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Rok XVIII.

DZIENNI
Wilno, Piątek

    
 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa I.
AdrninistracjiiDrukarni12-44. Redakcjaotwartaod 11 de 16 i od

20do 24-ej. Administracjaczynnawdnipowszednie od9do Z0-ej.
w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wiieński”

 

Telefon Redakcji,

0d Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM ZA-
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENKIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-

szenl BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 1 Kwietnia 1934 r.

=——----=

NOWE POGŁOSKI
o polsko-litewskich rokowaniach.

RYGA (Pat.) Z Kowna donoszą:
Cała prasa litewska z urzędówką

 

   

 

  

   

rokowania takie, mimo urzędowe
zaprzeczenie, są rzeczywiście pro-

Rozporządzenie w
w intencji ogó

(KAP) Kurje Biskupie wydały
następujące rozporządzenie:

     

   

 

30 marca 1934 r.

Cena numeru 20 gr.

4 Nr. 87
 

 

ILFNKI
 

sprawie nabożeństw
Ino - Krajowej.
lipca 1924 r. i poprzednie uchwały
Episkopatu o zakazie odprawiania

zagranicą 8 zł.

Francja
Z wielkiem zainteresowaniem śle-

dzą Niemcy zamierzona podróż Bar-
thou do Warszawy. Niemal codzień|

| PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocziowų Zi. 6 gr. e

GGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 85 gr. za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Mdministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

pe 28 gr. Ogłoszenia

 

  

i Polska.
„> odgrywala
mocarstwa.

Autor dochodzi do wniosku, že

rolę wielkiego

„Lietuvos Aidas“ na czele, powolu-
jąc się na doniesienie pism pol-
skich, podała, (że marszałek Piłsud-
ski zdecydował się w tym roku nie
wyjeżdżać zagranicę ze wzgiędu
tak na przyjazd ministra Barthou
do Warszawy, jak również na pro-

wadzone za pośrednictwem różnych
osób tak oficjalnych jak i nieofi-
cjalnych, Wskazuje się przytem na
niedawny wyjazd dyrektora departa-
mentu politycznego MSZ Laszorajtisa
do Paryża, na wizytę posła litew-
skiego w Paryżu Klimasa u ministra

wadzenie w nieoficjalnej formie|Barthou, na  2-krotny wyjazd

rokowań 0 uregulowanie polsko-|do (Warszawy  Zubowa oraz na
litewskich stosunków. Pojawienie |komunikat  radja wileńskiego, w

litewskie widzą nie-którym koła
propozycję zejako programową

strony polskiej,

się tej wzmianki jest szeroko ko-
mentowane przez kowieńskie koła
polityczne. W litewskiej opinji utrwa-
liło się przytem przekonanie, że

W, dniach 3 mają 15 sierpnia, któ- Mszy św. t. zw. polowych oraz u-
re cą równocześnie świętami o zna- chwałę Episkopatu o niedozwalaniu
czeniu košcielnem,
odprawiać należy jak w inne święta

nabożeństwa na zatrzymanie przez mężczyzn na-
| krycia głowy na nabożeństwach ko-

kościelne. | scielnych (oprócz pocztów wojsko-
W dniu 11 listopada i w dzień|wych),

imienin P, Prezydenta Rzeczypospo-|  Modlitwę liturgiczną przewidzia-
litej oraz w dni innych obchodów o-|ną w art. VIII Konkordatu, należy
kolicznościowych, odprawiane są | odmawiać po nabożeństwach głów-
nabożeństwa па prośbę władz lub | nych, poza niedzielami i dniem 3 ma-
parafjan, jednak bez kazań i ściśle ja, również 15 sierpnia, 11 listopada i
według przepisów liturgicznych. | w dzień imienin P. Prezydenta Pań-
Przytem Kurja przypomina dekret| stwa.

św. Kongregacji Sakramentów z m.!

WAZA i INSUA AIK BEKO

Dypiomata litewski defraudantem.
BERLIN. Pat.=Jedna z agencyjj czasie pobytu na placówce berliń-

niemieckich donosi, że były poseł| skiej. W związku z oczekiwanym
litewski w Berlinie i Londynie Sidzi-| procesem  Sidzikauskas ustąpić ma
kauskas oskarżony „został o popeł-| zupełnie ze służby dyplomatycznej.
pienie szeregu sprzeniewierzeń w

 

w odźwierciadleniu żmudneg
Ujęcie morderców sędziego Prince'a? Sowiety przedłużają pakto nieagresji

z Łotwą, Litwą i Estonją.
MOSKWA. (Pat). Koresponden- państwami paktów o nieagresji i u-

tom prasy zagranicznej w Moskwie kładów o pokojowem rozstrzyganiu
rozesłano następujący komunikat: | konfliktów. Od wspomnianych rzą-

Rząd Z. S. R.R. zaproponował | dów otrzymano pozytywne odpowie-
rządom Łotwy, Litwy i Estonji prze- | dzi, Sporządzenie odpowiednich ak-
dłużenie na 10 lat zawartych z temi tów nastąpi w najbliższej przyszłości.

Min. Barthou o swej podróży do Belgji

PARYŻ (Pat). Aresztowano tu jon telegraiicznie nakazały go za-

spotkać można w prasie niemieckiej|zmiana usłosunkowania się Polski w
uwagi i domysły na ten temat. Ko-|ostatnich czasach do Francji jest do-
respondent warszawski „Vólkischer| wodem, iż Polska straciła zaufanie
Beobachter"”, opierając się na gło- | do Francji.
sach prasy polskiej, interpretuje cel Korespondent warszawski innego
wizyty Barthou w stolicy Polski w; dziennika twierdzi, że okoliczność,
ten sposób, iż Polska dąży do zu- |iż marszałek Piłsudski wstrzymał
pełnie nowego uksztaiiowania swe- swój wyjazd na południe z powodu
$0 stosunku z Francją. Polskanie |przyjazdu Barthou, świadczy, jak
chce już odgrywać roli wasala fran-|wielką wagę Polska przywiązuje do
cuskiego (motyw stale powtarzany|tego przyjazdu.
wprasie niemieckiej). Polska pra- Inny korespondent twierdzi, że
gnie być traktowana, jako równo- wizyta ta przyniesie zachwianie się
rzędny i pełnowartościowy sojusznik|przyjaźni polsko-niemieckiej.
i żąda, by w polityce zagranicznej

 

Jugo-słówiańsko-niemieckie zbliżenie
BIiAŁOGRÓD (Pat). Dziennik

„Vreme“ donosi, że szef sztabu ge-
neralnego hitlerowskich oddziałów
szturmowych, min. Roehm, podczas
świąt Wielkanocnych zwiedzi wy- brzeże jugosłowiańskie w towarzy*

| stwie kilku wyższych oficerów, na-
leżących do jego sztabu. Min. Roehm

spędzi kilka dni celem wypoczynku

w Dubrowniku.

 

 

Zbrodnicze machinacje $tawishiego
Sala do wynajęcia

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Tragedja polskiego |
górnika we Francji.
„Narodowiec“, organ polski na

o śledztwa.
STAWISKI SPRAWCĄ

ZATONIĘCIA „ATLANTICA“.
LONDYN (Pat). „Daiły Mail“ po-

„trzech boockmacherów w związku
'z morderstwem sędziego Prince'a.
Uskarzeni są omi 6 zabójstwo, kra-
dzież i udziai w zbrodni,

PARYŻ (Pat). Dziś zaszedi sen-
sacyjny zwrot w sprawie o zabój-
stwo radcy Prince'a. Po 20-godzin-
neim badaniu władze śledcze wydały
nakaz aresztowania trzech domnie-

trzymać pod temi samemi zarzutami,
co i aresztowanych w Paryżu. Cała
trójka przewieziona zostanie do Di-
jon do dyspozycji sędziego śledcze-
$o. Lussats pochodzi z arystokra-
/tycznej rodziny księcia Monaco. Po-
dawał się on za agenta ogioszenio-
„wego i był znany w kolach złotej
miodzieży, uczęszczał do wszystkich

daje dziś interesującą wiadomość,
że angielskie towarzystwo ubezpie-
czeń żeglugowych Lloyd, w którem
ubezpieczony był irancuski statek
„Atlaniic”, który spionął w kanale
Augielskim w styczniu 1933 r., zde-
cydowane jest domagać się uchyle-
nia wyroku paryskiego trybunału
handiowego, który zasądzii z ty-

wychodźtwie we Francji, zamieszcza

głosy opinji irancuskiej o obecnem

tragicznem położeniu tamtejszych

górników  poiskich, redukowanych

tysiącami w okresie najcięższego kry,

zysu.
Onegdaj zamieściliśmy cytat z u-

wag, jakie w sprawie tej ogłosiła tran

cuską organizacja Ć. G. 1. obecnie

manych zabójców Prince'a. Są to „klubów gry w Paryżu i na Riwierze.
baron de Lussats, Paweł Venture i! Prowadził życie rozrzutne, aczkol-

tułu ubezpieczenia wypłatę około
2.000.000 funtów szterlingów. W
wyniku szczegółowych badań udało

zabiera głos sekretarz generalny

„Wolnego Syndykatu Górników”,
chrześcijańskich związ-PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem

posiedzeniu rady gabinetowej mini-
ster spraw zagranicznych Barthou,
złożył sprawozdanie ze swej podró-
ży do Brukseli. Minister oświadczył,
że w rozmowach z belgijskim mini-
strem Hymansem doszedł do poro-
zumienia co do konieczności ujaw-
nienia niebezpieczeństwa uzbrojenia
Niemiec i co do konieczności zawar-
ca międzynarodowej konwencji roz-
brojeniowej, mającej na celu prze-
szkodzenie wyścigowi zbrojeń. Za-
warcie takiej konwencji byłoby uza-

WYCIECZKI

leżnione od gwarancji jej wykonania
|1 od środków represyjnych w razie
jej pogwałcenia. Min, Barthou о-
| świadczył dalej, że zbadał z min. Hy-
mansem problemy, związane z wa-
runkami wykonania traktatu w Lo-
carno i działania t. zw. paktu reń-
skiego, podkreślił przytem, że mię-
dzy obu rządami zaznaczyłysię pew-
ne teoretyczne rozbieżności co do
interpretacji. Wreszcie obaj ministro
wie poruszyli sprawy stosunków e-
konomicznych między obu krajami.

SOWIECKICH POLITYKÓW
DO KOWNA.

RYGA (Pat.) Z Kowna donoszą:;ską polityką zagraniczną. Gazeta do-
„Rytas” podaje, że wkrótce ma przy-| daje: przyjazd Radka pozostaje w
być do Kowna Karol Radek, podo-
bno w celu zapoznania się z litew-
skiem życiem politycznem i litew-

związku i poprzedza przyjazd Litwi-
nowa do Kowna.

Odprężenie stosunków między

_ skosłowacki zarządzenia zakazujące-
go osobom prywatnym na terytor-

_ niemieckiej flagi państwowej oraz

/ „Kurjera Warsz.”, ostatnia rozmowa

Czechosłowacją a Niemcami.
BERLIN (Pat.) Poseł czeskosło-

wacki w Berlinie zawiadomił rząd
Rzeszy o cofnięciu przez rząd cze”

noszenia oznak hitlerowskich. W od-
powiedz! na to rząd Rzeszy uchylił
retorsje zarządzone ostatnio w sto-

sunku do flagi i oznak czeskosło-
wackich w granicach państwa nie-
mieckiego.

 
jum Czechosłowacji  wywieszania

 

 

Włochy—Francja a Niemcy.
cza wobec nowej orjentacji fran-Jak donosi korespondent rzymski
cuskiej polityki zagranicznej, na po-

szych aresztowano w Paryżu, trze-
ciego w Marsylji. Cała sprawa wy-

dosć zagadkowo. Od kilku dni ba-
wiła w Paryżu osobisiość znana w
kołach podejrzanych pod przezwis-
kiem Augelo. Wie wtorek widziano
go w towarzystwie barona de Lus-
satsa w jednej z gospód paryskich.
Angelo jednocześnie chwalił się, że
pozostaje w kontakcie z policją, w
celu ułatwienia dochodzeń w spra-
wie Stawiskiego. Dzienniki niedwu-
znacznie dają do zrozumienia, że
aresztowanie Lussaisa, Venture'a i
Spirita nastąpiło wskutek rewelacyj
tajemniczego Angelo. Rozkaz aresz-
towania wyszedł z inicjatywy komi-
sarza Bony'ego, który już niejedno-
krotnie korzystał z ustug osobników,
znanych w świecie kryminalnym.
Aresztowanie Lussatsa nastąpiło w
hotelu Carlton, a Pawła Venture'a
zatrzymano w jednym ze skromniej-
szych hoteli. Aresztowanych spro-
wadzono wczoraj do urzędu śledcze-
go, zawiadamiając dziennikarzy, że
około godz. 2-ej nad ranem będą
mogli oni uzyskać ciekawe inior-
macje. Oczekiwanie reporterów
przeciągnęło się jednak do godziny
8 rano. Zawezwani telegralicznie z
Dijon sędzia śledczy i prokurator
przyjechali o godzinie 5 rano. Przez
całą noc trwało dochodzenie i bada-
nie oskarżonych, wreszcie około g0-
dziny 10 rano władze śledcze wy-
dały nakaz zatrzymania aresztowa-
nych pod zarzutem morderstwa rad-

krycia tej bandy przedstawia się|

Frauciszek Spirito. Dwóch pierw- | wielk nikt nie wiedział, skąd czerpie
fundusze, Venture pochodzi z Kor-
syki, podawał się za impresarja, iak-
tycznie był bookimacherem. Spirito
był niejednokrotnie motowany w
kronikach policyjnych, posiada on
podobno znaczne środki pieniężne
nieznanego pochodzenia. Operował
w Marsyiji wśród świata kryminali-
stów. Wszyscy aresztowani wypie-
rają się udziału w morderstwie rad-
cy Prince'a, Nie dają temu wiary
czynniki śledcze, które dziś popołu-
dniu wznowiły przesłuchania, Ba-
dano również niejakiego Milera,
właściciela garażu, którego stosun-
ki z Jo-postrachem, Stawiskim i in-
nymi czionkami bandy zwracały
uwagę policji. Po przesłuchaniu, Mi-
ler został wypuszczony na wolność.
W południe przeprowadzono rewizję
u wszystkich aresztowanych. Wła-
dze śledcze złożyły szczegółowy ra-
port ministrowi sprawiedliwości
Cheronowi.

PARYŻ (Pat). Jeden z sądowni-
ków, który brał udział w badaniu
aresztowanej dziś bandy domniema-
nych zabójców radcy Prince'a, zako-
munikował dziennikarzom następu-
jące uwagi: Jest jeszcze przed-
wcześnie ustalić deiinitywnie winę
Lussatsa, Vęnture'a i Spirita, Tym
razem jednak natraiiono, jak się

się uzyskać dokument, stanowiący
dowód, że przy odnawianiu ubezpie-
czenia, zanim pożar nastąpił, zatajo-
ny został ważny szczegół, który
może  zakwestjonować  prolongatę
ubezpieczenia, Towarzystwo posia-
dać ma również dowody w tej mie-
rze ze strony załogi „Atlantica”.
Ponadto prowadzone od kilku mie-
|sięcy badania wskazują, że również
| Stawiski i jedna z jego organizacyj
związana była z tym pożarem.

STAWISKI BYŁ GŁOWĄ
BANDY SZPIEGOWSKIEJ.
PARYŻ (Pat). „Echo de Parls“

zamieszcza alarmującą depeszę z
Londynu, w której korespondent
twierdzi, że aiera Stawiskiego, we-
dług opinji kół londyńskich, podwa-
żyła normalny układ stosunków

nach życia, Korupcja stała się do-
minującym czynnikiem, Stawiski
był niewątpliwie na usługach bandy
szpiegowskiej, której wydai wszyst-

francuskich we wszystkich dziedzi-

organizacji i

ków zawodowych we 'Francji p.

Louis Delaby. (W gorących słowach

przeciwstawia się on rugowaniu Po-

iaków z warsztatów ich pracy.

„Trzeba przyjść — zaznacza —
do naszych biur syndykalnych, żeby,

zrozumieć jakie to jest okruine dla

cudzoziemców to ciągie zapytywanie

nie będą zobowiązani odjechać do
swego kraju, gdzie niestety, kryzys

jest niemniej ostry”. Stwierdziliśmy,
już — oświadcza dalej p. Delaby —
pożałowania godne wypadki, w któ-
rych robotnicy zagraniczni mają do
wyboru: albo otrzymać kartę iden-
tyczności turysty, która odbiera im
prawo pracy, albo powrócić do swe-
go kraju, gdzie również znalezienie
„pracy jest niepewne.

Podczas lat korzystnych prze-
imysł francuski, a w szczególności
przemysł kopalniany, ułatwiał wszel
kiemi sposobami imigrację zagranicz
„ną, Wielkie ogłoszenia na mura

 się, czy jutro będą bez pracy i czy

kie tajemnice wojskowe, plany kon- | wiosek w Polsce namawiały robotni-
strukcyj nowych jednostek morskich ków do wyjazdu do Francji, gdzie z
oraz konstrukcyj broni. Powołując łatwością zarobią na życie: „Robot-
się na „Daily Express*, korespon- nicy, angazujcie się, górnicy jedźcie
dent twierdzi, że w najbliższym cza- do Francji'. Nawet za pomocą kina
sie należy oczekiwać sensacyjnych pokazywano dobre życie robotników
szczegółów w tej sprawie. we Francji, gdzie można zarobić tyle 

pieniędzy, ile się zechce.zdaje, na właściwe poszlaki. W. cią-|
gu dzisiejszej nocy nabrano przeko-|
nanie, że właśnie Lussats teleiono- STAWISKIEGO.
wał do pani Prince w dniu morder- _ PARYŻ (Pat). Ogłoszone zostały
stwa jej męża. Rola Spirita nie jest wyniki sekcji zwłok Stawiskiego.

WYNIK SEKCJI ZWŁOK

dostatecznie wyjaśniona. Jednakże Na zwłokach znaleziono ślady jed-.

| W] dziwnym kontraście z tą pro-
pagandą są stosowane dziś wobec
'tych ludzi groźby wydalenia ich z
, kraju.

„Postępować w ten sposób —

na pierwszy płan wysuwa się osobi-cy Prince'a, okradzenia go i współ-
stość Venture'a. Stwierdzono, żeudział w oszustwach Stawiskiego,

„nej tylko rany od kuli wymierzonej stwierdza prezes francuskich Ch.Z.Z,
„w głowę, Radjograi glowy i ciała — to popełniać czyn nieludzki. Spra-
„nie ujawnił w zwłokach obecności wa ta mogłaby być załatwiona zgod-

' ambasadora francuskiego Chambru-
na z Mussolinim przyczyniła się po-
ważnie do wyjaśnienia obecnego sta-

| nu stosunków włosko-francuskich.
Że strony włoskiej w ostatnich

ważniejsze trudności, a przeciwnie,

sądzą tutaj, że Francja, w razie
osiągnięcia daleko sięgającego poro-
zumienia ogólnego z Włochami, by-
łaby skłonna do rychłego uwzglę-

spraw spornych, chociaż istnienie
_ tych spraw jest wiadome. Szło o to,

wa ambasadora Chambruną z Mus-

nych rozmów na tematy konkretne,

AN

Włochy uważają — zwłaszcza po
| ostatniej mowie Mussoliniego

dnienia niektórych postulatów wło-
skiej kolonizacji w Afryce.

Rokowania, które znajdują się
we wstępnem stadjum pouinych roz-
mów dyplomatycznych, mają wszel-
kie szanse pomyślności, zwłaszcza,
że obecna atmosiera jesi sprzyja-
jąca.

Rokowanią te dziwnym trafem
zbiegają się z dalszem zadrażnieniem
stosunków między Włochami a
Niemcami. Zadrażnienie to z dzie-
dziny czysto politycznej przenosi
się teraz już także na dziedzinę go-
spodarczą, a koła rządowe rzymskie
z niepokojem śledzą pewne zarzą-
dzenia władz niemieckich, skiero-

czasach nie podkreślano publicznie

aby nie zadrażniać sytuacji. Rozmo-

solinim pozwala już obecnie stwier-
dzić, że rozpoczął się okres wstęp-

leżące od szeregu lat odłogiem.
Pierwsze miejsce wśród tych za-

adnień zajmują niewątpliwie spra-
kolonjalne Włoch. Wiadomo, że

swoją ekspansję kolonjalną w Afry-
Ce za postulat zasadniczy polityki
narodowej i demograficznej. Według
zapatrywań włoskich kół politycz-|wane przeciwko importowi niektó- |

ych sprawa porozumienia z Francją| rych towarów włoskicn doNiemiec. 

W nocy aresztowano w Marsylji
Franciszka Spirita, znanego pod roz-
maitemi przezwiskami. I jego prze-
słuchiwano na miejscu przez całą
noc, poczem władze śledcze w Di-

PARYZ (Pat.) „Le Jour” donosi,
że wielka loża francuska przeniosła
swe archiwum z Paryża do Brukse-
li. Zdaniem dziennika nastąpiło to

PARYZ (Pat.) Prezydjum komi-
tetu wykonawczago partji radykal-
nej i komisja dyscyplinarna posta-
nowiły na wspólnem zebraniu wy- Ww tej dziedzinie nie napotka, zwłasz-

 

 

 

przybył on z Marsylji do Paryża
18. IL, spędził kilka godzin w klubie
hippicznym, poczem bawił się przez
całą noc w podejrzanym lokalu, 

Masoni uciekają z Francji.
w związku ze zmianą nastrojów w
społeczeństwie w stosunku do ma-
sonerji oraz w obawie przed eksce-
sami.

«CZYSTKA» W PARLAMENTARNYCH KOŁACH
: FRANCUSKICH.

kluczyć deputowanych Hulina i
Prousta z partji. Wykluczenie to wy-
wołało duże wrażenie w kołach par-
lamentarnych.

CAŁE WILNO bawi się w salonach lzby Przemysłowo-Handlowej na

WIOSENNYM DANCINGU PRASY WILEŃSKIEJ w dn. 7-1V-34 r.

|kuli Strzał dokonany został w po-
Istawie stojącej. Sekcja nie wyka-
zała śladów śwałtu w stosunku do
Stawiskiego. Wszystkie oznaki
wskazują, że Stawiski popełnił sa-

nie z poczuciem sprawiedliwości w.
ten jedynie sposób, aby tych robot-
ników, którzy przybyli do Francji z
kontraktami, odsyłać do ojczyzny

dopiero po zapewnieniu im tam pra-
mobėjstwo, cy“.

 

Senat waszyngtonski
contra Roosevelt.

WASZYNGTON (Pat).  Senatjprojekt ustawy, mimo veta prezy-
uchwalił ponownie większością 67 | denta Roosevelta, został uchwalony
głosów przeciwko 27 projekt usta-| ponownie przez obie izby większo-
wy, przewidującej zwiększenie zasił- | ścią */s głosów, — staje się on pra*
ków dla b. żołnierzy i funkcjonarju- , wem. !
szów państwowych. Wobec tego, że

 

Straszna katastrofa na morzu.
KANTON (Pat). W dniu dzisiej- Kwantung zatonęła ilotylla, złożona 

э

szym wskutek silnej burzy przy|z 300 statków rybackich. 800 ry-
brzegach wschodnich _ prowincji! baków utonęło. TAKA   
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Przed wizytą
min. Barthou.
Francuski min. spraw zagranicz-

uych rozpoczął swą serję wizyt za-
granicznych, które najwidoczniej

mają przywrócić Francji w zespole

narodów należne jej słusznie stano-

wisko, nieco zachwiane skutkiem

ostatnich wewnętrznych wypadków,

zwłaszcza  kompromitującej afery

Stawiskiego.

Co do tej sprawy, wypowiedzie-
liśmy w swoim czasie nasze zdanie,
że jakkolwiek odsłoniła ona bagno
korupcji, odpowiedzialność za to

wszystko nie może spadać na naród

francuski, przeciwnie, naród ten w

ciężkiej chwili próby wykazał
wprost bohaterską odwagę cywilną,

nie wahając się odsłonić całą praw-

dę, która gdzieindziej prawdopo-
dobnie zostałaby dyskretnie ukryta.

Jest to jedyna właściwa droga do
prawdziwej sanacji. Wszelkie-
$0 rodzaju wyrzutki i szumowiny

zdarzają się we wszystkich społe-
czeństwach, częstokroć na najwyż-

szych stanowiskach — tylko zdrowy
w gruncie i silny organizm narodu

nie obawią się bolesnej skądinąd
operacji związanej z usunięciem tych

wrzodów.

Francja, która od szeregu tygodni

przechodzi taką operację, wykazy-
wałą ostatnio bardzo małą ruchli-

wość w dziedzinie polityki zagra-

nicznej, z czego oczywiście umieli

skorzystać jej wrogowie, w pierw-

szym rzędzie Niemcy.

Podróż min. Barthou ma to na-
prawić i odnowić serdeczne węzły,

które łączyły Francję z jej sprzymie-
rzeńcami, : ‚

(Wizyta min. Barthou w Warsza-

wie będzie jednym z ważniejszych

etapów tej podróży.
Byłoby oczywiście wielką prze-

sadą mówić o jakimś rozłamie mię-

dzy Polską a Francją, z drugiej stro-

ny jednak trudno zataić, iż stosunki

nasze nie są tak bliskie i serdeczne,

jak to było przed laty. Wkradł się
jakiś przykry rozdźwięk. Nie bę-
dziemy dociekać, kto tu zawinił?
Może obydwie strony?

Zwraca uwagę, że dawniej min.

Zaleski bywał częstym gościem: w
Paryżu. Jadąc na sesję rady Ligi,
zawsze zawadzał o Paryż, odbywał
konferencje z ministrami spraw za-

granicznych, a droga powrotną z

Genewy prowadziła także. przez
Paryż. Min. Beck zmienił metodę:

złożył wizytę min. Paul Boncourowi

w Paryżu, a potem już nie był nad
Sekwaną. W. szczególności zaś ja-
dąc do Genewy, jechał tam i wra-

cał zawsze bezpośrednio, nigdzie się

po drodze nie zatrzymując. :
Alež w šwiecie dypiomatycznym

bardziej może jeszcze, niż w kołach
towarzyskich obowiązują pewne for-

my. Przyznać trzeba, że rewizyta
min. Barthou jest conajmniej nieco
spóźniona, czego znowu nie należy

uważać za złą wolę i lekceważenie

ze strony Francji. « Przyczyną tu

były raczej częste zmiany rządów
we Francji. Jak wiadomo, już min.

Boncour wybierał się z rewizytą do
Warszawy, gdy upacek gabinetu
przekreślił na czas dłuższy te za-
miary.

Jednym z wypadków, który na-

raził polsko-francuską przyjaźń na

ciężką próbę, był niewątpliwie tak

zw. „pakt czterech”, do którego

przystąpiła Francja bez porozumie-

nia z Polską. Ależ przyznać trzeba,

že i polsko-niemieckie porozumienie

nie bez racji wywołało wielkie roz-

goryczenie w opinji francuskiej. Czy

p. Barthou uda się wyrównać te w

gruncie może nie groźne, alebolesne

' zadraśnięcia? Miejmy nadzieję, że

tak będzie.
Rząd francuski jest przekonany,

że sfery oficjalne w: Polsce zdają

sobie sprawę z doniosiości utrzyma-

nia jaknajlepszych stosunków mię-

dzy obu państwami. Sojusz pol-

sko-francuski jest nietylko $wa-

rancją poszanowania granic Rzeczy-

pospolitej, ale także pokoju euro-

pejskiego.
W. szczerość uczuć i zamierzeń

rządu i narodu francuskiego wierzy-

my w zupełności i pragniemy tylko,

aby nasze sfery miarodajne równą

odpłaciły szczerością. Co do uczuć

olbrzymich mas narodu polskiego,

to nie mamy najmniejszej wątpli-

wości, są one — jak przypuszcza-

my dostatecznie znane we

Francji.
Oprócz zagadnień politycznych,

będą też omawiane w Warszawie

sprawy gospodarcze, Według opinji
bardzo miarodajnych sfer w mini-

Istnieje w Polsce Związek Nauczy-
cielstwa Polskiego, organizacja bar-
dzo liczna i wpływowa. MW: zakresie
społecznym hołduje ona daleko idą-
cym hasłom radykalnym, w zakre-
sie politycznym jest jedną z głów-
nych ostoi obozu sanacyjnego. Awią-
zek odgrywał bardzo wybitną rolę
przy wyborach sejmowych i samo-
rządowych, Związek między innemi
daje wiele kandydatur na stano-
wiska inspektorów szkolnych.

Aliści — jak donosi „Przegląd
Pedagogiczny“ — nagle coś zaczęło
się psuć w tej dotychczasowej har-
monji. Punktem wyjścia stało się
wprowadzenie w życie nowej usta-
wy uposażeniowej.

IW, „Naszym Głosie', organie Po-
znańskiego Okręgu Związku Naucz.
Pol. (Nr. 6 z lutego b. r.), czytamy:

„„„Objawem... kryzysu wśród nauczy-

cielstwa jest... brak wiary w posłannictwo

zawodu, otoczenie, reprezentację nauczy-

cielską, oraz nawet w celowość istnienia

organizacji nauczycielskiej... skoro ta orga-

nizacja nie ma wpływu na kształtowanie

się losów nauczycielstwa, skoro z organi-

zacją tą nie liczą się miarodajne czynniki

tak, jak to się dzieje z różnymi potenta-

tami pieniądz..." ..„Dla suchego kawałka

chleba, czy poklepania po ramieniu przez

wpływową czy pozorującą swoje wpływy

czy władzę osobę, jeden nauczyciel dru-
giego nauczyciela gotów jest nieraz pozba-

wić stanowiska..."

„Przegląd Nauczycielski”, organ
Okręgu Lwowskiego Związku Nau-
czycielstwa Polskiego, w Nr. 6 w
feljetonie p. t. „Kursy”, proponuje
urządzić dla obu rodzajów urzędni-
ków: tych, co zyskali, i tych, co stra-
cili na nowej Ustawie Uposażenio-
wej, specjalne kursy na temat: „Jak
wyrównać zmienione pobory?* Dla
drugiej grupy pracowników podaje
„Przegląd“ następujące tematy
szczegółowe:

1) Idea, jako podstawa bytowa-
nia człowieka.

Długie lata wychowywał Sien-
kiewicz Polaków. Długie lata pod-
nosił ich na duchu, gdy zaborcy wysi
lali się, żeby ich złamać. Długie lata
przypominał im, że mieli przeszłość
godną wielkiego narodu!

I siew sienkiewiczowski nie szedł
na marne. Nie było żadnej warstwy
społecznej, któraby Sienkiewiczem
nie żyła. W bibljotekach miejskich
jest Sienkiewicz ciągle jeszcze naj-
poczytniejszym autorem.

Teraz jednak ma Sienkiewicz iść
w odstawikę... Ministerstwo W. R. i
O. P. skreśliło ,„Ogniem i Mieczem”
ze spisu lektury obowiązkowej w
szkole, co sprawi oczywiście, że się
w szkole nie będzie czytało trylogji,
a pewnie i wogóle Sienkiewicza.
A oto znów „Kurjer Warszawski”

podaje następującą wiadomość z
Łodzi:

„Tutejsza prasa niemiecka donosi,
że podobno ministerjum oświecenia
poleciło wycofanie  „Krzyžakow“
Sienkiewicza ze szkół, jako obowią-
zującej lektury, wychodząc z zało-
żenia, że jest to lektura w  dzisiej-
szych warunkach politycznych nie-
stosowna.

Wobec naganki prowadzonej o-
becnie przeciwko Sienkiewiczowi,
nie od rzeczy będzie stwierdzić, co o
tym wielkim naszym pisarzu i pa-
trjocie mówi Głos ludu, ów przy-
słowiowy „zdrowy rozum chłopski.

Z „Kurjera Porannego“ dowiadu-
jemy się że w tych dniach odbyła się
w Warszawie konferencja. prz
wicieli rządowej organizacji
dzieży wiejskiej „Siew” z prz
wicielami literatury pp. Sieroszew-
skim, Wiktorem, Młodożeńcem i in.
Przedmiotem narad była ważna
sprawa — literatury dla wsi. A
więc, co wieś czyta i co chce czy-
tać? Jak reaguje ną książkępolską?,
Jakich autorów chce, a jakich nie
chce? Odpowiedzi na te pytanianie |

dają oczywiście całego obrazu czy-

telnictwa wsi: organizacja „Siew“

ogarnia zresztą szczupły liczebnie
odsetek młodzieży wiejskiej. Mimo

to parę ciekawych uwag tej konfe-

rencji warto sobie zapamiętać.
Stwierdza więc p. Wielopolska w

„Kurjerze Porannym'', że nie stawia-

no żądań co do religijnych tematów

i że „kwestja religji stała najzupeł-
niej na uboczu”.

Czy wieś lubi „wiejskie'* tematy?
P. Wiktor powiada, że nie. „Chłopi

—mówił — nie chcą czytać o sobie.

mło-
edsta-
edsta- |

—„DZIENNIK WILEŃSKI |

Zmiana nastrojów
2) Dlaczego wolę brać mniejszą

pensję?
3) Jak udawać, że się jest naje-|

dzonym i że w domu dzieci z głodu
nie puchną, że się chodzi w całem
ubraniu i w butach z podeszwami
itd itd

Na zakończenie — zajęcia prak-
tyczne na powyższe tematy.

„Z. N. P.*, organ Okręgu Kra-
kowskiego Związku Nauczycielstwa
Polskiego, woła w artykule p. t.
„Barani głos”:

„Pracowaliśmy w pocie dnia dzisiej-
szego z myślą, że dopędzimy dzień wczo-
rajszy, który bezpowrotnie uciekł przed
nami. A gdyśmy przejrzeli, zobaczyliśmy
ostry nóż na naszem gardle. Krzyk rozpa-

czy i przerażenia wydarł się z naszej piersi,
gasząc pozostałe zapasy entuzjazmu...

«»„„Wywabiają nas baranim głosem na

manowce, by tem łatwiej zniszczyć...

„Musimy zburzyć mury Jerycha, któ-
re stoją na drodze naszego odrodzenia..."

Wreszcie „Głos Nauczycielski”,
organ naczelny Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, w artykule wstęp-
nym w Nr. 22 p. t. „O rewizję ce-
lów* (III), pisze m. in.:

„Obecnie... stajemy zawsze wobec fak-

tów dokonanych, gdyż Rząd nie odwołuje

się do naszej opinji...*

„Jako zorganizowane  nauczycielstwo,

nie mamy zupełnie wpływu na kształtowa-
nie się tworzącej się w Państwie rzeczy-

wistości.”

Nie dziw, że w takim stanie umy-
słów tworzą się fermenty poprostu
groźne. Oto np. do wszystkich szkół
państwowych w Polsce za pošre-
dnictwem Reklamy Pocztowej roz-
syła się podpisaną przez „grupę by-
łych związkowców” odezwę, któ-
ra — po szeregu wyrzutów i zarzu-
tów — kończy się takiem wezwa-
niem:

„Masowe wystąpienie ze Związku to

moralny obowiązek uczciwego  związ-

kowca!" 

 

Walka o Sienkiewicza,
„Delegatka z Łódzkiego — pisze

p. W. — stwierdza, że chłop nie
chce czytać o sobie, o swej doli i
niedoli. Chce rozrywki. Czytanie
jest na wsi wciąż uważane jako pew-
na forma lenistwa, jako odciąganie
od pracy. Częściowo ma powodze-
nie większe Reymont, Słomka, Ro-
dziewiczówna, ale bije rekord zaw-
sze i wszędzie Sienkiewicz”.

Jakich autorów wieś nie lubi?
„Przodowniczka wiejska, panna
Karczmarczykówna, atakuje — pi-
sze p. W. — „Kordjana i Chama“
powieść (Kruczkowskiego) ,,w której
tak niekorzystnie przedstawiono du-
szę chłopską, a najgorsze to zakoń-
czenie”!!! Przodownik wiejski p.
Ciemieniewski znowuż uderza w
Kadena-Bandrowskiego: „To co
tworzy Kaden-Bandrowski, to obu-
rzające. Jego Mateusz Bigda, to
jedna obelga, rzucona masom chłop-
skim. Wybrano tu najgorsze typy i
przedstawiono społeczeństwu, że oto
tak wygląda chłop poski'...

Sieroszewski bierze w obronę
Kadena, tłumacząc, że jest to talent
wielki, ogólna jednak  konkluzja
wszystkich przemówień przedstawi-
cieli wsi była, że cała nowoczesna
literatura polska jest -najzupełniej
niepopularna na wsii że na placu
boju pozostał tylko Sienkiewicz,
Reymont i Słomka. Słomka powta-
rza się kilkakrotnie'.
Naogół—czytamy w „Kurjerze Po-

rannym'—z przemówień młodzieży
wynika, że do najpoczytniejszych

| autorów na wsi należą: Orzeszkowa,
Kraszewski, Rodziewiczówna, Sien-
kiewicz, Reymont, Prus, Żeromski,
Sieroszewski, Kasprowicz.  Niektó-
rzy czytują Londona, Tołstoja, Tur-
geniewa, nie brak również zwolenni-
ków Wallace'a, któremu skuteczną
konkurencję robi Marczyński. Do
najbardziej umiłowanych przez mło-
dzież wiejską należą poezje Or-
kana“.

Mireszcie — co wieś chce zna-
leźć w książce? „Jedni z przedsta-
wicieli młodzieży ludowej pragnęli-
by — pisze „Kurjer Poranny” — w
literaturze znaležė siebie, inni ide-
alne postacie z życia wiejskiego, na-
tomiast nikt z nich nie pragnie czy-
tywać książek, opisujących cechy
ujemne ludu wiejskiego, a więc nie
uznają oni postaci takich jak Bigda
— Kaden - Bandrowskiego Inni
mówcy pragnęliby znaleźć w
książkach postacie, których głów- Powiadają: my znamy ten gnój, my

nie potrzebujemy, aby nam o tem
ktoś pisał...”

sterjum spraw zagranicznych, w cza*

sie pobytu min. Barthou w Warsza-

wie ma zostać podpisany francusko-

polski układ handlowy; prowizorjum

zostało onegdaj podpisane, a roko-

wania o układ trwają i zmierzają do

rychłego jego podpisania. Do za-

warcia układu przywiązujesię wiel-

kie nadzieje na ożywienię gospo*

darcze między Francją a Polską.

Na zakończenie godzi się zazna*

czyć, że z Warszawy min. Barthou

ma się udać do Pragi W związku

z tem łączą w Paryżu nadzieje na nemi cechami są: wytrwałość w dą-
żeniu do celu i do osiągnięcia u-
pragnionej wyżyny rozwoju”,

SN AKTAUTOSTASOSI TITI TTIT OITT

i przyjaznych stosunków między
Polską a Czechosłowacją.

Francja, będąca szczerą przyja-

ciółką obu państw, śledzi z niepo-

kojem wzrastające nieporozumienia

między dwoma zachodnio - słowiąń

skiemi narodami.

Niebezpleczeństwa grożące Pol-

sce i Czechosłowacji są identyczne
a tak poważne, że bledną wobec

nich Ąwszystkie zatargi lokalne, któ-

re przy obopólnej dobrej woli, moż-

na z największą łatwością zlikwido-

wać. bo przywrócenie iutrwalenie dobrych wmtddze | Л

| datkowej wprowadzi
Czy nowa ustawa o ordynacji po-

zmianę sto-
sunku władz podatkowych do płat-
ników — dziś jeszcze trudno prze-
sądzać. Jeśli jednak według zapew-
nień nowa ordynacja ma zmierzać do
tworzenia „płatników dobrej woli' i;
do uporządkowania dziedziny po-
datkowej, konieczne jest, aby ta do-
bra wola istniała również po stronie
urzędów skarbowych.
Obecnie tak nie jest. Płatnicy zbyt

często są rozżaleni i w licznych wy-
padkach, płacąc pod przymusemi
groźbą daleko sięgających konsek-
wencyj, aż do ruiny warsztatu pracy
i zniszczenia domu rodzinnego, mają
zupełnie uzasadnione poczucie krzy-
wdy. Taki stan nie może prowadzić
do należytych stosunków wzajem-
nych i według nas w następstwie
jest stanowczo szkodliwy dla pań-
stwa. Wszak mamy już objawy, iż
płatnik, nie mogąc podołać ciężarom
podatkowym, stara się unikać kon-
troli i płacenia. Do takich objawów
należą, znane już szeroko przedsię-
biorstwa anonimowe w przemyśle
tkackim, rozwój chałupnictwa z
krzywdą normalnych warsztatów
rzemieślniczych, zwijanie sklepów i
prowadzenie handlu domokrążnego
na szeroką skalę i t. d. :

Przedsiębiorstwa handlowe i prze-
mysłowe w Warszawie w połowie
marca były zaalarmowane doręczo-
nemi im przez urzędy skarbowe no-
wego typu wezwaniami.

Przedewszystkiem więc zażądały
urzędy skarbowe złożenia oświad-
czeń przez firmy prowadzące księgi
handlowe, czy księgi te są zamknię-
te, czy sporządzono bilans i czy wpi-
sano go do dziennika,

Dalej przedsiębiorstwa handlowe
prowadzące księgi handlowe wezwa-
no do złożenia wykazu obrotów, pod
legających ulgowej stawce podatko-
wej z wykazaniem imion i riazwisk
odbiorców, rodzaju prowadzonych
przez nich przedsiębiorstw, ich adre-
sów, rodzaju sprzedanego im towa-
ru, oraz kwot obrotów z poszczegól-
nymi odbiorcami. ^

Wreszcie przedsiębiorstwa han-
dlowe nie prowadzące ksiąg handlo-
wych, zostały wezwane do złożenia
oświadczeń co do 1) kwot, za które
zakupione zostały w roku 1933 to-
wary, z wyszczególnieniem imion i
nazwisk dostawców oraz ich adre-
sów, 2) głównych artykułów handlu
z podaniem ich cen, 3) ogólnych
kwot osiągniętych obrotów z podzia-
łem na stawki podatku obrotowego i
z wykazaniem przynajmniej głów-
nych odbiorców (ich imion, nazwisk
i adresów), 4) wartości towaru po-
siadanego na składzie w dniu 31
grudnia 1933 roku i w dniu złożenia
oświadczenia. Podobne, tylko jeszcze
rozszerzone kwestjonarjusze otrzy-
mali do wypełnienia drobni przemy-
słowcy nie prowadząy ksiąg handlo-
wych.

Kupiectwo jest  zaniepokojone
tym deszczem zapytań ze strony
—на

 

Nasze bolączki podatkowe.
władz skarbowych; pytał się jeden
kupiec drugiego, co się kryje za te-
mi, zdawałoby się, niewinnemi urzę-

' dowemi zapytaniami, Zasadniczo jest
to zbyt daleka ingerencja władz skar
bowych w interesy prywatne i nie-
potrzebne krępowanie wolnego prze.
cież handlu. Coraz częściej nasuwają
się dowody, iż ta wolność staje się
coraz bardziej problematyczna.
Sprawie tej poświęca szereg uwag

organ. Stowarzyszenia Kupców Pol-
skich „Tygodnik Handlowy”, który
m. in. tak oświetla tę sprawę:

„Przedewszystkiem  kwestja na-
stroju psychicznego. Kupiec tak bar-
dzo już nękany trudną syluacją g0-
spodarczą, w każdym dokumencie,
otrzymywanym z urz. skarbowego
wyczuwa, niestety, dla siebie nie-
bezpieczeństwo. Chociaż uspakajano
nas, że wezwania co do oświadczeń
w kwestji sporządzenia bilansów
mają charakter wyłącznie porządko-
wy, mający na celu zebranie danych
w kierunku ustalenia, jakie przed-
siębiorstwa są już gotowe do przyję-
cia rewidenta skarbowego władz po-
datkowych, to kupiec po przez treść
pisma urzędu skarbowego dopatruje
się w niem innej jeszcze ukrytej tre-
ści, która obliczona jest być może na
zdobycie przez władze skarbowe
materjału, który w przyszłości po-
służy do odrzucenia ksiąg handlo-
wych.

Drugim momentem jest lęk przed
udzielaniem
wie prowadzonych ksiąg, które, mi-
mo najlepszej woli ze strony po-
datnika, mogą być mylne co do na-
zwisk i adresów odbiorców, lub też
cyfrowo niezgodne z księgami
kontrahentów.
W szczególności, jeśli chodzi o

wykazywanie imion i nazwisk od-
biorców oraz ich adresów, to na
tem tle powstać mogą wielkie niepo-
rozumienia, które w konsekwencji
doprowadzić mogą do uznania ksiąg
podatnika za nierzetelne, a nawet
skutkować mogą odpowiedzialność
karną podatnika. Pisaliśmy niejedno-
krotnie o tem, że kupiec nie jest w
możności kontrolować, czy jego
kontrahent, kupujący towar za go-
tówkę, ujawnia prawdziwe nazwisko
i prawdziwy adres, jeśli wogóle chce
je ujawnić, Kupiec nie może legity-
mować nabywcy towaru, płacącego
za towar gotówką, gdy nabywca
wskaże swe imię i nazwisko oraz ad-
res, kupiec musi to przyjąć za praw-
dę i zapisać do ksiąg handlowych.
Udziela następnie na zasadzie tych
ksiąg informacyj władzy skarbowej,
która po sprawdzeniu ustala, że taki
odbiorca pod wskazanym adresem
wogóle nie istniał i nie istnieje. Po-
wstaje wielką kwestja fałszywego
poinformowania władz, od czego już
tylko jeden krok do odrzucenia
ksiąg, które zawierają „fałszywe in-
formacje”.

Jeszcze dziwniejsze są te żąda-
nia w stosunku do kupców, którzy
nie' prowadzą ksiąg handlowych.
Przecież kupcy ci remanentu nie ro-,
bią. I w jaki sposób można żądać, ° e

Ciągłe pogłoski.
P. Br. Krzyżanowski zaprzecza w liście

do redakcji „Kurjera WiL* wiadomości, po-:

danej przez organ kowieński „Siekmadie-|
mis', jakoby miał jechać do Kowna z jakąś
delegacją rzekomo dla pertraktacji z rzą:|

dem litewskim, Twierdzi, iż wiadomość;
wyssana jest z palca. |

Przyznajemy, iž my sami niewierzy-|
liśmy w prawdziwość informacji „Siekma- |
dienis”, podając ją jedynie z obowiązku|

dziennikarskiego i dając jej tytuł: „lle w/
tem prawdy?“ |

Dziwi nas tylko jedno. P. mecenas|
Krzyżanowski zaprzeczenie swoje zamieścił |

wczoraj, nadmieniając, iż wiadomość zna-!
lazł w „Dzienniku WiL“ My podaliśmy

wiadomość równi-: dopiero wczoraj. Jakże

się to stało, że p. Krzyżanowski już był

ją u nas przeczyt*i? Sądzimy, iż zachodzi
tu nieporozumieni:, inaczej bowiem musie-
libyśmy przypisyv'ač p. Krzyžanowskiemu

niezwykle zdolności telewizyjne.

W każdym rzezie z zaprzeczenia wyni-
ka, iż nie było w Wilnie żadnej narady
„działaczy społecznych” z p. Piłsudskim w
sprawie litewskiej i że nikt z Wilna w de-
legacji do Kowna nie jedzie.

 

Pogłoski wsza':że na temat jakichś roz-

mów między W:-szawą a Kownem nie
ustają, Wypływa w nich znowu nazwisko

hr. Zubowa.

Z innej też strcny, drogą na Królewiec,
dochodzi następująca informacja:

„W Kownie oczekuje się przybycia

szwedzkiego ministra spraw zagranicznych

Sandlera. Minister szwedzki przybędzie do
stolicy Litwy po wizycie w Rydze, gdzie
będzie konierował z łotewskiemi sferami
politycznemi co do możliwości unji państw

bałtyckich.
W niemieckich kołach politycznych

przywiązuje się dużą wagę do tego, że min.
Sandler po rozmowach w Kownie uda się

do Warszawy.
Wizyta Sandlera w Kownie a następ-

nie w Warszawie nabiera szczególnego
znaczenia, jeśli się przypomni, że szwedz-

kie czynniki parlamentarne oiiarowały się
niedawno z pośrednictwem między Polską

a Litwą. Wówczas jednak Riksdaś (par-

lament szwedzki) odrzucił ten wniosek so-
cjaldemokratów i nie doszło do szwedzkie-
śo pośrednictwa w  konilikcie  polsko-

litewskimu'*
Również i tę wiadomość należy trak-

tować z wszelkiemi zastrzeżeniami,

aby kupiec księgował swych od-
biorców? Czy, jeżeli ktoś z prowin-
cji zażąda 12 tuzinów krawatów i nie
zechce (w słusznej obawie przed
„urzędami) podać nazwiska i adresu—
należy wówczas wezwać policję, aby

informacyj ną podsta-

48 miljonów deficytu
w lutym.

| „Już w pierwszej połowie marca
; pojawiły się w prasie nieoficjalne do.
niesienia o tem, że deficyt budżeto-
jwy za luty jest znaczny i że sięga
jblisko 50 miljonów. Obecnie zesta-
wienia statystyczne wykazują, że
wydatki za luty wyniosły 193,281,000
zł. w porównaniu ze 178.541.000 zł.
w tym samym miesiącu poprzednie-
go okresu budżetowego. Dochody w
lutym obecnego roku wyniosły
144.495.000 zł., natomiast w roku
ubiegłym 153.041.000 zł. W. ten spo-
sób niedobór za luty wynosi
48.786.000 zł.

Miljonowa fundacja
dla akademików.

Min. oświaty zatwierdziło sfatut
fundacji stypendjalnej właścicieli li-
stów zastawnych Towarzystwa kre-
dytowego ziemskiego w Warszawie.

Majątek fundacji stanowią 4 i pół
proc. listy T. K. Z. na sumę 63.650
dolarów.

Kwoty te powstały na skutek
zrzeczenia się przez właścicieli li-
stów kwot pozostałych przy kon-
wersji listów przedwojennych i wo-
jennych na złotowe. Dzięki ofiarno-
ści właścicieli listów jak i poparciu
przez T. K. Z. inicjatywy stworzenia
fundacji, powstał znaczny, jak na
dzisiejsze stosunki, bo miljonowy fun
dusz, od którego procenty, wynoszą-
ce około 80.000 złotych rocznie, za-
pewnić mogą kilkudziesięciu studen-
tom możnaść kształcenia się,

Ze stypendjów mają korzystać
słuchacze uniwersytetów: warszaw-
skiego i lubelskiego, politechniki
warszawskiej, szkoły głównej gospo-
darstwa wiejskiego w Warszawie,
szkoły głównej handlowej, akademii
sztuk pięknych, państwowego kon-
serwatorjum muzycznego.

Rozdziałem kwot pomiędzy po-
szczególne uczelnie zajmuje się rada
stypendjalna, do której oprócz człon-
ków komitetu fundacji wchodzą rek-
torzy wyższych uczelni, uprawnio-
nych do korzystania ze stypendjów.

Bezrobocie śród
lekarzy.

Odbył się w Warszawie zjazd kie-
rowników biur pośrednictwa pracy
przy izbach lekarskich w liczbie
siedmiu, na którym zastanawiano się
nad skoordynowaniem działalności w
zakresie dostarczania pracy leka-
rzom.

Z referatów okazało się, że w du-
żych ośrodkach miejskich coraz wię-
cej lekarzy zgłasza się o pomoc do-
raźną z uwagi na krytyczną sytuację
matenjalną, spowodowaną katastro-
falną obniżką zarobków.

Stwierdzono też, że w dalszym
ciągu lekarze, mimo istnienia wol-
nych placówek na prowincji, niechę-
tnie tam osiadają, albowiem prakty-
ka w tych miejscowościach nie za-
pewnia im minimum egzystencji, a
posiadane skromne fundusze nie po-
'zwalają na urządzenie się w nowem
środowisku i przetrwanie pierwszego
najtrudniejszego okresu.

| W: celu równomiernego rozmie-

|szczenia lekarzy na terenie całego

państwa postanowiono wprowadzić

przez wszystkie biura pośrednictwa
pracy wymianę informacji o wolnych

 
wylegitymować odbiorcę? Przecież|posadach i zapotrzebowaniach leka-

to zmierza do zniszczenia handlu i| rzy.
zmuszenia do obrotów tajnych!

Wielu płatników ostatnie we-
zwania postawiły w położenie bez
wyjścia Jeśli udzielą oni iniormacyj,
to napewno nie będą one ścisłe, bo
innemi być nie mogą. Jeśli nie udzie-
lą — płatnicy ci utracić mogą moż-
ność obrony w toku postępowania
wymiarowego.

W. jaki sposób ci płatnicy móś
ujawnić dobrą wolę?... {

 

К stcaszliuogo pożarm Hakodate.
LONDYN. (Pat). Z Japonji dono-

szą, że dotąd wydobyto z pod gru-
zów zwłoki-1878 osób, które ponio-

sły śmierć w czasie okropnego poża-

ru w Hakodate. Ponieważ jeszcze nie

wszystkie zgliszcza przesżukano, nie
ulega wątpliwości, że liczba zabitych
przekroczy 2000. boa ŻA ay

Z EOKA

Dodatki służbowe dla wojska.
Rada ministrów, na wniosek ministrayczas wojny, 4) dodatki dla kierowców sa-

spraw wojskowych, powzięła uchwałę w

sprawie dodatków służbowych dla wojska

i marynarki wojennej.

Olicerowie otrzymywać będą dodatek

służbowy w zależności od zakresu pracy

i ponoszonej odpowiedzialnošci służbowej

bez względu na posiadany stopień służbo-

wy w/$ trzynastu kategoryj dodatków w

wysokości od 3000 do 75 zł, miesięcznie.

Poszczególne stanowiska służbowe za-

licza do odpowiedniej kategorji dodatku

służbowego minister spraw wojskowych.

Chorążowie oraz podoiicerowie i sze-

regowcy zawodowi otrzymują dodatek służ-

bowy w wysokości od 35 do 13 zł. mie-

sięcznie, w zależności od posiadanego rze-

czywistego stopnia służbowego.

Dodatki te zastosowane będą od dnia

1 lutego 1934 r., przyczem kwoty, wypła-

cone dotychczas na podstawie zarządzeń

ministra spraw wojskowych na poczet do-

datków służbowych za okres od dnia 1 lu-

tego do dnia 31 marca 1934 r, zaliczone

zostaną na poczet dodatków unormowa-

mych w sposób powyższy. O ile wypła-

cone na poczet powyższych dodatków

kwoty byłyby wyższe niż dodatki unormo-

wane niniejszą uchwałą, nadwyżki nie będą;

podlegać zwrotowi.
Ponadto Rada Ministrów uchwaliła

szereg wniosków ministra spraw wojsko-

wych, regulujących: 1) dodatki ćwiczebne

dla żołnierzy wojska i marynarki wojennej,

'mochodowych, 5) premje aeronautyczne

"dia žoinierzy wojska i marynarki wojen-

nej, 6) odprawy dla żołnierzy rezerwy i po-
spolitego ruszenia, 7) dodatki techniczne,

|8) dodatki łokalne dla żołnierzy wojska i .

| marynarki wojennej, 9) dodatkowe wyna-
/środzenie oficerów zawodowych za naucza-
nie w wojskowych zakładach szkolnych,

prowadzone poza właściwemi czynnościami
siużbowemi, 10) dodatki podczas zaokręto-
wania, 11) dodatki na umundurowanie

wzślędnie ubranie cywilne dla żołnierzy
marynarki wojennej, 12) dodatki za uurko-
wanie, 13) przyznanie żołnierzom zawodo-

wym oraz funkcjonarjuszom państwowym

w administracji wojskowej dadatków prze-

ciwgazowych.
Ponadto uchwalono rozporządzenie o

pomocy lekarskiej dla żołnierzy wojskai
marynarki wojennej oraz ich rodzin.

Rozwiązywanie
samorządów.

Decyzją ministra spraw wewnę*
trznych zostały rozwiązane zarząd i
rada miejska w Kielcach, komisa-
rycznym prezydentem został miano-

wany starosta powiatowy p. Porem-

balski.
Została rozwiązana rada miejska

i magistrat m. Suwałk. Prezydentem 2) dodatki dla podoficerów i szeregowców  PeZCZKAMMA
żandarmerji, 3) dodatki dla żołnierzy pod-

komisarycznym mianowany został
zastępca starosty p. Hołotka,  

5 



KRONIK
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?
Сатигло z ra pogodzenani Ne

co cieplej. Umiarkowane wiatry
wschodnie i południowo-wschodnie

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
FR — Na intencję J. E ks. Arcy-
biskupa. W dniu 2 kwietnia w ko-
šciele św. Michała o g. 9 rano od-
będzie się Msza św. wszystkich So-
dalicyj Marjańskich na intencję J.
E. Księdza Arcybiskupa.
— Jubileuszowa adoracja Ка-

płańska. W kościele św. Jana od-
była się jubileuszowa adoracja Prze-
najświętszego Sakramentu kapłanów
m. Wilna. W adoracji wzięli udział
prawie wszyscy księża wileńsey.
— Hołd pieśni Zbawiciolowi

w grobie. W Wielki Piątek, o godz.
8-ej wieczorem, w kościele św. Ja-
na zostanie odśpiewane przy Gro-
bie Oratorium Stabat Mater Dwo-
rzaka oraz inne utwory muzyki ko-
ścielnej przez chór Echo. Wejście
wolne dla wszystkich za złożeniem

_ drobnej ofiary na pokrycie kosztów
koncertu i reszta na remont zrujno-
wanych przez Niemców organów i
do dnia dzisiejszego nie naprawio-
nych. Uprasza się o zachowanie
ciszy w kościele i możliwie nie wy-
chodzenia, dopóki śpiew się nie
skończy.
— święcenia kapłańskie. W

kościele Seminaryjnym św. Jerzego
J, E. ks. Biskup-Sufragan Kazimierz
Michalkiewicz udzielił święceń alu-
mnom Wileńskiego Seminarjum Me-
tropolitalnegu (duchownego). Tonsu-

— г@ 1 cztery święcenia mniejsze otrzy-
mali: Piotr Boryk, Władysław Du-
dziak, Wiadysław Gimżewski, Józef
Maciejewski, Piotr Maziewski, Anto-
ni Moźdżer, Witold Ostrowski, Wi-
told Pietkun, Justyn Saul, Stanisław
Soroko, Józef Szmurio i Kazimierz

“ Szypiłło—z lil kursn,—Žygmunt-Piotr
Opala—Tow. Jez.—Cztery święcenia
mniejsze: Adam Bahura—z Ili kur-

su, Bronisiaw Siepak—z VI kursu,

oraz Zygmunt Szewczyk z lil kursu.

Dwa mniejsze święcenia: Cezary

Trzeciak—z VI kursu. Subdjakonat
1 diakonat:—Czesiaw Barwicki, Ed-
mund Basys, Stanisław Bohatkie-
wicz, Franciszek Bryk, Aleksander
Grabowski, Józef Grasewicz, Edward

Klejno, Władysław Malachowski,
Michał Sucharewicz, Antoni Subzda,
Stanisław Tarasewicz, Stanisław Ur-
ban, Stanisław Walukiewicz, Apoli-
nary Zubelewicz — z kursu V, ze

Zgromadzenia Księży Marjanów: Je:

rzy Kaszyra—z kursu V, ze Zgro-

madzenia Księży Salezjanów—Win-
tenty Waloszek—z kursu VI go.

— Rekoiektantki domu Nocle-
| gowego przy ui. Żydowskiej niniej-
szem składają najserdeczniejszepo-

 dziękowanie Wielebnemu ks. Kisie-

lowi za trud i prowadzenie z całem

poświęceniem podniosłych na

duchi kolekcji.churekolekcj ZM TA.

l miast I

— Do wileńskich Pań. Koło
Pań Komitetu Ratowania Bazyliki
ileńskiej uprzejmie przypomina
zanownym Paniom swą prośbę, by
żda z nich zechciała nabyć na

święcone pisankę wielkanocną, wy-
 Konaną przez członkinie Koła Pań,

kiagając w ten sposób ofiarę na
8 вп.упц. Pisanki nabyć można w cu-

 
    

 

   

      

    

  
  

   

   

  

  

 

  
  

— Чего! Czerwonego Sztralla i Rud-
_ liękiego.

Kupujcie pisanki wielkanocne,
tktórycn dochód przeznacza się
“ rzecz ratowania naszej świątyni.

— Ubezpieczalnia w czasie

Świąt. W okresie świątecznym biuro
Shorych Ubezpieczalni Spoiecznej
Unkcjonować będzie w sposób na-

stępujący: W Wieiką Sobotę mozna

„ Jan Bosko.
Byl rok 1815. Dopiero co prze-

Szłą kz wojen Napoleońskich, do-

Piero co
(raktatem Wiedeńskim, który za-

 sSewniał na czas dłuższy pokoj Euro-

Die. północne Włochy przestały być
„aktem wojennym wojsk wszelkich

rodowości.

Mae kraj się jeszcze nie odbudował
głód i bieda panowały wszędzie.

„Ali skromni ubodzy 1 prości wieś-
(y: Franciszek i Małgorzata z
i enów Bosko. Małgorzata była
м68 żoną Franciszka po

a zwanej Becchi, zamieszki-

Л

+, w dwa lata później Józet.
"kų 1817 śmierć Franciszka Bosko

qyyiciela rodziny, osierociła ubogą
tę w Becchi.

ł, Chata była naprawdę uboga. Ca-
ęjajątek liczył zaledwie kilka

* ję tłarów ziemi. Zwyczajem wło-
mię (biedniejszych gospodarstw
ko mieszkalny stanowił jedną ca-
o Ze stodółką i budynkiem inwen-
i Skim, Skromny był dobytek tych
dzi i wielki niedostatek w domu

| <е9у Duch -tchnął* i natchnął do
elkiego dzieła. Któż lepiej jak
Bosko mógł zrozumieć tęsknoty

 niewyrążone potrzeby małych,
wychowanych chłopców? Bo

y Janek był od wielu w szczę-
szem położeniu. Matka Jego,

: ieta prosta lecz rozumna wycho-
1446 go umiała, prosta mądrość

Scijańska dała-jej te natchnie-
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DZIENNIK

Związek Prod
W czasach,'gdy prawie wszystkie

podstawowe produkty rolnictwa prze-
staly się oplacač, rolnictwo szuka
nowych dróg, lub takiego rozszerze-
nia starych, żeby mogły przyczynić
się do rentowności produkcji. Nao

A.

będzie lekarzy do obłożnie chorych
zamawiać do godz 12-ej. Lekarze,
jak zwykle odwiedzać będą cho-
rych do godz. 6:ej wiecz. Apteka
Ubezpieczalni czynna będzie od 10

| cz

do 2-ej.
W pierwszy dzień świąt Biuro

chorych nie będzie czynne. W na-
głych wypadkach trzeba wezwać
lekarza prywatnego,  honorarjum
zwróci następnie na podstawie wy-
stawionego przez lekarza rachunku
Ubezpieczalnia Społeczna.

Zamawianie lekarzy do chorych
na drugi dzień świąt odbywać się
będzie jak zwykle w niedzielę.

Pogotowie Nocne Ubezpieczalni
Społecznej przez cały okres świąt
wielkanocnych czynne będzie bez
przerwy.
— Autobusy w czasie Świąt.

Jak się dowiadujemy, autobusy ko-
munikacji miejskiej jutro w W. So-
botę będą kursować tylko do godz.
9ej wieez. W pierwszy dzień Świąt
komunikacja autobusowa wstrzyma-
na zostanie całkowicie. W poniedzia-
łek zaś autobusy kursować będą
normalnie.

POCZTA i TELEGRAF.
— Urzędy pocztowe vydą : yn

ne w dniu 31 marca do godz. 17-ej.
W dniu 1 kwietnia zewnętrzna służ-
ba pocztowa dla publiczności, oraz
służba doręczeń przesyłek poczto-
wych ustają w zupełności.

Wyjątek w służbie doręczeń w
tym dniu stanowią paczki žywno-
ściowe, pośpieszne przesyłki zwykłe
i polecone bez pobrania, oraz za-
wiadomienia o nadejściu przekazów
telegraficznych i pośpiesznych, jako
teź paczek zwykłych z żywemi zwie-
rzętami.
W dniu 2 kwietnia (poniedziałek)

urzędy i agencje pełnią normalną
służbę zewnętrzną od godz. 9 do
11-ej. W dniu tym odbędzie się
również jednorazowe doręczanie
przesyłek pocztowych.

Godziny urzędowe w telegrafie
i telefonie pozostają bez zmiany.

SPRAWY WOJSKOWE.
— 500 bochenków dla najbizd

niejszych. Z inicjatywy 1 polecenia
dowódcy OK III gen. Litwinowicza
intendentura w Wilnie przeznaczyła
500 bochenków chleba typu woj-
skowego do rozdania wśród naj-
biedniejszych bezrobotnych. Akcję
rozdawnictwa chleba Woj. Kom.
Funduszu Pracy rozpoczął w dniu
29 b. m.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— „Caritas“ na Święcone.

Archidiecezjalny Związek  Towa-
rzystw Dobroczynności  „Caritas”
zamierza w kresie świątecznym
przyjść z wydatniejszą pomocą
biednym. Narazie wspomniany pro-
jekt jest jeszcze mało skrystalizo-
wany, gdyż niewiadomo w jakiej
postaci będzie ta pomoc, czy zapo-
mocą rozdawnictwa artykułów spo-
żywczych, jak mąka, kasza, mięso
it. p., czy też zorganizuje się świę-
cone dla większej rzeszy niezamo-
żnych. To drugie zwłaszcza wydaje
się być realniejsze, gdyż „Caritas”,
posiadając własną kuchnię, szybciej
i tańszym kosztem będzie mógł
urządzić święcone. Ostateczna de-
cyzja zapadnie dziś lub jutro. |
— Działalność jadłodajn! dla

najbiedniejszych. Istniejąca drugi
miesiąc jadiodajnia dla najbiedniej-
szych Zw. „Caritas“ rozwija z każ-
dym okresem coraz bardziej oży-
wioną działalność. Projektowana z
początku liczba obiadów 100—150
dziennie wzrosła obecnie prawie
w dwójnasób. Przeciętnie kuchnia
wydaje około 250 obiadów. 
nie,
cześć Boga — spokój serc, radowa-
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gół do takich gałęzi zaliczyć można
mleczarstwo, jednakże i tu wiele
pozostaje do życzenia. Kładzenie
głównego nacisku na wyrób masia,
oddawanie mleka w pacht i t. d.
to powody, dla ktėrych rolnik nie
może czerpać dostatecznych, a mo=
żliwych korzyści.

Grono poważnych właścicieli
większyzh warsztatów rolnych w wo-
jewództwie Nowogródzkiem odda-
wna zwróciło uwagę na produkcję
sera t. zw. „litewskiego*, okazało
się bowiem, iż daje ona stosunkowo
poważne korzyści. Przed rokiem
powstal w Baranowiczach Związek
Producentów Sera. Tymczasowy za-
rząd zajął się legalizacją statutu,
gruntowniejszem zbadaniem rynku,
wreszcie zorganizowaniem kilku о-
środków, wyrabiających  pierwszo-
rzędny towar i służących jako wzór
dla okolicy, Obecnie odbyło się w
Baranowiczach ogólne zebranie
Związku pod przewodnictwem p. Ja-
nusza Krupskiego.

Podstawą obrad było sprawozda-
nie zarządu za ubiegły okres oraz
referat profesora SGGW z Warsza-
wy, p. Dąbrowskiego. Nowogród-
czyzna, a także Wileńszczyzna posia-
dają doskonałe warunki dla produk-
cji sera. Odbywa się ona jednak jak
dotąd w sposób ultra prymitywny,
dzięki czemu mowy niemao jakiej
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ZWAZEH 52 d Е

FamTeatr | muzyka ©
— Repertuar świąteczny Teatru Miej-

skieśo na Pohulance: Wielkanoc (1 IV) o
godz. 8 wiecz. ,„Kobieta i szmaragd — ceny
propagandowe. 2.IV, o g dz. 4-ej po poł.
„Pieniądz to nie wszystko” — ceny propa-
$andowe. 2.IV o godz. 8 wiecz. „Stefek“ —
ceny propagandowe. 3,1V. o gydz. 8 wiecz,
„Pieniądz to nie wszystko” — ceny propa-
gandowe. 4.IV o godz. 8 wiecz. „Stełek* —
ceny propagandowe. 5.IV. „Kobieta i szma-
ragd' — ceny propagandowe,
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, — Dziś

z powodu Wielkiego Tygodnia — widowi-

 

ska zawieszone. :
— Repertuar świąteczny w „Lutni”.

Niezwykle urozmaicony repertuar  świą-
teczny zapowiada w niedzielę nadchodzącą
o godz. 8 m. 15 wiecz. ostatnią nowość in-
teresującą komedję muzyczną „Rajski o-
gród” (muzyka J. Świętochowskiego). W po-
niedziałek trzy widowiska: o g. 12.30 po raz
ostatni dla dzieci i młodzieży komedjo-
bajka „Staś-Lotnikiem'”, o g. 8 m. 15 wiecz.
„Rajski ogród'. We wtorek w dalszym cią-
gu „Rajski ogród". W środę Chór Dana. W
czwartek „Niebieski Motyl” (ceny zniżone).
W piątek „Pod Białym Koniem" (ceny pro-
pagandowe). Na wszystkie te widowiska
można nabywać bilety w kasie „Lutni“,
— Poranek dla dzieci i młodzieży w

„Lutni”. W. poniedziałek świąteczny o g. 12
min. 30 nieodwołalnie ostatni raz świetna
komedjo-bajka „Staś - Lotnikiem* z za-
bawnym Wiyrwicz-Wichrowskim na czele.
Ciekawa treść, przepiękny balet R. Go-
reckiej, wznoszący się w przestworza samo-
lot. Ceny zniżone od 25 gr. Po IV akcie
rozdane będą dzieciom słodkie upominki z
firmy A. Połoński.

Rozpowszechniajcie
  bony jałmużnicze „Caritasu"

Sam będąc małym mówił o
wychowaniu chłopców, o  spra-

 

    
PRAWDZIWYCH-NAJTAŃSZE

Z DOBRYCH-NAJLEPSZE |

 

WILEŃSKI |

ucentów Sera.
takiej jednolitości, a zwłaszcza o
standaryzacji potrzebnej do eks-
portu.

Związek Producentów postanowił
energicznie zabrać się do przepro-
wadzenia odpowiednich  zmian.
W tym celu zaangażowano specjal-
nego instruktora, mającego objeż-
dżać te serowarnie, które już sta-
nęły na wyższym poziomie; będzie
on tam korygować niedociągnięcia,
a nadto prowadzić kursa dla oko:
licznych serowarów. Wyprodukowa-
ne sery postanowiono dzielić na
cztery kategorje, z których najwyż-
szą nazwano serem „nowogródzkim*.
Ważną rzeczą jest nawiązanie bez-
pośrednich stosunków handlowych
ze Związkiem Spółdzielni Mieczar-
skich i Jajczarskich w Warszawie.

Rozkwit Związku Producentów
Sera zapowiada się wcale pomyśl-
nie, bo teren jego działalności roz-
szerzony został i na województwo
wileńskie, a nadto zapewnione ma
poparcie finansowe Min. Rolnictwa
i Wileńsko-Nowogródzkiej izby Rol-
jniczej. Specjalnie podkreślić trzeba,
że do Związku należą jedynie pro-
ducenci sera, czyli wyłączeni są
pachciarze, z reguły, jak wiadomo,
u mas żydzi. Korzyści z robienia
serów na własny rachunek niewąt-
pliwie skuszą wielu ziemian do po-
zbycia się z majątków pachciarzy.

Do władz Związku wybrani zo»=
stali: do zarządu pp. Sielużycki, Bo-
kun, ks. Mirski, Trzeciak, Mierze-
jewski i Poklewski-Koziełł, do ko-
misji rewizyjnej p. p. Szalewicz, J.
Krupski i Danielewicz. Dom. 
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POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 30 marca,

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. 16.40: „Ogród 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-
myšlania Wielkopiątkowe“ — felj. 22,40:
Utwory J. S. Bacha (płyty). 23.00: Kom,
meteor, :

Sobota, dnia 31 marca,
7,00: Czas. 11.50: Utwory Haendla (pły-

ty). 11.57; Czas, 12,05: Muzyka bohaterska
(płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.35: Muzyka
klasyczna (płyty). 15,40: Muzyka (płyty).
16.00: Audycja dla chorych. 16.40: Dalszy
ciąg odc. pow. 16.55: Utwory S. Rachmani-
nowa (płyty). 17,05: Koncert. 18.00: Rezu-
rekcja. 19.05: „Polskie posty* — felj, 19,20:
Muzyka (płyty). 19.45: Skrzynka techniczna.
20.02: Koncert. 21,00: Kwadr. poetycki,

„21.20: Koncert muzyki polskiej. 22.00: Kon-
| cert. 22,30: Koncert kameralny, 23,00: Kom.
- meteor, 1

POLECA:
Akumulatory radjowe,

głośniki, słuchawki, lampy radj 
A Ten wyrzekł: „Jestem Synem

| Tej, którą codzień pozdrawiasz mó-
nie się maiem, cieszenie z drobnych „wiedliwem ich strołowaniu, jak to wiąc Anioł Pański”, I zniknął, Był

| pomyślności, Wiczuła się duchem ta niedobrze, gdy chłopcy włóczą się to pierwszy proroczy sen Janka. W.
;prosta kobieta w swoje własne po- po ulicach i zaułkach, sami, bez o- późniejszem swojem życiu wiele

sunek ludzi
|wszystkich bliźnich, wychowywała
pwięc dzieci bogobojnie. (W, domu
była cisza i spokój.

lich nie opuścił.

uspokoiiy się umysły | sfannictwo, zrozumiała. jaki jest sto-  pieki i celu, gdy się nie uczą nicze-
do Boga, sąsiadów i go i nie będą nigdy niczem, gdy nie re utrwalały go w mocy i dodawały

kształcą się w rzemiośle lub w mia-
rę zdolności i wyżej. Mówił też o

Śmierć ojca | Bogu i Jego miłosierdziu dla wszyst-
W. Lombardji i Pie-|wniosła do chaty smutek i boleść kich ludzi,

ncie zapanował nareszcie spokój,| matki i sieroctwo dzieci, Ale Bóg grzewa wszystkich, ale nie trzeba
| Janek w chwili od tego Słońca uciekać. Małym bę-

śmierci ojca nie mógł jeszcze zrozu- „dąc stawał na krześle, by go wszys- człowieka nierealnego.
W, małej wiosce piemonckiej w jmieć wielkiej straty, jaką poniósł. [cy dobrze słuchać mogli i przez dłu-

Nhlizų niewielkiego miasta Castel-| Aje na całe życie zapamiętał bo- gi wieczór tak prawił i pełnąpro-

Bóg jest jak słońce, 0-

| lesne słowa matki: Janku! nie masz stoty mową przykuwai uwagę zgro-
już ojca! I choć nie było maiki nad madzonych. Już wtedy mówiono do |burz swego pracowitego,

„jeszcze miał we snach objawień, któ-

|sik do przezwyciężenia nieraz trud-
| ności, zdawałoby się dla ludzkich sił
nie do pokonania.

Kiedy wszyscy zwątpili w zwy-
| gięstwo, on jeden ułał do tego
stopnia, iż uważano go często za

Lecz. miał
| moc ducha nadprzyrodzoną i wierzył
|pez zachwiania się zawsze w pomoc
| Bożą wśród największych nawałnic i

ach jak
jnią troskliwszej, pamiętającej w Małgorzaty, że syn jej będzie księ-|bardzo pracowitego życia,
miarę możności i sił fizycznych o dzem i że wiele dobrego uczyni,

mogło być jeszcze gorzej.

śmierci potrzebach dzieci, to jednak dusza|
; TWszej, z której miał syna Anto"|Janka w tęsknocie doprzeznaczeń było myśleć o tem, bo w chacie był

| jg $0 wówczas dwunastoletniego, IW.|wyższych a niezaspakajanych, mając ' niedostatek i o nauce nie można by-
J..5 r. 16 sierpnia urodził się im SYN na całe życie wzór swego sieroctwa ło nawet myśleć.

Wii walki o kawałek chleba, myślała ciężko było utrzymać rodzinę. Bóg wola tego człowieka, dynamiczna a
ęsto o innych dzieciach, którym jednak czuwał nad nią i jejbliskimi. zrównoważona i opanowana siła

Myślał Janek z natury zawsze wesoły i ży- |twórcza przy wielkiem  zjednocze-

Tymczasem jednak niepodobna

Samej kobiecie

wiele i zastanawiał się nad swymi wy pomagał matce w pracy jak
rówieśnikami. Tyle im brakowało i mógł ale widać było, że poza tem
materjalnie i duchowo! Już jako Bóg go nie przeznaczył tylko do
mały chłopiec uchodził w całej wio- pracy w własnej zagrodzie, li tylko
sce za dziwne dziecko, Bo też i nie- dla własnej rodziny, Janek zaprag-
zwykłem było, gdy jako ośmioletni nął mieć rodzinę szerszą, I pewne-
zaledwie chłopiec zbierał swoich to- 60 razu Śni się Jankowi, że znajduje
warzyszy i opowiadał im różne hi- się na obszernym dziedzińcu, gdzie
storje i przykłady a mówił tak, że mnóstwo dzieci bawi się i hałasuje.
gdy skończył prosili by mówił jesz-, Jakaś nieorganizowana, nieopano-
cze. Często i starsi mieszkańcy wio- | wana zgraja, niektóre przeklinały i
ski Becchi i Castelnuovo
słuchani i przejęci tem,
natchniony chłopiec.

Wyobraźmy sobie teraz

stali za- „blužnily i wtedy Janek bić je za-
co mówił,czął, Wówczas ukazał mu się jakiś

jpan pięknie ubrany i rzekł:
owe| „Słodyczą tylko pozyskasz sobie

wieczory zimowe, gdy wszyscy za- |ich przyjaźń. Powiedz im jak piękne
proszeni do chaty rodziny Bosko, |są dobre czyny”, 
 

słuchali przemówień Janka, Mówił
rzeczy proste, nie umiejąc przecież    

Wtedy Janek zapytał:
—Ktoś ty jest panie?

   

Jeżeli prosty pastuszek z za-
: padłej wioski włoskiej dokonał tak
| wielkich dzieł, które nie zakończy-
„ły się z dniem Jego śmierci, raczej
rozszerzyły, to musiała być wielką

miu się z Bogiem. Nietylko jego cud-
na włoska ziemia, wielbi dziś pamięć
i modli się do niego, ale czci go świat
cały, Świętym był i takim Go uznała
Stolica Apostolska, Ale wróćmy
jeszcze do chaty w wiosce Becchi.
Pewnego wieczora wrócił Janek do
domu jakiś zafrasowany, co zwróci-
ło uwagę. Przyznał się, że bardzo
chciał porozmawiać z księdzem pro-
boszczem, lecz ksiądz, którego spot-
kał na drodze odpowiedział na jego
ukłon ale nie zwrócił poza tem na
niego uwagi.

Napróżno tłumaczyła mu matka,
że ksiądz jest bardzo uczony i nie
może przecież rozmawiać z każdym
dzieciakiem ;
       

„oem

Ostatnie dwa dni minęły pod
znakiem gorączkowych narad nad
likwidacją strajku w przemyśle skó-
rzanym. W środę przez cały dzień
trwała w Inspektoracie Pracy konfe-
fencja szewców strajkujących z pra-
codawcami. Tłumy strajkujących,
dochodzące niekiedy do 1000 osób

Zakończenie strajku szewców.
Inspektoracie Pracy pertraktacje w
sprawie zawarcia umowy. Na wczo-
rajszej konferencji osiągnięto poro-
zumienie w kwestji wysokości sta-
wek robotniczych. Wobec tego szew-
cy postanowili strajk zakończyć.
W godzinach popołudniowych

odbyło się walne zebranie strajku-

 

rma MICHAŁ GIRD
ZAMKOWA 20. — TEL. 16—28.

Wyrób duży. — AA) opona
PWCOWENA

i ii Ii IS II L IIIIIIS KAINA
MW. domu panowała bojaźń i wiele.
 

 

i więcej, stały przez cały dzień na
yodwórzu Inspektoratu Pracy, ocze-
dując wyników narad.

Wczoraj od rana toczyły się w

WARSZAWSKA S-ka MYŚLIWSKA!
UWADZE KLIJENTELII
W dniach 18, 21, 27-Iil r. b. w „Dz. Wil." ukazało się ogłeszenie p. t:

„llwadze p. p. Myśiiwych”, podające nieprawdziwe wiadomości, że eksponaty
ŽalaKana de wyprawy naszej firmie są preparowane w pracowni R. Łodziń-
skiego.

Niniejszem kategorycznie zaprzeczamy, aby jakikoiwiek stosunek łączył
Ras z prącownią p. R. Łodzińskiego.

Za podawanie zaś przez niego fałszywych i uwłaczających naszej firmie
wiadomości pociągniemy p. R. Łodzińskiego do odpowiedzialności sądowej

WARSZAWSKA S-ka MYŚLIWSKA
Kierownik A. RONCZEwSKI.

Jak unormować sprzedaż na raty?
Ministerstwo przemysłu i handlu

pracuje obecnie nad ustawowem ure
gulowaniem handlu na raty, który
dotychczas nie jest należycie unor-
mowany, Ponieważ sprzedaż na raty
jest zjawiskiem niezmiernie rozpo-
wszechnionem w naszych warun-
kach, warto zastanowić się nad tem,

jak powinna wyglądać przyszła pol-
ska ustawa ratalna,

Podobno za wzór siużyć ma u-
stawa niemiecka, dotąd obowiązują-
ca w b. zaborze pruskim.

Nie od rzeczy będzie zapoznanie

jących, po którem zlikwidowano
strajk. Wieczorem w zakładach roz-
poczęto pracować.

 

padek niespełnienia przez nabywają-
cego zobowiązań, wynikających z
kontraktu: w danym razie kupujący
otrzymuje sumę wpłaconą przezeń na
poczet ceny kupna, zaś sprzedający
otrzymuje przedmiot, a pozatem od-

szkodowanie za zużycie przedmiotu,
Paragrat drugi reguluje pretensje

wierzyciela do dłużnika z racji po-
mniejszenia wartości przedmiotu,
sprzedanego na raty, lecz niezapła-
conego przez kupującego. (W. ra-
zie odstąpienia kupującego od kon-
traktu, jest tenże zobowiązany do

się z tą ustawą. zwrotu wkładów poczynionych
Ustawa ratalna zawiera przede-|przez sprzedawcę z racji zawarcia

wszystkiem przepisy, regulujące roz-| Umowy, oraz do odszkodowania 
 

  
inne. — Baterje anodowe,

owe, transformatory siaciewe.  

.
Ksiądz Jan Bosko zmarł 31 stycz-

nia 1888 r. Wielkie dzieła przez nie-
|$o wykonane były tylko kwiatem
szerokiego wewnętrznego życia,
Wielkie czyny mają zawsze źródło w |
obłitości materjału umysłu i serca
człowieka. Życie zewnętrzne ma
pierwszorzędne znaczenie dla czy-
nów które są wykładnikiem ducho-
wych mocy. Życie tak przeżyte jak
życie księdza Jana Bosko to jakby
drzewo, posiadające w sobie  wiel-
kie soki żywotne będące rezultatem
życiowym obfitym i potężnym wieki
trwającym.

Otrzymawszy w owym śnie
dziecięcym objawienie swej wielkiej
misji życiowej, gdy; z pomocą do-
brych ludzi zostaje księdzem, pamię-
ta o nim zawsze. Jako ksiądz zosta-
je powołany do Turynu dość wów-
czas dużego miasia liczącego prze-
szło pół miljona mieszkańców, za-
chodzi tam przedewszystkiem do
więzień, Co zą świat szeroki odkry-

wiązanie umowy z winy nabywają- sprzedawcy za uszkodzenie przed:
cego. miotu, o ile ono nastąpiło z winy ku-

według której dopuszczalny  jest| wynagrodzić sprzedawcę za używa-
zwrot obopólnych świadczeń nawy-|nie rzeczy, przyczem sąd bierze pod

KÓKEZRZOWRYEOZROOROKAURZKGEZGESGGW|przedmiotu, o ile ono nastąpiło.
||. Co się tyczy umów, stanowiących

inowrocław
tychmiast płatna w razie nieuiszcze-
nia raty w terminie, to ustawa —

o: w. Inowrocławiu założone
zostało w r. 1870, ma więc za sobą długą wyzyskiem — postanawia, że umo-

stało zupełnie zmodernizowane i pod wzglę- | WY: tego rodzaju ważne będą tylkodem wygód, komfortu i instalacyj nie ustę- | wtenczas, gdy
: wis o |płatność całej reszty nastąpi dopie-lankowym na Zachodzie. To też cieszy się zw 2ono nietylko uznaniem i frekwencją swoich |TO PO częściowem lub całkowitem

Szwed, który bawił w Inowrocławiu w cza- |rat wyniesie nie mniej, jak dziesiątąsie swej podróży po Polsce, „zasobny w bo- „część ceny kupna,

Inowrocław jest dobrze wyposażony dla
przyjęcia pacjentów cierpiących na reuma- о Przywłaszczenie zainkaso

kąpielowy zaczyna się w Inowrocławiu w wanych pieniędzy. Kierownik Se-
kwietniu i trwa do końca- października:

p nych (Beliny 5) Władysław Dawido-wane, że nawet w obecnych warunkach + ы 5
kryzysowych na odpoczynek i poratowanie W'“Z zameldował, że Władysław Po-

że każdy przeciętnie uposażony pracownik.za inkasentów Związku, pobrali odJedną z inowacyj, wyróżniających korzy- członków Związku Robotników Rol-
jowych, będzie własne lotnisko, prace nad
budową, którego zostaną niedługo ukoń- , sobie.

z Gdynią, Gdańskiem, Warszawą, Krako-|Mieszkaniec wsi Jasiuny, gm. nie-wem udostępnia korzystanie z uzdrowiska menczyńskiej Stanisław Wołodźko

Rzplitej. Łącząc w sobie walory kultural-|i mieszkaniec m. Podbrodzia Józef
nego miasta o typie Zachodnim oraz pierw-| Rymkiewicz zostali zatrzymani z 1

żony w malowniczej okolicy Kujaw, przed- ь
stawia [Inowrocław dużą wartość dla suytu. Jeden z przemytników. Stani-sław Wołodźko poszukiwany jest
czynku i kuracji, lecz i miłego, niepozba-
wionego rozrywek far-niente. dejrzany 0 współudział w zabój-

„twle.

dziono Jadwidze Murawskiej z niezamknię-
tego strychu domu Nr, 44 przy ul. Zgoda.

mu Nr, 1 przy ul. Św, Anny skradziono Ja-
nowi Sawłockiemu, Władysław Wołejszo

został zatrzymany ee skradzionemi arty-
kułami,

Święty: ° biedniejszych dusz! Slyszy tam wy-
Gdybym ja był księdzem to po- znania zbrodni najczęściej z młodych

cie, nigdybym od nich nie stronił i powrócić tam znów nazajutrz z no-
zawsze byłbym im bliski. | wym. zapasem duchowych sił! Usły-

pierwszych tych myśli i uczuć  — Ochl gdybyśmy wcześniej znali
chłopca. | księdza, nie siedzielibyśmy tutaj!

kuli ziemskiej,  gdzieby tysiące kapłan zapoczątkował swoje pierw-
chłopców przez lata całe z czcią nie sze Oratorjum. I pomyślmy tylkol

Bosko, wielkiego mułośnika dusz Wyobraźmy sobie liczbę chłopców,
dziecięcych tych najbiedniejszych z |którzy przez wiek cały przesunęli

tych do których światło nie docho- |jna świecie zniszczył ten wielki a ci-
dzi łatwo, którym trudności i oko-|chy człowiek, ilu ludzi wyratował od

wyjść na ludzi. tów zamienił na wartości przydatne
ludziom, ile chwały bożej przyspo-

kach często skazanych na zagładę.
Bóg podniósł tę duszę wielką

dzenia. „Postawił ją w aueroli świę-
tości i zjednoczenia się z Bogiem, na

ka już prawie nie działa sama ale
jest popychana do wielkich dzieł, A

dzieło życia jego było tak niesłycha-
nie dodatnie i w skutki bogate,

pierała się na czci Eucharystii i
Matki Boskiej Wspomożycielki.

zawsze, przynosząc w najcięższych
chwilach niespodzianie ratunek i

Dzieciątku Małemu najpierwsi zło-
żyli hołd pastuszkowie, wybrała Ona

dziecko ludu włoskiego, dowyko-
nanią wielkich dzieł dla innych

Paragraf pierwszy ustala zasadę, |pującego. Pozatem kupujący winien

uwagę pomniejszenie wartości

że cała reszta ceny kupna jest na-

w oczach naszych i obcych.

celem ochrony kupującego przed
przeszłość, W ciągu ostatnich pięciu lat zo-

b stanowić, ż
puje w niczem podobnym uzdrowiskom so- е ZĘ

lecz i obcych. Jak pisze Per Holmstróm,|niezapłaceniu dwóch rat i suma tych

$gactwa naturalne i nowoczesne urządzenia,|

KRONIKA POLICYJNA.

tyzm i wadliwą przemianę materji', Sezon

*kretarjatu Związku Robotnik -
Koszty pobytu i leczenia są tak wykalkulo- i a Kea

zdrowia w tem uzdrojowisku zdobyć się mo- „lański i Antoni Basiul, podając się

stnie Inowrocław w rzędzie uzdrowisk kra- rych okcło 300 zł. iprzywłaszczyli

czone. Bezpośrednia komunikacja kolejowa — Zatrzymani przemytnicy.

inowrocławskiego wszystkim  dzielnicom

szorzędnie urządzonego uzdrowiska, poło- kg. sacharyny, pochodzącej z prze-

wszystkich spragnionych nietylko odpo-
przez policję w Santoce, jako po-

ВОЛЕН› — Szynki wieprzowe, wart. 20 ei, skras

— Artykuły spożywcze z piwnicy do-

(Połocka 4), który dokonał tej kradzieży,

akKASTOR TSSDRTINTO

święciłbym dzieciom całe swoje ży- ust, Powracał przybity duchowo, by

Wielkie też wyrosło dzieło z szał po niedługim czasie:

Niema domu salezjańskiego na; Wtedy to świątobliwy młody

wymawiało imienia księdza Jana | Sto lat mija od tego doniosłego dnia.

przedmieść i zapadłych wiosek — |się przez domy salezjańskie, lle zła

liczności życia mogły przeszkodzić|wykolejenia się, ile złych instynk-

żył, rozbudzając ducha w  osobni-

przez zachwycenia, objawienia i wi-

takich wyżynach, gdzie dusza ludz-

zaczął od drobnych cnót. Dlatego

Pobożność jego była wielka: о-

Wspierała go też ta Miłosierna Pani

pomoc, Może też przez pamięć,że Jej

sobie i prostego pastuszka z Becchi,

ziemskich dzieci!            
 

 

          



         

Z KRAJU.
Woda na Szczarze opada.

SŁONIM (Pat). Dziś stan wody uwagi na to, że w ciągu doby. dajej

w rz. Szczarze uległ nieznacznejsię zauważyć stosunkowo znaczny|]pworczanach, pow. olickiego, otrzy- |stwacz ‚ ; i !
obniżce i wynosi 178 cm. Częšė te-|spadek pomimo opadów atmosie-

renów zalanych jest już wolna od rycznych, należy uważać, że stan |
!
{

Ž k I

MILEBGARI |

TWY.
Rugowanie języka polskiego z kościołów

wLi
Proboszcz parafji katolickiej w

mai zawiadomienie władzy admini-
stracyjnej, iż w b. r. na Rezurekcję

wody, jednak w dalszym ciągu jeden | wody, zanotowany w dniu 25 b. m.; | pję będzie wolno śpiewać po polsku,

z tartaków i turbina wodna elek- był maksymalny (188 cm.) i że nie-|

trowni miejskiej są nieczynne. Zbezpieczeństwo powodzi minęło.

Epidemja tyfusu plamistego w Drui.
Ż Dzisny donoszą, iż epidemja ty- choruje zgórą 120 osób, z czego

fusu plamistego w okolicach Drui |około 70 osób powraca do zdrowia.

panuje w dalszym ciągu i w dniu|Władze sanitarne mają nadzieję w

27 bm. zanotowano oficjalnie 46 cho- | najbliższych dniach zlikwidować

rych, Na terenie całego powiatu|całkowicie epidemję.

Pożar wsi Januliszki.
Ofiary w,ludziach.

W, nocy z 27 na 28 bm. w za- ni syn Kozłowskiej, Bolesław, oraz

ścianku Januliszki, gm. kozłowskiej,, ciężko poparzył się Jarmołowicz

spaliły się zabudowania braci Ste-| Dominik, lat 67, zamieszkały w do-

fanowiczów, Kozłowskiej Bolesławy, mu Kaczorka.
Kaczorka Stefana, Mieszki Fran- | Pożar powstał w zabudowaniach

ciszka i Januszkowicza Kazimierza. |mieszkalnych Stefanowicza, podczas

WĄ ogniu spalił się żywcem 8-let-|wypieku pieczywa.

Syn powiesił'90-letniego ojca.

POSTAWY. Dymitr Szostako-, zbawił ojca Życia przez powieszenie,

wicz, mieszkaniec wsi Starzynki,|a następnie zgłosił się na posteru-

gminy miadziolskiej, podczas kłótni|nek policji, meldując o swej strasz-

z ojcem swym Markiem, lat 90, po-|nej zbrodni,

Z POGRANICZA.
J Krwawe walki z przemytnikami.

Z Trok donoszą, iz na pośrani- | Karasia. Dwóch przemytników z

czu polsko-litewskiem w okolicach|szajki Karasia zbiegło na teren pol-

Sumiliszek straż graniczna litewska|ski, gdzie ich ujęto.

stale stacza utarczki z przemytnika-
mi, Przedparu dniami przemytnicyk Si ODYRAOAK ОЬ

postrzelili dwóch strażników orazj, ** B BR

komendanta posterunku St. Żemaj- Ly W boty jałmużnicze „„Caritasa“

już zaopatrzyłeś się?

 

  

tisa. W/czorajszej nocy zastrzelono
przemytnika Paluszajtisa i zraniono

aka

La] Ameryk. rozmach. Szelone tempo. Prze-
bojowa Muzyka Warsa. (idzlał biorą

WALTER — POGORZELSKA —
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Przyjeżdżam do WILNA.
TYLKO 2 DNlL,
w niedzielę dnia 1 kwietnia i
poniedziałek dnia 2 kwietnia
wezmę udział po każdym

skończonym seansie

„riešniarza warszawy”

i „„ROXY=*.

EUGENJUSZ BODO.
ASOEG EAT ei TARO COTCS KKT ATK LNKG|ira7 WIDE

KRZYCZCIE .CHINY
Niedziela dnia 1 kwietnia — Poniedziałek 2 kwietnia.

ktua!niejsze dodatki dźwiękowe ze słynnego ,cyklu „Cztery/strony świata".
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_ Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Reporter wcisnął się w swój fotel, odsunąwszy. z humorem nogą

okropny kubełek podobny do tych, jakie znajdują się również na okrę-

tach, dla użylku wrażliwych podróżnych.
(Wiatr był gwałtowny i aeroplan, wpadając nagle w powietrzne dziu-

ry, leciał wdół, niby zbyt obficie nasmarowana winda, Dodawszy do tych

śwałtownych wstrząców zapach przegrzanej oliwy, potężny warkot mo-

toru, wprawiający szyby w drżenie, można było zrozumieć użyteczność

kubełka. Bruno wyciągnął rękę do małego okienka i otworzył je. Zimny,

lodowaty przewiew napełnił kabinę. Wszyscy lżej odetchnęli.

Obejrzał współtowarzyszy podróży — grubego Anglika w rogowych

okularach, ładną młodą kobietę otuloną w futro, oficera huzarów i mło-

dzieńca o oliwkowej cerze, zawodowego dansera z Ameryki Południowej

—i zagłębił się w lekturze dzienników i broszur. Zabrał je z sobą dla

zapoznania się po drodze z zagadnieniem, które sprawiło, że zupełnie

niespodziewanie dążył teraz z szybkością dwustu kilometrów na godzinę

w kierunku siolicy holenderskiej.

Rzeczywiscie prasa pełna była komentarzy na temat wynalazku Pio-

tra Gansa.
Wielki dziennik informacyjny zaznaczał, że próby fabrykowania zło-

ta zawsze powiągały ludzi. Poszukiwanie kamienia filozoficznego w śred-

niowieczu doprowadziło do powstania w XVII wieku dziwnej sekty Rose

Croix, tajnego zrzeszenia kabalistycznego a zarazem alchemicznego i te-

ozoficznego, którego członkowie przypisywali sobie moc przedłużania

życia ludzkiego na przeciąg paru wieków i sztukę przemiany materji i

| Mlydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSK,
Žin koi

 

 

 

sceny, ekranu

TOM — CHMURKOWS
Sledźcie za anonsami.

  

twie.
„ze względów na stan bezpieczeń-

s Władze administracyjne wy-
jaśniają ludności polskiej, że Litwini
mogą uczuć się dotknięci śpiewami

! polskiemi,

 

 

Prywatne życie Stalina.
Dyktator Rosji jest samotnikiem.

Wychodzący w Paryżu organ za-
granicznej organizacji rosyjskich so-
cjalnych demokratów  „Socjalisty-
czeskij Wiestnik”, który przed reży-
mem hitlerowskim wychodził w Niem-
czech, zamieszcza ciekawą korespon-
dencję swego korespondenta mo-
skiewskiego, w której opisuje się
prywatne życie Stalina.

Moskiewski korespondent tego
pisma, nadsyłający regularnie swe
korespondencje, oczywiście tajnie,
bywa zazwyczaj dobrze poinformo-
wany o wsżystkich szczegółach ży-
cia politycznego i publicznego w
Moskwie. Obecnie kreśli kilka obraz-
ków z prywatnego życia najsilniej-
szego władcy Rosji współczesnej.

„Bliskich przyjaciół Stalin prawie
że nie ma. Pewien wyjątek stanowi
mała grupa Gruzinów, rodaków Sta-
lina i jego współpracowników z
młodszych lat. Do grupy tej należy
Emukidze, Ordżonikidze i in., ale
i z tymi Stalin nie spotyka się zbyt
często i w stosunkach z nimi zawsze
zachowuje pewien dystans. W domu
nikt niemal nie odwiedza Stalina,
ala i on sam w swem mieszkaniu
przebywa bardzo rzadko. | chociaż
żona jeszcze żyła, samotnik Stalin
bardzo niechętnie bywał w poko-
jach, w których żona jego przyj-
mowała swych znajomych i krew-
nych”.

Jest to nadzwyczaj zajmujące

zjawisko psychologiczne. Człowiek,
który zaprowadza kolektywizm w

życiu Związku Sowietów całą swą

oSA

PIERWSZY
filma

KOCHA.. LUBI..
SZANUJE...

Loda HALAMA — BODO —
KA — SIELAŃSKI i inni.

1 bsletu

 

©D NIEUZIELI SWIĄTECZKY PROGRAM. Rawelacja SOWIECKIEJ produkcji filmowej

TURBINA 56,6G60
UWAGA. Film jest od początku do końca mówiony i śpiewany po ROSYJSKU. |

NIEBOSZCZYK Krótochwila w 1 akcie G. Belly.

Ceny biletów: BALKON 35 gr., PARTER 54 gr.

tytuł eryg.

 

arcydzieł zagran'cznych

naturą i usposobieniem jest samot-
nikiem.

Jedynym człowiekiem,
Stalin lubi i szczerze kocha i wobec
którego odnosi się z szacunkiem, jest
Maksym Gorkij. Stalin zasadniczo
nikogo nie odwiedza, ale Gorkij sta-
nowi wyjątek. U Gorkija wszech-
mocny władca Rosji przebywa nie-
kiedy cały wieczór i rozmawia do
późnej nocy. U niego też Stalin spo-
tyka się z małą grupą sowieckich
powieściopisarzy i rozmawia z nimi
o ich ostatnich pracach. W ten spo-
sób też zbliżył się Stalin do powie-
ściopisarza Aleksandra Tołstoja.

Te wieczorki u Gorkija, to je-
dyna sposobność do zetknięcia się
kilku wybranych z władcą Rosji,
który w tych chwilach jakoby zstę-
pował z wyżyn swej władzy dykta-
torskiej. Poza temi wieczorkami
Stalin zawsze i wszędzie występuje
jako pełnomocny władca państwa.
Jego władza rzeczywiście jest nie-
ograniczona. Dla człowieka, który
nie zna wewnętrznych stosunków w
Moskwie, trudno uprzytomnić sobie
rozpiętość mocy Stalina. Krótko mó-
wiąc, Stalin może zniszczyć człowie-
ka. Ten, kto staje się dla Stalina
nieodpowiedni, jeszcze sam o niczem
nie wie, a już odczuwa, że wokoło
niego coś nie jest w porządku.
Wiczorajsi przyjaciele, spotykając go
przypadkowo, przechodzą na drugą
stronę ulicy, krewni zapominają 

na miarę wielkieh

którego ;

SPORTI.
Ciekawy mecz bokserski,

Po rozegranym meczu z £Estonją:

pięściarze nasi postanowili na 8

kwietnia sprowadzić do Wilna świet-;

że reprezentacyjny bramkarz
Rogow grać będzie nie w barwach
W.K 5., а ж 2. А. К. $.

Sezon miał się rozpocząć przy-
'ny zespół bokserów Warty z Pozna- jazdem Wawela, ale niestety, piłka-

4

 
  
  
  

nia. |
Mecz z Wartą organizuje Ognisko,:

które zamierza wzorowo przeprowa-|
dzić spotkanie z drużynowym mi-

strzem Polski, |
Warta prawdopodobnie przyje-,

dzie do nas w swoim najlepszym

składzie, bo chyba Ognisko zastrze-|

gło sobie, że Warta przysłać ma nie

jakiś trzeci czy drugi garnitur, lecz

tylko pierwszy. |

Nie chodzi w danym wypadku o,

wynik punktowy, ale gdybyśmy na-,

wet zapatrywali się na walkę z War-
tą z punktu widzenia ewentualnego;

zwycięstwa, to i tak możemy być

no zdobędzie,
Mecz ma się odbyć w sali kina|

Rozmaitości, |
Pięściarze Ogniska pilnie trenują

by znaleść się w: jaknajlepszej for-

mie. Na czele zespołu staną Matiu-.
kow i Poliksza.

 Piłkarze walczą bez zmian.

W, tegorocznym układzie sił po-;
szczególnych drużyn nie zajdą wię-,
ksze zmiany personalne.

Fala nowych graczy nie dopły-|
nęła w tym roku do Wilna, to też|
drużyny grać będą w tych samych
zespołach, co w roku ubiegłym. |

Jedynie tylko zaznaczyć należy,

1 —211,17—210,13.

 

wać it. d. Życie takiego człowieka
staje się niemal nie do zniesienia.

Ale także jedno słowo Stalina
może „wskrzesić” takiego człowieka
do nowego życia i powołać go do
czynności politycznej. Kiedy Stalin
słowo to wypowie, kończy się okres
niełaski, a człowiek jakby nanowo

adresu, telefon przestaje funkcjono-odżył,

 

ROGER:GALLET

rze Krakowa grać u nas będą dopie-
ro w czasie Zielonych Świąt.

Klub sportowy „Strzelec”.
W dniu 15 b. m. ukonstytuował

się nowy Zarząd wileńskiego klubu
sportowego „Strzelec w składzie
następującym:

Kierownik Klubu Michał Frank,
sekretarz Stanisław Staniukiewicz,
skarbnik Mieczysław Starkiewicz,
gospodarz Zygmunt Kaleński, kroni-
karz Jerzy Wigura.

Klub mieści się w lokalu Komen-
dy Podokręgu Z. $. przy ul. Wiel-
kiej 68 m. 2, Sekretarjat czynny co-

„przekonani, że kilka punktów Wil-| dziennie w godz. 17-20.
READER ERZE WY aLi TNA IAa OD

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda: Do-

lar 5,29. Dolar złoty 9,00. Rubel 4,64—4,68.
Czerwoniec 0,95. Pożyczka budowlana 42,75.
Dolarówka 52,50. Inwestycyjna 112. Stabi-
lizacyjna 58,25. Dillonowska 83,50. War-

| szawska 63,50. Śląska 63,50.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,80—124,11—123,49. Berlin 210,65
Gdańsk 172,80—173,23—

Holandja 357,50 — 358,40 — 356,60.
Londyn  27,17—27,30—27,08, Nowy Jork
5,30—5,33—5,27. Nowy Jork kabel 5,31—

5,34—5,28. Paryż 34,94—35,03—34,85. Pra-
ga 22,02—22,07—21,97. Szwajcarja 171,47—
171,90—171,04. Włochy 45,67—45,70—45,55.

Tendencja niejednolita.
Papiery procentowe: Pożyczka budo-

wlana 42,80—42,85. Inwestycyjna seryjna
115,50. Konwersyjna 63. 5 proc. kolejowa
57,70—58,00, 6 proc. dolarowa 73. Dola-
rówka 52,75. Śtabilizacyjna 58,13—58,25,
drobne: 58,50—58,63. 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 48,75, drobne: 48,85. 8 proc. L. Z.
warszawskie 52,50—52,88—52,75. — Ten-
dencja przeważnie utrzymana.

Akcje: Bank Polski 78,75—79—78,75
Lilpop 11,60—11,50. Starachowice 10,95.
Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,29.
Rubel: 4,64 (5-ki), 4,68 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 70,75. Dillonowska 81. Stabilizacyj-
na 99,50. Śląska 62,50.

172,31.
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Bardzo tanio
3 WIELKOŚCI5 CENY,
ALE GATUNEK TYLKO
JEDEN: NAJWYŻSZY

RADZIMY PANI
SPRÓBOWAĆ

 

   VA
(BUNT w SZANGHAJU)
Tych dwóch słów wystarczy!

 

„WSTRIECZNYJ*
Genjelaa reżyserja | gra potentatów

ros sceny | ekranu.

  

  
   

 

LEONARDA
ul. Mickiewicza 27 (I Zamkowa Ni 4)

poleca SZANOWNEJ KLIJENTELI

(—) WIELKANOCNE (—)
BABY, MAZURKI, TORTY, JAJA CZEKO-
LADOWE oraz BUŁKI SWIĄTECZNE

ge pierwszorzędne.
enyniskie, į   

Oddaję w dzierżawę
willę 6 pekejową z kuch-
nią. Bem sa wzgórza w
końcu parku Markuskie-
go nad Wilenką. Marku-
cie tel. 16 43. 38

Na polowaniu.

Znany lekarz, dektór
iks, wybrał się na polo-
wanie wraz z gronem
swych przyjaelół  Aie
pan doktor nie miał
szczęścia, co strzelił, to
chybił.

— To straszne! — na-
rzeka przed sąsiadem—-
strzelam już pół dnia i
dotąd nie nie zabiłem. 
Lįi

 

Mam na to sposób! —
odpowiada tenże.
— No?

— Niech pan doktór
zapisze go zającowi.

i RÓŻNE |
 

 

JEŠLI CHCESZ
MIEĆ OBUWIE

gwarantowane, elegan-
cxie, modne | tanie
musisz je nabyćw pra-

<ewni

Wincentego Papiałły
WILNO, ul. Ostrobram-

ska 25,

6066066!

NOWEGO PUDRU

VERAVIOLETTA
O ŚWIATOWEJ SłAWIE'
ROGERzGALLET  
Mamusiu! Już kończą
sprzedawać—kup mi x0- ,
niecznie pisankę arty- |

styczną w stylu hucul-
skim (szt. 80 gr) Марус

| ją można jedynie w skła-
dzie spożywczo kolonjal-
nymWł. Czerwińskiego,
Wilno, Wlieńska 42 (vis- |
a:vis Pl. Orzeszkowej), |

sina
Mądry Janek. /

Чсгу! nauczyciel w
Szkole, jakie jest dzia”
łanie ciepła I zimna,
ciepło rozszerza Ciaia a
zimno je ściąga, Czyli
kurczy. Mareszcie zapy-
tał Janka, zby on na to
dał przykład,
— Oto ten—-mėwi Ja-

nek, — że w iecie dzień
dłuższy, a w zimie jest
krótszy.

>
Inteligentna siaruszka
7% lat znajdująca się w
wielkiej potczebie (bez
ubrania i obuwia) prosi
o jakąkolwiek pomoc
materjainą. Łaskawe о-
flary prosimy składać w
Adm. „Dz. wil.* dia „Sta-
ruseki W. P."

  

—2 gr. 

 

1 „Dz. Wil.*

 

 

osoba w średnim wieku,
w niezmiernie trudnych
warunkach materjainych,
ze sparaliżowanemi no-
gami, moźe udzielać ko-
repetycyj jęz. francus-
kiego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszyst-
kich przedmiotów w za:
kresie 3-ch pierwszych
kias. Królewska 5—3 Po-
rozumieć się od 4 do. 7
po poł. gr

| PRACA |

Młody człowiek poszu=
kuje pracy, pertjera lub
t. p. za mieszkanie | ma-
ła wynagrodzenie. Łas-
kawe zgłoszenia do Adm.

pod „Praca”.
2—gr
 

Do pracy ideowej lub
zarobkowej przyjmiemy
osobę nieskazitelną, £
małą gotówką. Adres
podać do Admin. „Dz.
Wil.* dla Br. Drwęskiej.

gr-2

КОННИННННИНАНЕННННННЕ

DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE

4 ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKORYWA
PRUKARNIA

A. TRIERZYŃSKIEGG
Kłostowa ul. Mr.1.

Taialon tłońg.

(EBY BiSKIE

066060866
 

różne inne sekrety, Obecnie członkowie Rose-Croix należą do masonerji

: francuskiej, ale mistrz ich, Imperator Aureae Crucis Frater, strzeże po-

| dobno do dzisiaj tajemnicy iabrykowania złota. Co dwadzieścia pięć lat

| jeden z czionków Rose-Uroix urządza publiczną próbę sztucznego wy-

| twarzania złota, Ostatnia demonstracja tego rodzaju miała miejsce w
| Stanach Zjednoczonych w roku 1916. \
| Inny dziennik przypomniał doświadczenia chemika francuskiego
| Jollivet Castelot'a i cytował opis jego eksperymentu:

„Dodając potrochu sproszkowanego srebra (chemicznie czystego i sprawdzonego)

do malej ilości trójsiarczku arszeniku, samego, lub z dodatkiem odrobiny tlenosiarczku
antymonu, również w proszku, w stosunku mniaj więcej jednej trzeciej do jednej

| czwartej do ilości srebra i nagrzewając to wszystko w tyglu przy temperaturze 1.200

| stopni przez godzinę, oirzymałem spływek żółtawego srebra. Stop ten sproszkowany

| wskazywal, že сайа substancja, zostala „pozlocona“, a więc zmieniona. Analiza dawala

(znaczne ślady złota. Analizy tej dokonali chemicy, nie wiedzący nic o moim ekspery-

mencie, m. in. p. Caron, laborant chemji przy wydziale medycznym Uniwersytetu Kato-

lickiego w Lilie i inni“.

Pan Berirand Nogaro w czasopiśmie ekonomicznem zastanawiał się
nad konsekwencjami, jakie mogłoby wywołać w życiu gospodarczem
świata odkrycie sposobu produkcji sztucznego złota.

Bruno przejrzał jeszcze całą plikę pism, w których pod tym lub in-
i kątem widzenia omawiano ten sam wszystkich interesujący pro-
iemat. '
— Aha — powiedział sobie. — Albo odgrzewanie przeszłości, albo

domyślniki, W. rezultacie nikt nic nie wie o doktorze Gansie, ani o jego
eksperymentach. Pole jest jeszcze wolne!

! Złożył gazety i obserwował uciekające mu z pod oczu tereny płaskie
| i wyraźne, jak karta geograliczna, z jasno zarysowanemi polami, wstę-
$ami dróg i rzek i czerwono-biało nakrapianemi wsiami, wśród wielkich,
„rdzawych jesiennych plam lasów. Compiegne, Ham, dzwonnicę Saint —

  

Quentin, Le Cateau, niczem nie uwidocnziona granica, Mons, Bruksela...
. Zdaleka błyszczały dachy przedmieścia, na tle wielkiej zwartej masy

miasta. Anglik w rogowych okularach poruszył się, młoda kobieta w fu-
trze wyciągnęła z torebki wszystkie swe przybory kosmetyczne, Tylko
tancerz, zagiębiony w kołnierz od palta ze zbawczym kubełkiem pod
ręką, trwał z przymkniętemi oczami w możliwym bezruchu, nakazanym
w podręczniku dla idealnego lotnika.

? Silny wiraż, aż się wydało, że szyby dotknęły ziemi, parę podsko-
>272 po Abity w stronę hangarów. Ludzie w brunat-
nych kombinezonach wybiegali na spotkanie. S j -на ybieg p Samolot stanął jakby za

Bruno wyskoczył szybko i zapytał zaraz o samolot do Rotterdamu,
(Wskazano mu mały trzymiejscowy Fokker, błyszczący i polakiero-

wany, jak zabawka. Pilot stał obok, gotowy do drogi.
— O ktorej będziemy na miejscu?
— O trzynastej trzydzieści, o ile zaraz polecimy,

' Nadszedi urzędnik belgijski, Ostemplował paszport i nakreślił jakieś
tajemnicze znaki na bagażu Brunona.
— Może kawy? — zaproponował Bruno pilotowi.
—Byle prędko.
Obydwaj udali się do baraku z desek, w którym mieściła się re-

restauracja. Zaledwie usiedli przy stoliku, nakrytym obrusem w kratę,
wpadł na salę z wielkim rozmachem jakiś jegomość,

„ Był małego wzrostu i wyglądał na sześćdziesiąt lat. Ale ruchy czy to
dzięki sportom, czy chwilowemu podniecieniu, miał zwinne i młodzień-
cze; biło od niego hamowaną energją i nadmiarem sił żywotnych. : Twarz skrócona przez podniesiony kołnierz grubego palta i nasu-
niętą na oczy czapkę, zatraciła wszelki wyraz, oczy kryły się całkowicie
pod dużemi czarnemi okularami. Na rękach miał rękawiczki.

(D. c. n.)

  


