
„
B
L
S
,

te
.

 

Oplata pocztawa niszczona ryczałtem,

Rok XVIII.
 

 

NI
Wilno, Czwartek:29 marca 1934 r.

 

 
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcjaotwartaod ii do16iod

Administracjaczynnawdnipowszednieod9deZO-ej.
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński"

26 do 24-eį.

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

 

Kwietnia 1934 r.

J. Em. Ks. Prymas kHilond u Ojca św.
(Miasto Watykańskie, 27 marca, zachowuje zawsze, jako znak Bożej

KAP). Ojciec św. przyjął na posłu- Opatrzności na całe swoje życie. Za-
chaniu prywatnem JEm. Ks, Kardy-|znaczył następnie Ojciec św. Swą

dla Polski inała Prymasa Augusta Hlonda, Przy | niezmierną życzliwość

|jęcie to nacechowane było niezwyk-| błogosławił jej episkopatowi, ducho-
ią serdecznością, Pius XI wyraził| wieństwu, wiernym i całemu naro-
szczerą radość z powodu spotkania|dowi.
Prymasa Polski w niezmiernie pięk-| Ks. Kardynał Hlond zamieszkał,
nych okolicznościach, mianowicie z |jak zwykle, w salezjańskiem haspic-
okazji kanonizacji błog. Jana Bosko, |jum N. Serca Jezusowego, zaiožo-
co napełnia serce Najwyższego Pa-| nem w swoim czasie przez błog. Ja-
sterza szczególną radością, albo-| na Bosko, gdzie również zamieszkali
wiem moment ten jest śloryfikacją | insiż biskupi salezjańscy, przybyli .
założyciela zgromadzenia Salezja- | całego świata na uroczystości kano-
nów, postąci, której pamięć Papież nizacyjne.

Przekład Pisma Św. na język litewski.
(RYGA, 26 marca KAP) Jak wia- „skim i polskim; książka ta miała

domo, Litwini nie posiadali dotych- pięć wydań. Dopiero obecny arcy-
czas tłumaczenia caikowiiego Pisma|biskup Kowna po trzydziestoletniej
Św. na język ojczysty. Na przełomie | wytężonej pracy ukończył wielkie
XV XVI wieku przetłumaczono tyl-|dzieło całkowitego przekładu Pisma
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lie w tem prawdy?
Jak podaje „Siekmadenis“  (wediug

„Dnia Kowieūskiego“), dnia 20 b. m. odbyła

się w Wilnie szeroka narada wybitnych
dziaiaczów politycznych z marsz. Piłsud-
skim ua czele, który przybył do Wilna.

Na naradzie poruszono aktualną kwe-
stję uregulowania stosunków z Litwą. Dzia-
łacze wileńscy przekonali marsz. Piłsud-
skiego, że mimo sukcesów polskiej polityki
zagranicznej niezbędnem jest dla Polski
wziąć na siebie inicjatywę w znalezieniu
modus vivendi w stosunkach z Liiwą, po-
nieważ w czasie obecnym porozumienie to
jest dla Wileńszczyzny kwesiją żywotną.
Marsz, Piłsudski odpari, że gotów jest za-
dość uczynić prośbie Wilnian.

Polacy wileńscy oświadczyli następnie,

że sami podejmą próbę znalezienia sposobu

otwarcia linji administracyjnej. Uiają oni, że
próba ta im się uda, Marsz. Piłsudski zgo-
dził się na oferię wileńskich działaczów spo

łecznych.

W związku z tą aprobatą marsz. Pił-
sudskiego odpowiednie instytucje litewskie
otrzymały w tych dniach zapytanie, czy
"trzej znani polscy działacze społeczni w
Wilnie otrzymają zezwolenie dla przybycia

do Kowna celem układów. Jak podają, w

najbliższych dniach ma już przybyć do
Kowna delegacja polska na czele z senato-

rem Krzyžanowskim,

Podajemy tę informację za pismem li-
tewskiem bez komentarzy! Ciekawe, ile wł
niej jest prawdy, a ile fantazji?

PARYŻ. „Notre Temps' pod-
kreśla, że uchwały Rady Naczelnej

rodzaju program, który możnaby u-
jąć w następujących czterech pun-
ktach:

1) wzmocnienie państwa, oparte-
$o na ustroju republikańskim z silną
władzą wykonawczą stałą, odpowie-
dzialną i kontrolowaną na zasadzie
powszechnego głosowania;

2) organizacja sił ekonomicznych
i zawodowych oraz udział tych sił w
sprawach publicznych;

BRUKSELA. (Pat). Po rozmowie
| min. Barthou z min. Hymansem, opu-
(blikowano następujący komunikat:

Ministrowie odbyli dziś dłuższą
rozmowę, której osobiste stosunki
obu mężów nadały szczególnie przy-

łjacielski charakter. Badali oni sytu-

  

W sprawie, odnalezionych rękopisów
Bolesława Prusa.  

 

b. kombatantów stanowią pewnego|

zagranicą 8 zł.

A JEDNAK

HERBATA

ЛОНЕ НЕ
3) kontrola i koordynacją podsta-

| wowych gałęzi przemysłu, uzdrowie-
nie towarzystw akcyjnych, kontrola
państwa nad kredytem, redukcja go-
dzin pracy, program wielkich robót
publicznych, organiczna reforma w
dziedzinie komunikacji i rozdziału
produkcji;

4) zredukowanie wydatków pu-
blicznych przez reformę administra-

„cji, nie zaś deflację, reforma po-
datkowa w sensie bardziej słusznego
rozdziału ich, oraz tępienie oszustw
podatkowych.

UDE a A TARO IN ISLITSTSTTT TSS

Min. Barthou w Belgji.
ność obu rządów.

|. Po opublikowaniu powyższego
komunikatu oficjalnego biuro praso-
jwe belgijskiego ministerstwa spraw
zagranicznych podało wyjaśnienie,
jstwierdzające, że Belgja nie brała
| bezpośredniego udziału w wymianie

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przezyłką pocztową ZŁ. 4 gr. BB,

OGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) Z5 gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem
cytrowe, skompiikowane i z zastrzeżeniem miejsca

druku mogą być

po 23 gr. Ogłoszenie
e 28 proc. drożej. Terminy

przez Fidministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.
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Program reformy kombatantów trancuskich.
Dziennik zwraca uwagę na podo*

bieństwo tego programu do żądań
Generalnej Koniederacji Pracy, któ-
ra domaga się: dania pracy bezro-
botnym przez zniżkę godzin za-
trudnienia, ożywienia życia gospo-
darczego przez wykonanie planu
wielkich robót publicznych, ustale-
nia minimalnych płac w różnych ga-
łęziach przemysłu, ustalenia cen na
produkty rolne, upaństwowieniakre-
dytu i kontroli banków, natychmia-
stowej efektywnej kontroli gałęzi
przemysłu, zasadniczych dla zbioro-
wości i dla pracowników, oraz za-
twierdzenia przez konstytucję orga-
nizmu gospodarczego, wyposażonego
we władzę, która umożliwiłaby
kontrolę produkcji i kon-umcji.

DZWIBOO UR 5

Polak dziekanem
korpusu konsularnego w Rzymie

RZYM. (Pat). Korpus konsularny

  

  

 

w ko,i to z wielkim trudem, Ewan- |św. na język litewski. Praca jego, WARSZAWA. (Pat). Jak już do- |ację europejską, stwierdziwszy zgod. | opinji między główemi mocarstwami,|w Rzymie, obejmujący 55 placówek, 4r gelję na niedzielę i święta. Potem w jako wybitnego specjalisty, posiada-| nosiliśmy, w związku z mającemsię |nosć poglądów na niebezpieczeń- | zainieresowanemi kwestją rozbroje-|wybrał na swego dziekana konsula| XVIII wieku drukarnia uniwersytec-|wielką wartość kościelną i lingwi-|ukazać jesienią zbiorowem wyda- |stwo dozbrojenia Niemiec, jak poi, śledziła jednakże zbliska te roz-|Rzeczypospolitej Polskiej Mazurkie-: i ka w Wilnie sporządziła wydanie j styczną. niem dzieł B. Prusa pod redakcją pp. hież zajęli się konsekwencjami, ja- |mowy i z racji specjalnego znacze-| wicza. Wybór komentowany jest, ja-i czwarte Ewangelji w językach litew-| Jodki. ‚ ргой. Chrzanowskiego i Szweykowskie pociagnai za sobą -wyšcig zbro- |nia, jakie ta sprawadlą„Belgji posia-| ko wyraz zaułania dla konsula Ma-| : : skiego, ten ostatni w wynikuprze- |jeń. Uznali, że byłoby pożądane dla |da, rządy mocarstw zaprzyjaźnio-|zurkiewicza, oraz uznania dla dzia-s| Likwidacja «S$owpoliorgu» prowadzonych poszukiwań odosiaat sai: tych _oiebięapioczkówie | wych utrzymywały ją całkowicie w |łalności konsulatu polskiego,w Bibljotece Publicznej w Warsza-|zawarcie konwencji międzynarodo-|toku rozmów, Ki rWARSZAWA (Pat). Dowiaduje-;dingiem, który finansował główne| wie autograf „Faraona”, cenny nie- wej, zawierającej poważne śwaran- Król Leopold wyraził chęć zoba- Występ iepu ymy się, że prace komisji likwidacyj-|operacje Sowpoltorgu, Zaznaczyć |zmiernie dla ustalenia tekstu kry- cje wykonania. Rozmowa w dalszym| czenia min. Barthou, .wobec czego 3 w Berlinie.в nej „Sowpoltorgu“ dobiegają końca |należy, że finansowanie odbywało| tycznego zamierzonego wydawni-| ciągu dotyczyła szeregu kwestyj, in- minister udał się do pałacu królew- BERLIN (Pat). Wczoraj koło pół- Ча i że agendy tego t-wa w niedługim |się przy pomocy funduszów pań-|Ctwa. Z udzielonych nam przez prof. teresujących oba kraje, potwierdza-|skiego, gdzie został przyjęty na spe- iedirkik 2 największych kin) czasie zostaną zwinięte. W związku | stwowych. Żyro Polrosu na we-|Szweykowskiego informacyj wynika, |jąc w zasadniczych punktach zgod- cjalnej audjencji. boótwldsh odbył się, z okazji wy-d z 25 O padzie |kslach Sowpoltorgu było w istocie |Żaw ope as ы р świetlania: nowego flkńar"z* Janem: musiało być również zlikwidowane|swej formalnością, gdyż czynnikiem|na“ znajduje się na kilkunastu kar- A Ki i głównej > įK t-wo „Polros“, ktėre jest Aaa odiniais AA wie tych|tkach nieznany zupełnie epilog tej Amerykańska izba Reprezentantów GyROMA So P ais 4tacją polskich udziaiowcėw w Sow-| weksli byla gwarancja skarbu pan-|Powiešci. i i ienia i koncertu przeznaczony zo- !I poltorgu, a równocześnie jakby hol-|stwa. ^ : Oprócz epilogu odnalazł. prof. przeciwko Rooseveltowi. konie akcjęPanda dla ubogiej lu-Szweykowski 8 pietwszych rozdzia- WASZYNGTON, (Pat). Ponowne WASZYNGTON. (Pat). Prezy-|dności. Na koncercie obecni byliPISMO NIEMIECKIE łów powieści „Sława”, które zawie-| przyjęcie przez Izbę Reprezentan- „dent Roosevelt w orędziu, zwróco-| kanclerz Hitler, minister propagandy 
 

o stosunkach polsko-litewskich,
„Vossische Ztg,” w artykule swe-

$6 korespondenta  kowieńskiego
stwierdza, że wśród polityków li-|
tewskich starszej generacji żaden|młodzieży powrotu do trzeźwej po-|nym fragmencie występuje postać|velta. Wielu przywódców demokra- |nie uchwalił jednocześnie odpowied- bliczność zgotowała owację Kie- 2dzis nie łudzi się nadzieją „przyłą- |lityki bez równoczesnego narażania|prof. Gneista, który opisany jest w |tycznych głosowało z większością. niej sumy w dochodach. Mimo veta purze.czenia Wilna do Litwy, ani nie apro- prestiżu tegoż rządu. „Lalce”, Temat „Sławy” osnuty jest|Projekt, ten, by stać się prawem obo- |prezydenta Izba Reprezentantówbuje utrzymania konfliktu polsko-
litewskiego w obecnym stanie. Ży-
czenie marsz. Piłsudskiego, aby sto-
sunki polsko-litewskie zostały znor-
malizowane, daje Litwie możność
zlikwidowania konfliktu w formie,
odpowiadającej prestiżowi Kowna.
Nieustępliwość rządu litewskiego
tłumaczy się nietylko trudnością

znalezienia formuły odpowiedniej w
sprawie Wilna, ale i niemożliwością
wytłumaczenia przez rząd litewski

Korespondent kończy uwagą, że
w miarę, jak zainteresowanie się
Wilnem traci na aktualnem znacze-
niu, koła litewskie coraz bardziej
zwracają swoją uwagę w stronę
Kłajpedy. Polak jest w świadomości
litewskiego ogółu bratem, z którym
prowadzi się spór o spuściznę. Nie-
miec jest prawrogiem.

(WYKRYCIE ORGANIZACJI KOMUNISTYCZNEJ
W ŁOTWIE.

RYGA (Pat). Łotewskie władze:
policyjne, po dłuższej obserwacji,
przystąpiły do likwidacji organizacji
komunistycznej. Rewizje i areszto-
wania przeprowadzono w Rydze i na
prowincji. Liczba aresztowanych

wynosi 70 osób. Do rąk władz poli-
cyjnych trafił bogaty materjał kom-
promitujący a pozatem wykryto taj-
ną drukarnię, w której drukowano
ulotki agitacyjne.

 

Areszty Niemców
w Kłajpedzie.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą,;
że władze sądowe zarządziły aresz-
towanie za antypaūstwową dzialal-
ność kilku wybitnych narodowych
socjalistów w Kłajpedzie. Areszto-
wano ogółem 9 osób, wśród któ-
rych znajdują się prezes izby rolnej
Rademacher, członek sejmiku Bor-
hardt, dyrektor banku rolnego Ber-
tole, inspektor szkolny Kvauke oraz
adwokat Boetcher.

„Robotnicy polscy
_ w. Łotwie.

RYGA (Pat). „Jaunakas Sinas“
onosi, że w ministerstwie ronictwa

odbyło się posiedzenie organizacyj
rolniczych, na którem ustalono kon-
tyngent dla sprowadzonych z Polski
robotników rolnych w liczbie 1.500.
Miesięczna płaca będzie wynosiła
25 łatów dla mężczyzny, a 20 łatów
dla kobiet.  &

Urzędnikom litewskim
nie wolno jechać do Niemiec.
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Kowna, że li-
tewski minister spraw wewnętrz-
nych zakazał urzędnikom swego
działu wszelkich wyjazdów do Nie-
miec. '

Łotwa bojkotuje
towary niemieckie.

RYGA (Pat). Na posiedzeniu ra-
dy miejskiej w Mitawie uchwalono
zaniechanie wszelkich zakupów to-
warów z Niemiec. W związku z tem
poseł niemiecki w Rydze, Marzius,
zażądał bliższych informacyj. Prze-
widują w związku z temwystąpie-
niem zgłoszenie protestu. Jest to
pierwszy wypadek, że władze samo-
rządowe oficjalnie przyłączyły się
do akcji bojkotowej towarów nie-
mieckich.

 

rają jakgdyby plan „Lalki“. W. rze-
czy samej w r. 1885 w „Kurjerzę

`| Warszawskim“ byla wzmianka o u-
kazaniu się „Sławy”, której Il-gą
częścią miała być „Lalka*. „Sława”
jednak nie ukazała się. W, znalezio-

tów projektu ustawy o zwiększeniu
zasiłków dla b. kombatantów nastą-
piło 310 głostmi przeciwko 72. Jest
to najsilniejsza większość antyrządo-
wa, jaką zanotowano od czasu obję-
cia władzy przez prezydenta Roose- dookoła fantastycznej hipotezy,opar wiązującem, musi być jeszcze przy-

tej na wynalezieniu metalu, iżejszego  jęty przez Senat, który zajmie się
niż powietrze. nim w środę.

ESZIRZERZZYSZACTZRORIAZCIETESTINNAISTTASNUMAS OODIAZL

NA RATUNEK ROZBITKOM «CZELUSKINA».
MOSKWA. (Pat). Według danych życa wstrzymała ich dalszy lot. Z A-

meteorologicznych kwiecień będzie laski donoszą, że lotnicy Lewoniew-
pod względem pogody najpomyślniej-|ski i Ślepniow przygotowują się do
szym okresem dla akcji ratunkowej| startu na dwóch samolotach 9-oso-
rozbitków. „Czeluskina”, Lotnicy Wo| bowych, zakupionych przez rząd so- dopianow, Gałyszew i Doronin do-
tarli do miejscowości Gizyga. Śnie-

PRAGA (Pat). Policja tutejsza

no około 20 osób. Według doniesień

Wyrok w sprawie
czeskich faszystów.

PRAGA (Pat). Sąd najwyższy w
Bernie ogłosił dziś w: apelacji wyrok
w sprawie 48 faszystów czeskich,
skazanych w czerwcu ub. r. za
udział w napadzie na koszary woj-
skowe w Bernie, Sąd. najwyższy
|podwyższył karę głównemu oskar-
|żonemu Kobzinkowi z 6 lat na 12
jłat, Melcekowi х 2 na6 lat, Susliko-
l

,wi' z 4 na 9 lat i Nedvedkowi z 3 na

 
| 4 lata. Pozostałym oskarżonym rėw-
nież podwyższono stopniowo karę.
Oskarżonemu Gidlowi, który po za:
machu zbiegł wraz z Kobzinkiem do
Dalmacji, podwyższono karę z 6
miesięcy do2 lat. Były generał Gaj-
da, którego w pierwszej instancji

* uniewinniono, obecnie został -skaza-,
ny na 6 miesięcy więzienia, i

wpadła na trop szeroko rozgalęzio-|
nej afery szpiegowskiej. Aresztowa-

wiecki od Ameryki,

 

Wykrycie bandy szpiegowskiej
w Czechosłowacji.

cie, chodzi tu o szpiegostwo prze-
dewszystkiem w lotnictwie i obronie
przeciwgazowej na korzyść Niemiec,
uprawiane rzekomo przez emigran-

kilku pism czeskich, które z powo- | tów niemieckich.
du tej wiadomości uległy konfiska-|

Zamachowcy
| na życie króla jugosłowiańskiego

skązani na śmierć.

BIAŁOGRÓD (Pat). W dniu dzi-
siejszym zapadł tu wyrok w sprawie
3 mężczyzn, oskarżonych o usiłowa-
nie dokonania zamachu na króla
Aleksandra w. dniu 22. XIL ub. r.

Wszystkich trzech oskarżonych ska-
zano na karę śmierci,

Przymusowa praca
na roli.

BERLIN (Pat). Pruskie minister-
stwo szkolnictwa wydało ustawę,
według której młodzież, opuszcza-
jąc szkołę powszechną, będzie mu-

nem do kongresu i zawiadamiającem
o złożeniu veta przeciwko projekto-
wi ustawy o zwiększeniu zasiłków
dla b. żołnierzy i funkcjonarjuszów
państwowych, podkreśla, że kongres
uchwalając ten dodatkowy wydatek,

przyjęła powtórnie wspomniany pro-
jekt ustawy niezbędną */: głosów.

PARYŻ. (Pat). Parlamentarna ko.
misja śledcza dla zbadania afery Sta-
wiskiego przesłuchała wczoraj b. ko-
misarza Bayarda, który oświadczył
m. in., że Stawiski był jego konfiden-
tem, informując go 0 środowiskach
narkomanów, złodziei i oszustów.
Bayard zaprzeczył, jakoby dawał Sta
wiskiemu pieniądze, lub wyświad-
czał mu specjalne przysługi. Z oszu-
stem spotykał się często z koniecz-
ności, by uzyskać informacje. W od-
powiedzi na pytanie, dlaczego nie
wytaczano Stawiskiemu sprawy, po-
mimo, iż zajmowano się nim w poli-

Walka generała
z armią.. fotografów.

PARYŻ. (Pat). Gen. Bardi de
Fourtou przybył wczoraj do pałacu
sprawiedliwości, wezwany przez sę-
dziego śledczego. Obrońca jego zwró
cił się do straży więziennej z prośbą
o usunięcie fotografów. Po wyjściu z
gabinetu sędziego gen. Fourtou sta-
rał się wymknąć czatującym nań
fotografom, ci jednak zdołali dopaść
go na bulwarze nad Sekwaną, Do-
prowadzony do wściekłości gen.
Bardi de Fourtou rzucił się na jed-
nego z fotografów. Wywiązała się
bójka, której kres położyła dopiero
policja, aresztując generała. Napad-
nięty fotograf złożył skargę prze-
ciwko generałowi, podobnie gen. siała spędzić przymusowo rok w

pracynaroli.

Goebbels i sekretarz stanu Funk,+
dalej wielu wyższych urzędników i
przedstawiciele korpusu dyploma-
tycznego. Jedną arję zaśpiewał Kie-
pura po polsku, co było gorąco
oklaskiwane. Po wyjściu z kina pu-

 

 Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Cariiesu,

Dookoła afery Stawiskiego:
Badanie b. komisarza policji.

cji 45 razy, Byard twierdzi, że on 0*
|sobiście nie wstrzymywał toku do-
chodzeń. Za jedyną swą winę Bayard
uważa wydanie Stawiskiemu legity-
macji, którą oszust mógł wykorzy-
stać dla swych celów. Następnie ze-
znawał b. komisarz Montabre w
sprawie wykluczenia Stawiskiego z
domów gry. W środę zeznawać bę-
dzie b. prefekt Chiappe.

 

i

; Odyssea milįonerai

144 _ eamerykańskiego.
| LONDYN. (Pat), Samuel Insull
znowu znikł w sposób tajemniczy,
Przypuszczają, że na wyspie Rodos .
przesiadł się on na inny statek. Po-
głoski twierdzą, że Insull zamierza
na statku, którego nazwa trzymana
jest w tajemnicy, przeszmuglować się
do Monte Carlo i zostać obywatelem
Monaco.

STAMBUŁ (Pat). W dniu dzisiej-
szym statek „Maiotis”, na którym
Samuel Insull, znany aferzysta ame-
rykański, dokonał swej ucieczki,
przepłynął przez Dardanele i kieruje
się ku jednemu z portów rumuń-
skich,

STAMBUŁ (Pat). Statek „Maio-
tis“, na którego pokładzie znajduje
się Insull, przybył do Stambułu i
wkrótce potem udał się w dalszą
drogę w kierunku Morza Czarnego.
Kapitan statku poinformował turec= Bardi de Fourtou wniósł skargę prze

ciwko fotografom.
kie władze portowe, że statek udaje
się do Rumunji, „own REG KOGA+
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położenie Polaków
w Czechosłowacji.

Właśnie przyniósł telegraf wia-
domość o uniewinnieniu przez sąd
czeski w Morawskiej Ostrawie
dwóch obywateli polskich — Ka-
szyckiego 1 Kuliszewicza — niedaw-
no tam aresztowanych.

Byłoby rzeczą niezmiernie pożą-
daną, aby sprawiedliwy: ten wyrok
sądu czeskiego wpłynąt na odpręże-
„mie stosunków poisko-czeskich, któ-
re ostatniemi czasy, niewiadomo z
jakich przyczyn, tak niespodziewa-
nie się zaogniły.

Jeżeli nawet przypuścimy, że lo-
kalne władze policyjne czeskosło-
wackie w tym lub innym wypadku
wykazały nadmiar „gorliwości”, to
pojedyńcze wypadki takie nie po-
winne mącić przyjaźni między dwo-
ma sąsiednimi, pobratymczymi na-
rodami, połączonymi nietylko wspól-
notą krwi ale i wspólnotą interesów.

Jakkolwiek po jednej jak i po
drugiej stronie działają niewątpliwie
wrogie siły ukryte, w celu poróżnie-
nia nas, przyznać jednak trzeba, że
poważna opinja czeska, większość
prasy czeskiej szczerze ubolewa nad
sytuacją, jak się wytworzyła.

Jedną z instytucyj przedewszyst-
kiem powołanych do łagodzenia
wszelkich nieporozumień, które wy-
niknąć mogą między obydwoma na-
rodami, jest Komitet Czeskosłowac-
kiego Porozumienia Prasowego, któ-
rego jeden komitet ma siedzibę w
Warszawie, drugi zaś w Pradze,

Otóż w dniach ostatnich komitet
praski wydał obszerny komunikat,
przeznączony przedewszystkiem dla
publiczności polskiej. MW komunika-
cie tym stara się na podstawie da-
nych urzędowych przedstawić dolę
mniejszości polskiej na Śląsku czes-
kim i na Morawach, gdzie są naj-
większe polskie skupienia,

Oto w znacznem skróceniu głó-
wne dane, przytoczone we wspo-
wnianym komunikacie:

Według spisu ludności z 1930 r.
naliczono w Czechosłowacji 83.000
Polaków, z czego 79,450 na Śląsku i
Morawach. Polacy korzystają na
równi z innymi obywatelami z wszel-
kich praw, które daje demokratycz-
na konstytucja czechosłowacka, ma-
ją swoje organizacje polityczne, swo-
ich posłów w parlamencie i sejmie
krajowym, w gminach o większości
polskiej samorząd znajduje się w rę-
kach polskich, język polski w pol-
skiej części państwa jest językiem
urzędowym.

M4 1933 r. rząd czeski na utrzy-
manie polskich nauczycieli przy
szkołach publicznych z polskim ję-
zykiem wykładowym wydał 6.042.716
koron czeskich (316 nauczycieli przy
100 publicznych polskich szkołach
ludowych). Krajowy fundusz szkol-
ny w ubiegłym roku wypłacił
189.488 kor. cz. subwencji dla szkół
prywatnych, utrzymywanych przez
Polską Macierz Szkolną, Na utrzy-
manie polskiego gimnazjum w Orło-
wej, Polska Macierz Szkolna w 1933
roku otrzymała 50.000 kor. cz. Pol-
ska szkoła wydziałowa w Łazach o-
trzymała 150.000 kor. cz. subwencji,
a 2 ważniejsze szkoły w Dąbrowie
i Niem. Lutynie 60.000 koron. Mini-
sterstwo rolnictwa daje subwencje
na szkołę gospodarstwa domowego
i szkoły rolnicze. Ministerstwo opie-
ki społecznej subwencjonuje polskie
organizacje młodzieży. Z funduszów
tego ministerstwa na dożywianie i
przyodzianie dzieci polskich wydano
w ostatnim roku 26.000 kor. czes-
kich. Rząd krajowy morawsko-śląski
w 1933 r. wydatkował jeszcze różne
sumy na potrzeby mniejszości pol-
sklej. Polskie towarzystwo meljora-
cyjne od stycznia 1929 r. do grudnia
1933 r. otrzymało na swoje cele
przeszło miljon koron, a gminy pol-
skie 2.142.550 kor. cz. Tak przed-
stawiają się w oświetleniu praskiem
świadczenia państwowe na rzecz
mniejszości polskiej.

Warto jednak posłuchać, ce mówi
strona druga. Organ p. Korfantego,
katowicka „Polonia'”, na ogół bardzo
przyjaźnie usposobiona dla Czechów,
zamieszcza odpowiedź na powyższy

"czeski komunikat doskonałego
znawcy tych spraw, redaktora Wł.
Zabawskiego, który częściowo zbija
zbyt optymistyczne wywody komi-
tetu praskiego. Według p. Zabaw-
skiego: '
W 1916 r. w tej części Śląska,

"która dziś należy do Czechsołowacji,
było 94 publicznych polskich szkół
ludowych, liczących przeszło 21,000
dzieci, 9 szkół prywatnych (1.500
dzieci) i 2 szkoły wydziałowe, razem
105 szkół i przeszło 23.000 dzieci.
MW 1924 r. pozostało tylko około 80
szkół i 12.000 dzieci. Liczba cze-
skich szkół na tym terenie w ciągu
ostatnich 8 lat wzrosła z 80 z 17,000
dzieci na 173 z 23.000 dzieci.

Co do stosunków. kościelnych p.
Zabawski pisze, że po podziale
-Śląska zabrano polskiej ludności ka-
tolickiej 5 kościołów, przemieniając
je na kościoły czesko-braterskie. Z
biegiem lat obsadzono 8 parafij ka-
tolickich, gdzie dotychczas probosz-
czami byli Polacy, Czechami. W
niektórych kościołach zniesiono zu-
pełnie polskie nabożeństwa, w in-
nych ogranicza je się,

Podczas spisów ludności w 1910
|» na obszarze dzisiejszego Śląska

Kodeks dobrych obyczajów.
Politycy, publicyści, dziennikarze

sanacyjni mają zwyczaj powoływania
się stale na wysokie poczucie hono-

ru, na umiejętność stosowania w Ży-

ciu publicznem dobrych obyczajów
czy to wogóle politycznych, czy par-
lamentarnych w szczególności, Jed-
nem słowem działalność swoją sta-
wiają na piedestale, mającym ich wy-
nieść ponad przeciętny ogół, a
zwłaszcza ponad ludzi innego kie-
runku politycznego. Byłoby pięknie,
gdyby tak było, albo przynajmniej
gdyby tak było zawsze.

Mamy świeżo próbkę. MW Kato-

wicach wychodzi sanacyjna „Polska

Zachodnia”. Z powodu uchwaienia w

komisji sejmowej głośnego projektu
ustawy „serdelowej' pismo to po-
święca projektowi artykuł naczelny,
w którym pełno na jego cześć dyty-
rambów, a jeszcze ich więcej pod
adresem klubu BB. Czytamy tam
m, inn.:

Kodeksem dobrych obyczajów parla-

mentarnych ma stać się uchwalona w ko-

misji konstytucyjnej sejmu ustawa „o nie-

dopuszczalności łączenia niektórych stano-

wisk i czynności z wykonywaniem mandatu

poselskiego lub senatorskiego". Projekt ten

jest szczegółowszem i bardziej regorystycz-

nem rozwinięciem zasad zawartych w art.

22 marcowej konstytucji, który zabrania

posłom kupować lub dzierżawić dobra pań-

stwowe, przyjmować dostawy publicznei

roboty rządowe oraz otrzymywać od rządu

koncesje lub inne korzyści osobiste. Sfor-
mułowanie to, zbyt ogólnikowe, nie przewi-

działo wszystkich możliwości, prowadzą-

cych do nadużywania mandatu poselskiego

czy senatorskiego i nie zdołało też zapobiec

złym obyczajom rozwielmożnionym groźnie

w epoce przedmajowej.

Ustawa kładzie przedewszystkiem kres

w sposób zdecydowany wszelkim próbom

interwencyj poselskich,  niedyktowanych

względem na dobro ogólne i t. d.

Najbardziej „dżentelmeńskie'' jest
uznanie, wyrażone pod adresem opo-
zycji. Oto, jak brzmi:

Projekt powyższy przeszedł w komisji i
głosami opozycji. Charakterystyczny ten

fakt dowodzi, że dotychczasowa konsek-

wentna postawa klubu BB. odniosła zwy-

cięstwo w opinji publicznej. Być może, że i

echa afery Stawiskiego we Francji przeora-
ły sumienia naszych parlamentarzystów.

Zgadzamy się na to końcowe zda-
nie: „echa afery Stawiskiego przeo-
rały sumienia naszych parlamenta-
rzystow"...

„Polska Zachodnia” zapomniała
tylko powiadomić jednocześnie swo-
ich czytelników, że projekt ustawy,
o której tak pięknie pisze, złożony
został w Sejmie przez Klub Narodo-
wy, a nie przez BB, Zapomniała rów-
nież dodać, że projekt tej ustawy
złożony był przeszło rok temu i że
reierent z ramienia B. B. (także
piękny „obyczaj” parlamentarny od-
dawania cudzych projektów swoim
referentom!) przetrzym%ł go przez
przeszło rok, Dopiero wystosowane
do marszałka sejmu żądanie Klubu
Narodowego zmusiło B. B. do rozpa-
trzenia go w komisji. Ale już „nie
zdążono” uchwalić ustawy w Sejmie.
Przypuszczamy razem z „Polską Za-

Stawiskiego we Francji przeorały
sumienia naszych  parlamentarzy-
stów” z B. B.

Najciekawszą z tego wszystkiego
jest wszakże próbka „dobrego oby-
czaju publicystycznego”, ze strony
„Polski Zachodniej” wyrażająca się
w tych  charakterystycznych  za-
pomnieniach.. Zresztą próbki mamy
na każdym kroku.

„Trudne do uwierzenia”.
„Kurjer Poznański” zwraca uwa-

gę, iż żydzi widocznie nie zdają sobie
jeszcze sprawy z charakteru ruchu

czeskiego naliczono blisko 140.000
Polaków, w 1921 roku tylko 69.000
Polaków. Polacy oskarżają miejsco-
we władze czeskie o to, że obniżają
ilość ludności polskiej. Na 84 gmi-
ny w powiatach cieszyńskim i fry-
sztackim jeszcze 51 gmin mają wię-
kszość polską. Sejmiki powiatowe
składają się z członków, wybiera-
nych i mianowanych przez władze.

Z nominacji otrzymują mandaty i
takie stronnictwa czeskie, które w
wyborach nie przeprowadziły żadne-
go kandydata. Dalej Polacy się
skarżą, że prywatne polskie gimna-
zjum w Orłowej mimo kilkakrotnych
przyrzeczeń nie zostało dotychczas
upaństwowione.
W myśl gustawy językowej w

powiecie cieszyńskim i frysztackim,
tam, gdzie istnieje kwalifikowana
mniejszość polska, polski język na
rówńi z językiem czeskim jest języ-
kiem urzędowym. Według p. red.Za-
bawskiego można wprawdzie wnosić
podania w języku polskim, lecz za-
łatwianie podań i urzędowanie od-
bywa się z reguły w języku czeskim.

Podajemy dane 0 położeniu
mniejszości polskiej na Sląsku czes-
kim w przedstawieniu praskiem i w
przedstawieniu p. red. Zabawskiego.
Wynika z jednych i drugich, że cho-
ciaż położenie mniejszości polskiej
w Czechosłowacji przedstawia wiele
do życzenia, to jednak niezgodne
jest mniemanie, jakoby Czesi nic a
nic nie czymli dla mniejszości pol
skiej i jakoby w ostatnim czasie
rozpoczęli nagle gwałtowną politykę 
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Z prasy.
antysemickiego wśród narodów świa
ta. Powinniby wreszcie zdać sobie
sprawę, że nie mają do czynienia z
przemijającym odruchem, że jest to
początek (zwłaszcza w Polsce) po-
tężnego procesu społecznego, który
prędzej czy później doprowadzić mu-
si do likwidacji dotychczasowych
wpływów gospodarczych i kultural-
nych żydostwa.

Tymczasem jednak obserwujemy coś

wręcz odwrotnego. Zamiast umiaru, taktu i

trzeźwej oceny położenia, żydzi zachowują

się w sposób coraz bardziej wyzywający i

arogancki, Klasycznym tego przykładem jest

pomysł zorganizowania w roku bieżącym na

terenie Polski (w okolicach Zaleszczyk)

wielkich manewrów organizacji „Brith

Trumpeldor", stanowiącej rodzaj wojska

żydowskiego z własnem umundurowaniem i

uzbrojeniem. Niemniej jaskrawy dokument

tupetu stanowi żądanie jednego z dzienni-

ków żydowskich, który domaga się, by

Sejm polski uchwalił specjalną ustawę, za-

kazującą wszelkich wystąpień prasowych

przeciw żydom i przewidującą za takie wy*

stąpienia bardzo surowe kary.

Niestety, trzeba stwierdzić, że jednem z

głównych źródeł tej arogancji i czelności

jest pomoc i poparcie, jakiego żydzi dozna-

ją ze strony pewnej części Polaków. Osta-

tnich kilka tygodni dostarczyło pod tym

względem aż nadto bijących w oczy przy-

kładów. Nie tak to dawno np. ks. Zdzisław

Lubomirski, b, członek Rady Regencyjnej

za czasów okupacji niemiecko-austrjackiej

w Królestwie Kongresowem, uznał za sto-

sowne kropnąć mówkę na rzecz — zbliże-

nia literatury polskiej z żydowską.

Ostatnio zaszedł nowy fakt na

terenie Małopolski, — w który —jak
zaznacza „Kurjer Pozn.* — trudno
nawet uwierzyć:

Oto — jak donosi tygodnik „Ziemia

Przemyska” — „sanacyjna” większość rady

miejskiej Przemyśla na wniosek ławnika

gminnego inż. Osińskiego, członka B. B.,

powzięła uchwałę, by szereg ulic w tem

mieście ochrzcić nazwiskami przywódców

żydostwa światowego i polskiego.

Mamy obecnie w śródmieściu Przemy-

śla następujące ulice:

ul. Szaloma Asza,
ul. Nachuma Sokołowa,

ul. Alberta. Einsteina,

ul. A. Kipnisa,

ul. Pereca,
ul. Meiselsa.
Jak widzimy, wśród tych żydów nie

brak nawet takich, którzy jeszcze kilka lat

temu szkalowali zagranicą w ohydny sposób

armję polską i cały naród polski.

Doprawdy — nieco już za wiele tego

wszystkiego!...

Praktyka sanacyjna i
Žydzi rozumieją, czem są obowią-

zani sanacji, lecz nie chcą bynaj-

pozycjach.
B. Chilinowicz w „Momencie'* z

18 b. m. przeciwstawia żądania ży-
dowskie zasługom rządów sanacyj-
nych i tak ocenia stosunek sanacyj-
nych rządów do żydostwa:

„Rząd nie wydaje ustaw bądź zarzą- 
chodnią, że „być może echa afery,

dom; przeciwnie, usuwa „paragrafy aryj-

skie', gdzie one są praktykowane; dąży do
wprowadzenia mieszanych organizacyj go-
spodarczych dla żydów i nie-żydów; nie do-
puszcza do żadnych wystąpień przeciw ży-

dom; broni żydów na arenie międzynarodo-
wej, popiera ideę sjonistyczną, gdzie się tyl-

Dr. Gotlib, w związku z zapowie-
dzią w Niemczech bojkotu żydów w
okresie 2-ch tygodni świątecznych

z 19 bm. te poglądy, które ostatnio
panowały w łonie żydostwa świato-
wego na sytuację żydowską w Niem-
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dobnego nie zdarzyło się w ostat-
nim czasie. Z drugiej strony niezbi
cie z jednych i drugich danych wy
ńika, że liczba isiła żywiołu pol-
skiego na Sląsku czeskim się cofa.
Jest to fakt niezaprzeczalny. Ale ja
«ie są tego przyczyny? Niezawodnie
że istnieją wśród Czechów koła szo-
winistyczne, któreby pragnęły czem-
prędzej zczechizować Polaków. W
xażdym narodzie takie koła szowi-
mistyczne lstnieją. Z doświadczenia
jednak wiemy, ze gwałtowna polity
ka wynaredawiająca nie jest najnie
bezpieczniejsza dla mniejszości na
rodowej. Najniebezpieczniejsze jest
zawsze dobrowolne porzucanie swej

narodowości i asymilowanie się z
większością w państwie z pobudek
oportunistycznych, materjalnych.
Niewątpliwie i wśród rodaków na-
szych na Sląsku ,czeskim niemała
jest niestety liczba takich, co do-
browolnie stają się Czechami.

Przy dobrej woli obu stron spo-
ry w nadgranicznych powiatach da
dzą się conajmniej załagodzić. Nie-
dopuszczalną jest rzeczą, aby miały
one decydować o ogólnej polityce
polskiej względem Czechosłowacji i
odwrotnie. Oba te państwa i naro-
dy mają zbyt wiele wspólnych wiel-

kich interesów, aby o nich mogły
zapominać.

—

MORAWSKA OSTRAWA. U-
więzieni niedawno przez policyjne
władze czeskosłowackie dwaj oby-
waiele polscy, literat Kaszycki i
nauczyciel gimn. Fr. Kuliszewicz, wynaradawiającą Polaków. Nic po- wyrokiem sądu zostali uniewinnieni.

mniej poprzestać mna zdobytych już |

dzeń, skierowanych specjalnie przeciw žy-|

(23.111 — 3.IV.), opisuje w „Hajncie”|

Legjon Młodych
Odpowiedź Legjonu Młodych na

list pasterski całego Episkopatu sta-

je się coraz wyraźniej bezczelna, jak

świadczy głos ostatniego zeszytu
„Państwo Pracy! nr. 11:

„ — Przytaczam tę część listu paster-

skiego, o którą mi chodzi:
„Potępiając to zasadniczo wro-

gie stanowisko Legjonu Młodych
wobec nauki i etyki chrześcijań-

skiej, wyrażamy nadzieję, że lepsza

część tego zespołu spowoduje w

nim zmianę kierunku ideowego. Je-

żeli to nie nastąpi i jeżeli w pi-

smach i wykładach w dalszym cią-
gu trwać będzie nastawienie anty-
katolickie i komunistyczne, trzeba

będzie uważać Legjon Miodych za
stowarzyszenie, potępione przez

Kościół w myśl prawa kanoniczne-

go”.

Ustęp ten mówi bardzo dużo. W spo-

sób misterny wyraża w nim nasz potężny

przeciwnik nadzieję, że może liczyć na roz-
łam w Legjonie Młodych. Ufa, że posiada

nawet w tej wysoce radykalnej organizacji

swoje silne wpływy i zachęca członków

luźno z nią związanych do współudziału w

swej akcji Ufa, że może na „lepszej“ czę-

ści zespołu oprzeć swą sprytną koncepcję

ataku od środka.
Jest to sygnał ostrzegawczy! Pora

chyba zdać sobie sprawę z tego, że inte-
res i dobro Organizacji, wraz z celem jej

istnienia, a dobro i interes sier kościel-

mych w Polsce, to dwie różne rzeczy, któ-

wobec Kościoła.
Wrogi stosunek episkopatu do naszego Ru-
chu przesądza, że wszelkie sympatje w

tamtym kierunku zaczynają nabierać cha-
rakteru zdrady naszych założeń. Organiza-
cja nasza znajduje się w momencie, w któ-

rym ma prawo żądać od swych członków
dowodów, że są oni do niej szczerze przy-
wiązani, że jej istnienie i dobro mają po-
ważnie na względzie i że wszystko, co jest
z temi pojęciami sprzeczne, musi być bez-

względnie usunięte,

Intencją twórców Legjonu Młodych by-
ło stworzyć potężny, polski ruch radykal-

my. Radykalizm ten, w miarę rozrostu li-

czebnego, mimo wchłaniania w siebie róż-
norodnego, zdawałoby się, elementu, nie-

tylko nie stracił nic na swej sile, ale znacz-

nie się pogłębił i skrystalizował. Nikt już z

wstępujących obecnie w nasze szeregi nie

może się zasłaniać tem, że nie zdaje sobie

sprawy, jaki kierunek nasza organizacja re-
prezentuje, tembardziej żaden z członków

nie może mieć wątpliwości, że jeśli chce
uchodzić za legjonistę szczerego, Ianatyka

ruchu, musi być radykalem,

Nacisk moralny członków winien być
silniejszy i skuteczniejszy od nacisku władz
organizacyjnych. Ogłaszamy stan wyjątko-
wy, patrjotyzm organizacyjny stłumi w za-
rodku wszelkie oznaki zdrady naszej idei.

List pasterski i w tej części musi trafić w

próżnię”,

(Wszystko jest dzisiaj już wyraźne.
Niema dwuznaczności w stanowisku
Legjonu Młodych. Jest ono zuchwale
jasne. jrych się absolutnie pogodzić nie da.

W. związku z kryzysem gospodar-
czym jesteśmy od kilku lat świadka-
mi znacznego spadku czynszu najmu

mieszkań i lokali zarobkowych po-
niżej wysokości przedwojennej. Prak
tyka skarbowa zaś nie chciała tych
zniżek przyjąć do wiadomości, wy-
mierzając podatek od nieruchomości
od znacznie wyższych czynszów
przedwojennych z wielką krzywdą
dla właścicieli realności. Wszelkie
starania właścicieli realności o zmia
nę ustawy o podatku od nierucho-
mości pozostały bez skutku.

Ostatnio rozstrzygnął tę sprawę
Najwyższy Trybunał Administracyj-
ny wyrokiem z 29 stycznia 1934 |.
rej. 9868/32 zupełnie po myśli żądań
właścicieli realności. W, wyroku tym
ustalił N. T. A. następującą teżę:

„Obniżka komornego poniżej ko-
mornego podstawowego z czerwca 

 

pożądania żydowskie.
„ko da, szuka zbliżenia z pewnemi kołami
| żydowskiemi i tak dalej, i tak dalej”.

Czy to zadowala żydów? Bynaj-
mniej.

„Żydzi są całkowicie pozbawieni możno-

ści istnienia w Polsce. Numerus nullus na

stanowiskach w urzędach i komunalnych

instytucjach, faktyczny numerus clausus na
wyższych uczelniach, prawie numerus nullus

w zakresie zapomóg dla żydowskich insty-
tucyj oraz kredytów dla żydowskich spół-
dzielni i innych instytucyj społecznych”.

Praktyka sanacyjnych rządów nie
wystarcza. Pożądania żydowskie idą
znacznie dalej: Polska stać się po-
winna drugą Ziemią. Obiecaną, kolo-
nją Erec Izrael! '

Žydzi znėw zawiedii sie..
„czech, Żydzi łudzili się, że akcja
przeciw żydom jest zjawiskiem
przejściowem:

„Było wielu żydów w wielu krajach,
| którzy okrągły rok żyli w złudzeniu, że hi-
tlerowska akcja przeciw żydom będzie

| wstrzymana, bądź w każdym razie będzie

| osłabiona”. ‚
Żydzi szeptali sobie do ucha:
„Żydom zwrócą niektóre z utraconych

praw i stanowisk — szeptali sobie jeden
drugiemu do ucha niepoprawni optymiści—
a jeżeli żydów odsuną od życia polityczne-

go i kulturalnego, to ich nie ruszą tak dłu-
go, jak długo pozostaną oni w swojem sta-

rem ghetto — w handlu... Handlarzami ży-

dzi mogą być, w jakiej tylko mierze zechcą.

Oto takie miano nadzieje w wielu kołach
żydowskich — Nowego Yorku, Paryża, a
nawet w Polsce i w Erec Izrael".

Żydów spotkał okropny zawód,
zwłaszcza że bojkot ogłoszono na
> dający żydom największe zy-

SKI:

„Akcja bojkotowa przeciw żydom z0-
stała przygotowana z największem wyrafi-

nowaniem. Dwa tygodnie odbiorą cały za-

robek przed świętami i w czasie świąt, Ten
zarobek obejmuje zazwyczaj bardzo znacz-
ny odsetek całego rocznego obrotu. Agita*
torzy w ciągu tych 2 tygodni osiągną więcej,
niż w ciągu całych miesięcy w innym cza-

sie”.

Więc znowu zawiedli się!

Zfazd Tow. Nauczycieli
й Szkół Wyższych.
WARSZAWA (Pat). Dziś rozpo-

częły się w Warszawie obrady 14
walnego zgromadzenia delegatów
t-wa nauczycieli szkół wyższych,
których przybyło przeszło 200. Za-
gaił obrady i przemówienie wygłosił
prezes t-wa prof, Grabski, a prot.
Łempicki wygłosił odczyt pod tytu-
łem „Zagadńienie inteligeucji“. Po
przerwie i j zarząd złożył

 

południowej

/

 

Lasadaicae orzeczenie Tiybamału kómioitracynoga
w kwestji wymiaru podatku od nieruchomości.

,1914 winna być uwzględniona przy

, ustaleniu podstaw wymiaru podatku
od nieruchomości na zasadzie roz-

| porządzenia Prezydenta Rzplitej z
17 czerwca 1924 poz. 523 Dz. Ust.“.

Orzeczenie swoje uzasadnia

N. T. A. w sposób następujący:
„Kwestją sporną w niniejszej sprawie

jest jedynie to, czy obniżka komornego po-

niżej komornego podstawowego z czerwca

1914 pociąga za sobą skutki publiczno-

prawne pod postacią odpowiedniej zniżki

podstawy wymiaru podatku od nierucho-

mošci, a to przy nieruchomościach, podle-
gających ustawie o ochronie lokatorów

(który to wypadek bezspornie w niniejszej

sprawie zachodzi).

Według wyraźnego brzmienia $ 4. roz-

porządzenia Prezydenta Rzplitej z 17-go

czerwca 1924 poz. 523 Dz. Ust. podstawę

wymiaru podatku od nieruchomości, pod-

legających ustawie o ochronie lokatorów,

stanowi „ogólna suma komornego, ustalo-

na w myśl art. 3 względnie w myśl art, 5
i 6 ustawy o ochronie lokatorów". Pomi-

jając art. 3, który nie wchodzi w rachubę

w warunkach niniejszej sprawy, gdyż do-

tyczy on komornego wyższego, niż podsta-

wowe (według czerwca 1914) — należy

stwierdzić, iż zarówno art. 5, jak i art. 6

wspomnianej ustawy traktują 0  komor-

nem podstawowem tylko jako o punkcie
wyjścia i granicy maksymalnej przy u-
stalaniu czynszu. Skoro zaś $ 4. rozporzą-

dzenie z 17 czerwca 1924 odsyła w przed-
miocie podstawy wymiaru podatku od nie-

ruchomości do sumy komornego „ustalone-

go” w myśl art. 5 i 6 ustawy o ochronie lo-
katorów, to niewątpliwie ma on na widoku

czynsze efektowne obowiązujące w sto-

|sunku bieżącego najmu mieszkaniowego nie

zależnie od tego, czy czynsze te są równe

czynszom z czerwca 1914, czy niższe od

nich, Słusznie też skarżący powołuje się na

art. 25 ustawy o ochronie lokatorów, który
za podstawę wymieru podatku od nieru-
chomości uważa komorne — płacone przez

lokatorów. Wprawdzie przepis ten prolon-

gowano tylko do końca roku 1928 (poz.
286/25 Dz. Ust.), nic jednak nie pozwala
domniemywać się, aby późniejsze przepisy

regulujące kwestję omawianego podatku na

lata następne, a w szczególności $ 4 rozpo-
rządzenia Prezydenta Rzplitej z 17 czerwca

1924 zostały oparte na odmiennej zasadzie.

Wobec powyższego, nieuwzględnienie

przez pozwaną władzę przy określeniu pod-

stawy wymiaru za I kwartał 1932 obniżki

komornego na ten rok N. T. A. uznał za
naruszenie $ 4 rozporządzenia Prezydenta

Rzplitej z 17 czerwca 1924 poz. 523 Dz. Ust.

w następstwie czego zaskarżone orzeczenie

uchylił, jako niezgodne z ustawą”.

 

 

tylko owych 6 drukarń.
Najciekawsze zaś jest to,

drukuje się prasa sanacyjna.
pełnie nieuzasadniony przywilej,

niędzy państwowych podatków, sprawozdanie, nad którem rozwinęła się dyskusja,

/ NA ŚWIĘCONE |
WINA

MIODY |
i SZAMPANY

[U LD
w Kruszwicy!

mieszkaniowego.
Podobno dekret, dotyczący prze-

dłużenia moratorjum mieszkaniowe-
go dla bezrobotnych, zajmujących
małe mieszkania, został już podpisa-
ny. Ogłoszenie jego nastąpi po
i-szym kwietnia, gdyż dopiero z
dniem 1-go kwietnia wchodzi w ży-
cie ustawa o pełnomocnictwach.

Teoretycznie istnialaby zatem
możliwość przeprowadzenia eksmisji
natychmiast po 1 kwietnia, Jednakże
sądy zostały przez Min. Sprawiedli-
wości zawiadomione o przedłużeniu
moratorjum, tak, że eksmisje z. ma-
łych mieszkań po 1 kwietnia nie bę-
dą przeprowadzone,

Jednocześnie centrala stowarzy.
szeń właścicieli nieruchomości w
Polsce opracowała memorjał w spra-
wie owego moratorjum. Będzie on
przedstawiony jeszcze przed święta-
mi ministrowi spraw wewnętrznych.
Memorjał domaga się wydania zarzą-
dzeń, aby moratorjum mieszkaniowe
przyznawane było tylko tym rodzi-
nom, które istotnie nie mają pracy i
środków do życia, Dotychczas bo-
wiem moratorjum stosowane jest
przez sądy, gdy główny. lokator jest
bez pracy, chociaż inni członkowie
rodziny zarabiają. Memorjał wysuwa
postulat, aby w przypadkach przy-
znania moratorjum przez sądy, za-
rządy miast odpowiadały za opłaca-
nie komornego. Wiłaściciele nieru-
chomości wysuwają w: memorjale
projekt stworzenia przy swoich sto-
warzyszeniach specjalnych biur pra-
cy. Zadaniem tych biur byłoby za-
trudnianie bezrobotnych lokatorów
zarówno na ogólnym rynku pracy,
jak i w poszczególnych domach. Za-
trudnieni za pośrednictwem biur
pracy lokatorzy byliby płaceni we-
dług cennika, ustalonego na każdy
sezon przez inspektoraty pracy. Na-
leżność za wykonaną pracę byłaby
przeznaczona na opłatę komornego.
W razie odmowy przyjęcia zaofiaro-
wanego zatrudnienia, bezrobotny lo-
kator traciłby prawo do moratorjum
mieszkaniowego.
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Lombardowanie
„Pożyczki Narodowej".

Ma się ukazać rozporządzenie
wykonawcze w sprawie lombardo-
wania „Pożyczki Narodowej.

W) myśl rozporządzenia zastaw
obligacyj „Pożyczki Narodowej“ bę-
dzie mógł być ustkuteczniany w ści-
śle określonych ramach. Chodzi mia-
nowicie o to, aby mogły być one od-
stępowane tylko w wypadkach wy-
jątkowych i bez straty dla posiada-
czy.

Przypominamy, że obligacje „Po-
žyczki Narodowej“ będą mogły być
skladane jako kaucje i wadja oraz
będzie można spłacać niemi podatek
spadkowy.

Pierwsza transza obligacyj ,„Po-
žyczki Narodowej“ wypuszczona bę- 
 

že owe drukarnie są temi,
Zakłady graficzne skarżą się na ten zu-

wskazując,
mnóstwo drukarń wyposażonych technicznie nie gorzej od drukarń
uprzywilejowanych, a nawet często lepiej.

Ponieważ opłacanie druków państwowych dokonywane jest z pie-
przeto w interesie każdego podatnika

leży, aby te obstalunki nie były udzielane uprzywilejowanym zakładom,
gdyż tu powinna być stosowana jedna zdrowa zasada i najtańsze oferty.

dzie 1-go lipca r. b.
Rozporządzenie, o którem dono-

simy powyżej, ograniczy też obrót
obligacjami Poż. Narodowej.

ZANIM KUPISZ PRZEKONAJ SIĘ, ŻE
Akumulatory, bat. anodowe,

radjosprzęt najtaniej w firmie

MICHAŁ GIRDĄ
ZAMKOWA 20. TEL. 16-28.

głośniki i najnowszy

Sensacyjna skarga Stow. drukarzy
(lelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sensacyjną skargę do władz rządowych złożyło Sto-
warzyszenie Zakładów Graficznych w Warszawie.

W skardze tej Stowarzyszenie donosi,
lunki na druki państwowe otrzymuje tylko 6 drukarń. [nne są tego po-
zbawione. Jeśli robi się przetarg, to jest on zamknięty i staje do niego

że wszystkie nowe obsta-

w których

iż jest przecież w Polsce  

 



JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pomorze i Wileńskie: rano chmur

/mrozki, we dnie temperatura kilka
| stopni; powyżej zera. Słabe lub
Umiarkowane wiatry z kierunków
północnych.

Pozostałe dzielnice: dość pogod-
Nie. Nocą przymrozki, dniem tem-
peratura bez większych zmian. Sła-
be wiatry miejscowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

Apteki;
Sukc. Augustowskie»> — ul. Kijowska

Nie-Nr. 2 (telef. 16 31, Frumkina — ul.
miecka Nr, 23 (telef, 3-29) i Rostkowskie-
40 — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
© — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-

-e przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— W Czwartek Wielki o godz.

5 po poł. wyruszy z pod Ostrej Bra-
My wielka pielgrzymka na nocne
obchodzenie Drogi Krzyżowej. Piel-
grzymkę poprowadzi ks. Józef Woj-
tzunas.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Redukcja w wiieńskiej izbie

Skarbowej. W wileńskiej Izbie Skar-
owej zamierzone są redukcje per-

%onalne podyktowane koniecznością
łoczynienia najdalej idących oszczę-

ności. Z dniem 1 kwietnia ma ulec
"= kilkudziesięciu praco-
|Wników, przeważnie kontraktowych.

„ — Urzędowanie w Wielką S0-
botę. Urzędowanie w urzędach pań-
Stwowych, samorządowych i ban-
ch w Wielką Sobotę trwać będzie

do godziny 12 w południe. Normal
Ne urzędowanie w urzędach pań:
stuowych, samorządowych i ban
kach | wznowione zostanie dnia 3

ietnia
SPRAWY KOLEJOWE.

— Ruch świąteczny. Dyrekcja
Okręgowa kolei państwowych w
Wilnie podeje do wiadomości, że
? powodu zmniejszonej frekwencji
Podrėžnych w pierwszym i drugim
niu świąt wielkanocnych odwołuje

Się kursowanie następujących po
Slągów pasażerskich:

1) pociąg nr. 753 Wilno—Duk-
Vty, odchodzący z Wilna o godz
15.45; odwołuje się go w dniach
11.3 i 1.4.

2) pociąg nr. 754 Dukszty—Wil-
E który przybywa do Wilna o lodz. 7,25; odwołany zostaje w

niu 1.4 i 24.
t POCZTA i TELEGRAF.
) — Zniżka taryfy. Rozporządze-
lie ministra poczt i telegrafów z

“mia 24, II, rb. w sprawie zmiany ta-
y pocztowej wprowadza z dniem

.1V. 34 r. zniżkę taryty pocztowej
W rozdziale 9-tym opłat za świad-
zenia dodatkowe w obrocie we-
Wnętrznym. M. in. obniżona została
itawka za polecenie przesyłki listo-
Vej z 50 gr. do 30 gr. oraz stawka za
adanie przesyłki rejestrowanej lub
Vrzekazu telegraficznego poza go-
Szinami urżędowania z 50 gr. do
Ugr. Zniżki innych pozycyj wahają

Šie od 20 gr. do 40 gr.
: SPRAWY WOJSKOWE.
— Zaciąg ochotniczy do skró-

„0nej służby wojskowej. Minister
"praw wojskowych zarządził zaciąg
 Wchotniczy do czynnej służby woj
|ikowej mężczyzn urodzonych w la-
sh 1914, 1915 i 1916. Ochotnicy,
órzy posiadają warunki do skró-

Sonej czynnej służby wojskowej,
да Буё przyjmowani do piechoty,
% kawalerji, artylerji, lotnictwa,
„perów i wojsk łączności przy spe-
„Nalnem uwzględnieniu do každego
|rodzajów broni specjalności wy-
„ształceniowej. Ochotnicy, którzy
(e posiadają warunków do skróco-

| czynnej służby wojskowej, mu-
//4 mieć ukończone conajmniej 4

tdziały szkoły powszechnej. Poda-
mają być składane do właściwej

K. U. do 1.V, r. b., zaś kończący
Sdnie zakłady naukowe po 1-ym
(ają winni je składać do 1 lipca

b. Odnośne obwieszczenia ze
Czegółami zostaną rozlepione na
lleście.

,, Władze wojskowejzachęcają mło-
*iež do jaknajliczniejszego zgłasza-

się do wojska ji marynarki wo-
hnej w charakterze ochotników.

SPRAWY PODATKOWE.

   
   

     

   

  

  

   

   

  
   

    

  

    

   
  

ruchomości. Władze nadzorcze
j,twierdziły uchwałę jednego z
„tetnich posiedzeń b Rady miej

ej, ustalającej nowe normy po-
ku od nieruchomości za rok
4—35 Podatek ten będzie zmniej-

ony w stosunku do roku ubie
go o blisko 20 procent.

SPRAWY SZKOLNE.
— Ferje w Szkołach i šred-

„ch zakładach naukowych. One-
а) rozpoczęły się ferje świąteczne
szkołach powszechnych i śred-

zakładach naukowych. Tego-
czne ferje są znacznie skrócone
łędą trwać do środy.
—- Регре м Seminarjum Du-
Swnem. W dniu wczorajszym

(R poczęły się w  Metropolitalnem
| Minarjum Duchownem ferje świą-

ne. Trwać one będą do dnia 9
letnia. Wczoraj wieczorem część
mnów wyjechała do domów.

W bony jałmażnice „„Caritasi””

 

— Nowe normy podatku od!

"TTT VVPASMT

„KRONIKA,
Z ŽYCIA STOWARZYSZEN,

! — — Rada Wileńskich Zrzeszeń Ar-

ska 9 m. 4) zamknięta będzie od
czwartku, dnia 29 marca br. do śro-
dy, dnia 4 kwietnia br, włącznie,
— Nowy Zarząd Związku auto-

busów dałekobieżnych. Onegdaj od-
było się doroczne walne zebranie
Związku Właścicieli autobusów ko-
munikacji zamiejskiej. Po omówie-

"niu aktualnych zagadnień komuni-
,kacji zamiejskiej, dokonano wybo-
"row nowego Zarządu. Prezesem
| Związku jednogłośnie został wybra-
|ny ponownie p. Jan Kałabin, na
„ członków Zarządu wybrano: pp. por.
| Zakrzewskiego, Kapuckiego, Tynfo-
wicza i Bielawskiego.

SPRAWY RZEMIESLNICZE.
— Jeszcze jeden wysiłek w kie-

runku likwidacji strajku szewców.
Wczoraj w południe odbyła się w
Inspektoracie Pracy dłuższa konfe-
rencja w sprawie likwidacji zatargu
w przemyśle skórzanym. Wi konfe-
rencji tej wzięli udział: Chrześcijań-
ski Związek zawodowy, Cech szew-
ców chrześcijan i Związek kupców
żydowskich.
W czasie trwania konferencji na

podwórzu domu, w którym mieści
się Inspektorat Pracy, gromadzili
się szewcy bezrobotni, oczekując na
wyniki obrad.

Konterencja trwała kilka godzin.
Bezpośrednio po niej w lokalu przy
ul. Metropolitalnej 1 odbyło się
ogólne zebranie strajkujących. Na
zebraniu zastanawiano się nad pro-
pozycją pracodawców, którzy staw-
kę podwyższyli na ostatniej konfe-
rencji do 5 zł. (za 1 parę bucików
męskich t. zw. pasowych).

ZABAWY.

b, r. w salonach Izby Przemysłowo-
Handl. (A. Mickiewicza 32) odbędzie
się Czarna kawa emigracji akade-
mickiej. Początek o godz. 21,30, stro-
je wizytowe. Zaproszenia i bilety w
cenie 3 zł, i 2 zł. (akademickie) już są
do nabycią w cukierni Czerwonego

 

Sztralla. 2

Ofiary.
OFIARY,

złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Bezimiennie zł. 4.— na herbaciarnię dla

inteligencji.

Bezimiennie zł, 4— na dom noclegowy
dla kobiet i zł, 4-— na dom noclegowy dla
mężczyzn.

N. N. zł, 5— dla najbiedniejszych.

| NEW!
Teatr | muzyka

—Stała opera w Wilnie, Otrzy-
mujemy następujący komunikat: Za-
rząd Związku Zawodowego Muzy-
ków i Wileńskiej Orkiestry Symfo-
nicznej powziął decyzję zorganizo-
wania stałej opery wi Wilnie.

IW! sezonie zimowym r. b, Wilno
miało możność podziwiać szereg wiel
ce wartościowych koncertów symfo-
nicznych dzięki wielkiej ołiarności
Pp. dyrygentów i muzyków wileń-
skich. Przypuszczać należy że zapo-
wiedziana opera wypadnie sównież
imponująco.

Od siebie dodamy, że projekty
snuć łatwo, zwłaszcza na wiosnę, ale
czy wykonanie „wypadnie również
imponująco"?

 

POLSKIE RADJO WiLNO.
Czwartek, dnia 29 marca 1934 r.

7,00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. Dzien.
jpor Muzyka. Chwilka gosp. dom. 11.40:
Przegl. prasy. 11.50: Muzyka (płyty). 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.

| wiad. 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.

Piątek,dnia30marca,

7,00: Czas, Muzyka. 11.50: Utwory
Wagnera (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Wy-
jątki z orat. „Mesjasz* — Haendla (płyty).
12.30: Kom. meteor. 12.33: Nowoczesne ora-
torja (płyty). 15.15: Pogad. L.O.P.P. 15.40:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10: Kon-

 
cert. 1640: „Ogrėd a dzieci“ — pogad.
16.55; Koncert. 17.35: Chór. 18.00: „Męka
Pańska w sztuce* — odczyt. 18.20: „Tak
stać się musi” — muzyczny reportaż wiel-
kopiątkowy. 19.25; Feljeton aktualny. 19,40:
Wiad. sport. 20.02: Audycja religijna. „Roz-
myślania Wielkopiątkowe“ — felj. 22.40:

— Czarna kawa, Dnia 2 kwietnia;

Zdrowe Piękne Tanie owocowe

REWA Eng

DZIĘNNIK MILEŃSKI «

Ruch przedświąteczny w sklepach.
Tegoroczny tydzień przedświą-

iteczny dla handlu i rzemiosła wy-
„padł nadzwyczaj niepomyślnie i w
|w nieodpowiedniej porze, akurat w

no, miejscami mglisto, w ciągu dnia tystycznych zawiadamia, że czytel- końcu miesiąca. A któż dziś ma
Zachmurzenie zmienne z większemi nia pism artystycznych wokresie pieniądze przed pierwszym? Wszys-
Iozpogodzeniami. Nocą lekkie przy-| Świąt Wielkiejnocy (ul, Ostrobram-| cy są jednakowo zubożali, Robotnik

; zarabia tak mało, że ledwo wystar-
cza mu na kawałek chleba i łyżkę
lichej strawy, Urzędnik, po ostat-
nich obniżkach pensji, nie może my-
śleć o zwiększeniu wydatków w
okresie świątecznym. Rzemieślnik,
podobnie jak robotnik, goni resztka-
mi, A właściciel realności miejskiej,
mając bezrobotnych za lokatorów i
ledwo dysząc pod ciężarem podat-
ków i wszelkich świadczeń, czyż
może pozwolić sobie na jakikolwiek
nadzwyczajny wydatek?  Oczywi-
ście, nie. Pozostają jeszcze członko-
wie t. zw. „zawodów wolnych”:
adwokaci, proiesorowie, lekarze itd.
Ci również nie mają dziś tego, co
kiedyś mieli. I dlatego muszą rów-
nież ograniczać się w wydatkach,

Słowem, ogólne zubożenie na
każdym odcinku, Rzecz oczywista,
że przy tak niepomyślnej konjunktu-
rze nie może być mowy o wielkiem
ożywieniu przedświątecznem.

Ażeby jednak być w zgodzie z
prawdą, zwróciliśmy się do szeregu
firm z prośbą o informacje, jak w
istocie przedstawia się to „ożywie-
nie“,

Na wstępie zwróciliśmy się do
właściciela jednego z większych
sklepów kolonialnych przy ul. Wi-
leńskiej, prosząc o wypowiedzenie
swoich uwag na ten temat. Kupiec,
rozkładając ręce, powiada:
— Ruch przedświąteczny w na-

szej branży prawie się nie zaczął.
W, niedzielę zaznaczyło się pewne
ożywienie, nawiasem mówiąc, bar-
dzo małe, ale w poniedziałek, wto-
rek i środę ilość kupujących była
taka sama, jak w poprzedn. tygodniu.
Najgorsze jednak to, że klijentela
zubożała i możliwie jaknajbardziej
ogranicza się w wydatkach. Poza-
tem złożyło się tak fatalnie, że okres
przedświąteczny wypadł tuż przed
pierwszym, t. j. w okresie, kiedy lu-
dzie posiadają najmniej gotówki, al-
bo wogóle jej nie mają.

Wielu urzędników zwracało się
do mnie z wekslami, które za wszel-
ką cenę chcieli zrealizować, byle do-
stać towar na święta. Dotychczas
nigdy nie sprzedawałem na kredyt,
a w roku bież. mam 7 instytucyj,
których pracownicy brali towary na
weksle.

I co charakterystyczne w roku
bieżącym, że do sklepu nie przy-
chodzą zupełnie robotnicy. Kiedyś,
trzeba przyznać, nawet dobrzy z
nich byli klijenci, bo nie targowali 

oraz RÓŻE Majątku

Słowo „Przysposobienie Rolni-
cze” jest nowe. Ma ono znaczenie w
zastosowaniu do życia: „Społeczne
nauczanie rolnictwa”, Jeżeli zawsze
sprawa podniesienią kultury rolnej
na wyższy poziom była aktualną z
uwagi na potrzeby chleba powszed-
niego, to z wielu przyczyn, dziś i w

przyszłości, ta sprawa nabiera usta-
wicznie większego znaczenia. Dla u-
skutecznienia tego zadania, do pra-
cy nad podniesieniem kultury rolni-
czej zostały powołane szerokie war-
stwy społeczne.
—

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert chėru „Gregorianum“,

Na zakończenie Wielkiego Tygodnia
polskie radjo daje w sobotę, dnia 31. IIL
o godz. 22,15 audycję poświęconą Zmar-
twychwstaniu Pańskiemu. Wi audycji tej,
obok przemówienia X. prof. Henryka No-
wackiego, usłyszą  radjosłuchacze szereg
śpiewów śregorjańskich, przeznaczonych na
ten dzień, które wykona chór żeński „Gre-
gorjanum". '

Odczyt Artura Górskiego.
Wybitny znawca literatury polskiej i

znakomity pisarz Artur Górski zabierze
głos przed mikrofonem warszawskim w fe-
ljetonie literackim, którego treścią będą
rozmyślania wielkopiątkowe. Piękna forma,
głębokie podejście do tematu o podkładzie
uczuciowym stanowić będzie o wartości

audycji, która w dniu 30 marca transmi-
towana będzie w przerwie koncertu symfo-

nicznego. Po koncercie o godz. 22 rozpocz-
nie się nastrojowe słuchowisko p. t. „Św.
Franciszek z Assyżu” pióra T. Sygietyń-
skiego.

Muzyka Niepodległej Polski.

W. sobotę o godz. 17,05 rozpocznie się

przed mikrofonem XX koncert z cyklu

polskiego Kwartetu Smyczkowego. ' Pro-
įram zawiera kwartety Kazimierza Sikor-
skiego i Wiktora Łabuńskiego, dwuch wy-
bitnych przedstawicieli naszej współczes-  jiż zaopatrzyłeś się? far

Utwory J. S. Bacha (płyty). 23.00: Kom.
meteor. ` nej twórczości muzycznej,

się, kupowali dużo i nie zabierali
czasu,

Nie wiele lepiej dzieje się w cu-
kierniach. Właściciel jednej z nich
oświadczył nam:

— Chociaż liczba klijentów wca-
le się nie zmniejszyła, to jednak
obroty: znacznie zmalały, gdyż każdy
ogranicza się w swych wydatkach.
Zamówienia na torty i ciasta świą-
teczne są bardzo małe, pomimo iż
ceny na nie zostały obniżone,

Podobny pogląd wyraził inny cu-
kiernik, zaznaczając jeszcze, że
„ruch przedświąteczny” tegoroczny
w porównaniu z rokiem ubiegłym
zmniejszył się o jakie 20 proc., a za-
mówień na torty i ciasta prawie
niema, : TA

Również w: domach koniekcyj-
nych — jak nas informuje p. dyrek-
tor Domu Towarowego B-ci Jabł-
kowskich — ożywienie prawie nie
jest widoczne. Klijentela może się
nie zmniejszyła i ilość zawieranych
tranzakcyj jest ta sama, co roku
ubiegłego, ale natomiast obroty
znacznie zmalały. Zjawisko to jest
wytłumaczalne, gdy się zważy, że
wszyscy kupują obecnie przedmioty
najtańsze i najpotrzebniejsze, Na-
ogół, gdy się porówna okres bieżący
z analogicznym okresem roku ubie-
głego, to można stwierdzić, że obrót
zmalał o 16—18 proc.

Do powyższych uwag dodaje p.
Frliczka (Składnica Galanteryjna),
że zawiódł się „na całego”. MW sty-
czniu, lutym i pierwszej połowie
marca ruch był słaby, Spodziewał
się, że może w okresie przedświą-
tecznym «coś da się zarobić. Nic z
tego. 'W| niedzielę zaznaczyło się
pewne ożywienie, w poniedziałek
było jeszcze trochę klijenteli, ale
wtorek i środa pod względem han-
dlowym przedstawiały się niepo-
myślnie. Zdaniem p. Frliczki, obroty

całe 25 proc.

miały przed świętami Wielkiejnocy
wielkiego ruchu, ale — według
twierdzenia p. Zawadzkiego i p.
Żyndy (Księgarnia Św. Wojciecha)—
nie pamiętają oni takiego zastoju,
jak w roku bież. Obroty znacznie
zmalały, ceny zaś na wszelkie książ-
ki zostały obniżone.
W innych branżach zmalały obro-

ty i nawet zmniejszyła się liczba
kupujących. m. I. S,

Sala do wynajęcia
*na: odczyty i zebrania

Orzeszkowej 11 

Muzyka Niepodległej Polski, w wykonaniu|hunach

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.
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Akcja przysposopienia rolniczego
w powiecie Lidzkim,

Przewodnikami jednak tej akcji
zawsze pozostają siły fachowe. Agro
nom, zajmujący, jakiekolwiek: stano-
wisko urzędowo-społeczne, miał o-
bowiązek krzewić wiedzę rolniczą,
iść z tą wiedzą na teren, do ludu; ta-
ki agronom, który czekał nim teren
do niego przyjdzie, nie spełniał swe-
go zadania. з

Dziś cała akcja przysposobienia
rolniczego, oparta jest przedew-
szystkiem na udziale w niej organi-
zacji młodzieży na wsi. Ma to tę
dobrą stronę, że potrzeba nauczenia
się wogóle, a rolnictwa w szczegól-
ności znajduje największe zrozumie-
nie u młodzieży, a wskutek tego da-
je najlepsze wyniki w pracy, Z dru-
śiej jednak strony, młodzież, jako
zależna od rodziców, starszego ro-
dzeństwa i opiekunów, napotyka na
duże trudności w pracy, najczęściej
wobec (braku poparcia ze strony
starszych. Dla tego też tam jest wi-
doczny dobry wynik w: pracy, ‹
z jednej strony jest zrozumienie wa-
runków, w jakich znajdują się ci,
którzy stanowią podstawę w akcji
przysposobienia rolniczego i z dru-
giej strony, gdzie personel fachowy
rolniczy odpowiada swemu zadaniu.

Na terenie powiatu Lidzkiego z
tem jakoś nie bardzo. Są wyraźne
oznaki dążeń personelu agronomicz-
nego do tego, by, według przysłowia
„chleb chodził za brzuchem nie
zaś — odwrotnie brzuch za chlebem

Gdzieindziej personel fachowy
idzie na teren; tutaj zaś teren ma
przyjść do agronoma. Weźmy przy-
kład organizowania kursów przyspo-
sobienia rolniczego w: roku bieżą-
cym. Organizacja Młodzieży w Mi-

otrzymuje urzędowe wezwa-

Obławy na żebraków.
MW ostatnich dniach przepro-

wadzono kilka obław na żebraków,
j trudniących się żebraniną na terenie

| miasta. Zatrzymano przeszło 50 że-

braków, włóczęgów starców i nie-
letnich. Około 20 żebraków wysie-

dlono z Wiilna, gdyż pochodzą oni z

powiatu,

 

 

Samooskarżenie o usiłowanie ojcobójstwa.
©" Do policji zgłosił się w dniu: być stosunek Żuławskiego ojca do

dzisiejszym Władysław Żuławski|syna, którego ojciec stale wypędzał
(Popławska 21), oświadczając, że w |z domu. Jakoby Władysław Żuław-
mieszkaniu swoich rodziców vaško:Lala zdradza od kilku lat objawy
wał zabić swego ojca, Adama Żu-| choroby umysłowej. Stan rannego
ławskiego, emerytowanego urzędni-| Żuławskiego ojca, którego przewie-
ka, Na miejscu stwierdzono, iż istot-|ziono do szpitala św. Jakóba, nie
nie Żuławski uderzył ojca swego no- budzi narazie obaw.
żem w szyję. Powodem zajścia miał

Spłoszony Koń wpadł na kondu
pogrzebowy.

Przy zbiegu ul. Ostrobramskiej i, grzebowy, przechodzący ulicą, Je-
Bazyljańskiej koń, zaprzężony do|den z uczestników konduktu, 11-
wozu Józefa Salewicza, mieszkańca letni Franciszek Błażewicz, ze wsi
fołw. Cieleżyszki, gm. polańskiej,| Podgórna, gminy rudomińskiej, do-
spłoszył się i wpadł na kondukt po-|znał lekkich obrażeń ciała.

WYPADKI,
— Pożar przy ul. Chełmskiej. Przyul, KRONIKA POLICYJNA.

Chełmskiej w domu Nr. 3, należącym do | —Bigamista. Przez policję aresztowa-

Samuela Arkuskiego (Kalwaryjska 81) i ny został w Wiilnie jako poszukiwany przez
obecnie niezamieszkałym, z nieustalonej, sędziego śledczego za dwużeństwo niejaki

przyczyny powstał pożar, który został uga- Michał Raduszkiewicz. :

szony przez mieszkańców sąsiedniego domu.

Echa katastrofy na dworcu warszawskim.
czego, gdzie zostaną przesłuchani

kt

 

(Władze bezpieczeństwa rozpo-.
częły śledztwo w sprawie przyczyn
katastrofy budowlanej przy burzeniu
dawnego dworca Głównego w War-

przez prokuratora, Poza tem zebrała
się komisja techniczno-śledcza, zło-
żona z przedstawicieli władz proku-

jego branży spadły w roku bież. o!

Księgarnie coprawda migdy nie,

szawie, która pociągnęła : za sobą ratorskich i ekspertów budowlanych,
śmierć jednego robotnika oraz pora- której zadaniem będzie poza ustale-

| nienie 6 osób. Dochodzenie to pro-;niem przyczyn katastrofy, wydanie
| wadzone jest w: tempie przyśpieszo- oceny, czy biuro techniczne „Czy-
'nem przez prok. Żeleńskiego. i żewski i Strug” zachowało niezbędne

Natychmiast po katastrofiezja-| środki ostrożności przy prowadzeniu
wiła się na miejscu wstępna komisja robót.
techniczna, by zapoznać się z tere-| Wiele przemawia za tem, że
nem oraz ułatwić śledztwo władzom wszelkie środki ostrożności nie były
prokuratorskim. Przybył również na! zachowane. Rozbiórka budynku by-
miejsce katastroły minister komuni- | ła prowadzona w ten sposób, że gruz
kacji Butkiewicz, który polecił wła-|zwalano z jednego piętra na drugie
dzom kolejowym wdrożenie specjal- przez co sufity były nadmiernie ob-
nego dochodzenia celem ustale- ciążone, Gruz parł również na ścia-
nią odpowiedzialności miejscowychny, które były zarysowane w wielu
władz kolejowych, które sprawują miejscach. Coprawdą sufity były pod
nadzór nad przeprowadzaną rozbiór-|stemplowane przez kierowników

 
poczta SOBOLEW, woj. Lubel-

skie, telefon 18. P.K.O. 9979 lub ny na żądanie

Warszawa, Al. Jerozolimskie 24, gratis

telefon 225-33.

ką.
Władze bezpieczeństwa wezwały|

wszystkich robotników i kolejarzy,
którzy byli na terenie dworca w mo-
mencie katastrofy, do urzędu śled-

Pod zarządem

Stefana Tokarza.
Cenniki na se-

zon wiosen-

i franco.

przysposobieniu rolniczem na kurs,
który miał się odbyć w Iwju w: dniu
21.11.1934 r. Odległość 40 — 45 ki-
lometrów. Uwzględniając stan dróg i
pogody — irzeba zużyć dwa dni na
przejazd tam i z powrotem, Wobec
szeregu innych okoliczności, skutki
takiego zarządzenia żadne. Na kurs
nikt nie przybywa, a kierownicy ak-
cji przysposobienia rolniczego radzi
skreślają z ewidencji uczestników;
akcji P. R. nieobecnych. |

W, podobny sposób załatwiane są
sprawy od początku do końca: za-|
opatrywanie w materjały siewne i;
hodowlane, lustracje na terenie,pro-|
paganda przysposobienia rolniczego
w formie. wystaw plonów uzyska-
nych w tej pracy, — wszystko to
traktowane jest po macoszemu,

Być może są w tej akcji i przy-
slowiowe „benjaminki“? Prawdopo-
dobnie, lecz — mniejsza o nich. Tam
bowiem, gdzie chodzi o tych, którzy
wyraźnie po macoszemu są trakto-

| wani, wynik pracy jest imponujący.!
Są to Stowarzyszenia Młodzieży

Polskiej na terenie,
Dla charakterystyki pracy SMP.

w: przysposobieniu rolniczem w po-
wiecie Lidzkiem, należy spojrzeć na |
pracę w tej dziedzinie SMiP w Sobot. !
nikach. To SMP, które gromadzi pod|
swym sztandarem przeszło 300 mło-|
dzieży obojga płci, a jest kierowane
przez prącowników społecznych tej
miary, co ksiądz Paweł Bagieński ii
Pp. Sadowscy w Sobotnikach, bar-
dzo licznie bierze udział w przyspo-
sobieniu rolniczem.

W. roku ubiegłym w: przysposo-
bieniu brało ażokoło 60 młodzie|
ży, zaś w roku bieżącymi potrójna
liczba młodzieży.

Budujący tego obraz dało się za-
uważyć w Sobotnikach w dniu 19.III
b. m. mianowicie: w trakcie przepro-
wadzania kursów przysposobienia|

 

 
nie (pismo Okręgowego Towarzy- | rolniczego w SMP na całym terenie
stwa Organizacyj i Kółek Rolniczych przez personel fachowy Centrali
w Lidzie z dnia 5.II1.1934 r. L. 220), | Związku Młodzieży Polskiej w Wil-
polecające przybycie wszystkich u- ; nie jeden z agronomów tegoż Związ-!

  czestników zgłoszonych do pracy w | ku przybył ną kurs do Sobotnik,

rozbiórki, ale warstwa gruzu docho-
dziła do dwóch metrów.

Ruch wydawniczy.
Šiub aż do końca świata.

Gdy w r. 1634 wybuchła w Oberammer-
gau, małej wiosce wśród Alp bawarskich,

zaraza morowa, mieszkańcy ślubowali dla
odwrócenia klęski, że co 10 lat aż do koń-

ca świata grać będą widowisko pasyjne —

i ślubu tego dotrzymują wiernie. Widowi-

ska.pasyjne w Oberammergau, cieszące się

dziś sławą światową, trwają już od 300 lat.

Zajmująco o tem opowiada w ostatnim (13)

numerze „llustracji Polskiej" berliński jej

korespondent, Jerzy Drobnik,  ilustrując

swój piękny feljeton oryginalnemi zdjęcia-
mi. „Jak Mickiewicza pisał „Pana Tadeu-

sza', „Dwa akty tragedji: Stawiski, Prince”,
„Afryka pod uciskiem „kryzysu”* — oto ty-
tuły bogato ilustrowanych feljetonów, które

składają się na obfity, 32-stronnicowy świą*
teczny numer „Ilustracji Polskiej”, Uzupeł-
nieniem są artykuły pomniejsze, mnóstwo

zdjęć aktualnych z kraju i całego świata,

odcinek powieści, nowela, mody, humor,
strona młodzieży, rozrywki umysłowe, Mi-

mo 32 stron cena numeru jak zawsze tylko

45 groszy.

„llustrację Polską” nabywać można u

wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego", Wiłno, ul. Mosto-

wa Nr. 1,

660666666066400
TRZY ZALEDWIE KRÓTKIE SŁÓWKA

ALE TREŚĆ ICH JAKŻE SŁODKA:

Jin bliszyński, Morelówka
PIJ A ZAWÓD CIĘ NIE SPOTKA.
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Po nabožeūstwie odbyt się kurs
przysposobienia rolniczego, przesłu-
chany z wielkiem zainteresowaniem
przez liczne zastępy młodzieży SMP,.
gdie nie brakowało starszych osób.

Po zakończonym kursie młodzież
została zaopatrzona we wszystkie
potrzebne nasiona i dzienniczki kon-
kursowe.
A co na to agronom powiatowy,

którego zadaniem jest opiekować
się tymi, którzy dążą do podniesienia
kultury rolniczej w powiecie? Fama
ludzka głosi, że kiedy przedstawiciel
SMP. zgłosił się do pana agronoma i
przedłożył my wykazy imienne mło-
dzieży, która w: ten sposób prowadzi
zorganizowaną akcję P. R., to
agronom miał powiedzieć, że podob-
ne zjawiska w przyrodzie — nic go

! nie obchodzą.
Może to dlatego, że te zjawiska

mzaa żywiołowego rozwoju  
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„„„ZKRAJU
Według danych, uzyskanych ;padków btonicy, jeden wypadek za-

przez władze sanitarne Wojewódz- | palenia opon mózg. rdzeniowych, za-

twa Wileńskiego, w ciągu ostatniego ;kończony zgonem, 142 wypadki

tygodnia, t. j. od dnia 18 marca do 'odry (w tem 8 śmiertelnych), 4 —

dnia 24 marca włącznie zanotowano;róży, 37 — krztuśca (1 śmiertelny),

na terenie Wileńszczyzny: 52 wy-!20 wypadków gruźlicy (w tem |

padki duru plamistego (w tem 3,śmiertelnych), 35 wypadków jagli-

śmiertelne), 7 wypadków duru|cy, 4 — ospy wietrznej, 1 — grypy

brzusznego (1 śmiertelny), 24 wy-|i 1 wypadek wąglika.

padki płonicy (1 śmiertelny), 17 wy-! *

Wylew Dźwiny po stronie sowieckiej.

Z pogranicza sowieckiego dono- „Połock” jest zalanych wodą. Stra-

szą, iż w okolicy Szłaksino, okręgu ty, wyrządzone powodzią, są olbrzy-

połockiego, Dźwina zalała na prze-| mie. я

strzeni kilku kilometrów pola i łąki — 7 Dzisny donoszą, iż w okolicach

wraz z zabudowaniami. 6 kołcho- Dryssy podczas powodzi zginęło

zów „Majdan*, „Stalinów”, „Lieb- troje dzieci i 47-letni rybak Jaki-

knecht“, „Grožnyj“, „Chodykow“ imow.

Woda na Džwinie opada.

BRASLAW (Pat). Woda na rze-, wynosit 10 m. 5 cm. ponad stan nor-

ce Dźwinie powoli opada. Najwyż-| malny. W dniu 27. IIL r. b. woda

szy stan wody w okolicach m. Drui| opadła do 9 m. 70 cm.

Aresztowanie wójta gminy Żyrmuny.
LIDA (Pat). Na wniosek proku-, powtórnie wybrany na wójta Miko-

ratora wileńskiego Sądu Okręgo- łaj Urbański, pod zarzutem prze-

wego oddziału zamiejscowego wLi- | kupstwa wyborców i niedokładności

dzie aresztowany i osadzony został|w gospodarce gminnej z czasów jego

w więzieniu w Lidzie b. wójt gminy|poprzedniej kadencji.

Żyrmuny powiatu lidzkiego, obecnie

Okradzenie <Rolnika» w Głębokiem.

GŁĘBOKIE (Pat). Policja w strych domu, w którym mieści się

Głębokiem została zaalarmowana |spółdzielnia, poczem przez otwór

kradzieżą, jakiej dokonano onegdaj- wywiercony w suficie włamali się

szej nocy w miejscowejspółdzielni |do magazynu, skąd zabrali różnych

„Rolnik. Sprawcy dostali się na! bardziej wartościowych towarów

   

OKLASKI zachwyconej publiczności oto dowód zasłużonego powodze

„Pieśniarz Wa
BODO — GORCZYŃSKA — WALTER. Muzyka WARSA. Bilety honorowe
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(DZIENNIE MIEERSEBI —

Z POGRANICZA.
Starszy strzelec K. 6. P. zraniony przez

przemytników.
GRODNO (Pat). Na odcinku gra- kach. Patrol powrócił na granicę i

nicznym strażnicy Leśniczówka, ko-| urządził na przemytników zasadzkę.
ło Marcinkaniec, st. strzelec Jan
Rzepka i strzelec Lachtary w patro-
lu natknęli się na 3-ch przemytni-

| ków. Na wezwanie patrolu: „Stój!”
|przemytnicy rozbiegli się i, korzy-
j stając z ciemności, ukryli się w krza-

nie pogranicza polsko-litewskiego w
| ostatóich dniach zlikwidowano kilka

w pasie pogranicznym.
W. rejonie Kołtynian rozgromiono

szajkę przemytniczą Staryskinajtisa.
Koło Łyngmian zatrzymano z tyto-
niem i sacharyną

JW chwili, gdy strz. Lachtary usły-
|szał rozmowę zbliżających się ludzi,
| padł strzał, Kula przemytnicza ugo-
|dziła strz. Lachtary w lewe udo.
Ciężko rannego odwieziono do szpi-

| tala wojskowego w Wilnie.

Ożywiony ruch przedświąteczny przemytniczy
Ze Święcian donoszą, iż na tere-, Koło Kozaczyzny przez jezioro prze-

prawiało się łodzią trzech przemyt-
ników, którzy z towarem zostali

szajek przemytniczych, grasujących  ujęci przez patrol K.O.P. Jeden z
przemytników, niejaki Podziunis,
wyskoczył z łodzi do wody z zamia-
rem przepłynięcia na stronę litew-
ską. Z powodu jednak zimnej wody

oraz wyrobami| uciekinier dostał skurczów i począł

„Mamasiu, nie top mnie”.
W Sosnowcu toczyła się przed

sądem okr. rozprawa M. Będkow-
skiej, oskarżonej o zamordowanie kil
kuletniej córki. Oskarżona opowia-
dała przed sądem, że była bez pra-
cy i nie miała co włożyć w usta. Dla-
tego też powzięła straszny plan zgła-
dzenia dziecka.

Pewnego dnia zaprowadziła có-
reczkę nad pobliski staw i stwier-
dziwszy, że nikt jej nie podpatruje,
wyszukała duży kamień, przywiązu-
jąc go dziecku do szyi. Maleństwo
jakby przeczuwało straszny swój los,
bo poczęło drżeć i złożywszy rączę-
ta, prosiło matkę ze łzami: „„mamu-
siu, nie top mnie!“.
Prośba skazanego na śmierć dziec

ka nie wzruszyła jednak kamiennego
serca matki i maleństwo, rzucone na
środek stawu, wkrótce poszło na
dno.

Będkowska skazana została na 7
lat więzienia z pozbawieniem praw
na lat 10.

 

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda: Do-

lar 5,28. Dolar złoty 8,98—9,00. Rubel 4,63
—4,67. Czerwoniec 0,95 w płaceniu. Po-
życzka budowlana 42,75. Dolarówka 52,50.
Inwestycyjna i12,50— 113.  Stabiiizacyjna
58,25. Dillonowska 83,50. Warszawska 64.
Sląska 64,

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,85—124,16—123,54. Berlin 210,65
—211,14—210,13. Gdańsk 172,80—173,23—
172,37, Holandja 357,55—358,45—356,65. Ko-
penhaga 121,06—121,66—120,46  Londyn:
21,11—27,24—26,98. Nowy York 5,31—5,34
—5,28. Nowy York kabel 5,31*/+—5,34—) |
5,28. Paryż 34,95—35,04—34,86. Praga 22,04
—22,09—21,99. Stokholm 139,80—140,50—
139,10. Szwajcarja 171,50 — 171,93—171,07.|
Włochy 45,57—45,69—45,45. Tendencja nie-
jednolita. „|

Papiery procentowe: Pożyczka > fa]
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wlana 42,70, Inwestycyjna 111,50—112. In-
westycyjna seryjna 115,50.  Konwersyjna
62,15—62,65—62,75. Dolarówka 52,50—52,55
—5250. Stabilizacyjna 58,13. 4 i pół proc. |
L. Z. ziemskie 48,50—48,75—48. 8 proc.
warszawskie 52,75—52,25—52,50. — Ten-
dencja niejednolita.

Akcje: Bank Polski 78,50. Lilpop 11,75.
Tendencja słabsza.

Dolar w obr. pryw.: 5,28.
Rubel: 4,63 (5-ki), 4,67 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do-|-
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Sledźcie za anonsami

 

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

 

jedwabnemi czterech przemytników.i tonąć. Wyratował go żołnierz K.O.P.

BLP WEBYWAEO AK i IIT ROR CEC

Koncesje Czy wolno bić żonę?
na przewóz towarów samocho-| W Sądzie Okręgowym w Warsza-

dami. wie toczyła się sprawa rozwodowa,
| Główna komisja przewozowa przy;o której obszernie pisaliśmy przed

| ministerstwie komunikacji obrado-|kilku dniami, Skargę rozwodową

| wała nad zasadami udzielania konce-|złożyła Bregmanowa, motywując ją

|eji na zarobkowy przewóz towarów |faktem pobicia przez męża.

| pojazdami mechanicznymi. Przed wydaniem wyroku Sąd od-
| Przyjęto zasadę, iż nie mogąbyć |niósł się do rzeczoznawców żydow-
|nz przewóz towarów udzielane kon-|skiego prawa małżeńskiego w oso-

cesje, oparte na wyłączności. Na|bach trzech rabinów. Wczoraj rabi-

 
każdej linji komunikacyjnej może |ni: prof. Szorr, Michelson i płk. Po-
przewozić towary kilku koncesfjo- |sner złożyli Sądowi opinję, powołu-

narjuszów. jąc się na księgę żydowskiego prawa

Komisja zdecydowała, iż konce-|małżeńskiego Eben Hu Ezer. Według
sje na przewóz towarów wydane być |przepisów zawartych w: tej księdze,

| mogą tylko na krótkie linje komuni-|oraz według starego zwyczaju, bicie

|kacyjne, aby samochody ciężarowe żony samo przez się nie jest powo-

|nie konkurowały z kolejami. dem do rozwiązania małżeństwa. Dla

 
nia najlepszego filmu POLSKIEGO

 
A PINOKISLĄ

OE ZR ET
iskidos SWIECI ELEONORA |

šw. Jaūska Nr. 1.
Wszelkie papiery, materjały biurowe, malarskie,
kreślarskie, bilety wizytowe, pocztówki świątecz-p |

(1 2 IISSSZUBM | |arowa nie notowana. Dillonowska 82'/:.
DRUKARNIA Stabilizacyjna 99'/s: Warszawska 63. Ślą-

A. ZWIERZYNSKIEGO| |
Przyjmuje zamówienie na GAA COWSOWA
wszelkie roboty drukarskie z dnia 28 marca 1934 r.

Broszury, tabele, zaproszenia afisze Za 100 kg. parytet Wilno: b

okólniki, plakaty, bilety wizytowe Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 4/0

Ceny konkurencyjne, |* kroikea : Żyto I st. 15—15,25
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 |jj st 121430. Pszenica zbierana 19-21
CZE OORÓCOCAWEST J WPRO RZEKAĆ| DccZWEŃ na kaszę zbierany 15—16. Owies |

orzeczenia rozwodu konieczna jest| foka żylna 25erga2ł20 аана6
jeszcze skarga żony zgłoszona do ra-| proc. 20,50—21, sitkowa 17,50—18, razowaf
binatu bezpośrednio po pobiciu. Do-| 18—18,50. A

piero po dwukrotnem, bezskutecz-|. Ra „kasze, gryka zbierana, łubin |
nad upomnieniu męża przez Palik, weż gu šiemniaki jadalne, siano, słoma)

należy uwzględnić skargę. Takie po- Za 1000 kg. f-co st. załadow.:
stępowanie ma na celu ustalenie, czy о Le =keen 204 — z Lp
ž я + ‚ sk. 2 en czesany у 7żona sama nie daje powodėw uspra-|tzepany 1550 1593.30. Kądziel 1040-- :
wiedliwiających bicie. ; 1083,30. Inne gatunki Inu — bez zmian.

Po wysłuchaniu opinji rabinów
sąd udał się na naradę, zapowiadając OR
ogłoszenie wyroku za parę dni...

 

 

  
   

 

   
    

  

 

  

 

  
To wywołuje oburze

„nie u dozoray: Czy to el
jza ciężko wziąć naraz
dwa podkłady, leniu?
— Ja leń?—broni się | $

 

„
Wilno AKUSZERKA

mi ałowska |
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12

Raziński — to tamel są
' lenie, bo im się nie chce
„pójść po każdy podkład
zosobnal

ne i t. p.

 

 

rszawy"
i bezpł. bezwzgł nieważne do odwcłania.

 

т na miarę wielkich
areydzieł zagranieznychPIERWSZY  

|| (róg Micki
Miłość i powodzenie pozyskasz używając wody. ;

keleńskiej z zapachem kwiatu szczęścia | | ar. ani ali

„LOKSOTIS"
Przemity długotrwały гараей; Deka40 fr.

E gruszki i t, p, będą tak

WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO, I” ZE
‚ е na wystawac|
sad apteonay Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.||okien handll LE aa po M. BRZEZINA
Tamże mydłe i wsnysthie dedaiki do prania umiejętaem zastosowa” :

* bielimny. nių odpowiednich zabie- przyjmuje,

    

  
  

| brodawki, kurzajki i wą-

Owoce z naszych drzew śry.  W.Z.P. 48. 8323
owocowych, jabłka —   
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SZANUJE...
Loda HALAMA — BODO —sceny, ekranu

i baletu

 

 

 

 
  

 

GRYPIE KATAROM.

  

gów | w odpowiednim
czesie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33. gr3
L“EPT

Były ochotnik wojsk
polskich i zredukowany
urzędnik, chory na gru-

Przeprowadziła się Zwie
rzyniec, Tomasza Zana
na lewo Sasza
ul. Grodzka 27. W.

Bądź tu mądryl..

  

 

     

  

  

   

  

 

   
  

   

  

  

  

źlicę pluc, błaga ludzi
litościwych, o łaskawe — Proszę o rękę pańe
ofiarowanie,  kamaszy,; Stiej córki.
bielizny i kilku złotych
na zapłacenie komorne-
go. Łaskawe ofiary pro=
szono złożyć w Admin.
„Dzien.* Wil." dla W. K.

— Dobrze, ale jedno
pytanie.. —-

— Proszę bardzo!—

  

 
pochodzący z|<heę mieć podobnychszkole, osłów w rodzinie.

 

  

      

  
   

 

 

  

   

Jużpoważniejsza > Biednasierota ", is r Tur

czy ma pan podejrze- i „lego charakteru, Wy- 2
TTT nie „kto noże pisść "te Se iii, znania cz. - na ;С

Monumentalny film, opowiadający wroli sty o nie może ас!ё pragnąłby być usyno-

«= Dziś й 6 o uiezwykiych dziejach p. t: «BUNT w SZANGHAJU» głównej| — Hleż mam, nietylko 30zi alalot wiony, w inteligentnej| >
=| REWELACJA bohatera EBAY WRA walki dwóch ras — białej| żółtej. Komuni:|podejrzenie, czenie zaś tego kur-| Todzinie, lub u samot- i NABKA

=—2| SEZONU. LL „KING-KONG“ styczne rozruchy. „Krzyczcie Chiny” -te sztuka|ność —wła su zapewni jej lekeje| nych, osób. Oferty pod

uaczię| teatralna (ostatnio zabroniona cenzurą do wystawienia na scenie) malujące to wybuchowe środowisko. „Bunt w Szangheju"—najnowszy film pro- mebli na raty, któremu|| piątne. Łaskawe ofla- „M. M.“ do Administra-

«m2| dukcji 1934 roku, spełnia to zadanie na płaszczyźnie kinematografji | jest tem dła sztuki filmowej czem dla teatru „Krzyczcie Chiny". Wielki nad-|jestem winien 200 zło- || ry prosimy składać| CJ: „Dz. Wil” Adres Birdzo tanio

program.—Najnowsze i, najaktualniejsze dodatki dźwiękowe z słynnego cyklu „Cztery strony świata”. Seanse od godz. 4-ej. W sobotę | niedzielę tych. de Administracji „Dz. tamże. śr: esoba w średnim wieku,

od godz. 12-ej. Bilety honorowe | bezpłatne nieważne do odwołania. WII.” Adres tamże. w niezmiernie trudnych |

Ei i и EZR el REUREANALKERKAE| warunkach materjalnych, |
> | ze sparaliżowanemi no-

o pam JEŚLI CHCESZ —нннjjMMM |ynzaczyce, ike |A| aaa aaco. Feed jeż fate:|j MI |czonem / seminarjum r „ | reretye z. franęus”
SKLEP WĘDLIN ' RÓŻNE | MIEĆ OBUWIE| Nim zakupi Pani arty- kilkuletnią SOznaj- plec esi pania krycie klego” wzakręsie kursu |

= & = | | gwarantowane,elegan-|kuły świąteczne, radzę| Listy z pogróżkami. |dujący się w skrajnej Jak kto uważa. ble kamiealami, trzeba| Qimnazjum, а wszyst
Potrzebna zaraz ckie, modne |! tanie| przedtem Sprawdzić ce-| — Chciałem się pana|nędzy, poszukuje jakie-|  Raziński dostał wresz-| bylo mnie: zawołać! kich przedmiotów w za-* |

|| MASZYNISTKA- musisz je nabyćw pra-| ny w składzie spożywczo”| poradzić, panie rmecena:|gokolwiek zajęcia, by|cie robotę przy kolei że- kresie 3-ch pierwszych -
KASJERKA cowni kolonjalnym Wł. Czer-| sier od pewnego czasu|módz swą rodzinę obro-| |ąznej. lan robotnicyj „;,1eż mamusiu! Prze-| kias. Krėlewska 5—3. Po-

z kaucją: 500 zł. Oferty Wi t Į Р || wińskiego Wilno, Wileń-| otrzymuję ciągle listy z|nić od głodowej śmierci.|przenoszą zawsze dwa cie ty wcale nie umiesz| rozumieć się od 4 do 7

WILNO, ul. Mickiewicza 22, й pod  „Špėldzielnia“ w 1ЕЛ 290 Ipla J ska 42 (vis'a-vls Placu| pogróżkami—czy niema|Werkowska 30 m. 7 (b.| podkłady naraz; Rsziński <elować. poł poł. gr
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Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Nazajutrz pan Levy - Daru, redaktor naczelny „Epoki”, spacero-

wał po gabinecie dużemi krokami, depcąc z pasją kilkanaście rozrzuco-

nych po padłodze porannych dzienników. Nocny sekretarz redakcji i szef

serwisu zagranicznego zmowa: przy swych biurkach pod potopem

iących 'ię na nich wymówek. S

= A udaćjak? = ryczał Levy-Daru. — nie widzieli panowie tej

depeszy? Djabli nadali z takimi dziennikarzami!... sposób iabrykacji zło-

ta, to w każdym razie coś, co ludzi interesuje. 1593

Seksetarz redakcji odważył się mimo burzy podnieść głowę do góry.

—Ależ, panie redaktorze...

—_ Hm.. Co? Nie dostaliście jej? Do wszystkich... Co? Przecież

Havas podał ją wam napewno, jak wszystkim! Hm.. Co? A inni też o-

trzymali! Ot, co! Patrzcie...!

Kopnuął nogą stos gazet, powtarzając ciągle „Hm? Co?"

— „Parasien* zrobił z tego dwie kołumny.. Cała historja, poczyna”

jąc od alchemików średniowiecznych aż do nowoczesnych badań... Fm?

Co?... W „Matin'ie” trzy wywiady z asami Akademii...Hm... Co?... W,

„Journal'u” wywiad z Clėment Vautel'em.. Co? Z Fauchardierem w

„łOeuvre'. nawet w „Humanitć”!

Podnićsł dziennik i ze złością zaczął czytać zakreślony niebieskim

Co? Tylko u nas nic! Ani słowa! Nic! Nic! Nic!
Lćvy-Daru usiadł. Walił zaciśniętą pięścią w biurko, powtarzając:
— Nic! Nic! Nic!
— niech pan sobie ” tego nic nie robi, panie redaktorze, powetu-

jemy to...
Wisz:cł Bruno. Na jego widok gniew pana Levy-Daru przeszedł

wszelką miarę:
Pan również odpowiada za tę gaffę!
— QOszywiście.
— Hn:? Co? Fowetujemy! Łatwo powiedzieć... Ale będzie to tylko

| łatanie, Co? A w jakiej formie? Ma pan przynajmniej jaki vei?

— Samolot odlatuje z Bourget o jedenastej. Wi Brukseli można się
przesiąść i być w Hadze o drugiej po południu, Dwadzieścia minut na do-
jazd do miasta, godzina na wywiad, i wieczorem ma pan wspaniały arty-
kuł o odkryciu Piotra Gansa.

Levy-Daru jakgdyby się udobrucheł,
— Kogo panby tam posłał?
— Sam polecę.
Zapanowała cisza. Lóvy-Daru oglądał

Wreszcie wybuchnął:
— Han? Co? Na co pan czeka? Żeby się spóźnić do Bourget! No na

co pan czeka?
— Na zlecenie do kasy -— odpowiedział z uśmiechem Bruno.
Redaktor nagryzmolił zlecenie wypłaty, podał Brunonowi i, wstając,

położył mu z czułością rękę na ramieniu,
— Niech pan to dobrze załatwi. Co? Ze wszystkiemi szczegółami...

żeby tym sazem innych pogrzebać... Co? Dowidzenia... Liczę na. pana...

uporczywie paznokcie,

 ołówkiem artykuł: й 3 н

— Hm? Co?... Posłuchajcie lepiej: „Jest oczywiste, że o ile wiado- |

mość ta okaże się prawdziwa, wstrząśnie ona podstawami pracy i kapi- |

tału. Skoro złoto utraci wszelką wartość, właściciele kopalń tego dotych-

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, I

Brunv podjął pieniądze w kasie, spojrzał na zegareki szybkim kro-
kiem poszedł w kierunku bulwarów. Z szeregu taksówek. wybrał taką,

| która wydała mu się najszybszą, rzucił szoferowi adresi.polecił: jechać  

Miał na rue de Parme niewielki komfortowy apartament, Z przed” |
pokoju zabrał walizkę, przygotowaną na wszelki wypadek do podróży, 2|-
szuflady wyciągnął browning i wsunął do kieszeni w spodniach.

Ostatni rzut oka... Wszystko w porządku, mógł już jechać, Na dwa
dni? m trzy miesiące? Czy w tym zawodzie można  cośkolwiek wie”

| Taksówka pomknęła w kierunku Bourget. La Villette, Aubervil-
liers, potem długa, wysadzona drzewami droga. Zakręt, brama, i samo”|
chód stanął między pawilonami portu lotniczego.

Po krótkich formalnościach paszportowych, Bruno wypytał o połą*
czenie z Rotterdamem, a ponieważ nie było komunikacji bezpośredniej:
wyrobił sobie to, że w Brukseli miał na niego czekać specjalny samolot:|
Potem udał się za niosącym jego walizkę człowiekiem w stronę gotowe”
go do odloiu olbrzyma.

— Kiedy ruszamy? — zapytał.
— Za dziesięć minut, 1
Reporter wszedł do samolotu. W wąskim korytarzyku posługaczć

ciągnęli ku ogonowi aparatu worki pocztowe i bagaże, Pilot ubrany W
skórę i futro, zajął swe miejsce z nogami na wysokości głów pasażerów.
P>ęwiwwowa korytarzem

'Brune poszedł na przód maszyny i wybrał sobie odne miejsce
Wkrótce rozległ się ogłuszający huk, zapach gorącej > napełniłks” /
binę. Olbrzymia masa, tak ciężka, że zdawało się, iż nigdy nieoderwić
się od ziemi, ruszyła powoli. Szybkość wzrosła, samolot zakreślił szerok
łuk, aby wystartować pod wiatr, huk silnika wzmógł się nie do zniesie
nią i zanim pasażerowie zdali sobie z tego sprawę, już byli w powietrzt*
Powtórny wiraż ukazał ziemię ukosem jeszcze bardzo blisko okien, pó
czem odzyskawszy równowagę, aparat leciał już idealnie prostą linją W
kierunku północy.
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Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOWICZ,  


