędzy
zaśc. Dołowo a folw. Szapkowszczyz

na, mieszkaniec folw. Jurszany, śm.

polańskiej i kiłku innych osobników

o nieustalonych nazwiskach, pobiło

Płaionowicza. Zwłoki  zabezpie-
czono.

chodzenie ustaliło, że w nocy z dnia #

Pożar w maj.
W. maj. Kaźmierzowo, śm. pod-

brzeskiej, w zabudowaniach Boh-
dana Felińskiego, wskutek. nie-
ostrożnego obchodzenia się

Kaźmierzowo.
„ogniem, powstał pożar. Spaliła się

„wozownia i stolarnia, Straty wyno-

jszą około 500zł.
z| ‚

Nieszczęśliwy wypadek w lesie.

Mieszkanka wsi III Wesołówka,
śminy podbrzeskiej, 48-letnia Ste-|
fanja Stankiewiczowa podczas piło- |

wania drzewa w lesie, została przy-|

Szósta część

śnieciona przez padające na ziemię

drzewo, wskutek czego doznała

zgniecenia bioder i brzucha. Stan jej

jest b. ciężki.
 

udnościw Polsce chora
na gruźlicę.

Najwybitniejsi lekarze lwowscy, ralność spowocu gruźlicy między 14

stojący na czele wielkich instytucyj

i organizacyj, wystosowali ostotnio

memorjał, skierowany do sfer miaro-

dajnych w sprawie wydatniejszego i

bardziej celowego zwalczania gruźli-

cy.

wym dla wszystkich, którzy rozu-

mieją doniosłość zwalczania najwięk,

szej choroby społecznej, jaką jest

gruźlica. Na podstawie statystyki

można stwierdzić, że szósta część

ogółu ludności w Polsce jest lub bę-

dzie chora-na giuźlizcę czynną. Umie

 

AUino „IPAN<* komunikuje:
po CENACH ZNIZONYCH: BALKON 25 groszy,
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PREMJERA COŚ NOWEGO.
biet. Nowy idesł mężczyzn Mistrz MAX BAER, Krótowie pięś

94 B ЭПЛО ABAK VST

a 40 rokiem nie zmniejsza się, a ra-

czej stale się podnosi.
|  Memorjał zwraca uwagę na wzra-
stające nasilenie gruźlicy wśród mło-
dzieży w wieku poborowym i pod-
|kreśla doniosłość tego problemu dia

jedynym z najbardziej zagruźliczo-
|nych krajów Europy. Zły stan wśród
„młodzieży szkół powszechnych jest
|coraz większy. We Lwowie sprawa
|wymaga bardzo dalekoidących za-
rządzeń i wspóinej akcji,

WODOODPORNA, GENEWA.

ruch!

brzeg z miastecz- pieczy odbywa się przez nowobudu-|społeczne i gospodarcze: i wzrost

Zarządze- jący się most zapomocą położonych|zbrodniczości, i prostytucji, i kryzy-

 

DZIENNIE

Nadmiar
Ża dawnych. dobrych czasów ry-

| zyko w życiu gospodarczem polegaio
bądź na czynnikach przyrodniczych
'inieurodzaj zbóż, pomór  bydiaj,
bądź na czynniku kalkulacyjnym
|imylna dyspozycja kapitaiem itp.).
Louis Bianc i Lasalie dopatrywali!
się największego ryzyka w konku-
rencji. Taki stary socjalistą zrzesze-
|niowy z pierwszej poiowy Х1Х wie-
ku, jakim był bianc, przypisywał
konkurencji wszystkie niedomagania

sów przemystowych, 1 wojen między

| ludźmi,
Gdyby Bianc żył w naszych cza-

sach, niechybnie dopatrywałby się
źródia ryzyka w niepewności poło-
żenia politycznego. | w tym wypadku
miałby niezaprzeczalną rację.

Patrząc tak na świat współczesny,
na eksperymenty Roosevelta, na do-
świadczenia korporacjonistyczne
Mussoliniego, na przebudowę [rze-

ciej Rzeszy, na socjalizację Rosji, na
chaos walutowy, na niepewność mię-
dzynarodowego potożenią — patrząc
na to wszystko, rodzi się myśl: czyż
nie byłoby lepiej na świecie, gdyby
tak na pewien, choćby krótki czas,
zaprzestano retormować, przecuda-
czać, przeinaczać, przebudowywać?

Chumerą i utopją nazwiecie ten
posiulat? Może macie i rację. Skoro
jednak mówiono o międzynarodo-
wym rozejmie celnym, skoro uchwa-
lono powszechną stabilizację walut

Według statystyki urzędowej za
ostatnie osiem lat, liczba przestę-
|pstw przeciw moralności w Polsce z
'10.281 zmniejszyła się o 1.3 proc. wy-
'nosi bowiem 10.142. Biorąc zwła-
szcza pod uwagę, że ludność Polski
|w tymże czasie wzrosła o 17 proc.,
można dojść do wniosku, że poziom,
lo kótrym mowa, nietylko się u nas
Inie obniża, ale raczej wyraźnie się
|podnosi. Statystyka oparta jest na
prawomocnych wyrokach sądowych,
jeżeli więc uwzględnimy i ten takt,
że część tych przestępstw została
niewykryta, nie wpłynie to w niczem
na zmianę poglądu, ponieważ czyn-
nik tem działał i poprzednio.
Z ogólnej ilości 10.142 przestępstw

tego rodzaju na woj. centralne przy-
pada 45.0 proc. (przy ludności wyno-
szącej 41.9 proc. zaludnienia całego
kraju), na wschodzie — 10.2 proc.
(174 ргос.), na zachodzie — 23.5
|proc. (26.6 proc.). Widzimy zatem, że
w woj. centralnych i zachodnich, któ
re liczą stosunkowo więcej ludności
mieiskiej, przestępstw tych jest wię-
cej, niżby to wypadało ze stosunków
ludnościowych.

Przeglądając podział przestępstw
na kategorje, stwierdzamy, że ilość
jwypadków handlu żywym towarem
wzrosła o 84.1 proc. (z 20 do 36),
przyczem handel ten koncentruje się
wyłącznie w woj. centralnych (26
wypadków na 36); ilość przestępstw
|z dziedziny stręczenia do nierządu
nie ulega prawie zmianie, wynosząc

 

Memorjał jest sygnałem alarmo- państwa i społeczeństwa, Polska jest|mniej więcej 386—395 głównie w
miastach.

Ilość przestępstw na tle seksual-
nem wzrosła o 97.9 proc. (z 625 do
1.237), przyczem 58.9 proc. ogólnej
ich ilości przypada na województwa
centralne, 8.2 proc. na wschodnie,
10.1 proc, na województwa zachod- 

2-ej do 6-ej SPECJALNIE
PARTER 50 groszy.
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Reżys. genjslnego VAN DYKE'A. Niewidziane dotychczas zjawisko. Niebywała obsada. Nowe marzenie ko-
cl Primo CARRERA, Jack Demsey oraz urocza Myrna Loy w kepitalnem

arcydziele

ols<i film o treści

Ш. Zycie,

 

były majster firmy

  

Peleca najrozmaitsze

gwarancją.

WILNO, MICKIEWICZA Nr. 4.

WITOLD JUREWICZ

„PAWEŁ BURE"

nowsze zegarki | biżuterję po

cenach najniższych oraz wszel-
ką naprawę z długoterminową

P+
| nia

 

 

  

Do wynajęcia 2 mieszka-
Orzeszkowa 3. Jed- |

no z tych mieszkań na-

 

KSER i DAMA
Swlat jest pełen zachwytu dla tego nowego arcydzieła VAN DYKE'A. Seanse: 4 6,B I 10,15.

„Rycerze Mroku”PO RAZ PIERWSZY w WILNIE
+ Pierwszy P

sensacyjnej p. t.

£ OSTATNIE NOWOŚCI SWIATA: Il. Pobyt P. Ministra Spraw Zagranicznych Beck.
Defilada wojsk sowieckich w stolicy

d
 

DZIS. Najweselsza, tryskająca szczerym humorem KOMEDJA, najlepszy fllm produkcji austrjaekiej

ILJON na UL
Nad program, który prześciga wszystko dotyęhczas widziane — publiczność wprost oszołomiona.

TYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYVYT |

DO WYNAJĘCIA
—5 Žinių a “ pS > twój mieszkanie 3

ibljotekę. arunki do-|pokoje dla inteligentnej
i naj- у ze WYNAJĘCIA B wiedzieć się u dozorcy. |rodziny. Letem zamieni

+ S na salkach, 654—2| letnisko. Niedaleko przy-
ne zak &| — stanek autobusowy, WIl-

wyś! REŻ artaki 19, Dla uczni mieszkanie z |no, Zwierzyniec, ulica
m. 17. warunkach utrzyrnaniem, stołowanie| Stara dom Nr. 31.

w m. 4, lub tel. 3-52 zdrowe— cena umiarko- 670—2
665—4] wana. Kalwaryjska 12'

l | m. 83. 9T.1| UAAAAAAAAAAAAAŁAŹĄGAAAAA

 

 

 

< a w Moskwie. Przyjęcie w Mińsku | Moskwie
Z S.R. R. Odegranie Hymnu Polskiego w Moskwie. Dygnitarze sowieccy Woroszyłow,
śmierć i pogrzeb Króla Belgji Alberta l-go oraz koronacja Króla Beigji Leopolda III-go.

ryzyka.
(a jakże! w czerwcu 1933 r. w Lon-

| dynie, tylko że uchwały nie zrealizo-

wanoj, jeśli zawiera się pakty o nie-

agresji, to dlaczegożby nie byłoby

wolno mówić o „międzynarodowem

zawieszeniu  aziatainości  retormi-

stycznej/
Swiat potrzebuje reiorm, przebu-

dowy, rozbudowy. Nie jesteśmy prze

ciwni budownictwu dla dobra przy-
sziych pokoleń. Ale — wpierw upo-

rządkujmy nieco dzisiejsze stosunki,

Ustabilizujmy położenie! Pięć lai

starczyłoby na zaprowadzenie iadu,

Chodziioby o ograniczenie ryzy-

ka dziatalności gospodarczej, Dzisiaj,

śdy cziek nie jest pewny jutra, ryzy-

ка mamy stanowczo za dużo. Stąd

pochodzi piochliwość kapitału, nie-

chęć do inwestycyj, drożyzna pienią-

dza, apatja przedsiębiorców 1 prze-

wiekłość przesilenia.

Gospodarczo rzeczy biorąc, moż-

naby sądzić, że przesilenie ekono-
miczne weszło w stadjum mniej

ostre, niż dotychczas. Natomiast po-
litycznie jestesmy dalecy od jakiego

takiego odprężenia, gdyż w serze

polityki ciągie coś nowego kiełkuje i

grozi nowemi komplikacjami,
Jeśli postulatu naszego nie da się

rozwiązać na płaszczyźnie między-

narodowej, to niechaj przynajmniej

w dziedzinie krajowego ustawodaw-

stwa gospodarczego zapanuje zasa-

da: szanowania praw nabytych, wy-

kluczenia ryzyka i odbudowywania

zaulania. 

 

Przestępstwa przeciw moralnošci.
nie i 22.8 proc. na południowe. Pierw
|sze miejsce zatem zajmują woje-

wództwa centralne. lnne przestęp-
stwa na tle moralności zmniejszyły

się liczbowo (z 6.392 na 5.624), a

więc o 12.0 proc. przyczem na woje-

wództwa centralne przypada ich

36.7 proc., na wschodnie 6.0 proc., na

zachodnie 34.0 proc. i na południowe

21.3 proc.
liość wykrytych wypadków spę-

dzenia płodu wzrósł o 22.8 proc.

(z 1.089 na 1.337), przyczem na wo-

jewództwa centralne przypada 37.8
proc. ogólnej ich ilości, na wscho-
dzie — 14.0 proc., na zachodzie 15,4
proc. i na południowe 32.8 proc., któ-

re w stosunku do ludności zajmują

pierwsze miejsce. Liczba wypadków
porzucenia i podrzucenia dziecka

wzrosła o 6.1 proc. (z 1.664 na 1.766),

przyczem na województwa centralne

przypada 59.2 proc: ich ilości, na

wschodnie 22.4 proc. na zachodnie
6.7 proc. i na pałudniowe 11.7 proc.

Jest to prawie typowe przestępstwo

na terenie wielkich miast, to też nic

dziwnego, że województwa centr,

na terytorjum których zna;dują się

największe nasze miasta (Warszawa

i Łódź), zajmują pierwsze miejsce.

Na wsi przestępstwa te są stosunko-

ko nieliczne, ile że warunki materjal-

ne, a więc w pierwszym rzędzie wy-

żywienie dziecka, sąznacznie lżejsze

niż w mieście,
Poważnie wzrosła ilość wypad-

ków bigamii, gdyż o 86.8 proc. (z 76

na 142), przyczem na województwa
centralne przypada 56.3 proc. ich
ogólnej ilości, na wschodnie 9.9 proc.,
na zachodnie również 9.9 proc. i na
południowe 23.9 proc. I tutaj woje-
wództwa centralne z najliczniejszą
stosunkowo ludnością miejską zaj-
mują pierwsze miejsce. 
dia MŁODZIEZY
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B. Kellermana

Dr
Spieszcie.

ny

 

uliea Św. Pietra I

WEGEEWA IRN AASLTASKAT АМС

Tylko dziś i jutro ULGOWE SEANSE od

Potrzebna dziewczyna
do pracy demowej zaj
skromne wynagrodzenie|,

 

 

Reprezentacja Wilna.
Została już ustalona reprezenia-

cja bokserska Wilna na niedzielny
mecz z Estonją:
W ułożonym składzie zwraca u-

wagę, że organizatorzy wpadli na
szczęśliwą myśl wyznaczenia do wa-
& muszej Sandlera, a do koguciej
Bagińskiego, albo też odwrotnie, bo

obaj ci pięściacze są w wadze muszej

prawie równorzędni, ale bezwzględ-

mie każdy z nich będzie walczył w
wadze wyższej to znaczy w koguciej
daleko lepiej ud Zyga, który niema
ciosów.

Rozwiązanie w ten sposób sytu-
acji wydaje nam się bardzo trafne i
miewątpliwie wypadnie to tylko na

korzyść.
W następnych wagach wyznacze-

ni zostali: piórkowa Kłoces, lekka
PC adis)

pоааа
POLSKIE RADJO WiLNO.

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

(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Koncert. 12.30"

Kom. meteor. 15.15: Wiadomości ogrodni-

czę 15.40: Reciial fortepianowy. 16.10:

Audycja dla dzieci. 16.40: „W świetle ram-

py”. 16.55: Muzyka z płyt. 17.20: „Dry-
blasy z Ponarskica gór” — telj. 17.35: Mu-

zyka z płyt. i800: „O  dziedziczn ści
wśród kwiatów” — odczyt. 18.20: „Lot nad
Krakowem” (reportaż z samolotu). 18.40:

Muzyka lekka. 19.15: Odc. pow. 1925:
„Prądy literackie w oświetleniu historycz-

20.02: Muzykanem'. 19.40; Wiad. sport.
| finlandzka. 21.00; „Warunki zdobywania
pracy” — felj. 21.15: Koncert popula.ny.

,22.00: Godzina życzeń (płyty). 23.00: Kum.

|meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 22 marca 1934 r.
1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Czai-

kowskiego (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Popu-

larne piosenki (płyty). 12.30: Kom. meteor.

12.35: Poranek szkolny. 15.40: „Bach, jako

mistrz organów” (płyty). Sł wst. prob M.

Józefowicza. 16.10: Audycja dla dzieci,

16,40: Przegląd czasopism kobiecych. 16.55:
Korcert solistów. 18.00: „Dolar i funt“ —
odczyt. 18.20: Słuchowisko. 19.00: Audyvia
poetycka: „Poezja okolicznościowa”. 1920:

Wil. wiad. kolejowe. 19.25: Odczyt aktualry.
19.43: Kom. sport. 20.02: Feljeton muzycz-

ny. 20.15: Koncert. 21.0: Pogad. radjotech=

niczna. 23,00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka

taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Muzyka finlandzka.

O godz. 20 transmitują polskie

głośnie z Warszawy koncert, poświęcony

muzyce finlandzkiej w wykonaniu orkie-

stry symfonicznej Polskiego Radja pod dyr.

Toivo Haapena. W. programie — Trzecia

Symfonja Sibełjusza oraz drobniejsze utwo-

ry takich kompozytorów jak Sulbo Ranta,

Levi Madestoja i Uuno Klimi. Audycja ta

ma na celu zapoznanie słuchaczy z cieka-

wą współczesną twórczością muzyczną fin=

Jandzką.

r0Z-

Audycje popularne i lekkie.
W szeregach koncertów, zapowiedzia-

nych w radjo na środę, miłośnicy muzyki

lekkiej znajdą już w południe miłą audycję

w postaci koncertu zespołu H. Adamskiej
Grossmanowej. Zespół wykona muzykę ba=

letową Sain Saensa, walce wiedeńskie itp.

Również charakter popularny posiada kon-

cert, zapowiedziany na godzinę 21,15 z u-

działem tenora J. Popławskiego. W pro-

gramie — ulubione Andante z IV symfonji

Czajkowskiego, arja z „Poławiaczy pereł”,

oraz nastrojowe utwory Dworzaka, Masse-

neta i innych.
Audycja dla dzieci.

Wileńskia radjostacja przygotowuje na

czwartek dnia 22 bm. popularną audycją
składaną dla dzieci pt, „Uroczysty dziń”,
w której wykonawcami będą oprócz stałe-
go zespołu dziecięcego wezmą udział wy-

chowankowie szkoły powszechnej „Pro-
mień', Początek o godz. 16,10. 

SPORT.
|Kompowski, półśrednia Matiukow,
iśrednia Poliksza, półciężka Widing i
„w ciężkiej Norwicz.
| Skład jest stosunkowo silny,
chociaż brak jest w nim czterech
jświetnych pięsciarzy: Wojtkiewicza,
jPilnika, Mirouowskiego i Łukmcza,
W ułożonyn. składzie mogą oczy

wiście zajść jeszcze pewne zmiany.
Pięściarze rasi do walki wystąpią

w jednolitych strojach. Estończyków
powita prezes płk. Iwo Giżycki.

Mecz odbędzie się prawdopodo-
bnic w sali kira „Rozmaitości”.

Estończycy do Wilna przyjeżdża-
ją w sobotę.

Sukces Ogniska w grach.
Sekcja Gier Sportowych Ogniska

odniosła wspaniały sukces, zwycię-
žajųc w trójboju.

Ognisko zajęło pierwsze miejsce,
nie mając ani jednego przegranego
spotkania, 2) A. Z. $, 3) Sokół

GATBOPYYSEPYCENA ZAKO.COAOKZOREZAKKYIK

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu,
saika DL KINO TDKA CC SARA.

KRONIKA POLICYJNA.
— Echa zabójstwa Sosnowskiego.

Przeprowadzone. dochodzenie w
sprawie zabójstwa Sosnowskiego, o
czem wczoraj donosiliśmy, ustaliło,
iż sprawca zabójstwa  larajkowski
jest jest inkasentem Spółdzielni In-
walidów. Przechodząc ulicą Taraj-
kowski zauważył bijących się kilku
osobników. Chcąc ich ' pogodzić
spotkał się z napaścią. Mając w kie-
szeni przeszło 1000 zł. i obawiając
się rabunku wydobył rewolwer i
strzelił na postrach w górę. Dziw-
nym-jednak zbiegiem okoliczności
kula trafiła właśnie Sosnowskiego,
zabijając go na miejscu.
— Kradzież przy ul. Połockiej W no-

cy z dnia 18 na 19 bm. do sklepu Bolesła-

wa Gajkiewicza przy ul. Połockiej 26 do-

stali się złodzieje i skradli gotówkę oraz

różne artykuły społywcze, łącznej wart.

na €88 zł. 50 gr.

— Wykradzenie aparatu iotograficzne-

$o. Franciszkowi Horskiemu (św. Ignacego

5) skradziono z kieszeni palta na ul. Ad.

Mickiewicza aparat fotograficzny, war.

| 320 zł.

WYPADKI
— Niesamowita przygoda cy-

klisty przed domem Braci Jabł-
kowskich. Na ul. Mickiewicza róg
Wiłeńskiej nieznany cyklista wpadł
pod samochód „Arbonu*. Błotnik
zutobusu odrzucił cyklistę z rowe-
rem na budkę reklamową PAT:-e,
którą siłą uderzenia cyklista rozbi/.
Policjant pośpieszył z pomocą. ran-
nemu cykliście, a widząc, iź ten
nie może podnieść się z ziem),
udał się po dorożkę, celem odwie-
zienia rannego do Pogotowia. Tym:
czasem cyklista- zerwał się z ziemi,
porwał rower i zbiegł widocznie
w obawie odpowiedzialności. Na:
zwiska cyklisty nie ustalono.
— Sptoszony koń przyczyną

tragicznej śmierci. W pobliżu Je-
rozolimki koń spłoszył się i wywró*
cił wóz z 55-letnią Januszkiewiczo-
wą z pod Wilna. Januszkiewiczowa
odniosła ciężkie  pokaleczenia i
zmiażdżenia klatki piersiowej. Od-
wieziona do szpitala Św. Jakóba
po godzinie zmarła nie odzyskaw-
szy przytomności. 
 

 

CZRÓŁKI PODZAMECKIE

Cenniki wysyłamy na

poczta MACIEJOWICE, województwo LUBELSKIE
WIOSENNY

Krzewy
OWOCOWE, OZDOBNE, IGLASTE, LIŚCIASTE i BYLINY

żądanie!

Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje i udziela kredytu na
zakup drzewek i krzewów

CHRZEŚCIJAŃSKI RANK SPÓŁDZIELCZY w WANIE, ml. Zamkowa M6.
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szlachetnej rodziny,
charakteru.

znania rz. - katolickieżo

 

Šeikiaiwieczoroweprzyjęciacęcia chorych w iecznicw ecznicyj, PANIENKI, mające ro- Przyjacielska uwaga.

Lit. Słow. Pom. Sanit. m. Wilna z dziców lub posady, daj- т ”
MICKIEWICZA 382. — Tel. 17-77. cie sierocie sukienkę| „; T*ól, narzeczony

Choroby wewnętrzne, nerwowe, oczne, ucha, nose,|| zbędną. Informacje: Za- żeni się z tobą tylko dla
gardła. Leczenie astmatyków nowoczesnemi me.|| rzeczna 16 m. 24. gr.--2 RA
todami, Gabinet Roentgena. Zabiegi elektrotere-||——————————| — Skąd wiasz?

| peutyczne — Przyjęcia od 5—7 u. w. —2 Młodzieniec — Przecleż musi mieć
šias r arai jakiś powód.

pochodzący 2
nie
Wy-
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  TYVYYYYYYYOPYYYWYPYYTY*

13 m. 2. B echotnix wojsk * K

Sag Podkowa, | zada, ke | DRUKI
Młody człowiek poszu*| urzędnik, chory na gru- deŁE н o PILNE:
kuje pracy, pertjera lub|źllcę płuc, błaga- ludzi| nych osób. Oferty pod
t. p. za mieszkanie | ma-| litościwych, o iaskawe M M Gda. Admini | я BILETY 74
łe wynagrodzenie. Łas-|ofisrowanie,  kamaszy, |; „Dz. Wil” sy T
kawe zgłoszenia ćo Adm.| bielizny i kilku ziotych A ` : ‘2: WIZYTOWE

„Dz. Wil." pod „Press“, na zapiacónie yo : ŠA ZAPROSZEKIA

gr |go. Łaskawe oflary pro-|  Cząs przesadzać BROSZURY
owo. ROR w Admin. | rośliny pokojowe. Zgło- AFISZE

Ekonom rolny, uczeiwy, a Wil.* dla W. K.| szenia pisemne pod „Ro-
PRACA | dbały i dy lato res tamże. gr2| boty sezonowe”przyj'nu- WYKONYWA

prosi o łaskawe zaołia- | w Adm. „Dzien. Wil.* 1
į rowanie pracy dla siebie |OWOCE z naszych drzew & 3 DRUKARNIA

Do pracy ideowej lub
zarobkowej przyjmiemy|
osobę nieskazitelną, &'
małą gotówką. Adres
podać do Admin. „Dz.
Wil" dla Br. Drwęskiej.;

#2

TT |

i žony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą : t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B. gr—2

owocowych, jabłka —
gruszki i t, p, będą tak
piękne i dorodne, jak o-
glądane na wystawach
oklen handli owocami po
umiejętaem zastosowa-
niu odpowiednich zabie-
gów | w odpowiedałm
czasie przez Ogrodnika   Kalwaryjska 12—33. gr3

Ostrożna odpowiedź.

— (o pan sądzi o no-
wej Konstytucji?
— Nic, albowiem po*

wiedziane jest: „nie
sądźcie... abyście nie by-
li sądzeni”,
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