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„ziennik Wileński”   

ANNA ZAKRZEWSKA
_ NAUC:YCIELKA

po długiem pełnem oflzrnego trudu ży ia, opatrzona $w. Sakramentami
spoczęła w Bogu dnia 26-I!! 1934 r.

Wyprowadrenie zwłok z domu żałoby (Bernardyński 8) na ementarz po-
Bernardyńsk: o będzie się dnia 29 Ill o g 4 p p
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€ Najpowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową W Poisce jest

CERTRALNA KASAenB"
Anvau SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie
zużyta: wuje wrłacy z wielką korzysclą dla interesów
kraju, gdyż wspiers kredytem najliczniejszą rzeszę
wy'wórców—drobsych rolnivów, a temsamem łagodzi
Skutki kryzysu rolniczego.

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

i sprawie publicznej.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Micklewlcza 28 tel. 13-65. `
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Tematy polsko - litewskie.
flelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Pomimo zaprzeczenia min. Becka sprawa rozmów
polsko-litewskich nie przestaje być tematem pogłosek.

że hr. Zubow,
odbył

Mówi się,
wizyty w Polsce, przed wyjszdem z Kowna dłuższe

mimo nieoficjalnego charakteru swojej
rozmowy

z prezydentem Litwy Smetoną, a następnie przyjazd jego do Polski miał
charakter uroczysty.
dział wojska,
był do Warszawy.

Podcbao przybycie jego poprzedził
bratanicy b. prezydenta Rzplitej, która

również prowadziła poufne rozmowy.
szawie panny Narutowiczówny,

od Oran zaś otrzymał on wagon salonowy,
Do granicznej stacji litewskiej odprowadził go od

którym przy-

dwutygodniowy pobyt w War-

Po powrocie hr. Zubowa do Litwy udał się on wprost do Kowna,
gdzie zatrzymał się na pewien czas i st*«mtąd, pomijając dom rodzinny
pod Szawlami, udaje się ponowniedo Warszawy.

Telefon Redakcji,

codziermie.

Program pobytu min. Batthou © Polsce.
PARYŻ (Pat). Publicysta Juljen, W czasie tych konierencyj zosta-

- omawiając w „Petit Parisien'* podróż są poruszone wszystkie interesujące
ministra Barthou do Warszawy, oba państwa zagadnienia. Najważ-
stwierdza, że datę ustalono osta- niejsze z tych spraw są już przed- 

 

tecznie na 21, IV. rb.
Minister Barthou przybędzie do

Warszawy w niedzielę popoiudniu i
wieczorem będzie na oiicjalnym o-
biedzie, wydanym na jego cześć.
Pobyt w Warszawie potrwa do wtor-
ka wieczorem, co umożliwi spotka-
nie nietylko z prezydentem Rzplitej
i marszałkiem Piłsudskim, ale po-
zwoli na odbycie całego szeregu
rozmów z ministrem spraw zagra-
nicznych Beckiem.

Polska a
Przed wizytą

PARYZ Pat W związku z wyjaz-
dem ministra Bartnou do Warszawy
publicysta Ber .us ogłasze w Jour
nal des Debattes artykuł o poiityce
polskiej.

Pobyt ministra Baithou w War
szawie, zaznacza Bernu;, zasługuje
na szczególną uwagę. Mimo wysiłi«:
czynione w kierunku ukrycia rze
czywistego stanu rzeczy jest zu
pełnie widoczne, że stosunki pol-
sko fiancuskie nie są takie same
jak dawniej.

Autor artykułu stwierdza, że by-
ły minister spraw zagranicznych
Paul Boncour, będąc jednym z a-
utorów paktu czterech, miaiby w

 

 

miotem wymiany poglądów, które
będą kontynuowane w drodze dy-
plomatycznej tak, aby obaj ministro-
wie Polski i Francji mogli położyć
tylko końcową kropkę, |

Z Warszawy minister Barthou
uda się do Krakowa, gdzie spędzi
jeden dzień, mianowicie środę 25
kwietnia, poczem wyjedzie do Pragi.
Pobyt ministra Barthcu w Pradze
potrwa dwa dni. Po

Francja. |
min. Barthou,
Warszawie trudniejszą rolę aniżeli
mińister Barthou, który nie jest
obciążony rokowaniami w sprawie
paktu 4-ch.

Dla Francji, pisze Bernus, jest
rzeczą ważną mieć dokładne intor-
macje o zamiarach Polski. Polska
może prowadzić taką politykę, jaką
zechce. Autor pyta się, czy Polska
nie pójdzie zbyt daleko na rękę nie-
mieckiej polityce, co zmusiłoby po-
litykę francuską, aby przystosowała
się do nowej sytuacji.

Bernus zauważa, że Polska
Francja powinny postępować soli-
darnie i że Niemcy doprowadziły do
rozluźnienia tej solidarności,

—
.

Prasa sowiecka o podróży min. Barthou.
MOSKWA. iPat), Komentując

podróż min. Barthou do Brukseli,
Warszawy i Pragi, „Izwiesija“ pi-
sze, że przekracza ona wymianę
zwykłych wizyt dyplomatycznych,
będących maniiestacją istniejącego
stanu rzeczy. Na gmachu francuskie-
$o systemu sojuszów, który zdawał
się być niewzruszony w pierwszych
latach powojennych, pojawiły się ry-
sy, których nie można zalepiać daw-
nemi środkami w drodze zwykłych
rokowań. Trzeba obecnie wyjaśnić,
czy odbudowa poprzedniego znacze-
nia powojennych sojuszów jest wo-
góle możliwa, czy też należy budo-
wać go na nowo, biorąc pod uwagę
nową sytuację międzynarodową.

Jeżeli chodzi o Belgję, „Izwie-
stja“ kwalifikują znane wystąpienie
premjera Broockville, jako odchyle-
'nie od linji wspólnej trancusko-bel-
śijskiej. Wi Pradze min. Barthou bę-
dzie się starał znaleźć kompromiso-
we rozwiązanie problematu  dunaj-
skiego, który spowodował ujawnie-

!

 

nie głębokich sprzeczności między
Małą Ententą i Francją.

Przechodząc do zapowiedzianego
przyjazdu min. Barthou do Polski,
„Izwiestja” piszą: Najbardziej skom-
plikowane zadanie oczekuje mini-
stra spraw zagranicznych Barthou w
Warszawie. W momencie zatsierania
sojuszu polsko-francuskiego miał na
względzie ówczesny stan stosunków
z Niemcami i Z.S.S.R. Uregulowanie
stosunków: polsko-sowieckich, z dru-
giej zaś strony zbliżenie francusko-
sowieckie przesunęło z francuskie-
go punktu widzenia ciężar sojuszu z
Polską w kierunku stosunków pol-
sko-niemieckich. Do tego — piszą
„Izwiestja” — dochodzi zbliżenie
polsko-niemieckie, Dlatego to pod-
czas pierwszej wizyty francuskiego
ministra spraw zagranicznych w Pol-
sce Barthou będzie musiał wyjaśnić,
na jakich podstawach oprzeć należy
stosunki polsko-francuskie.

Zadania podróży min. Barthou
nie są najłatwiejsze, Podróż ta w: naj
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zagranicą 8 zł.

Wywiad z gen. Laidonerem.
| TALLIN (Pat) _ Korespondent
IPAT'a uzyskał w dniu 27 bm, wy-
|wiad z giównodowodzącym i szeiem
obrony wewnętrznej w Estonji, ge-

\ пега1ет Laidonerem, który z upo-
(ważnienią państwa i parlamentu
(sprawuje obecnie najwyższą władzę
(w kraju. Rozmowa odbywała się w
(sztabie $eneralnym, gdzie gen. Lai-
|doner stałe urzęduje. Tym razem
był on po cywilnemu i bez żadnych
odznak,

Przyjechał pan zapewne, zaczął
rozmowę p. $en. Laićoner, aby zo-
baczyć rewolucję, a tu ma pan tyl-
ko deszcz i mgię, rewolucji nato-
miast żadnej niema, Życie płynie
całkiem spokojnie i normalnym try-
bem.

Dalej gęn. Laidoner mówił o po-
wodach, które. skłoniły rząd do
przedsięwzięcia zdecydowanych i
szybkich kroków, jakiemi było za-

 
szego czasu kraj cały znajdował się
pod terorem organizacji byłych
kombatantów, niesłusznie  zrćsztą
noszącej tę nazwę, albowiem właści-
wych uczestników walk niepodległo-
ściowych w organizacji było niewie-
lu, Znaczną, ale to bardzo znaczną
większość członków stanowią ele-
menty przygodnie zwerbowane z
pośród wszelkiego rodzaju malkon-
tentów.  Przyjmowano do związku
wszystkich, kogo się dało, bez żad-
nej selekcji, bez żadnego wyboru.
Czionków werbowano najróżnorod-
niejszemi obiecankami, a gdy to nie
skutkowało, uciekano się do teroru

mujący pewne stanowiska, czy to w
wojsku czy w urzędach, wywierali
nacisk na swoich podwładnych, zmu-
szając ich do wstępowania do orga-
nizacji Uprawiana przez związek
kombatantów demagogja doprowa-
dzona została do potwornych wprost
rozmiarów. Obiecywano absolutnie
wszystko, dzielono zgóry pomiędzy
swoich sprzymierzeńców posady,
operowano fałszem i obłudą, Przy-
puszczono również atak do wojska,
przyczem nie chodziło tu o zapew-
nienie sobie pewnej liczby głosów
przy ewentualnych wyborach, ale o
skaptowanie jednostek, któreby na-
stępnie wpływem swoim dopomóc
mogły w przeprowadzanej akcji
osiągnięcia głównego celu, jaki or-
$anizacja ta postawiła sobie, miano-
wicie zagarnięcia władzy państwo-
wej w swoje ręce. Psychologiczne
zatrucie narodu  postępowało w
szybkiem tempie, Te stawało się
natyle niebezpieczne, że groziło już
wytaźną wojną domową i przelewem
krwi. Trzeba przypuszczać, że tak
łatwo i bez sprzeciwu celu swego
kombatanci osiąśnąćby nie zdołali.

HE

 

PARYŻ. (Pat). Dzisiaj rano min.
Barthou wyjechał do Brukseli. Pra-
sa omawia znaczenie - tej podróży.
„Excelsior' pisze:

Naprėžno propaganda zagranicz-
na usiłowała dosyć dowolnie tłuma-
czyć niedawną mowę premjera Bro-
ockville, pragnąc przeciwstawić Pa-
ryż Brukseli w sprawach rozbroje-
nia, Wyjaśnienia, udzielone w łonie
rządu belgijskiego i w senacie bel-
$ijskim, stwierdziły całą  absur-
dalność pogłosek o rzekomem nie-
porozumieniu obu rządów. Podobnie,
jak i Francja, Belgja nie dopuszcza
również ulegalizowania niedawnych
zbrojeń niemieckich. Podobnie, jak i
RAZ ke ii PORZE KE
mniejszym stopniu nie będzie przy-
pominała przeglądu /vuszykowanych
siłł o MW tem właśnie należy szukać
wyjaśnienia dla mieukrywanego sce-
ptycyzmu, przebijającego w powital-
nych głosach krajów, do których
wybiera się francuski minister spraw
zagranicznych, 

rządzenie w dniu 12 bm. Od dłuż-

Rozumie pan, że, o ile wojna domo-
wa jest niebezpieczna dla wielkich
państw, to @а małej Estonji byłaby
ona wprost zabójcza. Nie ulega
wąłpliwości, że istnienie państwa
stanęioby wówczas pod znakiem za-
pytania. Muszę tu jeszcze dodać, że
'organizacja kombatantów w akcji
swojej stosowała metody i szablony
"wręcz sprzeczne z etyką i zwycza-
jami narodu estońskiego. Był to
|szablon obcy, importowany bądź to
z zachodu, od niemieckich narodo-
| wych socjalistów, bądź też ze wscho-
jdu z Kominternu. Jeden i drugi
| wzór skwapliwie wykorzystywano
ji szeroko stosowano w swej akcji,
dążąc do jaknajszybszego zagarnię-
cia władzy, do dyktatury jednej
partji, do teroryzowania większości
narodu przez znikomą mniejszość.
Sytuacja była o wiele poważniej-
sza i groźniejsza niż w okresie puczu
komunistycznego w 1924 r. Kraj stał
w obliczu katastroły, zagrożony był
nietylko ustrój ale i niepodległość
państwa. Zachowywanie się w ta-
kich warunkach pasywnie byłoby
$rzechem nie do darowania, posia-
dane zaś doświadczenie mówiło nam,
że bezczynnością sprawie nie dopo-
możemy. Należy przejść do akcji i
działać możliwie szybko. Prezydent

mandatem w tym kierunku. Zaczą-
łem od likwidacji związku komba-
tantów, która jest na ukończeniu i 

i gwałtu. Członkowie związku, zaj-. puszczę do Estonji

 

A JEDNAK

RBATA

MIELNIE
| Podrėž Mii Barthou 2% Bru

;, Francja, Belja nie myśli o żadnej kon ;

tak, jak w 1924 r. powiedziałem, że
„nie dopuszczę do Estonji komuniz-
'mu, tak dziś pówtarzam, że nie do-

niemieckiego na-
„cjonal-socjalizmu. Jeżeli chodzi o
najbliższą przyszłość, to dążyć będę
do tego, aby w całym kraju zapano-
wał kompletny spokój. Pęwne reior-
my, których domaga się życie, a
których poprzednio nie można było
przeprowadzić ze względu na to, że
nie mieliśmy trwałego rządu, obec-
nie będą urzeczywistnicne, przy-
czem nie ma dla nas znaczenia, z
której partji czy organizacji wyszła
inicjatywa danych reiorm. Przyjmie-
my to co dobre, a to co złe odrzu-
cimy.

Dalej rozmowa przeszła na spra-
wy zagraniczne i interesującą dziś
świat cały kwestję rozbrojenia.

Jeżeli chodzi o politykę zagra-
niczną Estonji, mówił gen. Laidoner,
to tradycyjne zasady tej polityki bę-
dą w całości utrzymane. Żadnych
zmian pod tym względem nie bę-
dzie. Nie potrzebuję robić tajemni-
cy z łego, że dążymy do urzeczy-
wistnienia ścisłej współpracy mię-
dzy państwami bałtyckiemi i Pol-
ską, w przekonaniu, że łączą nas
wspólne niebezpieczeństwe i wspól-
ne interesy. Mamy nadzieję, że do

LAKRR R 4
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| wencji, przewidującej ponowne zbro.
„jenia.. Oba kraje są jak najzupełniej
zgodne co do tego, że rozbrojenie
powinno być uzależnione od kontro-
li i gwarancyj wykonania przez pań-
stwo zobowiązań, Ta jednomyślność
poglądów miewątpliwie ujawni się
jeszcze dzisiaj podczas rozmów
francusko . belgijskich.

еа
ESL ALTEA

Pismo litewskie „Tewu Zeme“
(III. 1934) pisze na temat stosunków
litewsko-niemieckich, co następuje:
Ostatniemi czasy rząd Hitlera po*
wziął plan uzbrojenia ludności Kraju
Klaipedzkiego i oderwania go od
Litwy w drodze zbrojnego powsta-
nia. Plan ten jednak został wczas
udaremniony przez osadzenie dzia-
łaczy niemieckich w więzieniu.
Obecnie Rzesza stosuje represje $o-
spodarcze, zamykając wwóz  towa-

 

państwa i parlament obdarzyli mnie| h

   

tego koła wkrótce przyłączy się
również i Litwa. Chcemy utrzymy-|
wać dobre stosunki z naszym sąsia- |
dem wschodnim podobnie jak i z|
Niemcami. Będziemy się bronili,
przeciwko przenikaniu do kraju na-
szego niemieckiego nacjonal - socja-
|lizmu, ale z państwem niemieckiem,
jako takiem, chcemy żyć po przyja-
| cielsku. |

W| końcu, odpowiadając na pyta-
nie, general Laidoner poruszył rów-
niež sprawę rozbrojenia. Nie będę
ukrywał, mówił on, że w kwestji
rozbrojenia jestem pesymistą. Boję
się, że wkrótce caiy świaż zamiast
się rozbrajač, wejdzie w okres no-
wych zbrojeń. Eweutualność taka
tembardziej winna skłaniać male
państwa do ścisłej współpracy mię-
dzy sobą, Wiem, że tak w komisji
rozbrojeniowej, jak i poza komisją,
czynione są próby ograniczenia
zbrojeń, dotychczas jednak wysiłki

|te, jak widać, nie dały żadnych do-
dątnich rezultatów. Naturalnie, śdy-
by to udało się osiągnąć, byłoby
więcej niż dobrze, :

Na tem zakończyła się półgo-
dzinna interesująca rozmowa z naj-
większym dziś w Estonji człowie-

MISTERJUM

 kiem, którego naród otacza specjal-
ną sympatją i uważa za swego bo-,
atera,

 

polsko -
PRAGA (Pat). Dzisiejszy „„P.ra-

ger Tageblatt' zamieszcza  wiado-
mość, że poseł czeskosiowacki w|
Warszawie ,Girsa, złożył ministrowi|
spraw. zagr. Beneszowi i wicemini-
strowi Krofcie sprawozdanie o sytu-|
acji w Polsce. Dziennik dowiaduje|
się, że wszystkie wydarzenia posia- |
'dają przedewszystkiem charakter lo-|
kalny, nie będą miały żadnych po-|
ważniejszych następstw politycznych. 

Pożądany zwrot

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszenłera i przesyłką pocztową ZŁ 4 gr. 08,

OGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr. ze
tekstem (10 łarnowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem pe £3 gr. Ogłoszenie
wyłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 28 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konte czekowe w P. K. O. Nr. 86187.

ytuacja w Estonii.

Permiqy

 

JUM MĘKI
PAŃSKIEJ

Dnia 28-Ili r. b. © godz 18 ej
uczniowie Salezjańskiej Szkeły

Rzemiosł odegrają

«MĘKĘ PAŃSKĄ»
w 6 ac 7.

Misterjum zost«ń'e odeg'ane w
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sali „Ogniska* koiejowego (Kole-
jowa 19).

Ceny biletów 80 gr. I 50 gr.   
 

   

Niemiecko-polskie
dusery.

BERLIN, (Pat), W czasie uroczy-
stości niemieckiego związku sportu
lotniczego w Gliwicach komendant
grupy górnośląskiej dr. Verres o-
świadczył:

Cieszymy się z powodu dojścia
do pokojowego porozumienia z na-
szym najbliższym sąsiadem, którym
jest Państwo Polskie. Przed kilku
dniami młody lotnik sportowy z Gór
neśo Śląska zmuszony był do lądo-
wania w Kongresówce. Został tam
z rycerską  gościnnością przyjęty i
wysłany z powrotem do Niemiec.
Również aparat w stanie nieuszko-
dzonym zwrócono nam bez żadnych
trudności, Jest rzeczą zrozumiałą, że
okażemy tę samą rycerską gošcin-
ność wobec polskiego lotnika spor-
towego, któryby się zabłąkał na te-
|rytorjum górnośląskiem,

  Р К

w zatargu
czeskim. _
strony polskiej. Ze strony polskiej
zastósówano represje niechętnie.
Dalej dziennik donosi, że rektorat
uniwersytetu Jagiellońskiego zwró-
cił się do oficjalnych czynników pol-
skich z listem, w którym stwierdza,
że Kaszycki znany jest w Krakowie
jako wybitny Czechofil, o. czem po-
informowany był również czeski
konsul w Krakowie. Oficjalne „Pra-
ske Nowiny”, komentując wydarze-

i w krótkim czasie będzie przywró- |nia czesko-polskie, piszą, że powtór-
'cony spokój. Czynniki praskie są
| zdecydowane zbadać troskliwie
| wszystkie wypadki i zlikwidować je
w: życzliwy sposób. Dalej w obszer-|
nej wiadomości z Warszawy dzien-|
nik: stwierdza, że rozdźwięki, jakie

powstały między Czechosłowacją a|
Polską nie zostały spowodowane ze|

Niemcy przed
BERLIN (Pat) Wedłuś sprawo-

zdania Banku Rzeszy, pokrycie w
dniu 23. IIL rb. wynosiło 8 proc.
wobec 8,2 proc, w dniu 15 bm.

Wiadomości o konilikcie między.
dr. Schachtem, prezydentem Banku.
Rzeszy, a kołami popierającemi de-| 
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Przywiócenie awansów urzędniczych.
Jak się dowiaduje Ajencja „Iskra

ze sier miarodajnych, awanse urzęd-
nicze, które — jak wiadomo — od
końca 1930-go roku były wstrzyma-
ne, w roku bieżącym — zgodnie z
zapowiedziami — zostaną przywró-
сопе.

Termin, od którego awanse u-
'rzędnicze będą przywrócone, usta-
lony został na dzień 1-szy maja r, b.

 

 

rów litewskich. To imperjalistyczne
| państwo zagraża wciąż Litwie nie-
„bezpieczeństwem, lecz konieczno-
į šcią jest utrzymywanie z niem po-
jprawnych stosunków sąsiedzkich.
| Należy jednak strzec.się tu złudzeń,
po których następuje bolesne roz-
czarowanie, Dzisiejsze trudności na-
leży przypisać . temu, że Litwa
względem Niemiec kierowała się  dotychczas gotową do ustępstw
przyjaźnią sąsiedzką. Wypadki hi-

nie zaznaczają, iż nieporozumienia te
są wybitnie anormalne, albowiem
korzyści z nich nie mogą mieć ani
Polska, ani Czechosłowacja i dlate-
$o ze strony czeskiej uczynione zo-
stanie wszystko, aby wydarzenia te
zostały spokojnie zlikwidowane i
najprędzej zapomniane,

bankructwem.
waluację marki niemieckiej znalazły
ponowne potwierdzenie w artykule
dr. Schachta, zamieszczonym w o0r-
$ganie wielkiego przemysłu „Rhei-
nisch - Meinische _Wirtschaits - Zei-
tung”, w którym dr. Schacht m, in.
wywodzi, że dewaluacja nie da się
pogodzić z istotą niemieckiego naro-
dowego socjalizmu i zasługuje na
najostrzejsze potępienie.
W kołach londyńskiej City krążą

pogłoski o spodziewanym wkrótce
ustąpieniu dr. Schachta, który ma się
sprzeciwiać udzieleniu  dostatecz-
nych kredytów na iinansowanie hi-
tlerowskiego programu robót.

Londyńskie  „Financiel News“
podkreślają, że ustąpienie dr. Scha-
chta wywołałoby ostateczne poder-
wanie zaułania do Niemiec, albo-
wiem do tej pory zaułanie to opie-
rało się na osobie Schachta.
W związku z niepokojącemi wia-

domościami o sytuacji Niemiec, nie--
mieckie pożyczki państwowe w d, c.
mają na giełdzie londyńskiej tenden-
cję zniżkową. 7 proc. poż. obniżyła
się o 11/2 punkta do 771/2, a 5 i pół
proc, spadłą o 11/4 do 48/2.
BSTZEATA TRS

Zapowiedź redukcji
8 tysięcy robotników.

Jak informują ,„Polonję“ Zz wiaro-
śodnego źródła, Związek Pracodaw-
ców w Katowicach, z chwilą wypo-
wiedzenia taryfy zarobkowejw prze.
myśle górniczym na Śląsku będzie
się domagał obniżki płac w wysoko-

 

ści od 15 do 25 proc. Na wypadek,
gdyby komisja arbitrażowa nie zgo-
dziła się na te żądania, Związek Pra-
codawców zapowiada redukcję 8 ty-
sięcy. górników,
GDOUPELKOCWTR AINANURARRN DENA”ICZBE4-, POCGCTEPITCĄ

storyczne dowiodły jednak, że Li-
twa zanadto kochała Niemcy. Był to
wielki błąd, który wyrządził Litwie
poważne szkody
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Przyszły dyktator Francji.
„Gringoire“ w rubryce „Portraits“

podaje interesujące studjum Re-
couly'ego o popularnym wodzu „Krzy
żów Ognia” pułkownika de ia Roc-
que,

Członkowie organizacji b. kom-
batantów odegrali wybitną roię pod-
czas pamiętnych  maniiestacyj z
dnia 6 lutego. Swiadkowie twierdzą,
że zorganizowana i zdyscyplinowa-
na lalanga mogła nawet bez broni
przeforsować zatory, zwalić baryka-
dyi dotrzeć do Izb deputowanych.

Nie uczynili tego — pisze
Recouly — i dobrze zrobili. Bo ani
opanowanie paiącu.Burbońskiego,

ani wrzucenie do Sekwany kilku po-
słów, nie rozwiąże zagadnienie sil-

nego rządu. Nie chodzi o to, by zli-
kwidować instytucję parlamentu, ale
zreformować ją. Trudno jednak przy
puścić, aby teodalna potęga parla-
mentu (taką samą siłą rozporządzali
średniowieczni baronowiej oparta
na barkach wyborców z prowincji,
których suto opłaca z naszych kie-
szeni, dała sobie odebrać władzę. Je-
dynie siła zadecyduje o losach Fran-
cji. Walka toczy się między tymi,
którzy chcą żyć, a tymi którzy tam-
tych uciskują i gnębią w sposób.. le-

galny, ; ; la Akos

„Krzyże Ognia“ zajmują wybilne
miejsce w szeregach armji narodo-
wej dążącej do reformy ustroju. Cóż
oni reprezentują. Skąd pochodzą?
Dokąd idą?

(Wojsko warte jest tyle ile wart
jest wódz — powiada Recouly. —

(Wodzem Krzyżów Ognia jest pui-
kownik de la Kocque, który wyszedł

z armji syt chwały i zaszczytów. Ma

lat 45, energiczną postawę, twarz

pełną wyrazu, jest cały poharatany
i poznaczony bliznami, gdyż brał u-
dział i w walkach w Marokko i na
ironcie francuskim. Uparty jak Ower
nijak. Ojciec jego byt jenerałem ar-
tylerji marynarki wojennej — on sam
ukończył Saint-Cyr i odbył nowicjat
wojenny w Maroko. Typowy kolon-
jalny wojak, Mówi po arabsku, jak
Arab. Ranom odniesionym podczas
bitwy pod Kenitra zawdzięczał prze-
niesienie do Francji, gdzie niebawem
poszedł na front, Jest oficerem: Legji
honorowej, a w 32 r. życia zostaje
dowodcą bataljonu, w nagrodę za to
że wa.ął do niewoli cały bataljon
niemiecki. :

Po wojnie wziął go do siebie
Foch. Jako oficer sztabowy, zostaje
wysłany do Polski, jako instruktor
armji polskiej. Następnie bierze u-
= w wojnie marokańskiej w К-
ie. й j- a k

Mreszcie wyszediszy Zz armji o-
bejmuje kierownictwo organizacji b.
kombatantów, skupionych pod sztan
darem Krzyżów Ognia.

Organizacja licząca setki tysięcy
członków dzieli się na sekcje, Każdy
okręg Paryża posiada jedną sekcję,
prowincja posiada ich dwieście, Na
czele sekcyj stoją wypróbowani, zde
cydowani na wszystko ludzie.
Wbrew pozorom bynajmniej nie ofi-
cerowie, ale niższe szarże — byli
kaprale, albo zgoła prości żołnierze.
Większość stanowią nie t. zw. inte-
ligenci, ale lud — w stosunku 80 pro-
cent, ъ ‘ i

Obok Krzyżów Ognia rozwijają
się dwie organizacje zależne od La
Rocque — „Zw. Synów b. komba-
tantów* i „Zw. Ochotników Naro-
dowców*. WM ten sposób Liga b.
kombatantów otrzymała zastrzyk
młodej krwi. '

Dotychczas Liga posiadała mme-
sięcznik „Flambeau“, (Pochodnia),
który obecnie przekształcił się w ty-
godmik. Zarówno szefowie jak i
członkowie Ligi są republikanami,
którzy nie utracili wiary, że republi-
ka — ale odrodzona, inna niż ta, któ
ra obecnie rządzi Francją — od-
powiada najbardziej Francuzom. Ma
to być republika, posiadająca wła-
dzę wykonawczą, zapiewniającą о-
bywatelom wolność prasy, niezależ-
ność poglądów, możność wybierania
kierowników państwa zgodnie z su-
mieniem.
Wodzowie „„Krzyżów Ognia" wie-

rzą, że dla przeprowadzenia takiej
rełormy nie trzeba nawet zmieniać
konstytucji i tworzyć nowej. Fabry-
kowanie nowego motoru zabrałoby
zbyt wiele czasu, wywołałoby wiele
nieporozumień — lepiej zatrać się
do reparacji motoru. Jego części
składowe są z mocnego materjału.
A „Marianne“, w wywiadzie u-

dzielonym przez pułkownika, dodaje
kilka charakterystycznych cyfr.

„Nasz związek — powiada de La
Rocque — powstał w r. 1927. Do-
wództwo  objąłem osobiście w r.

1930. „Krzyże Ognia* do których
mogą należeć tylko ci kombatanci,
którzy byli odznaczeni za walecz-

ność — posiadającą 50 tysięcy człon-

ków rzeczywistych. Pozatem mamy

40 tysięcy sympatyków, którzy nas

popierają. Poboczna organizacja „O-
chotników narodowców* do której

należą synowie b. kombatantów, al-

bo „synowie duchowi”, liczy również

50 tysięcy członków, przeważnie

wieśniaków, lub drobnych rzemieśl-
ników. Nasz wpływ na młodzież da-
je się coraz silniej zaznaczać. Wie-

rzę w młodzież i jestem pewny, że

nie spotka mnie zawód.
Pułkownik La Rocque posiada w

obecnej chwili w samym Paryżu 85

sekcyj, a zamierza utworzyć nową  

sekcję ochotników rezerwy, któ-
rych będzie można mobilizować w
miarę potrzeby.

Zadaniem ich będzie  wzy-
wac na zbiórkę kolegów, nie posłu-
gując się telefonem, ani pocztą, W
ten sposób można będzie w przecią-
gu kilku godzin zmobilizować kilka;
tysięcy ludzi, Dzięki dyscyplinie,
jaka panuje u „Krzyżów Ognia“ —
manifestacja w dniu 5 i 6 lutego od-
byłą się spontanicznie w ostatniej
chwili.
— „Nie trzeba nas nazywać fa-

szystami — dodaje wkońcu pułkow-
nik de la Rocque — nasz sztandar
nie jest ani biały, ani czerwony, ale
niebiesko - biało - czerwony. Każdy,
kto wierzy w trójbarwny sztandar,
może iść z nami, Nie pytajcie mnie,
czy posiadam program, nie pytajcie,
co zrobię, gdy zdobędę władzę. Jest
to pytanie klasyczne, a głupie.
Wszystkie programy, to sieczka,
którą się zapycha czaszki. Polityka
rządowa tworzy się spontanicznie
pod dyktandem okoliczności. Dosyć
mamy fabrykowanych doktryn iaei.
— Istnieją jednakże zasady, co

do których wszyscy Francuzi, ci z
lewa i ci z prawej strony — są zgo-
dni. Należy w ramach konstytucji
dokonać reformy władzy...
— Jesteśmy silni. W. r. 1929 po-

siadaliśmy 6 tysięcy ludzi, dzisiaj
rozporządzamy 140 tysiącami, a od
dnia 6 lutego dziennie zgłasza się do
nas po kilka setek kandydatów."
Mam wrażenie, że pułkownik de

la Rocque potrafi dokonać rzeczy
wielkich konkluduje Philippe
Boegner, autor wywiadu.

DZIENNIK WILEŃSKI *i

| © prasy.
Kto lepszy?

Sprawa czynnego znieważenia
| prot. Handelsmana narobiła: wielkiej
|wrzawy nietylko w prasie żydow-
I skiej, ale i żydofilskiej.

Ponadto fakt ten odbił się sze-
rokiem echem z powodu ostrych re-
presyj w stosunku do młodzieży.

Aresztowano. kilkudziesięciu lu-
dzi, a kilku z nich po dziś dzień prze-
bywa w więzieniu śledczem,

Większość wypuszczono wobec
braku podstaw do oskarżenia.

Wszystko to dało asumpt „ABC”,
do następującego przypomnienia:

Zapomina się, że wypadek pobicia pro.
Handelsmana nie był pierwszym tego rodza-

ju wypadkiem nietylko na terenie akade-
mickim, ale nawet na terenie Uniwersytetu

Warszawskiego, Mniejwięcej rok temu zo-

stał napadnięty i obrzucony zgniłemi jajami

a następnie, gdy zaatakował napastników,

pobity laską, i pozbawiony kapelusza, pro-

fesor Wałek - Czernecki. Mało tego! W
tydzień później kukła, wyobrażająca prof.

Czerneckiego, została wywieszona na bra-

mie Uniwersytetu. A jednak aresztowanie

kilkudziesięciu ludzi nie nastąpiło, Uniwer-

sytetu mie zamknięto, w więzieniu na Pa-

wiaku nie osadzono nikogo.

Dalej stwierdza „ABC”, że p. Wa
łek - Czarnecki, jest
legjonistą i piłsudczykiem z prawdziwego

zdarzenia. Jest rodowitym Polakiem, a po-
bicie go była wynikiem otwarcie przez prof.

Wałka prowadzonej akcji za zniesieniem

autonomji uniwersyteckiej. Prof, Wałek-

Czernecki jest człowiekiem, któremu obóz

sanacyjny na Uniwersytecie zawdzięcza

dość dużo, który był tego obozu lilarem i

| reprezentantem, zawsze w sposób jaskrawy

stając przy wszelkich projektach rządo-
| wych. Prof. Wałek-Czernecki jest również

 
Czy będzie dewaluncja franka?

Dwa państwa na świecie i ich

gospodarka budzą obecnie po-

wszechne zainteresowanie: — Siany

Zjednoczone i Francja. Murowany 1

niewzruszony — zdawałoby się —

dolar spadź prawie do połowy swej

wartosci w ziocie z woli kierowni-

ków amerykańskiej polityki gospo-

darczej. Czy będzie spadaf dalej i na

jakim poziomie nastąpi jego osta-

teczna stabilizacja? L'rank irancuski,

mimo wielu przeciwnych zapowie-
dzi, zdołał do tej pory utrzymać swą

wartość. Rząd irancuski nie zerwai

z podstawą ziotą swej, waluty i wie-

lokroinie zapowiadal, že od podsta-

wy tej nie odejdzie. Mumo to nad

trankiem irancuskim zawisło pyta-

nie: czy uda się tak bezwzględnie

jego kurs utrzymać, a nadewszysiko,

czy w dalszym rozwoju wypadków

wyjdzie to na pożytek gospodarce

francuskiej” Aibowiem z zagadnie-

niem waluty, iączy się również Za-

gadmienie cen : zagadnienie kosztów

produkcji,  przedewszystkiem ze

wzgiędu na eksport. W, datszem na-

stępstwie wyłania się kwestja, czy

pieniądz ma być związany ze Zi0-

tem, czy też z towarem, z obrotami

handlowemi. Innemi stowy, czy war-

tość pieniądza ma być sztywna, jak

to ma miejsce przy walucie o pod-

stawie złotej, czy też wartość tę na-

leży przystosować do istniejących

warunków gospodarczych. Stany

Zjednoczone przeprowadzają teraz

wielki eksperyment przystosowania

swej waluty do obrotu towarowego.

Francja przeprowadza niemniejszy i

może niemniej ryzykowny ekspery-

meni utrzymania sztywnego  pie-

niądza. SO dwa a
(Wbrew: temu, co obserwujemy w

reszcie Europy, zwłaszcza w Euro-

pie środkowej, gdzie ceny zwłaszcza

na produkty rolne upadły poniżej

kosztów produkcji — we Francji od

chwili ustabilizowania iranka rozpo-

czyna się powolny ale stały wzrost

drożyzny. Stan dzisiejszy możemy

śmiało podciągnąć pod obowiązującą

zasadę ekonomji: wielka ilość pie-
niądza i ciągle rosnący zapas krusz-

cu, mała stopa procentowa i bardzo

wysokie ceny. Wszystko to zaś w

odniesieniu do sytuacji na rynku

międzynarodowym — napełnia eko-

nomistów: irancuskich jaknajbardziej
umotywowanemi obawami.

Ceny francuskie sąo wiele wyż-

sze od cen w reszcie Europy i świa-
ta. Jeżeli poziom ich nie ulegnie za-
sadniczej zmianie — to Francja na-
razi się na katastrofę gospodarczą

w postaci ruiny swego przemysłu i
handłu. Powodem redukcji górni-
ków, tak przykro dotykającej na-
szych rodaków we Francji — jest

silny spadek cen angielskich, które-

mu z powodów ogólnej polityki han-

dlowej nie można przeciwstawiać

wysokich stawek celnych. Działa tu
automatycznie klauzula  najwyžsze-
go uprzywilejowania i naruszać jej
nie wolno. Z drugiej zaś strony Zza-
lewa Francję towar obcy, coraz to
bardziej poszukiwany z powodu jego
taniości i wysokich kwalifikacyj. Te
ostatnie są znowu niebezpieczne,
gdyż przyzwyczajają bardzo szero-
kie warstwy konsumentów do towa-
ru obcego o lepszej jakości, ani-
żeli krajowy

Od kilku miesięcy obserwowany
jest stały wzrost zapotrzebowania
na angielskie materjały, które mimo
cła nie są droższe od francuskich,
konkurencja wytwarzana  fabrykom i]

ljońskim, wzrasta z każdym dniem.
'TVosamo tyczy się catokształtu fran-
,cuskiego przemysłu maszynowego,

|narażonego znów na zalew towarów

amerykańskich, Jak wielkie są roz-
piętości cen — wykazują przykłady

z życia codziennego. l tak maszyna

do pisania systemu „Remington“

kosztowała w roku 1933 w styczniu
1800 irankow. Теп sam model sprze-

dawano w 1933 w maju za 1250 fr., a

obecnie cena jego wynosi loco Paryż

950 fr., to jest blisko połowę warto-

ści z przed roku. Natomiast francu-
skie wyroby z tego zakresu okazują

tylko bardzo nieznaczną zniżkę, 0-

siągniętą rezygnacją z udoskonale-

nia systemu. Vodobnie przedstawia

się sytuacja w; przemyśle automobi-

lowym, gdzie nowe „Fordy“ poczy-

nają rugować tak do niedawna tanie

i popularne „Citroeny'.
Jakie będzie wyjście z zamknięte-

go koła wysokich cen we Francji?Si

łą rzeczy nasuwa się tu problem czę-
ściowej dewaluacji fr. na wzór An-

glji i Stanów Zjednoczonych. Nie jest

to jednak bezpieczna próba ożywie-

nia konkurencji na rynku między-

narodowym.  Przedewszystkiem ze

względu na psychologję społeczeń-

stwa, które przeszło już częściową

inflację i którego zaufanie do franka

poderwanoby momentalnie, Różnice

zaś między Anglją a Francją, są o ile
chodzi o tę „skalę zaułania* dość

wielkie; dewaluację funta wytrzy-

mała W. Brytanja naogół biorąc do-

brze — ale inne są warunki w im-

perjum króla Jerzego, a inne na kon-

tynencie Europy. Nawet zwolennicy

dewaluacji liczą się poważnie z moż-

liwością ucieczki mas od narodowe-
go pieniądza, która wyrządziłaby tu

niesłychane szkody.
Powtóre dewaluacja iranka ozna-

czałaby natychmiastowy odpływ

wielkich kapitałów, zarówno swoich,

jak i obcych. W chwili, kiedy mini-

sterstwo skarbu czyni heroiczne wy-

siłki aby wyjść poza obręb deficytu

— tego rodzaju eksperyment mógł-

by okazać się grubo: niebezpieczny.

Dewaluacja przyniosłaby chwilowe

tylko odprężenie — ale nie wyna-

grodziłaby ani w przybliżeniu

późniejszych strat. Już dzisiaj
zwraca się uwagę na objaw wzmożo-

nego poszukiwania przez kapitały
francuskie obcych lokat. Zjawisko

to przybrałoby bardzo na sile z

chwilą załamanią się franka. Możli-

wość nieopanowania sytuacji, to

znaczy dalszej, już niezależnej od

kierujących czynników dewaluacji

nie byłaby wcale wykluczoną.

wartości franka, jest, o ile chodzi o

opinję społeczeństwa, raczej miepo-
pularny. Mówi się o zwiększeniu

premji eksportowej, o ustaleniu za-

sadniczej różnicy między cenami

produktów, przeznaczonych do kon-

sumpcji wewnętrznej — towarami
przeznaczanemi na eksport. Oczy-
wiście te ostatnie, korzystałyby z naj

dalej idących udogodnień pod wzglę-
dem fiskalnym. Byłaby to próba go-

spodarki planowej, silnie zresztą

zwalczana przez zwolenników libe-

ralizmu ekonomicznego, którzy wy-

kazują, że przeprowadzenie tego ro-

dzaju -rozgraniczeń produkcji jest
dzisiaj niemożliwe.
ma ОНООНА НОО ОНОНОИОНИОЕНЕННННЕНР

Sala de wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz. 
Naogół biorąc, pomysł obniżenia! 

„protesorem historji, niegorszym historykiem,

tHandelsman.

tych wszystkich powo-

niż proi.

mimo jednak

dów, któreby powinny osobę proi. Waika

czynić sierom rządowym szczegolnie cenną,

takt jego pobicia nie wywołał w sierach sa-

nacyjnych nawet w połowie tego oburzenia

co pobicie proi. fiandelsmana i nawet w

drobnej części nie pociągnął tak daleko idą-

cych represyj. Dlaczego?

Odpowiedź na to pytanie dla
człowieka, stojącego poza obrębem
„sler decydujących” obecnie, jest

rzeczą conajmniej trudną. Pozostają
więc same znaki zapytania:

Dlaczego droższy i bardziej wartościo-

wy jest prof. Handelsman, niż prof, Wałek?

Dlaczego szczególnie oburzający jest takt

pobicia właśnie tego a nie innego prolesora?

Dlaczego historyk pochodzenia żydowskie-

go jest wyżej ceniony od historyka pocho-

dzenia polskiego? Dlaczego tak boleśnie

odczuły sfery sanacyjne 4akt znieważenia

prof. Marcelego Handelsmana, o tyle bole-

śnie od faktu znieważenia i pobicia prof.

Tadeusza Wałek-Czerneckiego?

Niewiadomo...

Ryzykowne porównanie.
Dobrze jest czasem zajrzeć

prasy żydowskiej.
Radzimy to czynić jaknajcześciej

naszym żydofilom, którzy oburzają
się na stosowanie bojkotu wobec
żydów.

Mamy właśnie przed sobą ostatni
numer „Naszego Przeglądu”, w któ-
rym o bojkocie mówi niemal co dru-
ga wzmianka, czy artykuł.

I tak artykuł wstępay poświęco-
ny jest polemice z „Gazetą War-
szawską' w sprawie bojkotowania
przez żydów niemieckiego pianisty
Backhausa.
M przeglądzie prasy polemizuje

„Nasz Przegląd” z „ABC* również w
sprawie bojkotowej, a tuż obok za-
mieszcza depeszę Żydowskiej Agen-
cji Telegrałicznej p. t.

„Bojkot' żydowski przyśpieszy koniec

reżimu hitlerowskiego”.

W polemice z „Gazetą MWar-
szawską' na temat zagadnienia in-
teligencji m, i. ucieka się publicysta
żydowski do porównań nieco ryzy-
kownych.

Mianowicie, odpowiadając na po-
stawione przez się zapytanie:
dlaczego żydzi zarówno w Niemczech jak i

w Polsce garną się tak wydatnie do inte-

ligencji i dlaczego żywioł intelektualny

wśród nich tak niepomiernie rośnie.

— odpowiada „Nasz Przegląd”
krótko, że
naród uciskany intensywniej myśli niż naród
uprzywilejowany. Podobne zjawisko mieli-
śmy w Polsce podczas okresu rozbiorczego.
Zwłaszcza w zaborze rosyjskim Polacy pro-

dukowali tyle inteligencji, iż obdarzali nią

wydatnie całą Rosję.

Jest to porównanie b. ryzykow-

do

ne,
Polacy w Rosji byli elementem

pożądanym i twórczym, czego nie
można powiedzieć 0 „inteligencji
żydowskiej w Polsce.

W] szczególności na Syberji cie-
szyli się Polacy dużem uznaniem za-
równo ze strony społeczeństwa, jak
i władz rosyjskich. ;

Sędziowie Polacy mieli  opinję
najsumienniejszych i najsprawiedliw-
szych,

Również dobrze widziano wszę-
dzie techników, inżynierów i agro-
nomów narodowości polskiej.

 

Jednym z najważniejszych i pod-
stawowych dogmatów Wiary sw.
jest dogmat £matrwychwstania. Sw.
Fawei w pierwszem Liście do Mo-
rynijan (12,14) pisze: „a jeśliż Chry-
stus nie powstai, próżne tedy jest
przepowiadanie nasze, próżna jest i
wiara nasza”. Fakt 4martwychwsta-
nia jest ostatecznem stwierdzeniem,
że Jezus z Nazaretu był bogiem, na-
uka Jego zatem boską, a dogmat

Udkupienia — rzeczywistością, 4
tego punktu widzenia zrozūmiaiem
jest, ze pamiątka 4martwychwsta-
nia Fańskiego jest najstarszem i jed-
nem z najważniejszych świąt MŃośclo-
ła. Obchodzono je już za czasów
Apostołów, a później od niego uza-
lezniono cały szereg innych świąt
kościelnych. Niektorzy uważają na-
wet, że datę  Amartwychwstania
przyjąćby można za właściwy po-
czątek ery chrześcijańskiej i w śred-
niowieczu w niektórych okolicach,
zwłaszcza we tHrancji, rok rozpoczy-
nano od świąt Wielkiejnocy. lę
ważność uroczystości Wielkanocnej
podkreślał jeszcze fakt, że dłuższy
czas katechumenom Chrzest św. u-
dzielano dopiero w. przeddzień świę-
ta Zmartwychwstania, przez co
dzień ten stawał się dla nich pierw-
szym we wspólnocie kościelnej.
Do obchodu uroczystego pamiątki

Zmartwychwstania przygotowywano
się zawsze niezwykle starannie i
długo. Pierwszym etapem tego przy-

gotowania jest Wielki Post, trwający

dawniej dni siedemdziesiąt, obecnie

czterdzieści, drugim — Wielki Ty-
dzień. Okres pierwszy jest poświę-

cony wejrzeniu w siebie, poznania

natury i przyczyny swych grzechów,
by przez umartwienie «ciała odno-
wić swe życie i wraz z Chrystusem
zmartwychwstać duchowo. Ułatwia

to specjalna liturgja i odpowiednie w

niej nauki. Ongiś w czasie Wielkie-
go Postu, biorąc przykład z Chry-
stusa Pana, do powściągliwości we-
wnętrznej i umartwień dołączono
ścisłą wstrzemiężliwość od pokar-

mów, z czasem jednak Kościół, bio-
rąc pod uwagę trudności życiowe,
przepisy te znacznie złagodził, pozo-
stawiając w mocy obowiązek  po-
wstrzymywania się od zabaw i ra-

dosci. { i

Niedziela Palmowa rozpoczyna
jednocześnie okres zwany Wielkim
lub Świętym Tygodniem (W dniu
tym w czasie Mszy św. odczytuje się
opis męki i śmierci P. Jezusa we-
dług Ewangelji św. Mateusza. Po-
dobny opis Męki Pańskiej według
innych ewangelji odczytuje się na-
stępnie w inne dni Wielkiego Ty-
odnia.
Cały Wielki Tydzień poświęcony

jest rozpamiętywaniu Męki Pańskiej
i wielkich a świętych tajemnic. Przez
dłuższy czas wierni w ciągu tego ty-
godnia stosowali obostrzony post
scisły poprzestając na chlebie, soli i
wodzie, wstrzymując się nadto w
dwa dni ostatnie całkowicie od
przyjmowania pokarmów. Aż do XV
w. na czas Wielkiego Tygodnia prze-
rywano wszelkie sprawy publiczne i
prace, by każdy miał czas brać u-
dział w ćwiczeniach i nabożeń-
stwach kościelnych. Papież św.
Leon w V w. wprowadził zwyczaj omawiania w ciągu Wielkiego Ty-
godnia Męki Pańskiej, co pozostawi-

Wielki lodzieć |. Wialkane.
ło ślad we wszystkich nabożeń-
stwach tych dni, zwłaszcza w t. zw.
ciemnych jutrzniach, odprawianych
w Wielką Srodę, Wielki Czwartek i
Wielki Piątek.

Najwięcej uroczystości przypada
na Wielki Czwartek, w którym Ko-
ściół obchodzi pamiątkę Ustatniej
„Wieczerzy, ustanowienia Eucharystji
i początku właściwej Męki Pańskiej.
W. pierwszych wiekach w dniu tym
nadto odprawiano jeneralną pokutę
i rozgrzeszano pokutników, dla któ-
rych odprawiano specjalną Mszę św.
Łwyczaj ten przetrwa częściowo do
naszych czasów w formie spowiedzi
dla więźniów. Wspomnienie rado-
snego momentu ustanowienia św.
Eucharystji Kościół w dniu tym pod-
kreśla użyciem białych szat  litur-
gicznych podczas Mszy św. i śpie-
wem pomijanego w czasie Wielkiego
Fostu hymnu „Gloria in excelsis”,
Po Mszy św. wraca jednak do świą-
tyń żałoba. W; kościołach katedral-
nych nadto biskupi w Wielki Czwar-
tek dokonują poświęcenia Olejów
św. oraz ceremonji umywania nóg
dwunastu ubogim, w czasie której w
antyłonach przypomina się słowa
Chrystusa: „Przykazanie nowe daję

jakom ja was umiłował.
W Wielki Piątek, którego nabo-

żeństwa powstały z nocnych wigilij
pierwszych chrześcijan, niema w
czasie Mszy św. konsekracji i kapłan
celebrujący dnia tego nabożeństwo
spożywa część Hostji konsekrowaną
dnia poprzedniego, resztę zaś u-
mieszcza w monstrancji, którą okry-
tą białym welonem przenosi do Gro-
bu. Odtąd rozpoczyna się'nabożeń-
stwo  adoracyjne N. Sakramentu
zwane Grobami, W, pierwszych wie-
kach nie było w Kościele żadnej li-
turgji w Wielką Sobotę w celu pod-
kreślenia smutku z powodu spoczy-
wania w grobie ciała Zbawiciela.
Nad wieczorem natomiast przystę-
powano do ostatecznego przygoto-
wania katechumenów i udzielenia im
Chrztu św. oraz Bierzmowania, co
trwało zazwyczaj całą noc. Dziś po-
nieważ Chrzest św. udzielany jest
dzieciom w każdym czasie, śladem
wielkosobotniego chrztu katechu-
menów jest święcenie wody, prze-
niesione, podobnie jak święcenie
ognia i paschału, oraz pierwszej
Mszy św. katechumenów na Wielką
Sobotę przed południem.

Odprawiana w niektórych ko-
ściołach wieczorem w Wielką Sobo-
tę rezurekcja należy już do nabo-
żeństw wielkanocnych, dlatego też
„częstokroć odprawiana jest już w
niedzielę zrana.

C.Z.

Badania stratosfery.
MOSKWA (Pat.) Automatyczny

balon stratosferyczny instytutu aero-
golicznego, w okolicy Leningradu
osiągnął wysokość 21000 m.

Tornado.
NOWY ORLEAN (Pat.) Gwałtow-

ne tornado spowodowało zawalenie
się wielu domów. Z pod gruzów
wydobywają się jęki rannych. Jeden
z domów zwalił się na stojący na
ulicy samochód ciężarowy. Liczby
zabitych i rannych narazie określić
niemożliwe.

 

 
 

Nowe sensacyjne rewelacje
w aferze Stawiskiego.

ZBRODNICZA PRZESZŁOŚĆ
STAWISKIEGO.

PARYZ (Pat). Deputowany Hen-į

riot zwrócił uwagę w rozmowie z sę-;

dzią Ordonneau na jedną z pierw-

szych kradzieży, dokonanych przez

Stawiskiego. Chodzi tu o kradzież
klejnotów: z okrętu Valdivia w roku
1924 w czasie, gdy okręt jechał do

Buenos Aires. Miediug wiadomości,

posiadanych przez dep. Henriota,
Stawiski spieniężywszy klejnoty, po-

krył kaucję za zwolnienie się z wię-

zienia w r. 1926.
Już w tym czasie miały się wy-

dawać podejrzane stosunki Stawis-
kiego z postawionym obecnie w stan
oskarżenia komisarzem policji Ba-
yardem.

Deputowany Henriot udzielił ró-
wnież informacyj w sprawie t-wa
sprzedaży stali pewnych zakładów,
znajdujących się w Lotatyngji i za-
głębiu Saary. T-wo to miało siedzi-
bę w Paryżu i kieruje niem delegat
rady administracyjnej _Niemiec

Roeckling. Banda Stawiskiego oto-
czyla to t-wo specjalną opieką od
1932 r. i wykorzystywała wpływy
generała Bardi de Fourtou oraz
adwokata Giboud-Ribaud, by uchro-
nić to t-wo od nowych podatków.
Na podstawie informacyj, udzielo-
nych przez Henriota, sędzia śledczy
polecił dokonać rewizji w siedzibie
owego t-wa. Znaleziono tam intere-
sujący materjał, m. in. wiele wycin-

ków z dziennika „Volonte' z arty-
| kułami filogermańskiemi,

W. dniu dzisiejszym sędzia śled-
czy przesłuchał dr. Vacheta, podej-
rzanego 0 wystawianie fałszywych
świadectw lekarskich Stawiskiemu,
oraz niejakiego Zweifla, który miał
rzekomo przyczynić się do wydania
Stawiskiego policji w r. 1926.
NOWY „ANiOŁEK* NA WIDOWNI

Wypłynęła natomiast osoba
nowa w  alerze Stawiskiego: i
zabójstwie radcy Prince'a. Jest nią
niejaki Angelo, stale mieszkający w
Londynie. Z osobnikiem tym o kry-
minalnej przeszłości spotykał się
niejednokrotnie „Jo-postrach'', który

w okresie od 1. I. rb. jeździł do Lon-
dynu 8 razy z Romagnino. „Jo-po-
strach” wręczył Angelo fotografje
ważnych dokumentów, dotyczących
Stawiskiego. Oryginały tych doku-
mentów przez dłuższy czas ukrywał
Romagnino, wreszcie zdecydował
się oddać je adwokatowi. Adwokat
ów. przekazał te dokumenty sędzie-
mu, którym był radca Prince. Prin-
ce na kilką dni przed śmiercią o-

wie Stawiskiego. Gdy o tym fakcie
dowiedziała się bandą oszusta, zde-
qydowano zabić Prince'a, żeby nie
dopuścić do wykorzystania przez
niego posiadanych dokumentów.
Władze śledcze zajęły się temi re-
welacjam i poszukują owego Angelo. 

Pogrzeb królowej matki holenderskiej.
HAGA. Pat. — Dziś odbył się tu

pogrzeb królowej-matki Emmy. Po-
grzeb zamienił się w wielką mani-

l festację całego narodu. Wzdłuż dro-

gi, którą przechodził kondukt zgro-
madziły się tlumy, złożone z setek
tysięcy obywateli.

  

 

świadczył komisji administracyjnej,|
że ma b. ważne dokumenty wspra-|

TANCERKA NONO — NIEWINNA.
Do sędziego nadeszła z Londynu

| wiadomość, że tancerka Nono, któ-
rą podejrzewano o zastawienie klej-
|natów Stawiskiego w londyńskich
lombardach, nie ma nic wspólnego
z tąsprawą. | JO Tw
mskabo ak ii akiai likai ВЫ`

Odezwa N. O. K.
Święta nadchodząl Święta, na które w

każdym domu coś się przygotowuje z ciast,
mięsiwa, wędlin. Nie widuje się od czasu

kryzysu coprawda, stołów tak oblicie zasta-
wiosennych, jak to dawniej bywało, ale jed-

nak każda gosposia coś upiecze, W te wio-

senne święta dosytu pomyślmy także i o
tych, którzy nic nie mają, o ludziach bez

pracy, którzy nędzę beznadziejną cierjią już
od lat kilku,

Herbaciarnia N. O. K. dla bezrobotniej
inteligencji dokłada wszelkich starań, żeby
nieszczęściu takiemu przyjść z pomocą, lecz
herbaciarnia sama bez społeczeństwa nie

sprosta zadaniu i nie będzie w możności

zaopatrzyć w najskromniejsze artykuły wie-

lu potrzebujących.
Do litościwych serc Pań Gospodyń

zwracamy się przeto, z serdeczną prośbą o

pomoc. Niech każda choć cośkolwiek oiia-

ruje ze swego stołu a nie będzie głodnych

w to święto Zmartwychwstania Pańskiego.
W nadziei, że odezwa nasza nie pozo-

stanie bez echa, prosimy skierowywać ła-
skawie oliary do lokalu herbaciarni (Do-
broczynny 2), rano od 9-ej do 12-ej, wie-
czorem od 5-ej do 8-ej. Każdy choćby naj-

skromniejszy datek z wdzięcznem sercem

będzie przyjęty.
ZARZĄD HERBACIARNI

ty W bony jałmużnicze „„Čaritasu““
już zaopatrzyłeś sią?
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- rowaniu” odczytywane są ze studjum
warszawskiego. Gdy więc ogłaszają:

- „Nadaliśmy

) ks. N., kazanie wygłosił ks. prałat

Innego kościoła, o którym się mówi,
lecz został odczytany bezbarwny

| Przyjazd do Wilna p. Czepalowicza

|ptasia sięz ich historją i obecną

| Wycieczka harcerzy litewskich.

„A

(Wilno - KAP), W roku ubiegłym
od maja na terenie archidiecezji wi-|
leńskiej przeprowadzone były „Dnie |
książki i prasy katolickiej”, organi: |
zowane na skutek Listu pasterskie-|

kowskiego, Metropolity Wileńskie-
$o, wydanego z okazji 1900 rocznicy
dokonania dzieła odkupienia ludz-
kiego.  Archidiecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej w Wilnie opraco-
wał plan propagandy i wydał in-
strukcję dla Zarządów Parafjalnych
Akcji katolickiej, według której pa-
rafje miały przeprowadzić powierzo-
ne zadanie. W! wyniku tej akcji w
200 parafjach archidiecezji odbyły
się „Dnie książki i prasy katolickej”
podczas których zostały odprawione
nabożeństwa z  okolicznościowemi
kazaniami, akademje i zebrania, w
których udział wzięło 171.192 wier-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano chmurno i mglisto, w cią-

gu dnia pogoda słoneczna o umiar-
kowanem lub niewielkiem zachmu-
rzeniu nieba. Nocą miejscami mo-
żliwe przymrozki, we dnie dość cie-
pło. Słabe wiatry naprzód północne
i północno = zachodnie, potem lo-
"kalne,

DYŻURY APTEK. -
Dziś w nmccy dyżurują następujące

apteki:

Sukc. Augsstowskie»; — ul Kijowska
Nr. 2 (telef. 16 31), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef, 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
fo — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie ua przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rekolekcje w domu nocie-

„gowym. Dziś nastąpi zakończenie
rekolekcyj dla lokatorów miejskiego
domu noclegowego przy ul. Połoc-
kiej 4, t. zw. „Cyrku”. Rekolekcje
te trwają od ubiegłej niedzieli przy
stale wzrastającej frekwencji.

Jak są obecnie nadawane
nabożeństwa przez radjo. Do po-
czątku grudnia r. z. nabożeństwa
przez radjo były nadawane bezpo-
średnio z tego kościoła, który zapo-
wiadano. Obecnie nadawane są z
kościołów tylko nabożeństwa, tak
zwane zaś kazania, po „przecenzu-

nabożeństwo np. Z
_ Ostrej Bramy, nieszpory odprawił

N.", to nie znaczy, że to kazanie
zostało nadane z Ostrej Bramy, lub

feljetonik ze studjum warszawskiego.
Z MIASTA.

— Komitet Ratowania Bazyliki
Wileńskiej przygotowuje dalszą serję
broszur p. t. „Bazylika Wileńska”,
które w bieżącym jeszcze tygodniu
tozešle do tych ofiarodawców, któ-
zy złożyli na remont Katedry dat-

i, nie mniejsze, niż 10 zł.
—- — ość jugosłowiański. W dniu
dzisiejszym przybywa do Wilna wy-
bitny publicysta i przywódca mu-
zułmanów serbskich w Bośni i Her-
Segowinie p. Smaiłaga Czepalowicz.

t związany z zawarciem bliższego
, kontaktu z Tatarami polskimi i z za-

tuacją gospodarczą ipolityczną.
ość jugosłowiański zabawi w Wil-

die kilka dni i zapewne spędzi tu
Święta wielkanocne.
— z Kowna. Na święta

Wielkanocne do Wilna ma przybyć

SPRAWY MIEJSKIE.   
   

   

  

    

 

  

Redukcje podług krążących pogło-

— Zapowiedź nowych reduk-
Jtyj w Magistracie. Z dniem 1

wietnia spodziewane są w Magi-
irącie mowe redukcje personalne.

k mają dotknąć nietylko zarząd
Miasta, ale również i przedsiębior-
|itwa miejskie.
—

: Projekt preliminarza budże-
'wego na r. 1934/35 został już przez

|Garząd Miejski wylitograłowany. W
hyśl obowiązujących przepisów bud-
śetowych preliminarz został wyło-
%ony w lokalu Referatu Budżetowe-
|% w gmachu Magistratu, pokój 81,
|Ma przeglądania go przez obywateli

i Przeglądanie budżetu może
(yć uskuteczniane w ciągu jednego
$odnia, czyli do dnia 4 kwietnia

t b. włącznie. ;
SPRAWY ADMINISTRACY.

      

  
  
  

   
  

  

  

   

   

   
  

 

   

  

 

„ — Kontrola instytucji opieki
„*cznej. Dla zbadania całokształtu
Polityki socjalnej na terenie Wileń-
czyzny, po świętach Wielkanoc-
ych do Wilna przybywa specjalna
misja ministerjalna na czele z dyr.
Spartamentu ministerstwa opieki

„ Nakoniecznikoffem.
POCZTA i TELEGRAF.

— Uszkodzenie sieci telefonicz-
|. Wczoraj w godzinach popołu-
owych zostało uszkodzonych oko-
50 aparatów telefonicznych. Po
ku godzinach uszkodzenia napra-

gono i wszyscy abonenci telefo-

KRONIKA.
Wynik propagandy prasy i książki katolickiej

w archidiecezji wileńskiej.
nych, rozsprzedano książek i czaso-
pism na sumę paru tysięcy, zaabono-
wano wiele czasopism katolickich, a
w 97 parafjach zorganizowano kio-
ski z czasopismami, sprzedawanemi

go J. E. Ks. Arcybiskupa R. Jałbrzy- | przed kościołem w niedziele i świę-
ta, a nawet codziennie,
miejsce w większości miast i mia-
steczek powiatowych, i stały kolpor
taż czasopism po wsiach. Mimo trud
nych warunków  materjalnych,
których znajduje się wieś, zwłaszcza
w północno - wschodniej częście Rze
czypospolitej,
gandowej są dodatnie,
tyczna i planowa akcja prowadzona
w tym kierunku przez Zarządy pa-
rafjalne Akcji „ katolickiej będzie
przyczyniać się coraz bardziej do jak
najlepszego ujmowania sprawy kol-
portażu.

jak to ma

w

akcji propa-
a systema-

wyniki

SPRAWY KOLEJOWE,
— Ułatwienia przy nabywaniu

biletów na święta. Dla ułatwienia
wykupowania biletów podróżnym
w kasach osobowych w czasie od
27 b. m. do 4.V. włącznie stacje
Wilno,
Wołkowysk, Słonim, Brześć, Pińsk,
Baranowicze, Suwałki i Nowogró-
dek sprzedają,
dróżnych, bilety jazdy nietylko na
dzień bieżący, lecz i na dni następ-
ne z ważnością jednak nie dalej jak
na 5 dzień po wykupieniu biletu.
Oznacza to, że podróżny może wy-
kupić bilet we czwartek a wyjechać
w sobotę, uiedzielę lub poniedzia-
łek, przez co uniknie natłoku przy
kasach osobowych.

Białystok, Grodno, Lida,

na życzenie po-

SPRAWY WOJSKOWE.
— Uwadze poborowych rocz-

nika 1916 I młodszych. Dotych-
czas praktykowało się, że poborowi,
stawający do przeglądu (Komisje
poborowe) bez dokumentów, które
mogłyby stwierdzić ich wiek—odsy-
łani byli do lekarza grodzkiego na
określenie wieku.

Obecnie jednak każdy będzie
m posiadać metrykę urodzenia
u
jego wiek. W tym celu władze admi-
nistracyjne będą wydawać na odpo-
wiedzialność świadków  zaświadcze-
nia, które na Komisji
zastąpią metrykę.

zaświadczenie,  stwierdzejące

Poborowej

SPRAWY SANITARNE,
Lusiracje sanitarne. Prze-

prowadzone przedšwiąteczne lustra-
cje sanitarne w piekarniach wileń-
skich stwierdziły w kilkunastu za-
kładach brudy
przepisów w czasie wypieku pie=
czywa. W związku z tem komisje
sanitarne
karne.

i nieprzestrzeganie

sporządziły  protokuły

HANDEL I PRZEMYSŁ,
— Eksport jaj zagranicę. W dniu

|wczorajszym z Wileńszczyzny ode-|
szło zagranicę 500 tys. jaj. Dalsze
transporty jaj z woj. nowogrodzkie-
$o, poleskiego i białostockiego odej-
dą w tych dniach do Francji, Prus
Wschodnich, Anglji i Austrji.

SPRAWY ROLNE.
Konferencja agronomow.

Jak wiadomo, w Wilnie odbywa się
konferencja agronomów z Wileń-
szczyzny, pracujących w przysposo-
bieniu
skiej.
60 osób. Wczoraj, w drugim dniu
obrad, wygłoszono szereg referatów,
po których wywiązywała się oży-
wiona dyskusja.
tów nosiła charakter
informacyjny.

rolniczem młodzieży wiej-
Bierze w niej udział około

Większość refera-
przeważnie

Dziś dalszy ciąg obrad i zakoń-
czenie konferencji.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Jeszcze jeden strajk grozi

MWiiinu. Prowadzone przez Chrześci-
jański Związek Zawodowy cieśli i
stolarzy pertraktacje z pracodawca-
mi w celu podpisania umowy zbio-
rowej zostały zerwane.
grožą porzuceniem pracy i wywo-
łaniem ogólnego strajku w całej
branży. Zerwanie rokowań nastą-
piło z powodu niezaakceptowania
przez pracodawców wysokości sta-

Robotnicy

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Ze Związku Właścicieli drob-

nych nieruchomości. Po odwołaniu
przez władze kuratora p. Jana Sien-
kiewicza,
średnich i drobnych nieruchomości
m. Wilna
(Gdańska 1 m. 6) w dniu 25.III. r. b.
odbyło się posiedzenie Rady Cen-

i spo-|tralnej, na którem to zostali wybra-
ni do Zarządu Prezydjum: 1) prezes
p. inż. Cywiński Justyn,
prezesi: pp. inż, Bocianowski Antoni
i inż, Błażejewicz Kazimierz, 3) ge-
neralny sekretarz art. mal. p. Zna-
mierowski Czesław,
skarbnik p. Czyż Czesław.

w Związku Właścicieli

i wojew.- Wileńskiego

2) wice-

4) naczelny

— Do byłych harcerzy „Czarnej
Trzynastki*. Przystępując do zorga-
nizowania w Kole
cerstwa „Czarnej Trzynastki* Wil.
Druż. Harc. Sekcji byłych Trzyna-
staków, zarząd Koła prosi uprzej-
mie wszystkich b. Trzynastaków,

rzyjaciół Har-

j;zni odzyskali normalne połącze-

 

echniajciepowsz
Jałmużnicze „Caritasu,,.

zwolnionych z drużyny na wł, proś-
bę, o podanie swoich adresów w ter-
minie do dn. 5 kwietnia b, r. Adre-
sy przesyłać należy do świetlicy

|drużyny (ul. Zawalna 16 m. 1).
wek robotniczych, . 

DZIENNIK

odbędą się w następujących termi-
nach:

W, kościele św. Jana: w Wielki
Czwartek o godz. 10 zrana J, E. ks.
biskup-dutragan Kazimierz Michal-
kiewicz celebruje Mszę św. pontyli-
kalną. Wi czasie nabożeństwa du-
chowieństwo i wierni przystąpią do
Komunji św. poczem nastąpi świę-
cenie olejków i umycie nóg,
W Mielki Piątek o godz. 8 zrana

nabożeństwo odprawi ks. dr. dzie-
kan Swirski,

Tegož dnia o godz. 8 wiecz, od-
będzie się koncert religijny — Ora-
tonjum Stabat Mater Dworzaka, w
wykonaniu chóru £cho oraz soli-
stów. I ais
W Wielką Sobotę nabożeństwo o

godz. 7 zrana, a o 11 wieczorem re-
zurekcja,

MW kościele po- Bernardyńskim:;
w Wielki Czwartek o godz. 6 rano,
w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę
o godz. 6 m. 30 rano,

Rezurekcja będzie odprawiona w
sobotę o godz. 10 wieczorem. (W.
Wielki Piątek przy grobie Zbawi-
ciela chór wykona o godz. 7 wiecz.
pienią pasyjne).

W. kościele św, Józeia (Dobro-
czynności): nabożeństwa w Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę odpra-
wione będą o godz. 7 zrana.

Rezurekcja w Wielką Sobotę o
godz. 6 wiecz,
W kościele Najświętszego Serca

Jezusowego przy ul. Wiwulskiego:
w Wielki Czwartek o godz. 10 r.,
w Wielki Piątek — 9 r, w Wielką
Sobotę — 7 r.

Rezurekcja w niedzielę o godz.
5 rano.

W, kościele św. Ducha (po-Domi-
nikańskim): w Wielki Czwartek i w
Wielki Piątek o godz. 9 zrana, a w
Wielką Sobotę o godz. 8 r.

Rezurekcja o godz. 11 wiecz.
W kościele św. Jakóba: w Wiel-

ki Czwartek — godz. 10 r., w Wiel-
ki Piątek — 9 r, w Wielką Sobo-
tę — 8 r.

Rezurekcja o godz. 6 zrana w
niedzielę.
W kościele św. Teresy (Ostro-

bramskim): w Wielki Czwartek o
godz. 10 r., w Wielki
9 r., w Wielką Sobotę — 8 r.

niedzielę.

— Wybory w Wil T-wie Far-
maceutycznem. 17 b. m. odbyło się
doroczne walne zebranie Wil. T-wa
Farm (Okr. Wi. P. P, T. Е. w Wil-
nie) w lokalu Akad. T-wa Farm, Le-
chja.

M] skład nowego zarządu wybra-
ni zostali:”Prezes — Jan Rodowicz,
wice prezes — Rudolf Bergman,
skarbnik — Władysław Sokołowski,
sekretarz — Witold Jundził, czi.
Zarządu — Izaak Frumkin, zast,
Czł. Zarz. — Kazimierz Sarol i Sta-
nisław Czapliński,

Zebranie powzięło uchwałę wzno
wienia starań o zachowanie Oddzia-
łu Farmac. U. 5. В. w Wilnie, zwró-
cenie się z apelem do wszystkich
członków o branie czynniejszego u-
działu w życiu Towarzystwa, skre-
ślenia z listy członków, po uprzed-
niem zawiadomieniu kolegów, któ-
rzy systematycznie nie płacą skła-
dek członkowskich i podania na-
zwisk ich w prasie.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Zubożenie iudności żydowskiej.

„Cajt” donosi w związku z rozdaw-
nictwem macy wśród żydów, że
gmina wydała dotychczas ubogim
żydom 12 tysięcy bonów na. darmo-
wą macę, co jednak okazało się za
maio i rozdanych będzie jeszcze
3.000 takich bonów. „Wilner Tog*
stwierdza, że znaczy to, iż trzecia
część ludności żydowskiej Wilna
musi korzystać z pomocy społecznej.
— Zamknięcie szkół „Tarbuth”,

„Cajt” donosi, że z powodu braku
środków zamknięto wszystkie szko-
ły Centrali „Tarbuth'* w Polsce.

RÓŻNE.
— Bal Prasy. Komisja balowa

Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich
komunikuje, że otrzymanie zapro-
szeń i wykupienie biletów można
uskutecznić w redakcji Dziennika
Wileńskiego, Kurjera Wileńskiego,
Słowa, Ilustrowanego Kurjera Co-
dziennego, Kurjera Warszawskiego
i Nasze Wremia.

Jednocześnie « komisją zawiada-
mia, iż zaangażowała znany zespół
orkiestrowy braci Szapsajów, który
opracował specjalny repertuar, a
firma kwiatowa Weller przygotowuje
pomysłowe dekoracje kwiatowe.

— Wznowienie komunikacji lot-
niczej, Z dniem 15 kwietnia r. b.
wznowiona zostaje komunikacja lot-
nicza na linji Warszawa—Wilno—
Ryga—Tallin. Pierwszy samolot wy-
leci dnia 15 kwietnia z Warszawy
i przybędzie do Wilna około godzi-
ny 3 popoł. Z dniem tym na terenie
Wilna rozwieszone zostaną skrzynki lotnicze na korespondencję.

Piątek —|

Wi kościele św. šw. Piotra i Pa-|skim):
wła na Antokolu: w Wielki Czwar- w niedzielę,

MILENSKI

Nabóżeństwa wielkotygodniówe
i rezurekcje w kościołach wileńskich.

„m.30 r.
Rezurekcja o godz. 6 zrana w|

|niedzielę,

Nabożeństwa wielkotygodniowe i tek — 9 r, w Wielki Piątek — 6!
rezurekcje w kościołach wileńskich m, 30 r, w Wielką Sobotę —_ 6 Wilnie podaje do wiadomości osob jo ile ilość wynajmowanych pokoi

—z——
3

Ulgi w sprawie prowadzenia pensjonatów
przez właścicieli gospodarstw rolnych.

Izba Przemysłowo-Handlowa w,

zainteresowanych, iż okólnikiem zj
dnia 15 maja 1933 roku Ministerstwo|
Skarbu zezwoliło na prowadzenie w;

słowego od obrotu za rok 1933 —

nie przekracza 12-tu.
Powyższa ulga dotyczy wyłącz-

nie pensjonatów, utrzymywanych
| W.kościele Wszystkichświętych: |"- 1933, bez składania indywidual- |przez właścicieli gospodarstw rol-
AB Maelki Czwartek — 101) wWiel- nych podań, pensjonatów, utrzymy- |nych, poza obrębem gmin miejskich

tę —8 r. +

Rezurekcja o godz, 9 wiecz. w
sobotę.

Czwartek — godz. 10 r., w Wielki

8 rano.

Rezurekcja o godz. 6 rano,
W| kościele Niepokalanego Po-

częścia Najśw. Marji Panny (na Sol-
taniszkachjs w Wielki Czwartek o
godz. 7 r., w, Wielki Piątek — 7 r.
w Wielką Sobotę — 7 r.

Rezurekcja w niedzielę o godz.
7 rano.

W. kościele św. Jerzego (Semi-

7 r, w Wielki Piątek — 7 r, w
Wielką Sobotę — 7 r.

Rezurekcja w niedzielę o godz.
7 zrana.

| (plac Napole0na): w Wieiki Czwar-
tek — godz. 7 r., w Wielki Piątek —
6 r, w Wielką Sobotę — 6 r.

Rezurekcja w niedzielę o godz.
6 rano.

jJezuitów): w Wielki Czwartek —
godz. 9 r., w Wielki Piątek — 9 r.,
„w Wielką Sobotę — początek nabo-
żeństw o godz, 8 r., a uroczysta
Msza św. o godz. 9 m, 15 r.

Rezurekcja w sobotę o godz. 7
m. 30.

W. kościele O, O. Franciszka-
nów: Rezurekcja, w Wielką Sobotę
o godz. 9-ej wiecz.
W kościele św. Bartłomieją (na

Zarzeczu): Rezurekcja w niedzielę
o godz, 6 zrana,

Wi kościele św. Michała: Rezu-
rekcja w Wielką Sobotę o godz. 7
wiecz.

(W. kościele św. Trójcy: Rezu-
rekcja w Wielką Sobotę o godz. 6
wiecz,

W; kościele św. Katarzyny: Rezu-
rekcja w Wielką Sobotę o godz. 7

, wieczorem,

 
zonowym): Rezurekcja w niedzielę

Rezurekcja o godz. 6 rano w|o godz. 7 zrana.
W kościele św. Mikołaja (litew-

Rezurekcja o godz. 6 rano

iPo ścieżkach Pańskich
W noc największej miłości i naj-

potworniejszej zbrodni, w noc ofiary
1 zdrady, w noc, w którą przed wie-
kami Zbawiciel ustanowił Sakra-
ment Miłości i sam siebie oddaż w
ręce oprawców za grzechy świata,
w moc z Wielkiego Czwartku na
Wielki Piątek (z 29 na 30 marca)
m.Wilno, z przed Obrazu MatkiMiło-
sierdzia na Ostrej Bramie, wyruszy
na Ścieżki Pańskie do Kalwarji, by
wespół z Jezusem, zdradzonym i
cierpiącym, spędzić tę noc na mo-
dlitwie i rozważaniu Jego Męki i
boleści Najlitościwszej Matki. х

Idźmy więc, by za miłość odpowie-
dzieć miłością,

Idźmy, by za zdradę odpłacić wier-
nością,

idźmy, by za zbrodnię nieść prze-
biaganie i czynić owoce prawdzi-
wej pokuty.

(Łuk. 3.8)
Wynijdźmy do Niego za obóz,

jak mówi św. Paweł, niosąc urąga-
nie Jego,... przez Niego... — oliaruj-
my Bogu zawsze oiiarę chwały, to
jest, owoc war$ siawiących imię
Jego (Do Żyd. 13. 13—15).

Teraz, właśnie, trzeba tej modli-
twy wespół z Chrystusem cierpią-
cym, gdy wszystko inne zawiodło,
gdy trzeba wiele cierpieć, bo samo

pieć wiele, bo wielkie zło pleni się
po świecie, które wielkiem cierpie-
niem okupić trzeba.

Pielgrzymka, ze śpiewem „Roz-
myślajmy dziś, wierni chrześcijanie”,
wyruszy we czwartek z pod Ostrej
Bramy po Litanji o godz, 5 wieczo-
rem, pod przewodnictwem ks, Jó-
zela Wojczunasa. t

Brak kultury.
W Niedzielę Palmową, o godz.

8/4 na dziewiątą, gdy jeszcze się od-
prawiało nabożeństwo w kaplicy
Matki Boskiej Ostrobramskiej, a lud
licznie zgromadzony na ulicy słuchał
Mszy św., jakaś organizacja (nie
wojsko) przeciągnęła pod Ostrą
Bramą, grając skocznego marszai

głusząc śpiew religijny.
Miało się wrażenie, że zrobiono

to całkiem rozmyślnie, bo tak tylko
długo trwała muzyka, jak długo sze-
regi przesuwały się ulicą mimo ko-
ścioła św, Teresy.

Kto to był, nie mogliśmy tego
sprawdzić. Organa jednak porządku
publicznego muszą chyba o tem
wiedzieć, by pouczyć przynajmniej
na przyszłość już jeżeli nie prze-
strzegania przepisu, to przynajmniej zasad przyzwoitości. )

naryjnym): w Wielki Czwartek —|

ki Piątek— 9 r., w Wielką Sobo-|wanych przez właścicieli

li

Piątek — 9 r., w Wielką Sobotę —! te Pensjonaty

$gospo-|

|darstw rolnych w swoich gospodar-
stwach, na podstawie półrocznych|
|świadectw przemysłowych IV kat.

W kościele św. Raiała; wWielki | hnadlowej (z ważnością do 6 mie-| okólnikiem Ministerstwa Skarbu z
sięcy po ich wydaniu) oraz zwalnia

od podatku przemy-

  

 

  kupuje Radjosprzęt,

Mic

 

W. kościele św. Ignacego (Garni-|

| W kościele O, O. Boniiratrów!„Robotnik”

|

|

WI kościele św, Kazimierza (0.0. pomarańczy i cytrym zą zł. 1219 tys.

cierpienie spada na nas, trzeba cier-| .1**

Pod powyższym tytułem podaje
następujące, ciekawe

dane statystyczne:
W, ciągu ostatnich dwóch miesię-

cy sprowadziliśmy świeżych jabłek|
9u0 tonn za zł.479 tysięcy, 1589 tonn
śliwek za zł. 1198 tys., 3192 tonny

óraz orzechów aż 1796 tonn za zł.
122 tys. len wzrost przywozu orze-
chów jest wprost nieoywały, w roku
ubiegłym sprowadzilišmy ich w
styczniu i lutym tylko 177 tonn, a w
roku bieżącym dziesięć razy więcej.
Prawie pół miljona . złotych więcej
wydaliśmy na orzechy w ciągu

iaiTeka Aa i kis La EWA WORD

Teatr i muzyka
— TEATR MIEJSKI POHULANKA,

Ostatnie przedstawienie  Misterjum Pasyj-

nago „Goigota”, Dziś, dwa ostatnie przed-

stawienia, po cenach propagandowych, mi-

sterjum pasyjnego w XIII obrazach p. t.

„GOLGOTAŁ* — o godz. 5-ej popołudniu i

o godz. 8-ej wiecz.

Na balkon I i Il — szatnia nie obo-

wiązuje,

Od dn. 29, b. m. (czwartek) — Teatr

nieczynny.

— TEATR MUZYCZNY „LUTNIA“

nieczynny,

— Teatr - kino Rozmaitości — dziś
monumentalne arcydzieło sztuki kinemato-

graficznej „KRÓL KRÓLÓW”.

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 28 marca.
Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka

(płyty). 11.57: Czas. 12.05: Słynne uwer-
tury (płytyj. 12.30: Kom. meteor. 12.55:
Dzien. poł. 15.15: Pogad. Akad. Koła Prze-
ciwalkoholowego. 15.25: Wiad. eksport.

7.00:

Giełda roln. 15.40: Koncert fortep. 16.10:
Transm. z Warsz. 16.40: „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-
lekcje radjowe” —  pogad. prowadzi ks.
prof. Henryk Hlebowicz. 18.45: „O Parsi-
talu Wagnera'— odczyt. 18.58: „Myśli wy-
brane”, 19.00: Transm. z teatru Wielkiego
w Warszawie „Parsiłal* — misterjum mu-
zyczne R. Wagnera. „Szlakiem powieści
polskiej” — feljj Dzien. wiecz. Wiad. sport.
Wil. kom. sport. Kom. meteor. D. c. mi-
sterjum. 23.40—24.00: „Także rachunek su-
mienia” — felj,

Czwartek, dnia 29 marca 1934 r.
7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.

por Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11.40:
Przegl. prasy. 11.50; Muzyka (piyty). 11.57:
Czas. 12.05: Utwory Griega (płyty), Kom.
meteor. 12.33: Utwory Bacha (płyty): Dzien.
poł. 15.25: Wiad. eksport. Giełda roln. 15.40:
Koncert. 16.25: „Gawęda Wielkoczwartko-
wa”. 16.40: „Matka Celina Borzęcka, słu-
żebnica woli Bożej — odczyt. 16.55: Audy-
cja pasyjna. 18.00: „Gospodarstwo świato-
we i my” — odczyt. 18.20: Słuchowisko:
„Panie czemuś mię opuścił!*. 19.20: Wil
wiaąd. kolejowe. 19.25: Odczyt aktualny.
Komunikat. Kom. sport. wil. Dzien. wiecz.
20.00: „Myśli wybrane”. 20.02: Pogad. mu-
zyczna. 20.15: Koncert religijny. 21,00: „Za-
kładamy gospodarstwa rybne na Ziemiach
płn. wsch. 22.40: Utwory Beethovena (płyty)
Kom. meteor. _

453 ‘

Z ZA KOTAR STUDJO
Parsiial Wagnera,

Radjosłuchacze wileńscy będą mieli
wyjątkową sposobność usłyszeć arcydzieło
wagnerowskie dzisiaj, w środę, o godz. 19
w wykonaniu artystów Teatru Wielkiego
w Warszawie. Muzyka wagnerowska wpro-
wadzi ich — zgodnie z charakterem Wiel-
kiego Tygodnia — w samą istotę najgłęb-
szych zagadnień etycznych. Muzyka „Par*
sifala“ oddaje rozmaite nastroje: spokój,
jasność i religijność. Myślą przewodnią ar-
cydzieła tego, jak wszystkich niemal utwo-
rów Wangera, jest walka między ciemno-
ścią a światłem, między dobrem i złem,
i wyzwolenie za pomocą czystej miłości.
Audycję tę poprzedzi o godz. 18,45 słowo
wstępne prof. Zdzisława Jachimeckiego.

Zakończenie rekolekcyj radjowych.
W środę o godz. 18,30 ks. prof. Hen-

ryk Hlebowicz wygłosi przed mikrofonem
wileńskim ostatnią pogadankę z cyklu re-
kolekcyj radjowych.

Koncert kompozytorski.
Ceniony pianista i utalentowany kom-

pozytor polski Stanisław Nawrocki wystąpi
w radjo'w środę 28 bm. o godz. 15,40 z
własnym koncertem kompozytorskim. Na
program złożą się drobne utwory o charak-
terze impresyj muzycznych — Pieśń Wie-
czorna, Preludjum, Modlitwa, Hymn, Ele-
gja i in.

Pogotowie radjowe.
Aby mieć całkowite zadowolenie z

licznych audycyj, które radjo przygotowało
na okres świąteczny, należy zawczasu wy-
regulować detektor i usunąć przeszkody w
odbiorze. Dla wygody asis) za-
mieszkałych w Wilnie, rozgłośnia wileńska
wysyła na żądanie telefoniczne lub pisem-
ne, technika, który bezpłatnie naprawia ra-
djoabonentom zepsute aparaty о-  we. Telefon 12-14. krysztalko-, zli cało zopresji

oraz miejscowości klimatycznych i
leczniczych.

Ważność powyższego okėlnika
została przedłużona na rok bieżący

dnia 6.XII. 1933 r. L.D.V, 53573/4/33.

OSZCZĘDNY i FACHOWY RADJOAMATOR

ładuje I naprawia akumulatory i słuchawki
tylko w f-mie

nał Girdaj
ZAMKOWA 20 Tel. 16-28.

Po co? Dla kogo?
dwóch miesięcy. To też swego ro-
dzaju rekord!

Razem za te towary wyszło z Pol
ski w ciągu stycznia i lutego zł, 3618
tys., a więc o sto kilkadziesiąt ty-

| sięcy więcej, niż w rokuubiegłym.
Kozbudowuje się u nas flotę śle-

dziołowczą i popiera niby rybactwo
polskie do dalekich połowów. Tym-
czasem, stasystyka wykazuje, iż w
1933 r. w styczniu i lutym sprowa-
dziliśmy zagranicznych śledzi 9701
tonn, a w roku bieżącym — 10338
tonn, W. roku ubiegłym za przywie-
zione śledzie zapłaciliśmy kupcom
zagranicznym zł. 3317, tys, a w ro-
ku bieżącym 3567 tys, czyli o
ćwierć miljona więcej .

Kraj, mający własne sady, z któ-
rych może mieć owoce, przywozi
jabłka i śliwki zagraniczne, przywo-
zi orzechy, mając bogate zalesienie,
sprowadza ryby, które mogą złowić
jego właśni rybacy,

Tyle „Roboinik“.  Redaktorom
pisma tego doradzamy zająć się
praktycznie hodowlą owoców, ry-
bactwem i t. p. a rychło przekonają
się, czy przy naszym systemie po-
datkowym możliwa jest jakakolwiek
praca produkcyjna?

„Robotnik' zapytuje, „dla kogo
potrzebny jest cały ten import — a
no, dla tych, którym się dobrze dzie-
je” — dla „elity”.

Sport
Sekcja Szybowcowa Aeroklubu

Wileńskiego komunikuje, że w pierw
szej połowie kwietnia b. r. urucha-
mia ostatni w roku bieżącym kurs
teoretyczny szybowcowy dla kandy-
datów na pilotów. Zapisy przyjmuje
Sekretarjat Aeroklubu Wileńskiego,
Wilno, Zygmuntowska 4-2 od godz.
19 do 20.

Nowy rekord skoku narciarskiego.
BIAŁOGRÓD (Pat). W, miejsco-

wości Platza, w Alpach Slawonji
odbył się w tych dniach wielki mię-
dzynarodowy konkurs skoków nar-
ciarskich z udziałem najwybitniej-
szych skoczków norweskich, szwedz
kich, szwajcarskich,  austrjackich,
czeskich i jugosłowiańskich. Kon-
kurs zgromadził 25,000 widzów,

Znakomity skoczek norweski Sig-
mund Ruud skoczył na odległość
95 m., ale z upadkiem, natomiast
brat jego Birger Ruud uzyskał wspa-
niały wynik 92 m., skok ustany.
Wynikiem tym ustanowił Birger
Ruud nowy światowy rekord dłu-
gości skoku.

Ruch wydawniczy.
„SZKWAL“,

Ukazał się świeży numer „Szkwa*
łu” pisma Akademickiego Związku
Morskiego, przynosi on swoim czy-
telnikom cały szereg fachowych wia.
domości, barwnych opowieści mor-
skich, oraz artykułów dyskusyjnych.
Na wwagę zasługuje staranne wyda-
nie pisma, ozdobionego licznemi do-
skonałemi Iotograljami i dobrze wy-
konana strona graficzna. Podkreślić
należy, że jest to jedyne tego rodzaju
pismo w Polsce. Do nabycia we
wszystkich księgarniach i kioskach.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ze strychu domu Nr. 16 przy ul.

Słowackiego Marji Piekarskiej skradziono

bieliznę męską, damską i pościelową, łącz-

nej wart, 400 zł.

'— Kradzież drobnej biżuterji. Michali-

nie Różańskiej (Tatarska 17) skradziono z

niezamkniętego mieszkania walizkę z dro-

bną biżuterją i gotówką, łącznej wart.

300 zł.

— Kradzież nakrycia stołowego. Da-
wid Wożecki, właściciel baru przy ul. Sa-
wicz 2, zameldował o systematycznej kra-

dzieży nakrycia stołowego, wart. 400 zł, —

Okazało się, że kradzieży tej dokonali Ste-
fan Biełow (Śniegowa 12) i Aleksander Bej-

narowicz (Popławska 12). Złodziei zatrzy
mano, część: nakrycia odnaleziono.

— Pociąg osobowy, jadący z Marcin-
kańc do Druskienik, najechał na furmankę,

przyczem koń został pokaleczony a ludzie
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Z KRAJU.
Dźwina nadal przybiera.

11 wsi pod wodą.

Z Dzisny donoszą, iż rzeka Dźwi- Na przestrzeni 7 klm. między Drują

na w dalszym ciągu wylewa w oko- a Dryssą jest zalanych około 11 wsi

ficach Drui i Dryssy, zalewając pola,i tyleż osad rybackich. Około 300.

zabudowania gos;

Ofiara chciwości rodziny.
i kie.|sób ewakuowano.

iąki

DZIENNIE WILENSEI

"Z POGRANICZA.
Ruch przedświąteczny na pograniczu.

Również na podstawie przepu-
stek granicznych przedostają się
osoby, pragnące odwiedzić krew-

nych, zamieszkałych na granicy obu
państw.

W ostatnich dniach na pograni-
czu polsko-łotewskiem zauważono'

znaczne wzmożenie się ruchu przed-

świątecznego. _ Codziennie przez

granicę przechodzi po 50 i więcej

osób z towarem iinwentarzem.

"Ruch bezbożniczy w Rosji.

 

Jaka praca taka płaca
Z Moskwy donoszą, iż w prasie

sowieckiej ukazał się dekiet cen-

|tralnego komitetu wykonawczego i
rady komisarzy ludowych Z.S.S.R. o
uzależnieniu wysokości płac robot-
ników w przemyśle sowieckim od
jakości i.wydajności pracy. Dekret
|ten upoważnia dyrekcje sowieckich
| placówek przemysłowych do potrą-
cania z płac robotniczych kar za nie-

| stosowanie się robotników do usta-
| lonych norm zarówno pod względem

W/ r. 1910 wyjechał do Ameryki

Konstanty Dubowik, pozostawiając

we wsi Hole, gminy kostrowickiej,

pow. słonimskiego, żonę swą Helenę

i gospodarkę o obszarze 6-ciu ha

ziemi. Korzystając z nieobecności

męża Heleny, krewni jego Michał

Dubowik i Aleksy Dubowik posta-

nowili Dubowikową usunąć i zawła-

dnąć jej majątkiem. Wiosną 1933 r.|

jeden z synów Klemensa Dubowika,

ojca wyżej wymienionych, wtargnął

do mieszkania Heleny, która w oba-

wie przed dalszemi napaściami ukry-

ła się u sąsiadów, a następnie,|

wskutek ciągłych szykan 1 doku-|

czań, nawiązała bliższy kontakt z

Konstantym Jakimcem, mieszkań-

cem os. Czerniczno, u którego Za-

mieszkała i oddała mu w dzierżawę

ziemię na 36 lat To jednak nie

uchroniło jej od śmierci. W dniu 20

lipca 1933 r., w czasie, gdy była w

polu, zóstała zabita wystrzałem z

| rewolweru przez krewnych męża.

Sąd, po rozpoznaniu sprawy,

|uznał winnych zbrodni Aleksego i

Michała Dubowika i na mocy art.

|225 $ 1 K.K.i in. skazał ich na 8

jlat więzienia z pozbawieniem praw

na przeciąg lat 5-ciu.

Za kalosze uwolnienie zwięzienia.

Sąd Okręgowy w Grodnie na

sesji wyjazdowej w Słonimiu rozpa-

trywał sprawę Jana Łączki, który

w m-cu listopadzie 1933 r., będąc

strażnikiem straży więziennej w Sło- |

nimiu, przyjął od więźniaEdwarda |

Brzostowskiego dwie pary skarpe-|

tek i kalosze, zobowiązując się|

wzamian ułatwić mu ucieczkę z wię-|

zienia. Zawczasu jednakże doszła

o tem wiadomość do kierownictwa|

więzienia i Łączka został zaareszto-|

wany.
skazał

Jana Łączkę z art, 290 $ 2 K. K. na

1 rok więzienia, zaś Edwarda Brzo-

stowskiego z art. 134 K. K. — na 6

miesięcy więzienia.

Kiedzy się mówi często — nawet

z bardzo wysokich miejsc — o po-

trzebie „kulturalnego zbliżenia” Pol-

ski i Rosji bolszewickiej, nie zaszko-

dzi zdać sobie sprawę z tego, co się

dziedzinie religji... Bo nawet obo-

jętny religijnie człowiek przyznać

musi, że religja odgrywa ważną nie-

zmiernie rolę w kształtowaniu się

kultury społeczeństwa, i że różnice

religijne między dwoma  społeczeń-

stwami w wysokim stopniu wpływa-

ją na ich stosunek do siebie.

tyczny oddźwięk w kołach religij-

nych w Europie wywołała wiado-

mość o tolerancji katolickich nabo-

żeństw, - udzielonej amerykańskim 

 

katolikom w Moskwie i na interwen-

|cję prezyd. Roosevelta. Ale nie

(trzeba się rozczulać z tego powodu.

| To, na co pozwołono, jest przecież

Kto podpałił kościół w Pierszajach?

W związku z podaną przez nas

wiadomością (Dzień. Wil." Nr. 61 z

dn. 4 bm. o podpaleniu kościoła w

Pierszajach, otrzymujemy od tamtej-

szego księdza proboszcza wyjaśnie-

| nie, iż podpalaczem był nie były or-

ganista, Franciszek Bastrel, jak to

zostało błędnie podane, lecz były

kościelny  (zakrystjan) Franciszek

Brawtel.
Organista Bastrel jest człowie-

kiem ze wszech miar godnym sza-

cunku i nic wspólnego z przestęp-

stwem nie miał.

zaledwie najprostszem, najbardziej wydajności pracy, jak i jakości pro-

dzieje za czerwonym kordonem wj

|

"bass sowiecka ostrej krytyce dzia-

elementarnem wymaganiem  spra-

wiedliwości. I to jeszcze w stosun-

ku do małej grupy ludności wierzą-

cych, gdy całe masy, miljony imiljo-

ny ludzi, muszą znosić straszliwe

prześladowanie już lat 17... — Zresz-

tą na najbliższy czas zapowiada się

wzmożenie akcji „bezbożników* w

' Rosji. :

W ostatnich tygodniach poddała

1
rzucano mu

alność „związku bezbożników”. Za-

„osłabienie"' ruchu,

| ,wykładów, pochodów satyrycznych,

„dukcji.
| Na mocy dekretu uchylone zo-
stały również dotychczasowe prze-
pisy ustawodawstwa sowieckiego,
gwarantujące robotnikom pewne m1-
nimalne zarobki bez względu na wy-
dajność pracy.
AO TEA

„a zwłaszcza wystaw „bezbożni-
czych”, które mają w umysłach
zwiedzających wytworzyć przeko-
nanie, że „religja jest opjum dla lu-

Nie da się zaprzeczyć, że sympa- | „słabe wyniki” pracy itp. Żądano o- du* (jak uczył Marks) i wymysłem

| żywienia akcji zwłaszcza wśród mło- | burżuazji kapitalistycznej. Ze wzglę-

| dzieży. A za najlepszą okazję do te- du na zbliżanie się świątwielkanoc-

| go uznano okres Wielkiej Nocy. | nych, projektuje się wydanie zarzą-

| Na skutek tej krytyki opracowa-, dzeń, któreby zakazały podawania i

ło kierownictwo „bezbożników'* no- spożywania tradycyjnych pokarmów

we zasady walki z religią. I tak od-' świątecznych w restauracjach! Żeby

nośnie do młodzieży postanowiono ludzie zupełnie zapomnieli o wiel-

„wzmocnić w szkole bezbożniczą pro- kiem święcie... Wreszcie szereg Za-

|pagandę, która ma zwalczać teraz łóś fabrycznych zapowiedziało, że

|już nie tylko samą religję, ale nawet rezygnują z święta Wielkanocy i bę-

|te kierunki filozoficzne, które „„pod|dą w obydwa dni pracowały w

firmą filozofji szerzą religijne wy-| „tempie burzy”.

obrażenia”. Nie wolno więc będzie „Związek bezbożników* dla za-

tolerować żadnej szkoły  filozoficz- |silenia funduszów rozpisał „antyre-

nej, która dopuszcza pojęcie Boga. |ligijną pożyczkę”. Zakupujący obli-

Nadto ma być wzmocniona pro- |gacje zobowiązuje się poświęcić 60

pagandąa wśród warstw ludności. A|godzin w roku na propagandę „bez-

to za pośrednictwem kina, teatru, |bożniczą”.  

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lar 5,281/. Dolar zł. 8,98. Rubel 4,65—4.67.
Czerwoniec 1,00. Pożyczka budowlana 42,25
orjentacyjnie. Dolarówka 52,50 w płaceniu.
Inwestycyjna 112,50. Stabilizacyjna 58,75.
Dillonowska 82,75. Warszawska 64. Ślą-
ska 64.

WARSZAWA (Pat), Giełda. Dewizy:
Belgja 123,80—124,11—123,49. Berlin 210,00
—211,12—210,00. Gdańsk 172,80—173,23—
172,37. Holandja 357,55 — 358,45 — 356,65.
Londyn 27,08—27,07—27,20—26,94. Nowy
York 5,30—5,33—5,27. Nowy York kabel
5,301/4—5,33—5,273/4. Oslo 136,00—136,65—
135,35. Paryż 34,951/+—35,04—34,87. Praga
22,03*/: — 22,08 — 21,99. Stokholm 139,70—
140,40—139,00. Szwajcarja 171,52—171,95—
171,09. Włochy 45,57—45,69—45,45. Ten-
dencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
мапа 42,75. Inwestycyjna 112,50—112—
112,50. 5 proc. kolejowa 57. 6 proc. dola-
rowa 73. Dolarówka — nie notowana. Sta-
bilizacyjna 58,50 —58,13—58,25. 4 i pół
proc. L. Z. ziemskie 49,50—49,25. 8 proc.
L. Z. warszawskie 53,25—52,25—52,50.
Tendencja dla pożyczek przeważnie moc-
niejsza, dla listów przeważnie słabsza.

Akcje: Bank Polski 78,75. Lilpop 11,95
—11,85. Starachowice 11,15—11,25. — Ten-
SA niejednolita.

lolar w obr. pryw. 5,28'/4.
Rubel: 4,65—4,67.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do-

larowa 71,38. Dillonowska 82. Stabiliza-
cyjna 100. Warszawska 64, Śląska 63.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 27 marca 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno: `
Ceny tranzakcyjne: Žyto II st. 14,30,

Mąka pszenna 4/0 A luksusowa 33,12!/+—
33,25. Mąka żytnia 55 proc. 24—25, žytnia
65 proc. 21, razowa 18—18,50, sitkowa
18. Siemię lniane b. 90 proc. 47,51.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,25.
Pszenica zbier. 20,50—21,50. Jęczmień na
kaszę zbierany 15—16. Owies st. 14—14,25.
Owies zadeszczony 13—13,25. Mąka pszen-
na 4/0 A luks. 33,121/2—35,50. Otręby żyt-
nie 11—11,50. Pszenne grube 13—13,50.
Pszenne miałkie 12—12,50. Gryka zbierana
21—22, Seradela 11—11,50. Łubin niebieski
9—9,50. Ziemniaki jadalne 5,50—5,75. Sia-
no 4—5. Słoma 34. Len bez zmian.

Ogólny obrót — 800 tonn.

R

Sąd, po zbadaniu sprawy,

WZORZEONTTEK S AA NARIAI RA    DAS SALASTI STSTAI ASS IMITTTETAKSI SASIATA,
      
 

 

 

suche, cieple, sloneczne
do wynajęcia. Mickiewi-
cza 30 u dozorcy. 77—2

Dalmatyńskie Muscat 43|
zarazem wina rosyjskie oraz wielki wybór win
odleżałych starych roczników i towary kolonjalne

Adres tamże. grz

p. Akc.  

I EAniZw

niniejszym zawiadamia pp Akcjonarjuszów, zgodnie z $$ 27 | 28 poleca !

, ° ° ° ! 114 pokojowe Byty ochotnik wojsk
\

Rada Spółki Akcyjnej WYDNINE МЫЕ СЕНУ WIN GRONOWYCH MIESZKANIE| polec, | radukowsny
Muscathiszp. a/4 litr. zł. 3.75| | do wynajęcia od 1 maja.| źlicę płue, błaga ludzi

pod firmą Madera */« litr. | w 4.25]| Jakóba Jasińskiego 5.|ltośsiwych, o łaskawe
|Węgierskie słodkie „ 425 67—3| cfiarowanie, kamaszy,

I е 64|Deserowe francuskie „4251| -—-—— —- |bielizny 1 kilku złotych

! " Entre deux Mers białe franc. w 3.85| Mieszkanie 5 pokojowe,|na zacłacenie komorne-

į ! Graves białe franc. w 450; zę wszelkiemi w i |go. Łaskawe ofiary pro=

i Targon łagodne franc. „ 485! catkowici "Yaoi szeno złoźyć w Admin
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Stetutu B-nku. że w dniu 21 kwietnia 1934 roku, o godzinie 6 ej D.-H. ST. BANEL I S-KA | RÓŻNE | Sad

vo połudsiu, w lokelu Banku w Wllnie, przy ulicy A Mickiewi- WILNO, UL, MICKIEWICZA 22-a, ТЕГ 8-49, ———00—| 1— ZALESZCZYKI :—:

cza Ne 8, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fkcjo- I kalaasny wsąflwcić na miejscu. Ё Czas najwyższy dawać| Grand Hotel —

na'juszów, z ai kgdż 1 Zagajenie PDWE: ogłoszenia świątecznet E as

i wybór przewodniczacego, czpatrzeniei zatwierdzeni* spra- głoszenia do KA a

w M b lansu, oraz wołbwcci strat i zysków za rok 1933, po- Komitet Nadzorczy Towarzystwa „DZIENNIKA  WILEŃ- poreoyicie zad

dział zysków i udzielenie Radzie i Dyrekcji absolutorium, 3) Za-| Kredytowego Miasta Wilna SKIEGO* PPPon

'wierdzenie prelim narza wydstków na rok 1934, 4) Ustalenie wv- PZA.Relnorigė ików Towarzystwa na Do- i innych pism i

iiiiian |nagrodzenia dla Władz Banku z wyboru, 5) Wybory członków połedola 28:95 A A Сsięodbyć LA NAJTANIEJ || DZIERŻAWY

T ody i Komisji Rewisyjnej 6) Wolne wnioski. Akcjonarjusze ży- pp. w lokalu Towarzystwa RODE załatwia DDERETOPTOLIKE LEA

SKLEP J. E. SENNEWALDT ||*3, К я TapA
. . cący sobie wziąć udział w Walnem Zgromadzen u, zechcą zło- | Nr 14, z nas'ępującym porządkiem dz'ennym: Biuro Reklamowe В

WILNO, UL, KOŃSKA 14 yć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej w Wiln e, swoje akcje lub do- 3 kia kia LoadAa | Stefana < Grabowskiego, Dipdai

założony w sku IO 9 2 wody devozytowe o złożonych na przechowanie akcjach w insty-| u Kia 9rarspršaožianjs 3 Komite-|Wilno, Garbarska 1, ib.

ZOSTAŁ PRZENIESIONY DO NOWEGO LOKALU rucjach kredytowych, najpóżniej do dnia 13 kwietnia 1934 r., do 9 Ji Rewizyjnej tel. 82. majątku ziemskiego e
3) Projekt zużytkowania nad*vyżki bilansowej.

 

obszarze około 100 ha

 

  

 jodziny 12-ej w po'udnie ($ 24 Statutu) Upowažnienie na prawo 4) Projekt :lq dla członków Towarzystwa 5

przyUl Wileńskiej Nr.25, Tel. 12-47 głosu w formie listu winno być złożone w Dyrekcji Banku nie : wana spływów | wydatków na r 1934 JEŚLI CHCESZ | Bliżej Wilna. Toe

z później jak na trzy dni przed dniem Walnego Zgromadzenia aa ybór Prezesa Zarządu na miejsce ustępu- A esi Adm. Dziennika pod

wyroby żelazne, narzędzia stolarsk'e i dviese, przyrządy *ybaekie. ||18 25 Statutu) Termin ząłoszeń spraw dodatkowych upływa dnia 7) Wybór na miejsce ust sh” dwich . „Drierława”.__S131

iesbotsolowonegaćPaszez Śaehonie, wyroby szez' t- 6 kwietnia 1934 r. (Art. 57 Ust. o Sp. Akc) członków Komitetu laig us AEmaksmo

karskie, szkio, poreel”re I f-j*ns
8) wybór Komisji Szaeunkowej, cowni

 

 

 
SZI8 Chiu: i 10) йаюар Wincentego Papiałły |==

eo Pod TWoją Obrone> WIA, uoyabrame| SKLEP
Adam Brodzisz—Marja Bogda—Władysław Rae,ga-sgskaiwiykai Samborski I Inni. — Wzruszajeca treść — Arlystyczna WITOLD JUREWICZ [777CUKIERNIA 7 miro isAs geimas!

ora Ksżdy powisie: zoraczrć $ ster fir — 'ОБг nkt rześci*

DLA MŁODZIEŻY na wszystkieseanse BALKON 25 gr. PARTER 50 gr. bk aint :| |A. HEMPEL [iek "Rntokolsna" 54

 

  
„PAWEŁ BURE"

Poleca najrozmzitsze | naj-
nowsze zegarki | biżuterję po
cenach najniższych oraz wszel
ką naprawę z długoterminową

gwarznceją.

WILNO, MICKIEWICZA Nr. 4.
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" później, jako specjalny wysłannik, współpracował z policją przy wykry-

waniu prawdy w zagmatwanych sprawach o zabójstwo.

Dzięki nadzwyczajnemu wprost „węchowi“ zc'tał przezwany ku

swej irytacji przez kolegów „inspektorem Brunoncm*. Przenikał do

wszelkich ś odowisk w różnorodnych przebraniach i :nał równie dobrze

kryjówki k munistyczne Sain:-Ouen, lub spelunki ' okainistów Mont-

parnasse'u, jak salony Quai d'Orsay, lub kulisy teat:zyków. Wkrótce

zrobił karje:ę i wielkie drogi międzynarodowe stanęły przed nim otworem.

A więc korespondencje z posiedzenia Ligi Narodów, a potem dal-

sze podróże. I miljon czytelników dowiadywało się, na jakie niebezpie-

czeństwa są narażen: dzielni reporterzy, chcący zaspokaić ogólną cieka-

wość i dostarczyć dziennikowi sensacyjnych wiadomości. Z biciem ser-

ca czytano, w jaki sposób Bruno umknął z więzienia Czeki w Rosji So-

wieckiej, „ak w Chimach ukrywał się pod mostem przez trzy dni i trzy
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GEORGES HOFFMANN.

Fabrykanci złota.
P:zekład autoryzowany z francuskiego

ROZDZIAŁ L.

dzenia, żeby odgrzebywać tego rodzaju „kaczki”.
Drzw: otworzyły się ponownie i sekretarz redakcji przyjął przyby*

sza z niecierpliwością. 3
— Cu stychač z pana artykułem? Już północ!
—Jeszcze nie skończory... właśnie wyszedłem z próby generalnej

R ink, ale oddam panu za dziesięć minut, Przez ten czas znajdę
emat...

Uścisaął Brunonowi rękę:
— Nie mógłby mi pan poddać jakiego tematu? — zapytał.
Bruno śledził jeszcze ciągle ukazujące się na wstążce depesze:

Tamten nalegał: skino :
— Cos zabawnego.... ; у
Desv:gnes położył palec na szybie aparatu:
— Niech pan czyta... to coś dla pana...

1)

Sensacyjne odkrycie.

Briso popchriął oszklone drzwi sekretarjatu redakcji.

Był to wysoki trzydziestopięcioletni mężczyzna, smukły, w szarem

ubraniu amerykańskiego kroju, trochę sztucznie poszerzającem mu ra-

miona. Blizna pod lewem okiem — pamiątka z wojny — nadawała jego

spojrzeniu trochę ironiczny i jakby niepokojący wyraz. Z pociągłej, su-

chej twarzy biła szczerość i energja.

Sektetarz redakcji podał mu miękkodłoń.

Wycnodzi pan? Nie ma pan nic więcej dla mnie? Zresztą numer

jest już zupełnie pełny,przepełniony...
х

Bruno Desvignes byt szefem inf ormacji wielkiego dziennika „Epo-

ka”. Armia reporterów, jakich wysyłał codziennie na Paryż i całą Fran-

cję w poścni za sensacyjnemi nowinami, przynosiła mu wieczorem żni-

wo, które aależało przejrzeć, uporządkować i wybrać najbardziej nada-

jącą się do pisma porannego iajemniczą zbrodnię, lub najsilniej wstrzą-

sającą kaiastrofę. |
Mimo obecnej swej roli,

reporteret: i zbierai skrzętnie.

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 Bruno nie zapomniał, że dawniej sam był

drobne wydarzenia po komisarjatach, a

(7 DrukarsiaA. Zwierzyńskiego,Wilno, Mostowa Nr.-

noce, zgłodniaiy, zanurzony do połowy w wodzie, dusząc się w potwor-

nym odorze dolatującym z pola bitwy, ale za to zdołał przeliczyć arma-

ty, które nad nim przeciągały, Jak przy wzięciu Nogales dostał się pod

kule rewolucjonistów meksykańskich. I tysiące przygód...

A teraz, kiedy inni za niego przebiegali szlaki świata, szef infor-

macji „Epcki“ coraz częściej zaczynał odczuwać tęsknotę za barwnem,

urozmaiconem życ'em.
„Priniing”, maszyna odbierająca telegramy agencyjne, zaczęła wy-

rzucać z siebie ostatnie wiadomości. Bruno zbliżył się i przeglądał de-

pesze, zapisywane na wstędze ciągnącej się bez końca.

Nie, vice nadzwyczajnego. Wszystko dotyczyło wydarzeń zagranicz-

nych. Stary uczony holenderski złożył w Akademji memorjał o możliwo-

ści chemicznej fabryki złota przy bardzo niskim koszcie.

Stary historja! Holendrzy musieli nie mieć nie ciekawego do powie-
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Żandarmeris wszczęła dochodzenie,

pasztet.. piwa... Dobranoc...
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Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ.

Weert 13 października — Tajemnicze zniknięcie. Z morgi w Weert
(Holandjaj dziś w nocy porwano zwłoki zabitych w wypadku samocho”
dowym starca i młodej dziewczyny, złożone do rozporządzenia kliniki

1 Drzwi wejściowe noszą ślady włamania; stróż, który
mieszka w pawilonie obok, nie słyszał żadnych podejrzanych szmerów

Dziennikarz wybuchnął śmiechem:
— Brawo! Teraz już zmarli umykają w nocy! Zrobię z tego pysza%

— Aja — powiedział Bruno — pójdę spać... Jeżeli zdarzy się c08
nadzwyczajnego, dzwońcie do Graifa, wstąpię tam jeszcze na szklan
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