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Pod Administracji.
Wszystkim naszym Szan.

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

  

   

raty „DZIENNIKA WILEŃS

WARSZAWA (Teleion własny).
Prasa podaje, że władze administra-
cyjne coinęły prawo pobytu w Ро!-
sce 21 obywatelom czeskosłowac-
kim. Wśród wydalonych znajdują
się m. in. inż, Terla z zakładów
„Polski Fiat”, p. Tiray, prokurent
„Zbrojcyky* Antoni Hannak, były
dyrektor National Film Corporation,

„Dziennik Wliefiski“

szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Kwietnia 1934 r.

=DC=F="n=DĘ=="=DI$=

Wydalenie obywateli
czeskosłowackich z Polski.

  

PRENUMERATOROM ZA-

  

  

 

KIEGQ" będziemy zmu-

p. Tureck z zakładów Skoda, wszys-
cy ź Warszawy. Dalej AchimHae-

Telefon Redakcji,

odzi codziennie.

 

   

  
  

   

OGŁOSZENIA:

Francja i Belgja przeciwko
dozbrojeniu niemieckiemu.

BRUKSELA (Pat). Polityczne ko-
ła belgijskie przywiązują dużą wagę
do rozmowy, jaką odbędą jutro
francuski i belgijski ministrowie
spraw: zagr., tembardziej, že rozmo-
wa ta poprzedzona została opubli-
kowaniem memonrandum francus-
kiego, które wywołało w Belgji ko-

rzystne wrażenie. Treść memoran-
dum francuskiego, jak podkreśla
agencja Havasa, zgadza się z rezo-
lucjami gabinetu belgijskiego z koń-
ca stycznia i 15 bm., wypowiadają-
cemi się przeciwko dozbrojeniom
niemieckimi żądającemi gwarancyj
wykonawczych dla Belgji.

Niemcy przygotowują się
do plebiscytu w Zagłębiu Saary.

SAARBRUECKEN (Pat). Według niające, podobnie jak to było pod-
nadeszłych tu informacyj, w Niem- czas plebiscytu górnośląskiego, do
czech rozpoczęto już organizowanie | bezpłatnego przejazdu z miejsca za-
wysyłki osób uprawnionych do gło- mieszkania na teren plebiscytowy.
sowania na terenie plebiscytowymZ bezpłatnego przejazdu mogą ko- ler z Łodzi, przemysłowiec i dyr.

zakładów przemysłowych. Z Krako-|

| zagłębia Saary, Osoby uprawnione rzystać nawet osoby zamieszkałe w
do głosowania, które mogą się wyle- | Ameryce, którym bonifikowane mają

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z ednoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 88,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łarmewe) $5 gr., za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
Gyłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zanieniane.
Terminy

Konte czekowe w P. K. O. Nr. 80187.  

 

Przyjazd ministra Barthou.
W. kołach politycznych zbliżo-,w każdym razie przed wiosenną se-

nych do rządu, twierdzono, iż wizy- sją Ligi Narodów. Program oficjalne-
ta francuskiego ministra spraw za- go przyjęcia min. Barthou nie jest
granicznych, p. Ludwika  Barthou,|jeszcze ustalony w szczegółach, w
nastąpi za trzy tygodnie, tj, około 20 | każdym razie p. minister będzie przy
kwietnia. Minister Barthou będzie | jęty na specjalnej audjancji przez p.
gościem przez trzy dni rządu polskie | Prezydenta Rzplitej oraz ministra
go i ministra spraw zagranicznych.|spraw wojskowych, generalnego in-
p. Becka. * spektora sił zbrojnych marsz. Pił-

Wizyta min. Barthou odbędzie się!sudskiego.

Adwokacka tajemnica
zawodowa.

Druga Izba Karna Sądu Najwyż-
szego wydała orzeczenie w sprawie
obowiązku tajemnicy zawodowej
członków palestry, Jak wiadomo,
składanie zeznań przez adwokatów
wobec władz sądowych byłó przed-
miotem kilku zatargów z powodu

drganizacja roku szk. 1934-35
w szkołach średnich.

Ag. „Wischėd“ donosi: . Zostały
wydane już pierwsze zarządzenia
ministerjalne w sprawie organizacji
roku szkolnego 1934-35 w szkołach
średnich ogólnokształcących. Kan-
dydaci do klasy pierwszej gimna-
zjów według nowego ustroju mogą

wa zostali wydaleni p. Janko, prze- | śitymować t, zw. kartą pochodzenia | być koszty podróży.
myslowiec, oraz Steian i Michał
Markowie, współwłaściciele garbar-
ni w Szczakowej. Z Katowic wyda-
lony został m. in. kupiec Goldiinger.

Sabotaż ma Białorusi Sowieckiej.
MOSKWIA (Pat). Na Białorusi,

ponownie wybuchł sabotaż chłopski,
polegający na masowem wyrzynaniu
bydła. W. rejonie kościuszkowskim
zarznięto ostatnio 15.000 sztuk by-
dła. Podobno wieści nadchodzą z

innych 8 rejonów białoruskich, m.in.
z rejonu mińskiego i orszańskiego.
Mińska gazeta „Orka“ przypisuje
niszczenie bydła kontrrewolucyjnym
elementom kułacko - nacjonalistycz-
nym.

Umowa gospodarcza
sowiecko - niemiecka.

BERLIN (Pat), Prowadzone. w
ciągu ostatnich tygodni rokowania
gospodarcze niemiecko - sowieckie
doprowadziły do podpisania w mini- | względnia obrót z bankami Rzeszy i.
sterstwie spraw zagranicznych pro-|
tokółu końcowego. Protokół ten re-|

guluje stosunki gospodarcze między
Rzeszą nientiecką a Sowietami na
rok 1934, w szczególności zaś u-

stosunki dewizowo-prawne.

LOSY ROZBITKÓW «CZELUSKINA»,
MOSKWA (Pat). . Pole lodowe z.

rozbitkami Czeluskina zbliża się do|
łądu, od którego obecnie oddalone|
jest o 97 klm., w chwili katastroły|
zaś znajdowało się w odległości 130 |
km. Z powodu uszkodzenia dawne-|
$o lotniska rozbitków przygotowano |
nowe, я I

 

Lotnicza akcja ratunkowa była
przez 3 dni wstrzymana z powodu
śnieżycy. Dziś grupa lotnika Kama-
nina wystartowała z Anadyru na
północ, a lotnicy Wodopianow, Do-
ronin i Gałyszew wystartowali z No-
gajewa, przebywając 2/3 drogi od
startu z Chaborowska.

—

Zapowiedź nowych represji
antypolskich w Litwie.

Jeszcze nie ustała akcja prześla-|
dowania szkolnictwa polskiego w
Litwie i prywatnego nauczania, a
Litwini obmyślają już nowe represje'
wobec ludności polskiej. Tym razem
ofiarą zoologicznej nienawiści litew-
skiej do polskości mają paść nielicz-
ne instytucje polskie w Kowień-
szczyźnie. Zapowiedź tego znajdu-
jemy w piśmie ,Tiewu Ziamie', któ-|
ra pisze, że w Litwie akcję poloniza-
cyjną prowadzą

„wśród  spolonizowanych Litwinów”|

polskie- organizacje, „ukrywające się|
pod maską kulturalno-oświatową”. Za-

kładają one w różnych miejscowo-
ściach oddziały, które zwabiają spolo-

nizowanych Litwinów, by, skoro staną

się już oni członkami organizacji, po-

woli, zapomocą literatury, przeistaczać

ich w fanatyków polskości. Organi-

zacje te rozporządzają znacznemi zaso-

bami finansowemi, posiadają liczne rze-

sze agentów w różnych częściach kraju,

a ostatnio baczną uwagę zwracają na

działalność wśród młodzieży, zakłada-
jąc związki sportowe i ogródki dzie-

cięce, do których teafiają dzieci nietyl-

ko „spolonizowanych”, lecz i litewskich

rodzin.

Pismo wzywa do walki z orga-
nizacjami i jako na metody wska-
zuje na nakłanianie „spolonizowa-
nych Litwinów* do występowania z
tych organizacyj, wygłaszania odpo-
wiednio uświądamiających  odczy-
tów i propagowanie nauki w języ-
ku litewskim i walki z polonizacją
przez wszystkie organizacje litew-
skie. Pismo uważa również za na-
der pożyteczne, by „odpowiednie
instytucje zapoznały się bliżej z
działalnością organizacyj polskich i
'roztoczyły nad niemi stałą kon-

_ trolę". :
Na artykuł ten musimy zwrócić|

uwagę naszym „Rytasom' i Stow.|
św, Kazimierza, a zwłaszcza elkspo-|
zyturze Kowieńskiej w Wilnie, Tym-  czasowemu Komitetowi litewskiemu.
Możemy kubek w kubek powtórzyć

o mich zdanie ,„Tiewu Ziamie'”, że
organizacje te „zakładają w różnych
miejscowościach oddziały, które
'zwabiają Polaków, by, skoro staną
się . już oni członkami organizacji,
powoli przeistaczać ich w fanaty-
ków litewskości. Organizacje te roz-
porządzają znacznemi zasobami fi-
nansowemi i t. d."

Nie powtarzamy dalszych wywo-
dów i żądań pisma litewskiego.

Niech wnioski sami Litwini wy-

cągną.
ALTPRSATUAINTSDRSUNOSARAS

Litewsko-łotewski
zatarg trwa.

RYGA. Pat. Jak donoszą z Kow-
na, naczelny dyrektor kolei państwo
wych inż. Jankiewiczius udzielił wy
wiadu prasie w sprawle zatargu ko-
lejowego między Łotwą a Litwą. M.
in. oświadczył, że Litwa uczyniła
wszystko ażeby uniknąć konfliktu,
jednak spotkała się z negatywnem
ustosunkoweniem się Łotwy w spra-
wie obniżenia taryfy tranzytowej na
odcinku l|ndra-Jodłówka i według
zdanla inż. Jankiewicziusa odpowie-
dzialność spada na łotewskie wła
dze kolejowe. Wobec powyższego
btewskie kolejnictwo nie widzi żad-
|nej możliwości likwidacji wytworzo-
nej sytuacji i czeka na inicjatywę
ze strony łotewskiej.

Skompromitowany
dyplomata litewski.

RYGA. Pat. Donoszą z Kownb,
że w stosunku do byłego posła
w Berlinie Sidzikauskasa zostało
wdrożone dochodzenie. Zarzucana
mu jest niedyskrecja, która zaszko-
dziła litewskim „interesom państwo-
wym. W związku z powyższą sprawą
Sidzikauskas zostanie zwolniony ze
służby dyplomatycznej. Ostatnio
Sidzikauskas zajmował, jak wiado.
mo, stanowisko posła w Londynie
i przed paru tygodniami został zwol-

|aryjskiego, otrzymają karty upraw-!

Dulli 6 zewaglrznej i wewnętrznej sytuacji w Masliji
 

WIEDEŃ (Pat). W, Klosterneu-
burg wygłosił dziś przemówienie
kanclerz Dollfuss, w którem oświad-
czył, że niechętnem okiem patrzy na
to, że zagranica zajmuje się zagad-
nieniem austrjackiem. Nie jesteśmy,
podkreślił kanclerz, żadnem zagad-
nieniem, nie jesteśmy objektem po-
lityki międzynarodowej. Odparliśmy
zamach na naszą wolność i niepod-
ległość. Austrją nie będzie terenem
walk obcych wojsk. Ustęp ten ze-
brani gorąco oklaskiwali,

Kanclerz wspomniał następnie o
rewolucji lutowej i zaznączył, że
żywi szacunek dla robotników, któ-
rzy, jakkolwiek wierzyli w fałszy-
wych przywódców i fałszywe poglą-

Włoskie
RZYM. Pat. Ostateczne rezultaty

wyborów są następujące: Liczba u-
prawnionycbdo głosowania 10,433.536
osób. Głosowało 10,041,997 osób.

 

Jasnowidz ks. Mermet pizy pracy.
PARYŻ (Pat). Ksiądz Mermet,

znany telewizjer, który zajął się
sprawą wykrycia morderców radcy
Prince'a, oświadczył jednemu z
dziennikarzy prowincjonalnych, że
czyni on jedynie eksperymentalne
poszukiwania, mogące jedynie przy-
czynić się do skierowania sprawie-
dliwości na dobre ślady.

Pani Prince'owa wierzy w nad-
przyrodzone siły Miermeta i uła, że
ksiądz zbrodniarzy wykryje. Wiarę
tę spotęgował fakt ujawnienia przez
Mermeta pewnego szczegółu, doty-
czącego Prince'a, a znanego tylko
kilku osobom w najbliższej rodzinie,

Ksiądz Mermet oświadczył, że
przy doświadczeniach, przeprowa-
dzonych z różnemi fotograłjami po-
dejrzanych osób o udział w morder-
stwie, czarodziejska różdżka zry-
wała się tylko przy jednej fotografji.
Jest to zdaniem Mermeta zabójca
lub współwinowajca w morderstwie,

Nici, prowadzące do ujawnienia
zbrodni.

Do odnalezienia wszystkich kilej-
notėw Stawiskiego policja przywią-
zuje wielką wagę. Policja ściśle łą-
czy sprawę klejnotów ze śmiercią
radcy Prince'a. W rękach zamordo-
wanego sędziego znajdowały się nici
prowadzące do wykrycia bandy Sta-
wiskiego, >

W związku z tem „La Liberte“
podkreśla konieczność zbadania dzia
łalności przebywających w więzieniu
towarzyszy Stawiskiego Romagnino
i Hainaux, znanego pod przezwis-
kiem Jo-postrach. Dzienniki twier-
dzą, że odbył on narady w jednej z
restauracyj w dniu 16. IL, następne-
go dnia kupiony był nóż, znaleziony
przy zabitym Prince'ie, a 26. IL, jak
wiadomo, dokonane zostala morder-
stwo.

Szansonistka Nono
wspólniczką aferzystów.

Według doniesień z Londynu,
odnaleziono tam aktorkę kabare-
tową Felie Nono, podejrzaną o do-
końywanie zastawów klejontów Sta-
wiskiego. Nono była przyjaciółką   niony. Romagnino i działała na jego r-ek,

 

Nowe sensacje ©

 

dy, to jednak dochowali sobie na-
wzajem wierności, nie było między
nimi zdrajców, wielu postradało ży-
cie dła ideałów. Ludzie ci nie są
proletarjuszami w złem tego słowa
znaczeniu. Zyskać ich zaułanie jest
zadaniem szczytnem,

WI końcu przemówienia kanclerz
omówił mową konstytucję, która
przyniesie Austrji uspokojenie. Tak
prawica jak i lewica powinny stra-
cić nadzieję, że uda im się dzieło od-
budowy Austrji uniemożliwić. W
nęwej konstytucji nie będzie wybo-
rów. Poszczególne zawody będą
wysyłały swoich przedstawicieli do
ciał ustawodawczych,

wybory.
Za listami rządowemi wypowiedziało
się 10,025,513 wyborców, przeciwko
zaś 15,265, Pozatem oddano 1,219
uznanych za nieważne.

SHE

Rewizje i śledztwo.

     

W] dniu dzisiejszym w mieszka-
niu dep. Bonnaure przeprowadzono
rewizję. Znaleziono . interesujące
akta, dotyczące bonów węgierskich

oraz dokumenty t-wa Financiere,
t-wa Sima oraz osobiste notatki
aresztowanego deputowanego, doty-
czących spraw związanych z aferą
Stawiskiego.

W] dniu dzisiejszym sędzia śled-
czy przesłuchał deputowanego Hen-
rieta w związku z jego rewelacją o

stosunkach łączących dep. Gaimota
ze Stawiskim. :

Również przesłuchany był ge-
nerał Bardi de Fourtou, oskarżony o
wykorzystywanie swojego wysokie-
$o stanowiska na rzecz afery Sta-
wiskiego.

AROS SEK САЕа ITIT

ŁÓDŹ (Pat). (Wi dniu dzisiejszym
o godz. 9.45 centrala straży ognio-
wiej zaalarmowana została wiado-
mością o pożarze, jaki wybuchł w
gmachu fabrycznym A. Wienera przy
ul, Cegielnianej.

Na miejsce przybyły cztery od-
działy straży ogniowej, które zastały
3-piętrowy gmach fabryki objęty
ogniem. Ponieważ znajdujący się w
sąsiedztwie  trzechpiętrowy budy-
nek mieszkalny został zagrożony,
policja nakazała ewakuowanie mie-
szkańców.

Ogień w międzyczasie przerzucił
się na sąsiednią posesję przy ul. Ce-
gielnianej 72, gdzie mieścił się skład
drzewa.

Wezwano do pomocy dalsze od-
działy straży. Dzięki wysiłkom stra-
ży nie dopuszczono do przerzucenia
się ognia na inne budynki, mach fa-
bryczny jednak spłonął doszczętnie.

Na wszystkich piętrach płonące-
go budynku w chwili wybuchu po-
żaru pracowali robolnicy. Nie
wszyscy zdołali się uratować.

    

 

ferze $tawiskiego.
kę, z której wynika, że sędzia śled-

iniedokładnego sprecyzowania pra-
wa odmowy składania zeznań przez

obrońców sądowych. Sąd Najwyższy
stanął na stanowisku, że żaden ad-
wokat w żadnym wypadku nie może
być zmuszony do składania zeznań
co do faktów, jakie doszły do jego
wiadomości przy udzielaniu porady
prawniczej.

Przywilej rozciąga się na wszel-
kie wypadki, o ile pozostają w zwią-
zku z czynnością zawodową adwo-
kata.

 

| MISTERJUM MĘKI
PAŃSKIEJ

Dnia 28-11] r. b. e godz. 18ej
uszniowie Salezjańskiej Szkoły

Rzemiosł? odegrają

«MĘKĘ PANSKĄ»
w 6 edsłonach z ilustracjami

muzycznemi.

Misterjum zostańie odegrane w
sali „Ogniska" kolejowego (Kole-

jowa 19).

Ceny biletów 88 gr. I 50 gr. !

 

 
Szpiedzy w gabinecie
sędziego śledczego.

„La Liberte“ zamieszcza notat-

czy, prowadzący sprawę Stawiskie-
go, Ordonneaux, miał skarżyć się na
trudności, ma jakie natrafia docho-
dzenie przez niego prowadzone. M.
in. zainteresowane osoby są zawsze
uprzedzane o rewizjach, które mają
być u nich dokonywańe. Niedyskre-
cje wychodzą często z gabinetu sa-
mego sędziego śledczego. Kto je
popełnia i w czyim interesie, nie
wiadomo.

Stawiska w nędzy.
„L/Intrasigeant“ podaje wiado-

mość, że-dwoje dzieci Stawiskiej zo-
stanie wkrótce oddanych do ochron-
ki, pozostająca bowiem w więzieniu
Stawiska nie rozporządza już środ-
kami materjalnemi na utrzymanie

być przyjmowani po ukończeniu 6
oddziałów szkoły powszechnej, na
podstawie egzaminu wstępnego.

Dopuszczeni do egzaminu winni
być bez względu na liczbę zgłoszeń
wszyscy kandydaci, którzy do dnia
20 sierpnia 1934 będą mieli ukończo-
nych conajmniej 12 lat a nie przekro-
czą lat 16. W stosunku do młodzie-
ży, która zgłasza się do gimnazjum
ze świadectwem ukończenia 6 od-
działów szkoły powszechnej, względ
nie ukończenia 2 klas prywatnej
szkoły średniej dawnego ustroju,
można w bieżącym roku szkolnym
nie przestrzegać postanowienia, do-
tyczącego dolnej granicy wieku.
Przyjęcia i
klasy II gimnazjów mogą być prze-
prowadzane tylko wtedy, gdy liczba
uczniów w klasie tej nie dosięga 45.

Nauka łaciny
и w gimaazjach.
Ministerstwo Oświaty zarządziło,

iż „uczniowie obecnej klasy IV w
gimnazjum matematyczno - przyrod-
niczem, którzy nie otrzymają pro-
mocji do klasy. V, a zechcą pobierać
naukę w klasie II nowego gimna-
zjum, muszą w ciągu roku szkolnego
wyrównać zaległości w zakresie ję-
zyka łacińskiego.

W. razie większej ilości takich
uczniów kuratorjum winno otworzyć
dla mich specjalne komplety do uzu-
pełniającej nauki języka łacińskiego.

Kartel drożdżowy
i ministerstwo Skarbu.
Sąa Najwyższy zapowiedział na

dzień 19 kwietnia ogłoszenie wyroku
w sensacyjnej sprawie o wydawaniu
koncesyj drożdżowych. Proces ten
wytoczył ministerstwu Skarbu zie-
mianin Przewłocki, znany z procesu
Starzyński contra Olpiński, które-
mu odmówiono wydania koncesji
drożdżowej. Pełnomocnik Przewłoc-
kiego przytoczył trybunałowi- do-
kładne daty i numery pism, jakie zo-
stały wymieniane między kartelem
droždžowym qa ministerstwem. Kar-
tel zaproponował ministerstwu 15
procent obniżki cen drożdży, o ile
przezeń nie będą wydawane nowe
koncesje i ministerstwo na to się
zgodziło, wobec czego skarga doma-
ga się uchylenia decyzji minister-
stwa, jako pozbawionej podstawy  'dzieci pod opieką bony.

ERZE

огаг
12 roboiników odniosio cięższe

lub lżejsze poparzenia, natomiast
trzech robotników jest zaginionych.
Prawdopodobnie ponieśli oni śmierć
wewnątrz budynku. |

Komisja śledcza rozpoczęła już!
badanie przyczyn strasznego pożaru.|
Komisja zwróciła uwagę na okrato-
wanie wszystkich okien, co utru-
dniało opuszczenie wnętrza budynku
przez robotników.

Budynek iabryczny wraz z ma-
szynami ubezpieczony był na półto-
ra miljona złotych.

ŁÓDŹ (Pat). Wi sprawie straszne-
go pożaru tkalni i przędzalni wigo-
niowej Wienera podają następujące

szczegóły.

'W chwili przybycia straży ognio-
wej całe 3 piętro budynku stało już
w ogniu, przyczem na 3 piętrze
znajdowało się 30 robotników, nie
mogących wydostać się na zewnątrz
wobec objęcia przez płomienie klat-
ki schodowej.

Straż, przystawiwszy do okien  3-piętrowe drabiny i przeciąwszy że-

prawnej.

 

"fabryki w Łodzi.
lazne okratowanie, zdołała sprowa-
dzić lub znieść 27 osób, natomiast 2
robotnice zginęły bez śladu, znajdu-
jąc śmierć w płomieniach, й

Szwagier wlašciciela iabryki Lej-
bowicz w pewnym momencie, najwi-
doczniej nieprzytomny, rzucił się w
płomienie i poniósł śmierć.

13 osób ciężko rannych znajduje
się w szpitalu. Jak się dowiaduje-
my, jeden z robotników, znajdujący
się w szpitalu, jest w agonii.

Katastroia przy rozbiórce
starego dworca w Warszawie.
WARSZAWA (Pat.) W dniu dzi-

siejszym w godzinach, popołudnio-
wych, podczas rozbiórki gmachu
starego dworca Głównego zawaliła
się ściana, zasypując kilku ro-
botników, zajętych przewożeniem
baniek z mlekiem.

Wskutek katastrofy I zo-
stał robotnik kolejowy Juijan
Górski oraz 5 osób zostało rane
nych.

egzaminy wstępne do|
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Puiące zagadnienie,
Zamieszczamy poniżej korespondencję

ze wsi, otrzymaną od jednego z przyjaciół

naszego pisma. Listów podobnych mieliśmy

już kilka. Ten ujmuje sprawę z punktu

widzenia ogólniejszego, ubocznie wpraw-

dzie, ale dostatecznie mocno podkreślając

konieczność zdjęcia z bark ludności rolni-

czej nadmiaru ciężarów podatkowych.

Możnaby i należałoby rozszerzyć to za-

gadnienie na całe nasze życie gospodarcze.

Ciężar podatków i danin przygniata je we

wszystkich gałęziach, Ale przedewszyst-

kiem rolnictwo cierpi na tę chorobę nie-

pomuczuie i bez zastosowania radykalnych

i daleso idących zmian nie będzie zdolne

do podniesienia się z niemocy.

Stosowane dotychczas przez czynniki

rządowe w różnych czasach uigi i zarzą-

dzenia, odciążające zadłużenie rolnictwa,

były zaledwie paljatywami, które nie dały

żadnych prawie rezultatów. W caiej prasie

fachowej rolniczej, we wszystkich organi-

zacjach rolniczych zwraca się uwagę na ię

sprawę i podkreśla się, że bez znacznego

obniżenia podatków na wsi nie może być

mowy o odrodzeniu warsztatów rolnych.

Jest to nieunikniona konieczność, podobnie

jak w swoim czasie byłaniązasada oszczęd-

mości w wydatkach państwowych, którą

wreszcie musiano przynajmniej w pewnej

mierze zastosować, chociaż po długiem

ociąganiu się i wyraźnej niechęci.

Już dziś rzeczywistość, zwłaszcza w

naszej dzielnicy północnej, uderza mocnym

obuchem w system podatkowy, podcinający

podstawy gospodarki rolnej zarówno w ma-

jątkach dużych, jak i w drobnych warszta-

tach. Czyż trzeba jeszcze silniejszych argu-

mentów, niż te objawy, na które obecnie

musimy patrzeć? Red.

Różne są u nas fundusze. Są iun-

dusze drogowe, budowlane, bezrobo-

cia i wielu innych. Nie mamy jednak
„głodowego”,

który zdaje się, ma większeuzasad-

nienie niż inne.
Statystyka urzędowa podaje cy-

irę głodujących w naszycn północ-
nych powiatach na 20.000 osób, więc

giodnych jest rzekomo tylko tyle,

ilu ludzi zamieszkuje w jakichś 2
gminach, Gdyby ta statystyka cho-
ciaž w przybliżeniu odpowiadała
rzeczywistości, to naprawdę sytu-
acja nie byłaby tak groźną. W! roku
zeszłym w tym czasie na całym ob-
szarze Wileńszczyzny nie mieliśmy
zpewnością głodujących mniej, miż
20.000, a jednak nie alarmowano z
miejsc naszych władz.

Dziś, niestety, sytuacja jest znacz-
nie gorszą. Ten, co żyje blisko z
chłopem, kto zna jego potrzeby, wie,
że już połowa ludności dojada resz-
tek ziemniaków i zboża, drugiej zaś
połowie wystarczy jedzenia do
kwietnia maja. Jak przetrwa
wieśniak nasz 5 miesięcy, dzielących
nas od nowych zbiorów, czem, po

skonsumowaniu nasion, zasieje on

swe pola, są to pytania, nad któremi
musiałyby znacznie poważniej, niż
dotychczas, zastanowić się zarówno

władze i samorządy, tak i organi-
zacje rolnicze. Wi pierwszej mierze

nasza lzba Rolnicza, w skład której

wchodzą  doświadczeńsi ludzie z

dwóch województw, winnaby się za-

jąc sprawą zaopatrzenia ludności
głodujących powiatów w nasiona.

Jednak nawet w wypadku, gdy-
by wieś nasza otrzymała nasiona (w

co trudno wierzyć) i obsiała swe

pola, poważne zagadnienie chronicz-

nego głodu w kraju naszym musi za-

niepokoić nie jeden umysł, któremu
nie obojętną jest przyszłość pań-
stwa.

Jako pewnik musimy przyjąć
kompletny brak gotówki w  więk-

szych i mniejszych warsztatach rol-

nych. Te mizerne środki pieniężne,

które daje się uzyskać ze sprzedaży

nędznego zboża i inwentaizą żywe-

go, z nieublaganą konsekwencją są

zabierane przez sekwestratorów na
pokrycie podatków, dodatków i róż-
nego rodzaju świadczeń społecznych,
które niestety mają przykrą właści-
wość zwiększania się z roku na rok.

Rolnictwo więc nie ma środków na

najkonieczniejsze nakłady. Nie może

gospodarz, bez różnicy czy to więk-
szy, czy mniejszy, za co kupić lep-

szych nasion, odnowić narzędzia,
zdobyć na miejsce wybrakowanego
nowego konia, a o sztucznych nawo-
zach,

sadniczych nie może obecnie nawet
marzyć. Nic więc dziwnego, że w
tych warunkach dwory muszą dojść
do ruimy, w wiejskich zaś chatach
osiedli się na stałe głód. Klęska ta
ustąpi tylko wówczas, gdy wyso-

kość obciążeń podatkowych rolnic-
twa będzie dostosowana ściśle do
jego możliwości. Możliwości te, nie-
stety, dziś są doprowadzone do zera.
O tem wszystkiem w pierwszej mie-
rze miisi pamiętać i w tym kierunku
prowadzić swe prace nasza lzba
Rolnicza.

Na zakończenie coś wesołego.
MW powiecie wilejskim, który jest
zaliczony do. głodujących, starostwo

о we wszystkich młynach

wywiesić egzemplarze „Rozporzą-
dzenia Min. Spr. Wewn. z dnia 29/X
1929 r.'. Z tego rozporządzenia kaž-
dy chłop, przebywający we młynie,
o ile umie czytać, może się dowie-

dzieć, co to jest mąka, a co jest

pieczywo i wyroby z ciasta ($ 2).
Tamże może sobie uświadomić, że
ieczywo i wyroby z ciasta winny
yć sporządzone z materjałów „nie-

nagannych“ ($ 3), že zacierki nie
można ,„wytwarzać” z innej mąki,

skoncentrowanych karmach:
dla krów, o jakichś meljoracjachza- |

|

Logika rzeczy.
Ciekawy artykuł znajdujemy w

„Kurjerze Lwowskim*.
Autor zastanawia się nad przy-

czynami które powodują w jednych
krajach bardziej łagodny, w innych
natomiast ostrzejszy przebieg kry-
zysu gospodarczego.

„Jak objaśnić powyższe zjawisko?

Oto kraje przemysłowe, a więc bardzo bo-

gate, mogły łatwiej wytrzymać ciężar g0-

spodarki państwowej, czyli tak zwanego

etatyzmu, a nadto w krajach tych nie po-

czynił etatyzm tak olbrzymich postępów.

Kraje te bowiem umiały zorganizować

większy opór takim. formom politycznym

rządzenia, z których eiatyzm gospodarczy

logicznie wypływał." {

Etatyzm jest wszędzie kosztowny.
„Niema on innego sposobu pokrywania

swoich deficytów, jak tylko kosztem docho-

dów drobnej i średniej własności. Gdy

przychodzi kryzys, deficyty gospodarstwa
socjalizowanego rosną. — Spadają też do-

chody przedsiębiorstw drobnych i średnich.;

Etatyzm jednak nie może myśleć o tych o-
statnich, on myśli tylko o pokryciu swoich

niedoborów, czyli jeszcze znaczniejszą część

dochodów z drobnej i średniej własności

prywatnej zabiera dla siebie. To jest logika

rzeczy, której nikt i nic nie zmieni. To też

w krajach o daleko zaawansowanym eta-

tyźmie nie może być mowy o zelżeniu i u-

staniu kryzysu.”

Wszystkie kraje można podzielić
na dwie kategorje:

„Jedną, gdzie etatyzm nie doszedł do

pewnej granicy, względnie gdzie bogactwo

kraju, siła jego przedsiębiorstw prywatnych,

możność przejawienia się swobodnej inicja-

tywy obywatelskiej uniemożliwiły jego zbyt

silne wkorzenienie się. Otóż w krajach tej

kategorji etatyzm pod wpływem kryzysu

likwiduje się i cofa. W drugiej kategorji
krajów etatyzm przeszedł pewną granicę.

Jest silny. Tam w okresie kryzysu on nie-
tylko nie cofnąi się, ale poszedł jeszcze dalej.

Pozornie sądząc, można być pe-
symistą. W krajach bowiem drugiej
kategorji niema żadnych oznak po-,
prawy.

„Ale trzeba głębiej patrzeć na rzecz, aj
wtedy przyjdzie się do przekonania, że tu

również nastąpi klęska i upadek etatyzmu,

tylko, że będą to zjawiska bardziej raptow-

ne i szybkie.”

Ku temu idzie, a nie ku realizacji
planów teoretyków  socjalistycz-
nych: i

„Nie znaczy to jednak, že naležy byč

fatalistą i oczekiwač naprawy, która

przyjdzie sama. Nawet gdy przyjmiemy, że

| ności wśród jakich nastąpi

 klęska etatyzmu jest niechybna, nie jest

wozdanie z odbytej w dniu 18 b.m.
konierencji przedstawicieli żydow-
skich kas bezprocentowych w .War-
szawie, na której nastąpiło połącze-
nie ich dla większej sprawności.
Ilość kas na przedmieściach i w sa-:
mej Warszawie wynosiła zgórą 100.!

Przedstawiciel śminy żydowskiej,
Rundo, pozdrawia zebranie w inie-|
niu gminy żydowskiej w Warszawiei|

„ — zapiewnia, że gmina wstawi do
swego budżetu specjalną kwotę na kasy|

bezprocentowe”.

Prezes kas, Szenbrun, wywodzi,|

 

że
„— zjednoczenie przyniesie sporo ko-|

rzyści dzięki kontroli, dzięki Sikózówkoś,|

dzięki wsparciom, które cetrala będzie mo-

gła zdobyć od różnych instytucyj, jak gmi-

„Hant“ z 19 b. m., w depeszy swe-
go korespondenta z Berlina, dono-

sząc o ogłoszeniu przez „Vólkischer
Beobachter* interpelacji  Stronni-|
ctwa Narodowego w sprawie ma-
newrów żydowskich „Brith Trum-
peldor“ w Zaleszczykach w lecie rb.,
pisze:

„ — „Vėlkischer Beobachter“

 

cytuje

Charakterystyczny dla naszych;
czasów wypadek opisuje prasa po-
morska.

Przed kilku dniami pod nieobec-
ność proboszcza z Barcina ks. No-
wickiego — który bawił tego dnia w
Gnieźnie — zjawił się na plebanii ja-
kiś obcy człowiek, który wręczył

służącej paczkę dla ks. proboszcza,
przesłaną rzekomo przez jakiegoś
ks. z Inowrocławia,

Tegoż dnia popołudniu przed po-
wrotem ks. Nowickiego zjawia się

na plebanii lotna brygada celna zło-
żona z 3 urzędników śledczych stra-
ży granicznej. Celnicy oświadczyli,
iż otrzymali konfidencjonalne donie-

sienie, iż ks, Nowicki posiada u sie-

bie większą ilość szmuglowanych

cygar. Gdy wrócił ks. proboszcz i 0-

świadczył, iż doniesienie polegać

|Skarbu zwalna od opłat

ny, magistratu, Jeżeli dotąd kąsy były sła-|

 musi na PA złej woli, urzędnicy
odjechali. Wówczas służąca przy-

niż z pszennej ($ 5), że chleb winien
zawierać wilgoci nie wyżej niż 42
proc, a wykazywać kwasowość nie
wyższą niż 8 proc. ($ 8), że na wor-
kach z mąką nie należy siadać ($ 15).
Znajdzie tam jeszcze wiele, wiele
rzeczy bardzo pouczających, a w  37 $$ pomieszczonych.

Wszystko to bezwzględnie roz-

   

DZIENNIK
m

* prasy.
rzeczą obojętną, ile przed tem przedsię-

biorstw i placówek małych i średnich zo-

| stanie zrujnowanych, a po drugie nie jest

mało waźnem, w których krajach etatyzm

cofnie się i padnie wcezśniej, a gdzie prze-

trwa najdłużej, Wreszcie warunki i okolicz-

załamanie się

etatyzmu będą miały swoje znaczenie. Z

tych wszystkich względów energja i żywot-

ność gospodarcza społeczeństwa, a zwłasz-

cza jego warstwy średniej odgrywa pierw-

szorzędną rolę.“

Okóinik i 20 groszy.
Główne przemówienie p. Sław-

ka o 20 groszach i „daniu w, mordę”
ma rzekomo mieć swój dalszy ciąg.

Zapowiedzią tego dalszego ciągu
jest okólnik, wzywający posłów i
senatorów, (oczywiście z BB) by nie
czekając na uchwalenie t. zw. „u-
stawy  serdelowej' zlikwidowali
wszelkie wynikające z piastowania
mandatów: stanowiska, co jest prze-
widziane w art. 22 Konstytucji.

Artykuł ten, jak wiadomo, brzmi
tak:

„Poseł nie może na swoje ani na obce

imię kupować lub uzyskiwać dzierżaw dóbr

państwowych, przyjmować dostaw publicz-
nych i robót rządowych, ani otrzymywać

od rządu koncesji lub innych korzyści oso-

bistych“,

Otóż okólnik prezesa BB nasuwa
„Gezecie Warszawskiej” następują-
ce uwagi.

„Zmuszeni moralnie do zaakceptowania

wniosku Klubu Narodowego, usiłują kierow-

nicy obozu rządowego stępić jego ostrze, u-

sprawiedliwić się z przeszłorocznego sabo-

towania tego wniosku, a nawet wykazać

przy tej sposobności „elitarną”' cnotę, po-

legającą na dobrowolnem zastosowaniu się

do ustawy, zanim stanie się ona „prawem

dla wszystkich”.

Efektowny ten gest nie może
przyćmić zasadniczego w tej sprawie

mentu, streszczającego się w tem, że wnio-

sek Klubu Narodowego był nie tylko

słuszny ale — co ważniejsze — i aktualny.

jednak
mo-

| Wprawdzie p. Sławek, mówiąc o zastoso-

waniu się członków BB. do nowej ustawy,

używa coniunctivu, trybu przypuszczające-

go, w rodzaju: „mogłoby się zdarzyć, że

któryś z posłów zajmowalby stanowisko...“,

ale i prezydjum BB i my i wogóle wszyscy

wiedzą, že takie wypadki zachodzily i za-
chodzą, że zatem coniunctivus jest tutaj

tylko grzeczną formą indicativu, trybu

twierdzącego,
A skoro takie wypadki byly i są, to

powstaje pytanie: dlaczego ich dotąd nie

likwidowano?”

 

Centrala żydowskich kas bezprocentowych.
„Hajnt* z 29 b,m. podaje spra-be, to po połączeniu staną się one siłą”. į

Borenstein, sekretarz C. K, B.,
„ — odczytuje statut, zatwierdzony

przez władze. Według statutu władza skar-

bowa zwolniła operacje pieniężne zjedno-

czonych kas bezprocentowych od opiat

stemplowych“.

Do zarządu weszli: Eisenberg,
Rutstein, Drewnowski, Bolker, Eisen

man, Taub, Jakóbowski i inni.
Żydzi, okazuje się, mają cetralę

kas bezprocentowych, nietylko w
Warszawie, lecz w całym kraju.
A u nas? — Magistrat daje za-

pomogi — żydom. Ministerstwo
stemplo-

wych kasy żydowskie, wzmacniając
przez to szanse żydowskiego handlu

i przemysłu w ich walce przeciwko

polskim rzemieślnikom i. polskim
sklepikarzom. . >

«Volkischer Beobachter» o manewrach
żydowskich w Polsce.

przeciwżydowskie artykuły „Gaz. Warsz." i

zaopatruje je we własny wniosek” „Jeżeli

Polska rzeczywiście wykaże taką  gościn-

ność i zezwoli na odbycie tych manewrów,

świat doczeka się rzadkiego widowiska, wi-

dowiska „uzbrojonego żydowstwa”.  Byč

może, właśnie ta impreza otworzy światu

oczy na żydowskie niebezpieczeństwo”.

mił : я = a ч

 

PROWOKACJA I DONOSICIELSTWO.
pomniała sobie o oddanej przed po-
łudniem paczce.

Ks. Nowicki uderzony dziwnym
zbiegiem okoliczności kazał paczkę

zatrzymać służącej u siebie, a na-

stępnego dnia rano sprowadziwszy
policją i kilku miejscowych obywa-
teli dokonał jej otwarcia.

Ku ogromnemu zdziwieniu obec-
nych, znalezionow paczce 14 pude-
łek po 50 sztuk szmuglowanych cy-
gar zagranicznych, przyczem z każ-

dego pudełka wyjęte było po jednem
lub kilka cygar. Ks. Nowicki zażądał
od policji spisania protokółu i za-

wiadomienia władz granicznych w
Bydgoszczy, Wiszczęte dochodzenia
pozwoliły stwierdzić, iż osobnik z
paczką przybył do Barcina poprzed-
niego dnia porannym autobusemi
tymże autobusem powrócił do Byd-
goszczy.

O

świetli ciemne chłopskie umysły,
przynajmniej w dziedzinie racjonal-
nego wypieku „pieczywa i wyrobów
z ciasta i cukierniczych”, wątpić
jednak należy, czy przy swej znanej
krnąbrności chłop zechce zastoso*
wać się da tych mądrych zarządzeń,

3 Ubngacvtaios,

MILENSKI į

Powažny dziennik „Echo de Pa-
ris" rozpoczyna szerzej zakreśloną i
stanowczą kampanję przeciw maso-
nerji, zapowiadając ją w następują-
cysh wywodach (nr. 19.879):

Konwent Wielkiego Wschodu w r.

1923 uchwalił w r. 1923 takie postanowie-

mia:

„Parlamentarzyści wolno-mularze, któ-

rzy są w pewnej mierze emanacją lóż, mają

w czasie wykonywania mandatu od nich
zależeć. Mają oni przyjmować wytyczne

zebrania ogólnego w części, dotyczącej par-

lamentu. W każdej okoliczności swego ży-

cia politycznego mają poddawać się zasa-

dom masonerji“,

Zobowiązania te od tego czasu stale

przypominano  parlamentarzystom - maso-

nom, a w szczególności w Konwencie r.

1933 przypomniano, że mają być posłuszni
lożom, które dyktują im politykę pod grož-

bą oskarżenia o zdradę i surowych kar,

Świeży przykład pouczy o karności ma-

sońskiej w Parlamencie, a szczególnie w

Senacie.

Zebranie przełożonych  (vćnćrables)

dwu obrządków iWelkiego Wschodu i Wiel-

kiej Loży Francji odbyło się, w drugiej po-

iowie lutego, w siedzibie Wielkiej Loży

Francji i przy ul. Puteaux. Przewodniczył p.

Louis Doignon, wielki mistrz Wielkiej Loży

Francji. Był on attachć parlamentarnym w

gabinecie p. Paul-Boncour'a, nad którym

mógł uważnie czuwać na rzecz polityki roz-

brojenia, postanowionej przez ostatnie Kon-

wenty. Na zebraniu tem rozważano sy-

tuację obecną, wraz z rzekomym spiskiem

faszystowskim i powzięto zarządzenia, ce-

lem bezpieczeństwa i oczyszczenia z nie-

pewnych czynników.
Postanowiono przedewszystkiem, że, na

cały czas niepewny, obok ukrycia archi-

wów, masonerja nie będzie ogłaszała żadne-

go dokumentu pisemnego, poza okólnikami

pośledniej treści oraz nie będzie podawaław

biuletynie tygodniowym lóż okręgu pa-

ryskiego nazwisk braci.
Natomiast nadal mają być wydane

wskazówki tajne w całej Francji, celem

kierowania opinją bez jej wiedzy, jakoteż

wielkiemi związkami pod wpływem maso-

nerji dzialającemi, jak Liga Obrony Praw

Odslanianie masonerji we Francji.
nych organizacjach poza masonerją. W tym

celu dzieli się Francję na 15 okręgów ma- |

sońskich. W każdym z nich inspektor ma-|
soński będzie podróżował bez przerwy, aby

dawać ustnie wskazówki wyborowym ma-
sonom, bo nie będzie się tego robiło w pet-
mych zebraniach lóż, dla bezpieczeństwa,

W całej Francji mają też powstać ko-

mitety czujności (comitėe de vigilance),

których zadaniem będzie nadzór nad or-
ganizacjami t. zw. iaszystowskiemi (tj. pra-

wicowemi i wogóle). Zarazem mają te ko-
mitety czuwać nad zapewnieniem współ-

działania sił lewicowych. Pod pokrywką
wspólnego frontu antyfaszystowskiego, tj.

pod hasłem obłudnem, bo tego iaszyzmu
niema, ma się w ten sposób zapewnić

współdziałanie wszystkich sił lewicowych
pod dyktaturą masonerji, zagrożoną ostat-

niemi zdarzeniami, Już zresztą przed obec-
nemi wypadkami, a więc nie przeciw rzeko-
memu spiskowi, we wrześniu 1933, ostatni
Konwent Wschodu zarządził to skupienie
sił lewicy i osobna komisja została w tym

celu utworzona na posiedzeniu Rady Wiel-
kiego Wschodu 29-40 października 1933.
W wykonaniu tych uchwał p. Bienvenu-

Martin, przewodniczący grupy radykalno-
spełecznej w Senacie, brat masoński, po
zeznaniach p. Chiappe, b. preiekta policji,
w parlamentarnej komisji śledczej o zama-

chowych przygotowaniach właśnie na lewi-
cy, zażądał utworzenia stałego komitetu
czujności na lewicy senackiej w czasie

przerwy parlamentarnej, dla nadzoru ma-

sońskiego nad rządem.
W ustroju masońskim wielką rolę od-

grywają parlamentarzyści Konwent Wiel-
kiego Wschodu w r. 1922 uchwalił zasadę:

„masonerję powinno się wszędzie czuć, ale

nigdzie jej nieodsłaniać.* Otóż my ją od-

słonimy.

Jest to zatem zapowiedź grun-
towniejszego dobrania się do zatajo-
nej masonerji.

Już w: następnym nrze (19.880 z
23-go marca rb) podaje Echo de Pa-
ris pierwszą część nazwisk posłów i
senatorów masonów, od litery A do
D, w liczbie 50-ciu, z wymienieniem
lóż, do których należą, a wśród nich
znajduje się także przewódca socja-

  Człowieka lub Liga Nauczycielska, wresz-

cie braćmi masońskimi, działającymi w róż-
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listyczny, żyd p. Leon Blum z loży
Action Socialiste.
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NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE

 

Zwycięstwo

Uzupełniając podaną oneśdaj te-
lefonicznie z Warszawy wiadomość o
wyborach władz Bratniej Pomocy na
politechnice, należy stwierdzić, iż u-
prawnionych do głosowania było
1444 studentów.

Jest to liczba stosunkowo nie-
wielka, z tego względu, że wielu
studentów nie miało na opłacenie
składek i nie mogło uczestniczyć w
wyborach. -Frekwecja przy urnach
była dość duża, bo głosy złożyło
1.236 akademików.

(Walne zwycięstwo odniosła mło-
dzież narodowa. Na jej listę padło
838 głosów. Lista sanacyjna, zbiera-

jąc głosy całej opozycji, występującej
od paru lat przeciwko rządom mło-
dzieży narodowej, zdołała skupić za-
ledwie 398 głosów.
—

aredowty w więzieniach.
Z aresztów zwolniono w ciągu

soboty nową partję młodych naro-
dowców. W] areszcie przebywa po-
między in. jeszcze studentką Gołę-
biowska. Wi więzieniu przy ulicy
Daniłowiczowskiej przebywa trzech
studentów a w więzieniu na Pawiaku
10 młodych. O co są oskarżeni u-
więzieni, niewiadomo.

© altówka fi. kala.
„Kurjer Powszechny” donosi, że

znany działacz narodowy red.
Edward Zajączek, przebywający w
więzieniu w Wadowicach od trzech
tygodni, rozpoczął głodówkę, prote-
stując przeciwko dalszemu przetrzy-
mywaniu go w więzieniu, Red. Za-
jączek jest poważnie chory. Pozba-
wiony był wolności dziesięć razy.
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na politechnice.
narodowców

Z pośród 23 mandatów, młodzież
narodowa zdobyła 16, opozycja sa-

"sie przemówienia

Dekret o przedłużeniu
moratorjum mieszkaniowego
W niedługim czasie ma się ukazać

dekret Prezydenta Rzplitej o prze-
dłużeniu moratorjum mieszkaniowe-
śo na czas letni.

Ostawodawsiwo oddłużeniowe
ma być rozszerzone.

Ostatnio ha giełdzie warszaw-
skiej zaznaczyła się silna zniżka pa-
pierów procentowych. Przyczyną tej
zniżki są pogłoski o rozszerzeniu u-
stawodawstwa, mającego na celu
zmniejszenie ciężaru długów.

Jak słychać, projektowany jest
dekret, dotyczący klauzuli złotej.
Klauzula ta ma być, jak wiadomo,
zniesiona przy wszelkich zobowiąza-
niach, opiewających na waluty obce.
Nie brak jednak tendencyj do anu-
lowania klauzuli złotej również przy
zobowiązaniach, opiewających na
złote. Wobec zamiarów utrzymania
kursu złotego na niezmienionym po-
ziomie klauzula złota przy zobowią-
zaniach, opiewających na złote, ma
znaczenie czysto formalne.

Rozpatrywane są również różne
inne projekty zmian w ustawach od-
łużeniowych,

*Burziiwe zajścia
na pogrzebie żydowskim

w Warszawie.
Na cmentarzu żydowskim przy

ul. Okopowej w Warszawie odbywał
się pogrzeb znanego działacza ży-
dowskiego, prezesa i dyrektora tow.
„Ort”, dra Mojżesza Silberiarba, b.
ministra do spraw żydowskich w
rządzie ukraińskim z lat 1917—1919,
M pogrzebie wzięło również udział
ortodoksyjne bractwo _ żałobne
„Chewra Kadysza'”, którego czion-
kowie zgorszyli się bardzo, zoba-
czywszy, iż jeden z działaczy, wy-
śłaszający przemówienie pożegnal-
ne nad grobem, zdjął kapelusz. Roz-
legty się protesty, gwizdy i żądania
nakrycia głowy. Prawdziwa burza
rozpętała się jednak dopiero w cza-

innego mówcy,
gdyž i ten przemawiał z odkrytą gło-
wą. Ortodoksi usiłowali za wszelką
cenę. przeszkodzić mówcy, wynikło
zamieszanie, awantura i bójki. Wol-
nomyśliciele byli jednak w większo-
ści i z protestującem bractwem
„Chewra Kadysza”' rozprawili się
radykalnie: Poprostu wszystkich
wyrzucono za bramę cmentarną. Po
usunięciu ortodoksów, pozostałe
przemówienia wygłoszono bez gwiz-
dów i awantur przy odkrytych gło-
wach nietylko mówców, ale i wszyst
kich obecnych.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. Wil”,

R. Ch. dla wdowy z 3-giem dzieci na
Antokolu zł. 5.

R. Ch. dla zredukowanego urzędnika
chorego na gruźlicę zł. 5.

Wł. Rakowski zł. 3 dla najbiedniejszych
i zł. 2 na Dom Dzieciątka Jezus.

Lewaszkiewicz zł. 10 dla Nieuleczalnie-
Chorych i zł. 10 na Dom Dzieciątka Jezus.
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Przy dwu okazjach w pismach,
Nowego Zakonu wspomniany jest|
Wieczernik, raz w ewengelji św. Łu-
kasza (22.12) przy opisie Ostatniej
Wieczerzy, drugi raz w Dziejach A-
postolskich (1,13), kiedy jest mowa
o Zesłaniu Ducha św. W! obu wypad-
kach łaciński tekst Wulgaty używa
wyrazu „coenaculum“,  matomiast
tekst grecki stosuje dwa odmienne
nieco określenia, „anagaion' w
pierwszym a „hyperoion* w drugim
wypadku. Dało to powód niektórym
badaczom do twierdzenia, że chodzi
tu o dwa różne miejsca. Brak wpraw
dzie autentycznych danych, stwier-
dzających identyczność obu wieczer
ników, tradycja jednak łączy je ściś-
le z sobą. Pomijając już fakt, że za-
równo łacińskie „coenaculum” jak i

oba określenia greckie oznaczają ob-

szerną salę, zazwyczaj na piętrze,
przeznaczoną na liczniejsze zebrania
uroczyste i biesiady, pamiętać nale-
ży, że zarówno Ostatnia Wieczerza
jak i zebrania apostołów po Whnie-
bowstąpieniu Pańskiem i dla wspól-
nego spędzenia Pięćdziesiątnicy, od-
bywały się w czasie wielkiego roz-
gorączkowania umysłów. Musiały|
więc być w lokalu, jakbyśmy dziś|

| powiedzieli, „zakonspirowanym'”, na
leżącym do kogoś bardzo nowej nau-
ce bliskiego i oddanego (niektórzy
twierdzą, że był to Nikodem albo Jó- |
zef z Arymatei), a takich, zwłaszcza |
wśród zamożniejszych,  posiadają-
cych większą salę biesiadną, napew-
no w owych czasach nie było zbyt
wielu. Zresztą fakt, że uczniowie

Chrystusa Pana po Jego Zmartwych-
wstaniu tam właśnie się zbierali, a
chrześcijanie pierwszych wieków,
jak świadczą liczni pisarze, posiadali
tam świątynię, świadczy, że pamiąt-
kowy dla chrześcijan Wieczernik
istniał tylko jeden. Mieścił on się w
południowej stronie Jerozolimy, na
stokach Sionu, w pobliżu ówcze-
snych murów miejskich i bramy Da-
wida, w miejscu zwanem dziś przez
Arabów „mebi Daoud”, a przez chrze
ścijan syryjskich  „Elliat Sahioun“
(wieczernik Sionu), Ocalał on praw-

dopodobnie w czasie oblężenia i
zburzenia Jerozolimy przez Tytusa,

Korwin zł. 5 na Dom Dzieciątka Jezus,

 

Wieczernik na górze Sionu.
kościelny, jeszcze za czasów cesarza
Hiadrjana (117-138), chrześcijanie do
Wieczernika, uważanego za najdaw-
niejszą świątynię i „„matkę  kościo-
łów chrześcijańskich”, odbywali
częste pielgrzymki, Sam św. Epiian-
jusz (IV w.) Wieczernika już nie wi-
dział, natomiast oglądał pamiątko-
wy ma jego miejscu wzniesiony nie-
wielki kościołek, który wkrótce po
śmierci Konstantyna Wielkiego, w
połowie IV w. naszej ery zastąpiony
został wspaniałą bazyliką. Spusto-
szona w VII w. przez Persów, póź-
niej Arabów, Turków i Saracenów w.
w. KI, za czasów krzyżowców: już
nie istniała. Chrześcijanie palestyń-
scy kilkakrotnie budowali na jej gru-
zach małe kaplice i kościoły, wciąż
jednak były one burzone. Przyczyną
tego była głównie przez żydów: w o-
wym czasie rozgłaszana legenda, że
teren dawnego Wieczernika jest
miejscem grobu Dawida, którego pa-
mięć czczą również muzułmanie, Dla
tego samego powodu zburzony zo-
stai wkrótce po upadku królestwa
Jerozolimskiego wzniesiony tam
przez krzyżowców kościół NMP. z
góry Sjonu. Jeszcze parę razy budo-
wano tu kapliczki, aż wreszcie w r.
1335 teren ten nabyli na własność
franciszkanie, budując tu kościół w
stylu gotyckim i wznosząc hospicjum
dla piegrzymów. W połowie XVI w.
odżyła nanowo legenda grobu Dawi-
da i muzułmanie usunęli z Wieczer-
nika oo. franciszkanów, teren zagar-
nęli na swoją własność, a kościół za-
mienili w meczet. Odtąd miejsce to
do chrześcijan już nie wracało, a od
niedawna dopiero pozwolono chrze-
ścijanom je zwiedzać.

W. dzisiejszym stanie Wieczernik
przedstawia kompleks kilku zanied-
banych budynków, przypominają-
cych wyglądem fort, których cha-
rakter gotycki z trudnością mimo
wszystko ukryć próbują kopulaste
dachy i niewielki minaret. Na pierw-
szem piętrze mieszczącego się tam
meczetu pokazują obszerną na go-
tyckich łukach wspartą salę, mają-
cą według tradycji, położeniem
swem i rozmiarami odpowiadać
dawnemu autentycznemu _Wieczor- albowiem jak twierdzi św. Epila- njusz, pochodzący z Palestyny pisarz
nikowi. (KAP), _
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„Wczoraj rozpoczęła obradować w
Wilnie konferencja agronomów z
województwa wileńskiego. Zwołała
ją Wileńska Izba Rolnicza w celu
omówienia szeregu aktualnych spraw
przysposobienia rolniczego. Na kon-
ierencję przybyło około 50 agrono-
mów z terenu całego województwa.

Otwarcie obrad nastąpiło w V-ej
sali gmachu głównego Uniwersytetu
Stefana Batorego.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno i mglisto z prze-

jaśnieniami w ciągu dnia, miejscami
jeszcze zanikające opady. Tempera.
tura bez zmian Słabe wiatry lo-
kalne.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiezo — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 1631), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i Rostkowskie-
śżo — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
$o — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie s przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Kalwarja. Wobec zakończenia

Roku Jubileuszowego, 1900 lecia
Odkupienia Rodzaju Ludzkiego, w
dniu 1 kwietnia 1934 r. w Rzymie,
Proboszcz  Kalwaryjski zaprasza
Kapłanów i wszystkich wiernych o
jaknajilczniejszy udział w Pielgrzym-
ce po Drodze Krzyżowej Jerozolim-
skiej w Wielki Czwartek 29 bm. w
Kalwarji Procesja wyruszy z ka-
plicy Matki Boskiej Bolesnej o godz.
1 wieczorem.

Z MIASTA,
— Zbiórka na ratowanie Ba-

zyliki Wileńskiej. W ubiegłą nie-
dzielę Palmową Koło Pań Komitetu
Ratowania Bazyliki wileńskiej zorga
nizowało zwiedzanie Katedry dla
publiczności wileńskiej. Jednocze-
śeie Koło sprzedawało zwiedzają-
cym palmy, sporządzone przez
swoje członkinie. Naogół frekwencja
zwiedzających była dość liczna.
— Stan wody na Wiljl. Poziom

wody na rzece Wiljij w dniu wczo-
rajszym wynosił 5.66 cmt.

Do dnia 15 kwietnia należy przy-
puszczać, iż poziom wody na rzece
dojdzie do stanu normalnego.
— Wędrówka Litwinów ko-

wieńskich do Wilna. Jak się do-
wiadujemy na święta wielkanocne
do Wilna przybywa około 20 osób
z terenu Litwy. Wśród przybyłych
będzie 2 profesorów uniwersytetu
kowieńskiego, kilku działaczy poli-
tycznych i nauczycieli.

Z okazji tej wędrówki litewskiej
należy zapytać, czy nie należałoby
pobrać od każdego „gościa” litew-
skiego po 350 zł. wjazdowego jako
rewanżu za ściąganie takiejże kwoty
rzez Litwinów przy przyjeździe do

Bitwy osób narodowości polskiej.
Jesteśmy zbyt pobłażliwi, co bez-
czelnie, śmiejąc się z nas w kułak,
wyzyskują Litwini.
—Konfiskata ulotki. W dniu

wczorajszym przez Starostwo Grodz-
kie została skonfiskowana ulotka,
wydana przez młodych narodowców,
p. t. „Kupuj u chrześcijanina”.

Po usunięciu zakwestjonowanych
ustępów wydano nakład drugi.

4 Wczoraj przez cały dzień w róż-
nych punktach miasta rozdawene
były ulotki, nawołujące do popie-

| rania handlu polskiego.

 

Na ten raz nmikt zatrzymany nie
- został.

— Chamstwo. Na ul. T. Zana
oraz w kilku innych punktach na
Zwierzyńcu czyjaś ,zbrodnicza ręka połamała i pocięła świeżo zasadzone
drzewka. Fakt ten wymownie świad-
Czy o wartości kulturalnej i pozio-
mie inteligencji niszczycieli dobra
publicznego. Sprawą tą jednak win-
Ny zająć się władze policyjne i
sprawców przykładnie ukarać.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Nos dla tabakiery, czy ta-

baklera dla nosa? Magistrat zamie-
Iza skoncentrować wszystkie stacje
kropli mleka w lokalu Ośrodka
Zdrowia przy ul. Wielkiej. W związ-
ku z tem, już teraz istnieje projekt
 twinięcia a raczej przeniesienia do
Ośrodka Zdrowia kilku stacyj poło-

| żonych w różnych punktach miasta.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

: Nominacja naczelnika Wy-
działu Rolnictwa i Reform Rolnych.
Minister Rolnictwa i Reform Rol-
hych mianował p. Tadeusza Żemoj-
ela naczelnikiem Wydziału Rol-

| Nictwa i Reform Rolnych w Urzę-
dzie Wojewódzkim Wileńskim.
| — Zawieszenie widowisk. W myśl
| tarządzenia władz  administracyj-
| tych w Wielki Czwartek, Piątek i
Sobotę wszelkie teatry śpiewne, ka-
 Barety i kina wyświetlające obrazy
ie o treści religijnej, winne być
%amknięte.
u — Przegląd wozów ciężarowych.

|

  

  
  
  
    

  
   
    

      

  

  

    
   
   

     

  
  
  

 

   

 

   
   

   

   

    

   

   
   

i 12 kwietnia odbędzie się prze-
«ląd wozów ciężarowych. Do prze-
ądu stanie kilkaset wozów.4    

  

Uwadie p. p. Kyśliwych!  

|

x<sponaty wypyckane, do Warsz. Spółki
| lyśliwskiej (p. Ronczewskiego) są pre
barowane w pracowni R. Łodzińskiego,

; \1. Garbarska 1 m. 14. Dla uniknięcia
3 | Poš-edniciwa proszę zwracač się bez-

|Pośrednio do pracowni, gdzie ceny są
9.50 proc. niższe,

     
  

  

 

    

 

    

KRONIKA.
Konferencja  agronomów woj. wileńskiego.

‚ , Wisiępne przemówienie wygłosił:
rektor Mikułowski-Pomorski w refe-
racie p. t. „Cele i zadania oświaty!
rolniczej pozaszkolnej”. |

W] ciągu dalszych obrad wygło-!
szono cztery referaty, dotyczące
|spraw przysposobienia rolniczego,
, omawiające jego bolączki, potrzeby,
i dążenia i t. d.
| Dziś dalszy ciąg obrad.

Konferencja potrwa 3 dni.

° — SPRAWY WOJSKOWE.
— Święcone w wojsku. Dorocz-

nymi zwyczajem, w oddziałach woj-
skowych garnizonu wileńskiego, wi-
lejskiego i K.O.P. urządzone zostanie
„Święcone”, Wi święta wojskowi
otrzymają oprócz obiadu bułkę, jaja,
szynkę i białą kawę. W, oddziałach
K.O.P. rozdane będą podarki, ofia-
rowane przez społeczeństwo i P.B.K.

HANDEL I PRZEMYSŁ,
— Lichy handel przedświąteczny.

Wstąpiliśmy w okres przedświątecz-
ny. Zazwyczaj w tygodniu poprze-
dzającym święta Wielkanocne w
sklepach panuje ożywiony ruch.
Wszyscy zaopatrują się w najroz-
maitsze artykuły, czyniąc zapasy
na święta. Narazie nadzieje kupców
zostały srodze zawiedzione. W. han-
dlu ruch jest bardzo słaby. Okres
przedświąteczny, który przypadł na
czas konjunkturalnie dla rzesz pra-
cowniczych najgorszy, bo na koniec
miesiąca, uniemożliwia poczynienie
większych wydatków. Przy tym sta-
nie rzeczy kupcy prawie wszystkich
branż narzekają na stagnację, której
nawet tradycyjne święta Wielka-
nocne nie mogły w roku bieżącym
przełamać.
— Komisje cennikowe na ryn-

kach wileńskich. (W. dniu dzisiej-
szym na rynkach wileńskich będzie
urzędowała komisja cennikowa, któ-
rej zadaniem jest kontrolowanie cen
artykułów przywiezionych na targ.
Komisja będzie na targach czynna
również w; Wielki Piątek,
— Owocarnie otwarte do godz.

11-ej. Poczynając od 1 kwietnia aż
do 1 października, wszystkie straga-
ny i sklepy z napojami chłodzącemi
i owocami będą otwarte do godz.
11-ej wiecz.

SPRAWY KOLEJOWE,
— Wstrzymanie ruchu towaro-

wego w Wielką Sobotę oraz pierw-
szy dzień Wielkiejnocy. W Wielką
Sobotę oraz pierwszy dzień Świąt
Wielkiej Nocy na terenie Wileńskiej
Dyrekcji Kolejowej wstrzymany zo-
staje całkowicie ruch towarowy.
W dniach tych przewożone będą tyl-
ko przesyłki i towary łatwo psujące
się oraz pilne transporty wojskowe.
— Roboty na linjach kolejowych.

W połowie kwietnia rb. na terenie
Wileńskiej Dyrekcji Kolejowej zo-
staną przeprowadzone roboty przy
zamianie podkładów kolejowych na
przestrzeni około 70 klm. oraz usy-
pane zostaną nowe wzniesienia i na-
sypy kolejowe. Przy robotach tych
w. ciągu czterech miesięcy będzie
zatrudnionych około 300 robotników.

!

 

 
Zdrowe Piekne Tanie

| KRZEWY
TEATR MIEJSKI

„Golgota* — misterjum pasyjn

Takich tłumów w teatrze nie pa-
mięta Wilno od lat dwudziestu zgó-
rą gdy grano dla mas szerokich
„Obronę Częstochowy”. Wilno sza-
re, niebogate, nawet Wilno ubogie
zapełniło, z wyjątkiem pierwszych
rzędów i lóż, gmach teatru do ostat-
niego miejsca na popołudniowem
niedzielnem przedstawieniu „Golgo-
ty”, I tłumy odchodziły od kasy nie
mogąc zdobyć biletu.
Czego to dowodzi? Dowodzi praw-

dziwej niespożytej religijności tych

sercem do wiary katolickiej, czci
dla tradycji przekazującej, od blisko
dwu tysięcy lat, w piśmie Nowego
Testameniu i ewangielji św. pamięć
|największego dramatu Człowieka-
Boga jaki przeżył świat, owych
przełomowych dni, które na nowe
tory glob ziemski popchnęły. Dowo-
dzi, że są w sercach mas świętości,
że drzemią w nich siły duchowe, na
które nikomu targnąć się nie wolno,
a kto się o to pokusi — odniesie
sromotną porażkę.

Trzeba oddać sprawiedliwość te-
atrowi na Pohulance, że odniósł się
do tego momentu dziejów świata z
całym pietyzmem i dał mu wyraz
uruchomiając wszystkie środki ja-
kiemi rozporządza teatr wogóle, a
tutejszy, ograniczony w swych wa-
runkach oczywiście bardziej niż
stołeczne, w. szczególności, aby o
ile to było możliwe widowisku reli-
gijnemu odjęte zostały cechy teatral-
ności, mogące razić widza, który nie  

{ i

DIENA Ep

szarych warstw, przywiązania calem| k

DZIENNIK

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ,
—  Doroczne Walne Zebranie

Klubu Prawników odbyło się dn. 18
bież. miesiąca.

(W, imieniu ustępującego Zarządu
(Rady  Gospodarzy) sprawozdanie
złożyt prok. B. Dowbor. Po wysłu-
chaniu sprawozdania Komisji Rewi-
zyjnej Walne Zebranie udzieliło u-
stępującej Radzie Gospodarzy abso-
lutorjum oraz wyraziło podziękowa-
nie za ofiarną pracę,

Przyjęte z uznaniem sprawozda-
nie z działalności podkreśliło duże
ożywienie życia towarzyskiego sier
prawniczych, co znalazło wyraz w
licznych imprezach towarzyskich,
organizowanych w okresie sprawo-
zdawczym, a mianowicie w szeregu
zebrań towarzyskich, koncertów,
oraz zabaw tanecznych na terenie
Klubu, przyczem t. zw. wtorki zy-
skały już odpowiednią renomę oraz
powszechne uznanie.
Sprawozdanie to wykazało znacz-

ny ruch sportowy Klubu.
Niemałe znaczenie na rozwój

Klubu ma przeniesienie się z końcem
grudnia r. ub. do nowego lokalu
przy ui. Mickiewicza 28, lokalu ob-
szerniejszego od poprzedniego, bar-
dziej luksusowego, oraz położonego
w dogodniejszym punkcie miasta,

Po uchwaleniu drobnych popra-
wek do statutu przystąpiono do wy-
boru władz, w wyniku którego w
skład nowej Rady Gospodarzy 'we-
szli p. p. prok. St, Turowicz, sędzio-
wie: larasiewicz, Tomaszewski i
Staniszewski, prokuratorzy: Poło-
wiński, Dowbór, adw. Wiścicki, Tur-
ski i Muchanowa oraz aplikant sąd.
Babicki.
— Walne zgromadzenie L.O.P.P.

W dniu 10 kwietnia rb. o godz. 6
wiecz. w Starostwie Grodzkiem (Że-
ligowskiego 4) odbędzie się walne
zgromadzenie Obwodu Miejskiego
LOPP. Na zebraniu tem ma być
rozpatrzone sprawozdanie z dzia-
łalności zarządu za rok ubiegły oraz
mają odbyć się wybory nowego za-
rządu. Na zgromadzenie to koła
miejscowe muszą wybrać po 1 dele-
gacie i 1 zastępcy oraz zaopatrzyć
ich w zaświadczenia zarządu Koła.
Wnioski Kół miejscowych na to
walne zgromadzenie należy zgłaszać
do Zarządu Obwodu Miejskiego co-
najmniej na 5 dni przed terminem
walnego zgromadzenia. O ile w
pierwszym terminie walne zgroma-
dzenie nie będze mogło odbyć się
z braku dostatecznej ilości delega-
tów, odbędzie się ono w drugim
terminie, tj. o godz, 18.30 bez wzglę-
du na ilość przybyłych delegatów.

: SPRAWY ROBOTNICZE,
— Zasiłek świąteczny dla bez-

robotnych. W związku ze zbliżają-
cemi się świętami, Komitet Lokalny
Funduszu Bezrobocia poczynił wszel-
kie starania ku temu, aby w bieżą-
cym tygodniu zatrudniona była jak
największa ilość bezrobotnych. W ty-
godniu ubiegłym ukończona została
akcja rozdawnictwa mąki, cukru
i kawy bezrobotnym rodzinnym,
a w dniu dzisiejszym Fundusz Pracy
przystępuje do rozdawnictwa chleba
i kawy bezrobotnym samotnym.

(ty w koty jałmożnicze „Caritasu'*
№ zaopatrzyłeś się?

 

oraz RÓŻE alątku

(Na Pohulance).
e м 13 obrazach J. Rosłana.

przyszedł przyglądać się tylko, lecz
całą swą istotą — przeżywać:

Rola autora, w tem widowisku
pasyjnem, była niewielka. Polegała
ona na uszeregowaniu i zestawieniu
w możliwie zwięzłych obrazach naj-
ważniejszych faktów: i wypadków z
przed dwu wieków, była więc usce-
nizowanemi w porządku chronolo-
gicznym dziejami zaczerpniętemi z
Pisma Świętego. Oczywiście nie
mogło być mowy o zużytkowaniu ca-
łego, bogatego materjału, jaki prze-
azuje nam historja Chrystusa, od

chwili wystąpienia Jego na widow-
nię starożytnego świata jako Na-
uczyciela (na to pozwolić sobie mo-
że jedynie Oberammergau), gdyż ta-
kie wyczerpanie bogatego materjału
nie mieściłoby się w ramach parogo-
dzinnego przedstawienia, Autor
wybrał momenty najważniejsze, naj-
charakterystyczniejsze, dające w
największym skrócie wzniosły i bo-
lesny obraz tragedji z wykwitającym
na gruzach walącego się pogańskie-
go świata wszechogarniającym, zwy-
cięskim, nieśmiertelnym znakiem
Krzyża.

Zmontowanie takiego przedsta-
wienia na wielką skalę nastręczało
moc trudności, ale teatr na Pohu-
lance wyszedł z nich zwycięsko.
Sceny zespołowe wypadły imponu-
jąco w swej prawdzie i życiu, zwła-
szcza: Niedziela Palmowa (w którym
to dniu wypadło właśnie to przed-
stawienie propagandowe dla szero-
kich warstw Wiina), Zebranie Syn-

WILEŃSKI

— 6029 bezrobotnych. Podług
| ostatnich danych, na terenie Wilna
|znajduje się obecnie 6029 bezrobot-
|nych. W porównaniu z tygodniem
poprzednim bezrobocie
się o 18 osób.

Wobec bliskiego już uruchomie-
nia całego szeregu robót miejskich
i inwestycyjnych należy oczekiwać,
że już w najbliższych tygodniach
liczba bezrobotnych bardzo znacz-
nie się zmniejszy.

SPRAWY RZEMIESLNICZE.
Kamasznicy przystąpili do

strajku szewców. Urwający na tere-
nie naszego miasta strajk szewców
w dniu wczorajszym jeszcze bardziej
się zaostrzył, Porzucili bowiem pra-
cę również kamasznicy, którzy przy-
stąpili do strajku. Akcja strajkowa
obejmuje więc w obecnej chwili
prawie wszystkie działy przemysłu
skórzanego. Komisja strajkowa czy-
ni obecnie starania, żeby zastrajko-
wali również i ekspedjenci sklepowi,
pracujący w sklepach obuwia goto-
wego.

Wczoraj odbyła się w Inspekto-
racie Pracy dłuższa konierencja za-
interesowanych stron, zwołana przez
Inspektora Pracy na miasto Wilno.
Wispomnianą konferencję zwołano w
celu omówienia sposobów likwidacji

| zatargu.
— Odpręženie na ironcie straj-

kowym murarzy. Na froncie straj-
kowym murarzy nastąpiło wczoraj
pewne odprężenie, które zaznaczyło
się już w sobotę. Mianowicie więk-
szość przedsiębiorców budowlanych
zgodziła się wypłacać zatrudnionym
u siebie robotnikom całą stawkę, —
W obecnej chwili jedynie tylko na
dwóch budowlach trwa strajk.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Święcone w Mensie Akade-

mickiej. Zarząd Stowarzyszenia
Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży
Akademickiej U.S.B. podaje do wia-
domości kol. kol, członków Stowa-
rzyszenia, iż w dn. 1 kwietnia rb. o
godz, 10 rano w lokalu Mensy Aka-
demickiej (ul. Bakszta 15) urządza
Święcone. Zapisy przyjmuje kance-
larja Mensy od dn. 25 bm, do dn. 29
bm. włącznie w godz, 12—1.
— Godziny urzędowania w okre-

sie świątecznym w Bratniej Pomocy
P.M.A. U.S.B. Sekretarjat Stowa-
rzyszenia w okresie świątecznym
czynny będzie: w poniedziałki, śro-
dy i piątki od godz. 1—3 popoł. Od
dnia 28. III. do 5. IV. rb. biura Brat-
niej Pomocy będą nieczynne.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— W sprawie „Święconego* w Domu

Noclegowym dla Kobiet. Zarząd Domu
noclegowego Pol. Tow. Opieki nad
dziewczętami prosi nas o ogłoszenie nast.
komunikatu:

W związku ze zbliżającemi się święta-
mi Wielkiej Nocy zwracamy się do społe-
czeństwa Wileńskiego, w szczególności do
wszystkich Kobiet, rozumiejących swój obo-
wiązek obywatelski, aby zechciały, przygo-
towując „Święcone” w swym własnym о-
mu, pomyśleć o tych, które domu nie mają.

Nie trzeba wiele, by ulżyć ich doli.
Dla tych nieszczęśliwych wielkiem! są ma-
łe nasze datki, I jak z drobnych ofiar w
wigilję Bożego Narodzenia zdołałyśmy ob-
darować 115 kobiet i 9 dzieci, wierzymy,
że i obecnie, dzięki ofiarności społeczeń-
stwa naszego, nakarmimy  „Święconem”*
wszystkie nasze mieszkanki Domu Noclego-
wego. Prosimy łaskawe ofiary składać: w
Domu Noclegowym — ul. Żydowska 10, u
p. D-rowej J. Łukiewiczowej — ul. Mickie-
wicza 26, u p. inż. E. Skwarczewskiej — ul.
Zakretowa 2. 

G0Dz1Sz МММИннИ
ROLDS5RA5

poczła SOBOLEW, woj. Lubel-

skie, telefon 18. P.K.O. 9979 lub

| Teatr I muzyka
| — Teatr Miejski Pohulanka. Ostatnie
przedstawienia misterjum pasyjnego „Gol-

| gota”, Wobec olbrzymiego zainteresowania
zwiększyło | szerok. mas Golgotą, jak również dla uprzy- |

stępnienia młodzieży szkolnej, dyrekcja te-
atru daje dziś 27 i jutro 28.IIL po dwa
przedstawienia — o godz. 5-ej popoł. i 8-ej
wiecz. po cenach propagandowych.

Od czwartku dn. 29 bm. teatr już nie-
czynny.
— Teatr Muzyczny „Lutnia* od dnia

dzisiejszego do soboty włącznie — widowi-
ska w Teatrze „Lutnia” zawieszone.
— „Król Królów”, Kino Rozmaitości

wyświetla tylko przez pierwsze dni Wiel-
kiego Tygodnia wspaniały wstrząsający
obraz życia i męki Chrystusa pod tyt. „Król
Królów”, reż. sławnego Cecil B. de Mille'a.
Obraz ten wyświetlało toż samo kino przed
kilku laty i wówczas pisaliśmy o nim. Kto
nie mógł wówczas go oglądać, niech po-
spieszy na to przedstawienie pasyjne w tym
jedynym tygodniu, bo po paru dniach zej-
dzie zupełnie z ekranu.

— Wieczór muzyczny uczniów i uczenic
Konserwatorjum Muzycznego odbędzie się
dziś. Popisywać się będą klasy: fortepianu,
skrzypiec, śpiewu solowego. Karty wstępu
w sekretarjacie Konserwatorjum (ul. Koń-
ska 1) od g. 4 — 8 wiecz.
 

Wtorek, dnia 27 marca.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory

Schuberta (płyty). 12.05: Utwory Beetho-
vena (płyty). 12.33: Cuda instrumentacji
Rimskij-Korsakowa (płyty). 15.40: Koncert
16.40: Mała skrzyneczka. 16.55: Koncert
18.00: Audycja dla Stanów Zjednoczonych
Ameryki. 18.30: Recital śpiewaczy. 19.15:
„Rekolekcje radjowe“. 19.25: Feljeton aktu-
alny. 1940: Wiad. sport. 20.02: Koncert
(płyty). Słowo wstępne St. Węsławskiego.
20.57: Transm. z teatru „La Scala“ w Me-
djolanie. Premjera  misterjum Ludwika
Rocca „Dybuk“.

Środa, dnia 28 marca.
Czas, Muzyka. 11.50: Muzyka

(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Słynne uwer-
tury (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.55:
Dzien. poł. 15.15: Pogad. Akad. Koła Prze-
ciwalkoholowego. 15.25: Wiad. eksport.
Giełda roln. 15,40: Koncert fortep. 16.10:
Transm, z Warsz. 1640: „Krytyka nowej
szkoły przez rodziców* — odczyt. 16.55:
Muzyka organowa (płyty). 17.05: „Znacze-
nie społeczne kultury duchowej dla ko-
biet' — odczyt. 17.20: Koncert. 18.00: „O
celach dążeń ludzkich — powinność” —
odczyt. 18,20: Rozmaitości. 18.30: „Reko-
lekoje radjowe“ pogad. prowadzi ks.
prof. Henryk Hlebowicz. 18.45: „O Parsi-
falu Wagnera'— odczyt. 18.58: „Myšli wy-
brane”, 19.00: Transm. z teatru Wielkiego
w Warszawie „Parsifal* — misterjum mu-
zyczne R. Wagnera. „Szlakiem powieści
polskiej” — felj. Dzien. wiecz. Wiad. sport.
Wil. kom. sport. Kom. meteor. D. c. mi-

, sterjum. 23.40—24,00: „Także rachunek su-
mienia” — felj.

TRZY ZALEDWIE KRÓTKIE SŁÓWKA
ALE TREŚĆ ICH JAKŻE SŁODKA:

Jan Mlikzyńcii, Morelėnka
PIJ A ZAWÓD CIĘ NIE SPOTKA.

105-—1

7.00: 
Niema drugiego kraju na świecie, w

którymby dawne tradycje tak skrupulatnie
były przestrzegane i cenione, jak Anglja.
Wieki minęły, a tradycje, nieraz dziwaczne,

się ostały. Tak np. księciu Balmoral przy-

sługuje prawo jawienia się przed obliczem

króla... w koszuli nocnej. Prawo to przed

kilkoma miesiącami zostało niejako świeżo
odkryte, i to przy okazji dość oryginalnej.
Obecny książę Balmoral, liczący lat 37, o- 

Pod zarządem

Stefana Tokarza,
Cenniki na se-

zon wiosen-

ny na žądanie

Warszawa, Al. Jerozolimskie 24, gratis

telefon 225-33,

hodrjonu, oraz Chrystus przez Piła-
tem.

Inne, jak Wskrzeszenie Łazarza,
Wieczerza Pańska, Chrystus na Gó-
rze Oliwnej (ten obraz stanowczo za
krótki i szkoda, że pozbawiony słów
Chrystusa odnośnie do pamiętnego
zaśnięcia trzech Apostołów) pod
względem nastroju i malarsko odda-
ne przedziwnie, Po obrazie,U Piłata”
brak też bardzo sceny naigrawania
się tłumu przed Chrystusem posa-
dzonym w koronie cierniowej, czer-
wonym płaszczu z trzecinowem „ber-
łem” w dłoni — która jest jakby
przejściem do Drogi Krzyżowej, a
którą bardzo łatwo było zainsceni-
zować w tych samych dekoracjach
tarasu w: pałacu Piłata.

Kulminacyjnym punktem jest
fragment przedostatni Drogi Krzy-
żowej, wywołujący wstrząsające
wrażenie,

Natomiast nieudanym — ostatni,
Goigota. Gdy się widzi przez cały
szereg obrazów! żywą, choć uducho-
wioną i głęboko skupioną postać
Chrystusa — nie można się pogodzić
z widokiem nieudolnie malowanych
na płótnie czy tekturze figurach,
zwłaszcza, że tak silny kontrast sta-
nowią z zebranemi u stóp Krzyża
żywemi postaciami. Jeśli niemożli-
wem było dać żywych postaci (zda-
rzyło mi się widzieć w Paryżu sztu-
kę „Aphrodite”, graną bez przerwy
8 miesięcy, z ukrzyżowaniem żywej
postaci ludzkiej), to należało bezwa-
runkowo dać plastycznie wykonane
rzeźby, Ten obraz, choć króciutki, przez swe złe wykonanie psuje im-
ponujące i artystyczne wrażenie,

i franco.

jaką wywiera całość pasyjnego mi-
sterjum, zwłaszcza, że wadliwe w
tym obrazie oświetlenie (za nisko
i za blisko pod płótnem umieszczo-
ne światła) wykazuje wszystkie bra-
ki płóciennego „nieba”, jego skazy,
garby i szwy,

Co do postaci Chrystusa, to ar-
tysta również winien podkreślić
mocniejszemi cieniami oczu i policz-
ków uduchowienie oblicza Chrystu-
sowego.

Reżyserja rozumna i pieczołowi-
| ta, oprawa dekoracyjna przepiękna.
Intermezza organowe i chóralne
wspaniałe, podnoszące nastrój przed-
stawienia — lecz zbyt oddalone i
ciche wskutek podwójnej zasłony.

Publiczność, choć szara — bardzo
| kulturalna, słuchająca w skupieniu

i ciszy, przerywanej jedynie czasem
płaczem kobiecym.

Oby zapoczątkowanie tak piękne
widowisk pasyjnych w bieżącym
roku powtarzało się odtąd tradycyj-
nie, rok rocznie, Miastu naszemu i
wszystkim, których gniecie i gnębi
ciężka rzeczywistość, jest potrzebne
takie uniesienie w świat wiary, mi-

| łości i poświęcenia. Pilawa.

radjosprzęt naj   
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Z ZA KOTAR STUDJO.
Transmisja z Medjolanu,

Dzisiaj, we wtorek, o godz. 20,57 wszyst-

kie rozgłośnie polskie połączą się z operą

„La Scala“ w Medjolanie, skąd będzie

transmitowana premjera misterjum Ludwi-

ka Rocca p.t. „Dybuk“. Libretto misterjum

opracowane zostało według znanej sztuki

Anskiego. Sztuka ta filozoficzno-mistyczna,

o silnem, moralizatorskiem zabarwieniu,

daje możność szerokiego zastosowania folk-

loru żydowskiego. Tańce weselne, scena na

grobie i w synagodze, ekstatyczność i egzo-

tyzm składają się na bardzo malowniczą,

zajmującą całość. Dla kompozytorów jest

to temat bardzo wdzięczny i interesujący,

To też młody kompozytor włoski Ludwik

Rocca wziął „Dybuka” za temat opery. Za

dzieło te otrzymał niedawno pierwszą na-
įgrodę na konkursie operowym we Wło-

szech,

Audycje wielkopostne w radjo, Specjalnie podniosły i uroczysty charak-

j ter noszą audycje muzyczne, jakie radjo

nasze organizuje w Wielkim Tygodniu. W
Wielki Czwartek o godz. 15,40 rozgłośnia

| warszawska da koncert religijny w wyko-

naniu prof. Br. Rutkowskiego, który odegra

szereg utworów organowych, oraz p. Hali-

ny Weybergowej, która będzie śpiewała

pieśni religijne Cherubiniego, Mozarta, Mo-
niuszki i innych.

Tegoż dnia o godz. 16,55 usłyszymy au-

dycję pasyjną. W programie „Gorzkie
żale” w układzie B. Rutkowskiego i E.
Wiercińskiego oraz  Oratorjum „Siedem
słów” Henryka Schiitza, jednego z wybit-
niejszych kompozytorów XVII м., upra-
wiających formę oratorjum. Wieczorem o

godz. 20,15 nastąpi transmisja koncertu re-

ligijnego w Filharmonii.
Następnego dnia, t. j. w piątek o godz,

15,40 szereg utworów Moniuszki na chór i

głos solowy. O godz. 20 nastąpi audycja
religijna p. t. „Rozmyślania Męki Pańskiej”,
połączona z prelekcją ks. superjora J. Lor-
ka. Na audycję tę szereg pięknych pieśni
przygotował J. Maklakiewicz, pod którego
dyrekcją śpiewać będzie chór  święto*
krzyski, oraz soliści. 

ać 4cii milk rk: 2a "4aAira

| Groszy fotografja
w różnych pozach w clą-
gu 10 minutw AUTOMACIE

FOTOGR. „KINAFOT”'
Wiela 27 I Wileńska 5.>) 
 

Dziwaczne zwyczaje najwyższej arystokracji
angieiskiej.

żenił się niedawno temu z panną, pochodze*
nia nieszlacheckiego. Chciał on żonę swoją

zaprezentować u dworu, lecz dano mu dy-

skretnie do zrozumienia, że królowa sobie

tego nie życzy. Książę, markotny z powo-
du tej odmowy, począł wertować starą

kronikę rodzinną, gdzie znalazi bardzo ory-
ginałny zapisek. Król angielski Karol II
pewnej nocy zbłądził podczas iowów w

lesie, wreszcie zauważył król mały domek,
do którego okna zastukał. Był to dom le-
śniczego Balmorala. Leśniczy w nocnej ko-

szuli wybiegł z domu, by królowi wskazać
drogę. Za tę przysługę król nadał mu god-
ność lorda i prawo, mocą którego tak on

jak i potomkowie jego jawić się mogli

przed królem w koszuli nocnej. Książę

Barmoral odkrycie swoje zakomunikował
marszałkowi dworu królewskiego i zapo-

wiedział w najbliższym czasie swoją wizytę
w koszuli. Skutek był ten, że małżonka je-

go zaprezentowana została na dworze.

Z innych rodzin angielskich lordowie
Kingsdale posiadają przywilej rozmawiania
z królem z nakrytą głową. Lord Montague
zaś ma dostęp do dworu i do króla w każ-
dej chwili bez uprzedniego zameldowania.

Dość humorystyczne wrażenie robi przywi-
lej rodziny lorda Walsingham, która ma
prawo otrzymywać odłożone ubrania króla
i nosić je. Od wieków jawi się tedy szef
rodziny lordów Walsingham w królewskim
pałacu Buckingham w dzień noworoczny i
żąda wprawdzie nie odłożonych ubrań jego
królewskiej mości, lecz w każdym razie
chusteczki do nosa z garderoby króla, by w
ten sposób symbolicznie korzystać z swego
prawa. Po otrzymaniu chusteczki lord
Walsingham składa zwykle 300 funtów na
cele dobroczynne,

Niektóre z rodów angielskich mają tak-
1& specjalne obowiązki wobec króla. Tak
up. lord Murray zobowiązany jest co mie-
siąc odstawić do piwnic królewskich kosz

, owoców i sądek starego wina. Jest to pozo-
, stałość warunku, pod jakim król Jakób
IV wyniósł ród ten do godności lordow-

jskiej Lord Athol winien co roku posłać
królowi białą różę i każdej z dam dworu
po cztery fiołki. Jest to czynsz dzierżaw-
ny za jego majątek, Lord Clark zobligo-
wany jest utrzymywać na zamku swym trę-
bacza, który sygnalizuje zbliżenie się do
zamku członka rodziny królewskiej. Lord
Hotham posyła każdego roku rodzinie kró-

„lewskiej olbrzymią babę, zaś lord Derby
dwa sokoły,
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Z KR AJU.
Poziom wody na Niemnie.

Buiwary zamkowe w Grodnie pod wodą.

GRODNO (Pat). Poziom wody

na Niemnie wzrasta. Bulwary pod

górą Zamkową są zupełnie załane.

Woda znosi masy piasku, przygoto-

wanego do wzmocnienia góry Zam-

kowej. W Łosośnie woda z Niemna '

przez koryto Łososianki zalała nad-|

brzeżnę łąki i młyn wodny Jahał-,

kowskiego. Aczkolwiek woda niej
poczyniła dotąd większych strat,|

jednak w niektórych punktach grozi|

niebezpieczeństwo powodzi.

Stan wody na Dźwinie.
Druja zagrożona. .

BRASLAW (Pat). Woda na rze-

ce Dźwinie w dalszym ciągu podnosi

się i w dniu dzisiejszym dosięgła

wysokości 9 m. 36 cm. ponad stan

normalny.
W/ m. Drui zorganizowano stałe

punkty obserwacyjne oraz przygo-

towano łodzie na wypadek, gdyby|

zaszła potrzeba udzielenia pomocy:

ludności, zamieszkującej niżej poło- |

żone domy. Starosta brasławski

wyjechał do Drui celem zorjentowa- |

nia się w sytuacji na miejscu.

ny stan nie jest groźny, woda jedni

w dalszym ciągu przybiera.

Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża
w Wilejce.

WILEJKA (Pat). Odbyło się tu

walne zebranie członków Oddziału

Polskiego Czerwonego Krzyża wWi-

lejce. W zebraniu wzięła udział de-| ой;

legatka Okręgu Wileūskiego P.C.K.,|zarządu na rok bieżący,

która|wiono program prac na tenże okres.
p. Stanisława Izydorczykowa,

wygłosiła referat o historji P.CK.

Po złożeniu sprawozdań z działal-

ności za rok ubiegły przez ustępu-

jący zarząd, powołano nowy skład
oraz omo-

Eksplozja granatu artyleryjskiego.

WILEJKA (Pat). Mieszkaniecwsi jąc nim spowodował wybuch, skut-

Zamość Juljan Augustynowicz, lat | kiem czego został na miejscu zabity,

30, usiłował rozebrać znaleziony w | doznawszy uszkodzeń głowy,

polu granat artyleryjski i manipulu-;
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OKLASKI zachwyconej publiczności oto

Pieśniarz War
BODO — GORCZYŃSKA — WALTER.
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wia, rąk i nóg. )
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Muzyka WARSA. Bilety honorowe
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C- pewnego rodzaju konsternację w 0-

|lenników A. Z. Ś. warszawskiego.

 

«лосинлиинииист GOWWI

DZIENNIE

S
Ognisko pokonało mistrza

Polski.
W Warszawie odbył się ubiegłej

niedzieli międzyklubowy turniej pił-
ki siatkowej, który zgromadził w sali

wszystkie (prócz Cracovii) najlepsze
zespoły Polski:

Do najciekawszej walki zaliczyć

trzeba spotkanie mistrza z wicemi-
strzem Polski.

Mistrzem zimowym Polski jest A.

Z. S„ a wicemistrzem letnim Polski
jest, jak wiemy Ognisko, z Wilna,

Pojedynek rozpoczął się bardzo

ostrą grą, stojąco jednak na bardzo

wysokim poziomie technicznym.

Pierwszy set kończy się zwycię-

stwem Wilna 15:4, co powoduje

bozie licznie zgromadzonych zwo-

W drugim secie toczy się walka
jeszcze bardziej zawzięta.

Zwycięża Warszawa 15:12. Jed-

nakże w trzecim, decydującym secie

Iszala zwycięstwa przechyliła się

ostatecznie na stronę Wilna, które

wygrało 16:14, zwyciężając tem sa-

mem w meczu jak i w turnieju.

| - Zwycięstwo Ogniska nad drużyną

lA.Z.Ś. warszawskiego, która ma

j swoją markę w świecie sportowym,

jjest wielkim, a może nawet naj-

| większym sukcesem gier sportowych
Wilna.

Wynik ten cieszy nas tem bar-

dziej, że przed miesiącem bodaj wil-

nianie w turnieju poznańskim prze-

WICEŃSE!

PORTI.
Mileūskie).

Zwycięstwo Ogniska jest więc
piękną rehabilitacją Wilna.

Nadmienić trzeba, że Ognisko

pokonało również i Polonię war-

szawską w stosunku 15:13, 8:15 i

15:10.
Wilnianom zgotowano w War-

szawie gorącą owację, bo nikt się
nie spodziewał, że turniej zakończy
się  zdecydowanem zwycięstwem
Wilna nad stolicą.

Wśród pań pierwsze miejsce za-
jęła drużyna A. Z. S. Warszawy,
która wygrała z Ogniskiem K. P. W.
15:2 i 15:8.

Nadmienić trzeba, że turniej po-
przedzony został częścią oficjalną,
na której program złożyły się prze-
mówienia płk. Sheybala i inż. Sza-
dziewicza, który przemawiał w imie-
niu Ogniska.

Do sukcesów Wilna, jak w To-
runiu, tak też i obecnie w. Warsza-
wie przyczynił się bezpośrednio kie-
rownik sekcji gier. p, Antoni Żamejć,
który znany jest ze swej fachowości
w grach sportowych.
W, połowie kwietnia jakoby prze-

jazdem przez Wilno do Tallina i Ry-
gi zespół A. Z. S. warszawskiego za-
trzyma się u nas, by rozegrać re-
wańż.

Rozłam w Wil Okr. Zw. Gier
Sportowych,

Dowiadujemy się, że zarząd Wil.
Okr. Gier. Sportowych podał się do grali sromotnie. (Chodzi o A. Z. $.

EANs i „ROXY** Jednocześnie!
dowód zasłużonego powdzenia najlepszego filmu POLSKIEGO

szawy“
1 bezpł. bazwzgl. niewsżne do odwcłania.

 

dymisji.

©UABGEZER 

   

Przyczyną dymisji jest brak zain-
teresowania pracami  sportowemi

pewnej części członków zarządu.

{ — W najbliższym czasie ma być wy-
|znaczony termin
' zgromadzenia.

Wawel w Wilnie.
Jakoby sezon. piłkarski w Wil-

nie będzie otwarty meczami z Wa-

welem, -który przyjechać zamierza

do Wilna na dwa dni świąt Wielka-
nocy.

Wawel jest drużyną A-klasową
okręgu Krakowskiego.

Piłkarze Wawelscy mają grać w
Wilnie z W.K,S. i z Makabi.

Projektowane mecze odbyłyby
się na stadjonie W.K.S.

Wawel gościł u nas w roku 1924,

grając na nieistniejącym dziś stadjo-
nie A. Z. S. przy ul. Zakretowej.

SPORT

Zygzaki.

— W Warszawie organizują cie-
kawą imprezę sportową. 15 kwietnia
odbędą się zespołowe zawody strze-
leckie dla prasy. Może warto pomy-
śleć o zorganizowaniu podobnej im-
prezy w Wilnie?
— Na zawodach narciarskich o

mistrzostwo F. J. S. sportowo zwy-
ciężyła Finlandja, ale finansowo or-
ganizująca zawody w Solleftea Szwe
cja, która zarobiła na czysto 22 ty-
siące koron szwedzkich.
— W! Tokio odbędzie się latem

sensacyjny mecz lekkoatletyczny
Japonja — Stany Zjednoczone.
— Magdeburg będzie terenem

pływackich mistrzostw Europy.
Francja zgłosiła już 34 pływaków.

nadzwyczajnego |

  ————

rok naprzód w telewizji.
Prezes Towarzystwa Akcyjnego Budowy
Aparatów Telewizyjnych w  Anglji, Sir

Harry Green wygłosił do akcjonarjuszy to-

warzystwa przemówienie transmitowane

drogą radjową. Słuchacze zgromadzeni w

odległym o kilka km. kińoteatrze, mogli,

słuchając przemówienia Sir Harry Greena,

widzieć także jego obraz na ekranie. Pre-

legent oświadczył, że doświadczenie obec-

ne stanowi namacalny dowód, że telewizja

z teoretycznych doświadczeń przeszła w

dziedzinę praktyki i niebawem każdy będzie

mógł posiadać u siebie арага telewizyjny.

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda: Do-

lary 5,27'/s. Dolar zł. 8,98. Rubel 4,68. Czer-
woniec 0,95. Marka niemiecka 210. Pożycz-
ka budowlana 42,25. Dolarówka 52,25. ln-
westycyjna 109 — orjentacyjnie. Stabiliza-
cyjna 58,50. Dillonowska 52,75. Warszaw-
ska 64. Śląska 64.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,65—123,96—123,34. Berlin 210,70
—211,22—210,18. Gdańsk 172,82—173,25—
172,39.  Holandja 357,50—357,21—356,95
Nowy York 5,30!/>—5,30!/+—5,33—5,27. No-
wy York kabel 5,30*/4—5,33'/2—5,40. Oslo
136,05—136,70—135,40. Paryż 34,95—35,04—
34,86. Praga 22,03/2—22,06'/»—21,98'/:. Stok-
holm 139,65— 140,35 — 138,95.  Szwajcarja
171,47—171,90—171,04, Włochy 45,57—45,69

—45,45. R

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 42,40—42,50. Inwestycyjna 111,50—
112,50. Inw. seryjna 118. Konwersyjna 61,50
—62. 5 proc. kol. 56,50. 6 proc. dol. 72,25
—12,50. Dolarówka 52,50.  Stabilizacyjna
58,63—58,50. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
50. 8 proc. warsz. 53.

Akcje: Bank Polski 79.
Lilpop 11,85—11,95.
11,15—11,20.

Dolar w obr. pryw. 5,27!/e.
Rubel: 4,65 (5-ki), 4,68 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do-

larowa 71,25. Dillonowska 81,50. Stabiliza-
cyjna 99,75. Warszawska 63,25. Śląska 63.

Wysoka 25.
Starachowice 11,25—

 

SZYNKI
NA ŚWIĘTA WIELKANOCNE ||

I wszelkie WĘDLINY z wiasnej pracowni
poleca $klep Wędlin

L, KNAPIK, Wileńska 27
Towar pierwszorzędny, sklep obficie zaopatrzony ceny przystępne.

LOKALE

LOKAL
| 8—4 pokojowy, z kuch-
| nią, wszeiklemi wygoda-
| mi w śródmieściu poszu-
| kuja się dla biara. Ofer-

 

 

 

= — Sędzia:

— Nigdy!

Czy pode
sądny był już karany?

całą noc czatowałam na, /g> y
mego męža-hulakę!... I ( .

— O ty składać w Sekretar-
jacie L'gi Morskiej i Ko-
lo'jalsej ul. Wolana 10
(Gmach Kuratorjum).

7
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Adam Brodzisz—Marja Bogda—Władysław

DLA MŁODZIEŻY na wszystkie seanse BALKON 25 gr. PARTER 50 gr.

od Twoją
Walter — Bogusław Samborski | inni.
ara Każdy powinien zoraczyć.

 

DZIŚ REWELACYJNA PREMIERA.

Obronne»
— Wzruszająca treść — Artystyczna

 

KZ

— Ej, ja podsądnego
skądś znam...

— Nic dziwnego. Je-
stem nocnym stróżem i
nieraz pomagam panu sę
dziemu, kiedy jest wsta-
wiony, wracać nad ra-
nem do domu.

 

 

 

EA
Wyrachowany:

— Proszę o paniofelki
damskie.
— Który numer?
— Jak najmniejszy, to

na prezent.
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Сн ! w roli głównej boha- Walki| rozpoczyna Spółdziel- kę

gejawarrior 4 «BUNT w SZANGHAJU» Li SKINGKONG" FAY WRAY awód| niaProducentów Ryb ocz WR: JEŚLI CHCESZ PILNE:

т ras — blatej I žėltej. Komunistyczne rozruchy. „Krzyczele Chiny“ - to sztuka teatraln». „Bunt w Szanghaju"—najnows'y film pro-| w Wilnie od ponie- Ё Ost si MIEČ OBUWIE

dukcji 1934 roku, spełnia tą zadanie na płaszczyźnie kinematc g”fjl I jest tem dla sztuki filmowej czem dla teatru „Krzyczcie Chiny". Wiel- działku, 26 marca, KO gwarantowane,elegan BILETY |

Gousoma ki nadprogram.—Najnowsze I najaktualniejsze dodatki dźwiękowe z słyniego cyklu „Cztery strony świata", Seanse od godz. 4-ej. W so-| sprzedając w detalu „DZIENNIKA | WILEN- , ckle, modn tanie WIZYTOWE

botę i niedzielę od godz. 12 ej. Blety honorowe I bezpłatne nleważae. sielawę ze sklepów SKIEGO* musisz je napyć w pra- ZAPROSZENIA

3 kę pair pg i innych pism cown! | BROSZURY

m V i ALPA Wincentego Papiałły
a r im та т SE —A!IKAREPEPOOGT =O EI 383—2 i p AFISZE

; Najlepsza pasta d podłóg„STELLACFIEM OWA", g“ AKUSZERKI. 5 upno | MAAKAENNNNNNANII -— ы as WILNO, “ prowa WYKONYWA

oraz pasty warszawskich la W RE ST Ake : ` EA ini iuro Reklamowe ska 2!

NA a a : і;::ш:;;‘?;шсь. AKUSZERKA AKUSZERKA „„Sprzedaž ; = w sądzie i.. obok RÓŻNE PT ae TTT Hi DRUKARNIA

3 $ i
ia do šwiadka: — ilno, arbarska 1,

ы t, Lak Pendzie, Świece. Przy ul. Beimont 31 is : !

Rydla popór fabr,Adumczewskieśo: smi ałowska M. BRZEZINA oai się działka z O si PZŻ WSPÓLNIKA UR Eri 1 L. į [ERZYŃSKIEGO

| Oliwa do palenia „Ideal“. wadziła śię przyjmuje. 3 ch hentarów ziemi na-| |Ram AS ° 3 Mama kupuje kapelusz.| mostowa ul. fir.1

oleca: Latas Przeprowadziła się Zvrie |d+Jąca się na letniska, kieł Y tat czy| poszukuję z większym Potrzebna zaraz = Czy długo fjeszcze aa:

SKŁAD FARB I CHEMIKALJI naul. Orzeszkowej 3—12| rasai, Tomasza Zana |sa', wystawa południo| Lenitak fatalniesp 40| kapitałem do rczszerze- | MASZYNISTKA. isl аЙ ау Tsiaton 12-44.
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wet podróżnych,co niejedną zamor- | ten kamieniejeprzesiągnięty wodą,; przejrzysta kryształowa zasłona wod nów pracy podołać nie może, a zaś

ską już zwiedzili krainę. sączącą się w tysiącach prądach zc |na, a w niej wschodzące słońce od-|w ciągu nocy dostrzegają w. temże

bija wspaniale wszystkiemi barwami|wydrążeniu skały poważnegomni-Porohy na Džwinie.
Pisząc przed kilku dniam o projekcie zbudowania portu w Drui wspom-

nieliśmy o „prochach” na Dźwinie, które wszelkiej żegludze stawiają nie prze-

bytą niemal tamę. Poniżej zamieszczamy barwny opis tej okolicy pióra zasłu-

żonego monografa Inflant barona Gustawa Manteuffa.

Wschodnie ramiona wzgórza Kur-

landji Górnej, oderwawszy się „od

głównego pasma nieopodol wsi Że-

cen, zwracają się tu nagle ku głów-,

nej arterji wodnej kraju —Dźwinie—

i nad samym brzegiem majestatycz-

nej rzeki tworzą urocze skaiy, ma-

jące od 50-ciu do stu stóp wysoko- |

ści.
Wyżyny te, wraz z przeciwlegią

na prawym brzegu Džwiny malowni-

czą okolicą zamku „Kokenhuza“,

stanowiącego niegdyś dziedziczną

posiadłość zasłużonego Rzpiiiej rodu

Tyzenhauzów, — słusznie do głów-

nych ozdób krain inflanckich zali-

czane bywają.

Tu, po obu brzegach Dźwiny, wy-

niosłości już-to zarosłe gęstemi la-

sami i krzakami, już-to zupełnie od-

kryte, — tworzą strome, nieraz 150

stóp wysokie wybrzeża, przerżnięte

co chwila wąwozami i parowami, na

dnie tych ostatnich czyste źródła

krynic sączą swe wody do najeżone-

go progami strumienia.

Niektóre ze skał, przypominające

poniekąd dnieprzańskie „Porohi”,

sterczą groźnie po obu brzegach rze-,

ki 1 podnoszą jeszcze bardziej urok

słynnej z piękności doliny dźwiń-

skiej, zasługującej, podobnie jak do-

lina „inilanckiej Aa“ czyli Torejdy,

na nazwę „inilanckiej Szwajcarji“.

Najbardziej wszakże na kurlandz-

kim brzegu ciekawą jest wspaniała

skała „Stabbu-Rags'”, istne cudo na-

tury, u nas Polaków miano „Słupie-

go Rogu” nosząca.
Olbrzymia ta masa skalista odzna-

——Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

cza się wązką stosunkowo podstawą

a szerokim wierzchołkiem. Z gór-

nych jej warstw wytryska mnóstwo

| źródeł a te częścią strumieniami, czę

ścią kroplami, nakształt deszczu,

| spływają ku stronie rzeki:z daleko

roziegającym się szumem. Znajduje

się ona w pobliżu wspomnianej już

|przez nas odwiecznej po-hylzenow-

| skiej majętności Stabiten, a także

| Stabben zwanej, od której zaledwie

ja ćwierć mili jest oddaloną.

Oko wędrowca, kroczącego brze-

|giem Dźwiny od granicy Łelburga

(dawnej stolicy walecznego plemie-

nia Zelonów), ku Stabiten, uderza

wprawdzie od razu piękność i roz-

maitość przedstawiających się mu

krajobrazów, wszelako słynna skała,

nazwę „Słupiego Rogu' nosząca,

długo przed nim ukrywać się zdaje.

Liczne wodospady, jakie bystre

acz mało znaczące przypływy Dźwi-

ny co chwila tu tworzą, strome ścia-

ny skaliste, urocze lasem pokryte

wzgórza a także wioski i dworki ło-

tewskie tu i owdzie po parowach

malowniczo rzucone, — przedsta-

wiają niezwykłą rozmaitość, Widoki

te są czasem dzikie i ponure, czasem

znowu uśmiechają się wesoło, iwła-

śnie ta rozmaitość stanowi główny

ich urok.  Nakoniec strumyk nie-

zwykle bystry, wstrzymuje kroki

wędrowca. Przypomina mu on po-

niekąd, że się już zbliżył do czarują-

cego kraju czarodziejki, zamieszku-

jącej wedle dawnego podania ów

słynny „Słupi Róg”, będący często-

kroć celem wędrówek i takich na- 
 

Odtąd po obu brzegach Dźwiny
podnoszą się znacznie jej ściany ska-
liste. Spiętrzone masy zwieszają się
w olbrzymich złomach, jakby bez-
ładnie narzuconych jedne na drugie.
Pomiędzy nimi 1 na nich rosną naj-
piękniejsze iglaste i liściaste drzewa:
sosny, świerki, wiązy, dęby, jesiony,
brzosty, klony brzozy słowem wszel-
kie drzewa, jakie tylko nasz klimat
północny do siebie przytulił, Ostre

zarysy skał pokrywają tu i ówdzie
wijące się rośliny. Czasem  karło-
wata jarzębina wygląda ze szczerby
skalistej lub wyziera z za kamiennej
ściany dewońskiego piaskowca, po

której, wśród bujnych krzaków ma-

lin, wspina się wysoko polna jeży-

na. Na zboczu macierzanki bujnie
kępami rosną, pachnąc jak kadziel-
nice.

U dołu, nieopodal samego stru-
mienia, szarzeje groźnie potężna ma-

sa skalista, ocieniona z góry wieko-

wemi drzewami, rzekłbyś, że stanę-

ła tu ona na straży, aby nakazać
bieg Dźwinie,

Jest to właśnie tak zwany „Słupi

Rėg“. Po niemiecku zowią go „Ku-

risches Horn“, „Piahl des Horns“ lub

„S4ulenhorn“, a takže z lotewska
„Stabben-Horn“; strugownicy zaš tę
skalę nazywają „Czartowym Nosem“

lub „Czartową Brodą“; w porze bo-

wiem wiosennego wezbrania wód

może ona stać się bardzo niebez-

pieczną dla żeglugi; zdala już nawet

| grazi im ona, szyderczo na nich spo-

gląda i zęby wyszczerzać się zdaje.

„Słupi Róg” liczy 200 stóp dłu-

gości i 70 wysokości. Składają go

porowate wapienie, pokryte z wierz-

chu licznemi kępkami mchu, miej-

scami już skamieniałego, miejscami

zaś zieleniejącego jakby uroczy ko-

bierzec.
W. górnych warstwach skały mech

/
 
 

  

 

 
źródeł wału ziemnego, który do tei

części skały przytyka, Dzieje się te

stopniowo skutkiem składu chemicz

nego głównego źródliska, zawierają:

cego wiele cząstek wapnistych.

Stąd też oczywiście pochodzi owa

osobliwa rurkowata formacja masy

skalistej, na ktć-ej utworzenie wiele

stuleci składać się musiało. Masa t:

bowiem powiększa się ciągle od gó:

ry przez przyrestające do niej stop”

niowo coraz to nowe skamieniałośc:

w miższych zaś warstwach zmniejsza

się od czasu do czasu skutkiem sil

nego prądu Dźwiny a zwłaszcza kry

wiosennej, ta bo często odrywa więk

sze lub mniejsze bryły tej nader cie-

kawej opoki. Tym sposobem w dol-

nych jej częściach wytwarzają się

najrozmaitsze jeskinie, groty i pie-

czary; rosną w nich bujne nietylko

mchy i paprocic ale i jakieś piękne

rośliny gronias'-, wyzierające cie-

kawie z obfityc- szczerb, wyżłobień

i naturalnych fraraug olbrzymiej ska-

ły, co ją owa urocza zieleń w spo-

sób czarujący zewsząd opina i przy”

straja.

Ogromna masa wody źródlanej

wytryska ze wszystkich wydrążeń i

dziurkowatości  opoki, następnie

spływa po jej ścianach skalistych a

nakoniec spada w miljonach kropel

padłym z omszałej głowy czy też

brody „Słupiego Rogu". Płynie ona

dalej po płytach wapiennych i urwi-

skach skalnych ku wielkiemu zwier-

ciadłu wód Dźwiny, oddalonej stąd

zaledwie o kroków kilkanaście. Nie-

tylko brzeg ale i koryto rzeki wysła-

ne jest tutaj już to mniejszemi już

większemi odłamkami tejże masy

skalistej.
Szarą, tu i owdzie czerwonawą, a

w części niemal czarną ścianę skali-

stą „Słupiego Rogu”, otula w lecie 
ь №,*  

 

i cienkich strug w kierunku prosto-|

  
tęczy. Natomiast w zimie błyszczą

na tejże majestatycznej ścianie sople

lodowe i różnobarwne słupy przej-

rzyste, złożone z mas lodowych, co

je stopniowo wytwarza spadająca na

nią kroplami woda źródlana; sama

zaś skała, wraz ze swemi licznymi

jaskiniami i pieczarami, ginie w tej

porze roku całkowicie pod ową cięż

ką pokrywą lodową. Uwalnia ją od-

niej zaledwie wiosna, powołując za-

razem do nowego życia niezliczone

zioła i kwiaty, w jakie „Słupi Róg" w
ciągu lata zwykł się przystrajač,

Do „Słupiego Rogu są też przy-

wiązane liczne legendy i sagi, żyją-

ce dotąd nietylko w baśniach, ale i
pieśniach ludu łotewskiego.

Podług najpowszechniej znanego

miejscowego podania, zamieszkuje

cudowną skałę dziad stary. Do nie-

go tylko o posępnej godzinie północy

zbliżyć się wolno śmiertelnym. Sta-

rzec ów, bezustannie nad lampą sie-

dzący, chętnie swych skarbów udzie

la każdemu, kto o nie z ufnością

„prosi; skarby te atoli przynoszą bło-

| gosławieństwo tym tylko, co ich wy-
łącznie na dobre używają uczynki.

Inne ludowe podanie głosi nato-
miast, że o późnej wieczornej godzi-
nie siaduje na owych uroczych ma-
sach skalistych nadobna dziewa o
oczach jasno niebieskich i kąpie swe
długie warkocze w przejrzystych
krynicach, jakie olbrzymią skałę
zewsząd pokrywają.
W głównej pieczerze ;,Słupiego

Rogu', z której najobficiej wytryska
woda wapnista, posiadająca wła-
sność zamieniania stopniowo wszel-
kiej roślinności na dziurkowatą ma-
sę kamienną, — widzą mieszkańcy
okoliczni w ciągu dnia dziewicę,
przędzącą dla ludu wiejskiego, ile-
kroć lud ten zadanej mu przez pa- 

 
cha, klęczącego nad olbrzymią księ-

gą, którą z gory oświeca promień
srebrzysty.

Skała, niegdyś własną posiadać
musiała mitologię. Matka tej skały
ma synów i córki, ma własnych ora-
czy i robotników, posiada srebrne
kółka i złote narzędzia rolnicze, a
dawniejsi wlošcianie po-hylzenow-
skich dóbr Stabiten, w pieśniach lu-
dowych iotewskich noszą stale naz-
we „synów Słupiego Rogu”.

Jeśli do powyższych śladów mi-
tologicznych dodamy podanie łotew-
skie, wedle którego „ongi trzech mę*
żów napiło się wody ze zdreju kry-
nicy i usnęło snem głębokim, z któ-
rego zaledwie przebudzić się zdoła-
li“, albo to drugie: „Widzieli razu
jednego rybacy kozę śnieżnej biało”
ści, wyskakującą ze skały, a którą
pochłonęła w ciemnych swych nur-
tach potężna Dźwina'. — niepodob-
na już wątpić, że cudownej masie
skalistej przypisywano siłę tajemni-
czą.

Podług innego podania, mające-
go atoli wyraźne cechy sagi gier”
mańskiej, kochał się ongi rycerz Jan
Tyzenhauz z przeciwlegiego żamku

szkającej w Stabiten. Otóż razu jed”
nego, gdy rycerz ów kochający i ko“
chany przepływał, jak zwykie, łód:
ką do swej bogdanki, dosięgło go już

przeciwnika, który zakochanego ry”
ceza w oczach jego lubej zamordo“
wał, skutkiem czego znękana ko”
chanka zamieniła się w' płacząca
skałę „Stabbu Rags'* i odtąd w tel
kamiennej postaci opłakuje bolesn4
strątę kochanka. 

—

OdpowiedzialnyRedaktor STANISLAW JAKITOWICZ.

 
 

Kokenhuzy w nadobnej pannie, mie- |

na brzegu kurońskim groźne rami€ |
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