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PODZIĘKOWANIE.
Tą drogą skłedamy swe serdeczne podziękowanie „Bóg zapłać” dla

 

Gzelgodnego | niestrudzonego Ks, Pref. Stanisława Lachowicza w Nowo-Swię-

cianach, za przeprowadzenie tak doniosłych rekolekcji parafijalnych w języku

polskim, których brak odczuwaliśmy od czasu odzyskania Niepodległości

WDZIĘCZNI SŁUCHACZE.

SAR IANTITASTEPYRN

=R-——5—-—==58

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA. WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Kwietnia 1934 r.
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codzienmie.

do 16iod

 

BERLIN (Pat). Całe Niemcy sto-
ją dzis pod znakiem maniiestacyj z
okazji rozpoczęcia przez rząd Hitle-
ra wiesennej kampanji przeciw bez-
robociu. Obchodowi temu nadano
charakter oiicjalny. Czynniki rzą-
dowe zmierzają do tego, aby wszyst-
kie środki, jakiemi rozporządza rząd
Rzeszy, skierować  przedewszyst-
kiem w stronę opanowania kryzysu
gospodarczego i nadać  kampanji
przeciw bezrobociu jednolity kie-
runek,

Punktem kulminacyjnym obchodu
było przemówienie programowe kan-
clerza Hitlera, wygłoszone w miej-
scowošci Oberhaching, między Mo-
nachjum a granicą austrjacką, z
ckazji rozpoczęcia tam budowy no-
wej autostrady.

Kanclerz Hitler rozpoczął swoje
przemówienie od twierdzenia, że 
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Zamach bombowy
LONDYN (Pat) Popołudniowe mochodem, został poraniony. We-

gazety londyńskie podają wiadomośc dług dalszych iniormacyj agencji
z Berlina, jakoby dokonany został Reutera, policja przeprowadza obec-
zamach na ministra Goeringa. Za-|nie w tej sprawie energiczne śledz-
mach ten nie udał się, Według ko- |two, Według innych wiadomości,
respondenta agencji Reutera, za-|wskutek eksplozji bomby wybite

 
ZU

żadeń rząd dotychczasowy nie odzie-

Goeringa:
BERLIN (Pat). Dziś wieczorem

prezydjum policji berlińskiej ogłosiło
następujący komunikat: Dziś popo-
łudniu, koło godz. 14-ej, na skrzy-
żewaniu ulic Unter den Linden i
Wilhelmstrasse, w bezposredniem

  

   

    
   

 
 

(mach na Goeringa miał rzekomo
przebieg następujący. W pobliżu
urzędu pruskiego prezydenta mini-
strów, przy zbiegu ulic Wilhelm-
strasse i Unter den Linden wybu-
chła bomba, którą rzucono ze znaj-
dującego się w remoncie pobliskie-
odomu. Bomba eksplodowała w
chwilę po przejeździe samochodu,
w którym znajdował się Goering w
towarzystwie dowódcy oddziałów
szturmowych von  Brandenburga.
Bomba trafiła w przejeżdżającą ta-
ksówkę. Szoier, kierujący tym sa-

 

zostały szyby w położonych blisko
miejsca wybuchu bomby hotelu
„Adlon* i gmachu ambasady iran-
cuskiej. Na ulicy, gdzie nastąpił wy-
buch, jest wielka wyrwa. Źródia te
twierdzą równiez, że cała sprawa
zamachu trzymana jest w tajemnicy.

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
iniormacyjne o godz. 19,20 katego-
rycznie zaprzeczyło wszelkim po-
głoskcm o dokonaniu rzekomo za-
machu na premjera pruskiego Goe-
ringa.

 

Premjer francuski Doumergue
o sytuacji.

PARYŻ. (Pat). Premjer Domer-
$ue na śniadaniu, wydanem przez
przedstawicieli wielkich dzienników
prowincjonalnych, wygłosił przemó-
wienie, w którem: przypominając о-
koliczności dojścia do władzy, wy-
raził podziękowanie parlamentowi
za zaułanie, jakie wykazał w stosun-
ku do niego.

Przypominając niedawną  prze-
szłość, Doumergue podkreślił, że
Francja zadziwiła świat swą żywot-
nością, wykazując swą siłę i wszyst-
kie swe zalety. Przed wojną mówio-
no, iż Francja niezdolna jest do 0-

Lord Rothermere
zwrócić Niemcom kolonje.

LONDYN Pat). Lord Rother- potu samej Europie. Aby ten cel!
mere występuje dzisiaj na łamach
„Daily Mail“ z poparciem niemiec-
kich żądań koionjalnych, Lord Ro-
thermere proponuje, aby Wielka
Brytanja zwróciła Lidze Narodów; |Odii-tulatistniejącaszkoła„ŹRÓ. Stawiskiego. Do wyjaśnienia tegoełnomocnictwa mandatowe nad by-| Od i1-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ kieg
łemikołowjani niemieckiemi w Afry-| DŁO PRACY* z trzyletnimkursem |Ma się przyczynić zarządzenie po-
ce: Tanganyiką, Kamerunem brytyj-
skim i brytyjskim obszarem Togo,
i aby ziemie te zostały przekazane
Niemcom. Lord Rothermere wzywa
brytyjską opimję publiczną do roz-
ważenia bez animozyj swego pro-
jektu,

skie, to będą sprawiały mniej kło-

 

W niedzielę o godz. 12 m. 30

brony. Ci, którzy tak twierdzili, łu-
dzą się nadzieją, pomylili się; lecz
by dowieść, że tak nie jest, trzeba
było uczynić wielkie
Należy uniemożliwić, by podobne

poświęcenie. |

sąsiedztwie gmachu pruskiego mini-
sterstwa spraw wewnętrznych, rzu-
cony został przez nieznanego spraw-
cę pocisk wybuchowy, który ude-
rzył na kamienie jezdni i eksplodo-|
wał. Szolier przejeżdżającej właśnie
w kierunku bramy Brandenburskiej
dorozki samochodowej oraz jeden z
przechodniów zostali lekko ranni,
podczas gdy pasażer taksówki, mimo|
wybicia szyb, pozostał nietknięty. |
Zachodzi podejrzenie, że pocisk wy-
mierzony był przeciwko osobie do-
tychczas nieustalonej, ale znajdują-
cej się w pobliżu miejsca wypadku.
Prezydjum policjj wyznacza 6.000
|RM za informacje mogące posłużyć
do wyjaśnienia całej sprawy.

 

!

| WIEDEŃ. Pat. Wczoraj i dziś о-
wypadki mogły się powtórzyć. Je- |bradowała rada ministrów nad pro-
SG A — powiedział pre- jęktem nowej konstytucji. Obrady
mjer — że Francja, która pragnie toczą się w tempie przyśpieszonym.
pokoju, jest całkowicie zjednoczona |Istnieje zamiar ogłoszenia prowizo-

twierdząc, że o ile Niemcy!
posiadać będą 'mteresy pozaeuropej-

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
R własnej przy ul. Orzeszkowej

w dążeniu do zapewnienia swego
jbezpieczeństwa i uporządkowania
finansów. Premjer dodał, iż naród
francuski nie dąży do żadnych celów
jegosstycznych, pragnąc zbliżenia z
innemi narodami.

 

 

radzi

osiągnąć, warto — zdaniem lorda —
poswięcić 428 tys, mil kw. z imper-
jum kolonjalncgo Wielkiej Brytanii,

' liczącego 2 milhony mil kw.

| krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
ji trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
|muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

' " Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 3 Paulo.

э

11

MŁODZI STRONNICTWA NARODOWEGO
zwołują zgromadzenie publiczne,

referat zbli

„KUPUJ
Wstęp wolny.

na którem zostanie wygłoszony
orowy p. t.:

u GOJA'
Wstęp woiny

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
Sekretarjat Stronnictwa podaje do wiadomości członków, że przy

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

Przyjęcia interesantów (członkó
od 5do 7-ej wiecz.

w Stronnictwa) od godz. 8-ej do 3:ej

jrycznej nowej konstytucji jeszcze
przed świętami Wielkanocnemi.
j Dzienniki podają szczegóły no-
|wej konstytucji. Według tych wia-
|'domości planowane jest utworzenie
jszterech
stwa, izby krajów i.
Właściwą funkcję prawodawczą spra-

Dalsze śledztoo w Sprawie Stawiskiego
Czy Stawiski był otruty?

| PARYZ. Pat. Komisja pailamen
tarna w dalszym ciągu badała oko-
|liczności w jakich nastąpiła śmierć

nownej autopsji zwłok Stawiskiego.
Na podstawie demonstracji filmów
przed komisją członkowie komisji
mieli dojść do przeświadczania, że
zachodzi prawdopodobieństwo otru-
cia oszusta przed śmiercią. /Przyglą-
dającym się członkom komisji zwró-
cił uwagę fakt, że na zdjęciu nie
można było rozpoznać twarzy Sta-
wisklego wskutek jej czerni.  Za-
strzeżenia te spowodowały decyzję
co do przesłuchania komisarza Char-
pentiera, który kierował śledztwem
w Chamonix.

Kompromitujące listy.

Deputowany Heanot  zepu
wiedział dostarczenie komisji par
lamentarnej oryginałów listów
pisanych przez Arlettę Simon, pó-
źniejszą Stawiską' oraz Romagnino
i adwokata Gibaud Ribaud z okresu
1926—28 r. Listy te mają wskazy
wać na. dwuznaczną rolę niektórych
osób w stosunku do dep. Galmota,
który zmarł w tejemniczych oko-
licznościach. Wspomniene wyżej
dokumenty mają rzucić nowe świa-
tło na działalność Stawiskiego.

izb, kulturalnej, y stanu

  ———R,pa,O EA
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SGŁOSZENIA:
tekstem (10 ła

dziczył gorszej spuścizny odtej, jaką
przejął rząd narodowo-socjalistyczny
przed rokiem. Krok za krokiem na-
'ród niemiecki zbliżał się wówczas
(ku otchłani Chłop był zrujnowany,
tak samo stan średni. Do tego przy-
łączyła się jeszcze  6-miljonowa
|armja bezrobotnych. W tej sytuacji
należało pamiętać, aby przewrót nie
spowodował chaosu ogólnego.

- Po ostrej polemice z partjami po-
litycznemi 1918 — 1933, kanclerz
oświadczył, że rząd jest zdecydo-
wany utrzymać stabilizację marki
niemieckiej, Eksperymenty imilacyj-
ne są wykluczone, Wszystkie wy-
datki na cele publiczne pokrywane
będą w przysziości w ramach zwy-
czajnego budżetu. ;

Hitler podkreślił dalej, że wszel-
kie próby przedsiębiorców, podej-
mowane w kierunku podbijania cen,
celem uzyskania wyższej dywidendy,
będą bezwzględnie dławione. Han-
del i przemysł wyzwolone zostały
z pęt teorji oraz z krępujących je
ograniczeń ustawodawczych. Wszys-
cy uczciwi przedsiębiorcy z otuchą
mogą patrzeć w przyszłość, rząd
jednak nigdy nie będzie robił im po-
darków w postaci subwencyj. Po-
moc rządowa w przyszłości służyć 

PRAGA (Pat). Minister spraw
zagranicznych dr. Benesz wygłosił
dziś w komisjach zagranicznych obu
izb obszerne exposć, poświęcone
|wyłącznie zagadnieniu  austrjac-
| kiemu.

Rozwiązanie tego probiemu.mi-
nister dzieli na 4 grupy. Pierwsza to
|Anschluss. Druga — zapewnienie
jwłoskiego wpływu gospodarczegoi
koulitycczógo w Austrji. Trzecia —
rozwiązanie środkowo - europejskie
bądź to w formie federatywnej, bądź
to w formie powrotu Habsburgów.
Czwarta to zagwarantowanie

ROa LTR SRITIS MAISTKMUKKT IRTKNĖSA

Jaka będzie nowa konstytucja
"austrjacka?

'wowač będzie t. zw. Bundestag, w
którego skład wchodzić mają przed-
stawiciele wszystkich 4-ch izb. W
niektórych wypadkach zbierać się
będzie ogólne zgromadzenie związku
W myśl tendencyj autorytatywnych
mają być rozszerzone prawa prezy
denta związku i kanclerza. Pierwsi
członkowie poszczególnych izb ma-
ją być mianowani przez rząd.: Na-
stępni będą wybierani przez stany

rady. stanu.|zawodowe.

Knowania Stawiskiego w Węgrzech.
„La Liberte* opisuje działalność

Stawiskiego w Budapeszcie, Sta-
wiski przybył tam w t-wie dep.
Bonnaure'a w czerwcu 32 r. Bonnau-
re posiadał listy polecające, udzielo-

stów nie możnaw tej chwili znaleźć
w ministerstwie.

Po przyjeździe do Budapesztu
Stawiski ze swoim towarzyszem
udał się do poselstwa francuskiego.
Adwokat poselstwa Linksz podjął
się przeprowadzenia interesów Sta-
wiskiego, które Bonnaure przedsta-
stwo, rzucając się do Sekwany, jest
mysłowca francuskiego.

Pewna liczba optantów wegier-
skich powierzyła obronę swoich in-
teresów  adwokatowi Lakatosowi.
Stawiski wszedł w porozumienie fi-
nansowe z bankiem Beli Hoffman-
na. Postanowiono, że bank ten o-
jtrzyma od 2 banków francuskich
przelewy sum na spłacenie z r-ku
Stawiskiego należności optantów
węgierskich. Bank węgierski zwró-
cił się o informacje do Paryża. In-
iormacje te wypadły korzystnie dla
Bonnaure'a. Wówczas bank Hoff-
manna otworzył r-k bieżący Sta-
wiskiemu, a konto to było zasilane
przez dwa banki francuskie i jeden
bank genewski. Pozwoliło to Sta-
wiskiemu na dokonanie operacyj fi-  nansowych na Węgrzech.

 

у zagranicą 8 zł.
za wiersz millm. przed tekstem | w
mowe) po 12 ar.,

ma wylącznie celowi podnoszenia
produktywności w gospodarstwie
narodowem. Nieuczciwi kupcy i
przemysłowcy niech zginą, to nas
wcale nie obchodzi.

Jesteśmy zdecydowani rozwiązać
problem bezrobocia, gdyż musi on
być rozwiązany, może to jednak na-
stąpić tylko przy pomocy poparcia
całego narodu. Rząd jednak również
nie może dokonać cudów. Naród
może być uratowany tylko wówczas,
jeżeli się zwalczy bezrobocie. Z te-
$o powodu wszyscy muszą otrzymać
możność pracy, aby żyć. Jeżeli uda
się 5.000.060 robotników włączyć
z powrotem do procesu produktyw-
nego i twórczości, to oznaczać to
będzie wzrost rocznego obiegu o
5.000.000.000 marek w państwie,
Następnie kanclerz Hitler zapowie-

dział wyasygnowanie 1.000.000.000
RM na cele produktywnej \ргасу,
650.000.000 RM przeznaczonych zo-
stanie na budowę autostrad i inne
prace publiczne,  300.000.060 RM
ma być użyte na wykupienie certy-
fikatów podatkowych, wydanych
przez rząd von Papena. 150.000.000
RM rząd przeznacza jako pomoc na
posagi dla 300.000 nowych mał-
żeństw. 

nekrologi przed tekstem po
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca

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

Program gospoparczy Hitlera.

—PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową ZI. 4 gr. 0%,

tekście (6 łamowe) 25 gr. za
28 gr. Ogłoszenia

e 25 proc. drożej. Terminy

  

Delegacja polska f;
W Londynie. w; 34;

LONDYN (Pat.) Dziś popołudniu
do Londynu przybył wice-minister
skarbu Adam Koc w towarzystwie
dyr. Nowaka i radcy Rucińskiego.
Na jutro zapowiedziany jest przy-
jazd wice-ministra komunikacji Pia-
seckiego w towarzystwie dyr. Uchnia-
towa. Przyjazd ten pozostaje w
związku z finalizacją umowy z t-wem
Westinghouse Saby. Pobyt delegacji
polskiej 'w Londynie potrwa około
tygodnia.

Ograniczenie przywilej skarhowego
przy upadłościach,

Nowoopraccwany projekt noweli
do prawa upadłościowego wprowa-
dzić ma zasadnicze zmiany w t. zw.
wierzytelnościach uprzywilejowa-
nych. Jak wiadomo, Skarb Państwa
korzystał dotąd z prawa bezwzględ-
nego pierwszeństwa przed innymi
wierzycielami z tytułu należności
podatkowych, W) wielu wypadkach
powodowało to przejmowanie przez
Skarb prawie całej masy upadłości i
niemożność realizowania pretensyj
przez wierzycieli prywatnych. Obec-
nie projektowane jest ograniczenie

|tego przywileju tylko do należności
|publicznych za rok ostatni.
I
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Min. Renesz o zagadnieniu oustrjachiem.
przez całą Europę niepodległościdają się wszystkie zainteresowane
Austrii, państwa,

Jeszcze mniej wchodzi w rachu-
bę rozstrzygnięcie habsburskie, gdyż
nigdy nie zgodzą się nań państwa
Małej Ententy  przedewszystkiem,
pomijając inne jak np. Niemcy,

Pozostaje zatem rozwiązanie
czwarte, Rozwiązanie to minister
uważa za jedynie do przyjęcia przez
strony. Zasadą tego jest to, że Au-
strja nie byłaby ani włoska, ani fran-
cuska, a wyłącznie  austrjacka.
15 lat istnienia problemu wykazało,
że wszystkie działające na terenie
środkowo-europejskim czynniki nie
są dostatecznie silne, by przeszko-
dzić rozwiązaniu jednostronnego
problemu środkowo - europejskiego,
ale żaden z tych czynników nie jest
dostatecznie silny, by przeprowadzić
rozwiązanie własne, Stan politycz-
nej pewności, spokoju, nienaruszal-
ności granic Austrji stworzyłby dla

Minister twierdzi, że niemożliwe
jest do przyjęcia rozwiązanie pierw-
sze, gdyż przeciwko niemu wystę-
pują wszystkie mocarstwa. Minister
podkreślił tutaj, że Czechosłowacja,
uważając za bardzo wskazany po-
kój w Europie, nie będzie dążyia do
Anschlussu, nie obawia się jednak
Anschlussu, gdyby mocarstwa nie
chciały przeszkodzić jego uskutecz-
nieniu,

Mówiąc o usiłowaniu rozwiąza-
nia włoskiego, minister stwierdza,
że Czechosłowacja i Mała Ententa
nie zajmują wobec tych usiłowań sta-
nowiska a priori negatywnego, ale
wstrzymują się z ostatecznym są-
dem do czasu, gdy plan wioski na-
bierze konkretnej formy i ukażą się
jego konsekwencje prawne, politycz-
ne i gospodarcze. Minister przy-
puszcza, że w obecnych warunkach
mie można będzie uskutecznić planu
włoskiego.

niej nowe warunki egzystencji go-
spodarczej,

Czechosłowacja jest zawsze goto-

ne mu przez wybitnych urzędników|
z Quay d'Orsay.- Odpisów 'tych li-|

wa do rokowań na tych podstawach,
podobnie jak i inne państwa Małej
Ententy.

PSA PRAWWY)WOARTASDWIŁCZNU

POOYBRANAWANGWNA i

Protest rolników
przeciw przepisom o sprzedaży

nabiału.

Katowicka „Polonia” w depeszy
z Warszawy donosi, że w przyszłym
tygodniu ma się odbyć zebranie
Związku Rolników, w sprawie no-
wych przepisów o sprzedaży nabia-
łu. Rolnicy zapowiadają akcję pro-
testatcyjną, gdyż wykonanie rozpo-
rządzenia wobec ciężkiej sytuacji
na wsi jest niezmiernie trudne, Chło-
pi wie mają za co kupować ani na-
czyń specjalnych, jakich wymaga
rozporządzenie, ani zakładać lodow-
ni itp. W] jakie, formie ma się wyra-

wierają 10 tomów po 125 stronic|zić protest rolników, rozstrzygnie
każdy. Akta te ważą zgórą 60 kg. |zebranie,
| REZ OOOOE T IPOT SON ITSASESP

Stany Zjednoczone wobec
е е * e r «olbrzymiej fali strajków.

WASZYNGTON. (Pat), Władze lejach. Roosevelt domaga się od
czynią olbrzymie wysiłki celem za-. kompanji kolejowych i od kolejarzy,
żeśnania w ostatniej chwili wybu- by konflikt załatwili ugodowo i za-
cru strajku 100 tys. robotników| a: Meva przedłużenie umowy w sprawie
PP jis Prezydent Roosevelt|płac. W przeciwnym razie prezy-
grozi, i. celem zabezpieczenia poko- |dent wyznaczy komisję, którazajmie
|ju, skorzysta z pełnomocnictw na |się rozpatrzeniem konfliktu. ŻZda-|podstawie N. R. A, jeżeli bezpo- |niem Roosevelta, niektóre płace ko-
|średnie rokowania pomiędzy praco- |lejarzy są niżej minimum, wymaga-dawcami a robotnikami nie dadzą nego przez N. R. A., a nawet poniżejrezultatów. minimum możliwej egzystencji,

Podobna sytuacja istnieje na ko-

A jednak będzie «restauracja» Habsburgów'Syn wnuczki cesarza Franciszka 'scowości Perchtoldorf.
Józefa, arcyks. Elżbiety, zwrócił się Windischgraetz zamierza sprze*do władz austriackich z prośbą o za- dawać wino z majątku swej babkirejestrowanie winiarni i handlu win,|Stefanji belgijskiej, wdowy poarcy*które zamierza otworzyć w miej-|księciu Rudolfie, j

Przechodząc do grupy trzeciej,
minister stwierdził, że usiłowanie
federalywnego rozstrzygnięcia pro-
blemu środkowo- europejskiego nie
znalazło jeszcze nigdy swego kon-
kretnego sformuiowania i przeciwko
takiemu rozstrzygnięciu wypowia-

 
Po zamachu samobójczym

adw. Huberta,
Stan zdrowia adwokata Huberta,

który usiłował popełnić samoboj-
jgtwo, rzucając sią do Sekwany, jest
bardzo groźny, Chory ma 40 С go-
rączki.

| Akta sprawy ważą 60 kg.
Przewiezione z Bayonne do Pa-

ryża akta sprawy Stawiskiego za-  
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 (ychoodanie
' publiczhe,

Przed kilku dniami zdarzył się

na Uniwersytecie Warszawskim wy-|

padek, obok którego trudno przejść|

obojętnie lub. milcząco. Dokonano|

po zebraniu Koła Historyków  mio-

dzieży akademuckiej napadu na ku-

ratora tego Koła i profesora Uni-

wersytetu Warszawskiego, p. Han-

delsmanna; znieważono go i poturbo-

_ wano. Fakt ten jest niewątpliwie

pożałowania godny, a sprawcy na-

padu — kimkolwiek są oni — zasłu-

gują na surowepotępienie.

Prasa polska poświęciła temu

wypadkowi dużo uwagi, oświetlając

go z rozmaitych punktów widzenia.

Niech i nam będzie wolno dodać od

siebie słów kilka.
Napad na prof, Handesmanna jest

nietylko przykry dla niego i dla u-

'czeini, na której się wydarzył. Jest

on niewątpliwie symptomatyczny

dla całego życia polskiego i dowo-

dem, że nadeszły inne czasy, kiedy

wiele różnic światopoglądowych i

taktycznych wyrównywać się będzie

pięscią.
Napad na prof. Handelsmanna jest

wiąże się logicznie z licznemi napa-

dami dokonanemi uprzednio: na

prof. Strońskiego, na b. min. Zdzie-

chowskiego, na pp. Nowaczyńskiego

i Mostowicza itd. itd. Prasa sanacyj:

na, która przy napadach poprzed-

nich bądź milczała, bądź nadet do-

syć jawnie je usprawiedliwiała, teraz

nie szczędzi słów potępienia dla

„zdziczenia młodzieży” i propaguje

nową selekcję przy przyjmowaniu

uczniów na uniwersytet. Można się

A domyśleć na czem taka selekcja po-

© legać będzie. Stanowisko prasy sa-

nacyjnej, zajęte z okazji napadu na

> рго! Handelsmanna, przypomina

|. pogląd tego czarnego dzikusa (z o-

| powiadania Sienkiewicza), który za-

`— pytany przez misjonarza, co jest do-

'_ bre, a co złe, stwierdził, że dobrem

jest, jeśli odbierze swemu sąsiadowi

żonę, upiecze ją i zje, natomiast

złem jest, żeśli jego sąsiad ticzyni to

samo z jego żoną. Nie może być

dwóch miar w życiu publicznem, tak

samo, jak nie może być dwćch miar

w życiu prywalnem. Kto wiatr sieje,

burzę zbiera.
W/ ostatnich latach dużo się w

Polsce mówi o wychowaniu pań-

stwowem, o zasadzie wszystko dla

Państwa, o konieczności składania

ofiar przez jednostki na ołtarzu do-

bra publicznego. Jeśli z praktyki

| wychowania państwowego usunąć
to, co zmierza do bezkrytycznego

ubóstwienia obecnego reżimu, a po-

jęcie państwa w wielu wypadkach

zastąpić pojęciem narodu, to na-

ogół ten kierunek wychowawczy

można uznać za słuszny i szczerze

mu przyklasnąć. Byłoby dobrze,

gdyby tak pojęte wychowanie pań-

Ža stwowe, sprowadzone wówczas do

ias RS pojęcia wychowanią narodowego,

ы stalo się programem naszych wladz

  

    

  

  

    

| oświatowych i normą dla życia pu-
A blicznego. Ale każdy wychowawca,

'a wychowawca narodu czy państwa

 przedewszystkiem, pamiętać musi,

że wychowanie, to przedewszyst-

  

_DZIENNIK WILEŃSKI

4 prasy.
Kontoiensywa żydostwa.

Przewrót hitlerowski stał się

bodźcem do tego, co już od diuższe-

go czasu dojrzewało w narodach ca-

łego świata — do powszechnej akcji

odzydzania życia spoieczeństw aryj-

100.

Nietylko w Niemczech, bo także
na Węgrzech, w Kumuaji, Austrji,
wre walka z żydami,

Nawet w takich państwach, jak

Francja i Angija rośnie fala antyse-

mityzmu, a premjer irlandzki, de

Vaiera, musiał pomimo caiego swe-

go żydołilstwa, publicznie zaprze-

czyć pogłoskom o swem żydowskiem

pochodzeniu.
Słowem ludzkość wchodzi pod

znak walki z potęgą międzynarodo-

wą żydostwa i odżydzenia życia we-

wnętrznego poszczególnych naro-

dów. ;

Żydzi zrozumieli grożące im

stąd niebezpiecżeństwo i rozpoczęli

energiczną kontrotenzywę. Jak pod-

nosi „Gazeta Warsz.“.

„W ostatnich czasach žydzi uczynili w

różnych krajach szereg prób uzyskania w

parlamentach ustawy, bądź wytworzenia

sądowego precedensu, na podstawie, któ-

rych, jak pisze „Moment“, „každy žydmiał-

by prawo wszcząc proces przeciwko Osobie,

która podburza usinie czy pišmiennie prze-

ciwko żydostwu wogóle”. Próbowano tego

w parlamencie kanadyjskim, w sądach

egipskich i w trybunaiach różnych kanto-

nów szwajcarskich. Próbowano również za-

projektować międzynarodową konwencję

do walki z „judoiobją” pod egidą Ligi Na-

rodów. Jednakowoż próby te nie dały do-

tychczas pozytywnych wyników i żydzi,

że użyjemy tu znowu określenia „Momen-

tu”, mie zdobyli bicza na swoich wrogów.

Jedynie rząd holenderski dał się wciągnąć

w tę akcję i wniósł do parlamentu projekt

ustawy, odpowiadzjący pod tym wzglę-

dem žyczeniom żydowskim."

Zamiary żydów są bardzo jasne.

Już dawniej za pośrednictwem  bę-

dących pod wpływami żydowskieńni

organizacyj, zwanych „postępowca-

mi, poltraiili narzucić  „oświeconej

opiuji” zasadę, iż kwestja żydowska

jest swego rodzaju „tabu”. Nie wol-

ao było o sprawie tej pisać więcej i

inaczej, niżoy to żydom dogadzało.

Kazda książka żydoznawcza piętno-

wana była jako objaw  „zacołania”.

Nic dziwnego, że spoieczeństwa nie-

żydowskie nic właściwie 0 żydach
nie wiedziały.

„Doszliśmy do takiego stanu powolno-

ści 1 bezinyślności. że naprzykład u nas w

Polsce, w całej naszej naukowej literaturze

historycznej niema ani jednego dzieła, w

któremby wyświetlono źródłowo wpływ

żydówna upadek dawnej Rzeczypospolitej *

ich ścisły związek z polityką dworów za-

borczych.

Przeglądając naszą literaturę historycz-

ną, odnosi się takie wrażenie, jakby żydów

wcale w Polsce nie było, jakby nie prowa-

dzili oni swej własnej polityki, która z na-

tury 1zeczy musiała ważyć na losach nasze-

go rarodu. Podobne rzeczy się miały rów-

nież na zachodzie, gdzie zrozumienie współ-

czesnej roli żydów było jeszcze słabsze,

niż u nas.“

Dopiero ostatnie lata posunęły

tę sprawę naprzód i wywołały po-
ważny ruch antyżydowski.

„Ruch ten rośnie z dnia na dzień i nie

da się już stłumic, Kojarzy się on z rozbu-

dzoną świadomością narodową, wypływa z

głębszego rozumienia dziejów, z lepszego

poznania źródeł cywilizacji i walki z ob-

skurantyzmem  masońskim. Następstwem

tego ruchu będzie wyparcie żydów z życia

narodów aryjskich, ograniczenie ich wpły-

J. Heftman („Emanuel“) zwraca 
 

  

kiem świecenie przykładem. Nie-

słusznie dziwi się swemu synowi i

| gniewa na niego ojciec, który wobec

(dzieci przy stole opowiada żonie

'_ sprośne anegdotki, lub zaprawione

domyślnikami wypadki z życia bli-

_ skiego kółka znajomych, gra w kar-

ty, upija się i iajdaczy, a od czasu

| do czasu w swoim gabinecie udziela

pięknych moralnych nauk synowi,

że syn mniej słucha nauk, a więcej

"naśladuje papę w jego postępowa-

„niu.
Wychowanie to proces częściowo

— tylko planowy i świadomy. Wycho-

wuje nietylko piękna zasada, rodzi-'

na, szkoła i państwo. Wychowuje

  

  

  

   

   
  

  

  

   

  

  

- otoczenie.

4 Nie dziwmy się jeżeli wychowa-

| nek z potoku wypadków,słów i

idei, przebiegających wichrem po'

Polsce, wybiera nie idee, którebyś-

my mu podać chcieli, ale fragmenty

bardziej przypadające mu do gustu:

|. wszystko jest dobre i słuszne, co się

| udaje; dobrze jest przeciwnika za-

skoczyć, a potem do głosu nie do-

puścić; pięść i rewolwer są bardzo

- wymownemi argumentami; za przyna

leżność do pewnych grup politycz-
ychma się takie, czy inne kon-

cesje itd, itd
Nie dziwmy się,

wódca licznego stronnictwa  poli-
| tycznego uważa za właściwy rozra-
UPC я wę

  

również towarzystwo, ulica, prasa, |

kino, książka, słowem całe życie i SEZEATZSZYWCA

uwagę rządu na ożywienie akcji prze

ciwżydowskiej w Polsce, Autor pou-

cza sanację, na czem polega obecnie
działalność judołobów:

„Te żywioły, którym chodz. o podnietę

przeciwżydowską przerzuciły swoją pracę ż

wyższych szkół do miasteczek i wsi.. Wie-

dzą oni, że podrastająca młodzież polska

na prowincji jest wdzięczniejsz;m materja-

łem dla ich agitacji ód ich prostych ojców

i dziadów, którzy zżyli się ź żydami i nie

wchtonęlł w siebie od dzieciństwa nowożyt-

nej „kultury” w duchu Obwiepolu. Duży

wysiłek jest łożony ze strony nowej bojo-

wej grupy przeciwżydowskiej na to, aby

wykopać przepaś: między obywatelami i

„oświecić* polska młodzież w miasteczku

i na wsi“, `

"Endecji chodzi nie tyle o żydów,
ile 0... „sanację“:

„Rząd winien baczyć na ten objaw,

Wymiana not 'd

wów i uprawnień  przedewszystkiem zaś

koniec ich roli politycznej.

Rozumiejąc tc, żydzi gorączkowo szu-

kają ratunku.. Jednym ze sposobów tego:

ratunku jest ustawowe wzbronienie żydo-

znawstwa, zdobycie środków „przeciwko

judo:obji”, za którą żydzi uważają wszyst-

ko, co wyjaśnia ich rolę rozkładową w ży-

ciu narodów i co się sprzeciwia żydowskie-

mu pasorzytowaniu na ciele społeczeństw”.

„Nikczemnošč“.

Pragnąc za wszelką cenę zamknąć

usta swym przeciwnikom, żydzi, jak
stwierdziliśmy wyżej, wciągają do
walki aparaty państwowe  poszcze-

gólnych narodów.
U nas, jak wiadomo, wszelkie

nawoływanie do bojkotu żydów jest

nieubłaganie ścigane przez cenzurę.
Tymczasem, co pisze prasa Žy-

dowska ©0 możliwości zatrudnienia
pracowników chrześcijan w przed-
siębiorstwie żydowskiem.

Oto żydowski „Nźsz Przegląd“

składa następujące oświadczenie:
„(W onegdajszym numerze „Naje Folks-

cajtung” ukazała się wzmianka, insynująca

naszemu wydawn.ctwu, że zamierza usu-

uąć najemnych pracowników drukarskich

żydów i zaangażować na ich miejsce zece-

rów nieżydowskich.

Zarząd Spółdzielni „Unja“ stwierdza,

że jest to nikczemne oszczerstwo, obliczone

na bałamucenie opinii”.

A więc dla żydowskiego ,„Nasze-

go Przeglądu“ samo posądzenie $0 ©
zamiar zaangażowania robotników
chrześcijańskich jest nikczemnością.

Natomiast, kiedy narodowcy nawo-
łują do kupowania u chrześcijan, to

się nazywa pogrūmem i żąda się od

władz, by ścigały młodzież polską

za działalność antypaństwową, a w

ostateczności za... tamowanie ruchu

ulicznego.
Odporność wobec „jadu anty-

semickiego”. |

Ale nietylko rząd i aparat admi-
nistracyjny chcieliby żydzi zaanga-
żować do walki z antysemityzmem.
Chcieliby wprząć niektóre przynaj-
mniej stronnictwa polityczne. W
pierwszym rzędzie chodzi o socjali-

stów, którzy ostatnio też znaczynają
uleśać powszechnym nastrojom an-
tyžydowskim,

To też odpowiadając na artykuł
posłą Niedziałkowskiego w „Robot-
niku”, publicysta żydowski, ukrywa-
jący się pod literami H. E, pisze w
„Folgscajtung“ tak:

„Czy kierown'ctwo PPS spełnia to 24“

danie? Nasze zarzuty wobec taktyki PPS

sformułowaliśmy w związku z oceną do-

piero co zakończonej sesji sejmowej. Sesja

"ta została bardzo szeroko wykorzystana

przez endeków dla ich hecy antysemickiej.

Czy mówcy pepesowscy w najmniejszym

stopniu przeciwdz'ałali temu szczuciu? Czy

zerwali maskę z podszczuwaczów  endec-

kich? Czy odsłonili przed masami polskie-

mi charakter dywersyjny tej hecy? Czy

przestrzegali masy przed ową „fałszywą

kartą”, którą grają endecy?
Nie, oni milczeli. A walcząc z Sanacją,

także nie wykorzystali argumentu żydow-

skiego, argumentu narodowego wogóle i

nie zdemaskowali dwulicowej, obłudnej po-

lityki Sanacji w całej tej sprawie.  Atoli

samo demaskowarie jeszcze nie wystarcza.

Należy wychowywać własne masy, wzmoc-

nić ich siłę oporna wobec jadu antysemic-

kiego, nacjonalistycznego wogóle..."

Swoją drogą chcielibyśmy przy
sposobności ustalić, jakim jadem zo-
stali w takim razie zatruci autorzy

oświadczenia w „Naszym  Przeglą-

dzie”, które zacytowaliśmy wyżej. 

 

Żydzi ostrzegają sanację.
bowiem ze wzmożeniem się' instynktów,

nienawiści i wzajemnych  niesnasek, en-

decja pragnie rozpocząć swój atak przeciw

rządzącemu obozewi. Taka jest najpier-

wotniejsza taktyka, którą stosują wszyscy

judofobi we wszystkich krajach: przedsta-

wiają rząd jako obrońcę żydów i dyskredy-

tują go u narodu, jako zażydzony, sprzedaj-

ny itp."

Żydzi żądają, aby rząd w jeszcze

silniejszym stopniu wzmógł prześla-
dowanie obozu narodowego:

„Oto te drobne niepokcje, kamienie w

żydowskich oknach gdzieś w zapadłem mia-

steczku — są to intrygi, zakrojone na wiel-

ką skalę. One przepełniają troską nasze

serca i wymagają zarządzeń ze strony

włacży”.

Żydzi ostrzegają sanację.
| Żydzi żądają dalszych represyj
' przeciwko obozowi narodowemu.

AEA SIT STSTNS TESTSTTNN NEO ЕНОМЕ

yplomatycznych
międry Japonją a Stanami Zjednoczonymi.

WIASZYNGTON (Pat). Ogłoszo-

no korespondencję dyplomatyczną,

wymienioną pomiędzy Stanami Zje-

dnoczonemi i Japonją. Japoński mi-

nister spraw zagranicznych Hirota

w nocie do prezydenta Roosevelta

chunek z niektorymi swymi zwolen-

nikami w postaci dania mu 20 groszy

i w mordę, oraz wypędzenie won, to

nie jeden z wrażliwych młodych

mmysłów odrzuci myśl o 20 groszach,

że gdyprzy-| a resztę zasady stosuje do swych
przeciwników.

Życie publiczne w Polsce zaczyna

 

zapewnia, iż *ząd japoński nie za-

mierza wywoiywać nieporozumień

z żadnem innem państwem. Podobne

zapewnienia zawarte są w nocie se-

kretarza stanu Hulla.

znamionować zdziczenie. Nie wy-

starczy nad tem ubolewać, ale trze-

ba zdawać sobie sprawę z tego,

skąd się to wzięło i dlaczego, oraz

kto towprowadził i wprowadza.

Nawróćmy do dobrych obycza-

jów w życiu publiczaem.

 

| Legjm Młodych
| Po liście pasterskim całego Epi-
|skopatu Polskiego, który wspomniał
lo działalności Legjonu Młodych w
duchu bezbożnictwa na wzór bol-
szewicki i napaści na Kościół, na du-
|chowieństwo, na Stolicę Apostolską,
|były oczekiwania złagodzenia tych
|wystąpień popieranej przez rząd or-

jganizacji miodzieży.

| Ostatni zeszyt „Państwa Pracy”
|nr. 10 z 18-go b. m., zaostrza jeszcze
napaści w obszernych wywodach,
zawierających m. in. takie ustępy:

„Uznając potrzebę istnienia umów, re-

gulujących stosunek wyznań do państwa,

stwierdzić należy iakt, że przepisy obowią-
zującego Konkordatu, jako układu pomię-

dzy Stolicą Apostolską, a Państwem Pol-
skiem, regulują stosunek państwa do Ko-

ścioła, a nic nie mówią o obowiązkach wy-
znania i wyznawców do wiasuej państwo-

wości To poważne niedomówienie w Kon-
kordacie obok uznania własnych praw Ko-
ścioła w postaci Kodeksu Prawa Kanonicz-

nego rodzi w praktyce życia państwowego

szeregi koniliktów, naruszających spokojną

egzystencję obywateli. Obowiązkowa nauka

dzieży — szkolnych i pozaszkolnych —
okazja do rozwijania wpływów politycznych

racją stanu...
Nic nie poradzimy na to, eminencje, że

reprezentujemy dwa typy zasadnicze ludzi.

My reprezentujemy typ człowieka krytycz-
nego, twórczego, pelnego inicjatywy, po- kleru, niezgodnych najczęściej z państwową |

wobec Rościoła.
szukiwacza trudności dla ich pokonywania,

a wy typ człowieka, reprezentującego sta-

gnację, omijającego trudności, wierzącego w

czyjąś mieomylność. My mamy autorytet we

wiasnem czuiem i wrażliwem sumieniu i we

wiasnej myśli, wy macie autorytei poza 50-

bą, za cnotę poczytujecie sobie bezwzględne

posłuszeństwo, nie zdając sobie sprawy z

|iaktu bardzo prostego, że sam wybór tego

(autorytetu decyduje o jego wartości abso-

lutnej.,.

\ Szanowne eminencje! przypisujecie nam

'miotanie oszczerstw na Stolicę Apostolską.

| A cóż to jest Stolica Apostolska? Wspania-

dy paiac, siužba, korony ze złota i drogich

| kamieni, pierścienie, szaty bogaie, cere-

monje, uroczystości, kadzidło, marmury, ko-

mie, karabiny, lektyki, klątwy, biogosia-

wieństwa.. Jeśli papież ma być namiesini-

kiem Chrystusa, to powinien upodobnić się

|do swego Pana i Mistrza w rzeczach pro-

stych i iatwych. Jakże sługa może mieszkać

w palacu i nosić potrójną koronę, gdy jego

Pan nie miał gdzie głowy skionić, a jeśli no-

sił koronę, to tylko cierniową? Czy papież

mógiby z dobrem sumieniem powtórzyć

słowa Chrystusa: „Przyszedłem do was

 

tych, którzy nie chcieli słuchać ich rozka-

zów, lecz odwoływali się do Chrystusa'.

Bezczelność tych  szyderczych

miotań się, zionących nienawiścią,

mówi sama za siebie, stwierdzając

jedynie, jak niezbędna była przestro-

ga ze strony Episkopatu.

Napaści Legjonu Młodych na religję
(WARSZAWA -KAP) W, głów-

nym organie Legjonu Młodych „Pań-
stwo Pracy“ z dn. 18 bm. znalazł się
specjalny dodatek pt. „Antyklery-|
kalny tront Legjonu Młodych”, za-
wierający szereg w najwyższym stop
niu obelżywych napaści na Kościół
katolicki. Mało tego, znajdujemy
tam wyraźne wystąpienia przeciwko
religji chrześcijańskiej:

„List pasterski pisze: Nie może-
my się pogodzić z zakusami, któreby
czemkolwiek zastąpić chciały wiarę
objawioną“ (7)

Vice versa: Zabraniamy komu-
kolwiek  demagogją i wypartemi

przez życie „objawieniami” zatara-
sować naszą drogę do umysłów naj-

| młodszych obywateli Państwa Zor-

ganizowanej Pracy! (Państwo Pra-
cy, 18 bm.j.

Oto jeszcze jeden dowód, że sto-
sunek do religjj Legjonu Młodych
niczem się nie różni od antyreligij-
nego nastawienia bezbożników  so-
wieckich. Wiara jak pisze organ
Legjonu Młodych — to są „wyparte
przez życie objawienia”,

Czy nie było słusznem potępienie
przez Episkopat Polski Legjonu
Młodych i ostrzeżenie społeczeństwa
przed tą bezbożniczą organizacją?

 

nie

|| Groźna była w swoim czasie
sprawa Jakóba hr. Potockiego, wła-
šciciela olbrzyinich dóbr, który ba-
wiąc zagranicą podczas subskrypcji
Pożyczki Narodowej, nie subskrybo-
wał, plenipotent zaś hr. Potockiego
usprawiedliwiał się, że nie ma do te-
$o upoważnienia swego mocodawcy,
a porozumieć się z nim nie może,
ponieważ nie wie, gdzie przebywa.

Prasa „sanacyjna”* urządziłą na-
gankę na Potockiego a zaraz po tem
urząd skarbowy zainteresował się
podatkami pana hrabiego i stwier-
dził nadużycia. Wraz z grzywnąi
procentami p. Potocki zapłaci około
600.000 zł.

Z Nieświeża piszą nam:
Za czasów zaborczych, gdy wszel-

kie zgromaazezia i naraay wiadze
'uwazaiy za rzecz zdrozną, mieomal
zbrodniczą, $śdy wszędzie $roziio
ucho szpiegowskie, wienczas roz-
powszeciniia się tajna prasa niele-
galna. Dziaiacze polityczni i spo-
ieczni rozumieli, iż tą drogą naj-
łatwiej traią do szerokich mas, na-
wet bowiem najbardziej lękirwy czie
czyną zaryzyki,» gazieć ukraakiem
przeczytanie gezety, gdy mu ją do
rąk weukną. W ten sposob szerzyły
się niebpezpiec:ie dla ciemiężców
idee.

„Między imn;mi i polscy niepod-
legiosciowcy posiugiwali się tajną
prasą, a marszaiek Fiisudski specjai-
nie się poświęci wydawaniu  „Ко-

boinika. Jak wykazały poźniejsze
wypaaki, lileratura nieiegaina wy-
waria wielki wpiyw na adlszy ich
rozwój.

Zmienily się czasy. Nie mamy
chwaia bogu rządow zaborczyca,
nie mamy ież « wata Bogu tymcza-
sem  nielegaln_j tajnej literatury,
jzwłaszcza prasy. Oby tak byio jak-
(najdłużej, oby represje wobec ро!-
skich pism ze sirony polskiej cen-
zury nie wywołało smuinych kon-

  

 
sekwencji!
W tej chwili mówimy o gazetach

legalnych i icn wpływach. Jeżeli
chodzi o pisma narodowe, to trzeba

stw:erdzić, że poczytność ich zwięk-
sza się w stosunku do koniiskat.
biate plamy na szpaltach pism na-
rodowych przecież tak są wymowne.

lnteligencja niechętnie czyta

pisma  prorządowe,
wsze można wiedzieć zgóry, co się

w nich wyczyta, a długie opowiada-

nia o obchodach, paradach, hołdach,

'entuzjazmach i t. d. doszczętnie już

czytelnikom zbrzydły. To też więk-

szość prenumeratorów i czytelników
prasy rządowej to ci, którzy się
chcą wykazać prawomyślnością po-
lityczno-sanacyjmą.

| Zdrowe idee, szerzone przez pra-
sę narodową, zyskują coraz większe

uznanie i popularność wśród szero-

 bo prawie za*|

Czy były nadużycia, czy też nadużyć
ło?by
Widocznie jednak pan hrabia

przez koligacje trafił do „sanacji“,
gdyż — jak utrzymuje „Robotnik“ —
podatek i grzywna zostały umorzone
a skończyło się na usunięciu dawne-

go plenipotenta i przyjęciu na jego
miejsce plenipotenta z pośród ludzi
dobrze  ustosunkowanych w  „sa-
nacji' i oczywiście dobrze opłacane
go. Mówią o pensji 60.000 zł. rocznie.

Chcielibyśmy przeto wiedzieć,
czy istotnie wykryte zostały naduży-
cia podatkowe w zarządzie dóbr Ja-
kóba hr. Potockiego i czy pan hra-
bia ma zapłacić Skarbowi niedopła-
cone podatki, czy też wogóle nie by-
ło żadnych nadużyć? 

ckati ad kKITI TATTO KITT NIRET I AnaisV is A iEISTTK,

Upadek pożytecznej placówki.
kich sfer społeczeństwa. Odnosi się
to tak do prasy sioiecznej, jak i pro-
wincjonalnej. lę pierwszą czytają
przeważnie, by się dowiedzieć o
„wielkiej polityce, natomiast duże

zainteresowanie budzi—druga dzię-
ki omawianiu spraw miejscowych.

Jako bardzo charakterystyczny
przykiad można podać historję ty-

goanika „Wispólna Sprawa”, wy-

chodzącego w Nieświeżu od lat trzy-

nasiu pod redakcją p. 4ygmunta Do-

manskiego, będącego też i wydawcą.
było to przez szereg lat jedyne

pismo polskie na terenie caiego wo-

jewództwa Nowogródzkiego, to też

w zyciu naszej prowincji odegrało

dość poważną rolę.
Przez pierwsze lata „Wspólna

Sprawa”, chcąc uchronić posskie
społeczeństwo kresowe od rozbicia
partyjno-politycznego, stała na sta-

nowisku naprawdę bezpartyjnem,
jedynie polskiem. Z czasem, gdy po

„maju przymiotnik „polski“ coraz

częściej usitowano zmienić na słowo

„sanacyjny“, gdy dobrą wolę społe-

czeństwa kresowego w kierunku u-

trzymania solidarności narodowej

zaczęto zbyt bezceremonjalnie i
beskarnie dyskontować na rachunek
sanacji, wtenczas „Wspólna Spra-
wa' zmieniła swój charakter i stała
się pismem wybiinie i ostro opozy-
'cyjnem. Na skromnych łamach ty-
(godnika omawiane były sprawy o
znaczeniu ogiinopaństwowem, ale
jteż i miejscowym dużo miejsca po-
święcano, Ujmowanie ich miało je-
den niezaprzeczony plus: każda spra

wa omawiana była szczerze i bez
ogródek, To też wkrótce „Wspólna
'Sprawa“ stała się postrachem dla

|wszelkich kacyków. Trudno tu wy-

mieniać poszczególne etapy walki

|publicystycznej, mie mniej jednak
jstwierdzić trzeba, iż niejeden wyłom

|w sanacyjnym froncie został w ten
sposób zrobiony, iż niejeden szkod-

Jnik został gruntownie unieszkodli-

wiony i zmuszony do zniknięcia z

areny politycznej na terenie kreso-

wym.
Akcja „Wspólnej Sprawy” tem

 

 

/

M

| Dalsze aresztowania
wśród młodych narodowców.

| Warszawska policja: polityczna
(przeprowadziła w ciągu nocy z po-
'niedziałku na wtorek nowe areszto-
[wania wśród działaczy narodowych.
Po przeprowadzonej rewizji władze
policyjne osadziły w areszcie An-
drzeja Świetlickiego (st. Uniwersy-
tetu), Włodzimierzą Wiśniewskiego

j(st. Politechniki), Jana Tokarskiego
(sł. szk, im. Wawelberga) i Stefana
| Szczęsnego, redaktora odpowiedzial-
inego „Sztafety '. Ё
| Wczoraj w godzinach popołud-
|niowych zwolniono z aresztu Karo-
la Dudzińskiego.
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Sala do wynajęcia
- na odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

„Tragedja” Sam. Insulla,
Wiedeńska „N ue Freie Presse”

nazywa „tragediją“ to, co się dzieje

 

religii w szkołach, zagwarantowana posta- |głodmy, przyszedłem do was nagi, byłem w |ze znanym spekulantem ameryksń-

nowieniami art. 120 Konstytucji i art. XIII |więzieniu?* Ani jeden z papieży nieumarł| skim, Samuelem Insullem. Tego wy-

Konkordatu, przerasta częstokroć ramy u- z głodu. I żadnemu z nich nie brakło szaty| MOWrego wyrażenia jednak trzeba

stawowe i w rozmaitych organizacjach mło- bogatej. I żaden z nich nie siedział w wię- [używać w cudzysłowie. Bo są tak-

jest zieniu, natomiast oni budowali więzienia dla że tragedje bez cudzysłowu i te na-
leży odróżniać od takich kolei losu,
jakie p. lnsuli przechoczi. W imię
prawdy...

Sau uel Insull jest Londyńczy-
kiem. Dziś ma lat 75... B,i biedaym
chłopcem, potem steuogr fem w
angielsk:em „iś.nie humorystycznem.
„Jarmark szczęścia”. Zaczął więc
pod docrą „gwla.dą*.

Wpadł w oko genjalnemu Ediso-
nowi, prowadzii mu buchalierję, po-
tem wszedł do dyrekcji jego zakia-
dów, aż w końcu został wieceprezy-
dentem caiego olbrzymiego koncer-
nu kdisona i jego giownym akcjo-
narjuszem. P. damuel pociąśnąt za
sobą brata Marcina. Tym dwum zna-
komiiym „rycerzom przemysłu” u-
daio się prawie zmonopolizować
przemysł elektryczny Stanów Zje-
anoczonych. Trust lnsuilów zaopa-
trywał w siłę elektryczną 5 tysięcy
miast, Uchodził za najsilniejszy w
świecie koncern przemysłowy. W
okresie największego rozwoju 1919
„do 1929 dochody trustu wzrosły z
1600 miijonów dolarów do sumy 2
miljardow. Insull byt — jak mó-
wiono w Stanach — władcą gazu i
elektryczności.

Raptem przed rokiem nastąpił
|krach. Pokazało się, że cały trust
prowadził swoje interesy w sposób
|zbyt „skomplikowany”. Jak Stinnes,
jak 1. Kreuger... _Napróżno szukał
S. Insuil pomocy w „General Elec-
tric”, u Morgana, u Owena Younga.
Może działały tu względy konkuren-
cyjne, a może trust Insulla nie był
już do wyratowania. Dość na tem,
że Samuel Insull zagrożony docho-
dzeniem o fałszowanie ksiąg rachun-
kowych i działanie na szkodę skar-
bu państwa — drapnął, Brat Mar-
cit — do Kanady i został wydany
Stanom. Samuel — do Grecji, której
rząd okazał się bardziej względnym
dla „prześladowanej'” ofiary. Aż
wreszcie i jemu zagroziła ręka spra-
wiedliwości. Ostatnie depesze o
wyjeździe Insulla w stronę Port Said
dowodzą, że ścigany miljoner ame-

 

|rykański stracił w Grecji grunt pod
nogami i szuka go gdzieindziej.
„Neue Freie Presse” pisze, jakoby
za cenę eksportu słodkiego wina
Ohios do Stanów Zjednoczonych
zgodziła się Grecja wypuścić Insulla
ze swej opieki. Może... Podobno p.
Samuel zdąża teraz do Persji lub
Afganistanu. Sądzi, że wreszcie
znajdzie bezpieczeństwo. Czy je
znajdzie? W każdym razie nie ucie-
knie nigdzie przed głosem oburzenia
mas drobnych akcjonarjuszów w
Ameryce, którzy mu swoje bne
oszczędności zawierzyli, a którzy go
teraz klną. Głos ten idzie za nim.
Prześladował go w Grecji Pójdzie
za nim i dalej. s

większe miała znaczenie, iż był to
jeden z nielicznych, a czasami zupeł-
nie samotny gios występujący prze-
ciw nieraz wprost nieprawaopo-
dobnym poczynaniom sanacyjnych
polityków prowincjonalnych.

'lrzeba przyznać, iż redaktor Do-
mański doznai wiele: kilkadziesiąt
koniiskat (15 proc. numerów), trzy-

dzieści procesow, kary sądowe wię-
zieria i grzywien, kary aaministra-
cyjne, zakaz prenumerowania,,Wspól
nej Sprawy” przez urzędy państwo-

we i samorządowe, oticjalny bojkot,

A mimo to przez szereg lat,

choć pelne biaiych plam, pismo
wychodziło stale i regularnie, Usia-
tecznie zmuszono właściciela dru-

karni do zaprzestania drukowania
gazety. Drukarz wieczorem zawia-
aomif wydawcę, iż następnego dnia

rano numer nie wyjdzie. | tak zgi:

nęła przynajmniej chwilowo najstar-

sza polska placówka wydawnicza w

województwie Nowogródzkiem. Re-

daktor Domański, zaskoczony nagłą
odmową drukarni, nie mógł powia-
domić czytelników o przymusowem
zamknięciu gazety,

Zamknięcie „Wspólnej Sprawy”,
mocnej placówki polskiej na Kre-

sach, to dla polskości kraju nie-
wątpliwie znaczna szkoda.
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DZIENNIK WILENSKI
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Stan wody na Wilji.
biblj.  Wróblewskich przy ul. Arse-
nelskiej, gdzie mieści się
neukowo-badawczy Europy Wschod-

W związku z podniesieniem się
wody na W.lji starosta grodzki Ko-

 walski zwołał posedzenie komitetu
przeciwpowodziowego, na którem
omawiano sprawę ewentualnego
wylewu i poruszono sprawę przed
sięwzięcia środków  zapobiegaw- Od 1931 r., t. į. od pamiętnej po-
czych. wodzi, która nawiedziia Wilno, ше

Po stwierdzeniu, że poziomwód mieliśmy
przekroczył 6 m, starosta zerządził|wody na Wilji, jak w roku bieżącym.
pogutowie powodziowe i wszystkie Poziom ten przekroczył 6 m. 12 cm.
sekcje komitetu przeciwpowodzio A jak było w 1931 r.? Wediug
wego przystąpiły do pracy. Są to |notowań „Dziennika Wil.” powódź
sekcje: pogotowia technicznego, | rozpoczęła się w dniu 22 kwietnia
bezpieczeństwa, sanitarno - žywno-| 1954 r. „Woda, której stan wynosił
Ściowa, „koiowa, łączności i budże-| dnia 23 b. m. o godz. 3-ej rano 5 m.

_ towa. Ida cm., o godzinie 12 w nocy tegoż

  

         
   

    

  
   

   

  
    

  

to rzeki.

Bezpośrednio po posiedzeniu ko:|nia dosięgia 6 m. 50 cm. O tej go-
mitetu starosta giodzki z prezyden:| dzinie woda zalała część ulicy Zy-
tem miasta Moies:ewskim i prze | gmuntowskiej kolo pałacu po-[ysz-
wodniczącymi  sekcyj zlustrował | kiewiczowskiego. Woda” zalała 9 da:
brzegi Wilji na teienie <ałego mia-|mów i budynków przy ul. Brzeg An-
sta, badając szczególnie miejsca,|tokojski, W. pobliżu ul. Łukiskiejktóre zazwyczaj najwcześniej woda | woda pozalewała znajdujące się tam

P> а17 ж а ił tartaki, Na Zwierzyńcu woda wylała
6 18 « оОНИ ": Melas: įna przestrzeni 1 kim. Nocy tej Wi-

gi AB cm. wody. jednak WCIĄŻ | lenka podryła górę Bekieszową.oprzybywa, około 1 do 2 m. Masy ziemi zasypały koryto rzeki
— па godzinę. ы г

W niektórych miejscach, jak na | Wilenki.
brzegu Aotokolskim, około domu. ! „Wilni
„Nr. 15, przy ul Staro-S:lach urae, |rozpoczęła się przy podniesieniu

l przy u. Tartaki, woda wystąpiła SIĘ poziomu wody do 6 m. 50 cm.

tak wysokiego poziomu|

Jak widzimy, powódź w Wilnie |25

Stan zdrowia J. E. ks. Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego.

Pierwsza przechadzka Arcypastera.—Zapowiedź drugiej
operacji.

J. E. ks, Arcybiskup-Metropolita

' Antokol, Arcypasterz czuje się

więcej rozmawia. wy (niedrożności jelit).
W, dniu wczorajszym w godzi-

'raz wyszedł z kliniki i odbył o włas-|mu,
nych siłach przechadzkę.
dnia Arcypasterz odbył dwie prze-|dr. Świda,
|chadzki po ogrodzie,
| kliniki.
Arcypasterz. spacerował bez niczy- | dalsze postępowanie.
jej pomocy około 20 minut,

(A TTTPROZA OCZ K TITTTEOB AAS
— Godziny handlu przed świę-

tami. Wobec zbliżających się świąt

które nastąpi w piątek. W. ba-

prof.
należącym do|prof. Rutkowski z Krakowa.

alu w tygodniu przedświątecznym. mości,
Ma pomocy powyższego zarządzenia rzałości
nandel w tygodniu poprzedzającym leinim r. b. odbędzie się w czasie odświęta będzie mógł odbywać się 4 do 30 czerwca.
w następującym czasie: w niedzielę! Zainteresowani winni złożyć domarca od godz. 13 do 18 i od Kuratorjum (Wolana Nr. 10, pok. 22)<6 do 30 marca godziny handlowe najpóźnie do dnia 15 maja r. b. po-pizedłuzone zostają do godz. Zl-ej,|danie i załączniki :zaś 31 marca handel trwač može| i

że gimnazjalny egzamin doj-
dla eksternów w terminie

Z Kurji Metropolitalnej komuni-
Romuald Jałbrzykowski w dalszym| kują nam, że stan zdrowia J. E. ks.
ciągu przebywa w lecznicy św. Jó-| Arcybiskupa - Metropolity R. Jał-

asy: | zeła na Nowym-Świecie. Stanpo- | brzykowskiego; po pierwszym zabie-
joperacyjny jest dobry. Chorobali- gu operacyjnym, dokonanym w dniuniej, zainstalowano dwa reflektory, | kwiduje się normalnie i pomyślnie. |24 ub. m., tak dal i ił,|utore będą oświetlały w nocy 70 Ža aPo onegdajszej przejaždžce na|iż w obecnej chwili można myślec
! : Ьаг-,'о wykonaniu drugiego, ktėrego ce-
dzo dobrze; jest bardziej ožywiony i|lem byłoby usunięcie przyczyny cho-

| 8 Dla oznaczenia terminu tego za-
„nach przedpoludniowych J. E. ks. |biegu, Arcypasterz poddany zosta-
Arcybiskup - Metropolita pierwszy |nie dokładnemu badaniu lekarskie-

W ciągu|daniu wezmą udział: prof.Michejda,
Januszkiewicz i

Od
Podczas każdej przechadzki|wyniku tego badania zależeć będzie

2 brzegów.
   

   

   

    
   

  

   

   

     

   
   

    

  

  

    
  

 

    

 

   
   

    
    

   

   

          

    

 

  

 moś-i z Wilejki powiatowej (górny
bieg W.lji) o godz. 8 rano, da. 21
b. m. staa wody wynosił 1 m. 95
cm. nad poziom normalay, a o g
15ej tegoż dnia 1 m. 75 cm,

przybierała,
grozi niebezpieczeństwo powodzi.

'_. Ze źródeł miarodajnych dowia-
| dujemy się, że mające się w roku
bieżącym odbyć wybory do Wileń-

| skiej lzby Rzemieślniczej nie będą
miaiy miejsca. W
mo, miały być rozpisane w kwietniu
r. b. dlymczasem p. wojewoda wy-
stąpił do władz centralnych z wnios-
kiem przedłużenia kadencji obecnej

4 Przejściowy wzrost zachmurze-
ia, miejscami możliwe drobne opa-
dy, poczem stopniowe polepszanie
Się stanu pogody. Ciepło. Słabe
wiatry miejscowe.

DIŁURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki: ;
; Augustowskiego ul. Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-18); Jurkowskiej . Romec-
iego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99] oraz wszyst-

ie © przedznieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
|. — Rekolekcje dla mieszkańców
„Somu nociegowego Połocka 4 roz-
|poczną się w niedzielę dnia 25

1-ej wieczorem.
— W. kościele S. S. Wizytek w dniu

Ё bm. odbędzie się uroczyste nabożeć-
3two z nauką na cześć Swięta M. Boskie;
dolesnej, z powodu 1700 letniej rocznicy

|Boleści M. Boskiej. Nabożeństwo rozpocz-
Nie się o godz. 7.20 rano.

2 MIASTA
— Zwiedzanie Katedry w dniu
b. m. Staraniem Koła Pań Komi-

etu Ratowania Bazyliki Wileńskiej
Įtostalo zorganizowane zwiedzanie
Matedry, Wycieczki, złożone z 10
do 12 osób, będą oprowadzańe przez
bp. Inżynierów z Kierownictwa ro-
„ot. W dniu tym również będą po-
kązane  insygnja królewskie, jak

nież sprzedawane przy wejściu
przez członkinie Koła Pań — arty-
stycznie wykonane palmy i pisanki.

SPRAWY MIEJSKiE.
— Obniżenie opłaty za czynności

liejskiego urzędu przemysiowego.
Wobec zaostrzającego się kryzysu,
vładze miejskie postanowiły -z

|lniem 1 kwietnia obniżyć opłaty za
zynności Urzędu Przemysłowego.
tak za zgłoszenie przedsiębiorstw

*wolnionych od wykupu świadectw
totychczas pobierano opłaty w wy-
okości 5 złotych, obecnie zmniej-
ono do 1 zł. Za zatwierdzenie

brzedsiębiorstwa taksę zmniejszono
10 złotych do 5 zł. Wysokość opłat

łą karty rzemieślnicze ustalono na
* złote, dotychczas 3. I wreszcie za
głoszenie dorożki samochodej opła-
zmniejszono z 30 zł. na 20 zł.

obec pauperyzacji, jaka nastą-
Mła w handlu i rzemiośle zmniejsze-
lie powyższej taryfy jest bardzo na
"zasie,

` — Sprawa pomocy lekarskiej
obotnym- W związku z wej-

iem w życie nowej ustawy scale-
owej w ubezpieczalniach społecz-
ch, bezrobotni zostaną pozbawieni
отосу lekarskiej. Siłą rzeczy cały
даг niesienia pomocy bezrobot-
ym przerzucony zostanie na opiekę

fpołeczną względnie fundusz pracy.
"la omówienia sposobu, formy i fun-
Uszėw na ten cel zwołana została

Według nadchodzących wiado- bliski punktu kulminacyjnego.

z nie 6-ej rano woda zaczęła opadać.
czego wuioskoweć należy, ze przez|
pewien czas woda w Wilnie będzie|

jednekże Wilnu ne

W aniu wczorajszym na tarasie

Przedłużenie kadencji Rady izby
Rzemieślniczej.

Wybory, jak wiado- |

 

JAKA DZIŚ$ BĘDZIE POGODA? w Zarządzie miejskim. Udział w niej

Obecny stan Wilji jest bardzo już

i Od 23 kwietnia woda wzbierała
jdo niedzieli 26 tegoż miesiąca do
„godz. 5-ej rano. Poziom wody wy-
"nosi wówczas 8 m. 35 cm. O godzi-

 

Stan wody o godzinie 12-ej w
jnocy wynosił 6 m. 14 cm., czyli 3 m.
178 cm. ponad poziom normalny.

Rady Izby jeszcze na jeden rok.
Według nadeszłych wiadomości, mi-
nisterstwo wniosek p. wojewody
zaakceptowało.

Trzeba zaznaczyć, że wśród rze-
mieślników poczynione zostały już
daleko idące przygotowania do wy-
borów, tymczasem odbędą się one
dopiero w roku przyszłym.

wzięli wszyscy lekarze rejonowi z
naczelnym lekarzem miasta d-rem
Narkiewiczem na czele oraz przed-
stawiciele instytucyj zainteresowa-
nych. Konferencja miała narazie
charakter informacyjny.  Postano-
wiono ściśle ustalić liczbę bezrobot-

do godz. 18-ej. Przedłużenie godzin
nandlu dotyczy również zakiadów
fryzjerskich.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Strajk szewców zaostrzył się.

W ciągu dnia wczorajszego pogor-
szyła się sytuacją strajkowa szew-
ców. Narazie nie może być mowy
nawet o jakiemś polubownem za-
łatwieniu kwestji spornej. Wysokość
stawek w tych warunkach może
ustalić jedynie aibitraż składający
się wyłącznie z osób, pochodzących
z poza sier zainteresowanych. W
danym wypadku najbardziej poważ-
ną rolę musi odegrać Inspektorat
Fracy. Dotychczas nie strajkowali
jedynie szewcy mechaniczni, którzy
pertraktowali ze swoimi pracodaw-
cami w sprawie zawarcia umowy
zbiorowej. Obecnie jednąk, wobec
niemożności likwidacji zatargu mię-
dzy szewcami ręcznymu a właści-
cielami zakładów gotowego obuwia,
pertraktacje te zostały zerwane 1
mechaniczni przystąpili również do
strajku, Strajk szewców mechanicz-
nych ogarnął niemal wszystkie wy-
twórnie obuwia mechanicznego,
znajdujące się na terenie naszego
miasta. Porzucenie pracy przez
szewców mechanicznych nastąpiło
nieoczekiwanie w godzinach ran-
nych. Właściciele wytwórni gotowe- nych, którym miasto będzie musiało

przyjść z pomocą, oraz w ogólnych
zarysach omówiono akcję finansową.

Dla powzięcia konkretnych w tej
mierze uchwał, zwołana

w ubezpieczalni społecznej
ŻYCIE GOSPODARCZE.

— lzba Handlowa Polsko-Bai-
tycka. Dnia 20 marca rb. odbyło się
pod przewodnictwem p. dr. Male-
szewskiego posiedzenie Komitetu
Organizacyjnego Izby Handlowej
Polsko-Bałtyckiej.

Sprawozdanie z przebiegu roko-
wań o traktat handlowy z Łotwą
złożył p. inż. A. Kawenoki. Jak ze
sprawozdania tego wynika, węzły
gospodarcze, łączące Polskę z Ło-
twą, stopniowo się rozluźniają, skut-
kiem czego eksport nasz do Łotwy
w chwili obecnej jest minimalny.
Zadaniem więc Izby Handlowej Pol-
sko-Bałtyckiej będzie usunięcie, w
miarę możności, tego dla nas tak
niepomyślnego zjawiska.

Ponadto omówione zostały spra-
wy bieżące, poczem Komitet uchwa-
lił zwołać na dzień7: kwietnia rb.
plenarne zebranie Izby.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Przy zwijaniu sklepów. Z racji

zbliżającego <ię nowego kwartału
przypomnieć należy, że w myśl no-
wej ustawy przemysłowej, o każdem
otwarciu lub zamknięciu jakiegokol-
wiek sklepu, zaliczonego w ustawie
do pojęcia uprawiania przemysłu,
należy niezwłocznie zawiadomić o
tem wydział przemysłowy zarządu
miejskiego. C ile przedsiębiorcy
otwierający nowe sklepy w więk-
szości wypadków o tem pamiętają,
o tyle zamykający sklepy przepisu
tego, mimo niejednokrotnych przy-
pomnień w prasie nie przestrzegają,
nie orjentując się widocznie, że gro-
zi im to z jednej strony poważną ka-
rą, a z drugiej nie ustają przez to o-
bowiązki, wyn:kające z faktu pro-
wadzenia przemysłu. Kara ta sięgać
może 1000 zł. względnie 14 dni

będzie
jeszcze jedna konierencja w ciągu|
bieżącego miesiąca, gdyż już zdn. hutników,
1 kwietnia znaczną część bezrobot-|źródeł
nych. straci prawo do leczenia się |pertraktacje między właścicielami

„szym wykład О. Hedemanna: „Z

$o obuwia siarają się ponownie na-
wiązać kontakt z szewcami mecha-
nicznymi w celu likwidacji zatargu
i podpisania umowy zbiorowej.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Dziś ma wybuchnąć strajk

Jak się dowiadujemy ze
dobrze  pointormowanych,

w kwestji polubownego ustalenia
wysokości wynagrodzeń za pracę
zostały zerwane. W ciągu dnia
wczorajszego nie udało się ich na-
wiązać, co spowoduje nieunikniony
wybuch strajku. Robotnicy spostano-

ili porzucić pracę dziś -zrana.
Strajk obejmie wszystkie huty, znaj-
dujące się w naszem mieście.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
— Zebranie Zrzeszenia Lekarzy

Absolwentów U. S. B. odbędzie się
wspólnie z innemi Stowarzyszenia-
mi dziś w lokalu T-wa Lekarskiego
ul. Wielka 24 o godz. 8-ej,

Na porządku dziennym  relerai
dr. S. Brokowskiego pt. „Nowa
Ustawa o Izbach Lekarskich.
— Z Sokola. W niedzielę odbę-

dzie się o godz 19, w lokalu wła-
snym przy ul. Wileńskiej 10, wie-
czór dla członków i wprowadzonych
gości. Na program złożą się: odczyt
Pp. profesora dr. Stanisława Cywiń-
skiego na temat „Grzechy Sienkie-
wicza” oraz występ choru „Echo“
pod batutą p. proiesora Władysława
Kalinowskiego.

Na zakończenie zostaną rozdane
nagrody uzyskane na zawodach
strzeleckich w Sokole w dniu 11 bm.

ODCZYTY.
— Cykl odczytów „Dawne Wil-

no*, Wi piątek dn. 23 bm. odbędzie
się ostatni odczyt z tego cyklu po-
święcony poezji filomatów. Konfe-
rencję pod tym tytułem wygłosi
prof. Manfred Kidl. Początek o go-
dzinie 6. :
—Powszechne wykłady uniwer-

syteckie. Z cyklu odczytów „Port
w Drui'* odbędzie się w dniu dzisiej-

przeszłości Drui'. Początek o aresztu, albo też obydwuch kar łącz-
nie, stosowanych w drodze admini-
stracyjnej. |

Nalskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa- 

  
dzić zapomocą bonów jałmu-

„Žniczych „Caritasu“

"DESI |w swietlicy Chrzescijaūskiego Uni-

ska”. Wstęp dla wszystkich bez-

godz. 7 wiecz. (gmach . główny Uni-
wersytetu, ul, Św. Jańska 10, sala 5).

Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy. Dziś o godzinie 7 wiecz.

wersytetu Robotniczego (ul. Metro-
politalna Nr. 1 Il-gie p. (p. prof. Le-
on StępińskiWAŻ pogadankę: dy-
skusyjną pt. „Księżyc i jego zjawi-

hut wileńskich a ich pracownikamiz muzyką kompozytora Waleńskiego Jerze-

— Młodzież szkół średnich —
dzieciom Wileńszczyzny. Jutro o godzinie
4.30 p.p. w Teatrze na Pohulance odbędzie
się barwne widowisko pod tytułem: „Polo-
neza czas zacząć" Całkowity dochód z
którego jest przeznaczony na rzecz głod-
nych dzieci Wileńszczyzny. Wykonawcami
w tem

głodnym

„nich miasta Wilna
Zz produkcyj
śpiewu.

Widowisko składa się
tanecznych, inscenizacyj i

Najdeli kaka li
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-owYRÓB POLSKI|
NYM WYKROJEM

AED NBA SK ASITSSS

Teatr I muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

śodz. 8-ej w. po raz drugi misterjum pasyj-
ne pt. „Golgota”, w wykonaniu całego ze-
społu Teatru Miejskiego na Pohulance oraz
chóru pod kier. prof. Adama Ludwiga.

Uwaga! Szatnia na Balkon I i П. —
nie obowiązuje.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“, Dzisiej-

sze widowisko propagandowe. Dziś melo-
dyjna operetka Stolza  „Dzidzi”. Ceny
miejsc od 25 gr.

Jutro z powodu próby generalnej —
teatr nieczynny.
— Rajski ogród” W sobotę najbliż-

szą preńjera oryginalnej komedji muzycznej

 

       
   

 

go Swiętochowskiego.  Premjera tego u-
tworu będzie w swiecie artystycznym wy-
darzeniem niezwykłem, którego echo roz-
brzmiewać będzie we wszystkich środowi-
skach artystycžnych Polski. Instrumen-
tacji tego utworu dokonał M. Kochanowski,
opracowanie tekstu i reżyserja K.Wyrwicz-
Wichrowskiego. Obsadę tworzą  pierwszo-
rzędne siły artystyczne.
— Popoiudniówka niedzielna po ce-

nach zniżonych „Niebieski motyl".
— Kino Teatr Rozmaitości Dziś,

i dni następnych wyświetlany jest film, pt.
Chicago”. Na scenie: „Jak kocha student“,

 

POLSKIE RADJO WiLNO.
Piątek, dnia 23 marca,

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.
por. Chwilka gosp. dom. 11,40: Przegląd
prasy. 11.50: Utwory Corneliusa (płyty].
1151: Czas. 12.05: Koncert, Kom. meteor.
12.33; Koncert. Dzien. poł. 15.15; Pogai.
L.O.P.P, 15.25: Wiad. o eksporcie. 15.30:
Giełda roln. 15.40: Koncert dla młodzieży
(płyty) „Weber”. 16.10: Koncert. 16.40:
„Fortepian i jego literatura" (II) — pogad.
16.55: Koncert uczniów Konserwatorjum
Wil. 18.00: „Realizacja nowych programów
w I-szej klasie gimnazjum* — odczyt. 18,20:
Szarada płytowa. 19,15: Rekolekcje radjo-
„we — pogad. I — prowadzi ks, prof. Hen-
ryk Hlebowicz, 19.25: Feljeton aktualny.
Wiad. sport. Wil. kom. sportowy. Dzien.
wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Po-
$gadanka muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny z Filharmonji. „U poetów kwi gi”
— felj. 22.40: Muzyka tan. Kom. meteor.
23,05—23,30: Muzyka tan.

Czwartek, dnia 22 marca 1934 r.
7,00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Czaj-

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. prof, 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: Audycia
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 klasyczna.

Pouczającą audycje muzyczną usłysza
radjosłuchacze dzisiaj o godz. 15,40 ze stu-
dja ee, Prof, Michał Józefowicz
wygłosi pogadankę na temat „Bach jako
mistrz organów”, ilustrowaną przykładami
z płyt gramofonowych, nagranych przez
najlepszych solistów. | 

atny, nowią utwory, związane z określonemi wy-

Poezja okolicznościowa.

widowisku jest młodzież szkół śred-|

|wicz. Pierwszą pogadankę z tego cyklu
Osobny dział twórszości literackiej sta-| usł

"KRONIKA POLICYJNA.
— Echa kradzieży 30 tys. sztuk

papierosów. Przeprowadzone do-
chodzenie w sprawie zagadkowej
kradzieży 30 tys. sztuk papierosów
„Ergo” ustaliło wraz z ekspertyzą,
że kradzieży papierosów dokonano
nie w Wilnie jak podawał komuni-
kat PAT., lecz na linji kolejowej.

Pochwycenie szajki
‚ Na terenie miasta zlikwidowano
niebezpieczną szajkę włamywaczek
w osobach Wandy Stanisławek, Ma-
rje Szostakowej i sióstr Kowalew-
skich Julji i Marji,

Włamywaczki ostatnio dokonały
około 8 włamań mieszkaniowych.
Ostatnie włamanie dokonane zostało

UL Ludwisarska terenem walki
bokserskiej. odbędzie się w sali przy ul. Ludwi-

nizatorzy czynili starania, by uzy-
'skać salę bardziej reprezentacyjną,
|jaką jest przy ul. Ostrobramskiej ki-
jno Rozmaitości.
| Niestety jednak właściciele kina
jchcieli na sportowcach porządnie
|zarobić. Postawione przez nich wy-
|śórowane warunki były nie do
' przyjęcia.
| Postanowiono więc, chcąc nie
|chcąc, mecz rozegrać przy ul. Ludwi
„sarskiej.
| Mecz rozpocznie się o godz, 12.
| Ceny biletów są od 1 zł. do 3 zł.

Mecz będzie transmitowany
przez radjo w:ieńskie.

i Konierencja wioślarska
w Magistracie,

Poruszona przez nas sprawa za-
sypania piaskiem szeregu przystani
wioślarskich obudziła ogromne za-
ciekawienie.

Wystarczy powiedzieć, że po u-
kazaniu się artykułu omawiającego
opłakany los sportowców, nad
brzeg Wilji pośpieszyły tłumy cieka-
wych widzów, by naocznie stwier-
dzić, że faktycznie Magistrat zasy-
pał już częściowo pięknie położone
przystanie klubów wioślarskich.

Dowiadujemy się, iż Magistrat

nych klubów.

japońskieg

Ciekawy dokument ogłasza „Po-
loma“ list japońskiego generała z
czasu wojny rosyjsko - japońskiej,
której 30-lecie w tym roku przypada.

| List, który w dosłownym przekładzie
j podajemy poniżej, był pisany do Pol-
|ki, pani B., której mąż, oficer rezer-
wy armji rosyjskiej, „zginął bez

Kaina,KeaUrEiiaw

Ruch wydawniczy,
Najpiękniejszy polski portret kobiecy,

W. „Zachęcie warszawskiej odbywa

jsię wystawa pod hasłem „Najpiękniejszy

| portret kobiecy”, Każdy zwiedzający wy-

stawę, należy zarazem do sądu konkurso-

wego, może bowiem uczestniczyć w wybo-

rze „Najpiękniejszego portretu“ i oddawszy

za nim głos, przyczynić się do nagrodzenia

artysty, Oddzielnie głosują laicy, oddzielnie
plastycy. Jedną nagrodę otrzyma portret,

uznany za najlepszy przez laików, drugą

przez plastyków. Zrozumiałem, że niezwy-
kła wystawa ściąga mnóstwo publiczności,

która żywo interesuje się nią i omawia wy-

stawione portrety. Część ich reprodukuje
ostatni (12) numer „Ilustracji Polskiej”, któ-

ry jak zawsze przynosi treść obfitą i bardzo

urozmaiconą.Na uwagę zasługuje nieznany

portret Kościuszki, aktualny, albowiem

dn. 24 b. m. przypada 140 rocznica przysię-

$i na rynku krakowskim. Artykuliki po-

mniejsze, mnóstwo zdjęć aktualnych z kra-
ju i zagranicy, odcinek powieści, nowela,

mody, humor, strona młodzieży, kącik czy-

telników, rozrywki umysłowe — oto treść
pięknego i bogato ilustrowanego tego tak
taniego tygodnika.

wllustrację Polską* nabywać można u
wszystkich kolporterów i w administracji

„Dziennika Wileńskiego”, Wilno, ul. Mo-
stowa 1.

darzeniami natury historycznej.  Powsta-
wały dawniej panegirvki, ody, pieśni po-
święcone wielkim osobistościom i ich czy-
nom. Wartość artystyczna tego typu utwo-
rów bywa rozmaita, niekiedy jednak osiąga
wysoki stopień. dzisiejszej audycji lite-
rackiej o godz. 19-ej p. Tadeusz Byrski zaj-
mie się specjalnie poezją okolicznościową,
RR: najbardziej ciekawe  przy-
kłady.

Laureaci wileńscy.
Jutro, w piątek, o godz. 16,55 koncer-

tować będą przed mikiofonem wileńskim
uczniowie klasy fortepianowej naszego
Korserwatorfjum, odznaczeni na konkursie
dla młodocianych pianistów w Warszawie.
W wykonaniu programu złożonego z utwo-
rów Schumanna, Paderewskiego, Haydna,
Chopina i in. wezmą udział pp. Czesław
Ziembicki, Pola Składkinówna i Barbara
Jezierska.

Rekolekcje 1adjowe.
Zwracamy uwagę  radjosłuchaczy, iż

wzorem lat ubiegłych rozgłośnia wileńska
zorganizowała w bieżącym okresie wielko-
postnym cykl rekolekcyj radjowych, które
prowadzić będzie ks. ;rof. Henryk Hlebo-

 

SP O R
Mecz bokserski Estonja — Wilno|

HEMOROIDY ‹гочу
HEMORIN-Z/awe

Z. F. K. Rz. 16/2—34. Nr. Z.

złodziejskiej kobiet.
do mieszkania Piotra lwanowskiego
|przy zaułku Rymarskim, gdzie wła-
|mywaczki okradiy doszczęlnie mie-
i szkanie.

Rzeczy, pochodzące z kradzieży,
znaleziono uw pasera Rezmana (No-
| wogródzka 24).

į в

| Ciekawi jesieśmy co też usłyszy-
| my na tej konierencji??

Jakoby akademicy zamierzają na
| znak protestu, któregoś pięknego

SPRAWY SZKOLNE.  sarskiej 4. № sali tej kilka razyod-!poranka znieść pod Magistrat caty
— Egzaminy dojrzałości dla eks. bywały się już spotkania bokserskie, iswój tabor wioślarski, pozostawia-

władze administracyjne wydały za- ternów. Kuratorjum Okręgu Szkol-!ale ze względu na to,, że sala ta po-rządzenie, normujące godziny han- nego Wileńskiego podaje do wiado-|mieścić może tylko 1200 osób orga-
jąc łodzie na ulicy Dominikańskiej,

Dowiadujemy się również, z po-
zszą rawą zainteresował się
nikas + Wil. Kom. T-wa Wio-

ślarki, który chce zwołać protesta-
cyjne zebranie.

Pracy magistrackiej przeszkodzi-
ła obecnie częściowo wezbrana fala
Wiilji, która prawie cały piasek na-
wieziony zmyje zupełnie.

\
Targi sportowe odbędą się w maju.

Miejski Komitet W. Е. postano-
wił zatwierdzić projekt organizowa-
nia wiosennych targów sportowych.

Targi te, kióre mieć będą cha-
rakter jarmarku sportowego, odbę-
dą się w maju.

Przewodniczącym komitetu orga-
nizacyjnego mianowany został płk.
Iwo Giżycki. '

Lekkoatleci wybierają nowego
prezesa,

Wil. Okr. Zw. Lekkoatletyczny
pozostał bez prezesa, bo dotychcza-
sowy przewodniczący płk. Wenda
zrzekł się zajmowanego stanowiska.

Lekkoatleci wyznaczyli więc już
termin nadzwyczajnego zebrania 5
kwietnia, by dokonać wyboru nowe-
$o prezesa.

Prezesem zostanie prawdopodob-
nie płk. Klewczyński, który żywo

 
postanowił w tych dniach zwołać interesuje się zagadnieniami spor-
specjalną konferencję PW toweimi,

(SISNTM ATI G S STAI

NIEZWYKŁY OBJAW RYCERSKOSCI
o generała.

List zprzed30lat.

wieści'.
Zrozpaczona żona (zamieszkała w

jednem z miast b. Kongresówki) wy-
jechała do Krakowa (wówczas „za-
granicę') i stamtąd zwróciła się do
generała Nogi, z którego oddziałem
miał walczyć jej mąż w bitwie, w
której zginął. Po czterech miesiącach
nadeszła odpowiedź, napisana przez
adjutanta na zlecenie gen. Nogi i
przez niego samego podcyfrowana.

Szancwna i łaskawa Panil
„Przeczytawszy list Pani z dnia 19 li-

stopada 1904 r., zostałem przyjęty głębo-

kiem wrażeniem i szczerem, najgłębszem
współczuciem. Od najmłodszych lat służąc

w wojsku, bywałem w niejednej bitwie, wi-

działem też niejedro nieszczęście, sam prze-

cierpiawszy niejedzą straszną chwilę. A te-

raz, przedstawiając sobie smutne położenie

Pani, uczułem się wzruszony, zwłaszcza sło-

wem „dzieci”,
Chcąc ulżyć jaknajrychlej ciężkiemu

położeniu Pani i usunąć mgłę, jaka je po-

krywa, natychmiast zwróciłem się do na-

szego biura jeńców wojennych, wkładając
jednccześnie na mego adjutanta obowiązek,
aby o Pani mężu wystarał się o wiadomości

od oficerów i żołnierzy, którzy brali udział
w walce dnia 9 lipca. Chciałem otrzymać od
nich choćby małą wskazówkę.

Q! jakże mi smutno zawiadomić Panią

teraz, że odpowiedź biura jeńców i gorliwe

zabiegi adjutanta nie przyniosły mi żadnych

wiarogodnych wiadomości o Panu B.. Po-
zwoli Pani, że ośmielam się powiedzieć, iż

zrobiłem wszystko co było w mej mocy, a

podjąłem starania w tej sprawie, jakie tyl-

ko dały się uczynić, Oh, biedne dzieci i ich

matka! Niech pani jednak nie myśli, że sa-

ma jedna znajduje się w tak strasznem po-

łożeniu To w czasie wojny rzecz zwykła...

U nas, w Japonji niemało takich sierot i
wdów! Nie upadajcie jednak na duchu, nie-

szczęśliwi! Trzeba przecież przyznać, że w

takich czasach przypadek zdarza, iż nie mo-
żemy otrzymać dokładnych wiadomości.

Gdyby mąż pani był przewieziony do Japo-
nji wraz z innymi jeńcami, to rząd nasz i lud

przyjąłby go z wielkiem poważaniem i głę-

bokiem szacunkiem, jako dzielnego żołnie-
rza, który spełnił swój obowiązek względem

ojczyzny. A w razie nieszczęścia, gdyby je-

go rosyjscy towarzysze broni zostawili zabi-

tego na polu walki to nasze japońskie woj-

sko pochowałoby ze czcią jego ciało, jako

bohatera, który poświęcił życie za państwo,

a krzyż na mogile byłby po nim wieczną pa-

miątką.

Kończąc list raój, pośpieszam wyrazić
Pani szczere współczucie i prawdziwy sza-

cunek.
23 lutego 1905,

Adjutant generała Nogi”.

Pod spodem podpisane własno- yszymy w piątek o żodz. 19,15, następną w sobotę o tejże godz'nie. |
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ręcznie przez generała:
„Z rozkazu generała — N.*   
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Z KRAJU.
Pemoc ludności głodującej.

GŁĘBOKIE (Pat.) Akcję pomocy
ludności głodującej na terenie po-
wiatu prowadzą Komitety Gminne
pod zwierzchniem kierownictwem
Komitetu Powiatowego.  Pozatem
przy szkołach działają komitety
szkolne. Ze sprawozdania kasowego
za miesiąc luty wynika, że Komite-
ty [zebrały tytułem ofiar 1917 zł
gotówką, około 20000 kg. różnych
zbóż, 3700 kg. ziemniaków oraz

różne tłuszcze.
Do dnia 1 b. m. udzielono po-

mocy 144 rodzinom (6261 osobom).
Ludność dorosła zasadniczo wzą-

mian za otrzymaną pomoc jest po-

ciągana do świadczeń w postaci

robocizny przy robotach drogowych.
Dotychczas odpracowano 210 dnió-

wek pieszych i 718 dniówek kon
nych. Po otrzymaniu zwiększonego
przydziału mąki zorganizowano do-

żywianie dzieci w szkołach. Nieza-
leżnie od przyszłej akcji aprowiza-
cyjnej rozpoczęła się wiosenna
akcja siewna. Po otrzymaniu fundu-
szów ze skarbu państwa poczyniono
starania w kierunku dokonania za-
kupów udpowiednich nasion, które
będą rozdane drobnym rolnikom.
Będzie to pożyczka zwrotna w je-
sieni w postaci zboża dobrze oczy-
sztzonego lub gotówki.

Po przeprowadzeniu powyższej
akcji powołane są Komitetu Gmin-
ne, które na podstawie wniosków
rad gromadzkich zajmą się rozdzia: łem otrzymanych kontyngentów.

Sytuacja na Dźwinie groźna.
GŁĘBOKIE (Pat). Sytuacja na

rzece Dźwinie przedstawia się groź-

nie. Pod naporem spływających lo-

dów rzeką Dzisienką utworzył się

zator długości ok. 2 km., wskutek

 

Ostatnie meldunki donoszą, że o go-
|dzinie 18-ej lody ruszyły i woda za-
| częła powoli opadać. Górna część
rzeki jeszcze stoi.

Na pozostałych rzekach w po-

czego stan wody gwałtownie się | wiecie żadne niebezpieczeństwo nie

podniósł do wysokości 7 m. 89 cm. grozi. Lody spływają.

Przeniesienia starostów.

Minister spraw wewnętrznych

przeniósł dotychczasowego starostę

powiatowego w Stołpcach, Kulwie-

Oszmiana w obliczu sądu okręgowego.
jako przewodniczący, oraz pp. Sę-

| dziowie Limanowsk i Tomaszewski,
20 spraw | trwać będzie od 21 do 27 bm. włącz-

karnych, wynikłych na terenie tego| nie.

Sesja wyjazdowa sądu okręgo-

wego w Wilnie wyjechała do Osz*

miany celem osądzenia

powiatu.
Sesja, w której skład wchodzą:|będzie

wiceprezes p. Wacław Brzozowski,

 

cia,
czowie, województwa kieleckiego

-4 w

Oskarżenia w sprawach wnosić
wiceprokurator p. Hejbert.

Walne zebranie członków woj. Zw. Dzienni-
karzy i Literatów woj. Nowogródzkiego.
NOWOGRÓDEK (Pat.) W salo-

nach Ogniska odbyło się pod prze:

wodnictwem p. nacz. Jasińskiego

doroczne walne zebranie członków

Woj. Zw. Dziennikarzy i Literatów

województwa nowogródzkiego. Spra-

wozdanie z działalności zarządu wy-

głosił red. Kawalec, prezes zarządu,

sprawozdanie kasowe — skarbnik

związku p. G. Engmann.

 

Po wysłuchaniu sprawozdań ze-
branie uchwaliło rozszerzyć działal-
ność związku przez stworzenie swych
placówek przynajmniej w większych

ośrodkach województwa nowogródz-
kiego, w związku z czem nastąpić
ma zmiana statutu Związku. Naj-

bliższe [zebranie celem dokonania +
zmiany statutu ma się odbyć w cią-
gu miesiąca maja r. b.

=
22

DZIENNIE MILESSEKI .

Z POGRANICZA.
Manewry litewskie pod Oiitą.

5 kwietnia w powiecie olickim ło 8 dni i weźmie w nich udział cały

na pograniczu polskiem odbędą się garnizon kowieński wraz z oddzia-

doroczne wiosenne manewry armji łami technicznemi i dywizjonem sa-

litewskiej, Manewry potrwają oko-'molotów i balonów obserwacyjnych.

 

Ostatni koń z wojny Światowej.
Zwykłe konie używane pod wierzch, chowiec bierze udział pod tym samym

jśdy osiągną czternaście lat życia, są uwa- jeźdźcem w wyścigach konnych na* wyspie

|żane za niezdatne więcej do służby, Stoją Wrighi i jako już wówczas 9-ietni koń zwy-

'zumie wdzięczaość i ma środki po temu, le od siebie miodsze, Najstarszy z współza-

|kończą swe życie na iaskawym chiebie, Na wodników liczyi scbie 6 lat. Przyczem nale-
wyspie Wright, na południu Anglji, żyje jed- ży dodać, że wyscigi były z przeszkodami,

nak do dzisiaj koń, który, jak donosi „Daily | czyli najcięższe dia koni i wymagające ma-

na stanowisko starosty w Piń*',

 

Z Kowna donoszą, iż rząd litew--

ski zaaprobował wniosek minister-

stwa sprawiedliwości w sprawie but|

dowy nowoczesnego więzienia pod!

Kownem.
Ostatnio przybyła do Kowna ko-

misja, która bawiła zgórą 3 miesią-t

| W/ miejscowości Zaniewicze na
pograniczu polsko-sowieckiem ujaw-|

kuiowo biuro werbunkowe na wyjazd

| robotników na roboty wiosenne do,

Rosji sowieckiej. Aresztowano 7

osób na czele ze znanym oszustem

Janem Hingfeldem.
Oszuści werbowali włościan na

roboty, przyczem pobierali tytułem'

j kacji parowej i lepszego oświetlenia

| (gaz, elektryczność) zrozumienie dla

wartości snu nocnego zmalało i za-

równo praca nocna, jak i nocne roz-

rykwi rozpowszechniły się daleko

poza granice rzeczywistej potrzeby.

W przedwojennej Europie, będącej

bankierem i głównym dostawcą to-

warów dla całego świata, pośpiech i

ciągłość pracy oraz chęć rozrywki

po ciężko przepracowanym dniu i za

sobnej kieszeni były czynnikami, któ

re kształtowały w ten sposób życie

miast i osiedli fabrycznych z wiel-

ką szkodą dla 1ch mieszkańców.

Wojna światowa podniosła rytm

i pośpiech pracy do szczytu i wy-

czerpała _ zdrowie pracujących.

Kryzys powojenny i poważne

zmniejszenie produkcji i zarobkowa-

nia w Europie są punktem zwrotnym,

który dla uzdiowienia tych stosun-

ków wyzyskac należy, Jest dużo ga-
|łęzi pracy nocnej, które poważnie

|ukrócić lub wprost znieść można bez

 

Litwini.specjalizują się w budowie więzień.
ce zagranicą, gdzie zapoznała się z
budową nowoczesnych więzień,
przebywania w nich więźniów i t.p.

Budowa więzienia rozpocznie się
w połowie maja r. b. Na cel ten
rząd litewski wyasygnował 1.200

ys. litów,

Oszukańcze biuro werbunkowe,na pograniczu
sowieckiem.

kosztów administracyjnych po 20 i
30 zł. od osoby. Włościanie na gra-
nicy zazwyczaj byli zatrzymywani i
karani za usiłowanie przedostania
się nielegalnie przez granicę.

Poszkodowanych jest zgórą 60
osób, od których oszuści wyłudzili
pieniądze,

vadinti,

ŻYCIE NOCNE.
Od czasu wprowadzenia komuni-|zbędna zaś praca nocną winna być

powierzana oszbnikom, u których
badanie lekarskie zdatność i wytrzy-
małość do tego stwierdzi,

Zakaz pracy nocnej dla kobiet i
nieletnich załatwia tylko część za-
gadnienia Także długość pracy noc-
nej („szychty”) wymaga zbadania i
określenia ustawowego w skali mię-
dzynarodowej. Nocna nauka i do-
jeżdżanie do szkół przed świtem są
objawami ujermnemi, którym wobec
hiperprodukcji pracowników umy-
słowych i braku dla nich zarobków,
niczego doda.niego przeciwstawić
dziś nie można, Praca t. zw. umysło-
wa straciła obecnie dużo na popy-
cie, wynagradzana jest licho i nie
daje premji za poderwane nadmia-
rem wysiłku zdrowie młodzieży. W
tem też leży uzasadnienie do koloni-
zacji wewnętrznej rolniczej, jaka się
poczyna we Włoszech, Anglii i Niem
czech. Całonocne rozrywki wycho-
dzą z użycia z powodu braku pie-
niędzy i rywalizacji sportów na wol- uszczerbku dle społeczeństwa, nie-

 

nem powietrzu. Ten zdrowy zwrot

 

Mail“, zaprzeczy! wyżej wspomnianemu

prawu. Liczy sobie 23 lata, nazywa się

„Warior* i przeżyi jedną z najciekawszych

historyj, jakie wogóle jakiś koń widział.

Był to jeden z pierwszych koni jakie

przybyły do Francji z angielskim korpusem

ekspedycyjnym w 1914 roku. Wówczas miał

trzy lata. W 1918 roku, do rozejmu pozosta-

wał stale bez wypoczynku w bliskości iron-
tu. Długo dosiadał go marszaiek French,

głównodowodzący wojskami  angielskiemi
we Francji. Po nim otrzymał go generał

Seeiy, obecny lord Mottistone, ówczesny
dowódca kanadyjskiej brygady kawalerji.

Już wówczas zalety „Wariora* były znane,

Był on jedynym koniem w brygadzie, który

w czasie największego ognia artyleryjskiego

stał spokojnie, pomimo że był dwa razy ran-

ny odłamkami granatów. Jedynie karabiny
zwykłe i maszynowe denerwowały go.

Dzielny koń walczył z ogaruiającem go
uczuciem strachu. Widać było po jego za-

chowaniu wewnętrzną walkę z uczuciem
którego jakby się wstydził, Brał on udział
w wielkim ataku kawaleryjskim na wzgo-

rzach Moreuil w marcu 1918 roku, Lord

tym 800 koni zostało zabitych i tylko nie-

wiele wyszło cało. „Warior* wyszedł żywy

nietylko sam, ale i swego pana wyprowa-
dził z tej strasznej szarży bez najmniejszej

rany. Jak powiedział potem generał, „Wa-

rior* może służyć za dowód słuszności twier

dzenia, że w wojnie nowoczesnej ruchliwość

równa się życiu. „Warior* był zawsze bar-

dzo ruchliwy i zapewne w tem leży tajemni-

ca jego szczęścia.

Po zakończeniu wojny dzielny wierz-

 

(ty jeż zaopatrzyłoń się
w bany jałmużdicze „Caritas
 

należy popierać.
Nadmierna praca i zabawa noc-

ma niszczy sys'em nerwowy, sprzyja
rozwojowi gruźlicy, powoduje liczne
wypadki przy pracy i konflikty mię-
dzy pracującymi lub bawiącymi się,
jest wybitnym czynnikiem zwyrad-
niającym rasę i o tem powinno się
ludzkość uświadamiać. 
Motlistone dosiadł go wówczas. W ataku

ksimum wysiłku i zręczności. Z czasem zy-

skał sobie w całej Anglji siawę najstarszego

konia angielskiego z wielkiej wojny. Został

naturalnie wycołany z wyścigów, jednakże

nie znaczy to, żeby wycoiany ze służby.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,28 /». Dolary złote 8,98. Ruble 4,65
—4,69. Czerwońce 0,98. Pożyczka budowia-
na 42,10. Dolarówka 52,50. Inwestycyjna

 

Śląska 63,50. Warszawska 63,50.
WARSZAWA (Pat). Gietda. Dew'zy:

Belgja 123,75—124,06. Holandja 357,50—
358,40—356,60. Londyn 27,12—27,25—26,99.

Nowy Jork 5,30'/4—5.33'/>—5,28, Nowy
Jork kabel 5,31—5,34—5,28. Oslo 136,20—
136,90—135,50. Faryż  34,96—35,05—34,87,

Stokholm 139,95 — 140,65—139,25. Szwaj-
carja 171,49—171 92—171,06. Włochy 45,57
—A5,70-—15,44, berlin 209,80,  iendencja
niejednolita. .

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty-
cyjna 108,55—109. Konwersyjna 61. 5 proc.
kolejowa 56—56,25. 6 proc. dolarowa 7250
—14,15—72,50. 4 proc. dolarowa — dola-
rówka 52,25.

a proc. warsz. 51,45—52. — Tendencja dla
pożyczek niejednolita, dla listów słabsza.

Akcje: Bank Polski 79,50—79,25. Lil-
pop 11,90—11,95—11,75. Starachowice 10.87
—10,90. — Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,28'/:.
Rubei: 4,65 (5-ki), 4,69 (10-ki).

larowa 70,50. Dilionowska 81*/s. Stabilza-
cyjna 98,50. Warszawska 64. Śląska 52

Złoty polski na giełdzie niemieckiej.
BERLIN (Pat). „Vossische Zeitung“ d5-

mosi, że począwszy od czwartku, 22 bm,
notowany będzie na giełdzie berlińskiej
urzędowo złoty polski. Dotychczas notowa-
mia te podawane były jako nieoficjalne.

GIEŁDA ZBOŻOWO -TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 21 marca 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:

Owies st. 14,07. Mąka pszenna 4/0 A luks
34—35. Mąka żytnia 55 proc. 25, 65
proc. 20.

Ceny orjentacyjne: Zyto I st. 15—1=,50.
Pszenica zbierana 20,50—21,50. Jęczmień
na kaszę zbierany 15,50—16. Owies st
13—13,25. Mąka pszenna 4/0 A luks. 34—-
36. Mąka żytnia 55 proc. 25—25,50,
65 proc. 20—21, żytnia sitkowa 17—17,50,
razowa 18—18,50.

Gryka, seradeia, łubin niebieski, słoma 
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: о-

108,50. Stabilizacyjna 377/s. Dillonowska 82.

Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,50 |

siano — bez zmisn. Otręby i kasze —
również bez zmian. Ziemniaki jadalne i]
siemię lniane — nie notowane.

Nie zapominajcie,
że najlepszy

я najweselszy film sezonu

 

| Kino „PAN:

| ss
Jakoteż nadzwycz
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DZIS COŚ NOWEGO. Reżys.
biet. Nowy ideał mężczyzn Mistrz MAX BAER,

film p

MAJU
już wkrótce ukaże się

w kinach i-

komunikuje;

ki, „piośniarz Otrszawy”
szem BODO
«АМ№ i ROXY>.

Tylko dziś ULGOWE SEANSE od
2-ej do 6-e] SPECJALNIE dla MŁODZIEZY

  

"a

 

 

po CENACH ZNIZONYCH: BALKON 25 groszy, PARTER 50 groszy.

U К
ajny nadprogram.

Już jutro:

w-g powieści
B. Kellermana

Spieszcie.

Ez, g- at

Początek seansėw: 2, 4, 6, 8 i 10,15.

Komedja czeska „PEPINKA REJCHOLSOWA".

ЛОН 10^УЕЛААНБОЛОЗНЕТАМСЕОр UTTUCOSTRAACSTAI UMNADZEMOBIKE |V; СЕ SISTANIAA ЗООДЫЛСТВЫООИ уОЛа РОННЧТОНИЫОУО

021$. Najweselsza, tryskaląca szczerym hunorem KOMEDJA, najlepszy film produkeji austrjackiej

iL.JO ma ULICY
Nad program, który prześciga wszystko dotychczas widziane — publiczność wprost oszołomiona.

PBJANY PANERY ACEMAY

 

 RROPRSRZECEENA|CEZ STSATOTSEPAPOWOWCROT WŻERYZKZ.

genialnego VAN DYKE'A. Niewidziane dotychczas zjawisko. N'ebywała obsada. Nowe marzenie ko-

Królowie pięści Primo CARRERA, Jack Demsey oraz urocza Myrna Loy w kepitalnem

arcydziele

BOKSER I DAMA
Swlat jest pełen zachwytu,dla tego nowegożarcydzieła VAN DYKE'A. Seansef4 6, 8 i 10,15.

PO RAZ PIERWSZY w WILNIE

1 Pierwszy Pols<l flm o treści
sensacyjnej p. t

OSTATNIE NOWOŚCI
Defilada wojsk sowieckich w stolicy Ź

  

„Rycerze Mroku”
"SWIATA: Il. Pobyt P. Ministra Spraw Zagranicznych Becka w Moskwie. Przyjęcie w Mińsku i Moskwie

$. R R. Odegranie Hymnu Polskiego w Moskwie. Dygnitarze sowieccy Woroszyłow,

Stalin, Litwinow, Kreml etc. III. Zycie, śmierć i pogrzeb Króla Bejgj! Alberta I go oaz koronacja Króla Beigji Leopolda III go.

 

Seanse punktualnie: 4, 6, 8 | 10,15.

EJ 

 MOTOBIRIN
AM

 

Nr. p. K. R. Z. F. O, 79/34.
 

|Mileść 1 powodzenie pozyskasz užywając wody
kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS*
Przemiły dłagotrwały sapach. Deka 40 fr.

POLECA

WŁADYSŁAw TRUBIŁŁO,
skład apteczny Ladwisarska 12, róg Tatarskiej

Tamże mydłe i wszystkie dodatki de prania
bielizny.

 

 
Mieszkania

Kae
Sześciopokojowe

mieszkanie z wszystkie-
mi wygodami | piętro
do wynajęcia. Zygmun-
towska 20. 675

SWYYYYTYYYYTYYYYYYYYTYYT

ZmWykiad tafusia, T
— „Tato, czem się,ży- wią lwy?

Chrześcijański Zakład Folograficzny

„FORTUNA*
ui. Zamkowa Nr. 12

| Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,

E
E

przyjmuje roboty amatorskie.

— Tem, co im się uda

upolować.
— A jeżeli nie uda Im

się nie upolować?
— To się żywią czem

ianein.

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie na salkach,
3 pokoje słoneczne r
wyśgodami. Tartaki 19,
m. 17, O warunkach:
w m. 4, lub tel. 3-52

665--4‘

 

HB AKUSZERKI.
ZZ ÓW

AKUSZERKA

$mi ałowska
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz
ny, usuwa zmarszczki,
brodawki, kurzajki i wą-
$ry. W.ZP. 48. 8323

AKUSZERKA

M. BRZEZINA
jmuje.przyjmu

Przeprowadziła się Zwie
rzyniec, Tomasza Zana
na lewo Gedyminowską,
ul. Grodzka 25. W.Z.3690

GLiIus
Rocznica ślubu

Jańska przychodzi do
Jańskiego.
— Mo jutrzejszą uro-

czystcść muszę zabić
kurgi
— Czemu?

Juiro dwudziesta
rocznica naszego šlubu!
Na to Jański: „Cóż

bledny zwierzak temu
winien?

 

RÓŻNE |

lntelig. bezrobotni
ustosunkowani w sfe-
rach zamożnych znajdą
zarobek. Zygmuntowska
18 m. 4 od g. 7. 674

 

WKAÓAÓDAŚDAMAGCANA ONA

W sklepie.

— Ta dama skarży

 

się na pane, panie Janie
Mėwl, że nie okazał jej
pan dosyć grzeczności.
Zrozpaczony subjekt:

To jest chyba jedyna
rzecz w całym skiepia,
której jej ni: pokaza-
łem!

' Kupno. 3й
Sprzedaż |;

ri COCO 0

KUPIĘ domek w Wilnie
o 1 —3 mieszkan'ach
м spokojnej dzielnicy.
Oferty dla inż. T. E. w
adm. „Dziennika Wi!leń-
skiego” 659- 2

Przy ul. Belmont 31
sprzedaje się działka z
3-ch hektarów ziemi na-
dająca się na letniska,
sa”, wystawa południo-
wa, rzeka. Dowiedzieć
się na miejscu u p. W.
Ratkowskiego. 672—6

DRUKI
PILNE:
wizyrowe.

DRUKARNIA

 

Mostowa ul. Fr.1.
Telefon 18-44.

Cr NISKIE 
epoki kamiennej służyła Wisła za Wischodniej. Częściowo jednak roz- Wisłą dawne znaczenie, Wytworzo

ZAPROSZENIE

  

' Bramy Morawskiej,

Miłą w pradiejach Polski
Coraz wyraźniej zaczynamy zda-

wać sobie sprawę z tego, jak ważną

rolę odegrały rzeki w pradziejac

Polski, zarówne jako arterje komu-

nikacyjne i drogi handlowe, jak jako

szlaki wędrówek i ekspansji

przedhistorycznych. Szczególnie Wi-

sła, płynąca przez środek ziem pol-

skich, oraz łącząca ziemie Polski po-

łudniowej i środkowej z Pomorzem.

Źródła jej znajdują się niedaleko
naturalnej bra-

my wpadowej do Polski od strony

południowo-zachodniej, podczas śdy

ujście jej leży naprzeciwko skalistej i

nieurodzajnej Skandynawji, którą

niejednokrotnie wysyłała nadmiar

swej ludności na południowy brzeg

Bałtyku. .Wi górnym swym
Wisła przecina żyzne tereny lessowe

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK.

SCK

Maiopolski, w dolnym zaś płynie trywała się w surowiec krzemienny
ważny szlak handlowy, którym dwie

ludów |

biegu

przez urodzajne czarne ziemie ku- na wyżynie maiopolskiej, dowożony

jawskie i chełmińskie. W sąsiedztwie

górnej Wisły znajdują się cenne su-

rowce w postaci złoży doskonałego

krzemienia, ujście jej zaś położone

jest niedaleko bogatych w bursztyn

h |wybrzeży półwyspu sambijskiego.

Kultura świderska. — Już naj-

starsza ludność, zjawiająca się na

niżu polskim pod koniec starszej

epoki kamiennej, mianowicie repre-

zentanci kultury t. zw. świderskiej,

| docierającej aż do Pomorza, posuwa

się w znacznej części wzdłuż Wisły i

że za pośrednictwem tej rzeki spro-

wadzają drogą handlu wymiennego

z północno-wschodnich stoków Gór

Świętokrzyskich cenny kamień wo-

skowo - czekoladowy na Mazowsze,

ljiak tego dowodzi m. in. odkrycie

|skarbu tego surowca w Świdrach

| Wielkich, w pow. garwolińskim. W

środkowej epoce kamiennej ludność

| Mazowsza w dalszym ciągu zaopa-

 

inne odmiany krzemienia małopol-
skiego docierały do Polski środko-
wej i północnej, mianowicie krze-
mień popielaty, biało nakrapiany i
t. zw. pasiasty. Ostatnia odmiana,
wydobywana ongiś w zachowanych
do dziś około 500 szybach w Krze-

Kultura ceramiki wstęgowej. — |mionkach, w pow. opatowskim, do-
W. ciągu drugiego okresu młodszej jtarła aż do ujścia Wisły, jak świad-
epoki kamiennej pierwsza ludność |czy wykonana z podobnego krze-
rolnicza przybyła z Mo1aw do Mało- |mienia siekierka, znaleziona w Pe-
polski (kultura ceramiki wstęgowej) lonkach, w pow. gdańskim. Podobnie
wysyła stąd po pewnym czasie nad- dochodziły aż do Pomorza wzdłuż
miar ludności wzdłuż Wisły ku pół- | Bugui Wisły golowe wyroby z czar-
nocy, gdzie znajduje ona nową o0j-:nego krzemienia południowo-wscho-
czyznę na żyznych glebach Kujaw i dniego, wydobywanego nad górnym
ziemi Chełmińskiej. Obecność krze- Bugiem. Ze swej strony mieszkańcy
mienia jurajskiego w osadach tej Pomorza wzamian za te surowce
ludności w Chełmży, w pow. toruń- wywozili bursztyn, który wzdłuż
skim i w Choceniu, w pow. włocław-, Wisły dochodzi z jednej strony aż do
skim, dowodzi, że sprowadzała ona okolic Krakowa, z drugiej wzdłuż
ten surowiec Wisłą z Małopolski, dopiywu Wisły, Sanu, oraz wzdłuż
Tak samo w III i IV okresie młodszej Dniestru dociera do  Małąpolski

Wisłą, a szczególnie zasiąg importo-
|wanego z Węgier obsydjanu, mine-
rału pochodzenia wulkanicznego, u-
żywanego do wyrobu narzędzi, wska
zuje, że handel tym cennym surow-
cem odbywał się prawie wyłącznie
wzdłuż Wisły.

 

przestrzenienie się bursztynu łączy na nad jej ujściem silna kultura gro”
się z wędrówkami ludności grobów |bów  skrzynkowych, rozszerzając
megalitycznych z Pomorza i Kujaw się początkowo w kierunku południł
wzdłuż Wisły do Małopolski
pwer wyżej podanym na Wołyń ;czątku okresu lateńskiego wzdł
i Podole.

Kultura grobów skrzynkowych— Pod naporem tej ekspansji część lud
Znaczenie Wisły, jako ważnego szla- |ności )

ku handlowego, wyražnie się težu- | typu lužyckiego (domniemani przo
wypukla przy badaniu dróg, któremi |kowie Słowian) cofa się wzdłuż W?
przenikał do Polski pierwszy metal sły i Bugu w kierunku południowo
w postaci miedzi. Natomiast w epo- | wschodnim, nad górny Dniestr i Bug
ce bronzowej naogół Wisła nie od- gdzie w połączeniu z ludnością miej
grywa większej roli, co tłumaczy się |scową wytwarza nową kulturę:
zapewne tem,

dorzeczu, ani nad jej ujściem nie by-|ki zelaznej także jako ważny szla”
ło w tym czasie liczniejszej i bardziej | handlowy, wzdłuż którego szerź
przedsiębiorczej ludności. W miejsce |się charakterystyczne ozdoby kultt
wędrówek z południa ku północy ijry łużyckiej, wyrabiane na Kuj
odwrotnie, idących wzdłuż Wisły, za|wach, aż do Małopolski i nawet %
znaczają się w tym czasie ekspansje|Orawę.
kultur przedłużyckiej i łużyckiej z
zachodu ku wschodowi. Dopiero w —— 4
początku epoki żelaznej odzyskuje dg 
 

 
"Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ.

cmentarzysk  popielnicowyc|

L. TNIERZYŃSKIEGG|

Wisły ku Mazowszu i do Małopolski :

Stabilizacyjna 58—57,88. 4 i|
pół proc. ziemskie L. 7. 49,50—46,50—47,00. |

oraz |wym, przesuwa się następnie w po]

że ani w górnem jej|socką. Wisła służy w I okresie pi k

  


