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я Wszystkim K ‚ Кс! 3: 3 > © stosunkach polsko - litewskich, WARSZAWA (Pa Żówiem tl] aaa
GDANSK. Pat. — „Der Danziger |chowanie ministra spraw zagranicz., KwietniaP. = za p zk KTPW : ® Vorposten* komentując wywiad mi-|nych Zauniusa, przez co pozycja Tiedzy 35 аа, eh aż, nare Maze ;а nistra Becka w sprawach polsko-li |calego gabinetu litewskiego doznać , 5bę Borów ECA- Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATORGM ZA- tewskich, podkrešlą, že ošwiadcze-!može dalszego wstrząsu. ża a CEO (NACEDO į 0 [f

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume- nie polskiego ministra utrzymane są Obecny skład gabinetu litewskie-| imi mis Bad  Nios którzy wzięli udzlał w pogrzebie Jegoraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu- w bardzo ostrym tonie. go stanowi poważną przeszkodę dla WYŻEJ 866 JMAA a w szczególności sekretarzowi SĄ-a o y Polska uzałeżnia rozpoczęcie ro-| porozumienia polsko-litewskiego co, Miec — m. miem., przyczem ze| ju Apelacyjnego Panu Kiejnowi zaszeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pls- kowań od przedstawienia przez Li-|widać także z artykułów półoficjal- | względu na wielkie ograniczenia de-| _gpełnienie ostatniej woii zmarłego,ma z dniem 1 Kwietnia 1934 r. twinów zupełnie konkretnych pro-|nej Lietuvos Fidas, która wyraża|wizowe w Niemczech przekazywanie|] wyrażam tą dem 2000 „Bóg
ё pozycyj co do otwarcia granicy|przekonanle, že normalizacja sto- | przez Pilos 2 ać zapa di9-

iei i i rzekraczające) mare aа polsko litewskiej. sunków  polsko-litewskich byłaby|sumy, p * Jącej 1 !ы EN$—-516— Minister Beck wyraził potępienie, wielkiem  niebezpieczeūstwem dla| wymaga specjalnego zezwolenia urzę|4888
m ° > ge postępowania odpowiedzialnychpe|. du dewizowego. 1
2. | Odpowiedź litewska „lityków litewskich, a zwłaszcza za-|. SZAZRADYCZES
zy: ” ® ° * B ‚ a ° ® * ® ° ODha na oświadczenie min. Becku.| Centralizacja władz Przeniesienie stolicy Rosji
a RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: normalne, przeciwnie, każdy rząd Rzeszy Niemieckiej. z Moskwy na Urał.jei Litewska agencja telegraficzna, po- | litewski uparcie walczył o przywró- й я2 dając w swoim biuletynie oświad-|cenie praw litewskich. Litwini zaw- BERLIN. (Pat). Wcżoraj obrado- tralnej, Historycznem zadaniem na-, MOSKWA (Pat). Wi związku z Moskwy do Swierdłowska na Uralu.8. czenie ministra Becka, zaopatrzyła | sze gotowi są do przywrócenia nor- |wała w Berlinie konferencja na- rodowego socjalizmu jest stworzenie reorganizacją aparatu sowieckiego Ma to mieć na celu odciążenie prze-
69 je w następujący oficjalny komen- |malnych stosunków z Polską na |miestników Rzeszy, na której kan- nowej Rzeszy, nie zaś konserwowa-,krążą tu uporczywe pogłoski ode- ludnionej Moskwy.o-| tarz: ; ` : | warunkach ogólnie wiadomych. (To|clerz Hitler wygłosił przemówienie o nie poszczególnych krajów „cyzji przeniesienia stolicy Kosji z

Żaden — i aż znaczy R, zwrotu Wilna. Nieule-|zadaniach związanych z przeprowa-_ Hitler wezwał namiestników, aby;
lo-| istniejących stosunków z Polską za czalni! Przyp. Red.) dzeniem ustawy 0 reorganizacji nie dopuszczali do samodzielnych ` *;2:' Rzeszy. Kanclerz podkreślił, że na- wystąpień osób porwanych, a na- Pakt rzymski pogrzebany?
k miestnicy są przedstawicielami na- wet organów urzędowych w spra- ы °' Z 1: I T W 17 czelnego kierownictwa Rzeszy, nie;wach polityki gospodarczej i finan- Po mowie min. Benesza.
oo) ® zaś orędownikami poszczególnych sowej. W tym zakresie — podkreślił Po świeżym tryumfie Mussoli- saniu paktu rzymskiego. Mową tąs Dalsza likwidacja szkolnictwa; polskiego krajów, Reorganizacja Rzeszywy- kanclerz — jedynie miarodajnymi są niego w sprawie zawariego trójporo- „Narazii się wszystkim, nie pozyskał

е maga stworzenia jednolitej i trwalej ministrowie obu odpowiednich resor.|zumienia włosko-węgiersko-austrjac- nikogo. Obecnie, po mowie Bene-75. L Litwie. konstrukcji administracji państwo-, tów. kiego, nastąpiła ostra reakcja. Przy- sza, którą podaliśmy wczoraj wį ins 4 2 Pa A wej, połączonej z racjonalnym po- W zakończeniu kanclerz Hitler |znać trzeba, że przyczynił się do streszczeniu, mowie  krytykującejAaa BApakK aa mPak Pa działem na jednostki R a na konieczność zespolenia| tego sam Mussolini swą słynną mo- | układ rzymski, w Austrji zapano-adi Inspel iii śerskiogo prze- |dzieci według poetów todriośw 19 podporządkowane władzy cen- partji z państwem. wą, wygłoszoną nazajutrz popodpi- ; wał „nastrój bardzo pesymistyczny,łał kiasoweń odka dzeca L ono ar ko dzieci. |1 , | Wiedeński korespondent „Kurjeras owniczce ogródka dziecin- |i opiekunów dotyczy tylko dzieci, |Warszawskiego* 'w ten sposóbnego T-wa „Oświata* w Wiłkomie-
rzu rozporządzenie, nakazujące
„Śpiesznie usunąć z ogródka dzie-
cinnego dzieci, których rodzice albo
opiekunowie są zapisani w paszpor-
tach wewnętrznych jako niepolacy“.

 

 
   

   

  

   

 

  

 

    

  

  

   

  

   
   

Naskutek tego rozporządzenia do ministerstwa oświaty.
wypadio usunąć z ogródka 14 dzieci,

Tyfus piamisty w pow, Wiłkomierskim,
m Na terenie powiatu wiłkomier- | Władze sanitarne przystąpiły do

skiego panuje silna epidemja tyfusu! zapobieżenia epidemji, sprowadza-
| plamistego. Choruje około 250 osób. | jąc na teren zagrożony trzy kolumny

а MW ciągu ostatnich dni zmarło w po-| przeciwtyfusowe,
k wiecie około 10 osób.
a.
ы Głodówka w więzieniu szaweiskiem.
L W. szawelskiem więzieniu od kil- wodu złego obchodzenia się z nimi
ч kudni panuje głodówka więźniów. straży więziennej oraz lichego od-
-| Więźniowie w ilości 280 osób ogło- |żywiania, Więźniowie żądają ko-
z silk głodówkę na znak protestu z po-| misji sądowej.

2 a-  _ Fabryka fałszywych mouet w więzieniu
p poniewieskiem.

ri Z pogranicza donoszą, iż w Po- net na terenie Litwy wziął na siebie
niewiezu ujawniono bandę fałszerzy
2 i$ srebrnych monet lt, Ujawniono
przeszło 3 tysiące fałszywych mo-
net, zaś około 2 tys. falsyfikatów
puszczono w obieg,

Najcharakterystyczniejszem jest
to, iż na czele szajki stał znany kry-
minalista więzień, odsiadujący karę
4 letniego więzienia w Poniewieżu,
Bławieszczunas, który w. więzieniu
urządził na spółkę z dozorcą wię-
ziennym Czurlanisem warsztat fal-

Wizyta polskiego

BUDAPESZT (Pat).
przed północą przybył tu minister
rolnictwa i reform rolnych Nako-
niecznikoff-Klukowski w towarzy-
stwie dyrektora departamentu Rose-
$0 i prezesa Izby Rolniczej Kozłow-
skiego. '

BUDAPESZT (Pat). P. minister
rolnictwa  Nakoniecznikoff-Klukow-
ski w wywiadzie z przedstawicielem
„Nemzeti Ujsag" oświadczył, że ce-
lem jego podróży do Budapesztu jest
oddanie wizyty, którą złożył w ub. r.

_ węgierski minister rolnictwa Kallay.
Pozatem p. minister starać się bę-
dzie o praktyczne rezultaty wizyty.

Kryzys światowy — mówił mi-

Wczoraj

zwołują zgromadzenie publiczne,

„KUPUJ
stęp wolny,

syfikatów. Puszczanie w obieg mo-; mych.

 

rolnictwa w Budapeszcie.

ATEITISSTS PATS APT ATSITIKTINIS |

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
w niedzielę o godz. 12 m. 30 w sali własnej przy ul. Orzeszkowej

Nr.

MŁODZI STRONNICTWA NARODOWEGO

referat zbiorowy p. t.:

uczęszczających do szkóż początko-
wyci, fT-wo „Oświata* przestało
p. luspektorowi protest przeciwko
temu zarządzeniu Jeżeli nie zosta-
nie ono pomimo to coinięte, T-wo
„Oświata” ż%mierza złożyć skargę

 

"Biawieszczunas, który otrzymywał
urlopy zdrowotne. Pomocnymi mu
'w puszczaniu falsyfikatów byli do-
zorca Czerlanis i niejaki Pawłowicz.

| Banda zdołała przekupić urzęd-
| ników więziennych, którzy nie prze-
szkadzali fałszerzom w iabrykowa-
"niu falsyfikatów.

Wypadek ten wywarł przykre
wrażenie w słerach rządowych Li-
twy. Wszczęto energiczne docho-

| dzenia w kierunku ukarania win-

nister — zmiusza kraje rolnicze do
szukania nowych dróg. Kraje euro-
pejskie powinny współpracować, aby
„znaleźć właściwe rozwiązanie i dba-
jąc jednocześnie o to, by plany in-
nych krajów mie przyniosły
uszczerbku ich własnym interesom.
Jest to celem t. zw. wschodnio-
europejskiego bloku agrarnego, w
którym Węgry i Polska współpra-
cują czynnie od roku 1931.
W zakończeniw minister podkreś-

la konieczność pogłębienia stosun-
ków handlowych polsko-węgierskich
i wyraża nadzieję, że podróż jego
wyda w tym względzie dodatnie
„wyniki.

na którem zostanie wygłoszony

u GOJA'

2 bagna afery Sta
B. FRORURATOR i B. PREMIER «bazaru człowieka. Lamberi ma-
POD ZARZUTEMWSPÓŁUDZIAŁU | chinalnie udai się w tym samym

PARYŻ (Pat). „Candide* donosi, kierunku co 1 ów osobnik, kiórygo|
że w ubiegłym tygodniu sędzia śled- |poirącii 1 stwierdził, że osobnik ten
lczy Ordoneau, który prowadzi spra- |podszedi do luksusowego samocho-
wę Stawiskiego, przybył do ministra
sprawiedliwości „Cherona i oświad-
czył, że ma zamiar postawić w stan
oskarżenia byłego prokuratora Pres-
sarda. Cheron miał wyrazić zgodę
na to, a wówczas sędzia śledczy
oświadczył, że, gdyby aresztowat
Pressarda, musiałby to samo uczynić
w stosunku do byłego premjera
Chautempsa. Wi sprawie tej miano
się porozumieć z premjerem Dou-
mergue'em, który miał oświadczyć,
że należy uczynić wszystko, co jest
niezbędne do prawidłowego wymia-
ru sprawiedliwości. Od tego czasu
upłynęło kilka dni, o aresztowaniu
Chautempsa ani Pressarda nic nie
słychać, ale mówi się głośno o tem,
że, gdy minister Heriot dowiedział
się o zamiarach sędziego Ordoneau,
wówczas oświadczył; O ile ruszycie
Chautempsa, podam się do dymisji
i zażądam od wszystkich ministrów
radykalnych,
Masonerja — pisze
dokonała ostatecznego wysiłku.

INTRYGA DEP. GALMOT'A.
PARYŻ. (Pat), Komisarz Pachot

pisze w „Paris Soir', w jaki sposób
Galmot

nik zwrócił się telefonicznie do Pa-
chota z prośbą o przybycie do pew-
nej kawiarni. Na oświadczenie komi-
sarza, że wszelkie zeznania przyj-
muje tylko w biurze, nieznajomy ów
wyjawił swoje nazwisko. Był nim
Galmot. W| czasie spotkania w ka-
wiarni Galmot poinformował Pacho-
ta, że Stawiski wydaje obiad u Arlet-
ty. W, czasie obiadu Stawiski został
aresztowany. Po aresztowaniu miał
on powiedzieć, że zapewnie Galmot
wydał go i że się za to zemści, Na za-
pytanie Pachota, dlaczego Galmot
wydał Stawiskiego, Galmot odpo-
wiedział, że kochał Arlettę Simon,
późniejszą Stawiską i nie mógł do-
puścić do tego, aby banda Stawiskie-

aby opuścili gabinet.
„Čandide“ —

zadenuncjował przed nim'
Stawiskiego. W| czerwcu 1926 r. — podziemne, nawet w miejscach bar-
pisze Pachot — jakiś nieznany osob- |dzo oddalonych. Może też odnajdy-

au i podał siedzącemu w nim męż-
czyźnie mały pakiecik. Format tego
pakietu mogi odpowiadać nożowi,
znaiezionemu przy radcu Frince sie,
Lambert zdotai posiyszec kilka słów
z rozmowy między 2 mężczyznami,
którzy mówili o wyborze drogi i nu-
merze na tablicy jakiegoś innego
samochodu, W! iv dni poźniej spot-
kai Lambert tego samego męż-
czyznę przy wejściu do stacji metro,
Lambert ziożył zeznanie paryskim
wiadzom sądowym, które jednak nie
zdawaiy się przywiązywać większej
wagi do tego zeznania. Sędzia śled-
czy pokazai Lambertowi kilka toto-
gralij podejrzanych osób. Lambert
rozpoznał w  Romagnino owego
osobnika, który go potrącił. i

CO MÓWI JASNOwiDZ
O MORDERSTWIE PRINCE'A?
PARYŻ, (Pat). Z Genewy donoszą

o ciekawym wypadku, który może
rzucić pewne światło na tajemnicę
śmierci radcy Prince'a. Mianowicie
jw miejscowości Jussy, oddalonej o
kilka kilometrów od granicy fran-

| cuskiej mieszka ks. Mermet, obda-
'rzony niezwykłemi właściwościami
.psychicznemi telewizji. Ks, Mermet
słynie z tego, że może wykryć źródło

 
wać slady ludzi zaginionych,

Ks. Mermet na podstawie foto-
gralij w dziennikach radcy Prince'a
podał najdokładniejsze szczegóły, ty-
czące się osoby tragicznie zmarłego.
Zgodność tych szczegółów z rzeczy-
wistością potwierdził syn Prince'a,
który wysłał do ks. Mermet plan
miasta Dijon i fotografji miejsca,
gdzie znalezione zostało ciało zamor|
dowanego,
oświadczył, że Prince opuścił dwo-
rzec, udając się do hotelu. Następnie
mówi, że widzi Prince'a w towa-
rzystwie dwóch mężczyzn, którzy
przyjechali z nim z Paryża. Ludzie ci,
których prawdopodobnie Prince znał go uprowadziła tę kobietę. Ze swej

strony przyjaciele Stawiskiego mieli
oświadczyć Pachotowi, że Galmot
był skarbnikiem bandy i że wydał
Stawiskiego, chcąc przywłaszczyć
sobie pieniądze, należące do człon-
ków bandy.

NOWE POSZLAKI W SPRAWIE
ZABÓJSTWA PRIŃCE'A.

PARYŻ (Pat). Sędzia śledczy w
Dijon przesłuchał Lamberta, który
złożył ważne zeznanie w sprawie
zamordowania radcy Prince'a. Świa-
dek, wychodząc z bazaru Hotel de

wsiedli z nim do auta. Prince zajął
miejsce pośrodku. Po kilkunastomi-
nutowej jeździe mężczyźni oszołomili
Prince'a, a następnie zastrzyknęli
mu w lewe ramię jakiś środek usy-
piający. Auto zatrzymało się na-
stępnie obok zakrętu linji kolejowej.
Dwaj osobnicy wynieśli Prince'ai
ułożyli go na torze kolejowym. Ks.
Mermet z przedstawionych mu fo-
tograłij kilkunastu mężczyzn poznał
na jednej z nich radcę Prince'a. Ks.!
Metmet pewien jest, że stwierdzi
identyczność mordercy.

Sprawa powyższa budzi olbrzy-
mią sensację, gdyż ma się wrażenie, Уше 17.П. rb., został uderzony i po- Wstęp woiny pchnięty przez nagle wychodzącego
że ks. Mermet odda śledztwu duże

Ks, Mermet w transie nym z objawów

przeciwnikiem  klerykalizmu,

z lóż, istniejących w departamencie, zawie-

rającą nazwiska, imiona, zawód, adres, oraz

stopień masoński każdego z braci;

pokrywaniu ich innemi;

list

wszechniać je wedle pewnej metody;

nu, w którym obecnie się znajdujemy, prze-

winno się przeszkodzić zreorganizowaniu się

 

wiskiego.
ŚMIERTELNE ŻNIWO.

PARYŻ (Pat). W; środę zmarł na-
gle w jednym z hoteli dzielnicy ła-
cińskiej handlarz diamentów Brun-
chvig, którego znaleziono bez życia
w wannie, Mieszkający w tym sa-
mym hotelu deputowany Cambouli-
ves, lekarz z zawodu, który pośpie-
szył z pierwszą pomocą na wezwa-
nie służby hotelowej, zdołał już tyl-
ko stwierdzić śmierć,

Prasa donosi, że Brunchvig zo-
stał znaleziony w wannie z żyłami
poprzecinanemi brzytwą. Wbrew
tym wiadomościom dr. Camboulives

rzył sobie bynajmniej żył, lecz że
śmierć jego nastąpiła wskutek tru-
cizny, Handlarz diamentów albo
sam popełnił samobójstwo, albo też
został otruty.

Camboulives stwierdził dalej, że
na krześle w łazience zauważył na-
czynie ze śladami jakiegoś białego
proszku. Lekarz zwrócił uwagę na
to komisarzowi policji, który jednak
po wejściu do łazienki nie znalazł
już tego naczynia.

Deputowany Camboulives zamie-
rza poruszyć tę sprawę przed ko-
misją parlamentarną, gdyż nazwisko
Brunchviga figuruje podobno na
jednym z talonów czeków Stawis-
kiego. Handlarz djamentów miał
zresztą swoje biuro w tym samym
budynku, w którym znajdowało się
przedsiębiorstwo Stawiskiego.

Możliwe jest więc, że również
śmierć Brunchviga pozostaje w pew-

stwierdza, że Brunchvig nie otwo-'

| przedstawia sytuację:
‚ Fo mowie Mussoliniego i odpo-
„wiedzi benesza — tak twierdzi się
|w tutejszych kołach politycznych —
jmożną uważać pakt rzymski za po-
|grzebany. O przystąpieniu Małej
Ententy do tego paktu niema już
mowy, a ponieważ także we Francji
panuje rozczarowanie — jest uregu-
lowanie stosunków naddunajskich
muzyką dalekiej już bardzo przy-
sztošci. Jednem słowem pakt rzym-
ski podzieli niebawem los paktu
4-ch. Dla interesów austrjackich
jest ten obrót rzeczy w wysokim
stopniu niekorzystny, zwłaszcza, że
i wewnętrzne stosunki w Austrji po-
zostawiają wiele do życzenia. Zda-
jwało się, że autorytet kanclerza po
Rzymie wzrośnie na gruncie we-
wnętrznym. Słychać jednak, że w
Dolnej Austrji rozegrały się jakieś
poważne wypadki, wywołane wy-
kroczeniami landbundowców  prze-
ciw egzekutywie, Wypadki le, o ile
są prawdziwe, świadczyłyby, że
uspokojenie wewnętrzne w Austrji
jeszcze mie nastąpiło. Wątpliwe
więc wyniki zewnętrzno-polityczne,
połączone z wypadkami wewnętrz-
no - politycznemi, wywołują tutaj
pewne objawy niepokoju.

 

Budżet niemiecki
BERLIN. (Pat). Gabinet Rzeszy

uchwalił wczoraj budżet na rok
1934-35. Budżet wyraża się po stro-
nie wydatków i dochodów globalną
sumą około 6,4 miljardy marek. W,
porównaniu z budżetem roku ubie-
głego wydatki i dochody wzrosły o   nym związku z ałerą Stawiskiego.

Wzburzenie przeciw masonerji,
wskutek wyłącznego niemal udziału
masonów w nadużyciach Stawiskie-
go i w zbrodniach, związanych z tą
sprawą, stało się powszechne, Jed-

jest ogłoszony w
dzienniku „Eclaireur de Nice“ plan
walki z masonerją, nadesłany przez
kogoś, który oświadcza, że nie jest
wcale klerykałem a nawet raczej

Plan
ten brzmi:

„Wydaje się rzeczą niezbędną, by Pa-

ryż przeprowadził w poszczególnych depar-

tamentach na całą Francję, a jaknajrychlej,

program następujący:

1. Postarać się o listę członków każdej

2. Ogłosić te listy afiszami, powtarzając

rozlepianie afiszów, oraz przeciwdziałając

3) Wydrukować dziesiątki tysięcy tych

w każdym departamencie i rozpo-

4. Lokale, zajmowane przez loże, win- usługi. ich w jakimkolwiek nowym lokalu,  

500 miljonów marek.
Sivisai Inis iai ali KE REZ SAWALZ i I TKPe STRTN ORDI

Walka z masonerją we Francji.
Trzeba sobie dobrze to uprzytomnić,

że przeciętny Francuz nie zna nawet dro-

bnej części masonów, których jest siedem-

dziesiąt siedem tysięcy we Francji, czyli

około 800 na departament. Otóż trzeba, że-

by ta sekta, która wytrwale i podstępnie, a

ukrywając swój bandytyzm pod pozorami

szlachetnych idej, doprowadziła nas do sta-

my być im natychmiast odebrane, oraz po-

stała istnieć niezwłocznie, oraz aby jej

czlonkowie byli bez miłosierdzia śledzeni i

pozbawieni możności szkodzenia. W miejsce

wolnych mularzy niech będą wolni. Francu-
zi z korzyścią dla naszego kraju.

Ale czas nagli. Powinno się to wykonać
w ciągu miesiąca. Nie należy zapominać, że
gdy ktoś, jako wódz, pragnął ocalić swój

kraj przez odrodzenie go, rozpoczynał od
wykonania tego właśnie programu.

Końcowa wzmianka odnosi się
do wytępienia masonerji przez Mus-
soliniego we Włoszech, co też na-
stępnie Hitler naśladował w Niem-
czech.

Pismo, które to ogłosiło, należy
do umiarkowanych, a nie do bojo-
wych, co tem wyraźniej uwydatnia
obecne oburzenie na masonerję we

Francji, 4  
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(ninja Geta o tzeskopolskim konflikcie,
Wychgdząca w Pradze

(„Central Europeau
dotyczących obecnego,
stosunków pomiędzy Warszawą

czesko-słowacka agencja prasowa „Ceps'

Press*) przysyła nam szereg wycinków z prasy czeskiej,

tak niespodzianego i niezrozumiałego zaostrzenia

a Pragą. Zamieszczamy te głosy chcąc

sprawę oświetlić jaknajbardziejwszechstronnie.

W ostatnich tygodniach na ła-

mach prasy polskiej daje się zauwa-

żyć jakoby zgóry obmyśiana kam-

panja antyczeska, która do szczytu

doszła właśnie w niedzielę dnia 18

marca, kiedy to, jak ozriajmią tutej-

sza prasa, grupa demonstrantów wy-

tiukia okna w gmachu poselstwa

czechosłowackiego w Warszawie. 1

ten incydent nie potrafił wyprowa-

dzić prasy czechosłowackiej z rów-

nowagi. O wypadku pisze się spo-

kojnie, bez jakichkolwiek uniesień,

nie mniej jednak ton i okoliczności,

w jakich prasie o tych wypadkach

pisać wypada, wywołać muszą pew-

ne przygnębienie w społeczeństwie

czechosłowackiem.
Organ pantji narodowych socjali-

stów czechosłowackich „Ceskć slo-

vo'* zestawia dwa zdarzenia obok

siebie a ocenę pozostawia czytelni-

kom. Wi artykule „Praga Polsce —

(Warszawa Czechostowacji” pisze:
„W piątek wystawiał Teatr Narodowy

w Pradze sztukę Medka „Jerzy z Podje-

bradu“, w której umierający król czeski

powiada: „Władysław Jagiellończyk będzie

królem czeskim. Polacy jedyni z sąsiednich

narodów postępowali wobec nas honoro-

wo... nigdy nas nie kacerzowali, nigdy nas

w naszych ciężkich bojach z Węgrami,

krzyżakami i innymi zdrajcami nie napadali.

"Kazimierz polski nigdy nie mącił pokoju

pomiędzy Czechami a Polakami, nie prze-

stawał pošredniczyė pomiędzy nami a

Rzymem. Czechy a Polska — to byłaby

siła — to byłaby przyszłość... „W niedzielę

odbywały się w Ostrawie, Witkowicach,

Karwinie i innych miastach obchody imie-

nin Marszałka Piłsudskiegi W Pradze ob-

chód taki odbywał się w Domu Stefanika.

Na uroczystości tej przemawiał jako mówca

okolicznościowy szef kancelarji wojskowej

prezydenta Massaryka generał inż. Blaha,

a w obchodzie wziął udział również mini-

ster obrony narodowej Bradacz.

Rzeczywistości tej, która tyle świąd-

czy o naszem stosunku do Polski, przeciw-

stawiamy, nie mniej wymowną rzeczywi-

jstaść, Tego samego dnia, kiedy Praga ob-

chodziła imieniny Marszałka Piłsudskiego,

w Warszawie wytłuczono okna poselstwa

czechosłowackiego. Chcemy wierzyć, że

warszawscy demonstranci postępowali swa-

wolnie, że to była indywidualna akcja kil-

ku zaślepieńców, ale ci ludzie mogli powo-
ływać się np. na „Gazetę Polską”. która o

nas pisała tak, że i część prasy polskiej

musiała wystąpić przeciwko temu. W dzi-
siejszej niespokojnej atmosferze kampanja

taka nie może minąć bez następstw. Obec-

*nie następstwa te pojawiają się i nie jest

paszą rzeczą, abyśmy sytuację naprawiali”.

_/Z innego punktu widzenia na
sprawę zapatruje się jeden z najpo-
czytniejszych dzienników  czecho-
słowackich „Narodni Politika”, któ-
ra w artykule „Jednostki to nie na-
ród' nawiązuje do ogólnej sytuacji
międzynarodowej i paktu polsko-
niemieckiego a łącząc to z zgrzyta-
mi w stosunkach polsko-czechosto-

wackich pisze:
„Na ataki te prasa nasza i lud czecho-

słowacki miał tylko jedną odpowiedź. Za-

sadniczo oświadczał, że sprawców tych
niefortunnych ataków mie należy utożsa-

miać z całym narodem polskim, który w
swem jądrze przyjaźnie usposobiony jest

wobec narodu czechosłowackiego i który

nie zapomina o wspólnych walkach o wol-

ność i który niejednokrotnie podkreślał ko-

mieczność wspólnego działania Polski i

Czechosłowacji. Ani obecnie nie zmienimy

swego stanowiska i postępowania, chociaż

doszło do zjawisk o wiele kłopotliwszych

ba nawet do tego, że w Warszawie zaata-

kowano nasze poselstwo,
Przecież Polacy rozumieją, że zawarcie

paktu polsko-niemieckiego wcale nie ozna-

cza zupełnego wyjaśnienia pomiędzy Pol-

ską a Niemcami, kwestja „korytarza' wcale

nie jest tem załatwiona, przeciwnie, przez

zawarcie paktu tylko taktycznie odsunięta

została na dalszy etap niemieckiej polityki.

W Polsce przecież nie może być nikt tak

naiwny, aby wierzyć, by kawałek papieru

mógł zmienić rzeczywistość, przecież pa-

miętać należy, że jeszcze w roku ubiegiym

Niemcy głosiły konieczność zlikwidowania

kwestji korytarza gdańskiego w jak naj-

krótszym czasie a polski minister spraw za-

granicznych wówczas wołał: „Niech więc

Niemcy sobie przyjdą”.

Z tego wszystkiego wynika, że rozum-

na, planowa polityka każe szukać sojusz-

ników, którzy swą istotą naturalną $wa-

rantują trwałość przyjaźni i sojuszniczego

związku państw. Oczywistem jest, że głów-

mie chodzi o państwa słowiańskie, a więc o

zdrowy stosunek Polski do nas, Jugosławii

a więc i Małej Ententy a zarazem do Fran-

cji. Dlatego też współpraca Polski z pozo-

stałemi państwami słowiańskiemi jest natu-

ralną konsekwencją i oczywistą  koniecz-

nością, potrzebą, której nie można ignoro-

wać. Słowiańska polityka jest konieczno-

ścią doby obecnej nas wszystkich, jej dróg

nie może zniszczyć chwilowa złośliwość.

W tej polityce słowiańskiej wytrwamy.

Dużo uwagi sprawie poświęca

„Narodni Osvobożeni', organ legjo-

nistów czechosłowackich, pismo

zbliżone do oficjalnych kół czecho-

słowackich. Pismo przypomina re-

zolucje zgromadzenia mniejszości

polskiej na Śląsku, w których potę-

pia się szowinistyczne wystąpienie

antyczeskie. „Narodni Osvobożeni”

powtarza za „Kurjerem Warszaw-

skim',że gdyby Polska miała odnieść

się tak do Rosji, jak ostatnio niektó-

re koła polskie odnoszą się do Cze-

chosłowacji, na granicy  polsko-ro-

/

wszystko, co Rosja złego Polakom

uczyniła.
Organ rządowego stronnictwa

socjalnych demokratów czechosło-

wackich zamieszcza artykuł wstęp-

ny pt „Przyjaźń z Hitlerem, kam-

panja przeciw Czechosłowacji”, w

którym wskazuje się na zażyłość

w stosunkach polsko-niemieckich,

poczem zapytuje się:
„Kio przedstawia antyczeski kurs w

Polsce? Nie jest to polski naród w przewa-

żającej większości — odpowiada. — To na-

leży podkreślić. W Polsce uświadamiają

sobie, że żywotnym interesem Polski i Cze-

chosłowacji jest, aby pomiędzy temi pań-

stwami były stosunki prawdziwie przyja-

cielskie,“

Kończąc artykuł wstępny, organ

socjalnych demokratów czechosło-

wackich zwraca się do społeczeń-

stwa czechosłowackiego:
„Jak zachować ma się społeczeństwo

czechosłowackie wobec naganki przeciwko

Czechosłowacji? Zachowamy spokój i nie

będziemy odpłacać pięknem za nadobne.

Wiemy na czyją korzyść by to wyszło. By-

łoby to złe poparcie dla tych polskich kół,

które żywią przyjaźń do Czechosłowacji,

chociaż daje się im do zrozumienia, że o-

becnie nie odpowiedni jest czas dla pie-

ięgnowania przyjaźni polsko-czechosłowac-

kiej. Zaczekamy, aż przejdzie okres oma-

mienia przyjaźnią z Niemcami. W. czasie,

kiedy z Polski grzmią przez nasze granice

polskie groźby nie można zasiąść do wspól-

nego stołu i powiedzieć sobie: To nas boli,

to nas dzieli i dlatego chcemy usunąć spor-

me kwestje w interesie obu państw. To by-

łaby najrozumniejsza polityka, której jed-

nak po stronie polskiej niestety wielu nie

chce zrozumieć. Szukają winy tylko po

drugiej stronie a nie patrzą na siebie, Po-

tępiamy i dzisiejszą agitację. Czechoslo-

wacja jako naród i państwo chce żyć z

Polską w pokoju i chce rozwiązać sporne

kwestje. Ale należy je rozwiązywać z

punktu widzenia ogółu nie według pośglą-

dów jednostki. A wreszcie: Polska nie po-

winna patrzeć na Czechosłowację jako na

ubogiego krewniaka.”

Tyle wpływowe pisma czechosło-

wackie, organy czechosłowackich

stronnictw rządowych. Byłoby po-

żądanem, aby społeczeństwo polskie,

wszystkie jego warstwy uprzytomni-

ły sobie tę równowagę i spokój cze-

chosłowackiego społeczeństwa
kończy swe uwagi czesko-słowacka

Agencja „Ceps“. 
BLEASEEZEZZCZOKEC LOREALORBITKODAOAOCOIKEGYCA ©ИОАЕЛЫВЕЦЕЕВЕ ROSE

Restauracja Habsburgów niejest
aktualna.

WIEDEŃ (Pat). Na zebraniu

dziennikarzy angielskich i amery-

kańskich przywódca Heimwehry ks.

Starhember$g oświadczył, że uważa

za swój obowiązek honoru umożli-|
|osobišcie jest za amnestją bojowni-|

ków i przywódców socjal-demokra-
wić Habsburgom powrót do Austrji.

Powrót ich nie oznacza żadną miarą

restauracji. Kwestją restauracji

, Habsburgów nie jest dziś aktualna.

On sam przyznaje się do idei mo-

|narchistycznej. Na zapytanie co do

ewentualnej amnestji politycznej,

książę Starhemberg oświadczył, że

tycznych.

 

Samoloty sowieckie nad Mandžurją.
TOKIO (Pat.) Z Mandżurji do

noszą, że 3 sowieckie wojskowe sa-
moloty w szyku bojowym przele-

ciały nad granicą Mandżurji. Wi-

dziano je nad miejscowością Lung-

Wang'Mian, nad jsziorem Hanka

Samoloty sowieckie miały zawrócić

z powrotem do granicy, kiedy były

oddałone od terytoijum sowieckie
go o 30 km.

fa pomóc rozbitkom „Cze askina”
MOSKWA. Pat. Łamacz

„Krasin” opuścił dziś port kron
sztacki, udając się na ratunek roz-
bitkom „Czeluskina”. Lotnicy Go-

zew, Doronin i Wodopianów przy

byli dziś do Nogajewa — 700 klm.
a półnoe od Ochocka i wystartują!

i
AT w

lodów dalej na północ.

 
  

Dwa samoloty z

oddziału Komanins, które onegdai

wystartowały z Olutorska przybyły

dziś do Ansdyru. O pozostałych

trzech samolotach brak wiadomości,

 

DZIENNIK WILEŃSKI _

Chamstwo. Ё
Feljetonista „Expressu Poranne-

go“ pisze o zmarłym w tych dniach,

pisarzu i noweliście, FeliksieBrzo-
zowskim, jako o człowieku bronią-
cym zawsze wyzyskiwanych i krzyw

dzonych, a przedewszystkiem nie
znoszącym chamstwa we wszelkich
jego objawach.

Nawiązując do chamstwa pisze
tedy „Express Poranny":

„Chamstwo rozwija się, walczy, pano-

szy się potwornie.

Ma jeszcze sto innych odmian i sto spo-

sobów działania na wszystkich szczeblach

drabiny społecznej.

Na szczeblach najniższych, jakkolwiek

groźne, jednak najmniej odpychające, bo

pierwotne, proste i bez maski. Im wyżej,

tem gorsze. A tam najbardziej plugawe,

gdzie zbroi się w środki powierzchownej i

złudnej kultury, oszukując, wprowadzając w

błąd, maniąc słowem i gestem.

Chamstwem jest zarozumiałość.
Chamstwem jest wojująca, pełna tupe-

tu głupota.
Chamstwem jest wyniosłość, czyli nie-

szanowanie człowieka.
Chamstwem jest uniżoność wobec tych,

od których się zależy i bezwzględność w

stosunku do tych, którzy od nas zależą.

Chamstwem jest żądanie uczuć”.

Rozważania nader aktualne. Za-
rozumiałość, nieposzanowanie czło-

wieka, żądanie uczuć, których nie-

ma; wojująca, pełna tupetu głupota

— oczywiście wszystko da się pod-
ciągnąć pod wspólną nazwę cham-

stwa.
Ale dlaczego pisze o tem prasa

sanacyjna?
syjskiej musiałyby być urządzaneso I to właśnie czerwoniak?

pięć lat manifestacje przeciwko Ró у

Rosji, na których wyliczanoby Żydowski „Nasz Przegląd" wyta-

ża delikatnie przekonanie, że Polska

musi upaść, gdy żydzi tego zapraśną.
Wygląda to tak:
„Jeżeli endecy „udowodnią”, że dawna

Polska upadła spowodu żydów, to tem go-

rzej dla antysemityzmu, bo będzie to do-

'wodem, że państwo, w którem niema rów-

ności obywatelskiej nie może się ostać”.

Równość...
O tej równości tak pisze „Nowy

Ład”, tygodnik robotniczy, w ko-
respondencji z Zabłudowa:

„W miasteczku Zabłudów pow. Biało-

stockiego jest kilka zakładów garbarskich,

których właścicielami są sami żydzi. Usta-

wa o ośmiogodzinnym dniu pracy nie miała

tu nigdy zastosowania.
Robotnicy pracują po 16 godzin i wię-

gej na dobę, zarabiając przeciętnie 2 zł, za

dzień pracy.

Bardzo wielu robotników jest nieubez-

pieczonych od bezrobocia, od wypadków i w

Kasie Chorych. Po zwolnieniu z pracy ro-

«ROZPACZ
Dr. Thon w „Hajncie'* stwierdza,

że żydów na całym świecie ogarnął

pesymizm, rozpacz, lęk przed jutrem.

Autor czyta prasę żydowską ze
wszystkich krajów diaspory, rozma-

wia z żydami z różnych krajów:
„Od wschodu do zachodu i od północy

do południa, w każdym kraju, gdy się za-

pyta jakiego żyda, co on sądzi o przyszło-

śri, odpowie wam stanowczo, lękam się bar-

dzo, coś gotuje się tam pod ziemią. Kto wie,

co z tego wyniknie, — dobrego napewno

nic. Jest to język lęku, który opanował du-

sze żydowskie. Czytam pisma z całego

Wczoraj przywieziono z aresztu
przy Urzęazie cledczym w Warsza-
wie do wię.iemia śledczego przy ul.

Daniłowiczowskiej aresztowanych
przed paru dniami działaczy naro-
dowych, pp. Olgierda Szpakowskie-
go (stuaenta Politechniki), Jacka
Rząda (apl. adw.) i Tadeusza Chna-
jęckiego (studenta Politechniki. Jed-
nocześnie pp. Jańca i Dziarmagę
przewieziono do więzienia na Pa
wiaku.

Ponadto w areszcie pozostają pp.
Władysław Jamontt, Kazimierz Gliń-
ski, Włodzimierz Wiśniewski, Woj-
ciech Hagmajer, Ługowski, Gzymek,
Felsewicz, Jasiński, Btefański, Sob-
czak, Siwek, Bartoszewicz, Parys,
Gajkowski, oraz 19 młodych robot-
ników za Starego Miasta, których

przebywa blis
Na terenie Małopolski Zachod-

jniej nastąpiły liczne aresztowania

wśród młodych działaczy narodo-
wych.

Na dworcu w Krakowie areszto-
wano studenta Grembosza, pod za-
zudziału w nielegalnym związ-
u,

młodzi działacze narodowi o wzięcie

W. Wojniczu
przeprowadzono rewizję u miejsco-
wego działacza Młodych, p. Stani-
sława Mirochny, którego aresztowa-

czego w Tarnowie. W; więzieniu tem
przebywa już 7-miu innych naro-
dowców z powiatu tarnowskiego.
W Re ea aresztowany

znany acz nar , mśr. praw,
Stefan Klimecki. że. K Р |

W, Słotwinie aresztowano Stani-|
sława Trojana i Stanisława Górnisie- 

Z prasy.

W Skawinie zostali oskarżeni trzej|

no i przewieziono do więzienia śled- ;

botnik nie korzysta z żadnych zapomóś.

Gdy który z robotników zachoruje lub się

skaleczy, z pomocy lekarskiej Kasy Chorych

korzystać nie może, leczyć się musi za włas-

ne pieniądze, o ile chce być zdrowym.

W rodzinach robotniczych szerzy się

kiemi warunkami pracy przybici, przeby-

wając prawie stale w zakładzie, normalnej

łączności z rodziną utrzymywać nie mogą,

a zarobki zostawiają w żydowskich skle-

pach, z rozpaczy przepijając tam ciężko za-

/pracowany grosz”.

„Wspólny język* dyplomatów.
W. „Miysii Narodowej" znajduje-

my ciekawą notatkę treści następu-

jącej:
„Dyplomata polski p. Miihlstein (oże-

|niony z Rotszyłdówną) zaprosił do swej re-

zydencji w Paryżu na śniadanie przybyłego

z Polski delegata oraz reprezentanta So-

wietów. Zasiedli we trzech. Gościem Rosja-

ninem był p. Rosenberg, gościem z Polski—

p. Loewenherz. Ważyły się w rękach pary-

„žanina losy: Europy środkowej i Europy

„wschodniej. Przy czarnej kawie gdy służba

wyszła, rozmowa stawała się coraz intym-

niejsza, aż wreszcie dyplomaci znaleźli

„wspólny język”... Spostrzegiszy to, spoj-

-rzeli sobie wesoło w oczy i roześmieli się.

Żegnając się, wrócili do języka francuskie-

go”.

Oczywiście, jeżeli tam byli pano-
wie Miihtstein, Rosenberg i Loewen-
hertz, to już wiadomo, jak brzmiał
ten „wspólny język”.

Koszmarne sny p. Appenszlaka.

mędza i głód, tem więcej, że robotnicy cięż- pna własności miejskiej. Na bar-,

Agitacja za zniżeniem komorne-
go, wstrzymaniem eksmisji, dalszem
przedłużeniem moratorjum itp. za-
graža zupełnem zniweczeniem pry-

f

1

ki nielicznej grupy nakiada się cię-|
żar opieki społecznej nad kilkuset|
tysiącami bezrobotnych rodzin; jed-|
nocześnie nakazuje się właścicielom

domów płacić zwiększone podatki,|
utrzymywać budynki mieszkalne w
stanie używalności, przeprowadzać
remonty itd.

Z jednej strony nie brać komor-
nego, a z drugiej ponosić świadcze-
nią komunalne, płacić wodę, oświe-

tlać sienie, oczyszczać chodniki, pro-
wadzić meldunki itd. Ze swych zo-
bowiązań wobec państwa i słmo-
rządów, oraz wierzycieli, właściciel

domu nie jest w stanie się wywią-

zać; wtedy sekwestruje mu się ko-
morne, a O ile to nie wystarcza, idą

na licytację jego sprzęty domowe.
Skutkiem tego stosunek  właści-

ciela do posiadanego przezeń objek-
tu zmienił się radykalnie. Niegdyś
otaczał pieczołowitością swą wla-

Położenie własności miejskiej.
Nie powinno być moratorium i mieszkaniowego bez moratorjum

podatkowego.

ny rezultat. Jest zrozumiałem, że
najbiedniejszej warstwie  społeczeń-

stwa trzeba przyjść z wydatną po-
mocą. Ale czy wielki ten ciężar ma

dźwigać tylko właściciel domu?
Dziś sprawa ugrzęzła w bagnisku

Zrujnowany zostai właściciel domu i

owe szerokie gałęzie rzemiosła i

przemysłu, które podstawą swego

bytu mają w rozwoju budowlanym.
Jedni i drudzy winią za swoją ruinę
ustawodawstwo wyjątkowe.

Stowarzyszenia właścicieli nieru-

chomości podkreślały  niejednokrot-

nie groźny stan interesów własności

miejskiej, lecz władze niebardzo
chętnie słyszą o tem, gdy się mówi,

że własność w Polsce jest prześlado-

wana.
Za najjaskrawszą ilustrację tego,

jaką opieką darzy się właścicieli

nieruchomości, może posłużyć teren

sejmowy, gdzie w dniu 9 marca br.

p. poseł Mazur brał w obronę wła-

ścicieli domów. Na wywody te ode-

zwały się głosy na ławach większo-

ści sejmowej (BBWR), że nieszczęśli-

wiec taki „do nieba pójdzie”... Prze- 
sność — ą dziś patrzy z goryczą na

ności.
Niejednokrotnie towarzystwa

właścicieli nieruchomości wskazy-
wały na sposób rozwiązania sprawy
i niesienia pomocy bezrobolnym.

Dlaczego nie rozwiązuje się tej
sprawy w sposób zaprowadzony w 

Gdy p. Miihlstein spija sobie spo-

kojnie czarną kawę w towarzystwie

rodaków z branży dyplomatycznej,
rodacy z branży dziennikarskiej w
Polsce tracą sen, lub śnią tak po-

tworne rzeczy, iż po nich już nie mo-
&а spokojnie pić kawę.

Przyznaje się do teśo p. Appen-
szlak na łamach „Lektury*:

dzonej pada frazes: „U nas będzie to samo".

(Jedni zaciekli szowiniści, wymawiają te sło-

wa z radosnem przeświadczeniem, inni, na

„których ma się skupić moda polityczna —

mówią o tem z trwogą w oczach. Zarówno

jedni jak i drudzy znajdują się pod straszli-

wą sugestją. Wydaje im się, że przebieg

zdarzeń jest zgóry ustalony wedle ogólnego

wzoru, że wszystko odbędzie się prędzej

gzy później tak samo. Jak w Niemczech, w

tych samych faząch. To przeświadczenie jest

zmorą duszącą głównie ludzi myślących,

intelektualistów, W snach koszmarnych wi-

dzą przed sobą czarną chmurę, która musi

się urwać...

Biedny p. Appenszlak.
Po takich koszmarach naprawdę

szlag może trafić. 

 

ŻYDOWSA».
„šwiata, wszędzie te sąme smutne wieści.

Rozmawiam z ludźmi, ma się rozumieć z

żydami z całego świata, wszyscy są prze-

miknięci tą samą rozpaczą. Już obecnie nie

można powiedzieć sobie: głupstwo, w tym

| lab innym kraju, znanym ze swojej kultury,

|takie rzeczy nie mogą nastąpić.

| ment został utrącony na długie lata, a, być

| może, na wieki”,

Czy można pomóc żydom w dia-
j sporze?

, „Będzie brzmiało okrutnie to, co po-

,wiem: tym w diasporze nie można udzielić

| pomocy w szerszym zakresie”.

43 narodowców w więzieniu.
Zły stan zdrowia jednej ze studentek.

nazwisk nie zdolališmy ustalić, Pe-
nadto z trzech aresztowanych stu-
dentek, pp. Puchalskiej, Wrześniew-
skiej i Golebiowskiej, p. Wrzešniew-
ska została aresztowana bezpošred-
nio po przebytej chorobie i znajdu-
je się w bardz» złym stanie zdro-
wia.

Zwolnieni wczoraj z aresztu pp.:
Wojciech Paszkowski i Zbigniew
Glinicki, zostali aresztowani po a-
kademji imieninowej w sali teatru
„Rex“, gdzie, jak wiadomo, puszczo-
ne zosłaly gazy łzawiące. Zostali
oni aresztowan: wskutek doniesienia
ucznia gimnazjum, niejakiego Abra-
mowicza, członka Legjonu Młodych
P. Giinicki, który jest uczniem gim-
nazjum, został osadzony w jednej
celi z 20 komunistami żydowskimi. 

W więzieniach Mołopolski Zachodniej
ko 30 młodych.
wicza pod zarzutem dokonywania
ekscesów żydowskich. Górnisiewicz
był czynnym członkiem Strzelca.

(W, areszcie w Brzesku przebywa-
ją kierownicy grup młodych, Józef
Cogiel z Brzeska oraz Kazimierz
IWawryka, Michał Kura, Kazimierz
Migrała i Stanisiaw Biernat.

Poza podanemi przez nas nazwi-
|skami przebywa w więzieniach Ma-

 

!
W każdej prawie rozmowie dziś prowa-

Ten argu- |

innych państwach? Bardzo skutecz-
nie na korzyść państwa i narodu

stan ten został rozwiązany przez

Mussoliniego we Włoszech. U nas
przeprowadza się eksperymenty,

twór swej mozolnej pracy i oszczęd-,

śladowanego, zniszczonego obywa-

tela odsyła się po ratunek do nieba...
| Na całym świecie istnieje sprawa

mieszkaniowa, wszędzie szerzy się

kryzys gospodarczy, wszędzie gnębi

ludność bezrobocie, ale żadne opar-

te na prawie własności prywatnej

państwo — nie przerzuciło na war-

stwę właścicieli nieruchomości obo-
wiązku dostarczania bezrobotnym

darmowych mieszkań, dostarczania

im wody, oraz innych wygód.

Żadne nie ogłosiło moratorjum
mieszkaniowego, nie ogłaszając rów- które dotychczas dały bardzo ujem- nocześnie moratorjum podatkowego.

. Pogłoski o ulgach podatkowych.
Prasa warszawska podaje:

| > Wobec zapowiadanych zmian na
kierowniczem stanowisku w Mini-
sterstwie Skarbu, rozeszły się w ko-
łach gospodarczych sensacyjne, czy
raczej fantastyczne pogłoski na te-
mat zasadniczej zmiany w kursie po-
lityki podatkowej. Czynniki miaro-
dajne nie są zadowolone'z wyników

| ostrego kursu ściągania podatków,
zastosowanego ze szczególną suro-
'wością w okresie ostatniego roku
| budżetowego.
|  Przykręcanie śruby podatkowej
„budzi bowiem silną reakcję w spo-

Odnalezienie ofiary katastrofy w Tatrach
ZAKOPANE. Pat. Staranne kilko-

godzinne poszukiwania od samego

rana za lezącym w zwałach śŚnież=

nych inż. Kaipijem, któremi kiero-

wał bawiący w Zakopanem prezes i

założyciel pogotowia retunkowego

gen. Zaruski, uwieńczone zostały o

godz. 14:ej powodzeniem, gdyż przy

sądowaniu śniegu natrafiono na cia

io Ś. p. inż. Ńarpija, lezącego no

głębokości kilku m. niedaleko ос

miejsca, w którem wczoraj znale

ziono ianych członków wycieczki.

W goazinach popoiudniowych spio-

waazono zwioki do Zakopanego. ln-

ne ofiary katastrofy lawiny mają się

dobrze.

Ochrona nazwisk polskich.
Każdy ma prawo protestować.

Zydzi — byle handel szedł — lu-

bią przybierac nazwiska o brzmieniu

poiskiem, maskując w ten sposób

swoją narodowość.

Niejaki Jakób Salomon wniósł

prośbę o zmianę nazwiska „Dalo-

mon” na „Kuiesa”. Frzeciwko temu

zaprotestował dr. Józei Stanisiaw

Muiesza. Sprzeciw ten urząd woje-

wódzki odrzucit, ponieważ sprzeci-

wiający się nosi nazwisko 0 imnem

brzmieniu, niż nazwisko, które chciał

przybrać zainteresowany  (Kulesa i

Kuleszaj. Min. 5praw Wewnętrznych

nie podzieliło jednak stanowiska u-

jrzędu wojewódzkiego, uznając, że

| sprzeciw z punktu widzenia prawne-

go jest uzasadniony.
Sprawa oparła się wkońcu o Naj-

wyższy Trybunał Administracyjny,

który orzekł, że mylny jest pogląd,

jakoby do wniesienia sprzeciwu by-

la tu uprawniona tylko osoba, užy-

wająca tego samego nazwiska, które

ktoś ma zamiar przybrać. Sprzeciw
taki ma prawo wnieść każdy, choćby

nosił nazwisko zupełnie inne.

W obawie awantur
rekruckich.

ka 1912 do szeregów władze wojsko-

'we porozumiały się z władzami kole-

jowemi celem zapobieżenia wypad-

kom. bójek i awantur na kolejach, W.
początkach kwietnia, t. j. w terminie

wcielenia nowego rocznika, mają być

zwiększone posterunki żandarmów 
udziału w zjeździe SekcjiMłodych. łopolski Zachodniej jeszcze szereg na kolejach celem zapewnienia spo-

pod Tarnowem |innych działaczów ruchu młodych. :koju.

 

0 co oskarżeni?
Jak się dowiadujemy, przewiezie-

mi do więzienia śledczego pp. Szpa-
kowski, Rząd i Chajęcki oddani zo-
stali do dyspozycji prokuratora Ko-
żuchowskiego. Jak m. in. z tego wy-
nika, aresztowanie ich nie stoi w
żadnym związku z pobiciem Handel-
smana, O co mają oni być oskarżeni,
nie udało nam się ustalić,

W. sprawie p. Olgierda Szpakow-
skiego interwenjował u prokuratora

l, M. p. rektor Warchałowski, otrzy-
mał jednak odpowiedź, że zwolnienie
w chwili obecnej nie nastąpi.

Sprawa ta wywoływać zaczyna

ppodniecenie wśród studentów
olitechniki.

W związku z wcieleniem! roczni-

łeczeństwie, co uznane zostało za

niepożądane, szczególnie spowodu

zbliżających się wyborów do ciał sa-

' morządowych, a także i w przyszło-

ści bliskiej do ciał ustawodawczych.
Polityka podatkowa będzie znacznie

złagodzona i w związku z tem ocze-

„kiwane są poważne zmiany wśród

wyższych urzędników wizbach skar-

Ibowych, jak i wśród naczelników u-

rzędów skarbowych.

Zamieszczamy pogłoski powyższe
[jedynie z obowiązku dziennikarskie-
go, nie biorąc za prawdziwość ich

żadnej odpowiedzialności.

(AS S ioi k SI KC Z PRA ZKROP S

bieg banknotówW Polste |
kurczy się dalej. :

Bilans Banku Polskiego.

Bilans Banku Polskiego na dzień
20 marca r. b. wykazuje dalszy spa-
dek obiegu banknotów do sumy 900
miljonów złotych.

Obieg obniżył się o 24,5 mili. Po-
krycie złotem obiegu banknotówi
natychmiast płatnych zobowiązań
wzrosło i wynosi 44,09 procent, a
więc przeszło 14 punktów ponad
normę statutową.

Kto chce zostać
oficerem marynarki
Szkoła Podchorążych Marynarki

Wojennej w Toruniu przyjmuje zgło-
szenia kandydatów na wydziały
morski i techniczny, po ukończeniu
których z wynikiem pomyślnym (3
lata i 11/2 miesiąca studjėw) siucha-
cze zostaną mianowani podporucz-
nikami korpusu morskiego lub kor-
pusu technicznego marynarki wo-
jennej.

(O przyjęcie do Szkoły Podchorą-
żych Marynarki Wojennej mogą u-
biegać się obywatele Państwa Pol-
skiego, którzy do dnia 1 lipca b. r.
ukonczą 17 lat, a nie przekroczą do
tej daty 19!/2 lat życia, posiadają
zdolność fizyczną ipsychiczną do
sAlżby w marynarce wojennej oraz
odpowiedni cenzus szkolny.

Podania o przyjęcie do szkoły na-
leży składać (z zaznaczeniem na jaki
wydział) bezpośrednio do komen-
danta Szkoły-Podchorążych Mary-
narki Wojennej w Toruniu. Termin
nadsyłania podań upływa z dniem
31 maja b. r.

Warunki przyjęcia można otrzy*
mać na żądanie bezpłatnie ze Szkoły
Podchorążych Marynarki. Wojennej

| w Toruniu.

USSTN TRSTYAYAS

Kara śmierci |
za katastrofą kolejową.

MOSKWA. (Pat). W procesie o
spowodowanie katastrofy kolejowej
na stacji Tawatuj na Uralu 2 główni
oskarżeni skazani zostali na śmierć,

YE 9 na więzienie od 1 do
1 t. I

Pokłady nafty
w Anglii.

LONDYN. (Pat). „Daily Express”
podaje sensacyjną wiadomość, jako-
by w samym środku Anglji wykryto
wielkie pokłady nafty, Poklady te

zatoki Cardigan. Najbogatsze źródło

stelon. 
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KRONIKA.
Ulotki przedświąteczne na ulicach Wilna.
W dniu wczorajszym na rynkachmiejscu, zamiast rozpędzić robiących

wileńskich oraz na szeregu ulic roz-
dawano ulotki, nawołujące ludność
chrześcijańską Wilna do czynienia
zakupów świątecznych w sklepach
chrześcijańskich.

Ulotki te cieszyły się dużem po-
wodzeniem, co wywołało niepokój
wśród ludności żydowskiej.

Gdy dwóch młodych ludzi z po-
śród rozdających ulotki znalazło się
na terenie ul. Zawalnej, zostali oni
otoczeni przez tłum żydowski.

Do starcia wprawdzie nie doszło,
lecz policjant, który się zjawił na

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscami chmurnym i mgli-

stym ranku pogoda naogół słonecz
na o zachmuzeniu umiarkowanem
Ciepło, Sł+b» wi»try miejscowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w necy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul, Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-8); Jurkowskiej * Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożźnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie * przedmieściach. prócz Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Realizacja wielkiego parku

miejskiego. W najbliższych dniach
magistret przystępuje do dalszej re
alizacji planu uporządkowania Al-

_ tarji w związku ze zlaniem sę jej z
ogrodami położonymi u jej podnó
że. Roboty prowadzone będą od
strony Antokola, na górach przyle
„gejących do boiska 6 p. p. leg. U
rządzone zostaną tam ścieki, a na
wet aleje obsadzone dokoła drze
wami.

— Likwidacja przytułku dia
nieuleczalnych Z daiem 1 kwiet-
nia magistrat likwiduje przytułek
dla nieuleczalnie chorych przy ul
Polockiej 6. Przytulek przyjmuje
pod swój zarząd Komitet do zwał
czania raka, który jednocześnie pro-
wadzić będzie mieszczący się w
tymże gmachu eksperymentalny in-
stytut cla rakowatych. Magistrat bę-

 

dzie udzielał jedynie subwencji w.
wysokości 35000 złotych, rezerwując
od 50 do 70 łóżex.
— Roboty wodociągowo-kana

lizacyjne. Zarząd miasta chcąc
przyjść z pomocą bezrobotnym po-
stanowił jeszcze przed swiętami roz-
począć roboty wodociągowo-kanali-
zocyjne w kilku punktach. Wodo-
ciągowe roboty prowadzone będą
na ul. Ostrebramskiej na odcinku
od Ostrej Bramy do mostu kolejo-
wego. Roboty kanalizacyjne na ul
Kijowskiej. Ogólem na robotach tych
znajdzie zatrudnienie 60 bezrobotn.
— Osuszenleulicy Słonecznej.

Wkrótce po świętach Wielkanoc-
nych magistrat przystąpi do osusze-
nia jednej z najbardziej błotnistych
ulic nazwanej jakby przez ironję
Słoneczną (na Antokolu). Do ul. tej
przeprowadzony zostanie kanał po-
czynając od ul. św. Piotra i Pawła.
— Nowa Studnia artezyjska

w ogrodzie Bernardyńskim. Ma-
gistac przystąpił do wiercenia w o-
grodzie B=rnardyńskim 18 z kolei
studni artezyjskiej. Roboty potrwają
czas dłuższy.
— Poborowi rocznika 1913 r

Referat wojskowy Zarządu miasta
zakończył już rozsyłanie kart powo-
łania poborowym rocznika 1913-go
i starszym zakwalifikowanym pod-
czas ostatniego poboru do piechoty.

Wcielenie do szeregów nastąpi
w driach 14 i 15 kwi-tnim r. b,

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Bibljoteka Uniwersytecka w

okresie świąt będzie nieczynna od
dnia 25 marca do 3 kwietnia. Tylko
Czytelnia Profesorska dostępna bę-
dzie 26, 27, 28 marca w godz. 9 do 3,

ZEBRANIA i ODCZYTY.
— Z Kola Wileńskiego Z.0.R.

W niedzielę, odbędzie się trzeci z
kclei odczyt z dziedziny przysposo-
ienia gospodarczego na temat
„Wady naszego ustroju rolaego,
ich geneza i drogi neprawy*, który
wygłosi por. reż. Jakubiszyn Domi-
nik. Początek o godz. 6 ej.
— Rada Wileńskich Zrzeszeń

Artystycznych. D:iś o godz. 6 w
lokalu przy uł. Ostrobramskiej 9,
Dr. T. Szeligowski mówi o muzyce
fortepianowej Franka,  Griega i
Brahmsa.

SPRAWY SZKOLNE.
— Misterjum Męki Pańskiej.

Dziś o godz. 4 i w niedzielę o godz.
uczmowie Salezjańskiej Szkoły

Rzemiosł odegrają „Mękę Pańską”
w 6 odsłonach z ilustracjami mu.
žycznemi.

Misterjum zostanie odegrane w
zall „Ogniska* kolejowego (Kolejo-
_Wa 19).
— Zniżki kolejowe dia mio-

dzieży szkolnej. W związku ze
Zbliżającemi się świętami Wielka-
Nocnemi władze wydały polecenie
Udzielania zniżek młodzieży szkol-
hej, udającej się do domów na
wieta. Zniżki udzielane są w wy-
kości 50 procent kosztu biletu
olejowego i ważne będą do dnia
kwietnia r. b.

Po ]j

FOTOGR. „KINAFOT“
: Wileńska 56 | wielka 27.
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Groszy fotografja
w różnych pozach w cią
gu 10 micutw AUTOMACIE

Eris DARE DYST

  

 

sztuczny tłok (a więc tamujących|
ruch) żydów, przytrzymał młodzień-
ców, których odprowadził do ko-
misarjatu, gdzie wprawdzie po wy-
legitymowaniu zostali oni zwolnieni,
iecz ulotki zostały im odebrane.

Wyjaśnić musimy, że ulotki zo-
jstały wydane całkiem legalnie i zo-
, stały przecenzurowane w Starostwie
Grodzkiem.

|. Na jakiej zatem podstawie od-
[Pea się młodzieży legalnie wydane
j druki, pozostaje tajemnicą.
!

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne zgromadzenie członków

Cechu  Kzežnikow i Wedliniarzy w
Miinie odbyło się w: ub. tygodniu
pod przewodnictwem p. P. Czyża.

Po odczytaniu sprawozdania jed-
nogiośnie udzielono  absolutorjum
ustępującemu Zarządowi w osobach
pp. M. Żytkiewicza, J. Uziałło i F.
bartoszewicza, którym zgotowano
jowacyjne podziękowanie za ener-
giczną, długoletnią pracę dla dobra
Cechu i całego rzemiosia rzeźnicko-
wędliniarskiego.

Odczytane sprawozdania udo-
wodniły, iż rok 1933 ubiegł pod zna-
kiem wytężonej pracy Zarządu dla
obrony interesów rzemiosła rzeźni-
cko-wędlinienskiego, które się spot-
kało z wielu niespodziankami i no-
wemi zarządzeniami władz w posta-
ci projektu Funduszu Weterynaryj-
nego, podatku od uboju, utworzenia
Gietdy Mięsnej oraz wprowadzenia
w życie rozdziału handlu mięsem i
wędlinami. W roku sprawozdaw-
czym ostatecznie uregulowano z
władzami skarbowemi kwestję defi-
nitywnego poboru podatku obroto-
wego od każdej bitej sztuki na rzeźni
miejskiej w Wilnie, co jest jedynym
sprawiedliwym sposobem opodatko-
wania branży mięsnej, która dotych-
czas płaciła niewspółmierne do
swych obrotów podatki, co w kon-
sekwencji doprowadziło 'do ruiny
wiele warsztatów pracy.

Z kolei przystąpiono do wybo-
;rów Zarządu na rok 1934. Ponieważ
dotychczasowy Zarząd, pomimo
wielokrotnych prośb zebranych, sta-
nowczo nie zgodził się na objęcie
nadal zajmowanego dotychczas sta-
nowiska, podając wyraźne motywy
„odmowy, zarządzono tajne głosowa-
„nie, w ostatecznym wyniku którego
„do Zarządu na rok 1934 powołano:
'па prezesa p. Józefa Uziałło, na
jczłonków Zarządu pp. Władysława
| Morozowskiego i Franciszka Krasno-
burskiego.

Po poinformowaniu zebranych w
sprawie przyznanego kredytu dla
rzemiosła na woj. Wileńskie, oraz w
sprawach związanych z ubezpiecze-
niem pracowników i rozpatrzeniu
wniosków zebranie zamknięto.

ZABAWY,
—Dancing prasy wileńskiej.

Zapowiedziany na dzień 7 b. m
pierwszy wiosenny dancing prasy
wileńśkiej wywołał duże zaintereso-
wanie w sferach towarzyskich na-
szego miasta,

Komisja balowa syndykatu dzien-
nikarzy wileńskich komunikuje, że
znana firma ogrodnicza p. Wellera
podjęła się bezinteresownie urzą
dzenia dekoracji kwiatowej sal za
bawowych. Artystyczne dekoracje
wnętrz spoczywają w ręku znanego
art. malarza p. Józefa Horyda i
Feliksa Dangla. Komitet pań go-
spodyń przygotowuje liczne niespo-
dzianai.
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Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś,

o godz. 8 wiecz. po cenach propagandowych
misterjum pasyjne p. t. „Goigota”.
— Niedzisina popołudziowka, W nie-

„dzielę o godz. 4 popoł. „Golgota“ — ceny
propagandowe.

— Teatr Muzyczny „ŁLutnia”, Dzisiejsza
premjera „itajski Ugród”, Dziś ujrzy światio
kinkietów nowa dotychczas nigdzie niegra-
na komedja muzyczna według utworu
QOesterreichera i Bernauera w opracowaniu
i reżyserji K. Wyrwicz- Wichrowskiego, Mu-
zyka i teksty śpiewów Jerzego Swiętochow-
skiego, utalentowanego kompozytora wileń-
skiego. Opracowanie orkiestrowe  Mieczy-
sława Kochanowskiego. Udział bierze cały
zespół artystyczny z Romanowską, Hal-
mirską, Dunin-Rychłowską, .Dembowskim,
Szczawińskim, Tatrzańskim i  Wyrwicz-
Wichrowskim w rolach głównych. Urozmai-
ceniem wielkiem widowiska będą produkcje
baletowe w układzie baletmistrza J. Cie-
sielskiego. Dzisiejsza premjera, która wy-
wołała ogólne zainteresowanie ukaże się w
nowych sztach dekoracyjnych i kostjumach.
Zniżki ważne. Akademicy korzystają z ulg
biletowych.

<-Popółodaiówka niedzielna w „Lutni*
Jutro na przedstawieniu popołudniowem po
cenach zniżonych, ujrzymy barwną i melo-
dyjną operetkę-ferję „Niebieski motyl”. Po-
czątek o g. 4 pp.
— Widowisko propagandowe w „Lutni*

Poniedziałkowe przedstawienie po cenach
propagandowych, wypełni operetka  Stolza
„Dzidzi”. Ceny miejsc od 25 gr. Będzie to
ostatnie widowisko przed Świętami.

— Wieczór muzyczny w  Konserwa-
torjum, We wtorek dn. 27 b. m. o godz. 7 w.
odbędzie się wieczór muzyczny uczniów i
uczennic Konserwatorjum Muz. w Wilnie,
Popisywać się będą klasy: fortepianu, skrzy-
piec, śpiewu solowego. Karty wstępu w se-
kretarjacie Konserwatorjum (ul. Końska 1)
od godz. 4 — 8 wiecz,

 

(ty już zaopatrzyłeś się w bony jałmożnicze „Caritasu

„DZIENNIK WILEŃSKI

Stan zdrowia J. E. ks. Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego.

Arcypasterz odprawił. pierwszą Mszę św. — W południe
odbyło się konsyljum.

J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita, (Wczoraj J. E. ks. Arcybiskup-
Romuald Jałbrzykowski wdalszym! Metropolita celebrował pierwszą
ciągu przebywa w lecznicy św. Jó-|Mszę św. Odprawił ją o godz. 6
zeła na Nowym-Świecie. Stan zdro- |zrana w kaplicy klinicznej w asyście.
wia Dostojnego Pacjenta stale ulega|ks, kapelana Czyżewskiego. Na na-
polepszeniu. Arcypasterz czuje się jbożeństwie byli chorzy kliniczni i
nadzwyczaj dobrze; interesuje się personel,
sprawami kościelnemi, rozmawia z; W. godzinach między 2 a 3 od-
otoczeniem, spaceruje po pokoju |było się konsyljum lekarskie, które
(niepomyślna pogoda nie pozwala|uznało stan obecny za zadawalający
na przechadzki po ogrodzie), a na-|i odłożyło operację na czas nie-
wet od czasu do czasu przyjmuje | określony.
odwiedzających. l

Komunikat oficjainy.

rza uznano za zadawalający, wy-
maga on jednak dłuższego odpo-

„W, dniu wczorajszym u łoża J.E,
ks. Arcybiskupa - Metropolity Ro-

OSZCZĘDNY i FACHOWY RADJOAMAIOR
kupuje Radjosprzęt,

ładuje I naprawia akumulatory i słuchawki
tylko w f-mie

michałGirda
ZAMKOWA 20 Tel. 16-28.
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Echa zajścia„w*dn.-18-b. m.
Onegdaj jedno z wileńskich pism czas w bramie domu Nr. 11, a który

sanacyjnych zamieściło „sensacyjną”|zajmuje się organizowaniem Legjonu
wzmiankę o rzekomych niesnaskach! Młodych w jednej ze szkół wileń-
w łonie Koła Młodych Stronnictwa|skich,
Narodowego. Nazwisko jego znanemu jest za-

Powodem do tej „sensacyjnej”| równo członkom Koła Młodych, jak
wiadomości posłużyło zajście, które! też zapewne i policji.
miało miejsce w lokalu przy ul.| Co się zaś tyczy usuwanią po-
Orzeszkowej w ubiegłą niedzielęiszczególnych członków z łona orga-

mualda Jałbrzykowskiego odbyło się
konsyljum w składzie pp. dr. Świdy,
profesorów: Michejdy, Januszkiewi-
cza i Rutkowskiego z Krakowa.

W, wyniku badań i narady posta-|
nowiono odłożyć wykonanie zamie-
rzonego drugiego aktu operacyjnego
na czas późniejszy. Stan Arcypaste-|

 

SYTUACJA NA WILJI.
Dzień wczorajszy przyniósł na

MWilji już całkowite odprężenie. Po-
ziom. Wilji zaczął stopniowo obni-
iżać się. Wczoraj zrana poziom we-
zbranej rzeki wynosił jeszcze 6 m.
10 cm., a już w godzinach wieczoro-
wych, mimo nieustannie padającego
na prowincji deszczu, poziom rzeki
wynosił 6 m. 5 cm.

Również otrzymane wiadomości
z górnego biegu rzeki świadczą o
całkowitem minięciu śroźby  ро-
wodzi.

IW. Wilejce powiatowej oraz in-
nych punktach położonych nad
Wilją poziom rzeki znacznie obni-
ża się.

Mimo to pogotowie przeciwpo-
wodziowe czuwa w dalszym ciągu.

Z lokalnych powodźi zanotować
należy zalanie wodą ulicy Ogór-
kowej.

Woda jednak szybko spłynęła,
nie narażając mieszkańców ulicy na
żadne straty.

NA NIEMNIE.
Ze Stołpców donoszą, iż w rejo-

nie Mikołajewszczyzny ruszył Nie-
men. W okolicach Turzeca i Wapie-
nina woda wystąpiła na pola i łąki,
zatapiając przytem kilka gospo-
darstw wiejskich. Pod Ogrodnikami
woda poczęła wdzierać się do osie-
dli wiejskich, wskutek czego zarzą*
dzono ewakuację 480 osób z 5-ciu
nadbrzeżnych wsi.

Poziom wody na rzece Niemnie
stale wzrasta i wynosi w niektórych
miejscowościach do 5 metrów i wię-
cej, zależnie od utworzonych na
rzece zatorów.

Rzeka znosi parkany, kawałki
drzewa, oraz części budynków mie-
szkalnych i zabudowań gospodar-
skich.

 

Koła paru osób.
Ze sier kierowniczych Ruchu!

Młodych otrzymujemy w tej sprawie|
wyjaśnienie, iż zajście w: dn. 18]
marca wywołane było przez prowo-'
katora, nasłanego z zewnątrz. ]

Organizatorem całej tej imprezy
był osobnik, którego widziano wów- ;

oraz wykluczenie z grona członków  nizacji, to ma ono na celu pozbywa-
czynku”, |

Jak się dowiadujemy, J. E. ks.
Arcybiskup-Metropolita pozostanie
madal w klinice św. Józefa. Wi cza-
sie kuracji będzie mógł wychodzić,
prowadzić dłuższe rozmowy z oto-
czeniem, przeglądać prasę itd, itd.

 
 

źtan wody naOilji, Dźoinie i Niemnie,
WYLEW DŽWINY,

Z Dzisny donoszą, iż w górnym
biegu rzeki na terenie Rosji so-
wieckiej poczyna powoli ruszać
Dźwina. Ze względu na znaczne za-|
tory, jakie powstają na rzece, na | W DORZECZU DŹWINY.
brzegach wystawiono oddziały žot-| Na terenie wsi Zaluszany gm.
nierzy, które dynamitemrozsadzają łuczajskiej wskutek ostatnich desz-!
zatory lodowe. Poziom wody na czów wylała mała rzeczółka Łuczaj-
Dźwinie wynosił w dniu wczoraj-|ka. Woda zalała około 40 domów i
szym 8 m. 40 cm. zabudowań gospodarskich, wyrzą-

Szereg miejscowości przybrzeż- dzając mieszkańcom wsi dotkliwe
nych zostało zatopionych. W,ciągu straty, gdyż przygotowane zasiewy
dnia wczorajszego ewakuowano z |w postaci zboża, owsa, pszenicy itp.
miejscowości zalanych wodą zgórą|zostały zalane wodą.
60 osób. Z zatopionych miejscowo- Poziom wody na rzece wynosi
ści w rejonie Kowalewa i Dzisny|1 m. 85 cm., tymczasem gdy normal-
ewakuowano 40 osób. ny poziom tej rzeczki wynosi zwy-

renie sowieckim lody uwięziły dwa,
statki wojskowe graniczne. Jeden;
ze statków został kompletnie zdru-!
zgotany przez kry lodowe. |

 

i

W, miejscowości Piotrowce na te-| kle 90 cm.

 

ООа
Misterjum pasyjne w 13 obrazach
w Teatrze Miejskim na Pohulance.

Wystawienie sztuki religijnej na podniesionym duchowo; prawdy, w
scenie wymaga bardzo wielu warun- «tóre wierzy, bardziej się upla-
ków. Zasadniczym warunkiem jest styczniają, uczucie oczyszcza się i
to, żeby artysta umiał odczuć widza podnosi. Może to robią same obra-
i dopasowac się do jego stosunku do zy, które się przesuwają przed jego

momentu przedstawianego na scenie, oczyma, obrazy znane i kochane,
„W, sztuce relugijnej nie dość wniknąć a może gra, stojąca na wysokim po-
w myśl autora i dać widzowi taką ziomie artystycznym; bądź co bądź
kreację, jaką autor chciał widzowi na widowni stale przyćmionej nieraz
pokazać; tu trzeba, obok prawdy hi-'się daje słyszeć westchnienie, a na-   Wielkanoc—święte radości.

Tradycyjne uroczystości domowe w;
gronie rodziny i zaproszonych gości osię-
gają swój punkt kulminacyjny prawie zaw-
sze przy popołudniowej kawie. Jeżeli wte-
dy gościnna Pani domu poda pysznie udany
i smaczny placek lub tort świąteczny,
upieczony na proszku Oetkera, imoże być
pewna, że zewsząd zbierać będzie pochwa-
iy i słowa uznania. Bowiem pieczywo na|
Uetkerze odznacza się wybórnym smakiem
i apetycznym aromatem,

i
|
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POLSKIE RADJO WiLNO.
Sobota, dnia 24 marca.

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka, Dzien.
Chwilka gosp. dom. 11.40: Prześl.
11.50: Utwory Waldteufla (płyty).

12.54: Czas. 12.05: Muzyka żydowska (piy-
ty). Kom. meteor. 12.33: Gwiazdy polskie-
go ekranu (piyty). 12.55: Dzien. pol. 15,10:
Kwadrans akademicki, 15.25: Wiad. eksport.
15,30: Giełda roin. 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: Reciial skrzypcowy. 19.15: Rekolek-
cje radjowe — pogad. 19.25: „Skrzynka
pocztowa Nr. 288", 19,40; Sport. Wil. kora.
sport. Dzien. wiecz. 20,00: „Myśli wybra-
ne“, 20.02: Muzyka lekka, 21.00: Skrzyaka
techniczna. 21.20: Koncert chopinowski.
22.00: Audycja grecka, 22.30: Muzyka ta-
neczna (płyty). Kom. meteor, 23.05—24,00:
Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 25 marca.
9,00: Czas, Muzyka. 10.00: Transm. na-

bożeństwa. Muzyka religijna. 11,57: Czas
12.10: Kom. meteor. 12.15: fransm, meczu
bokserskiego Wilno—Estonja. 12.30: Trans-
misja porankn mdzycznego. 14,00: Audycja
dla wszystkich: „Państwo i prawo”
pogad. IV z cyklu „Co zawdzięczamy kul-|
turze antycznej” — муй!. рго! Stefan
Srebrny. 15.00: „Czy należy i czy możemy
stosować nawozy sztuczne” odczyt.
15.20: Muzyka wesoła (płyty). 15.40: „W
blaskach miłosierdzia” — wygł. ks. dr. T.
Jachimowski. 16.00: Słuchowisko dla dzie-
ci. 16.30: Kwadrans wiolonczeli (płyty).
16.45: Kwadr. liter, 17.00: „Zdrowe i smacz-
ne święcone* — pogad. 17.15: Koncert mu-
zyki polskiej, 18.00: Słuchowisko. 18.40:

; Recital. 19.00: „Ciotka Albinowa mówi!”
|19,15: „Rekolekcje radjowe* — ks. prof.
Hlebowicz. 19.30: Radjotygodnik dla mło-
dzieży. 19,52: Godzina życzeń (płyty).
21.00: „Listy dziecinne* — felj. 21.15: Au-
dycja wesoła. 22.05: Koncert europejski z
Londynu. Wiad. sport. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert europejski z Londynu.

W, cyklu koncertów t. zw. europejskich,
organizowanych z inicjatywy Międzynaro-
dowej Unji Radjofonicznej, odezwie się w

por.
prasy,

  

| Osoby £bawiciela, Matki bożej, bo

storycznej, jeszcze dopasowania się wet stłumione łkanie, a to wszak |
do tego giębokiego uczucia, jakiem wiele znaczy, to chyba największa;
lżyje widz. Dlatego tak trudne są do'nagnoda artysty.

Postać Chrystusa, pełna niezwy-odtworzenia zwiaszcza najświętsze|
ej dobroci i taskawości, przykuwakt

Chrystusie Fanu wie i wierzy wto, zdobywa widza i swą rzeczywi-
co św. Fawet napisał, iż „wyniszczył | stością itą jakąś odrębnością „z po-
samego siebie, przyjął na się postać |między synów ludzkich”, że ideał,
niewoinika, stat się podobnym do | tkwiący w duszy, nie doznaje
ludzi i dla swego sposobu życia |uszczerbku. Dobre są postacie Arcy-
uznany był za człowieka” (Do Fi-|kapłana, jak również członków. san-
lipjan 2. 4]. Stąd osoby wierzące |hedrynu, doskonała w swym wy-
unikają nieraz sztuki o treści religij- |stępnym tragiźmie osoba Judasza
nej, żeby nie doznać zawodu, ajz Karjotu. Naogół gra jest wysoce
jednak niełusznie: wszak  misterja|klasyczna,
dawne mają swoją chlubną kartę w| Z uznaniem też trzeba podkreślić,
dziejach pogłębienia świadomości re- że jak sama sztuka, tak i gra w ni-
ligijnej w społeczeństwie ludzkiem. czem się nie sprzeciwia prawowier-
Sądzę, że 1 teraz sztuka religijna mości 1 nie obraża uczucia religij-
mogłaby wiele dobrego zrobić, a|nego, Zasługuje przeto, by się nią
przynajmniej dać człowiekowi współ-|zainteresowano więcej, niż to było
czesnemu cenny moment przeżyć re- |na pierwszych dwuch wieczorach.
ligijnych, Do tego celu bardzo się!PW. Duchowieństwo śmiało może ją
nadają zwłaszcza wypadki z życia polecić swoim parafjanom wszyst-
Zbawiciela, kich warstw i wszelkiego wieku.

Za wielką zasługę trzeba poczy- X. L. Ż.
tać teatrowi Miejskiemu na Pohu- "

Ofiary.lance wystawienie w ostatnich kil-
ku dniach „Golgoty”, misterium pa-|

złożone w Administracji „Dziennika Wi“
eūskiego“,

syjnego w kilkunastu obrazach,: :
przedstawiających życie i mękę dósołć Klktwtka ©. ооа Эо

Chrystusa Kana. Widz nietylko tu| giąstaruszki117-letniej i 2--zł. dla wdo-
nie doznaje zawodu, nie widzi pro-| wy z 3-giem s na Antokolu. PMR
łanacji, lecz naprawdę czuje si Świdowa zł, 5— na remont Bazyliki.
1 Р š #© 3) Pani l. B. wygrane zł. 2.50 składa na

Us,UARTszamis|Dom Dzieciąlka Jezus.

niedzielę o godz. 22,05 na falach wszyst-
kich niemal rozgłośni europejskich koncert
muzyki angielskiej. Wypełnią go utwory
symioniczne współczesnych kompozytorów
Anglji, a więc Elgera, Waltona i Deliusa,

I 
WYPADKI

— Dwa zamachy samobójcze. W dniu
22 b. m. dokonano w Wilnie dwóch zama-
chów samobójczych. Marecka Helena, bez

|

Najbardziej znany jest Elger dzięki wielu
swoim kompozycjom o przystępnym, popu-
larnym charakterze. Ostatni z nich, Delius,
zajmuje wśród kompozytorów angielskich
zaszczytne miejsce twórcy narodowego,
dzieła jego bowiem osnute są na moty-
wach i rytmach rodzimych. Na uwagę za-
sługuje wspaniała orkiestra radjofonji an-
gielskiej. Składa się ona ze 117 osób,
a w liczbie tej zespół instrumentów smycz-
kowych liczy 70 osób. Rzecz prosta, że
cały ten zespół nie zawsze występuje w
pełnym składzie, lecz zależnie od progra-
mu, jaki ma być wykonany. _  

stałego miejsca zamieszkania, wypiła nie-

ustalonej narazie trucizny. Stanisław Gem-
bicki, również bez stałego miejsca zamiesz-
kania, wypił spirytusu skażonego, Marec-
ka została odwieziona do szpitala Sawicz
w słanie nie budzącym obaw o życie,

Gembickiego Pogotowie Ratunkowe odwio-

zło do szpitala żydowskiegi w stanie grož-

nym. Przyczyna targnięcia się. na życie

w jednym i drugim wypadku — ciężkie

nie się elementów niepożądanych,
które przy ruchu masowym zawsze
do Koła mogą się przedostać.

Prowokatorów kierownictwo
Ruchu Młodych nigdy nie tolero-
wało i nadal tolerować nie będzie.

Muzyka w Wilne.
Uwagi, które mi się nasunęły w

związku z poprzedniemi koncertami
symtonicznemi, są słuszne i odnośnie
ostatniego, pod dyrekcją p. Kocha-
nowskiego i z udziałem mlodocia-
nych laureatów.

Charakter tych koncertów jest
zupełnie przypadkowy, niezdecydo-

 

| wany.
Co robili na nim młodociani ucz-

niowie II kursu z klasy p. Cecylji
Klawer?

(Cieszymy się wszyscy z sukcesu
doskonałej pedagogiczki i naszej u-
czelni muzycznej; bez wątpienia
chętnie posłuchalibyśmy ich gry, ale
na innem miejscu, w innych warun-
kach.

Czyż poważny koncert symfo-
niczny, jeden z tych, w którym brał
udział taki pianista jak Miinzer i
inni dojrzali artyści, jest właściwym
terenem do popisów uczniów  śred-
niego kursu?

Taki występ z jednej strony pro-
wadzi do obniżania poziomu koncer-
tów i tak już często nazbyt popular-
nych jak na publiczność, która na
mie uczęszcza, a z drugiej strony
jest poważnym grzechem pedago-
gicznym. Przyprawia dzieci o za-
wrót głowy, a publiczność o dezor-
jentację co do różnicy jaka zachodzi
pomiędzy grą artystyczną, a prze-
ciętną grą dobrze przygotowanych
uczniów.

P. Kochanowski już uprzednio
zdradził się ze swego trainego wy-
czucia stylu muzyki klasycznej, to
też młodzieńcza I symionja Beetho-
vena wykonaną była zupełnie do-
brze,

Uwertura Tadeusza  Szeligow-
skiego do komedji z „Chłopa król'*
nie jest sądzę kompozycją, której
sam kompozytor przypisuje większe
znaczenie.

Nie tłomaczy się ona należycie,
głównie z powodu niedostatecznej
plastyki użytych tematów.

Kwartet Polski w składzie: p.
Dubiska I skrzypce, p. Odelewski
— II, p. Szaleski — altówka, a p.
Adamska — wiolonczela, jest bez-
sprzecznie najlepszym zespołem ka-
meralnym w. kraju. :

Od ostatniego u nas występu ze-
spół osiągnął znacznie większą rów-
nowagę brzmienia poszczególnych

izawsze widz powie: „A jednakta |do siebie uwagę i porywa, a takpo | instrumentów i zgrał się ze sobą zna-
|postać jest zbyt ludzka”, chociaż o mistrzowsku odtworzona, że odrazu|komicie.

Wykonanie kwartetu Dobussy'-
ego pełnego polotu, miękości w cie-
niowaniu i ekstatyczności, stano-
wiącej szczególny urok tej perły li-
teratury kwartetowej, sprawiło duże
wrażenie. Kwartet Polski ma nie-
zwykłą elastyczność interpretator-
ską.

Od nerwowego niepokoju francu-
skiego mistrza przechodzi z łatwo-
ścią do skupionej, pełnei surowej po-
wagi muzyki kwartetów dojrzałego
Beethovena, lub do beztroskiej po-
gody kwartetu Lessla. W: wykonanie
każdego z tych dzieł wkłada znako-
mity zespół maksimum muzykalności
i artystycznego wyczucia.

Za odgrzebanie kwartetu za-
pomnianego kompozytora polskiego
Lessla, reprezentanta polskiego ro-
coco, należy się zespołowi szczegól-
na wdzięczność.

Dzieło to stoi na zupełnie przy-
zwoitym poziomie, jest miłe, ąa* w
części ostatniej odznacza się cieka-

į wemi polonizmami, tak charaktery-
stycznemi dla środowiska, w  któ-
rem pojawił się i wzrastał genjusz
młodziutkiego Chopina.

Na specjalnie w związku z przy-
jazdem Polskiego Kwartetu zorgani-
zowanej audycji Towarzystwa Mu-
zyki Współczesnej goście odegrali
kwartety Kazimierza Sikorskiego i
Feliksa Łabuńskiego.
O ile kwartet Sikorskiego nie

zdołał zaciekawić swą przyciężką

Łabuńskiego okazał się dziełem
wartościowem, — © _ specyficznym
wdzięku i dowcipie.

St. W-ski.

Ai]

Rozpowszechniajcie warunki materjalne, 2

4
*

bony jałmużnicze„Caritasu
      

fakturą i brakiem polotu, to kwartet
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Z KRAJU.
Dwa procesy w Lidzie komunistyczny

i szpiegowski.
LIDA (Pat.) W Sądzie Okręgo-

wym w Lidzie toczył się proces
przeciwko mieszkańcowi Lidy Chai-

mowi Dubczańskiemu, który w dniu

1 listopada ub. r. z wyroku „din-

tojry” dokonał zamachu na życie

swego brata Samuela Dubczańskie-
go, oblewając go kwasem siarcza-

nym i rozbijając mu głowę, wsku-

tek czego Samuel Dubczański po-

został kaleką na całe życie. Ofiarę

posądzono o wydanie w ręce poli-

cji Chaima Dubczańskiego za nale-

BARANOWICZE (Pat.) Z Mołcza-
dzi donoszą, że gajowy !asów maj.
Sągajłowszczyzna, gminy mołczadz-

kiej, Paweł Kluczyński podczas ob-

chodu lasu w uroczysku Nelin w
dnia 20 b. m. stwierdził defraudację

5 sosen, wobec czego udał się śla-

dami, które prowadziły w kierunku
należą-wsi Serebryszęze. W lesie,

cym do mieszkańców tej wsi, spo-
tkał nieznenego osobnika, który po
zamienieniu z nim kilku słów, chwy-

cił z tyłu za fuzję Kluczyńskiego i

Napad na mieszkanie we wsi Kiereliszki.

SWIĘCIANY. We wsi Kiereliszki,
do mieszkania

Rozalji Talejówny przez wybitą w
się w nocy

jakiś osobnik i zażądał od Talejów-

Skradziono oszczędności przechowywane na

gminy hoduciskiej,

oknie szybę przedostał

«czarną
WILNO-TROKI. Mieszkanka wsi

Szlejtas, gm. oikienickiej, zameldo-

wała, że w nocy z dnia 20 na 21 b.

żenie do K. P. Z. B., za co tenże

skazany został później na 4 lata

więzienia. Po przeprowadzeniu prze”

wodu sąd wydał wyrok, którego

mocą Chaim Dubczański skazany

został na 3 lata więzienia.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w

Lidzie skazany został na 5 lat wię-

zienia i pozbawienie praw na lat 7

Konstanty Komorowski za uprawia-

nie szpiegostwa na rzecz ościen-

nego państwa.

za kurtkę, usiłując zwalić go na

ziemię. W trakcie szamotania się

Kluczyńskiemu udało się napastnika

przewrócić na ziemię, lecz na krzyk

ostatniego z lasu wybiegło jeszcze

trzech osobników, którzy narzucili

się na gajowego, połamali mu fuzję

i poturbowali go do utraty przyto-

mności, poczem zbiegli w niewia-

dornym kierunku. Władze policyjne

prowadzą energiczne dochodzenie

w celu wykrycia sprawców napadu.

posiadane 46 zł., a następnie wszczę

jej siekierą i zbiegł. 
godzinę».

skradziono jzj 340 dolarów i
rzeczy ogólaej wart. 2,000 zł. 

Kradzież brezentów kolejowych
w Królewszczyźnie.

GŁĘBOKIE (Pat). Dzisiejszej nocy dziono większą ilość brezentów, słu-

na stacji kolejowej Królewszczyzna | żących do nakrywania wagonów to-

dokonano zuchwałej kradzieży. Po|warowych, wartości zł, 500. Policja

złamaniu zamka w magazynie skra- prowadzi dochodzenie,

Pożar w Swięcianach.
„SWIĘCIANY. W Swięcianach spa-

lił sią dom mieszkalny Romualda

Rekcia. Straty wynoszą 1500 zł. Po-
dowy pieca i komina.

 

Bilans rewolncji biszpańskiej
Co zostało zniszczone.

Berlińska „Germania“
następujące ciekawe zestawienie re-

zultatów rewolucji hiszpańskiej:
Kościołów i klasztorów spalono i dze wraz

dynamitem obrócono w gruzy w r. | mistrza,

1931 — 55, w roku 1932 — 51, a w |Juljana

r. 1933 — 50. W liczbie tej znajduje|obrazy

się słynna kaplica San Josć w Se-|no, R

willi, prawdziwa perła sztuki.
Ponad 10 tysięcy książek, inku-

nabułów i rzadkich manuskryptów
padło ofiarą pożaru seminarjum je

ASS TICDIT TAN T I TIA ATI

divignią — Вач
LA ai TRLSÓBATRAROZAOKKCÓ

teklan jet

ogłasza zuickiego w Madrycie.

sławny na cały świat obraz Chrystu-

|sa pendzla Juana de Mena w Mala-

' z 16 innemi obrazami tego
rzeźby Salcillo i

liczne

Sanchez Coerro, Alonzo Ca-

ibalta, Vizento, Ropez i Ver-

W gruzach legia Droga Krzy-

rozbito
Varnadez. Zginęły

gara.

żowa u św. Jakóba w Compostella

- |nej kaplicy.

ny pieniędzy. Talejówna oddała mu

ła alarm. Wówczas rabuś zagroził!

m. z kufra, stojącego w stodole,
inne

żar powstał wskutek wadliwej bu-

Zniszczono

|jak również liczne posągi przy słyn-

DZIENNIE MILEENSZI |

Pięściarze wileńscy stoczą jutro
© godz. 12 drugi już swój pojedynek
bokserski z Estonją.

Przed dwoma laty Estonja wyśra-
ia mecz 40:6, Wynik ten uważaliśmy
wówczas za honorowy, ale wówczas
Estończycy walczyli u nas przemę-
czeni po zawodach w Łodzi i Bia-
łymstoku i wówczas nie był u nich
pełny skład drużyny, gdy teraz Esto-
nja stanie na ringu w pełnym kom-
plecie w jaknajsilniejszym składzie
z zasobem świeżych jeszcze niezuży-
tych sił. Ž

Možemy zupelnie šmialo powie-
dzieć, że wówczas, gdy w Estonji
prowadzona bylą praca nad podnie-
sieniem poziomu sportowego, w
Wilnie nic się nie robiło, to też ma-
my pewną obawę, że jutrzejszy mecz
zakończy się dla Wilna dość przy-
krym wynikiem.

Nie chcemy tutaj przypominać
kompromitującego wyniku Ogniska
w Łodzi 16:0. Nie chcemy być pesy-
mistami, ale w każdym bądź razie
zawsze lepiej być przygotowanym
na gorsze, niż oczekiwać sukcesów,
a potem przegrać z kretesem.

Liczymy więc, że mecz przegra-
my na punkty, Jeżeli chodzi o sto-

'sunek, to nam się wydaje, że w naj-
lepszym wypadku zdobędziemy ja-
kieś 2—4 punkty, a jeżeli będzie
wynik 12:4, to i tak będzie dobrze.

Pamiętajmy, że przeciwnik nasz
jest bardzo silny, że Estonja przoduje
w boksie wśród państw baityckich,
jak również rywalizuje bardzo często
z Finlandją i Szwecją. *

Same sukcesy poszczególnych
asów Estonji mówią za siebie.

Przypatrzmy się więc nieco bliżej
reprezentantom Estonii.

Freimuth jest młodziutkim chłop-
cem. Ma on tylko 19 lat. Chodzi je-
szcze z książkami do szkoły. Od kil-
ku lat jest jednak niepokonany. Naj-
większe sukcesy jego stanowią zwy-
cięstwo nad mistrzem Finlandji Gu-
skonienem i dobrym pięściarzem
Łotwy Fimermansem.

Freimuth jest pięknie zbudowa-
ny. Waży ogółem 50 klg. W. walce
jest 100 procentowym gentlemenem.

Kabi walczy w wadze koguciej.
Wi Wilnie pokonał on już raz Walte-
ra. W Białymstoku pokonał Maja, a
w Łodzi wygrał z Graczykiem. Kabi
jest młodzieńcem liczącym 20 lat, a
ważącymr 53 klg.

Kabi w walce jest bardzo żywy i
niebezpieczny.

Seeber$ ma lat 23. Szczyci się on
tem, że wygrał z doskonałym pięścia
rzem Finlandji Weiko Huskenonem.
Seeber$ ma sylwetkę rasowego bo-
ksera. Ciosy jego są bardzo silne.

Estończyk w wałce jest bardzo
agresywny i nadzwyczaj wytrzyma-
ły. W Wilnie pokonał on Łukmina.

Stepulor na meczu międzypań-
stwowym Estonja — Finlandja poko-
nał Kauronena, a drugim jego rze-
czywiście przepięknym sukcesem
jest zwycięstwo nad Mattisonem,
jktóry jest olimpijczykiem Łotwy,
słynącym ze swej pięknej szkoły
walki na punkty.

Stepulor do swych sukcesów za-
licza również zwycięstwo nad mu-
rzynem Peraunsem.

Lester wystąpi w wadze półśred-
niej, Ma on 25 lat i 66 klg. Lester jest 

REKORDOWE POWODZENIE „4. „PAN
NE BETA ITS STUDI iiЛОЕН
Aby dać wszystkim możność obejrzenia największ

od gudz. 12-ej do 6-ej wiecz. BALKON 25 groszy,
wietz. balkon 40 gr.,
Korzystajcie

kich) zaś od godziny 6-ej
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Myrna Loy
w kapitai-
nem Ercy-

dziele

OAK AYO PETAJAD17008

PO RAZ PIERWSZY w WILNIE.
L

| ' | | | Defilada wojsk sowieckicl

Stailn, Litwinow, Kreml etc. III. Zycie,

Pierwszy
sensa

OSTATNIE NOWOŚCI

SNES TIGER
S mz.

| =Kupno === | Kompletne

Ee" CEMEM T Sprzedaż ;

Portak-zakianć «WYSOKA>; Przy ul. Belmont 31

orsz BLACHĘ OCYNKOWANĄ U żooczenych” nat
KROLEWSKA i LAURA

pole: M. DEULL wuwo
Biuro Jagiellońska 3, tel. 811,

Skład miejski: Zawalna 44. Skład | bo
własna, ul. Kijowska 8, tel 999.

  

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

DZIS. COŚ NOWEGO.

z okazji!
Dziś

parter 80 groszy (dla wszyst
Dia MŁODZIEZY dozwolone!

nieodwołalnie ostatni dzień.

WNEKASKZ6с 99
ego SUKCESU dnia dzisiejszego ZNIZYLISMY CENY: Dziś

PARTER 50 groszy (na wszystkie miejsca dia wszyst-
kich na wszystkie miejsca).

Dziś. Najweselsza francuska komedja muzyczna
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Pols«! film o trešci

cyjnej p. t.

śmierć i pogrzeb
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sprzedaje się działka z

3-ch hektarów ziemi na-
dająca się na letniska,
gad, wystawa poludnio-
wa, rzeka. Dowiedzieć

się na miejscu u p. W.
I Rutkowskiego. 612—4
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Režys. genjalnego VAN DYKE

marzenie kobiet Nowy ideał mężczyzn Mistrz MAX BAER, Królowie pięści

BOKSER
Śwlat jest pełen zachwytu dla tego nowego arcydzieła VAN DYKE'A. Seanse: 4. 6, 8 I 10,15.

„Rycerze Mroku”
Becka w Moskwie. Przyjęcie w Mińsku | Moskwie

jo w Moskwie. Dygnitarze sowieccy Woroszylow,
p oraz koronacja Króla Belgji Leopolda lil-go.

 

SWIATA: ||. Pobyt P. Ministra Spraw Zagranicznych

h w stolicy Z. $. R. R. Odegranie Hymnu Polskieg

| sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
sprzedania. Krakowska

m,

— lle waży ten worek

— Pięćdziesiąt...
— Netto?
— Nie, klio.

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr,
t „Aa,

IEW... CAŁUS... DZIEWCZYNA...
Dodatki dźwiękowe.

Króla Belgj! Alberta |
ktualnie: 4, 6, 8 I 10,1

 

urządzenie Maszynę do pisania
„Mercedes“ w bardzo
dobrym stanie sprzedam
tanio. Telefon 2020 w
godzinach kibtyczi-te

Nieco fllozofji

— Im więcej rozmy-
ślam, tem więcej docho'

gr2

Netto.

т

   

"Q. Niewidziane dotychczas zjawisko. Niebywała obsada. Nowe

Primo CARNERA, Jack Demsey oraz urocza

DAMA

 

SPORT.
Przed pojedynkiem Wilna z Estonią.

jednym z lepszych bokserów. W Wil-
„nie pokonai już raz Matiukowa, z
| którym ponownie spotka się. Będzie
| więc to pięknym rewanżem.

Pięknym sukcesem, mówiącym O
klasie Lestera, jest remis z Banasia-
kiem, który w 1932 r. był świetnym
pięściarzem.

Kapusiin ma za sobą szereg licz-
nych walk międzynarodowych. W
roku ubiegtym w Osio zremisował on
z Albergiem a w Helsiagiorsie poko-

nał przez KU, Lechiinena. Ponadto
na punkty wygrał ostatnio z Finem
„Meksinenem.

Kapustin jest filarem drużyny. W
Tallinie słynie jako znakomitość
bokserska.

Reino jest młodzięńcem, liczą-
cym lat 24 o wadze 79 klg. Ulubio-
nym ciosem jego jest „sierp”.

iieino ma również szereg zwy-
cięstw na ringach zagranicznych.
Pokonał Fina Dajgrenena, Łotysza

| Zarensa, wilnianina Wojtkiewicza i
iStahla z Łodzi.

Adelman przed dwoma laty był

 
|słabym punktem drużyny. Przegrał | kryzysowem.

|od diugiego czasu.
| była swego czasu emigracja do Ame-

on z Konarzewskim w Łodzi i z
Dziureską w Wilnie.

Adelman wybrał się więc obecnie
na rewanż. Zobaczymy, co nam po-
karze.
A teraz słów kilka o asach wileń-

skich.
Bagiński jest nadzieją Wilna.

Może on zdobyć dwa punkty. Jeżeli
nie wygra przez K. O., to na punkty
trudno będzie wygrać, bo przeciwnik
jego Freimuth jest świetnym techni-
kiem,

Sandler z Ż. A. K. S.-u pierwszy
raz reprezentuje Wilno.
Kioces również pierwszy raz wło-

ży reprezentacyjną koszulkę. Sukce-
sów specjalnych nie iada.

Kompowski walczy od kilku lat.
Obecnie znacznie się poprawił.

Matiukow jest obok Bagińskiego
drugim stałym reprezentantem Wil-
na. Powinien on pamiętać, że dwa
razy przegrał już przez K. O. Trze-
ba więcej nieco uważać i lepiej kryć
się.

Poliksza jest nowicjuszem w re-
prezentacji. Walczy od trzech bodaj
lat. Powinien godnie zastąpić Woj-
tkiewicza.

Widin$ to wielki znak zapytania.
Dotychczas nigdy nie walczył, a fa-
ma głosi, że jest dobrym bokserem.
Norwicz powinien faktycznie wal-

czyć w półciężkiej, ale z Adelmanem
powinien dać robie radę.

Przesunęło się przed nami 16 syl-
wetek sportowych, które jutro roze-
grają osiem ciekawych pojedynków.

Estończycy przyjeżdżają do Wil-
na dziś o godz. 23 min. 10, Zamiesz-
kają oni w hotelu Europejskim.

Od pięściarzy Wilna wymagamy,
by walczyli po gentelmeńsku.

Jarwan.

UI
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia aflsze
okólniki, plakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne, 
TUNEL"

   

ERŽAWY Krakowskiego Przed-

| в mieścia doAleji poi

|dzę do przekonanie, że|Umm|skiegopiętnaściemi-
|jedynem  prawdziwem Dzierżawy baja m”"a
szczęściem jest nadzieja
— To pożycz mi sto

złotych. kim poszukuję. Zgłosze-$ Odpowiedź. — Conaj-
— Co to ma do rze» = zat” „Dz. = mniej godzinę.

czy? aw... ЧWyjašnienie. Po dro-
=z wiecznie|gnqmamemanenenapa|dze jest kilka barów.
en z.ca a W towarzystwie zawsze
ay" Zadanie _ arytmetyczno- się idzie na jednego...

psychclogiczne. 

 

Ze Stołpców donoszą, iż na tere-
| nie pogranicza polsko-sowieckiego w
rejonie Kołosowa odbyła się polsko-
sowiecka konierencja, poświęcona

Konferencja Kolejowa
W. pierwszych dniach kwietnia

r. b. odbędą się dwie konierencje
kolejowe z Sowietami i Łotwą w
sprawie ustalenia nowego rozkładu
jazdy pociągów dalekobieżnych.

Konferencja polsko-sowiecka.
sprawie granicznej. W. konierencji
uczestniczyli poza władzami wojsko-
wemi również starosta powiatowy i
naczelnik rejonu sowieckiego.

z Sowietami i Łotwą.
Konierencje odbędą się w Mo-

skwie i Rydze i wezmą w nich udział
poza delegatami Ministerstwa Ko-
munikacji również delegaci Wileń-

| skiej Dyrekcji Kolejowej.
 

Bezrobocie na wsi.
ilość bezrobotnych na wsi nie zo-

stała ujęta w żadne cyiry statystycz-
me i prawdopodobnie nie daioby Się

jej tak iatwo uchwycić w ramy liczb.
1o też nie wiemy, ilu bezroboinych
niedojada na polskiej wsi. "Wiemy
tylko, że bezrobocie wiejskie staje
się coraz bardziej palącem zagadnie-
niem, że widocznie nie mozna już

przeżyć na wsi, skoro w ostatnich
miesiącach zaznaczył się bardzo sil-
nie napływ ludności ze wsi do miast.
Wiemy również jeszcze jedno: —
madnuar rąk do pracy na wsi poi-

skiej nie jest zjawiskiem wyłącznie
iNadmiar ten istnieje

Wymkiem jego

ryki, a w latach powojennych emi-
igracja robotników rolnych do tran-
cjij wynikiem tego nadmiaru byia
coroczna emigracja sezonowa do Nie
miec na roboty rolne, Wynikiem te-
go nadmiaru jest chroniczna nędza
wsi polskiej. Pomijamy dzielnice za-
chodnie, które rozwijały się w in-
nych waiunkach. 4а to w woje-
wództwach centralnych, — nie mo-
wiąc już o Kresach Wschodnich, al-
bo o takiem Polesiu, czy Hucul-
szczyźnie, — poziom życia na wsi
niewele różni się od tego, «o było
przed kilkudziesięciu może przed
stu laty.

W. każdem gospodarstwie rol-
nem nadmiar rąk do pracy, które
można zatrudnić tylko sezonowo, i
to nie w caiej pełni, jest równocześ-
nie nadmiar ludzi, których to gospo-
darstwo musi przez cały rok wyży-
wić. To oczywiście obniża poziom
życia. Taki stan jednak nie jest
wszystkiem, co można o naszej wsi
powiedzieć. Mamy przecież rodziny
małorolne, dla których posiadany
kawałek ziemi, jest tylko dodatkiem
do tego, co uda się zarobić z pracy
najemnej, jako robotnik rolny naj-
częściej, chociaż chwytają się oni
każdej pracy. Dodać do tego trzeba
ibezrolnych, których nasza wieś po-
siada sporo, Dodać trzeba wreszcie
rzemieślników wiejskich.

Ciężką sytuację wsi zaostrzył w
niezwykły sposób kilkuletni kryzys,
obniżając z jednej zdolność gospo-
darstw rolnych do wyżywienia zwią-
zanych z niemi ludzi, z drugiej zaś
możliwość zarobków ubocznych
spadła niemal do zera. Poziom życia
na wsi obniżył się do granicy gło-
du, a w wielu wypadkach, jak n. p.
na Wileńszczyźnie, granicę tę już
przekroczył.
W tym stanie rzeczy trzeba zdać

sobie sprawę, że bezrobocie na wsi
nie jest wyłącznie i jedynie wyni-
kiem kryzysu w rolnictwie. Ewen-
tualna poprawa sytuacji w rolnict-
wie niewątpliwie polepszyłaby nie-
co położenie wsi, jednak sama przez 

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44jsię nie mogłaby

 

zajączek! Przyj
z proszkiem

Q©achin Dr. Oetkera,
które nam zawsze tak bardzo smakuje.

Wystrzegać rię bezwartościowych naśladownietwi

majątku średniego w WI-
leńskim lub Nowogródz-

Pytanie. — Jeżeli je-

rozwiązać zagad-

 

Patrz, laleczko! Nawet tak ładną babkę upiekł nam
yi się. „Wszak to jest ciasto, upieczone

pieczenia

A. ©EFEGEFŁ
Prosimy zwracac uwagę na „jasną głowę”
i zważyć, że tylko oryginalne przetwory
Oetkera chlubnie są znane już od kilku-

dziesięciu lat.

 

den mężczyzna idzie od| ;

czyźni?

nyPASEPWIEERESADASIA O

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

„bliższych kilku
| może nawet w ciągu lat kilkunastu,
'wielki rezerwoar ludzki, jakim jest
, wieś będzie doszczętnie zdegenero-

|wany i wyniszczony, Już dziś prze-

 

Czas przesadzać
rośliny pokojowe. Zgło*
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowe” przyjmu-
ję w Adm. „Dzien. Wil.* 1

Ofiarą sportu.

— Jaki to niebezpiecz-
sport automobilizm!

Tyle bywa katastrof.

nienia bezrobocia wiejskiego. Trze-
ba więc poważnie zastanowić się

nad tem, jak dla nadmiaru rąk na
wsi znaleźć zatrudnienie, jaką drogą

! dać tym ludziom możność przynaj-
mniej takich zarobków, by mogli
normalnie jeść, lnaczej w ciągu naj-

dziesiątków lai, a

cież Poiska jest krajem najbardziej
zagruźliczonym w Europie. Famiętać
|zaś trzeba, ze u nas gruźlica nie jest

bynajmniej; specjalnością miast.
| kilkunastu lat już wdarła się ona na
„wies i niszczy ją tem szybciej, że o

Od

zorganizowanej akcji przeciwgruź-
liczej na wsi niema narazie mowy.

„rrontem do wsi!” — nie może
być w tych warunkach pustym fra-
zesem.

Ceny nabiału i jaj.
Związek Spółdzielni Mleczarskich

i Jajczarskich w Wilnie podaje ce-
ny nabiału i jej z dnia 23 marca
r. b' Masło za 1 kg. notowano wzł.
w hurcie: wyborowe — 3,30, stoło-
we—3,10. solone—3,10, — w detalu:
wyborowe 3,80, — stołowe—3,60,—
solone—3,60. Sery za 1 kg. w zło-
tych—w hurcie: nowogródzki—2,20,
lechicki—1,90, litewski—1,70,—w de-
talu: nowogródzki — 2,60, lechicki
2,20 i litewski 2. — Jaja za 60 szt.
w zl.: Nr. 1 — 5,40,—Nr. 2—4,80,—
Nr. 3—3,90, za sztukę: Nr. 1—10 gr.,
Nr. 2—9 i Nr. 3—7 gr.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,67—123,98—123,36. Gdańsk 172,85
—113,28—172,42. Holandja 357,60—358,50—

356,70. Kopenhaga 120,95—121,55—120,35.
Londyn 27,07—27,20—26,94. Nowy Jork
5,29—5,32—5,26. Nowy Jork kabel 5,29'/:—
5,32—5,21. Paryż 34,96—35,05—34,87. Pra-
ga 22,03—22,08—21,98. Stokholm 139,65—
140,35—138,95. Szwajcarja 171,53—171,96—
171,10. Włochy 45,57—45,69—45,45. Berlin
w obr. nieoł. 210,45. — Tendenoja nie-
jednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty-
cyjna 109,50. Inwestycyjna seryjna 113,75—
114. Konwersyjna 60,50. 5 proc. kolejo-
wa 56. 6 proc. dolarowa 72,50. Dolarówka
nie notowana. Stabilizacyjna 57,88—58—
58,50. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,
drobne: 48,50—48,75. 8 proc. warszawskie
52,25—53,25.

Akcje: Bank Polski 78,75—78,60. Lil-
pop 11,75. Starachowice 11—11,15. Ten-
dencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,25'/2.
Rubel: 4,67 (5-ki), 4,69 (10-ki).
GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 23 marca 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto 14—14,30.

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

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,25.
Pszenica zbier. 20,50—21,50. Jęczmień na
kaszę zbierany 15—16. Owies st. 13—13,25.
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34—36. Mąka
żytnia sitkowa 17—17,50, razowa 18—18,50.

 

— Komu pan to mówi!
Ja sam jestem ofiarą
wypadku samochodowe-
go sportu.
— Nie wiedziałem, że

pan miał samochód?
— Ja nie, ale pierwszy

mąż mej żony miał I
zglnął w czasie wyścigu.

B. Nauczyciel z ukoń-
czonem  seminarjum |
kilkuietnią praktyką znaj-
dujący się w zam
nędzy, poszukuje jakle-
gokolwiek zajęcia, by
módz swą rodzinę ebro-
nić od głodowej śmierc.
Werkowska 30 m. 7 (b.
nauczyciel. gr4

Zgubiono portfel
z pieniędzmi i dokumen-
tam! m. innemi ks ążkę
wojskową wydaaą przez
P. K. U. Wilno Nr, 738-111
na imię Wacława Pawło-
wskiego I weksel na 1000
zł. in blanco podpisany
tymże nazwiskiem un.
się. dezciwego znalazcę
uprasza się o zwrot do-
kumeRtów pod adresem
Sw. ignacego 5—7. Pie-
niądze proszę zatrzymać

| jako wynagrodzenie.

YYYYYYYYYYYYYYYYYYTYYYYFĘ

Skromny oflarodawca.

— Szanowny panie —
mówi kwestarka do ©-
fiarodawcy.—Pan dał mi
dla ubogich czek, ale
zapomniał go pan po-
dpisać.
— To umyślnie, pro-

szę pani. Pragnę zostać
nieznanym dobroczyńcą.   
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