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REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa |.
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

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

w niedziele od 12 do 13-eį.
„Dziennik    Wileński”

 

WILEŃSKI

oraz do LITWY i ROSJI

Telefon Redakcji,

lodzi codziennie.

CENTRALA: PRYWATNY BANK HANDLOWY S.A.  oDDzaky:
Wilno, założony w 1873 r. Warszawa

MICKIEWICZA 8 Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości Lida
Telefony Przyjmuje wkłady na oprocentowanie

316, 408, 445, 816. Uskutecznia przekazy krajowe i zagraniczne Suwałki

Wynajmuje kasetki (safes) w podziemnym skarbcu stalowym. !
G

Min, Beck o stosunkach polsko-lifeoskich.
WARSZAWA (Tel. własny). A-

gencja „iskra” ogłosiła dziś wieczo-
rem następujący komunikat:
W związku z wiadomościami, po-

danemi przez prasę szeregu krajów
o jacj politycznych polsko-

aa Vos:NR
domości, ej przez prasę litew-
ską o wyjeździe p. W. Zubowa do
Warszawy, przedstawiciel „Iskry“
zwrócił się do ministra spraw za-
granicznych Józeia Becka z prośbą
© wyświetlenie tej sprawy.

Przyjazdu p. Zubowa do War-
szawy, Gświadczył minister Beck,
nie należy tłómaczyć żadnemi ne-
gocjacjami dypłomatycznemi. Pan
Zubow, który jest bliskim krewnym
wia 1segpawym 8przyjęty.

ez pana marsz rzeczy-|
ak” lecz jedynie w charakterze.
prywatnym, jako krewny. :

Żadne negocjacje poli(yczne nie
toczą się między Warszawą a
Kownem.

Dla oświetlenia tej sprawy chcę
przedewszystkiem przypomnieć jej
przeszłość. Stan rzekomej wojny

Od początku ujawniona została
ze strony rządu p. Woldemarasa zu-
pełna niechęć do usunięcia absur-
dalnego stanu stosunków. Delegacja
polska zamiast rzeczowej dys-
kusji napotyka szereg kłamstw i
oszczerstw zwróconych pod adresem
Polski, P. marszałek Piłsudski, któ- ł
remu przedłożono w owym czasie
rezultaty, oświadczył, że przy takim
sposobie stawiania sprawy bardziej
celowem byłoby wyrzucić p. Wol-

Zbrodnicza mafja.

PARYŻ (Pat). „Paris Soir“ ogla-
sza ciekawe dane co do uzyskania
przez dep. Henriota dokumentów,  nistrowi

 

Howe rewelacje ©

demarasa poprostu przez okno, ani-
żeli kontynuować negocjacje.

Te nasze pesymistyczne przewi-
dywania i nadal w ciągu szeregu lat
okazały się słuszne. Liga Narodów
nie zrobiła w tej sprawie niczego.
Najmaiejszych wysiłków nie okaza-
y również późniejsze rządy litew-
skie, potwierdzając przekonanie, że
stan barbarzyństwa, istniejącego w
tych stosunkach, uważany jest na'
Litwie za normalny,

    

Sprawie
j otrucie dep, Galmota ze sprawą Sta-
|wiskiego. Powyższy list oraz akta
"dep. Henriota zakomunikowsno mi-

sprawiedliwości Cherono-

  

  
  

i S TTT

które posłużyły za podstawę sensa-| wi. Następnie dep. Mandel oraz dep.
cyjnych rewelacyj. Okazuje się, że Hlenriot zaczęli prowadzić na własną
całe dossier było bezimiennie prze-| rękę dochodzenie. Po stwierdzeniu,
słane z Bordeaux w dniu 4, III. na/ że mafja została zorganizowana już
ręce deputowanego 'Mandla.  Do|w r. 19%, dep.Henriot ujawnił wczo-
przesyłki dołączony był list, wktó- raj całą posiadaną korespondencję,
rym autor pisze, że po; zastanowie- | która zawiera listy Stawiskiego, Ar-między Litwą i Polską został zakoń-

czony przez stwierdzenie faktu jej niu się uważa za najwłaściwsze po- | letty Simon, Romagnino, dr. Cache-
nieistnienia w czasie pobytu pana |wierzenie posiadanych akt dep.
marszałka Piłsudskiego w Genewie|Mandlowi.. Anonimowy  korespon-
w r. 1927. Sprawa uregulowania|dent ubolewa, że nie może podpi-
stosunków między Polską a Litwą |cać listu, ale na dowód, że przesył-
została w tym momencie złożona w| ka pochodzi od osoby wtajemniczo-
ręce Ligi Narodów. -Na tej zasadzie| nej, dołącza odcinek z autografem
nawiązano pod egidą Ligi Narodów | Stawiskiego. List kończy z wezwa-
rozmowy polsko-litewskie.

Zz Łl
Zwolnienie z więzienia litewskiego.

Ż więzienia kowieńskiego zwol-
niono braci Pawłowskich Marcina i
Stefana, którzy od roku 1929 odsia-
dywali karę 5 letniego więzienia za

Ucieczka z więzienia dwóch więźniów politycznych.

Z więzienia koszedarskiego zbieg-
ło dwóch więźniów pelitycznych.
Jeden z więźniów w przebraniu do-
zorcy więziennego dostał się nad
granicę polską, lecz w rejonie Boh-
dańce (Troki) został zraniony przez

niem do szukania nici, jakie łączą

| ta i otrutego dep. Galmota.
| Prasa twierdzi, że dep. Galmat
(zajmował w malji urząd skarbnika.
„Galmot zginął śmiercią tajemniczą,
„a przy tej okazji zaginął również ma-
nuskrypt jego książki pod tytułem

| „podwójna egzystencja”, Dzienniki
przypuszczają, tejże w właśnie

| książce Galmot chciał odsłonić ta-
jemnicę mafji i za to spotkała go
kara śmierci.

Dep. Galmot — skarbnik aierzystów,
otruty arszenikiem.

PARYZ. Pat. “*Zakomunikowane
przez deputowanega Henriota rewe-
lacje na łączności, jaka zachodzi
pomiędzy bandą Stawiskiego a za-
gadkową śmiercią w r. 1928 dep.
Galmota, wywołała wielkie wrażenie.

PW.Y.

rzekomą działalność antylitewską.
Pawłowscy czynią starania o ©-

puszczenie Litwy.

strażników litewskich. Rannym oka-
zał się b. poseł socjaldemokratycz-
ny P. Łaszkunas, który od 6 lat znaj-
duje się w więzieniu litewskiem.
Drugi więzień zbegł.

Samolot litewski nad Trokami.

W dniu wczorajszym nad Troka-
mi polskiemi ukazał się samolot  li-
tewski, który z powodu defektu mo

Samolot po okrążeniu miasteczka
wylądował na terenie litewskim ko-
ło wsi Łojce, oddalonej o kilkanaś-

 

 toru szukał miejsca na lądowanie. 'cie metrów od granicy polskiej.

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOR6M ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pls-

ma z dniem 1 Kwietnia 1934 r.
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MŁODZI STRONNICTWA NARODOWEGO
zwołują zgromadzenie publiczne, na którem zostanie wygłoszony

referat zbiorowy p. t.:

KDPUJ u GOJA: |
Wstęp wolny. Wstęp wolny

!

 

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 maszynie, pomoc fachowa w

sprawach administracyjnych, podatkowych, sądowych i t. p.

Przyjęcia interesantów (członków Stronnictwa) od godz, 8-ej do 3-ej

od 5do 7-ej wiecz,

>

Komisja do spraw Stawiskiego po-
stanowiła nie ogłaszać narazie ste-
nograficznego sprawozdania z rewe-
lacyj Henriota, aby nie ujawniać
szczegółów, które mogłyby pokrzy-
żować dochodzenie śledcze. Do wia-
domości ogólnej doszło jedynie, że
dep. Henriot odczytał na komisji
kilka listów z okresu 26—28 r., po-

Tajemnicza wizyta
w któ

PARYŻ. Pat. Do wiłli Vieux Lo-
gis w Chamonix, w której zmarł
Stawiski, zakradł się ubiegłej nocy
jakiś nieznajomy osobnik, który wy-
chodząc zostawił drzwi otwarte.
Przechodnie zaalarmowali policję, 

| rozmiary. Sprawą zajęły się nietylko
|czynniki francuskie, ale i angielskie
t oraz policją Stanów Zpjednoczonych.
Policja angielska jest zajęta obecnie

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO |
W niedzielę o godz. 12 m. 30 = gp własnej przy ul. Orzeszkowej,

r. i

PARYŻ. (Pat). Wykryta tu afera
szpiegowska przybiera olbrzymie

ustalaniem stosunków,  utrzymywa-
nych przez małżeństwo Switz z po-
dejrzanemi osobami w Anglji. No-
tatki, pozostawione przez Switzow
w mieszkaniu londyńskiem, zawiera-
ją m. in. klucz do niezwykle skompli-
kowanego szyfru, W) związku z aferą
przesłuchano w Paryżu 180 świad-
ków. Fachowcy są zdania, że jest to
największa aiera szpiegowska, jaką
kiedykolwiek *wykryto we Francji.
Szereg faktów, dotychczas tajemni-
czych, jak np. zniknięcie przed ro-
kiem planów najnowszego typu ka-

 

Dockoła wielkiej otery szpiegowskiej

Cena_numeru 20 gr.

Nr. 80
 ——

 

LONDYN. (Pat). „Daily Teleg-
jraph* porusza na swych łamach
|sprawę wstąpienia Sowietów do Li-
śi Narodów. Zdaniem pisma, rząd
sowiecki uzależnia swe wstąpienie
do Ligi od spełnienia następujących
warunków: 1) wszystkie państwa,
należące do Ligi Narodów, które do-
tychczas nie uznały Sowietów, mu-
szą to uczynić, 2) Liga ogłosi dekla-
rację o równości rasowej (krok naj-
widoczniej skierowany przeciwko
Hitlerowi), 3) Liga zobowiązuje się
do sharmonizowania paktu Ligi z
paktem Kelloga, 4) krokiem, poprze-
dzającym wstąpienie Sowietów do
Ligi, miałoby być zawarcie iran-
cusko - sowieckiego układu o wza-
jemnej pomocy.

Poza powyższemi iniormacjami
„Daily Telegraphu*, londyńskie koła
polityczne wymieniają jeszcze dwa
„doniosłe żądania Sowietów, nastrę-
,czające poważne trudności: i) aby

 
$taoisliedo.

chodzących od Arletty Simon, Ro-
magnino, dr. Vacheta oraz kore-
spondencję dotyczącą niejakiego
Karola Brauilleta. Z listówwynika,
że zmarłego posła Gzlmota łączyły
z bandą zażyłe stosunki. Sam Śta-
wiski prowadził interesy z dep. Gal-
motem, zażywającego zresztą sławy
awanturnika. „Według relacyj Hen-
riota, dep. Galmot w jednym z Ii-
stów radził aresztowanemu obscnie
Hayotte, aby włączył do r-ku hono-
rarjum obrony Arletty Simon.

Wiadomo, że w tym czesie w
1926 r. obrońcą tym był Paul Bon-
cour. W innym liście Galmot radzi
Stawiskiemu, aby za wszelką cenę
wydobył z więzienia Hayotte.  Gal-
mot pisze, że zna człowieka, który
podjąłby się załatwić całą sprawę z
przewodniczącym izby karnej za
20,000 fr. W kołach komisji mówio-
no, że chodziło tu o b; poważnego
adwokata. W zademonstrowanem
dossier znajdują się również listy
dr. VWacheta, który stale domagał
się od Stawiskiego pieniędzy. Dep.
Henriot przedstawił wreszcie komi-
sji na pół spalony list z podpisęm
Stawiskiego. List ten pisany był do
Brouillete i przejęty później był
przez Gaimota. Stawiski pisał: "Są.
dzę, że Galmot zrozumie wreszcie,
co znaczy stawać mi na drodze",
Trzy tygodnie później dep. Galmot
umarł, zatruty arszenikiem. Rewe-
lacje  Henrieta ujawniły ponad
wszelką wątpliwość, że juz przed 7
laty młody adwokat Gibaud-Ribaud
był już na usługach bandy. 
w wilil
rej zmarł Stawiski,
która stwierdziła, że w willi nic nie
uszkodzono. Nieoczekiwana wizyta
w przeddzień niemal nowej autopsji
zwłok Stawiskiego nasuwa prasie
różne refleksje.

 

wyjaśnienie. Fakty te świadczą, że
banda miała charakter międzynaro-

| dowy.
PARYŻ (Pat).

zamieszanego w aferze szpiegow-
skiej Beli Englarda, który w prze-
widywaniu aresztowania zdołał zbiec
z Paryża. Ujawniono kilka skrytek,
w których przechowywane były do-
kumenty. Zasekwestrowano również
specjalny aparat do zdjęć doku-
mentów.  Pozatem przesłuchano
pseudo-Kanadyjczyka Berlowitza i
obywatelkę polską Salman. Ta
ostatnia udzieliła wiadomości, że in-
struktorem fotograficznym w zakre-
sie obchodzenia się ze specjalnie
nabytym przez szpiega Lidję Stahl
aparatem do zdejmowania aktów, rabinu maszynowego, znajduje teraz

Po upadki
Rząd francuski postanowił przy-*

rócić audycje religijne w państwo,
wych rozgłośniach radjowych, które masonerji,
swego czasu zostały zakazane przez|

był Rosjanin Reschky.

Stawiskiego...
rząd Chautemps, składającysię, jak
wiadomo, w większości z członków

zagranicą 8 zł.

przy wstępowaniu Sowietów do Ligi
przyjęty zostai odpowiedni protokói,
stwierdzający, że itosja sowiecka nie
jest odpowiedzialna za traktat wer-
salski, ze nie uznaje postanowień te-
go iraktaiu i že następstwa tego trak
taiu nie obciążają Sowietów. Takie
postawienie Sowietów całkowicie
poza nawiasem traktatu wersalskie-
go jest o tyle trudne, że pakt Ligi
stanowi część składową traktatu
wersaiskiego, który jest iaktycznie
podstawą istnienia Ligi Narodów, 2)
przyjęcie przez Ligę określenia na-
pasinika według prostej iormuły, za-
wartej w układach z Polską i innemi
sąsiadami Rosji. 10 ostatnie żądanie
jest niemożliwe do przyjęcia up.
przez Angiję, która mogłaby z iat-
wością być uznana za napastnika np.
w Egipcie i innych niepodległych te-
rytorjach, па których dla obrony
swych wpływów utrzymuje wojsko.

OGŁOSZENIA: za wiersz miłlm. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 23 gr. Ogłoszenia
<yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej. Terminy

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

Warunki Sowietów wstąpienia do Ligi Narodów.

    

 

  
  

   

 

tycznych dużo mówi się o wstąpieniu
Rosji sowieckiej do Ligi Narodów.
Według wszelkiego prawdopodobień
stwa sprawa ta będzie głównem wy-
darzeniem na wrześniowem zgroma-
dzeniu Ligi Narodów, Wielu widzi w
tem wydarzeniu cenne korzyści,
oświadczając, że wejście Rosji do Li-
gi Narodów wywołać może w pew-
nych kołach korzystne reileksje,
Rząd berliński nie byłby zapewne
jedynym rządem, który żałowałby
swego kroku.

Kto wie — zapytuje dziennik —
czy Rzesza Niemiecka nie będzie
widziała w tem pomyślnej okazji do
powrotu swego do Ligi Narodów.
Kto wie wreszcie, czy Stany Zjedno-
czone nie odczują potrzeby zacie-
śnienia jeszcze bardziej swych sto-
sunków z Ligą Narodów, stosunków
tak ożywionych i kurtuazyjnych.

Nie należy — kończy dziennik — PARYŻ. (Pat). Dzisiejszy „Petit
Parisien* pisze: w kołach dypioma-

(LONDYN - KAP) Wi depeszach,
zatytułowanych: „Pewna zmiana w.
stosunku sowietów do Kościoła i re-|

lekceważyć tych - interesujących
możliwości.

Pierwszy wyłomw,polityce
antyreligijnej Sowietów.

W związku z tą wiadomością na-
leży przypomnieć, że prezydent Roo-
sevelt uznanie rządu sowieckiego

ligii" lub „Co Roosevelt zdołał prze- przez Biały Dom uzależnił od przy-
prowadzić na terenie polityki kultu- znania katolikom amerykańskim w
ralnej?", dzienniki angielskie poda-|Rosji i osobom będącym pod opieką
ją wiadomość z Moskwy, że po Taz amerykańską, prawa swobodnego
pierwszy od czasu rewolucji bolsze- wykonywania kultu religijnego. Ks.

został do am-
amerykański Leopold Brown, augu-|
stjanin, rozpoczął działalność dusz-
pasterską w państwie komunistycz-

były, należy do personelu ambasady|
amerykańskiej w Moskwie.
|dzielę 11 b, m. zgromadził on kato-
lików amerykańskich i innych wier-

wickiej kapłan cudzoziemski, ksiądz Brown prżydzielony

nem, Ks, Brown niedawno tu przy-|

M nie-|

nych w: kościele francuskim (rzym-|
sko-katolickim) gdzie odprawił Mszę|

basady amerykańskiej. Wkrótce po
Roosevelcie również Mussolini w
czasie wizyty Litwinowa w Rzymie
zażądał wolności religijnej dla kato-
lików włoskich i ich duszpasterzy w
Rosji.

(Tem boleśniej musimy odczuwać
straszne położenie w Rosji sowiec-
kiej kapłanów i świeckich katolików

do których wśw. No duszpasterz katolików|Polaków, w stosunku ‹

шозі‹іешщсь‚ Ёаі‘і“ідсу się pod dalszym ciągu stosuje sięprześlado-

opieką Stanów Zjednoczonych, pod-|wanie za wiarę, Szczególnie tragicz-
lega administratorowi apostolskiemu|ny jest los uwięzionych i zesłanych.
ks. bisk, Neveu, który jest z pocho- |Przyp. redakcji).
dzenia Francuzem. |

AL S k IT S I mn

Ani republika, ani monarchja.
WIEDEŃ (Pat). Jak  donosi| Rada ministrów obraduje obecnie

Władze śledcze|
dokonały dziś rewizji w mieszkaniu |który szalał w mieście Hakodate,

Oficjalna nazwa Austrji w stosun-
kach międzynarodowych będzie od-
tąd brzmiała „Austrja* albo też
„państwo związkowe Austrja“.

BUDAPESZT (Pat). (W, czasie
wczorajszego posiedzenia parlamen-
tu pos. Pallavicini interpelował pre-
mjera Goemboesza w sprawie wę-
gierskiej polityki zagranicznej, Mów-
ca wskazał, że największym błędem
węgierskiej polityki zagranicznej jest
filoniemiecka orjentacja tej polityki.
Jeżeli Węgry będą szły z Niemcami,
nie urzeczywistnią nigdy swych na-
rodowych rewindykacyj, W, końcu,

daniem, by odparł wszelkie próby

TOKIO. (Pat). Olbrzymi pożar,

zniszczył 80 proc. miasta. 150 tys.
ludzi pozostało bez dachu nad gło-
wą. Ludność szuka schronienia na
okrętach, stojących w porcie. Znisz-
czeniu uległy wszystkie ważniejsze
gmachy, m.in. elektrownie, wskutek
czego miasto pogrążone jest w ciem-
nościach. Komunikacją zarówno te-
lefoniczna, jak i telegraficzna i radjo.
wa, uległa przerwaniu. Jedynie okrę
ty mogą podawać wiadomości. Na
pomoc nawiedzonemu klęską miastu
pośpieszyły okręty wojenne. Wielkie
chłody oraz brak środków żywności
i wody do picia zwiększają jeszcze
cierpienia ludności. W! ogniu zginęło
przeszło 1000 osób.

TOKIO (Pat). Z powodu prze-
rwania połączeń telegraficznych ite-
lefonicznych z Hiakodate brak dal-
szych szczegółów oraz dokładnych
danych co do ilości ofiar. Wiadomo
jedynie, że pożar udało się opano-  wać wojsku i striażom pożarnym do-

| „Wiener Zeitung”, w projekcie no-| codziennie nad projektem konsty-
(wej konstytucji austrjackiej opusz- |tucji. Omawiany jest szczegółowo
czone będzie słowo „republika. |stosunek rządu związkowego do

rządów krajowych, W początkach
przyszłego tygodnia rząd zasięgnie

opinji przedstawicieli krajów au-

strjackich.

Monarchistyczne prądy na Węgrzech
ze strony ministrów Małej Ententy
|mieszania się do stosunków we-
wnętrznych Wilęgier, jaką jest prze-
dewszystkiem kwestja restauracji
monarchji. Pallavicini uważa bo-
wiem, że sprawa hegemonji w Doli-
nie Naddunajskiej wiąże się ściśle
z kwestją restauracji monarchji. —
Kto pierwszy ją przeprowadzi —
zakończył mówca .— ten pierwszy
zdobędzie hegemonję na obszarze

mówca zwraca się do rządu zRZ

 

Straszny pożar w Japonji.
150 tys. bez dachu. — Tysiąc oflar.

piero o godz. 7 rano. Ludność mia-
sta opanowana jest paniką, ,ponie-
waż nad miastem szaleje huragan.
Huragan szaleje również nad całą Ja-
ponją, powodując olbrzymie zni-
szczenie. Według dotychczasowych
obliczeń, w samem tylko Hakodate
towarzystwa asekuracyjne będą mu-
siały wypłacić przeszło 50.000.000
yen.

 

Dalsze perypetje miljonera
amerykańskiego. «

PORT SAID. (Pat).  Рагож!ес
„Maiotis“ dotychtzes nie przepłynął
kanału suszkiego. W kołach porto-
wych krążą najrozmaitsze pogłoski
co do zamiarów zbiegłego miljone-
ra chicagowskiego,  lstnieje nawet
przypuszczenie, že Samuel Insull na
pełnem morzu przesiadł się do hyd
roplanu. Według innych pogłosek
„Maiotis* zmienił kierunek i podą-
ża ku zachodowi. Insull rzekomoma
zamiar udać się do Monte Carlo.  

ILENIKI
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszenierz | przesyłką pocztową 21. 4 gr. M,
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PORT NA DŹWINIE.
W, ostatnich czasach rozwinięto|

bardzo żywą propagandę na rzecz

budowy portu w Drui, na Dźwinie.|

Zainteresowały się tą sprawą nawet

słery uniwersyteckie, o czem świad-

czy szereg odczytów, wygłoszonych

ma temat powyższy w murach na-

szej Wiszechnicy.

Na pierwszy rzut oka sprawa

przedstawia się jasno: nasza pół-

nocno-wschodnia dzielnica pozba-

wiona jest dogodnego dostępu do

morza. Do Gdyni mamy zbyt da-

leko — naturalnym portem naszym

byłą zawsze Libawa, niestety, skut-

kiem unieruchomienia przez Litwę

linji kolejowej romeńsko-libawskiej,

komunikacja z tym portem może się

odbywać tyko drogą okólną i skut-

kiem tego zbyt drogoby wypadła.

W takich warunkach własny port

na Dźwinie niewątpliwie zbliżyłby

naszą dzielnicę do morza i gospo-

darczo mógłby zapewnić nam znacz-

ne korzyści.

Niestety, w rzeczywistości spra-

wa nie przedstawia się tak prosto,

jak na papierze. Przyjrzyjmy się jej

bliżej:

Komunikacja z portu w Drui teo-

retycznie mogłaby się odbywać w

dwóch kierunkach: w dół rzeki, do

Rygi i Bałtyku, oraz w górę

Sowiety, jak wiadomo, przepro-

wadzają obecnie olbrzymie prace

wodne, że wspomnimy kanał, łą-

czący Bałtyk z morzem Białem,

Dnieprostrój, projektowaną  regu-

lację Wołgi i t. p. MW zakres planów

sowieckich wchodzi podobno rów-

nież połączenie Dźwiny z Dnieprem,

coby nam umożliwiło połączenie

wodne z morzem Czarnem.

Pytanie tylko: cobyśmy w tym

kierunku mogli wywozić?

Jak wiadomo, Rosja sprowadza

od nas przeważnie wyroby naszego

przemysłu, a te pochodzą głównie

ze Śląska, Łodzi i wogóle bardziej

uprzemysłowionych dzielnic central-

nych i zachodnich. Rzut oka na

mapę wskazuje, że towary te nie

mogłyby korzystać z okrężnej drogi

przez Druję, gdyż wprost przez

Stołpce do Moskwy bliżej, dogodniej

i taniej. Wogóle musimy uprzy”

tomnić sobie, że projektowany port

miałby jedynie znaczenie lokalne,

prawie wyłącznie tylko dlaWileń-

szczyzny. Wiadomo zaś, że naszkraj

ze wszystkich ziem Rzeczypospolitej

najmniej jest uprzemysłowiony. Na-

sze produkty wywozowe: zbože, len,

przedewszystkiem zaš materjały leś-

ne, do Rosji nie pójdą. a zatem ko-

mumikacja w górę rzeki znaczenia

handlowego dla nas niema. Przeciw-

nie, Rosja mogłaby tą drogą zale-

wać nas swemi towarami, po ce-

nach dumpingowych.

Inaczej ma się sprawa ze spła-

weni w dół rzeki, do Rygi, skąd już

droga otwarta do Europy zachod

niej, do Francji, Anglji i t. d. Taka

kemunikacja bylaby oczywišcie bar-

dzo požądana — gdyby nie to, že

caly ten pomysł rozbija się o po-

tężne skały, któremi najeżony jest

bieg Dźwiny, w okolicy Kokenhuzy,

poniżej Dyneburga. „Porohi” na

Dźwinie, chociaż nie tak może grož-

ne jak słynne dnieprzańskie, stano-

wią jednak nieprzebytą przeszkodę

dla wszelkiej żeglugi. Zaledwo ma-

łem czułenkiem udaje się niekiedy

šmialkom tu prześlizgnąć, co zresztą

nie jeden przypłacił życie. O tem,

by większy statek rzeczny mógł się

tędy przedostać —mowy niema.

Wprawdzie sztuka inżynierska

dokazuje obecnie cuda, to też ska-

ły na Dźwinie nie byłyby dla niej

przeszkodą nieprzezwyciężoną. Ale

podobne prace wymagają olbrzy-

mich funduszów, bez porównania

większych niżeli budowa  portu|j

rzecznego w Drui. Kto na to łożyć

będzie? Chyba nie Łotwa? Po pierw-

sze dla tego, że niema pieniędzy,

po wtóre byłby to dla niej zupełnie

zbyteczny, nieprodukcyjny wydatek,

jako że posiada długie wybrzeże

morskie, trzy pierwszorzędne porty

(Libawa, Windawa, Ryge) — i bar-

dzo małe zaplecze („Hinterland”).

Czy Polska mogła bywykonać

na własny rachunek te roboty?

Pomijając już potrzebę wyjedna- |

nia na to pozwolenia rządu łotew-!

skiego. było by doprawdy rzeczą

Szał graiomański,
Co roku, gdy nadchodzi dzień św.

Józefa, prasę sanacyjną ogarnia g0-

rączka grafomanji.
Jak z rogu obfitości sypią się

przeróżne wypracowania.
Wi tym roku potop grafomanji za-

lał całą prasę sanacyjną szczególnie
szeroko.

„Robotnik* ten stan rzeczy

określa tak:
Czasami sprawia to wrażenie tańca

derwiszów, którzy w końcu swoich pląsów

wpadają w szał taneczny i wykrzykująsło-

wa bez sensu i związku.

Do jakich absurdów dochodzą

niektórzy usłużni chwalcy, świadczy

następujący ustęp z artykułu łódz-
kiej „Republiki*:

„Piłsudski od lat zarania był mężczyzną.

Wierzył w czyn i był ucieleśnionym czynem.

Wiedział, że niema hańby w niepowodzeniu,

ale za hańbę poczytywał obawę przed nie-

powodzeniem. Przebywał rzeki przed zbu-

dowaniem mostu”,

Istotnie nadzwyczajnego odkry-
cia dokonał autor artykułu. Jak gdy-

że „Piłsudski
mężczyzną”.

Dalej czytamy w tym artykule:
„W, Nim jednym i jedynym na świecie

mieści się Polska”.

Ciekawi jesteśmy, czy autor pi-
sząc te słowa zastanowił się przez
chwilę, co się stanie z Polską, gdy
Piłsudskiego kiedyś nie stanie?

Całe szczęście, że papier jest bar-
dzo cierpliwy.

od lat zarania był

Naśladowcy.
Ale okazuje się, że starzy sanato-

rzy znaleźli naśladowców śród młod-
szego pokolenia tego obozu.

Oto pupile wojewody śląskiego z
pod znaku „polskiego hitleryzmu
urządzili także uroczysty obchód
imieninowy swego „wóodza”, nieja-
kiego Józeta Grałły.

Organ tych polskich hitlerowców
(„„wišniowych koszul”) wydał „imie-
ninowy” numer, w którym na wstę-
pie m. i. zamieszczono taki oto ela-
borat:

„Solenizant nasz ukochany, przywódca

М. $. Р. R.-u, Rycerz Niezłomny o Polskość

Polski, Rodak Józef Grałła — niech nam

żyje długie lata!'*

W, końcu numeru zaś znajdujemy
następujące „ślubowanie'':

„W, dniu imienin Ukochanego Naszego

Przywódcy, Rodaka Józefa Grałły. ślubu-

jemy Mu raz jeszcze — pełną poświęcenia,

zaparcia i ofiar pracę dla Ojczyzny pod

sztandarami N. S. P. R-u!'

Nie znamy osobiście p. Grałły,
a chociaż w oczach „zwolenników”,

Dr. Gotlib podsuwa w „Hajncie”
myśl wytworzenia w Polsce żydow-
skiej Rady Narodowej, któraby za-
jęła się walką o utrzymanie w Pol-
sce dotychczasowego stanu posiada-
nia żydów. Żydzi muszą położyć na-
cisk na dziedzinę gospodarczą. Tą
dziedziną zajmowały się partje poli-
tyczne, organizacje gospodarcze.
Skutków, pożądanych dla żydów,
nie dały.

Żydów w Polsce scementuje Ży-
dowska Rada Narodowa.

„Zdaje się, nadszedł czas, aby zapytać:

Z Nowego Jorku piszą:

Miasto Milwaukee w stanie Wis-

generała Hallera, który postanowił

odwiedzić Milwaukee podczas świąt

Wielkanocnych i będzie gościem

tamtejszej, bardzo licznej, Polonii.

Generał przybędzie do Milwau-

kee 27-go marca i pozostanie tam do

3-go kwietnia.

Radny Matt Mueller, wniósł do
rady miejskiej rezolucję, aby miasto

powitało generała Hallera. Rezolucję

tę przyjęto na ostatniem poniedział-

kowem posiedzeniu.
Ustalony został następujący pro-

gram pobytu gen. Hallera w Milwau-
kee:

Dnia 27-go marca generał Haller

uda się do ratusza, gdzie będzie po-

witany przez urzędników miejskich.

Złoży także wizytę ks. arcybiskupo-

Narodowcy górą w Wyższej Szkole
Dziennikarskiej.

Odbyło się w Warszawie walne
zebranie sprawozdawczo - wyborcze
„Bratniej Pomocy” słuchaczy Wyż-
szej Szkoły Dziennikarskiej, Prze-
wodniczącym został wybrany kan-
dydat, wysunięty przez młodzież na-
rodową. Mimo obstrukcyj i prze-
szkód, jakie robiła „,sanacja'” z lewi-

cą, wybrano narodowy zarząd Brat- 
pienormalną, by Polska, w obec-|

nych niezmiernie ciężkich czasach,|

mając tyle niezaspokojonychpotrzeb |

wewnątrz kraju, miała wydawać ;

miljony na regulację rzeki, na obcem '

terytorjum.

niej Pomocy z p. Nuszkowskim, jako

prezesem i p. Głowackim, jako wi-
ceprezesem,

Wspaniały sukces w Szkole Głównej

* Gospodarstwa Wiejskiego.

(We wtorek 20 b. m. odbyły się

Bez tej regulacji zaś port W wybory nowych władz w Bratniej

Drui niemiałby najmniejszego

ktycznego znaczenia.

pra ;
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Pomocy Szkoły Głównej Gospodar-

|stwa Wiejskiego w Warszawie. Na

by, kto miał co do tegowątpliwości, I

consin przygotowuje się do przyjęcia|

 

_„DZIENNIK WILEŃSKI

2 prasy.
noszących wiśniowe koszule, jest on
„wodzem, „rycerzem: nieziomnym

1 t. p., to jednak sposób i torma skła-

M ub. niedzielę, w Warszawie,

jacyś gorący miodzieńcy udali się
przed poseistwo czeskie i kamienia-

„dama mu życzeń przez jego przyja” | mi wybili kilka szyb. Łatwo się do-|
.ciof politycznych mie wygiąaa zbyt
/ poważnie,

Spirytus po 2 zł, 50 gr. za litr.
znaleźli się także innego rodzaju

-kawalarze imieninowi,
Mianowicie, katowicka „Polonia

donosi z Zagłębia o następującem
wypadku:

W, ub. niedzielę w Zagłębiu puszczono

fałszywą pogłoskę, że w związku z obcho-

dem imienin marsz. Piłsudskiego, 19 b. m.

w ciągu godziny wszystkie sklepy wódczane

sprzedawać będą spirytus po 2,50 zł. za litr.

Skutki tego żartu były naprawdę nie-
zwykłe, wczoraj bowiem od samego rana

ulice zapełnione były ludźmi, a sklepy wód-
czane oblężone przez klijentelę, oczekującą

na tani spirytus.

Właściciele sklepów wódczanych, zmu-

szeni do tłumaczeń, byli oburzeni na niezna-

nego żartownisia, a nie będąc zupełnie pew-

nymi, pytali się z kolei władz akcyzowych.

Jeden z właścicieli sklepów, chcąc

sprawdzić ilość amatorów taniego spirytu-

su, zapisał ponad 800 zgłoszonych klijentów.

Dysonans.
Ale obchód imieninowy nie u-

niknął pewnych dysonansów.
Oto prasa, uchodząca za wyrazi-

cielkę  opinji „pierwszobrygadowej“
wytyka lokajczukom z czwartej i
osiemnastej brygad, że „nawrócili
się'' dopiero po maju 1926 r.

Tak np. wychodzący w Łodzi
„Głos Poranny* pisze:

„Gazety polskie warszawskie i krakow-

skie, poznańskie i łódzkie pisały o nim

wówczas, jako o żydowskim najemniku, któ-

ry tumani młodzież, nie zadawala się auto-

nomją pod berłem trzech cesarzy, lecz uka-

zuje perfidnie złudne miraże i uprawia de-
magogję wolnościową, która może sprowa-

dzić nieszczęście na naród. „Kurjer Poran-

ny* nie ustępował pod tym względem „Dwu

groszówce', gazety „postępowe” nie dawały

się przelicytować endeckim na polu obrzu-

cenia błotem obozu niepodleglošciowego.

Te same pisma, a może nawet niekiedy te

same pióra, które dzisiaj wypisują hymny

pochwalne i panegiryki na cześć marszałka,

wtedy z lubością oddawały się szkaradnej

robocie denuncjatorsko-delatorskiej wobec

dzisiejszego solenizanta”.

Swoją drogą „obywatele' z „Ku-
rjera Porannego", czy zwolennicy”
z „Republiki“ z pewnością nie obra-
żą się i „Glosowi Porannemu" spra-
wy nie wytoczą.

Byleby były zapowiedziane przez
posła Sławka 20 groszówki, a „mor-
da" wytrzyma wszystko.

 

 

ŻYDOWSKA RADA NARODOWA.
czy nie jest możliwe, aby polskie żydostwo
wytworzyło taki rodzaj instancji, któraby

miała znaczenie żydowskiej Rady Narodo-

wej. Czy psychicznie żydzi nie dojrzeli do
tego? Czy nie czeka mnóstwo zadań — za-

równo politycznych, jak i gospodarczych —:

na taką właśnie instancję o charakterze

miarodajnego żydowskiego  przedstawi-

cielstwa?“

Na to ma być nowa organizacja,
|zespalająca wszystkich żydów w
Polsce do zgodnej walki przeciwko
unarodowieniu polskiego życia go-
spodarczego i kulturalnego.

wi S. Stritchowi i następnie będzie
gościem ks. prałata B. E. Górala.

Na drugi dzień zwiedzać będzie
|polskie parafje, a w sobotę 31 b. m.,
|będzie gościem Amerykańskiego Le-
gjonu.
W niedzielę wielkanocną będzie

na sumie w kościele ŚŚ. Cyryla i Me-
todego, gdzie proboszczem jest ks.
dziekan B. Celichowski, a wieczo-
rem na wielkiem zebraniu w sali
„Košciuszki“.

Gubernator stanu Wisconsin, A.
Schmedeman będzie na bankiecie
urządzonym na cześć generała Hal-
lera dnia 2-go kwietnia w sali Ko-
ściuszki.
O podróży gen. Hallera po Sta-

nach Zjednoczonych rozpisują się
również szeroko pisma amerykań-
skie. Widzą w nim uosobienie dzi-
siejszej Polski. 

Dalsze zwycięstwa młodzieży.
listę narodową nr. 1 padły 354 głosy,
na listę zblokowanej „sanacji“ nr.
—87 glosėw.

We władzach Bratniej Pomocy
młodzież narodowa uzyskała ogółem
26 mandatów na ogólną liczbę 32, a

mianowicie: w zarządzie 10 (,„sana-

cja” 2), w komisji rewizyjnej 4 (,„sa-

nacja” 1), w sądzie koleżeńskim 12

(„sanacja” 3).

Pełny sukces w Iwowskiej Akademji

Medycyny Weterynaryjnej.

W wyniku wyborów nowych

władz 'Bratniej Pomocy Akademii

Wieterynaryjnej we Lwowie młodzież

narodowa uzyskała 172 głosy i 12

mandatów, natomiast _ „sanacja”

łącznie z lewicą tylko 75 głosów i 5

mandatów. 
 

myślec, w jakich szeregach tych go-|

_.|rących miodzieniaszków szukąć na-

leży. Miodzieńcy ci dziaiali pod!

wpiywem: conajmniej jednostronnyca
depesz antyczeskich, któremiPolska!

Agencja lelegraticzna zalewa prasę|

poiską, oraz pod wpiywem napastli-|

wych artykuiow prasy sanacyjnej,

jak n. p. ostatniego artykutu „Laze-!

ty Folskiej', dla trzeżwo myślącego

człowieka zupeinie mie zrozumia-
tego.

Uzisiaj nie ulega już żadnej wątpli-
wości, ze całą tę komedję przeciw-
ko Czechosiowacji prowadzi oboz

sanacyjny. Hodczas zebrania cze-

skiego w Czeskim Cieszynie, w nie-
dzieję 11 bm., na moście, po stronie

polskiej, grupka Legjonu Młodych,
spiewając, aemonstrowała przeciw

Llzechostowacji. Delegacja polskich

studentów: sanacyjnych, podczas wy-

cieczki do budapesztu, maniłestując

przyjaźń polsko-węgierską, złożyła
wieniec pod pomnikiem Wielkich
Węgier, który jest protestem prze-
ciwko okrojeniu Więgier przez trak-

tat pokojowy i żywym: wyrazem wę-
gierskiej polityki rewizjonistycznej.
Nietakt ten wywołał oburzenie nie-
tylko wśród Czechów, lecz także
wśród Słowaków. Młodzi sanacyjni
studenci polscy zdają się mie wie-
dzieć o tem, że przed wojną Węgrzy
prześladowali Słowaków  taksamo,
jak nas prześladowali Prusacy i Mo-
skale.

Cała t a kampanja, prowadzona
przeciwko Czechom przez nasz obóz
sanacyjny, jest wprost niezrozumia-
ła. Czy ma ona pomóc naszym roda-
kom, żyjącym pod rządami czeskie-
mi w ich walce o równouprawnienie
obywatelskie i narodowe? Inicjato-
rzy jej chyba saimi w: to nie wierzą.
Może ona tylko utrudnić im tę wal-
kę. Jeżeli rząd  czesko-słowacki
konfiskuje gazety, zawierające takie
głosy, jak przemówienie p. dr, Mi-
chejdy, ше można mu się dziwić,
Żaden naród nie pozwoli obrażać
bezkarnie swego i tych ludzi honoru,
których czci. Nie dziwimy się też
władzom czeskim, że ścigają ludzi,
majaczących o oderwaniu części ich
państwa i popierających politykę
węgierską. Niedorzeczne te wystę-
py zdolne są tylko pobudzić szowi-
nizm czeski i uniemożliwić naszym
rodakom obronę ich narodowych in-
teresów i równouprawnienia.

Niema u nas Polaka, któryby nie
popierał żądań naszych braci, aby
mieli szkoły polskie, przez państwo
czeskie utrzymywane, aby ich nie
wykluczano ze służby państwowej
lub wydalano z pracy za to, że przy-
znają się do polskości, aby w  pa-
rałjach polskich księża polscy byli
duszpasterzami, Ale metodami, sto-
sowanemi przez nasz obóz sanacyjny

| celu się nie osiągnie. Pytamy się, ja-
[ki jest cel tej kampanji antyczeskiej?

Przeciwko lekkomyślnej nagance
„na Czechosłowację elementów  nie-
„odpowiedzialnych wystąpiła bardzo
stanowczo prasa narodowa.

+ W. „Kurjerze Warszawskim” z
dnia 18-go marca br. b. sen. Bole-
„sław Koskowski poświęca wstępny
artykuł ostatnim nagłym i nieoczeki-

 
HA II I IT IIAEKOESIEA хуапупо zmianom w stosunkach pol-

Gen. Haller spędzi Wielkanoc
w Milwaukee.

sko-czechosłowackich.
Senator Koskowski zestawia serję

telegramów: P. A. T., które zresztą
jedne sprzeczne są w szeregu wy-
padków z innemi, z artykułem „Ga-
zety Polskiej”, organu półoficjalnego,
w którym zapowiedziano pod adre-
sem rządu czechosłowackiego możli-
wość zmian w: stosunku Polski do
Czechosłowacji. Następnie sen. Kos-
kowski omawia odezwę komitetu u-
roczystości ku uczczeniu poległych
w walkach z Czechami w latach 1919
i 1920, którą to odezwę utrzymano
całkowicie w: duchu jątrzącym. wła-
ściwym politykierom lokalnym, po-
zbawiomym. wszelkiego poczucia od-
powiedzialności; zresztą działalność
komitetu obywatelskiego, który or-
$anizował uroczystości z 4, 11 i 25
lutego, miała. być również gorączko-
wym! protestem przeciwko całej po-
lityce czechosłowackiej wobec Pol-
ski. Następnie sen. Koskowski o-
mawia znane i :'ośne już dziś prze-
mówienie burm _!rza Cieszyna, d-ra
Władysława Michejdy, wygłoszone
podczas uroczystości w dniu 25 lu-
tego i będące generalnym atakiem
przeciwko Czechosłowacji.

„Jaki sens ma to wszystko? —

  

2 |zapytuje sen. Koskowski, „Po co w
tym właśnie czasie, kiedy szczegól-
nie jest nam potrzebna demonstracja

 

Zwycięstwo narodowych medyków
w Krakowie,

WĄ Krakowie odbyły się wybory
nowych władz Bratniej Pomocy: me-
dyków. Na 477 uprawnionych głoso-
wało 428 osób. Lista narodowa uzy-
skała 247 gł., a więc znaczną więk-
szość absolutną, „sanacja'” — 118 gł,
lista żydowska — 66 gł. Narodowcy
zdobyli tem samem 10 mandatów na
ogólną liczbę 17, „sanatorzy“ — 5.
żydzi — 2. Odliczywszy żydów, oka-
że się, że młodzież narodowa zdoby-
ła około 70 proc. wszystkich głosów
polskich.

Prezesem nowego zarządu naro-
dowego został p. J. Brzeski, 
 

l się

Czechosłowacja i Polska.
jedności w tej części Europy, czyni
się właśnie coś odwrotnego i aranżu-

je się pokaz antagonizmów, które

istnieją może na tych skrawkach
ziemi polskiej i czechosłowackiej,
ale które nic nie obchodzą całości
narodu, które, przeciwnie, wydają

tej całości narodowej drobne,
nieistotne, skazane na zapomnienie,

godne ustąpienia lepszym uczuciom
i mądrzejszym wyrachowaniom:?“

„Jeżeli będziemy się trzymali w
polityce polskiej'', — stwierdza dalej
sen.Koskowski, — „zawsze tej samej
taktyki i tej samej etyki, to sytuacja
będzie następująca. Mniej więcej co
5 lat będziemy: urządzali nad grani-
cą Rosji na przestrzeni 1.400 km.,
gdzie tylko będzie jakieś większe
siedlisko ludzkie, uroczystości, ma-

jące na celu wspomnienie krzywd,
doznanych od Rosji. Wiadomo zaś,
że było ich sporo, 100 razy więcej,
niż w: stosunkach polsko-czeskich.
Naturalnie. Rosjanie odpowiedzą
tem samem.

Po drugiej stronie Polski zabawa
będziejeszcze więcej ożywiona. Tam
bowiem mamy do czynienia z Niem-
cami, którzy rzeczywiście od Alber-
ta Niedźwiedzia, do Henryka Lwa
byli nieubłaganymi wrogami Polski
i których wodzowie prowadzą
śmiertelną walkę z traktatem wer-

salskim, z jeśo postanowieniami te-
rytorjalnemi. Czy taka polityka,
chwalona oczywiście: w telegramach
PAT-a, będzie szła na rękę naszej
ulicy Wierzbowej?

Na niedawne serdeczne słowa
min. Benesza ze strony polskiej nie
było coprawda odpowiedzi, ale to
można jeszcze zrozumieć, gdy się
wie, jak fenomenalną małomówno-
ścią wyróżnia się nasz minister

spraw zagranicznych.
Nie mówi on wogóle nigdzie, ani

w Sejmie, ani w Senacie; zaledwie
coś powie czasem w jakimś suma-
rycznym i przygodnym wywiadzie
dziennikarskim. W: każdym razie to
milczenie wcale nie zapowiadało
zmiany frontu wobec Czechosłowacji.
Cóż się więc teraz stało, coby upo-
ważniło PAT-a i pisma sanacyjne do
akcji, pozbawionej i rymu i sensu, a
z punktu widzenia ogólnej poltyki w
Europie wyraźnie szkodliwej?'
W tej samej sprawie głos zabiera

również
„W. interesie zarówno Polski jak

i Czechosłowacji leży nietylko u-
trzymanie jakajlepszych stosunków,
ale także coraz bardziej idące
wzmacnianie węzłów wzajemnej
przyjaźni. Dla obu państw przyjaźń
ta jest jednym z kapitalnych warun-
ków prowadzenia samodzielnej poli-
tyki na terenie międzynarodowym.
Zarówno silniejsza Polska, jak i
słabsza Czechosłowacja mogą  pro-
wadzić taką politykę w stosunku do
sąsiednich mocarstw tylko wtedy,
jeżeli będą oparte o niezawodny sy-
stem sojuszów tego bloku państw, w
którego naczelnym: interesie leży u-
trzymanie obecnych zasad porządku
politycznego w Europie. Stałe po-
$arszanie się stosunków między Pol-
ską a Czechosłowacją równałoby się
pęknięciu jednego z ogniw w  łań-
cuchu tych sojuszów, a co zatem
idzie, poważnemu naruszeniu pod-
staw 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 równowagipolitycznej,
nie mającej nic wspólnego z obroną
podstaw Traktatu Wersalskiego“.

w

Korespondent „Gazety Warszaw-

skiej” pisze o aresztowaniach: wśród

działaczy narodowych w Krakow-
skiem.

(W; ciągu ostatnich tygodni policja

w całem województwie odbyła wiele

rewizyj 1otscdę obozu narodowe.

go. Szukano — jak mówiono — biu-

letynów Hallerczyków lub komuni-

katów zarządu okręgowego Stron-

nictwa Narodowego. Ani jednych,

ani drugich nie znaleziono poprostu

dlatego, że ich wogóle nie wydano.

U emer. majora Słysia w Nowym

Sączu urządzono 3 rewizje: 18 listo-

pada, 26 lutego i 2 marca, To samo u
innych działaczy narodowych w No-
wym Sączu. U adwokata Klimeckie-
go w Brześciu urządzono rewizję 16

marca o północy. Tej samej nocy

aresztowano na wsi pod Tarnowem
Władysława Augustyna, Stanisława
Kapeckiego i Jana Piechrę po rewi-
zji, która nie dała żadnego rezultatu.

Już nieco wcześniej aresztowano
również i odstawiono do Tarnowa

Stanisława Kitę i 2 jego kolegów.

W. Krakowie w ciągu ostatniego

tygodnia urządzono szereg rewizyj,

ostatnią 18 marca u p. Grębosza.

Aresztowań mie było, wyznaczono

natomiast ponad 20 działaczom z p.

Sikorą na czele rozprawę sądową
na 23 marca o „obrazę wladz“ doko-

naną jakoby przed
znanego komisarza pol. Olearczyka

w czasie rewizji, odbywanej w loka-

lu Stronnictwa Narodowego.

Dodać trzeba, iż rewizje dokony- 
wane są bez uprzedniej zgody sądu.

P. Słyś, mimo żądań, nie otrzymał i

rokiem wobęc'

Katastrefa w Tatrach.
ZAKOPANE (Pat.) — Dziś przed

południem wydarzyła się w Tatrach
katastrofa, w której zginęła małżon-
ka znanego narciaża Władysława
Czecha llżanka Czechowa. Przebieg
katastrofy był następujący. Około
godz. 11-ej grupa turystów podcho-
dziła na nartach pod przełęcz Lilijo-
we. Wśród turystów znajdowali się:
znany narciarz Władysław Czech,
jego małżonka, również znana nar-
ciarka, Ilżenka Czechowa, dwaj bra-
cia Mowerscy, sędzia Stachowski
oraz inż. Karpij. W pewnej chwili
olbrzymia lawina śnieżna, idąca ze
skoku Liljowe, przerzuciła ich przez
uskok skalny i zniosła w dół w oko-
licę Zielonego Stawu, grzebiąc
wszystkich pod zwałami šniehu.
Przy pomocy narciarzy, bawiących
na hali, wyratowano z opresji Wła-
dysława Czecha, jego małżonkę.
braci Kowerskich 1 sędziego Sta-
chowskiego. llżanka- Czechowa od-
niosła ciężkie rany. Mimo natych-
miastową akcję ratunkową, wnie-
siona do schroniska na Hali Gąsie-
nicowej llżanka Czechowa zmarła
popołudniu wskutek obrażeń we-
wnętrznych, zdaje się, złamania krę-
gosłupa. Władysław Czech I bracia
Kowerscy wyszli z katastrofy bez
większych obrażeń. Sędziego Sta-
chowskiego przewieziono do Zako-
panego i umieszczono w szpitalu
klimatycznym. Stan jego nie budzi
obaw. Nie znalezioao dotychczas,
mimo kilkogodzinne poszukiwania,
leżącego w zwałach śnieznych inz.
Karpija. Poszukiwania trwają.

fowala ta wtawy tmorgialnj.
W najbliższych dniach ma się

nej. Dotyczyć ona będzie urzędni-
ków, przenoszonych w stan spoczyn-
ku po 15-tu i więcej latach służby,
którym — jak to zapowiedział w
swoim czasie na komisji sejmowej p.
min. Zawadzki — dozwolony ma być
wybór, czy chcą pobierać emeryturę
według nowej ustawy, czy też we-
dług przepisów poprzednio obowią-
zujących.

 

*Aresztowania
śród młodzieży warszaw-

skiej.
WI nocy z wtorku na środę trwa-

ły dalsze rewizje i aresztowania
wśród młodych działaczy narodo-
wych w Warszawie, Przeprowadzo-
no rewizje u pp.: Tadeusza Wróbla i
Antoniego Malatyńskiego, oraz u
państwa Glinickich, gdzie policja
przybyła w czasie przyjęcią i zrewi-
dowała wszystkich gości, przyczem
jedna z pań dostała ataku sercowe-
go. Rewizja odbywała się w takich
okolicznościach, że agent policji
trzymał rewolwer w; ręku. Areszto-
wano Kazimierza Glińskiego, stu-
denta i jego brata Zbigniewa, ucznia.
Przeprowadzono również rewizję w
mieszkaniu studenta Hagmajera i
aresztowano brata jego, Wojciecha,
spowodu wyrażenia niezadowolenia,
że go obudzono w nocy.

Aresztowani zostali pp.: Antoni
| Ługowski, Edward Gzymek, oraz sze
reg robotników narodowców, jak
pp.: Bacewicz, Stefański, Jasieński,
Sobczak, Siwek, ы

Wczoraj zwolniono z aresztu pp.:
Tatarkiewicza, Urbańskiego i Wit-
kowskiego. Pozostaje nadal w aresz-
cie, oprócz aresztowanych wczoraj,
jeszcze około 10 mężczyzn i 3 kobie-
ty studentki pp.: Barbara Puchalska,
Ewa Wrześniewska i Zofja Gałę-
zowska. 

Rewizje i aresztowania
Krakowskiem.
po rewizji zatwierdzenia jej przez
właściwy sąd.

Do aresztowanego przed paru
tygodniami działacza narodowego,
rolnika Wimcentego Gawina z Ryb-
nej, sędzia Adolf Jolles (żyd) w
Krzeszowicach dopuścił tylko żonę.
Adwokatowi Rybackiemu wręcz po-
wiedział: Pana nie dopuszczę, a mec.
Pozowski niech również nie przy-
jeżdża, bo go do aresztowanego nie
„puszczę.

Red. Zajączka oskarżono o two-
rzenie nielegalnych organizacyj. Ma-
ją być niemi grupy młodych, względ-
nie wojskowych w Stronnictwie Na-
rodowem. Mec. Pozowski zakomu-
nikował władzom  prokuratorskim,
iż statut Stronnictwa Narodowego,
jawmy, legalny, znany, przewiduje
grupy członków Stronnictwa, tak,
jak je przewiduje statut organizacyj-
ny BB., więc red. Zajączek jest cał-
kowicie w. porządku i w zgodzie z
obowiązującem prawem.

Narazie red. Zajączek przebywa
w więzieniu wadowickiem,

EiasSisma DECA GRACE

Sprawy posłów
ludowych.

W. związku z wydaniem przez

Sejm posłów ludowych, Piroga i Ko-

cienika, prokuratury kieleckailu-
belska wytoczą wymienionym po-

'słom sprawy sądowe za przemówie-

| nia wyborcze, Z tych bowiem powo-
'dów Sejm na żądanie prokuratur
prowincjonalnych wydał posłów lu-

i dowych.

 

ukazać nowela do ustawy emerytal-
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Wczoraj kursowały w mieście
pogłoski,
Rady miejskiej

Jak się dowiadujemy Fundusz
Pracy na roboty inwestycyjne dla
Wileńszczyzny wyasygnował 1.200000
złotych. Większość tych kredytów
pójdzie na budowę dróg w różnych
powiatach województwa, miasto zaś
uzyska z tego 180.000 złotych na
roboty wodociągowoń- kanalizacyjne
ponadto 37000 na inne roboty miej-
skie. 100.060 złotych desygnowano

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

„nem z przelotnemi opadami. Dość
ciepło. Umiarkowane wiatry połu-
dniowo-zachodnie i zachodnie.

DYŻURY APTEK.

 

Dziś w mocy dyżurują następujące
apteki:

Augustowskiego — ul, Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-48); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie  przedznieściach, prócz Śmipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Nabożeństwo na intencję

wyzdrowienia J. jE. ks. Arcybi-
skupa. jWczoraj w kościele św. Je-
rzego (seminaryjnym odbyło się
uroczyste nabożeństwo na intencję
szybkiego wyzdrowienia J. E. gks.
Arcybiskupa-Metropolity Romualda
Jalbrzykowskiego.

Nabożeństwo odprawił o godz.
7.30 zrana ks. kan. Cichoński. Wier-
ni wzięli w tem nabożeństwie gre-
mjalny udział.

Z MIASTA.
— Coraz mniej ofiar na ratowa-

nie Bazyliki. Wpływy z ofiar'społe-
czeństwa na rzecz Komitetu Rato-
wania Bazyliki wileńskiej na remont

i naszej katedry zmalały obecnie do
minimum. Aczkolwiek pozostaje
jeszcze cały szereg niezwróconych
list ofiar, lecz wpływów z tych list
prawie niema. Nadsyłane są jedynie
ofiary za broszurki „Bazylika Wileń-
ska”, rozsyłane przez komitet tym
ofiarodawcom, którzy złożyli już raz
ofiary i to w sumie nie mniejszej, jak
10 złotych.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Wojewoda wzywa prezydenta

miasta do przedłożenia budżetu. P.
wojewoda Jaszczołt w dniw wczo-
rajszym zaprosił do Urzędu Woje-
wódzkiego tymczasowego prezyden-
ta miasta dr. Maleszewskiego i od-
był z nim dłuższą konferencję na te-
mat nowego preliminarza budżeto-
wego. P. wojewoda wyznaczył ter-
min do 15 kwietnia r. b., w którym
projekt nowego budżetu musi być
bezwarunkowo przedłożony  wła-
dzom nadzorczym do zatwierdzenia,
— Przegląd taboru aseniza-

cyjnego. ;4W dniu wczorajszym na-
stąpiło zakończenie przeglądu tabo-
ru asenizacyjnego, który od wtorku
odbywał się na placyku przy zbiegu
ulic Mowogródzkiej i  Ponarskiej.
W czasie przeglądu specjalna komi-
Sja zlustrowała kilkaset wozów.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Jeszcze powódź nie minęła,

a już myślą o drugiej. MW. dniu 22
b. m, pod przewodnictwem staro-
sty grodzkiego Kowalskiego odbyło
się posiedzenie przewodniczących
wszystkich sekcyj Komitetu Prze-
ciwpowodziowego, na którem oma-
wiane były sprawy budżetowe ko-
mitetu. Jakkolwiek w roku bieżą-
cym niebezpieczeństwo ewentualnej
powodzi nie wydaje się już zagrażać,
komitet postanowił ułożyć prelimi-
narz budżetowy komitetu na akcję
przeciwpowodziową na rok przyszły
oraz zwrócić się do Zarządu m. Wil-

| ta o rokroczne uwzględnianie preli-
Minarza przeciwpowodziowego w
budżecie miasta.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Posiedzenie komisji poboro-

wej. Ostatnie przed głównym pobo-
tem posiedzenie dodatkowej komisji
poborowej wyznaczone zostało na
dzień 18 kwietnia. Wszyscy męż-
Czyźni, którzy we właściwym czasie
Nie uregulowali swego stosunku do
Wojska, mają obecnie ostatnią oka-
26 to uczynić. Wobec rozpoczyna-
lącego się w początkach maja po-

ru rocznika 1913, dodatkówe po-
Siedzenia komisyj poborowych prze-
twane zostaną na czas dłuższy.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Dookoła strajku szewców.

Wczoraj w lokalu przy ul. Metropo-
litalnej 1 odbyło się drugie zkolei
Ogólne zebranie szewców obstalun-

3 kowych, zwołane w celu omówienia
Sytuacji, jaka się obecnie wytwo-
tzyłą po zatargu z pracodawcami.

wyniku dłuższych i bardzo
Sżywionych narad zebrani postano-
Wili nadal strajkować aż do chwili,

   

że wybory do wileńskiej
odbędą się we

KRONIKA.
Wybory do Rady miejskiej w jesieni?

wrześniu. Rozpisania wyborów ocze-
kiwać należy w ciągu sierpnia r. b.

1.200.000 na rebkoty inwestycyjne.
dla urzędu wojewódzkiego na po-
głębianie nurtu rzeki i jej regulację.
Na skutek poczynionych w Warsza-
wie przez tymczasowego wice pre-
zydenta miasta inż. Jensza starań
istnieje nadzieja przyznania dodat-
kowych kredytów dla Wilna. W ja-
kich rozmiarach wyasygnowane zo
staną dodatkowe sumy nie jest
jeszcze wiadomem.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Tow. Pedjatrycz-

nego odbędzie się dziś o godz. 8 w.
! м lokalu [-wa lekarskiego. Na po-
rządku dziennym: Prof. dr. К. Ре!-
czar — Fizjologja i patalogja okresu
pokwitania. Dr. H. Nikotajewa —
Płytki krwi.

OLCZYTY.
— Powszechne wykłady uniwer-

Syteckie. Z cyklu odczytów „Port w
Drui“ odbędzie się w; dniu dzisiej-
szym wykład mgr. T. Nagurskiego:
Znaczenie gospodarcze Dźwiny dla
Wileńszczyzny. Początek o godz. 7.
(Gmach główny Uniwersytetu ul.
św. Jańska 10 sala 5-ta),

SPRAWY SZKOLNE.
— Staraniem Komitetu Rodzi-

cielskiego Szkoły Powszechnej nr. 13
im. Tadeusza Kościuszki w Wilnie,
odbędzie się w dniu 24 marca o godz.
8.30 nabożeństwo w kościele św. Ja-
na dla uczczenia Patrona szkoły, W.
czasie Mszy św. pienia religijne wy-
kona chór „Akord”,

Komitet uprasza organizacje spo-
łeczne o wzięcie udziału w uroczy-
stošci,
— Misterjum Męki Pańskiej. W sobotę

o godz. 16 i w niedzielę o godz. 18 uczniowie
Salezjańskiej Szkoły Rzemiosł odegrają
nMękę Pańską* w 6 odsłonach z ilustracja-
mi muzycznemi.

 

Misterjum zostanie odegrane w sali
„Ogniska” kolejowego (Kolejowa 19).

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Serc litościwych błaga inteligentny

starszy ojciec licznej rodziny, mając sparali-
żowaną żonę, matkę staruszkę, chorą córkę
na płuca i inne dzieci, zostając dziś w
strasznej nędzy, a chcąc się zająć na pro-
wincji dla ratunku rodziny, aby zarabiać na
chleb powszedni, handlem, a po roku jak
stanę na nogi wszystkim litościwym обаго-
„dawcom oddam tylko zechcą zostawić swe
„Adresy i ofiary skierować dla R. O. do Ad-
„ministracji „Dziennika Wileńskiego”.
j RÓŻNE.
| , — Bazar Młodzieży Czerwonokrzyskiej
mieści się

; bezpłatny.

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

o godz. 8-ej misterjum pasyjne p. t. „Golgo-
ta“. Ze względu na powagę widowiska, po
drugich fanfarach nikt na salę nie będzie
wpuszczany. Ceny zniżone.

Uwaga! Szatnia na Balkon l i II nie
obowiązuje.
— Niedzielna popołudniówka, W nie-

dzielę o godz. 4 po cenach zniżonych „Gol-
gota“.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“, Dziś z po-

wodu próby generalnej — widowisko za-
wieszone.

— Jutrzejsza premjera „Rajski Ogród”.
Jutro wchodzi na repertuar Teatru muzycz-
nego „Lutnia”, oryginalna komedja muzycz-
na wileńskiego kompozytora J. Świętochow-
skiego „Rajski Ogród* opracowanie tekstu
K. Wyrwicz-Wichrowskiego i instrumenta-
cji M. Kochanowskiego. W wykonaniu tej
nowości bierze udział cały zespół artystycz-
ny z Halmirską, Romanowską, Dunin-Rych-
łowską, Dembowskim, Szczawińskim, Ta-
trzańskim i Wyrwicz-Wichrowskim na cze-
le. Reżyserja K. Wyrwicz -Wichrowskiego.
Wielkiem urozmaiceniem widowiska będą
balety w układzie baletmistrza J. Ciesiel-
skiego. Nowe dekoracje i kostjumy dopel-
niają artystycznej całości. Zniżki ważne.
Premjera wywołała ogólne zainteresowanie.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*

W niedzielę na przedstawieniu popołudnio-
wem po cenach zniżonych ukaże się barwna
operetka Koli „Niebieski Motyl” („Pilango”).
— Teatr - Kino Rozmaitości — film

„Chicago“. Na scenie „Jak kocha student”.

 
przy ul. Mickiewicza 21, — Wstęp

 

POLSKIE RADJO WiLNO.
Czwartek, dnia 22 marca 1934 r.

1,00: 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. proł, 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: Audycja
poetycka: „Poezja okolicznościowa”. 1920:
Wil, wiad. kolejowe. 19.25: Odczytaktualry.
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.

DZIENNIK WILEŃSKI

Podejrzana akcja „pomocy*
ludności iitewskiej, dotkniętej głodem w Wileńszczyźnie.

Donosiliśmy swego czasu, że rząd
litewski postanowił wyzyskać dla

i celów agitacji politycznej klęskę nie-
urodzaju, jaką dotknięte zostały pół-
nocne powiaty Wileńszczyzny. Litwa
|zwróciła się do Międzynarodowego
j Czerwonego Krzyża z propozycją
jprzyjścia z pomocą finansową i sa-
jnitarną ludności litewskiej w Wi-
leńszczyźnie. Jak wiemy, rząd pol-
ski odmówił, uważając słusznie, że
inicjatywa litewska nie wypływa z
pobudek humanitarnych, lecz poli-
tycznych, aby mieć możność poru-
szyć na terenie międzynarodowym
sprawę Wilna i „okupacji' Wileń-

R p. Adela 2 $ulistrowskich Ściadecka i
i $ylwetka pośmiertna. i
SECTION

Z szeregu zasłużonych Polek,
ziemianek i obywatelek ubyła jedna
z piękniejszycna postaci, wysokiej
wartosci morainej 1 umystowej,

Sw. p. Adela Sniadecka, zmarła
przed paru tygodniami, byta typem
owej kaszielanki polskiej, zwanej u
Uornickiego: „rani Dworna”.
lyiko życie Jej byfo trudniejsze niż
owych KObie+ Z AVI wieku, bo się-
gające bonaterstwa w pracy na zie-
nu, w obowiązkach dla rodziny i w
aostojnej rezygnacji, $dy wypadki
|aziejowe wygnaty Ją z wiasnego do-
mu, ą wróg posiadł i zniszczył owoce
jej pracy.

Nikt nigdy nie słyszał słów skar-
gii użalen, od zawsze pogodnej, i
niestrudzenie zajętej wygnanki po-
leskiej z brzegów Frypeci,

Owdowiała w miodości, piękna, z
urokiem w towarzyskiem  obcowa-
niu, wyjątkowo inteligentna 1 logicz-
na w zarządzaniu trudnemi interesa-
mi i majątkami po śmierci męża, od-
rzuciła niejedną z pierwszych w kra-
ju partji, aby się poświęcić wycho-
waniu dwóch synów i córki. Gdy
już dzieci dorosły — oddała im ma-
jątki wzorowo, z racjonalnym po-
stępem zagospodarzone,

Św. p. pani Śniadecka zdała naj-
wyższy egzamin z życią całego, i
najważniejszy dla kobiety: oto była
przez dorosłych synów i córkę aż do
ostatnich dmi swoich, stuchana, sza-
nowana i uwielbiana.
Poznałam ją spędzając wakację w

Karolinowie u siostry jej pani Alire-
dowej Romerowej, u której zamiesz-
kała po wygnaniu z Polesia przez o-
statnie 10 lat swego życia. Zawsze
czynna, z powagą i łagodnością, wła-
dająca ludźmi i rzeczami, ograniczy-
ła swą działalność z rozumnym tak-
tem, do zajęć ulubionego przez. sie-
bie ogrodnictwa. Warzywne i kwia-
towe ogrody w  Karolinowie były
Jej królestwem, słynąc z użyteczno-
ści i estetyki, Lubiła w nich praco-
wać własnoręcznie, starając się
przytem wpływać dodatnio na wiej-
ską służbę pomocniczą, W, ciągu ca-
łego swego życia bowiem rozsiewała
po chatach polskich kulturę, a wśród
dworków najbliższych, srogo w owe
czasy zabranianą naukę polską.
ldeaty wiary, Ojczyzny i Kodziny
kochała głęboko, bez pozy i dekla-
macji, wprowadzając je w czyn z
naturalnością i rozumnym umiarem.

Osobiście, imponowała mi w niej
trzeźwa i jasna ocena ludzi, ich
wartości, i charakterów, tak rzadka
wogóle u nas, tem więcej w burzli-
wej ideowo epoce obecnej, Szedł od
niej jakiś urok uprzejmej dostojno-
ści, który zjednywał jej ludzi,

Określił to po swojemu prosty
człowiek, wiejski wędrowny foto-
$rał, prosząc z  nieśmiałością aby
pozwoliła się stotografować oddziel-
nie: „dlą mnie samego, bo tak pięk-
p. hardego nosa, nie spotkałem do-
tąd."

Na tę „piękną hardość Polki” —
nie umiem znaleźć lepszego określe-
nia, niż użył, mówiąc o św. p.
zmarłej pani Śniadeckiej, Jej dawny
sąsiad i znajomy: „To była matrona
Polska, ducha nieztomnego!“

Ze czcią, rzucam tę grudkę słów
z pod serca, na świeży grób św. p.
Zmarłej w. Karolinowie, wielkiej
patrjotki i obywatelki.

Ludwika Życka.
 

techniczna. 21.20: Koncert  chopinowski.
22,00: Audycja grecka, 22.30: Muzyka ta-
neczna (płyty), Kom. meteor. 23,05—24,00:
Muzyka taneczna,

Z ZA KOTAR STUDJO.
Gdzie jesteś, kwadrygo?

W serji kwadransów poetyckich w ra-
djo, posiadających swoje stałe audytorjum
z grona słuchaczy, interesujących | się
wszelkiemi przejawami współczesnej twór-
czości poetyckiej, zwraca uwagę dzisiejszy
ieljeton młodego utalentowanego poetyRy-
szarda St. Dobrowolskiego. Prelegent bę-
dzie mówił w przerwie koncertu symfonicz-
nego około godz. 21 o grupie poetów, która
przed kilku laty skupiała się przy piśmie

szczyzny. Prócz tego ilość Litwinów
dotkniętych nieurodzajem jest, w
porównaniu z pozostaią ludnością,|
znikoma. Ludność litewska zamiesz-
kuje rejony zachodnie bardziej uro-
dzajne, które ominęła w dużym
stopniu klęska głodu. Jeżeli nawet
ucierpiała ludność litewska, rząd
polski ma dość środków dla przyj-
ścia jej z pomocą.

Mimo to w Litwie rozwinięto
gwałtowną akcję zbierania ofiar na
głodnych w Wileńszczyźnie, Posta-
nowiono wyzyskać akcję dla wy-
ciśnięcia grosza ze społeczeństwa li-
tewskiego. Pieniądze mają iść nie
do dyspozycji Wojewódzkiego Ko-
mitetu pomocy głodnym w Wilnie,
lecz na ręce... lymczasowego Ko-
mitetu Litewskiego (nieoficjalnego
przedstawicielstwa rządu litewskie-
$o w Wilnie), Zużytkowanie tych
sum zostawia się do uznania nie
Komitetu Wojewódzkiego, lecz zno-
wuż owej osławionej ekspozytury
kowieńskiej,

O rozmachu zbierania ofiar w
Litwie niech świadczy głos, zaczer-
pnięty z „Dnia Kowieńskiego” z
dnia 20 b. m.:

„Wczoraj w lokalu Związku Dzienni-

karzy odbyło się zebranie przedstawicieli

miejscowych dzienników i tygodników, na

którem wiceprezes Naczelnego Komitetu

pomocy  głodującym w Wileńszczyźnie,

rektor Uniwersytetu U. W. W. prof. M.
Roemer poinformował obszernie o akcji

Komitetu. Komitet, znajdujący się pod pro-

tektoratem małżonki premjera, p. J. Tube-

lisowej, został obrany na zebraniu przed-

stawicieli krajowych organizacyj społecz-

nych i kulturalnych i ma za zadanie nie-
sienie pomocy dotkniętym klęską głodu

mieszkańcom Wileńszczyzny. Poza Komi-
tetem Naczelnym w całym kraju organizo-

wane są oddziały, Komitet rozwinął już
ożywioną działalność w kierunku zbierania

w całym kraju ofiar w gotówce i w natu-

rze (przeważnie zboże i częściowo inne ar-

tykuły spożywczej, Zebrane pieniądze i w
miarę możności również zboże zostaną

przekazane mieszkańcom Wileńszczyzny za

pośrednictwem Komitetu litewskiego w
Wilnie. W usiłowaniu przyjścia z doraźną

pomocą głodującym Komitet Naczelny za-

ciągnął pożyczkę w sumie 50 tys. It. z za-
sobów pozostałego funduszu pomocy rolni-

kom Litwy północnej. Pieniądze te zostały

już wysłane do Wileńszczyzny. |

Dla zbadania sytuacji na miejscu i

przygotowania akcji pomocy w tych dniach

zamierzał udać się do Wileńszczyzny pre-

zes Komitetu Naczelnego prof. Żemajtis.

Chwilowo podróż ta uległa odroczeniu z
powodu niedyspozycji prof, Żemajtisa, któ-

ry uległ na ulicy nieszczęśliwemu wypad-

kowi.“

Jak widzimy, akcja litewska za-
krojona jest na szeroką skalę, zupeł-
nie niewspółmierną do istotnych po-
trzeb ludności litewskiej. Powstaje
silne podejrzenie, że kryją się poza-
tem zupełnie inne cele.

 

KRONIKA POLICYJNA.
Akt teroru strajkujących

szewców. W. dn. 22 bm, w godzi-
nach porannych, grupa strajkują
cych szewców, w liczbie około 15;
osób, wkroczyła do warsztatu szew-
ca Pawła Alewicza, przy ul. Po-
pławskiej 34—1, który pracował,
pragnąc zmusić go do zaprzestania
pracy i solidaryzowania się ze straj-
kującymi. Ponieważ Alewicz nie
chciał przerwać pracy, strajkujący
zabrali mu 4 pary niewykończonego
obuwia i warsztat opuścili. O tym
wypadku samowoli  strajkującyci
Alewicz złożył meldunek w Komi-
sarjacie Policji, która wszczęła do-
chodzenie.

— Kradzież roweru. Rower wart. 340

zł, należący do Osińskiego Bolesława,

skradziono z przedsionka domu Nr. 9 przy

ul. Mejszagolskiej. Rower został odnale-

ziony w posesji domu Nr. 60 przy ul. Wił-

komierskiej i zwrócony właścicielowi,
— Zły gość herbaciarni przy ul. Do-

broczynnej. Z herbaciarni przy ul. Dobro-
czynnej Nr. 2 Pawłowi Ejsmondowi skra-
dziono szachy, wart. 16 zł. — Okazało się,

że kradzieży tej dokonał Zygiryd Macku-

nas (Kalwaryjska 70), którego ze skra-

dzionemi szachami zatrzymano.

— Zamach samobójczy. Janina Połu-
bińska, lat 22, zam. przy ul. Wielka Pohu-
lanka 15, w zamiarze pozbawienia się ży-

cia napiła się kwasu siarczanego zmiesza-

Niesamowite zajście
Mieszkańcy ul. Piłsudskiego żyją

pod wrażeniem następującego wy-
i padku.

(M dniu 15 b. m. zmarła 46-letnia
Marja Żukowską (Piłsudskiego 2).
Siostra jej, Cecylja, chora umysłowo,
zamknęła się ze zmarłą i w ciągu
tygodnia przebywała w zamknięciu,

W] dniu wczorajszym w nocy w
ogródku, gdzie się znajduje lombard
miejski, przy ul. Trockiej, dozorca
firmy „Klucze”, Stefan Klaczewski,
zauważył pewnego podejrzanego
osobnika, który wyskoczył z budki.
Na wezwanie Klaczewskiego osob-

kalu lombardu. Będący na straży w

Sprawa ponurego mnicha, oszu-
sta i pijanicy Kasputina, który przez
długi czas poprostu teroryzowat cały
dwór rosyjski, mimo upływu lat, mi-
mo nawet świeżo tak sensacyjnie zo-
kończonego procesu o odszkodowa-
nie dla książęcego małżeństwa Jus-
supowych, — wiaściwie ciągle jesz-
cze nie jest wyjaśniona. Naogół wia-
domo bowiem tylko tyle, kto uwolnił
Kosję od tego szarlatana, ale szcze-
śóły tej w swoim czasie tak bardzo
gtosnej sprawy, która do pewnego
stopnia stała się nawet wydarzeniem
politycznem, dotąd pokrywa gęsta
mgła. W. szczególnosci nie było do-
tąd wiadome, co wykazało zarzą-
dzone w swoim czasie śledztwo
przeciw  mordercom  cudotwórcy,
dlaczego to śledztwo nagle się u-
rwało? ;

Sędziowie śledczy, którzy w
swoim czasie z urzędu tę sprawę
prowadzili, podobno już nie żyją, zo-
stali bowiem zgładzeni przez  bol-
szewików. Ponadto rozpierzchły się
gdzieś spisane wówczas tomy aktów
procesowych, a w obecnem pań-
stwowem _ archiwum Piotrogrodu
znaleziono tylko niektóre ich ułom-
ki, coprawda dosyć interesujące, Na
podstawie tych rewelacyjnych  do-
kumentów stwierdzić można jednak
pewną niezwykle znamienną oko-
liczność, a mianowicie rolę cara Mi-
kołaja II wi tej sprawie, jak również
także sensacyjną interwencję gene-
ralissimusa wojsk rosyjskich Miko-
łaja Mikałajewicza.

Ta część aktów procesowych,
zawierająca korespondencję wyżej
wymienionych osób, dowodzi zaś, że
z powodu gwałtownej śmierci Ra-
sputina, członkowie rodziny carskiej
nagle zaczęli pisać listy do siebie,
zajmując w tej sprawie zgoła od-
mienne stanowiska.  Przedewszyst-
kiem carowa zasypuje formalnie ca-
ra, znajdującego się wówczas „na
polu walki”, śwałtownemi žądania-
mi, aby zarządził jak najsurowsze
śledztwo i nie dopuścił do zatajenia
jego wyników i bezkarności spraw-
ców zbrodni na „wiernym słudze ko-
ścioła i ojczyzny”, (W jednymz li-
stów pisze, że śledztwo to nie postę-
puje, zbrodniarze cieszą się ze swe-
$o czynu, a ona wogóle ma uczucie,

stanie ukarany, to na cały kraj spad-
nie wielkie nieszczęście”, Kończy
ten list słowami:

„Proszę Cię, nakaż sędziom, któ-
rzy sprawy tej nie pilnują należycie,
aby ukarali winowajców”.

Następstwem tych kilkakrotnych
wezwań był prawdopodobnie tele-
gram wysłany przez cara „z pola bi-
му” do naczelnego prokuratora
państwa, zarządzający najsurowsze
śledztwo z następującym dopiskiem:

„Domagam się, aby bez względu
na osobę sprawcy śledztwo przepro-
wadzić do końca. Rozprawa musi
się odbyć w: najbliższych tygodniach,

sądem i jaknajsurowiej ukarać, bez
względu na to, kto oni są. W szcze-
gólności żądam, aby ukarani zostali
także ci, którzy do zbrodni tej na-
klaniali“.

przystąpił do wykonanią rozkazu
carskiego, delegując osobny  trybu-

Prasa rumuńska przynosi glarmu-
jące wiadomości o istnej epidemji sa-
mobójstw, jaka grasuje od dłuższego
czasu wśród rumuńskiej młodzieży

nik począł uciekać w kierunku lo- |

‘-= Ponure widmaŚcarskiej Rosji.

że jeżeli ten „straszny mord” nie zo-|

morderców! musi się postawić przed| .

Oczywiście naczelny prokurator.

3

przy ul. Piłsudskiego.
karmiąc ją i pojąc. Cecylja Żukow-
„ska nie chciala wydač zwlok, twier-
|dząc, iż siostra jej nie zmarła, lecz
znajduje się we śnie.

Dopiero na skutek interwencji
policji otworzono drzwi i zabrano

| trupa Żukowskiej. Umysłowo chorą
'zaopiekowały się władze.

{

Przygoda na skwerze po-Franciszkariskim.
pobliżu lombardu drugi strażnik,
Franciszek Kłodo, sądząc, iż jest to
domniemany sprawca włamania do
lombardu, począł strzelać do nie-
znajomego, który w trakcie tego
|wdripal się na wysoki parkan i wy-
skoczył na ulicę, zacierając za sobą
wszelkie ślady.

 

kizky
+ Zsłowa

 

nał do prowadzenia tej sprawy i
„zgromadzenia całego materjafu.
į Nagle niemal — jak się wówczas
zdawało — w: przededniu rozprawy,
pomimo tego, że osoba sprawcy była
publicznie znana i jej nazwisko w

całej Rosji krążyło z ust do ust, na-
stąpił w tej sprawie dziwny zwrot,
wywołując niemałą sensację. Śledz-
two przerwano, rozprawy nie wyzna-
czono, nikt jednak nie wiedziai, co
się stało, wobec czego dając tolgę
domysłom, szeptano coraz więcej
niesamowite plotki.

Archiwum:  piotrogrodzkie tę
sprawę teraz nieco wyjaśnia, zawie-
ra bowiem zgoła niezwyczajny list
ówczesnego generalissynusa Mikoła-
ja Mikołajewicza do cara, jako kuzy-
na, tak jasny i zdecydowany pod
każdym względem, że wobec tego
ustać muszą wszelkie wątpliwości
co do tego, co spowodowało tę nagłą
zmianę. Stryj carski pisze bowiem
tak:

„Wogóle nie rozumiem, jak mo-
głeś nakazać śledztwo w tej sprawie.
My wszyscy mówimy, że Bogu nale-
żą się dzięki za uwolnienie Kosji od
tego łotra, a sprawców tego czcimy,
jak prawdziwych bohaterów narodo-
wych, Ty zaś — jak słyszę — żądasz
kary. Prawdopodobnie nie znasz
nastrojów w armji, Otóż mogę Ci
powiedzieć, że ukaranie ks. Jussupo-
wa i członka Dumy Puryszkie-
wicza wywoła największe zaburze-
nie w armji i może doprowadzić do
poważnych konfliktów. Oświadczam
Ci, że całkowicie solidaryzuję się z
ks. Jussupowem, a ze mną zgodni są
wszyscy ołicerowie mojego sztabu”.

7 innych dokumentów  piotro-
grodzkich wynika pośrednio, że w
niedługi czas po tym liście genera-
lissimusa napłynęły do gł. kwatery
carskiej całe stosy listów i memorja-
łów, domagających się bezkarności
dla Jussupowa i Puryszkiewicza. Li-
sty te nadeszły niemal od wszystkich
oddziałów armji i wielu związków
oficerskich, a skutek tego był taki,
iż (car musiał przyznać słuszność
swemu stryjowi i zastosować się do
rady przez niego wyrażonej. Nie da-
wał jednak jeszcze ciągle stosowne-
$o rozkazu, nie cofnął też pierwot-
nego zarządzenia, co do naczelnego
prokuratora.  Rozstrzygnął jednak
osłałecznie w kilka dni później, tym
razem  naglący szylrowany tele-
$ram Mikołajewicza z zawiadomie-
niem, iż natychmiast złoży dowódz-
two, odeśle wszystkie swoje orderyi
wyrzeknie się wszystkich swych
praw, jeżeli rozprawa przeciw zabój-
com mnicha Rasputina zostanie roz-
pisana.

WI jakiś czas później odnośny akt,
znajdujący się w rękach naczelnego
prokuratora państwa, otrzymał czer-

wonym atramentem umieszczoną
uwagę: „Śledztwo _ natychmiast
wstrzymać. Proces nie może się od-
być”,

Dokument ten w oryginale odna-
leziono obecnie w Piotrogrodzie. Je-
żeli informacje te nie są mistyfikacją,
wi takim razie tajemnica Rasputina
jest o tyle wyjaśniona, że śledztwo
przeciwko sprawcom jego śmierci
zostało wstrzymane głównie z przy-
czyn rosyjskiego  generalissimusa.
Wistrzymane na zawsze, 

Samobójstwa polityczne młodzieży *
rumuńskiej.

bójstw nie istnieje żadna analogja,
„albowiem żaden z desperatów nie
pozostawił najmniejszej wzmianki o
motywach rozpaczliwego kroku.Sobota, dnia 24 marca.

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka, Dzien,
por. Chwilka gosp. dom. 11.40: Prześl.
prasy. 11.50: Utwory Waldteufla (płyty).
12,57: Czas. 12.05: Muzyka żydowska (pły-
ty). Kom. meteor. 12.33: Gwiazdy polskie-

„Kwadryga“.
Piątek-symioniczny.

'Na koncercie symfonicznym, który o
godz. 20-ej transmitowany będzie z Filhar-
monji Warszawskiej, wystąpi znakomity
pianista rosyjski Aleksander Uninskij, któ-

   

 

nego z benzyną. Pogotowie Ratunkowe, po

udzieleniu pierwszej pomocy, przewiozło

samobójczynię w cieżkim stanie do szpi-

tala Sawicz. Przyczyny samobójstwa nie
ustalono. Połubińska uparcie nie odpowia-

akademickiej w Bukareszcie, Cluju i! Prasa przypuszcza, że idzie tu o
Jassach, oraz wśród starszych rocz-|członków tajnej organizacji terory-
ników młodzieży szkół srednich. stycznej, którzy otrzymalipolecenie

W, przeciągu ostatnich dwóch ty- |dokonania zamachu na wybitne oso-
bistości polityczne i że wobec nie-

ki pracodawcy nie zgodzą się
podpisanie umowy zbiorowej w

*edakcji szewców.
SPRAWY ROBOTNICZE.

   

 

— W hutnictwie strajk nie wy-

    

   

  

powiadali strajk generalny, Jed-
|Nakże strajk nie doszedł:do skutku,
Adyż tego dnia wznowione zostały
|pkowania z właścicielami hut wi-

|.Sńskich. W każdym razie sytuacja
Т, t niewyjaśniona i należy się liczyć

możliwością wybuchu strajku,

I. Na dzień wczorajszy hutnicy| K
$o ekranu (płyty). 12.55: Dzien. poł. 15.10:
wadrans akademicki. 15,25: Wiad. eksport.

15,30: Giełda roln. 15.40: Utwory Smetany
(płyty). 16.00: Audycja dla chorych. 16.25:
Kwadrans poetycki. 16.40: Wileński kącik
językowy. 16.55; Koncert. 18,00: Reportaż.
18.20: Recital skrzypcowy. 19.15: Rekolek-
cje radjowe — pogad. 19.25: „Skrzynka
pocztowa Nr. 288", 19,40: Sport. Wil. kora.
sport. Dzien. więcz. 20.00: „Myśli wybra-
ne”. 20.02: Muzyka lekka. 21.00: Skrzynka

 ry wykona efektowny koncert Es-dur
Liszta. Orkiestra pod dyrekcją C. Nordio
odegra m. in. Sonatę nr. 8 Corellego na ze-
spół smyczkowy, poemat Różyckiego „An-
helli“ i Fantazję Rimskij-Korsakowa.

Sobota chopinowska,
Jutrzejszy koncert wieczorny o godz.

21,20 jak zwykle poświęcony będzie twór-
czości Chopina. Pani Wanda Piasecka ode- gra Balladę As-dur, poloneza fis-mol oraz
mazurki i etiudy, i у

da na zadawane jej pytania.

 

Sala de wynajecia
ma odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11   
 

od 11—3 i ed 6—8 wiecz.

odni na terenie wymienionych miast
|. kilkanaście wypadków
samobójstw, a w poniedziałek w
Bukaresżcie znowu popełnił samobój
stwo przy pomocy rewolweru pe-
wien słuchacz prawa tutejszego uni-
wersytetu. Napozór wydaje się, że pomiędzy
poszczególnemi wypadkami samo-

możności 'wykonania rozkazów
władz organizacji, popełnili samo-
bójstwo. Przypuszczają, że idzie tu o
zakonspirowaną organizację faszy-
stowskiej „żelaznej śwardji”.

Władze policyjne wszczęły ener-
giczne śledztwo w tej sprawie,   



 

Z KRAJU.
Groźna sytuacja na Dźwinie. |

Część Dzisny pod wodą. |
GŁĘBOKIE (Pat). Tegoroczne

ruszenie lodów na Dźwinie odznacza

się tworzeniem wielkich zatorów.

Po wczorajszym zatorze, który

spowodował gwaltowne podniesie-

nie się wody, dziś rano utworzył się

ponownie zator na przestrzeni 3

km., w odległości 8 km. ponizej mia-

sta Dzisny. Woda szybko podniosła

się do poziomu 8 m. 90 cm., zalewa-

jąc parę ulic w Dziśnie. Z chwilą

przesunięcia się zatoru do miejsco-

wości Hryhorowicze (15 km. poniżej

Dzisny) woda spadła do 7 m. 80 cm.

Lody powyżej
do Dźwiny jeszcze stoją.

Od strony Rosji sowieckiej, w re-

jonie połockim, słychać wybuchy, co

wskazuje, że władze sowieckie bro-

nią swoich mostów przed naporem

lodów.

Stan wody
BRASŁAW. (Pat). W dniu 21 b.

m. w godzinach popołudniowych w

okolicy m. Drui ruszyły lody na rze-

ce Dźwinie, lecz poniżej Drui znowu
się zatrzymały. Wysokość wody po-
nad stan normalny wynosi 4 m.

ujścia rzeki Dzisny |

Wobec groźnej sytuacji starosta

powiatowy powołał w mieście Dziś-

nie komitet ratowniczo-powodziowy,

który w porozumieniu z władzami

| wojskowemi poczynił przygotowania

|do ewakuacji mieszkań dzielnic za-

grożonych, skontyngentował ludzi

oraz zapewnił aprowizację. Władze|

czuwają nad bezpieczeństwem. |

Starosta za pośrednictwemi kon-

sulatu polskiego w Dyneburgu po-

|daje komunikaty władzom łotew-

j skim o stanie wód na naszym te-

| renie.

| Ostatni meldunek z godz. 19-ej

podaje, że woda wzrasta przeciętnie

z szybkością 12 cm. na godzinę.

Utworzył się nowy zator. Spodzie-

|wać się należy dalszego przyboru

|wody.

MILERSKI —

SP OR 1.
Mecz bokserski odbędzie się pun-

ktualnie o godz. 12.
Organizatorzy meczu bokserskie-

go Estonja — Wiino postanowili do-

łożyć wszelkich starań, by mecz nie-
dzielny rozpoczął się punktualnie.

Mecz 'ma się rozpocząć o godz. 12

w sali teatru przy ul. Ludwisar-
skiej 4.

Punktualne rozpoczęcie meczu

związane jest bezpośrednio z trans-

misją radjową. Przeto nie wątpimy,

że mecz rzeczywiście odbędzie 'się

punktualnie.
Bilety w cenach od 1 zł. do 3 zł.

sprzedawane będą w niedzielę w ka-

sie teatru już od godz. 10.

W. sali wszystkie miejsca będą

numerowane, co powinno dać pełną
gwarancję porządku.

Estończycy do Wilna przyjeżdża-
ją w sobotę.

Kierownikiem zawodów jest płk.

Iwo Giżycki. Funkcje sędziów pełnić

NZ będą pp. Hołownia, Matsow, Fro-

na Dźwinie. |jecki i Stencel.

85 cm.
Strzelec boksuje się,

ie i А 3 W. Strzelcu uruchomiona została
Niebezpieczeństwa powodzi w sa kia iais" Kier:

roku bieżącym na terenie powiatu

brasławskiego niema, gdyż śnieg już kiem tej sekcji jest p. Michał Frank.

Pięściarze Strzelca zgłosili swój zupełnie stopniał i rzeki niemają

większego dopływu wody.

 

Wystawa krajoznawcza w Słonimiu.
SŁONIM. (Pat). Komitet Wysta-

wy zawiadamia, że termin otwarcia

Wystawy Krajoznawczej w Słoni-

niu został wyznaczony na dzień 20

maja r. b. Tem niemniej Komitet

zwraca się do wszystkich instytucyj

wystawie, aby prace wystawowe za-

kończyły do dnia 3 maja r. b. i w

tymże terminie zwiozly je do gma-

| chu miejskiego (po b. sądzie grodz-

kim, gdzie też nastąpi urządzenie i

otwarcie wystawy.

 

oraz osób, mających wziąć udział w :

Proces o miljonowy mająiek.
Min. Rolnictwa podjęło pertrak-

tacje w sprawie przejęcia, na włas-

ność państwa wielkiego majątku

Lessigów w powiecie stołpeckim. Od

dłuższego czasu toczy się proces

między rodziną Lessigów, a skarbem

państwa, gdyż Lessigowie roszczą
sobie pretensje do tego majątku, da-

tujące się jeszcze z czasów zabor-

Smierć w pożarze
Głębokie (Pat). Na stacji Parafja-

nowo, w baraku należącym doLu-

cjana Makarewicza wybuchł pożar,

którego pastwą padło poddasze te-

goż baraku. Rano znaleziono w. tro-

 

Nie zapominajcie,
że najlepszy

czych. W dwóch instancjach proces

został przez rodzinę: Lessigów wy-

grany, ostatnio jednak Sąd Najwyż-

szy wyrok uchylił, przekazując spra-

wę do rozpatrzenia Sądowi Apela-

cyjnemu w Lublinie. Majątek Lessi-

gów ma 2000 hektarów i jest wart

kilka miljonów złotych.

umysłowo chorego.
jeinach zwęglone zwłoki 40-letniego

| Leona Makarewicza, umysłowo cho-

|rego. Jak przypuszczają, pożar

| wzniecił umysłowo chory.

film polski,
najweselszy film sezonu

 

Kino „PAN“

juž wkrėtce ukaže się
w kinach

 

akces do P. Z. B.

Warta z Poznania w Wilnie,
Bokserzy Ogniska K. P. W. spro-

|wadzają na 8 kwietnia do Wilna

|pięściarzy Warty poznańskiej.
Warta, będąc mistrzem Polski,

ma jakoby do Wilna przyjechać w

| swoim najlepszym składzie na czele

z Majchrzyckim.

Nowe kluby motocyklowe.
Powstały w Wilnie dwa nowe

kluby motocyklowe, a mianowicie:

sekcja motocyklowa Strzelca, do

GŁĘBOKIE (Pat). Na skutek

ogłoszenia, zamieszczonego w jed-

nym z dzienników stołecznych, o po-

nych robotników do wielkiej fabryki

obuwia we Francji, 10 mieszkańców

kolonji Ziabki złożyło oferty, wysy-

łając pod wskazanym adresem 200 
т

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień.

komunikuje:
Tylko

ników z Wil. T. Cykl. i Motocykli-
stów, jak również z Ogniska K.P.W.

Drugim klubem jest sekcja moto-
cyklowa W. K. S., założona przez
mjr. Kurcza.

Troki bez żeglarzy.
W. roku ubiegtym w Trokach był

zorganizowany ośrodek żeglarski
śródlądowy.

Ośrodek ten zgromadził młodzież
sportową z całej Polski, która uczy-

ła się nietylko żeglarstwa, ale rów-

nież elementarnych zasad pływania i
wiosłowania.
Z Trok wyjeżdżali ludzie po skoń-

czonych kursach pełni szczerych
chęci do dalszego propagowania
pięknych sportów wodnych.

Troki zapowiadały się więc na

w przyszłości rozwinie się
bardziej zwłaszcza, że prześlicznemi
terenami jezior trockich zaczęli ży-
wo interesować się sportowcy zagra-
niczni.

Na to lato mieli również do Trok
przyjechać liczni turyści z zagranicy,
dla których ma być zorganizowany
kurs sportów wodnych. Wogóle, je-
żeli chodzi o Troki, mają one ogrom-
ną przyszłość.

Dziwnem więc nam się wydaje,
dlaczego to pewne czynniki przeno-
szą punkt ciężkością z Trok do Je-
zior pod Grodnem.

Sprawa ta wymaga specjalnego
omówienia. Warto, żeby tą sprawą

życia żeglarSko - wioślarsko - pły-
wackiego Wilna.
W tym roku Troki

ośrodkiem śródlądowym.
ы Młodzież kierowana będzie nie
do Trok, a do Jezior, gdzie odbywać

nie będą 
której poprzechodziło część zawod-

LIIA ST RATIKA S US NKNSTMKO NTTB,

Łakomy pod kluczem,
oszukani opłakują straty.

szukiwaniu 300 niewykwalifikowa-|okazało się,

   

dziś ULGOWE SEANSE od 2-ej do

6-ej SPECJALNIE dla MŁODZIEZY po CE-

się będą liczne kursy sportów wod-
nych.

zł. tytułem żądanej kaucji.
Syndykat emigracyjny wyjaśnił,

lże padli oni ofiarą oszustwa, gdyż
że policja francuska

|aresztowała w Lyonie niejakiego
Teofila Łakomego, który umiesz-
czał w pismach polskich ogłoszenia,
że poszukuje szewców na wyjazd do

  

   
mieniu kuchni

przy Wileńsko-
ogłasza ko

 

poważną placówkę sportową, która |
jeszcze|

zainteresowali się bliżej kierownicy|

mleko, gorące mięsne i
MASŁO I WĘDLINY —

Biuro Pośrednictwa Pracy.

lekarza rejonowego w Duniłowi-,
czach powiatu Postawskiego.

  

W nocy z poniedziałku na wtorek prze-
jechała przez Warszawę w drodze z iordo-

nu do Lwowa urodzona w więzieniu córka

Gorgonowej „Kropelka.

Kropelka kończy półtora roku i tem sa-

mem mija termin, do którego będzie mogla

przebywać w żłóbku więziennym w Fordo-

nie. W związku z tem naczelnik więzienia

p. Ryukiewicz, za pośrednictwem starostwa

Warszawa — północ zwracał się swego

czasu do Henryka Zaremby, czy chce przy-|
jąć dziecko do siebie na wychowanie, jako

wskazany przez Gorgonową ojciec dziecka.

Starostwo kilkakrotnie wzywało Zarembę,
lecz ten jednak nie stawił się, gdyż — jak

się potem okazało — wyjechał z Warsza-

wy. Zarząd więzienia nosił się wobec tego z

Z Amsterdamu donoszą, że trud-
ności finansowe, w jakich ostatnio
znalazł się były cesarz Wilhelm, są
następstwem  naptężonych  stosun-
ków, które od pewnego czasu zapa-
|nowały pomiędzy eks-kajzerem a|
miarodajnemi kołami hitlerowskiemi,|
Władze skarbowe Rzeszy systema-,

į tycznie odmawiają pozwolenia na
Z do Holandji docho- |

dów z majątków byłego cesarza,
|który jest, jak wiadomo, najbo-
gatszym człowiekiem w Niemczech,

| chociaż w innych wypadkach tego
„rodzaju pozwolenia są często udzie-
| lane.

Otoczenie Wilhelma II interwenjo-
wało wielokrotnie w tym kierunku
jtem więcej, że kredyt eks-kajzera w
bankach holenderskich został już

| wyczerpany.
Gdyby nie drobne sumy, które

przewożą z Niemiec osoby z otocze-|
|nia cesarza, korzystając z przepisów|
pozwalających na przewóz pewnej
„ilości gotówki przez granicę, miesz-
,kańcy zamku Doorn znaleźliby się w
"sytuacji wręcz krytycznej.
W związku z temi trudnościami

 

a

() jaż zasgatrzyłeś się
w bony jałmużnie „Caritaga”?
 

|
„Francji do fabryki — jak później
, ustalono —nieistniejącej. Poszko-
„dowani zameldowali obecnie o tem
władzom policyjnym.  

„Dieśniarz Oarszaoų“
ODO

«AN: i ROXY>.

||WEUFERKC RO ROL”ZGNARORPWW ARTE OTL

| « EREC( ZANK A» *m Już nie mem zę: aa byla prawdziwa

obecnie

„NAROCZANKA“ VT |AAA

powiadamia swą smaKata o urucho- Maszynę do pisania near©6.
1 uprzejmie zaprasza na zsiadłe

 

dzkiej izbie Lekarskie]

nkurs na stanowisko_

| osoba w

«Kropelka» Gorgonowej we Lwowie.

 

Trudności finansowe eks-Kajzera.

„Mercedes“

ka je potrawy. dobrym stanie sprzedac:|imię Jona Mozolewskie-

IURT I DETAL. tanio. Telefon 2020 w| go uniew. się. 57
Pea , godzinach urzędowych.| an————————

 

NAWKA |

Bardzo tanio

projektem wytoczenia Zarembie sprawy o

alimenty.

Tymczasem sprawa obecnie wzięła sen- |

sacyjny obrót. Oto okazuje się, że Gorgono-

wą interesuje się bez przerwy jej główny

obrońca, adw. dr. Axer ze Lwowa. Kores-

ponduje om z Gorgonową, przesyła jej

wsparcia pieniężne i paczki,

Obecnie dr. Axer postanowił sam zająć

się wychowaniem „Kropelki'*.
As "10

Kropelka została przywieziona do Lwo-

wa we wtorek rano.

Jak się dowiadujemy, adw. dr. Axer |

otrzymał już od zarządu jednego z zakładów |
dla dzieci zapewnienie, že dziecko Gorgo-

nowej dozna należytej opieki.

finansowemi wśród rodziny ekskaj-
zera powstała myśl, by byty cesarz
zamieszkał na zamku  Hohenzoller-
nów w Hamburgu, będącym jedną z
miejscowości, gdzie ma on prawo
przebywać.

Ż końcem marca ma się odbyć w
Doorn ponowny zjazd rodziny, na
którym projekt ten będzie rozpa-
trzony.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,28. Dolary złote 9,01. Ruble 4,67—

4,71. Czerwońce 1.00. Pożyczka budow!a-

na 42,05. Dolarówka 52,25. Inwestycyjna
108,50. Stabilizacyjna 57'/s. Dillonowska 82.
Warszawska 63,50. Śląska 63,50.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Betgja 123,68 — 123,99— 123,37.  Holand'a
357,60 — 358,50 — 356,70. Gdańska 172,88—
173,31—172,45. Kopenhaga 120,80—121,40—
120,20. Londyn 27,05—2/,18—26,92.
Jork 5,28'/:—5,31—5,26. Nowy Jork kale!
5,281/2 —5,29 —5,32— 5,26. Paryż 34,95*/4—

35,04—34,87. Praga 22,03 —22,08—21,98.

Stokholm 139,50—140,20—138,80. Szwajcaria

Nowy|

171,52—171,95—171,09. Włochy 45,57—45,69 '
—45,45.

lita.
Papiery procentowe: Pożyczka budo-

wlana 42,15. Inwestycyjna seryjna 113,50.

Konwersyjna 60,50. 5 proc. kolejowa 56,25.
6 proc. dolarowa 72,25—72. Dolarówka
52,35. Stabilizacyjna 57,88—58,00. 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 47,50—48,50. 8 proc.
warszawskie 52,63 —51,88—52,50. — Ten-
dencja dla pożyczek niejednolita, dla li-
stów mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 79.
Starachowice 10,85—11.

Dolar w obr. pryw. 5,28.
Rubel: 4,67 (5-ki), 4,71 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 70,50. Dillonowska 817/s. Stabiliza-
cyjna 99,25. Warszawska 63. Śląska 62.

Berlin 210. Tendencja niejedno-

Lilpop 11,75.

w bardzo| Nr. 827402 C wydeną na

į RÓŻNE |
 

Byty ochotnik wojsk
polskich I zredukowany
urzędnik, chory na gru-

średnim wieku,| zjjcę płac, błaga ludzi

NACH ZNIZONYCH: BALKON 25 groszy, PARTER 50 groszy. Bliższe Informacje oraz składanie
| w niezmiernie trudnychodań w Kance- litościwych, o łaskawe
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DZIS. COŚ NOWEGO. Reżys.
marzenie kobiet Nowy Idezł mężczyzn Mi

Myrna Loy
w  kapital-
nem  ercy-

dziele BOKSER

 

Defilada wojsk sowieckich w stolicy

 

Spiew..:

1.**

Początek seansów: o g. 2, 4, 6, 8 i 10,15.

Dziś premjera. Najweselsza francuska komedja muzyczna

Całus...

w-g powieści
B. Kellermana

Spieszcie.

 

Diewczyna...
Nad program Dodatki dźwiękowe.

genjalnego VAN DYKE'A. Niewidziane dotychczas zjawisko. Niebywała obsada. Nowe
CARRERA, Jack Demsey orez urocza

DAMA

 

strz MAX BAER, Królowie pięści Pr
m

 

Śwłat jest pełen zachwytu dla tego nowego arcydzieła WAN DYKE'A. Seanse: 4. 6, 8 l10,15.

Ministra Spraw Zagranicznych Becka w Moskwie.

& 5.

 

R. R. Odegrenie Hymnu Polskiego w Moskw

Ari

 

PO RAZ PIERWSZY w WILNIE.
1. Pierwszy Pols<l flm o treści 5 y

sensacyjnej p. t. 5

OSTATNIE NOWOŚCI SWIATA: II. Pobyt P.

Stalin, Litwinow, Kreml etc. lli. Zycie, śmierć i pogrzeb Króla Beigji Alberta I go oraz ki

 

cerze Mroku”
Przyjęcie w Mińsku | Moskwie

Dygnliarze sowieccy Woroszyłow,
oronacja Króla Belgji Leopolda ill-go.

larji lzby Lekarskiej (Wileńska
kwietnia b. r.

| Mieszkania |

| „l Pokoje|
DO WYNAJĘCIA

słoneczna mieszkanie 3
pokoje dla inteligentnej
rodziny. Lstem zamieni
letniske. Niedaleko przy-
sianek autobusowy, Wil-
no, Zwierzyniec, ulica
Stara dom Nr. 31.

670—2

kc=cw
Wydzierżawię

place pod zasiewy, na
Zwierzyńcu. Wiadomość
w Blurze Grabowskiego,
Garbarska 1,

Lada kamaikane)
Czulošė,

— Mamo —chwali się
córaczka.— Wczoraj pan
Piotr po raz pierwszy
powiedział mi ty...
— A co ci powiedział? — Powiedział: „ile do-

staniesz posagu*?  

-Kupno
Sprzedaż |

Przy ul. Belmont 31
sprzedaje się działka z |
3-ch hektarów ziemi na-|

 

ze speraližowanemi no-
gam, może udzielać ko-
revetyeyj jęz. frantus-
kiego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszys!-
kich przedmiotów w za-
kresie 3-ch pierwszych
klas. Królewska 5—3. Po-
rozumieć się od 4 do 7
pe; poł. gr

PETN STTTT

5) do dnia 2 waruokach meterjalnych,

dająca się na Ieiniska,!.
sad, wystawa południo-|
wa, rzeka. Dowiedzieć|
się na miejscu u p. W.;
Rutkowskiego.  672—5

 

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

RARDAAAARAAAGAANERANA |

Prawdziwy amator.

— Wyobraź sobie, by-
łem u doskonałego den-,
tysty Taki delikatny, jsk |
rzadko. Pe każdyrn wyr-
wanym zębie dawał mi
kieliszek dobrego konia-
kul
— No I co?  

ZGUBY
Te——17700

Zgubiono portfel
z pleniędzmi | dokumen-
tami m innemi książkę
wojskową wydaną przez
P. K. d. Wilno Nr. 738-111
na imię Wacława Pawło-
wsklego I weksel na 1000
zł. in blanco podpisany
tymże nazwiskiem un
się. (lczciwego znalazcę
uprasza się o zwrot do-
kumentów pod adresem
Sw. Ignacego 5—7. Pie-
niądze proszę zatrzymać

jako wynagrodzenie.

 

Przesada.

— Całą zimę chodzę
de po te głupie
dwadzieścia złotych.
— Przesada. Bo to te-

oflarowanie,  kamaszy,
bielizny 1 kilku złot
na zapłacenie komorne-
go. Łaskawe ofiary pro=
szono złożyć w Admin.
„Dzien. Wil.” dla W. K.
Adres tamże. grz

 

Czas
rośliny pokojowe. lo»
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowe" przyjmu-
ję w Adm. „Dzien. Wil.* 1

|'6666664
DRUKI
PILNE:

BILETY

Ś BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

L TWIERZYŃSKIEGO
Mostowaul. Hr.

Taieton 14-44.

CanL ISK

4

ZAPROSZEKIA

 

 

Wisła w pradziejach Polki.
Celtowie nad Wisłą. — Dalsze-

mu posuwaniu się ku południowi po-

morskiej kultury grobów skrzynko-

wych przeszkodziło pojawienie się

nad górną Wisłą około 400 r. przed

Chr. ludności celtyckiej, której wy-

roby typowe,  przedewszystkiem

broń oraz monety złote, docierają

wzdłuż Wisły aż do Kujaw. Tą sa-

mą drogą, ale w kierunku odwrot-

nym, szerzą się pod koniec

2)

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

okresie rzymskim służy Wisła za-
równo za drogę handlową, jak i za

|szlak wędrówek. Pojawiająca się ©-

, koło nar. Chr. przy ujściu Wisły kul-

tura  cmentarzysk szkieletowych,

przypisywanych Gotom i Gapidom,

dociera wzdłuż tej rzeki aż do okolic

Płocka, odosobnione zaś ozdoby

gockie przenikają daleko w głąb

środkowej i południowej Polski.

Około połowy III wieku odbywa się

| wzdłuż Wisły i Bugu wędrówka lud-

|ności gepidzkiej z Pomorza ku Mo-

 

okresu|rzu Czarnemu, której szlak znaczą

lateńskiego w ostatnim wieku przed charakterystyczne wykopaliska typu

Chr. pomorsko - północno -

polskie wyroby żelazne, przede-

wszystkiem zdobione grotyoszcze- |
dochodzącpów, ku iowi,

wielko- pomorskiego. Do ujścia Wisły dowo-

lżono w okresie rzymskim drogą

morską rozmaite importowane towa-

ry prowincjonalno-rzymskie z nad

wzdłuż Wisły i Bugu aż do Małopol-|doln. Renu, które następnie przeni-

ski Wschodniej. |kały Wisłą w głąb kraju, np. bron-

Kultura gocko - gepidzka. — W.|zowe kociołki, skośnie żłobkowane,

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. —
 

  
Drukarnia A. Zwierzy

 

a może i część naczyń z t. zw. terry polskiemi, — Wisła odegrała też

wreszcie ponownie Wisła odgrywa|ozdoby pomorskie, np. kabłączki

dużą rolę jako szlak handlowy,|skroniowe zcienkiej blachy srebrnej,

wzdłuż którego dostaje się do Pol- docierają wzdłuż Wisły z Ziemi

ski za pośrednictwem Wikingów | Chełmińskiej aż do Mazowsza i Pod-

skandynawskich ogromna ilość mo- |lasia, a paciorki bursztynowe z

net arabskich oraz szereg okazów Н nad morza až do Malopolski. Z dru-

broni wikliūskiej. Wi Cieptem, w giej strony wzdluž Bugu i Wisły do-

pow. gniewskim i w Złotorji w pow. | chodzą do Pomorza rozmaite wyro-

toruńskim odkryto nawet bogato 'by z południowego wschodu, np. ki-

wyposażone groby kupców wikiń- |jowskie pisanki gliniane z barwną

skich. Natomiast brak dotąd jakich-|polewą, znalezione w Kałdusie, pod

kolwiek śladów zapuszczania się Chełmnem, paciorki szklane i emal-

zbrojnych drużyn skandynawskich jowe, przęśliki z różowego łupku

w okresie wczesno - historycznym wi: kiego oraz 'muszełka  Kauri,

wzdłuż Wisły w głąb Polski, tak jak pochodząca z Morza Czerwonego

się to działo dalej ku północy wzdłuż lub Oceanu Indyjskiego, jaką znale-

Dźwiny. jziono w Grucznie, w pow. świec-

Łącznikiem między plemionami kim. 

sigillaty. poważną rolę, jako łącznik między|

Wikingowie nad Wisłą, — W! poszczególnemi plemionami, miesz- |

okresie wczesno - historycznym kającemi nad jej brzegami, Typowe

Arterja handlowa i

siedniemi.

dencję do posuwania się w dół Wi-
sły ku północy (kultury: świderska,
tardenoaska,

mujące dolne jej dorzecze,
wiają skłonność grobów  skrzynkowych
 

 

komunika- epoki
cyjna ziem polskich. — Z krótkiego |pidzka. Zjawiska te powtarzają
przeglądu niniejsz., dalekiego od wy- |też w czasach historycznych. Daw»
czerpania materjału, wynika, że już Rzeczpospolita Polska, posiadając
od końca starej epoki kamiennejWi- jw swem ręku górne i środkowe dół
sła była ważną arterją handlową i rzecze Wisły, dążyła z koniecznoś
komunikacyjną, łączącą ziemie pol-|do zawładnięcia także ujściem i
skie między sobą oraz z krajami są- sły. Z drugiej strony obcy najezdn!

Z drugiej strony przyto-| cy (np. Szwedzi w w. XVII i Prusać
czone dane dowodzą, że nowe ludy, |po pierwszem rozbiorze), którym
pojawiające się nad górną Wisłą, w |dało się opanować Pomorze, starż
Małopolsce, wykazują wyraźną ten- się o rozszerzenie swego panow.

|

t ceramiki wstęgowej|do tego ogromne znaczenie,
itd.), a podobnie i kultury wytworzo- | królowa rzek polskich miała w c
ne przy ujściu Wisły, oraz ludy, zaj- |sach historycznych, jako droga hi

przeja- dlowa, przedewszystkiem dla
k do przenikania | dlu zbożem, to zobaczymy, że

wzdłuż tej rzeki w głąb Polski (kul- tu pełną analogię do roli, jaką |
tura grobów megalitycznych, kultura sła odegrała już w czasach prz

wczesnej |storycznych.

żelaznej, kultura gocko-gf
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także na resztę ziem polskich,
żonych nad Wisłą. Jeżeli dodat

 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ.

  


