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REDAKCJA i ADMINISTRACIJA: Wine, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Rdministracji i Drukami 12-44. Redakcja otwarta od 11
%0 do24-ej Administracjaczynnewdnipowszednieod 9do20-64

w niedziełe od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński zi        
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Ochotnik 13-go Pułku Ułanów Wileńskich Kawaler Orderu Virtuti Militari,
Korporacji „Polonja”, b. Prezes Nowogródzkiego Związku Ziemian, b. Sędzia, Członek
Komisji Szacunkowej Wileńskiego Banku Ziemskiego, Prezes Klubu Wioślarskiego

w Wiinie.
opatrzony Sw. Sakramentami po ciężkich aierpieniach zasnął

w. wieku lat 45.
w Panu w Wi

Nabożeństwo żałobne edbędzie się we środę dnla 4-go kwietnia o godz. 9 mia. 30 w kościele św.
Jakóba w Wiłnie, we czwarfek dnia 5-go kwietnia o Godz. 10-ej w kościele w Gawji | w piątek dnia 6-go
kwietnia pogrzeb o godz. 11 w kapilicy w Wereskowie.

© tych smutnych obrzędach zawładamiają
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Aleksander Brochocki
Fillster Konwentu Polonia

zmarł dnia 30 marsa 1934 r.

© tej bolesnej stracie zawiadamiają
KONWENT” POLONIA I FILISTRY.
 

 

2. eeccczosoeczneNioGR
kajpowaniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polste jest ©

asumus SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

® wytwórców—drobrych rolników, a temsamem łagodzi

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dia siebie, ale Służymy także

i sprawie publicznej.

Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.
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urządza prasa Wileńska w salonach Izby Przemysło-
wo-Flandlowej w dn. 7-1IV r. b.. godz. Il wieczór.
ПОМЕ ECO WIDOKOWA TOKARZ KERRY ROOT

Uroczystości kanonizacyjne św. Jana Bosko.
MIASTO WATYKAŃSKIE. 2.IV; żywotowi św. Jana Bosko a zwłaę

(KAP). Uroczystości wielkanocne szcza jego zasługom na polu wycho-

wspaniałością przeszły wszelkie 0- stwa chóry papieskie wykonały no-
czekiwania. Dodała im specjalnegowe utwory ks. Perosiego: Te Deum
blasku kanonizacja św. Jana Bosko. i specjalnie na wczorajszą uroczy-

m. iń. J. Em. Ks Kardynał Hlond, 80 mae Redemptionis. Po Mszy św. od-
arcybiskupów i biskupów, wraz z byłą się adoracja relikwij Krzyża
księżmi biskupami Fr. Bardą i Du-|św. Gdy rzesze wiernych opuściły

wieństwa i niezliczone rzesze wier: zewnętrzny świątyni, skąd wobec
nych, wypełniających do ostatniego| nieprzejrzanych rozentuzjazmowa-
miejsca bazylikę i wielki plac św.|nych tłumów udzielił błogosłowień-

zrana z pałacu Watykańskiego wy: |słosił przez kardynała Fumasoni-
szedł pochód prowadzący Ojca św.| Biondi odpust zupełny.
do Bazyliki. Pochód ten wśród nie- Godnem uwagi jest, że Ojciec

szedł przez plac drogą najkrótszą do| pracy w ciągu ostatnich dni, kiedy
świątyni, witany honorami wojsko-|codziennie wygłoszał po 5—6 prze-
wemi przez. przedstawicieli oddzia:| mówień i załatwiał niezliczoną ilość

skiej. Po uroczystem ogłoszeniu ka-| czony i po wczorajszych uroczysto:
nonizacji błog. Jana Bosko i wyzna-| ściach, trwających przez 6 godzin, w
czeniu dnią 31 stycznia na obchód| dalszym ciągu był świeżyi pełen

czasie Mszy św. homilję, poświęconą Ši

4 вDymisja biskupa d'Herbigny.
MIASTO WATYKAŃSKIE, 2.IV. stan zdrowia. Jak wiadomo, ks. bi-

ciec św. przyjął dymisjęks. biskupa | ubiegłym ciężką operację, wskutek
d'Herbigny, jaką zgłosił ze stanowi-| czego od dłuższego już czasu prze-
Ska. przewodniczącego papieskiej|stał kierować komisją „Pro Russia“,

I najwyższe oprocentowanie.

oo"skutki kryzysu rólniczego.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

ŻYCIE KATOLICKIE.

roku bieżącego swą nadzwyczajną wania młodzieży. W. czasie nabożeń:

Wzięło w niej udział 23 kardynałów,|stość skomponowaną Missa Santissi-

bowskim, olbrzymie ilości ducho-| bazylikę, Papież wyszedł na balkon

Piotra przed bazyliką. O godz. 8-ej|stwa „urbi et orbi“, a następnie o»

bywałego entuzjazmu tłumu prze-|św. mimo niezwykle wyczerpującej

łów armji włoskiej i gwardji papie-| spraw bieżących, mie czuł się zmę-

Jego święta, Ojciec św. odczytał w | energii.

(KAP).

omisji Pro Russia ze względu na|

 

Zgon $. p. Henryka Biegeleisena.
LWÓW. (Pat). Dnia LIV zmarł we,ce zasłużny badaczliteratury i zwy-
wowie znakomity uczony, nestor |czajėw ludowych prof. dr. Henryk,
istoryków literatury volskiej, wiel-|Biegeleisen. |

Zgon Ś. p. A. Skwarczyńskiego.

 

codziennie.

ZONA, DZIECI, SIOSTRY, BRACIA I RODZINA.
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WĄTPLIWOŚCI CO DO WINY |
ARESZTOWANYCH. |

PARYŻ. (Pat). Dochodzenie w
sprawie zamordowania radcy Prin-
ce'a niewiele posunęło się naprzód
W okresie świątecznym policja sta-
rała się sprawdzić alibi przedstawio-
ne przez de Lussatsa, Carbone i Spi-
rita. Obrońca Lussaisa i Carbona
twierdzi, že posiada dowody pozwa-
lające najdokladniej ustaliė, w jaki
sposób obywdaj jego klienci spędzili
czas krytycznego dnia. Wi Suretė
Generale oświadczenie jego nie

Filister

ilnle w dniu 30 marca 1934 roku,

   

 

 
fTalefonem od własnego korespondenta.)

RYGA. Prasa litewska, jak wia- tycznych z rządem litewskim, Wyra-
domo, skomponowała wiadomość, że żą ona ciche życzenia sier politycz-
wkrótce do Kowna ma przybyć de- nych litewskich, które w prasie ko-

| legacja z Polski dla rokowań poli- wieńskiej urabiają w tym duchu na-

 

Przygotowania do rewolucji we
Francji.

PARYŻ. (Pat). „La Liberte“ za- ciekinierów z Niemiec. Przewidzia-
|mieszcza artykuł o przygotowaniach ne są dwie strety koncentracyjne dla
|do rewolucji, czynionych przez tych eiektów, wynoszących ogółem
jpartje komunistyczną i socjalistów, 12 do 13 tys. ludzi. Są to tylko od-
| należących do S. S. L O. | działy, mające rozpocząć akcję, Do
|. Zdaniem dziennika, między bar- nich przyłączyć się mają elementy,
|dziej aktywnymi żywiołami partji S.| których rola polegałaby na odcięciu
5. L O. i komunistami doszłoostat- Paryża od prowincji przez sabotaż
nio do porozumienia co dowspól- | na kolejachidrogach.
nych przygotowań.  Zmobilizowane |Po dniu 6 lutego sprowadzono do
oddziały szturmowe partji komuni- Francji z zagranicy znaczną ilość
stycznej wynoszą obecnie 6 tys. lu- broni, którą organizacje lewicowe
dzi, liczba ta jednak nie obejmuje zmagazynowały w  iabrykach bez
|organizacji młodzieży komunistycz- wiedzy właścicieli.
|nej oraz specjalnych iormacyj, zło- Dziennik twierdzi, — że został o-
|żonych z cudzoziemców, które moż- | pracowany szczegółowy plan.
na obliczyć na 3 tys., w tem 1800 u-

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocziowų Zi. 4 gr. 8,
zagranicą 8 zł.

OGŁOSZENIA: za wiersz miłlm. przed tekstem | w tekścia (6 lamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenie
<yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej. Termy

druku mogą być przez FMdrninistrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.   

 

  
   
  

Dochodzenie O sprawie zahójstoa Drineeu
wywołało wielkiego wrażenia, gdyż Marsylji panuje przekonanie wśród
prowadzący śledztwo inspektorsą-|osób znających bliżej oskarżonych,
dzi, że oskarżeni przygotowali sobie że są oni niewinni. Deputowany Są-
alibi zawczasu. |biani rozlepił na murach Marsylji a-

Kilka dzienników wyraziło zda-|fisze zatytułowane „policyjne świę-
nie, że arestzowanie trzech domnie- "ta wielkanocne”, w których opisuje
manych morderców Prince'a nastą- | rolę, jaką odegrała w sprawie Prin:
piło zbyt pośpiesznie i że władze po- |ce'a Suretć Generale, w szczególno-
licyjne nie posiadają dostatecznych |
dowodów ich winy: Niektóre dzien-
że są oni niewinni, Deputowany Sa-
je rozczarowanie.

jści inspektor Bony, którego Sabiani
|pazywa wielkim inscenizatorem.

KONFRONTACJE,

OOBE i S AII REZBEOSCYCAEBOI PNWKO 20

Niejasna sytuacji © stosunkach polsko-litewskich.

: ug sans > sie |, PARYŻ. (Pat), W, czasie koniron-
DE LKMe S jtacji panny Taris z Jo-postrachem,

żak panna Taris stwierdziła, że rozpoz-
|naje w nim osobnika, który rozma-
wiał ną dworcu liońskim z radcą
Peinas, W. czasie pierwszego prze-
|słuchiwania panna Teris podała zu-

: ‹ : |pełnie inny opis tego podejrzanego
stroje. WI sprawie taktyki wobec 'osobnika. Sędzia śledczy odnosi się
wk: S AI jej zeznań z dużym  sceptycyz-

maitszyci ci odnii 2" | mem.
powanie. Widoczny jest nacisk mi-| PARYŻ. (Pat). Inspektor Bony
nisterstwa spraw zagranicznych. wystosował do przywódcy komisji
Pisma kowieńskie zgodnie zazna- jperlamentarnej list z prośbą o skon-
czają, że inicjatywanależy do Pol- | frontowanie go z deputowanym Hen-
ski i wyrażają ubolewanie, iż Wy- |riotem, który zaatakował Bony'ego z
wiad min. Becka o Litwie „zadał/trybuny izby deputowanych i w cza-
cios STaa dąženiu do pojed-|sie przesluchiwanią przez komisję.
nania“ („Rytas“).

Mimo to nie przestaje się mówić | KOMPROMITUJĄCE
o zamierzonym przyjezdzie delegacji| „„„„DOKUMENTY. o
polskiej. Znamienna jest przytem. PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris
enuncjacja półurzędowa, zamiesz- | twierdzi, że Carbone posiadał w
czona w pismach, dotycząca spo-Swoim ręku dokumenty, kompromi-
dziewanego przyjazdu Polaków. tujące szereg parlamentarzystów, m.
Czytamy tam, „że koła urzędoweu- | in, jednegob. ministra oraz kilku u
ważają przybycie delegacji polskiej rzędników Suretć Generale. Wiado-
za prywatną sprawę. Nie oznacza mošč tazostala potwierdzona „przez
to jednak, że urzędowe osoby nie obrońcę Spirito, który powiedział, że
przyjmą delegacji”. aresztowanie © Carbone . pozostaje

Jest to wyraźna oierta do roz- prawdopodobnie w związku z kopją
poczęcia rokowań. pewnego dokumentu, znajdującego

Nastrojom tym zdają się przeczyć się chwilowo u Carbone, Oryginał te
iakty. Wymieniony przez prasę Н- 60 dokumentu jest w bezpiecznem
tewską p. Br. Krzyżanowski, jako miejscu. 

PARYŽ. (Pat). „Le Jour“ donosi,

transport broni, złożonej z kilkuna-
stu tysięcy karabinów. Karabiny te|
władze bezpieczeństwa wykryły na nie Saila pozostaje rzekomo w zwią-
przedmieściach Paryża. | zku z owym belgijskim transportem|

Dziennik zaznacza, że w czasie| broni- |
rewizji w miejscowości Saint Ouen

Akcja wywrotowa w Czechach.
PRAGA. (Pat). Według komuni- stycznego „Rovnost“,

|katu policyjnego organa bezpieczeń- Hampel rozporządzał poważnemi
stwa i wywiadu wojskowego od dłuż|szumami i utrzymywał stosunki z
szego czasu zaobserwowały na tery- ludźmi zauiania wśród osób cywil-
torjum czeskosłowackiem |wzmože- | nych i wojskowych, W; tajnej drukar-
nie działalności wywrotowej, mają- ni drukował On nielegalne odezwy
cej na celu głównie wywołanie zanie komunistyczne, kolportowane w ko-

 

Szmugiel broni do Francji. |
w mieszkaniu algierczyka Saila, se-| woluje: Odwołał również podróż doj M

že w ostainich dniach przeszmuglo- kretarza Br, Li in ks anar | Wilna proi. Žemajtis, prezes komite- gerem stałna czele międzynarodo-
wano do Francji z Belgji olbrzymi chistycznego, wykryto dużą ilość tu niesienia pomocy ołiarom klęski wej bandy zajmującej

broni i znaleziono ważne dokumenty.
Dziennik podkreśla, że aresztowa|

Ogłoszono oficjalnie, że Oj- | skup d'Herbigny przechodził w roku|

pokojenia ludności, W związku z tem
|aresztoweno Franciszka Hampla, о-
|statnio redaktora dziennika komuni-

Korespondent paryski  KAP-ej
donosi: Na kongresie Wielkiego
Wschodu Francji w 1923 r. powzięta
została uchwała, regulująca stosunek
parlamentarzystów - masonów do
wolnomularstwa. Rezolucja ta, przy:
pomina na potem wielokrotnie czyn-
jnikom zainteresowanym, brzmi, jak
j następuje:

| „Parlamentarzyści wolnomularscy, któ-
jrzy w pewnym stopniu są emanacją Zako-

|nu, muszą w czasie trwania ich mandatów
| pozostawać w stosunku zależności wobec
niego. Jest rzeczą bezwzględnie konieczną,
by uważali oni prace Zgromadzenia Gene-

ralnego w zakresie spraw parlamentarnych

za wytyczne swego postępowania; we

wszelkich okolicznościach swego życia po-

litycznego mają oni obowiązek podporząd-

kowywać się zasadom, którym podlegają”.

 
Na dyscyplinę wolnomula:ską, ja-

| ka panuje w parlamencie a przedew-
Szystkiem w senacie, rzucają pewne
światło wypadki ostatnich tygodni.
W, drugiej połowie;lutego r, b. odby-
ła się konferencja dostojników Wiel-
kiego Wischodu i Wiielkiej Loży Fran
cji pod przewodnictwem wielkiego
mistrza tej drugiej organizacji, Louis
Doignon'a, który w charakterze zwy
|kłego sekretarza w ministerstwie WIARSZAWA. (Pat). Dziś, o g. 9! redaktor polityczny „Gazety Nowej”

łano zmarł w Warszawie redaktor „Gazety Polskiej”, ostatnio od kilku
dam Skwarczyński, b. redaktor na- lat kierownik wydziału prasowego
zelny „Rządu i Wojska”, „Drogi“ b.! kancelarji prezydenta Rzplitej, |

spraw zagranicznych czuwał, by mi-
nister Paul-Boncour w polityce za-
granicznej przestrzegał wskazówek

Próby ratowania loży Wielkiego
Wschodu.

| szarach, Ogółem przeprowadzono,
120 rewizyj domowych i aresztowa-
no 23 osoby.

 

Na konferecji tej uchwalono, by
w czasie kryzysu, wywołanego przez
Stawiskiego ze względów  przezor-
ności i bezpieczeństwa nie wydawać
żadnych dokumentów piśmiennycha|
w biuletynach lóż unikać podawania
nazwisk „braci*; archiwa głównej|
siedziby przy rue Cadet uprzednio
już przewieziono w bezpieczne miej-
sce. i$

MW celu skuteczniejszego rozwoju|
akcji postanowiono podzielić cały,
kraj na 12 okręgów woinomularskich|
i dlą każdego z nich wyznaczyć spec.
jalnego inspektora, który w usta-
wicznych rozjazdach będzie utrzy-
mywał stały kontakt z zaułanymi
„bračmi“, komunikując im ustnie zle
cenią władz centralnych. W całym
kraju mają też być utworzone tak
zwane „komisje czujności”, których
zadaniem będzie walka z „machi-
nacjami faszystowskiemi', to zn. z
działalnością wszelkich niemasoń-
skich ugrupowań politycznych. Pod

czołowy delegat polski, ogłosił pu-| ^
blicznie w prasie polskiej, že wy- STAWISKI i KRAUGER. ы
jazd swój najzupełniej prywatnyod-| PARYŻ. (Pat). „Paris Modi

twierdzi, że Stawiski wraz z Kreu-

się handlem
nieurodzaju w Wileńszczyźnie, |narkotykami. Szajka ta rozporzą-

Podobno na odwołanie podróży dzała olbrzymieni funduszami i po-
wpłynęło nieżyczliwe stanowisko siadałą rzekomo punkt operacyjny w
konsulatu polskiego w Rydze,Wersji centrum Paryża, w jednym z wiel-
tej jednak w Rydze zaprzeczono. |kich garaży:

 

Losy Insulla.
LONDYN. (Pat), Tureckie zgro- Insull trzymany jest do dyspozycji

madzenie narodowe ratyfikowało w: władz amerykańskich i że będzie w
południe zawarty przed pewnym cza każdej chwili wydany osobom wska-
sem traktat ekstradykcyjny turecko- zanym przez ambasadę. Trzej detek-
amerykański, Zaraz po tym akcie u- „tywi amerykańscy, którzy od dłuż-
stawodawczym rząd turecki wyko- szego czasu śledzili Insulla, oczeki-
nał żądanie władz amerykańskich i wani są dziś w Stambule i napewno
zaaresztował Samuela Insulla, osa- w dniu jutrzejszym Insull zostanie im
dzając go w więzieniu w Starym | oficjalnie przekazany.
Stambule. Równocześnie turecki mi- | STAMBUŁ. (Pat). Samuel Insull
nister spraw zagranicznych .zawia-|został umieszczony w szpitalu,
domił ambasadę amerykańską, że

. Ф.

Wyrok w sprawie Ruszczewskiego.
WARSZAWA. (Pai). Dziś w są- | chów pocztowych w Warszawie i

dzie apelacyjnymw Warszawie za-|Gdyni,
padł wyrok w sprawie inż. Edwarda; Oskarżonemu złagodzono karę
Ruszczewskiego, skazanego w pierw | do 5 lat więzienia, darowując mu po-
szej instancji ha 6 lat więzienia za zatem 4 rok więzienia na mocy am-

nadużycia w związku z budową gma-|nestji. =

° . .

Zwyżka funta angielskiego
WARSZAWA. (Patj. W dniu dzi-z 5,31 do 5,31. 1-IV Londyn notowa

siejszym zwyżka funta angielskiego|na 27,73 wobec 27,17 w dniu 29-III.
w dalszym ciągu. | Zurych spadł nieznacznie ze 171,47

Wi Warszawie notowano czek na do 171,49. Natomiast Amsterdam
|Nowy Jork 5,31 wobec 5,30 w dniu wzrósł z 357,50 do 358,10.
;29-III. Kabel na Nowy Jork wzrósł|

Komunikacja lotnicza Warszawa —
Berlin. |

WARSZAWA (Pat.) Z dniem 1,komunikacja samolotowa przewozu
maja zostanie podjęta regularna | osób, poczty i towarów na szlaku

Warszawe-Berlin. Linja ta obsługi-
wana będzie codziennie, nie wyłą-
czając niedziel, przez polskię linje
lotnicze "Lot" oraz niemiecką „Luft-
hansę“.

  

„Oko Wielkiego Wschodu”, reagu-
jąc na zeznania, jakie poczynione zo-
stały przed parlamentarnemi komis płaszczykiem | antyfaszystowskiego

frontu jedności wszystkich elemen-|
tów lewicowych Wielki Wschód!
chce przywrócić mocno zachwianą |
przez ostatnie wypadki dyktaturę|
wolnomularstwa. Projektowany blok|
ugrupoyań lewicowych ma ob-|
jąć także komunistów,

W. tych dniach w senacie „rai wolnomularstwa. \ Bienvenu - Martin, znany pod nazwą

Cena biletu samolotowego z
Warszawy do Berlina wynosić będzie

a z Poznania do Berlina

jami, badającemi aferę Stawiskiego,
wezwał senatorów lewicowych do
utworzenią na czas niepożądanych/zł. 105,
feryj parlamentarnych permanentne-| zł. 59.
$o „wydziału czuwania”. W ten spo-

Ka LEI | sób „bracia” uczynili zadość hasłu
rzuconemu przez Wielki Wschód w
1922 r.: „Trzeba, by masonerję wszę-
dzie śledzono i by jej nigdzie nie od-
krywano', || '

(ly w bony jałmużnice „Caritaśu”,
już zaopatrzyłeś się?    



      

Przerośl: ubezpiecze.
Jedną z najważniejszych dziedzin

naszej wewnętrznej działalności

państwowej stały się abezpieczenia

społeczne. Niemal od pierwszych

kroków odbudowy państwa wstąpi-
liśmy na drogę szerokiego ustawo-

dastwa socjalnego i w ciągu kilku
nastu lat popełniono szereg błędów,

które dziś w okresie „złej konjunk-

tury' gospodarczej jaskrawo wystę-
pują nazewnątrz.

Nasze Kasy Chorych, nie mówiąc
już og innych działach ubezpieczeń,

stały się przysłowiowe- I to bynaj-

mniej nie w ustach pracodawców,

którzy ponoszą znaczny ciężar da-

minowy na rzecz Kas Chorych, lecz

przedewszystkiem w opinji szerokich

mas pracowników, korzystających z

usług tych instytucyj. Bodaj żadne

urzędy, żadne biura nie ściągnęły na

siebie tyle niezadowolenia i głośnych

sarkań, ile te właśnie „chore kasy”,

mające się stać w założeniu dobro-

dziejstwem ludności.  Przeprowa

dzona przed kilku laty reforma ad-

ministracji Kas nie miała niczego in

nego na celu, jak tylkc zmianę per-

sonelu, nie wprowadziła więc żadnej

zmiany na lepsze.

Można rozmaicie rozpatrywać za-

gadnienie ubezpieczeń społecznych.

Możną uważać je teoretycznie za

słuszne i sprawiedliwe, konieczne

nawet, a jednak w pewnych okre-

ślonych warunkach za szkodliwe

nawet z punktu widzenia gospodar:

czego, a więc tychże szerokich mas,

dłą których się je buduje. W Polsce

zwłaszcza, gdzie w pewnycn dziel-

nicach niektóre ubezpieczenia fun-

kcjonowały już przed rokiem 1914,

w innych zaś wcale, pośpieszna or-

ganizacja wszystkich działów zna-

nych na świecie ubezpieczeń spo-

łecznych musi nasuwać wielewątpli-

wości nietylko teoretycznych, ale i

praktycznych.

Na obszarze byłego zaboru

syjskiego wogóle nie było ubezpie-

czenią społecznego. Obecnie mamy

już ustawę „scaleniową”, obejmują-

cą pełnię ubezpieczeń społecznych.

Przeszliśmy kolejno od ubezpiecze-

nia na wypadek choroby, przez

ubezpieczenie od wypadków, ubez-

pieczenie na wypadek bezrobocia,

ubezpieczenie emerytalne pracow:

ników umysłowych aż do ubezpie-

czenia emerytalnego robotników, Ca-

ła ta piękna gama ciężarów, cisną-

cych zarówno pracodawcę, jak ro-

botników i pracowników, fatalnie

odbija się na życiu gospodarczem.

Charakterystyczne jest, że naprzy-

kład prasa sanacyjna powitała w

swoim czasie zachwytami ustawę

„scaleniową”. Teraz, pod wpływem

krótkiego zresztą praktycznego do-

świadczenia, zewsząd i z łamów tej

prasy także rozlegają się głosyo ko-

nieczności jej nowelizacji, a _ więc

reformy.

Kwestja ubezpieczeń społecznych

istotnie dojrzała już do rewizji,

przytem rewizji gruntownej. Insty-

tucje ubezpieczeń znalazły się w

błędnem kole. W| miarę pogłębiania
się przesilenia gospodarczego coraz

większe spadają na nie ciężary, a

jednocześnie skutkiem zwiększania

się bezrobocia coraz mniejsze są ich

wpływy. Z punktu widzenia finan-
sowego stają się one coraz bardziej

zawodne, jednocześnie potęguje się

coraz bardziej ucisk finansowy w
stosunku do warsztatów przemysto-
wych, rzemieślniczych, kupieckich,

rolnych

| W. prasie fachowej różnych kół
gospodarczych słusznie ostatniemi
czasy rozlegają się głosy, nawołują-

ce do złagodzenia tego ucisku w in

 teresie ogólnym.  Ubezpieczalnie

społeczne administrują, nawiasem

mówiąc bardzo kosztownie, dwoma

rodzajami ubezpieczeń:  krótko-
terminowych, wydatkowanych szyb:
ko, i długoterminowych, które wy-

datkowane będą dopiero w przy:

szłości. Ta druga kategorja przed-

stawia dla życia gospodarczego

szczególne niebezpieczeństwo. Pod-

czas, gdy sumy pierwszej kategorii
przepływają jedynie przez ubezpie-
czalnie, kwoty drugiej  kategorji

więzną w nich uciekają z życia go-
spodarczego. Znaczne sumy w ten
sposób przechodzą z administracji

ro-

czynnika prywatnego,  przedsię-

biorców, w ręce czynnika publiczno:
prawnego, biurokracji, dla której

pojęć i upodobań dziedziny gospo-
darcze są krainą nieznaną, i skut-

kiem tego obojętną. Wypompowy-
wanie wielkich sum z obrotu gospo-

 

Rzeczy radosne.

Naogół głosy prasy światowej nie.
brzmią zbyt wesoło.

Przez „ton świąteczny” niemal.
wszędzie przebija nuta melancholji,
wywołanej obecnem położeniem,
kraju. |

„Mia się wrażenie, że autorzy arty: ;
kułów świątecznych usiłują za wszel-
ką cenę zapomnieć o tem, co ich ©- |
tacza i zamykając oczy na otaczają-
cą rzeczywistość próbują przenieść
się przynajmniej na chwilę w sferę
„rzeczywistości urojonej'-

Wyjątek pod względem stanowi
artykuł „Gazety Warszawskiej”,
którego autorem jest Roman Dmow-
ski,

Widzi on doskonale smutną rze-
czywistość świata powojennego i
Polski sanacyjnej, ale bóle i troski
dnia dzisiejszego nie przesłaniają mu
wielu rzeczy radosnyci, bo przecież

my od dwóch dziesiątków lat wygry-

wamy jeden za drugim wielkie losy na lo-

terji świata.

Czemeśmy byli jeszcze przed dwudzie-

stu laty?

Narodem skazanym na zagładę, za-

przężonym do budowania wielkości Rosji i

Niemiec, a wielkość ich i potęga przytłacza-

ły nas, bośmy przeważnie w nią mocno wie-

rzyli. Dla świata zewnętrznego prawie nie

istnieliśmy: jedni o naszem istnieniu nie

wiedzieli, inni nas lekceważyli lub nami po-

gardzali.

Nagle się to wszystko załamało.
Odzyskaliśmy niepodległość bez
większych z naszej strony wysiłków.

Nad odbudowaną Polską zawisła
groza porozumienia niemiecko-so-
wieckiego. Dmowski grozę tę uważa
za największą klęskę, jaka mogła
spaść ną odrodzoną Polskę.

Co z tego dziśzostało?...

1 Niemcy, i my sami nie zdawaliśmy so-

bie sprawy z tego, że ten tak obiecujący

cios w Polskę, to fikcja, że przygotowujące

go machinacje to robota ślepa, nie widząca

wielkich przewrotów w świecie, które się

rozpoczęły nie od dziś, ale już od końca

zeszłego stulecia.

Rosja musiała stanąć frontem do
Azji i stąd Niemcy

już nie mogą liczyć, że Rosja jedno-
cześnie wymierzy nam cios w plecy. To dru-

śi wielki los, któryśmy wygrali — bez na-

szej zasługi.

Zresztą i polityka samych Nie-
miec wobec nas musiała ulec zmia-
nie, gdyż zmusza je do tego kryzys
wewnętrzny oraz fakt, że

ich pozycja historyczna w stosunku di

wschodu gruntownie się zmieniła i ich wie-

kowa karjera w tym kierunku jest właści-

wie już skończona. I nie zapowiada się

dobrze zdobycie środków na sztuczne tej
karjery przedłużanie.

I to los wielki. Ten spada na nas nie
bez naszej pracy, prowadzonej od zeszłego

stulecia.

Ale i na tem nie koniec rzeczy
radosnych, bo oto kryzys światowy
spowodował upadek  najgroźniej-
szych potęg z pośród wrogów Polski
— międzynarodowego żydostwa i
masonerji.

Upadają i rozkładają się nasi wrogowie.

„DZIENNIK WILEŃSKI

Ż prasy.
z wskazówkami Boga. Opieranie się o siłę
fizyczną, stosowanie gwałtu, chociażby

ubranego w formalne prawo, nie zapewnia|

nikomu, chociażby był największym moca-

rzem, tego autorytetu, którym jedynie stoi

prawdziwa władza. Władcą w zrozumieniu
chrześcijańskiem jest tylko ten, który czu-

je sir wykonawcą sprawiedliwości Bożej i do
wskazań Bożych się stosuje. Kto opiera

swą władzę tylko na swej sile, na przymu-

sie i gwałcie, ten nie jest władcą, lecz tylko
uzurpatorem. Prawdziwy władca jest sługą

narodu i w tej służbie najwyższy swój za-

szczyt widzieć musi.

Rządy, oparte tylko na sile,
krzywdzie ludzkiej, gwalceniu su-
mienia i niewoli człowieka, zawsze
w końcu sromotnie upadały.

Mogły trwać czasem i lat dziesiątki,

ale kończyły się zawsze tragicznie i nigdy

ich piastunów kara zasłużona nie mijała.
Człowiek, który dzięki ofierze na Górze

Kalwaryjskiej stał się synem Bożym, nie

może być niewolnikiem człowieka. Może

uzurpator władzy panować nad ciałem czło-

wieka, ale jego ducha nie zakuje w kajdany
niewoli. Prawdziwym władcą jest tylko ten,

który umie zapanować nad ciałem i duszą
człowieka! A to panowanie zdobyć może

tylko wtedy, jeśli jest wykonawcą tej

Prawdy, która zwyciężyła w dzień Zmar-
twychwstania. Narody, pozbawione tej

Prawdy, są posłuszne człowiekowi, ale na-

ród chrześcijański posłuszny jest tylko Bo-

gu, który jest najwyższym autorytetem, a

władcą w chrześcijańskiem społeczeństwie

może być tylko wykonawca przykazań Te-

go, który w Wielki Piątek umarł na krzyżu,
a trzeciego dnia zmartwychwstał.

Czy nie zapóźno.

A teraz zajrzyjmy do prasy sana*
cyjnej-

Publicyści prorządowi naogół w
artykułach świątecznych woleli nie
zastanawiać się nad sprawami poli-
tycznej i gospodarczej teraźniejszo-
ści.

Bezpieczniej poprzestać na zło-
żeniu życzeń i wyrażeniu nadziei, że
kiedyś w Polsce będzie lepiej.

Znalazł się nawet jeden taki, któ:
ry zatęsknił za „zgodą narodową”.

Akurat przytem przytrafiło się to
organowi wojewody śląskiego —
„Polsce Zachodniej”,

Zasada zgody i jedności narodowej
uświęcona jest w Polsce historyczną trady-
cją. Jedną z podwalin naszego ustroju na

przestrzeni kilku wieków była zasada jed-
nomyślicieli, koniecznej dla podjycia prawo-
mocnej uchwały przez sejmy walne.

chodziła ona z idealistycznych założeń, że
każdy reprezentant narodu, obdarzony zau-
faniem swych wyborców, służyć chce bez-

interesownie sprawie dobra publicznego, że
z łatwością rozezna drogi, jakiemi iść mu

należy, i przekonany argumentami perswazji

stanie zawsze po stronie słuszności.

W. dalszym ciągu porzuca jed-
nakże autor artykułu wywody na te-
mat jedności i przechodzi do rzuca-
nia piorunów na „partyjnictwo“ i
twierdzi, iż BB. to jest właśnie wy:
zwolenie się z niewoli partyjnictwa.

Wyjściem z tej niewcli partyjnictwa

stanie się dopiero organizowanie społeczeń-
stwa nie na platformie ekskluzywnych pro- Toć przecie wielki los dla nas.

I nie jest także małą rzeczą, iż pozy”

cja t. zw. wielkich mocarstw zmienia się w

tym kierunku, że coraz mniej mają one pod-

staw do traktowania nas jako małoletnich
pupilów i klijentów, że coraz bardziej będą

zmuszone do liczenie się z nami, z tem cze-

go my chcemy, do czego dążymy. Byleśmy

tylko przedwcześnie nie wyobrazili sobie,

że zadużo możemy, bo toby nas mogło za-
nadto kosztować.

Czyż mało rzeczy
działem?...

Widziałem i widzę wielkie rzeczy smu-

tne, tragiczne, i na szerokim świecie i u nas,

mówię o wielkim przewrocie dziejowym.

W tym wszakże przewrocie leży prze-

dewszystkiem źródło rzeczy radosnych, któ-

re tu wyliczyłem, tych wielkich losów, któ-

reśmy wygrali na loterji świata.

Słusznie więc powiada Dmowski,
że wobec tylu rzeczy radosnych mu-
szą zgasnąć w znacznej mierze nasze
dzisiejsze tragedje. ‘

radosnych powie-

Zasłużona kara nie minie,

Katowicka „Polonia“ poświęca
artykuł wielkanocny omówieniu za-
śadnienia władzy.

Wychodząc z założenia, iż wszel-
eż pochodzi od Boga, pisze

tak:
To znaczy, że nikt niema władzy nad

człowiekiem, jeśli jej nie sprawuje zgodnie

 

darczego co miesiąc i unieruchomia-

nie ich staje się niebezpieczeństwem,

nad którem trzeba się poważnie za-

stanowić,

Szeroka budowa ubezpieczeń spo

łecznych jest rzeczą piękną teore-

tycznie, a nawet praktycznie w la-

tach dobrej konjunktury  gospodar-
czej i ogólnego dobrobytu. W latach
chudych trzebą przedewszystkiem
dbać o rolnictwo, przemysł, rzemio-

sło, handel. Przerost ubezpieczeń

społecznych w stosunku do możli-
wości tych działów gospodarki na-

rodowej jest tak jaskrawy, że bez

żadnych wątpliwości konieczna jest

pramów partyjnych, ale w imię naczelnych
haseł służby dla państwa. Od lat dopiero
niewielu społeczeństwo nasze uczy się tej

ważnej prawdy, że naczelnym jego obo-

wiązkiem jest — przy pełnej swobodzie

obrony uprawnionych interesów 'zawodo-
wych i grupowych — podporządkowywanie

interesów cząstkowych dobru całości. Na-|

czelnym obowiązkiem jest i pozostanie wy-
łączenie spraw dotyczących państwa i jego
przyszłości z rozgwaru politycznych utar-

czek i złączenie się dla tych spraw w jeden

zwarty hufiec.

Wreszcie artykuł kończy się za-
pewnieniem, że

Oto droga ku prawdziwej jedności na-

rodu. Oto obóz, w którym powinno nie
zbraknąć nikogo, bo nikt, zaprzągłszy się do
służby państwu, nie rezygnuje ze swych po-

litycznych nastawień i przekonań, a tylko

harmonizuje je z najwyższym nakazem oby-

watelskim.
Oby atmosfera święta wiosny, święta

zmartwychwstania rozpaliła w nas wszyst-
kich płomień jedności i harmonji, szczytny
płomień obowiązku...

Obawiamy się, że jednak życze:
nia organu wojewody śląskiego są
nieco spóźnione, bo już ludzi, któ-
rym się śpieszy do „pojednania się“
z obozem dziś w Polsce rządzącym
jest coraz mniej. A i w samem BB,
mówienie o jedności jest wielką nie-
delikatnością. i

W piątek przedświąteczny zwol*
niono w magistracie warszawskim 63
pracowników etatowych, kontrakto-
wych i dniówkowych. Wczoraj było
oczekiwane zwolnienie dalszych 86
pracowników, Zwolniono ich z dniem
31 ub. m., doręczając każdemu listy,
motywujące ten krok reorganizacją
wydziału i brakiem etatów.

Wiiększość zwolnionych otrzyma
3-miesięczne odszkodowanie, pensję
urlopową, oraz odprawę w wysoko-
ści pensji miesięcznej za każdy prze-
pracowany rok- Przeciętnie wypad-
nie na każdego z urzędników od-
szkodowania 2000 zł. Ogółem więc
te oszczędności kosztować będą о-
koło 300.000 złotych. reforma, przytem refoima szybką i

gruntowna. Przemawia za nią in-|

teres wspólny i rzesz pracowniczych i kół gospodarczych, : |

 

Po masowem zwolnieniu pracow-
ników biura wydziału ewidencji o-
pustoszały.

Zarząd Koła pracowników tego

Wy- |

 

RUGI W MAGISTRACIE WARSZAWSKIM,

! Zamies:czamy  artykui w sprawie
bardzo aktualnej i obchodzącej wielu
mieszkańców Wilna. Autor, doskonały|
znawca kwestji elektryfikacji, porusza
decyzję władz miejskich co do zaniecha-
nia budowy pionów głównie z punktu
widzenia interesów przyszłych abonen-
tów i konsumentów prądu elektryczne-
go. Istnieje w tej sprawie inny również
runkt widzenia, na którym oparta zosta-
ła decyzja zarządu miasta i który po-
dzielany był przez pewną część rozwią-
zanej Rady miejskiej. Skłonni jesteśmy
raczej przypuszczać, iż słuszność jest po
stronie p. inż. Kubilusa. W, każdym razie
decyzja władz miejskich winna być po-
ruszona publicznie i oświetlona wszech-
stronnie. Red.
Jedną z najbardziej aktualnych i

bodajże najważniejszych spraw, jakie
były ostatnio tematem rozważań Ko-
misji Technicznej b. Rady Miejskiej,
jest sprawa dalszej elektryfikacji
mieszkań i związanej z tem budowy
pionów dla przyłączenia nowozgła-
szanych inslalacyj mieszkaniowych
do sieci elektrowni miejskiej.

Prowadzone w tym kierunku pra-
ce, wobec rozwiązania Rady Miej-
skiej, zostały przerwane, i obecnie
Zarząd miasta wstrzymał budowę
pionów z dniem 1 kwietnią r. b.

Ze względu jednak na to, że spra-
wa ta ma ścisłą łączność z budże-
tem miejskim i dotyczy interesów
szerszego ogółu obywateli miasta, z
konieczności należy znaleźć właści:
we rozwiązanie,

Ogólnie wiadomem jest, że do e-
lektrowni miejskiej zgłasza się rocz-
nie od 1500 do 2000 nowych abonen-
tów. Tego rodzaju zgłaszanie trwać
będzie przez szereg lat, gdyż, jak wi-
dać z rocznika statystycznego, 40
proc. mieszkań nie zostało dotych-
czas zelektryfikowanych. Dane te
wymownie przemawiają za tem, że
sprawą pionów. zasługuje na szcze-
śgólną uwagę.

Przedewszystkiem należy rozwa-
żyć, czy rzeczywiście budowa pio-
nów przez miasto daje deficyt w
budżecie miejskim.

Przeciętny koszt jednego pionu
wynosił do niedawna blisko 100 zł.,
obecnie jednak, dzięki potanieniu
materjałów o usprawnieniu admini-
stracji, spadł do niespełna 40 zł, wli-
czając w to wszystkie rozchody zwią
zane z budową łącznie z administra-
cją. Cały więc rozchód miasta na bu-
dowę 1500 przypuczczalnie zgłoszo-
nych w roku budżetowym 1934—35
pionów wyniesie około 60.000 zł.

  Pokrycie tego rozchodu znajdu*

W Wielkim Tygodniu odbył się w
(Warszawie doroczny zjazd Tow.
Naucz. Szk. Wyższ. 1 Średnich.
Zjezdu tego oczekiwało z zacieka-

wieniem całe nauczycielstwo  pol-
skie, ponieważ miał się na nim roze-
grać epilog tarć wewnętrznych, ha-
mujących już od lat kilku pracę tej
najpotężniejszej organizacji nauczy:
cielskiej szkół średnich w Polsce,

Tło tarć jest następujące: TNSW.
gromadzi ną gruncie zawodowym lu:
dzi rozmaitych przekonań politycz-
nych i wobec tego władze Tow. dba-
ły o zachowanie charakteru zawodo-
wego organizacji. Aliści znalazła się
grupa nauczycieli, której zależało
koniecznie na nadaniu Tow. cha-
rakteru politycznego w duchu sana-
cyjnym. Od kilku lat to w War-
jszawie, to w Krakowie, to w innem
środowisku TNSW. rozpoczynała
się akcja rozbijaczy, która jednak
zawsze kończyła się sromotną klę-
ską. W. roku bieżącym Koło krakow-
skie w osobie swego przedstawiciela
prof. Szyszki z Krakowa, który upa-
miętnił się tem, że był referentem w
Sejmie słynnej ustawy akademickiej,
rozpoczęło atak ma Zarząd Główny
TNSW, zgłasz';ąc demonstracyjny
wniosek o wyrażenie mu nieufności,
a co ciekawsze, żądając głosowania
nad tym wnioskiem... jawnie i imien-
nie. ;

Žądania p. Szyszki byly bardzo
przejrzyste: szło o spis delegatów,
niechętnych poczynaniom  rozbija-
czy. Naturalnie atak spalił na pa-
newce, gdyż prezydjum — stosując
przepisy statutu — zarządzito glo-
sowanie tajne. Wówczas zwolennicy
p. Szyszki w lic bie około 40 osób
opuścili zebranie, a głosowanie tajne
dało wynik 70 g sów za Zarządem,

| przeciw 2. YI

 

 
wydziału wystosował list do związku
zawodowego pracowników samorzą-
dowych, w którym pracownicy pod-
kreślają, że władze miejskie obeszły
się ze zwolnionymi pracownikami w
sposób niepraktykowany, pozbawia-
jąc ich pracy bez uprzedniego 3-mie-
sięcznego wymówienia, każąc na-
tychmiast opuścić biuro i nie pozwa-
lając nawet spożyć drugiego śniada-
nia.

Jakie metody stosowano przy do-
ręczaniu zawiadomień, świadczy fakt
że pracownika, który bawił na ur-
lopie, wezwano do powrotu tylko po-
to, by doręczyć mu zwolnienie. Inne-
$o znowu, chorego, również wezwa-
no do powrotu do pracy, by go zwol-

nić, ;
, ,Wśród zwolnionych ogromną

 

Zjazd T. N. S. W. w Warszawie.

 | większość stanowią zwolennicy lub
. sympatycy Ruchu Młodych,

jemy w zysku od konsumcji energji
elektrycznej przez nowozgtoszonych
abonentów. Licząc, że każdy z nich
zużywa rocznie średnio 100 kw. Р
płacąc po 85 gr. za kw. $., podczas
gdy koszt własny wyprodukowania
tej dodatkowej energji wynosi nie-
spełna 10 gr. za 1 kw. g., kasa miej-
ska w. przeciągu jednego roku nie-
tylko nie będzie miała deficytu, ale
da poważny dochód w sumie 52.500
zł. W dochodzie tym mieścić się bę-
dzie 15.000 złotych, wpłaconych
przez nowych abonentów tytułem 10
groszowych opłat od każdej zużytej
kilowatgodziny. Skreślenie więc tej
pozycji dochodowej dotkliwie
skrzywdzi bezrobotnych.

Przerwanie budowy pionów spo-
woduje cały szereg innych kompli-
kacyj i szkód dla ludności m, Wilna.

Przedewszystkiem: prace te przej-
dą z konieczności do prywatnych
przedsiębiorstw, którym Zarząd mia-
sta udzieli odpowiednich uprawnień.
Nie wykluczy to pracy elektrowni,
którą zmuszoną będzie utrzymać w
swoich rękach sporządzenie plonów,
dozór techniczny i konserwację. Po-
mimo największych wysiłków dozo-,
ru technicznego, techniczne wykona- ,
nie pionów nie da się utrzymać na ©-
becnym poziomie, a przez to prace
konserwacyjne znacznie się zwięk-
szą ną niekorzyść budżetu miejskie-
g0.

Średni koszt pionów wypadnie
dla abonentów znacznie większy, niż
obecnie 40 zł. Przedewszystkiem bę-
dziemy mieli specjalne opłaty za spo
rządzenie planów, dozór, przyjęcie.
Prywatny przedsiębiorca doliczy po-
datki, zysk i większy koszt materja-
łów, które elektrownia, jako duży
odbiorca, ma po cenach najniższych.

W, rezultacie, przeciętna cena 1
pionu znacznie się podniesie. Należy
tu zaznaczyć, że obecna budowa pio-
nów odbywa się przeważnie na przed
mieściach, w małych posesjach, gdzie
koszty pionów nie są jednakowe i
dochodzą w poszczególnych wypad-
kach do 200 i więcej złotych. O ile
przy starym systemie abonent nie
miał kłopotu z powodu kosztu bu-
dowy pionu, a Zarząd miasta nie
tracił, bo pion taki wchodzi do ogól-
nej masy z przeciętnej kosztem 40
zł,. o tyle przy nowym porządku
przyłączenie takiego pionu będzie
wykluczone.

Podczas zjazdu Tow. nauczycieli
szkół wyższych i średnich zostały
uchwalone dwie rezolucje:

„Walne zebranie rozpatrzywszy
położenie nauczycielstwa stwierdza:
Począwszy od osławionej ustawy sa-
nacyjnej nauczycielstwo szkół śred-
nich pozbawiane jest systematycz-
nie nabytych praw (pragmatyka, w
stawa emerytalna ustawa uposażenio
wa, rozporządzenie o godzinach nad-
liczbowych) oraz materjalnych środ-
ków, potrzebnych do życia człowie-
ka kulturalnego, co w wysokim sto”
pniu zmniejsza wydatność pracyi
utrudnia wypełnienie obowiązków
zawodowych: Ustawą uposażeniową
i zaszeregowaniem czuje się nauczy-
cielstwo szkół średnich specjalnie
pokrzywdzone",

„Walne zebranie uznaje za ko-
nieczne dokonanie w ustawodaw-
stwie, dotyczącem nauczycielstwa
szkół państwowych, zmian, któreby
w należyty sposób zapewniły możli-
wość pracy w atmosterze spokoju i
pewności o dzień jutrzejszy, a prze-
dewszystkiem: 1) nowelizacji usta”
wy o stosunkach służbowych nau-
czycieli, 2) zmiany krzywdzących
nauczycielstwo postanowień ustawy
uposażeniowej'.

Przeprowadzono następnie wy:
bory do władz Tow., które przeszły
jednomyślnie.

Prasa sanacyjna zapowiada, że
osoby, które z p. Szyszką opuściły
zebranie TNSW., mają zamiar zało-
żyć nowe towarzystwo, konkurujące
z TNSW,. i stojące na gruncie ideo-  logji sanacyjnej.

Zaniechanie budowy pionów.
Łatwo przewidzieć, że w rezulta-

cie podrożenie pionów całkowicie
zahamuje zgłaszanie się nowych a-
bonentów i spowoduje przerwanie
budowania wewnętrznych instalacyj
oświetleniowych. Będziemy mieli no-
wą masę bezrobotnych elekiromon-
terów i ich pomocników, pozostaną
bez obrotów przedsiębiorstwa elek-
trotechniczne. Jakie skutki będzie to
miało dla skarbu państwa i dla sa-
mego miasta, nie trzeba tłomaczyć.

Jak czułym jest obywatel na ko-
nieczność opłaty kosztów budowy
pionów, dowodzi najlepiej fakt, iż w
roku ubiegłym znaczna liczba abo-
nentów w domach nowowybudowa-
nych zrezyśnowała z elektryfikowa-
nia swych mieszkań, co w wyniku
dało stratę miastu.

Było to wynikiem błędnej uchwa-
ły Rady Miejskiej, co obecnie nale-
żałoby naprawić.

Reasumując powyższe, należy
przyjść do przekonania, że zaprze-
stanie budowy pionów przez miasto
dałoby wyniki wręcz fatalne zarów-
mo dla interesów miasta, jak i jego
obywateli.

Inż. S. Kubilus.

RWGIZROFAŁARACKITaTAKASAROSNIK

Spuścizna literacka po
Bolesławie Prusie.
Miłośników talentu Bolesława Prusa nie-

wątpliwie zainteresował fakt, o którym po-

daliśmy już wiadomość telegraficzną, że

znany już dziś badacz powieści polskiej,

oraz autor monografji o „Lalce“ Prusa, p.

Szweykowski, odnalazł w Bibljotece Pu-

blicznej w Warszawie autograf „Faraona“,

zawierający mieznane i niedrukowane ni-

gdzie zakończenie tej powieści.

Świąteczny numer „Tygodnika Ilustro-
wanego” podaje in extenso ten nieznany

fragment. RU

Dzieło znakomitego pisarza kończy się
w dotychczasowych wydaniach sceną,

której arcykapłan Hernoh, obrany na Farao-

na, błogosławi kapłana Pentaura, opuszcza-
jącego dwór władcy górnego i dolnego

Egiptu. W autografie epilog zaś przedstawia

się w ten sposób, że Pentaur przebywa u

kapłana Menesa, tego samego, który prze-

powiedział zaćmienie słońca, wyzyskane tak

świetnie przez stan kapłański podczas wal-
ki z Ramzesem. Podczas pełnych głybokich

refleksji rozmów dwóch uczonych Menes

wyjaśnia dlaczego Ramzes musiał zginąć,

dlaczego Egipt kłoni się ku upadkowi i dla-

czego niechybnie nastąpi odrodzenie pań-

stwa egipskiego.

Prof. Szweykowski skłania się doprzy-

puszczenia, że na usunięcie z powieści Pru-

sa, znalezionego obecnie epilogu złożyły się

względy cenzuralne. Cenzura rosyjska nie

chciała pozwolić na refleksje o państwie, na

uwagi Prusa takie, jak „trzeba zmienić zło-

te bransolety na miecz stalowy” i t. d. prof.
Szwepkowski przewiduje je-zcze dwie inne

możliwości, dla których epilog odnaleziony

nie był drukowany. Powieść „Faraon'* uka-

zała się w „Tygodniku Ilustrowanym" w r.

1896 i zakończona była w 52-gim numerze

rocznika. Możliwe jest, że redakcja pisma

nie chciała przerzucać na następny rok za

kończenia powieści. Możliwe jest także, że

Prus sam wycofał epilog, ponieważ lubił
kańczy swoje powieści znakiem zapytania.

Oprócz epilogu odnalazł prof. Szwey-

kowski 8 pierwszych rozdziałów powieści

„Sława”, które zawierają jakgdyby plan

„Lalki“. W, rzeczy samej w r. 1885 w
„Kurjerze Warszaw.' była wzmianka o u-

kazaniu się „Sławy”, której ll-gą częścią
miała być „Lalka.

„Sława” jednak nie ukazała się. W

znalezionym fragmencie występuje postać
prof. Geista, który opisany jest w „Lalce”,

w

 

Powództwo o śmiertelną ope-
rację $. p. prol. Orabina.

Pełnomocnicy rodziny ś. p. prof.
Wincentego Drabika zapowiedzieli
władzom . sądowo-śledczym prowa
dzącym śledztwo w sprawie tragicz:
nej operacji, zgłoszenie powództwa
cywilnego. Jak wiadomo sędzia śled-
czy V rew. Myszkorowski, prowadzi
śledztwo przeciwko prof, Meissnero
wi, który przeprowadził tę operację.
Rodzina ś. p. Drabika domagać się
będzie odszkodowania w wysokości
100.000 zł.

 

Urządowienie teatrów stołecznych.
Oficjalnie ogłoszono o podpisaniu

umowy pomiędzy zarządem miasta
Warszawy a zarządem sanacyjnego
T-wa Krzewienia Kultury Teatralnej
mocą której trzy teatry miejskie: Na-
rodowy, Letni i Nowy oddane zosta-
ną od nowego sezonu w administra-
cję T-wu Krzewienia Kultury Tea-
tralnej.

Z ramienia miasta podpisał umo-
wę komisaryczny prezydent miasta
Kościałkowski, z ramienia zaś rzą-
dowego towarzystwa pp.: Stefan. Sta
rzyński i H, Gruber. Prezesem Tow.
Krzewienia Kultury Teatralnej jest
wiceminister spraw wewn. Korsak.
Jest on bezpośrednim zwierzchni-
kiem prez. Kościałkowskiego.

Obecnie zatem pięć największych
teatrów w Warszawie będzie w rę-
kach rządowych.

Teatr Polskii Teatr Mały, które
od początku b. sezonu przejęło Tow.  Kultury, prowadzone są w ten spo-
sób, że dają duży deficyt i chodzi do
nich grupa urzędników, i to nie zu*,
pełnie dobrowolnie.

Niewątpliwie miasto będzie mu-
siało powiększyć swoje subwencje
oraz odebrać dekoracje i kostjumy,
nietylko swoim teatrom ale też teat-
rowi Małemu i Polskiemu, co dla ma-
jątku teatrów miejskich nie będzie
zbyt korzystne. Rzecz ciekawa, że
równocześnie z przejęciem teatrów
dramatycznych przez rząd, nie zo-
stało dokonane przejęcie opery, któ-
ra — zdawałoby się najwięcej po-
trfzebuje pomocy państwowej.

Co do organizacji b. teatrów szy-
fmanowskich i b. teatrów miejskich
istnieją dwie koncepcje. Według jed-
nej koncepcji miałaby nąstąpić fuzja
wszystkich teatrów pod kierowni-
ctwem dyr. Szyfmana i J. Kaden-
Bandrowkiego- Według drugiej kon-
cepcji b. teatry szyfmanowskie po-
zostałyby pod dotychczasowem kie-
rownictwem, natomiast b. teatry
miejskie objąłby Juljlsz Osterwa, О-
bydwa kierownictwa  podlegałby
Tow. Krzewienia Kuliury Teatral-
nej.

zda.
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Romuald  Jalbrzykowski

Józefa.

zrana Arcypasterz

 

chorzy i personel kliniki.
św., której wysłuchali przybyły kier, przyjechał ks. prałat

KRONIKA.
Swięta J. E Ks. Arcybiskupa.

J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita zdrowienią Arcybiskupa.
spędził żeństwie tem ludność wzięła tłumny

Święta Wielkanocne w lecznicy św. udział.

W. nabo-

! Pierwszego dnia  Swiąt zrana
Pierwszego dnia świąt o godz. 9, przybył do Wilna ks. kan. Piaszczyń: |

odprawił Mszę ski z Łomży. Tegoż dnia wieczorem
Poskrobko z

| Warszawy. Wczoraj zaś przybył
W wielką sobotę, w niedzielę i, pociągiem warszawskim J. E, ks.

w poniedziałek Arcypasterz
mował wizyty:

Drugiego dnia świąt o godz. 9 cjalnie,

przyj , Biskup O'Rourke z Gdańska.
Goście przybyli do Wilną  spe-

by złożyć Arcypasterzowi
zrana w kościele Seminaryjnym św. życzenia rychłego powrotu do zdro-
Jerzego odprawione zostało nabo- wia.
żeństwo na intencję szybkiego wy”

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W, dalszym ciągu pogoda sto-

neczna przy słabych wiatrach z kie-
runków wschodnich. Nocą przy-
mrozki, silniejsze w górach, w ciągu
dnia dość ciepło.

DYZURY APTEK.
В Dziś w nocy dyżurują nmactępujące
| apteki: я

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jai-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh1-- 
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), ;
wszystkie na przedmieściach, prócz Śn-

z ы

"E WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Nieprzeliczone tłumy ludności

brały udział w rezurekcjach. W re-
zurekcjach, zarówno wieczorem w
sobotę, jak i w niedzielę zrana, mi-
mo wczesnej godziny, brały udział
nieprzeliczone tłumy _ wiernych.
Wszystkie kościoły bez wyjątku by-

"ły zapełnione modlącymi się,
mniejszych kościołach, jak np. św.
Jerzego, św. Michała, św. Bartło-
mieja i innych, ludność nie mogła się
zmieścić wewnątrz i część wiernych
musiała modlić
przed kościołami:

 

— Zryczałtowany podatek prze-
mysłowy. W dniu 31 marca rb. ro-
zesłane zostały nakazy płatnicze na
zryczałtowany podatek /przemysło-
wy od obrotu na rok 1934 dla drob-
nych przedsiębiorstw.

Uwidoczniony w nakazach poda-
tek płatny jest w 4-ch równych ra-
tach w następujących terminach:
15 kwietnia, 15 lipca, 15 październi-
ka i 15 grudnią 1934 r.

Od nakazów płatniczych przy-
sługuje płatnikom prawo wniesienia
odwołania w terminie do dnia 1 ma-
ja 1934 r. włącznie. .

 
ŻYCIE GOSPODARCZE.

— Tartaki. Z dniem 15 bm. w
Wilnie uruchomionych będzie kilka
tartaków, które na czas okresu zi-
mowego były nieczynne. W tarta-
kach znajdzie zatrudnienie około
150 robotników.

SPRAWY SANITARNE.
-— Przed otwarciem kolonji let-

nich. Kurs kolonijny dla pp. lekarzy,
_ kierowników, wychowawców i go-
spodyń pod kierownictwem prof.
dr, W. Jasińskiego odbędzie się w
czasie od 10 do 21 kwietnia rb. w
śłównym śmachu USB.

Przyjmuje się zapisy i udziela in-
formacyj w Wydziale Pracy, Opieki
i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego,
pokój Nr. 11 od godz. 12 do 14,

SPRAWY KOLEJOWE.
: —Nowa taryfa towarowa w ko-
munikacji z państwami bałtyckimi.
Z dniem 1 bm. weszła w życie nowa

— ‘агуйа towarowa w_ wezpośredniej
komunikacji między Polską, Łotwą i
stonją.
Nowa taryfa uwzględnia warun-

ki gospodarcze ziem  Północno-
wschodnich.

    

     

  

    

  

    

 

   

  
   

   
   

   

  

   

    

  

   

  
  

  

RÓŻNE.
". — Kwesta wojewódzkiego komi-
„tetu pomocy głodującej  dziatwie

' wiejskiej odbędzie się dn. 7 i 8 bm.
Wszystkie panie, które zgłosiły ła-
skawie swą pomoc i współpracę są

/ proszone o przybycie na zebranie
organizacyjne dziś o godz. 17-ej w
Małej Sali Konferencyjnej Urzędu

| Wojewódzkiego.

| Nowe przepisy ruchu.
Z dniem 1 lipca rb. zostaną wpro-

wadzone nowe przepisy ruchu na
kolejach znaczenia ogólnego.

__ Przepisy te obowiązywać będą
na całym terenie Rzeczypospolitej.
JW ten sposób Polskie Koleje Pań-
$twowe ujednostajniły sposób przyj-
 mowania i wyprawiania pociągów
we wszystkich dyrekcjach okręgo-
wych kolei państwowych.

Lm iiisiPA AKKA

IEMY PRZYJACIEL ZDROWIA
й Towar, który sam przez się dowiódł o

| *wej znakomitości — nie wymaga reklamy.
ależy tylko od czasu do czasu przypomnieć

Pte powinni wiedzieć, iż gilzy DWUUSTNIKI
Nie są wynalazkiem codziennym, że myśl

"dzka potrafiła w tym drobnym, niewinnym

4 Vapierku ucieleśnić wyczyn nieprzeciętnej
Miary. Każdy Palacz, po zapoznaniu się z

Spróbuj Palaczu gilzy DWUUSTNIKI—

t to przecie niemy przyjaciel twego zdro-

BE CE

„Rozpowszechniajcie
ony jałmużnicze „Caritasu".

zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela ---
oraz

się na placykach |

SPRAWY PODATKOWE. wisko propagandowe.

Teatr I muzyka
Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

„godz. 8 wiecz. Teatr Pohulanka daje do-

| skonałą komedję współczesną  Deval'a

| „Stefek” — ktgra porusza zawsze ciekawe
zagadnienie — o wychowaniu dzieci, w wy-

konaniu świetnie zgranego zespołu z M.
Węgrzynem w roli Stefka. Ceny propagan-
dowe.

— Uwaga! Legitymacje znižkowe
wydane z ważnością „Do odwolania“ — są

niewažne. Od 11-ej do 2-ej pop. admini-
stracja wydaje nowe legitymacje z ważno-

ścią do końca sezonu tj. do 31 sierpnia 34 r.

— Najbliższa premjera. W sobotę uka-

że się premjera głośnej komedji-satyry A.

Słonimskiego pt. „Rodzina”, w reżyserji W.

Czengerego i w pierwszorzędnej obsadzie.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*”, Dzisiejszy

występ Chóru Dana. Dziś w powrotnej
drodze z Rosji Sowieckiej, Chór Dana da
jeden tylko wieczór najlepszych pieśni i

W| piosenek.

— „Niebieski Motyl" po cenach zniżo-
nych. Na wieczór jutrzejszy powraca na

repertuar pełna poezji, humoru i uroku,

melodyjna operetka „Niebieski Matyl"', Ce- ny zniżone.

— „Pod białym koniem* — jako wido-

W piątek najbliższy

śrana będzie największa atrakcja sezonu

„Pod białym koniem”. Ceny propagandowe

od 25 gr.

— Najbliższa premjera w „Lutni”, Naj-
bliższą premjerą będzie ogólnie lubiana

operetka Kalmana „Manewry jesienne”.

Opracowanie reżyserskie M. Tatrzańskiego.

— Występy Olgi Szumskiej,  Kierow-
nictwo teatru „Lutnia” pozyskało do roli

głównej w „Manewrach jesiennych”  zna-

komita primadonnę opery i operetki Olbę

Szumską, posiadającą przepiękny sopran

dramatyczny.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 4 kwietnia 1934 r.

7.00: Czas. 11.40: Przegląd prasy.

11.50; Wyjątki z amerykańskich operetek
(płyty). 11.57; Czas. 12.05; Uwertury Grie-

śa (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Mu-

zyka operetkowa (płyty). 12.55: Dzien. poł.

15.15: „Rozsadniki“ pogad. Seweryna

Mońkiewicza. 15.25: Wiad. eksport. 15.30:

Giełda roln. 15.40: Recital fortep, 16.10;

Audycja dla dzieci. 16.40: „W. świetle ram-
py' — nowości teatralne. 16.55: Muzyka

lekka. 18.00: „Na farmie polskiej w Ame-
ryce Pelnocnej“ — odczyt. 18.20: Muzyka

(płyty) Edward Lalo — Symfonja hiszpań-

ska. 19.00: Przegląd litewski. 19.15: Codz.
odc. pow. 19.25: „Typ kobiety nowoczes-
nej w literaturze" odczyt. 19,40: Sport.;
19.45: Wil. kom. sport. 19,47: Dzien. wiecz.
20.00; „Myśli wybrane". 20.02: „Księżna

Chicago“ — Kalmana (Operetka). „W pol-
skim dworze na Wileńszczyźnie" odczyt.

d. c. operetki. 22.30: Aud. literacka: „Lep-

szy wróbel w ręku, niż sokół na sęku* —

sketch świąteczny pióra Heleny Romer.

22.50: Muzyka taneczna. 23.$$: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 5 kwietnia 1934 r.

7.00: Czas. 11.40: Przegląd prasy.

11.50: Utwory Grey'a (płyty). 11.57: Czas.
12.05: Muzyka taneczna (płyty). 12.30: Kom.
meteor. 12.35: Poranek szkolny. 14.00:

Dzien. poł. 15.25: Wiad, eksport. 15.30:

Giełda roln. 15.40: Audycja dla dzieci. 16.10:| F
„Kultura życia codziennego” — EEE

16.25: Koncert solistów. 17.20: Progr. na!

piątek i rozm. 17.30: „Czem jest bank?“ —

pogadanka. 17.50: Słuchowisko: „Kupiec

"raz można było przechódniów do-
Tstrzec idących

DZIENNIK WILEŃSKI

| Pokłosie poświąteczne.
| Tegoroczne święta Wielkiejnocy
| przeszły w Wilnie pod znakiem kry-|

czyn. Najgorzej jednak było

nie święta spędziło Wileńskie Pogo-
towie Ratunkowe. Zaczęło się od!

| 30 gr. zamiast50

W. myśl rozporządzenia ministra
zysu. Złożyło się na to wiele przy- | wieczora w Wielką Sobotę, a skoń-| poczt i telegrafów o zniżce niektó-

tym, | czyło się dopiero wczoraj rano. Bez! rych opłat pocztowych, z dniem 1
którzy nie otrzymali w sobotę po-| przerwy bowiem dzwonił telefon,| kwietnia opłata za polecenie prze
borów. To też „święcone* było
skromne, a składało się wyłącznie z
potraw „jaknajbardziej požywnych
— zasadniczych“, które zawsze mu-
'вга być na stole,
|, W roku bieżącym wyjątkowo ma-
jło kupowano wódek zwłaszcza ga
jtunkowych. Właściciele sklepów
wódczanych twierdzą, že obr6t|
przedświąteczny tegoroczny w po-
równaniu z rokiem poprzednim zma-
lał o 15—20 proc.

Jak jednak wytłumaczyć fakt, że
w roku bieżącym bardzo dużo było
na ulicach pijanych?

Pogoda ną święta dopisała w ca-
łej pełni. Pierwszy dzień był sło-
neczny lecz chłodny. natomiast
drugi był typowym dniem wiosen-
nym. Tego dnia pierwszy bodajże

„do figury* i nawet  bez kapeluszy.
Dobra pogoda rozjaśniłą cokol-

wiek święta. Przez cały pierwszy
dzień i drugi tłumy ludnościwyleg-
ly na ulice, by rozkoszować się
ciepłem. Chodniki były przepełnio-
ne na ulicach magistralnych.

Natomiast w cukierniach i w lo-
kalach rozrywkowych było dość pu-
sto. Jedynie wieczorem zapełniły się
kina i teatry.

Wytworzona w końcu Wielkiego
tygodnia sztuczna drożyzna na róż:
ne artykuły pierwszej potrzeby i
nabiał wczoraj doznała odprężenia
spadając о 6—8 proc. O ile w Wiel-
ki Piątek wszystkie rynki wileńskie
były przepełnione sprzedającymi, o
tyle wczoraj nie było prawie prze-
kupniów.

Niespokojne dni Pogotowia Ratun-
kowego,

Bezsprzecznie najmniej spokoj:  
a

kupuje Radjosprzęt,

 

NADESŁANE,
FIZJOLOGJA SMAKU.

W pamięci ludzi kulturałnych żyje prof.
Brillat-Savarin, sławny esteta i smakosz
francuski, autor świetnego dzieła „Physiolo-
gie du goūt“, ktėremu Francja wystawiła
pomnik z wdzięczności za propagandę do-
brego smaku. W. dziele swojem, pełnem
„Esprit” i mądrych refleksji, Brillat-Savarjn
wykazał, jak, obok dobrej kuchni, znakomi-
cie potęguje radość życia, dobre wino, W
szczególności wino musujące znakomicie
wpływa na zdrowie i dobre trawienie. Dla-
tego też Francuzi, którzy są mistrzami ży-
cia, piją codziennie szampany, co im zresztą
przychodzi tem łatwiej, że napój ten nie jest
we Francji luksusem. Nie ulega wątpliwości,
że my, Polacy, posiadamy nie mniej subtel-
ne podniebienie i dobry smak jak nasi sprzy
mierzeńcy. Nie posiadamy natomiast Szam-
Panji z jej plantacjami winogron i dlatego,
chcąc francuskiego szampana, musimy go
przepłacać niezmiernie, Zwłaszcza dziś w
dobie przewlekłego kryzysu jest wprost na-
kazem patrjotyzmu gospodarczego wstrzy-
mywanie się od konsumcji drogich trunków
zagranicznych, bowiem tańsze trunki zagra-
niczne zwykle są wątpliwej jakości.

Na szczęście, obecnie posiadamy własne
produkty w dziedzinie win musujących,
godne najbardziej wykwintnego podniebie-
nia. Mamy tu na myśli wina musujące szere-
$u wytwórni krajowych i szczególnie do-
skonały szampan pod nazwą „Reine des
Reinettes" znanej wytwórni H.Makowskie- |
$o w Kruszwicy, Złoty kolor, wykwintny|
smak i pyszne musowanie, predestynują na-
pój ten wszędzie, gdzie pożądany jest na-
strój miły, serdeczny i prawdziwa radość
życia. г

Mówiąc o fizjologii smaku, nie może-
my pominąć rozpowszechnionych we Aly
cji „Aperitifs”, czyli win mocnych typów
południowych,

 

 
które każdy szanujący się|

funkcje trawienia, szczególnie wRea

nione publicznością,

AAAAŁAADA AAAAAAAAAAAAAAKGAAAAAAAAAAADAAAAAAAAAAAAŁAAAŁAAAAAŁAOSŁCZĘDNY i FACHOWY RADJOAMALOR

ładuje I naprawia akumulatory isłuchawki
tylko w f-mie

michał Girda;
ZAMKOWA 20 Tel. 16-28.

inn. zdanie: „zajście w dniu 18 marca
|wywołane było przez prowokatora
nasłanego z zewnątrz.
rem całej tej imprezy był osobnik,
którego widziano wówczas w bramie
domu Nr. 11, a który zajmuje się or-
ganizowaniem Legjonu Młodych w
jednej
związku z powyższem Legjon Mło- wysłany delegat P. Z. B., ROCCAdych nadsyłą nam sprostowanie, w dzając w ten sposób koszt organiza-którem stwierdza, iż nikt z członków| 9! Teczu.
L. M, nie
bądź bezpośrednio w zajściu w dniu
18 marca na ulicy Orzeszkowej,

donosząc z różnych krańców miasta
o bójkach itp. zajściach, które wy-
magały natychmiastowej pomocy le-
karskiej.

Personel Pogotowia przez oby-
dwa dni świąt i przez noc z pierw-
szego dnia na drugi „nie zmrużył
oka”. Musiał śpieszyć z pomocą
blisko w 130 wypadkach. Trzeba
dodać, że na różnych końcach mia-
sta wynikło ponad 50 bójek, w któ-
rych brało udział około 150 osób. Z
tej liczby kilka przewiozło Pogoto-
wie do szpitala, część kuruje się w
domu, a większość kończyła święto-
wać w areszcie centralnym.  Naj-
dłuższa (bójka trwała cztery go-
dziny.

Przechodnie na ul. Mickiewicza
byli świadkami w południe pierw
szego dnia świąt gorącego zajścia,
Oto jakiś chłopak, liczący 18 — 20
lat, noszący czapkę  uczniowską
gimnazjum państwowego, napadł na
starca, noszącego reklamy, i przez
dobre 5 minut okładał go pięściami
po głowie. Na szczęście ktoś zawe-
zwał policjantów, którzy awantur:
niczego młodzieńca odprowadzili do
komisarjatu, likwidując zajście.

W. przeciwieństwie do Pogoto-
wia straż ogniowa świętowałą w
pełni. Nie zdarzył się ani jeden po-
żar.

 
Autobusy były przepełnione,
W pierwszym dniu świąt auto-

busy nie kursowały zupełnie. Uru-
chomiono je w drugim dniu. Przez
cały dzień autobusy były przepeł-

tak, że nie
można było znaleźć miejsc.
Natomiast taksówki i dorożki sta-

ły przeważnie na postojach, Mało
niemi jeżdżono.

WYYYVYYYYTYYYVYYYVYYT

Sprostowanie Legjonu
Młodych.

W „Dzienniku Wileńskim z dnia
24 ub, m. Nr. 81 we wzmiance pt.
„Echa zajścia w dn. 18 bm.” było m.

Organizato- ze szkół wileńskich”. W

brał udziału pośrednio

nica.

by sędziowania są w

dwóch komisji sędziowskich popełni-
ła błąd.

sensacyj.

zremisował
przegrał przecież z Sandlerem, a te-
raz zremisował ze Stępniakiem (B).

porażka Estończyka Kabi, który dał
się pokonać Piotrowskiemu (B),

przez K. O. w drugiej rundzie Ko-
bryńskiego.

przez K. O. Geszyka (B).

spodziewanie wygrał pzez technicz-
ny K.
Zapewne Nilinderowi otworzyla się
rana nad okiem i walką musiała być
znów przerwana:

Bernardta (B).

spotkania w wagach półciężkiej i
ciężkiej,

grali faktycznie 11:5, a jeżeli nie ra-
chować walk walkowerowych to 7:5.

że zaciekawienie.
stoczanin, por. Żmudziński.

mieliśmy szereg meczów z udziałem
drużyn zagranicznych.

syłki listowej została obniżona z 50
gr. do 30 gr.

EAE'Kiaa
«5. STEMPNIEWICZ'POZNANĄ

 

SPORE
Drugi sukces Estonji.

IW, Białymstoku został w ponie-
działek rozegrany mecz bokserski z
Estonją.

Białystok wystąpił w osłabionym
składzie, gdyż nie przyjechali pię-
ściarze zaproszeni z [Warszawy i
Poznania: Karpiński i Piłat.

Mecz odbyt się więc tylko w 6
wagach, co oczywiście nie dało peł-
nego obrazu zawodów  międzynaro”
dowych.

Zastanawia nas, że w Białymsto-
ku po walce w wadze muszej Frei-
muth — Stępniak ogłoszono wynik
remisowy, wówczas gdy w Wilnie
pp. sędziowie ogłosili po wątpliwej
walce Kłocesa, że remisy nie mogą
być stosowane w zawodach między-
narodowych. Wówczas znacznie po:
prawiłby się wynik ogólny meczu,
bo zamiast przegrania 10:6, przegra-
libyśmy tylko 9:7, a to wielka róż

Dziwi nas bardzo, że inne sposo-
ilnie, a inne

w Białymstoku. Chcielibyśmy dowie:
dzieć się ostatecznie która z tych

Wracając do meczu, trzeba pod-
kreślić, że obfitował on w szereg

W, wadze muszej niespodziewanie
Freimuth (E), który

iWi koguciej niespodzianką jest

W. piórkowej Seeberg (E) wygrał

W, lekkiej Stepulow (E) pokonał

W półśredniej Kuźniec (B) nie-

O., walcząc z Nilinderem (E).

W, średniej Kapustin (E) pokonał

Szkoda wielka, że nie odbyły się

Estończycy w. Białymstoku wy:

Mecz obudził w Białymstoku du-
Sędziował biało”

Do Białegostoku nie został więc

Smutne dni piłkarstwa polskiego.
W czasie świąt Wielkiej Nocy

Mecze te w. większości swych

 

Emigrant do Palestyny| sodnie
; „Nasz Przegląd“ za-

rancuz konsumuje przed posiłkiem. „Ape- mieszcza mastępującą interesującą
ritifs'" mają niezmiernie korzystny wpływ na wiadomość:

„Do władz emigracyjnych zgłosił

Żydowski

spotkań przyniosły nam wyniki nie-
zbyt zaszczytne, bo przegraliśmy
niemal wszystkie poważniejsze me-
cze, :

Poražki te nasuwają pesymistycz-
ne uwagi co do meczu międzypań-
stwowego 0 mistrzostwo Europy
Polska — Czechosłowacja. Jak wie-
my mecz wspomniany ma się odbyć
już 15 kwietnia, a więc zą dwa ty-

Piłkarze nasi są jak widzimy w
słabej formie i mecz z Czechami jest
nam stanowczo za wczesny, ale na
to niemą już dzisiaj żadnej rady.

mocnych „Vermouth'ów” zawierających wy*
ciąg z kory chinowej i ziół leczniczych. Do-
tychczas na rynku polskim nie mieliśmy po-
dobnych trunków. To też z zadowoleniem wenecki” — Szekspira. 19.05: Audycja po-

etycka. 19.25: Wil. wiad. kolejowe, 19.30:|

Odczyt aktualny. 19.45: Kom. sport. 19.48:
Wil. kom. sport. 20.00: „Myśli wybrane”.

|20.02: Koncert symfoniczny. 20.45: Dzien.

i
||

 

wiecz. 20.57: Transm. z teatru „La Scala“ w
Medjolanie „Romeo i Julja“ — opera w 5
aktach Gounoda. „Wizje teatru „La Scala“
w epoce Verdiego“ — odczyt, „Ze 'wiata
radjowego' — pogadanka. Kom. meteor,

WYPADKI.
Pożar przy zauł. Szwarcowym.

W] mieszkaniu Lejby Bułkina (Szwarcowy
5) wskutek wadliwej budowy przewodów

kominowych zapaliła się ściana. Zawezwa-
na Straż Pożarna ogień ugasiła.

— Świąteczna strzelanina z flowerów.
Władysław Makowiecki (Beliny9) i Piotr

Ruwczenio na odkosie kolejowym przy ul.

Żelazna Chatka uprawiali sport, strzelając
z flowerów, Ruwczenio przez nieostrożność
postrzelił w szyję Makowieckiego. Ciężko

rannego odwieziono do szpitala Św. Jakóba.

Zamach  samobójczy służącej.
Apolonja Orłowska (Piłsudskiego 27), słu-

żąca, lat 21, w celu pozbawienia się życia
wypiła esencji octowej z domieszką spiry-

tusu skażonego. Pogotowie ratunkowe od-
wiozłi Orłowską do szpitala Sawicz w sta-
nie groźnym. Przyczyna usilowanego samo-
bójstwa — ciężkie warunki materjalne.

— Dwutygodniowego podrzutka płci  męskiej, znalezionego w kościele Św. Ja-
kóba, umieszczono go w przytułku Dzieciąt-
ka Jezus. Przy niemowlyciu była kartka z

napisem: „Dzięcko niechrzczone“,

możemy powitać wypuszczenie na rynek
Makowskiego |

„Extra”, mócy 200/g|
przez tę samą wytwórnię H.
kilku gatunków win
typów „Vermouth'u*, „Portwejnu” i „Ma-
dery”. Niewątpliwie znajdą one szerszy po-
pyt pośród naszego społeczeństwa w inte-
resie zarówno zdrowia publicznego, jak i
kultury dobrego smaku.

Nowy corde'» (literacki
W. „Monitorze” ogłoszono zarzą-

dzenie ministra oświaty, usianawia-
jące odznaczenie „Wawrzyn Akade-
micki” w celu wyróżnienia osób za-
służonych dla literatury polskiej,

„Wawrzyn dzieli się na dwa stop-
nie: złoty i srebrny. Odznaczenie na-
dawane będzie osobom, które zasłu-
żyły się dla literatury polskiej przez:
1) wybitną twórczość literacką, 2)
wybitną działalność w dziedzinie o-
pieki nad piśmiennictwem polskiem,
3) wybitną pracę wydawniczą, orga”
nizacyjną i t. p. w dziedzinie litera-
tury pięknej, 4) przez szerzenie za-
miłowania do literatury polskiej, 5)
krzewienie czytelnictwa, 6) przy-
czynienie się wogóle do wzrostu za-
interesowanią polską twórczością li-
teracką.

„Wawrzyn Akademicki" nadaje
minister oświaty na wniosek Polskiej
Akademii Literatury.

Jednocześnie Monitor” ogłasza
zarządzenie ministra oświaty o odzna
ce honorowej członków Polskiej A-
kademji Literatury,

„się w tych dniach inż, K, z Warsza
wy, były właściciel biura budowlane-
$o, który w ostatnich czasach stracił
cały swój majątek, oświadczając, że
chce wyemigrować do Palestyny. Za
mierza założyć w Palestynie biuro
budowy  żelbetonowych domków.
Jest rzeczą wyjątkowo charaktery-
styczną, że inż. K. nauczył się języka
hebrajskiego it że żona jego, córka
ziemianina pokłóciła się z powodu
zamiaru wyjazdu z rodziną,

Na zainstalowanie się w Palesty-
nie inž. K. otrzymał pożyczkę w jed.
nej z większych fabryk cementu,
eksportujących ten artykuł do Pa-
lestyny”',

Ciekawi _ jesteśmy, dlaczego
dziennik żydowski nie podaje nazwi.
ska owego „pioniera“. Może po
sprawdzeniu „na miejscu” znalazło-
by się więcej amatorów na otrzyma
nie szyfkarty, no i... pożyczki.

„Moment* donosi w: depeszy żyd.
ag. tel. z Waszyngtonu o przyjęciu w
„Białym Domu* delegacji żydow-
skiego zakonu

dentem tej loży, na czele:
„Delegacja wręczyła prezydentowi

Rooseveltowi petycję, w której prosi go,
aby wyraził rządowi niemieckiemu uczucia,
które opanowały ludność Stanów Zjedno-
czonych A. P. z powodu prześladowania i   pozbawienia praw żydów w Niemczęch”.

świątecznych.

Wacker z Wliednia. Wiedeńczycy
rozgromili Wisłę 6:1. Piłkarze Wisły
grali bardzo słabo. W. drugim dniu
Wlacker spotkał się z Cracovią, któ-
ra naszczęście zremisowała 2:2, co
dało pewnego rodzaju rehabilitację.

goni, która sprowadziła węgierską
drużynę
Węgrzy pokonali
Bocksay grał bardzo pięknie, repre-
zentując wysoki poziom gry,
śrała bez Matiasa,
czoną nogę.

śrane miała Warta z mistrzem Berli-
na Victorją. Niemcy wygrali 3:2 i
5:2. Wiarta jest w bardzo slabej for-
mie 1 wyraźnie ustępowała Victorji,

wyniki z Pragi czeskiej, gdziegościliAkI
«Bnei Brith> naciska na Roosevelta.

pisów, w tej liczbie
lego masońskiego „Bnei!Brith" z Alredem Kolno puanoi p.5 troszy totogratja |

w

   

Przejdźmy więc do wyników

Wi Krakowie gościł dwa dni

e Lwowie nie powiodło się Po-

Bocksay z  Debreczyna.
Pogoń 2:1 i 2:0.

Pogoń
który ma skale-

'W, Poznaniu przykre dwieprze-

Z niepokojem oczekiwane były

Petycja zawiera 250 tysięcy pod-
i nie-żydów.

różnych pozach
w ciągu 10 minut
w AUTOMACIE

FOTOGR.

„KINAFOT“

piłkarze Ruchu, biorąc udział w spe-
cjalnie zorganizowanym turnieju.
Kuch przegrat z Victorią Ziżkowską
5:4 i zremisował ze słabą drużyną
D. F.C. 2:2. (W, punktacji ogólnej
Ruch zajął trzecie miejsce za Victo-
rią i Bohemians, ale przed . Е. С.

Do udatnych imprez zaliczyć
można kilka drobnych spotkań, jak:
zwycięstwo R. K, 5. Zagłębia z re-
prezentacją Sląska Opolskiego 3:0.
Drużyna robotnicza polskich piłka-
rzy pokonała więc zdecydowanie
Niemców.
Niemiecka drużyna z Prus wschod

nich „Sportverein  Marienwerter“
przegrała w Toruniu z Grytem 8:2, a
w Grudziądzu wynik ien został po-
wtórzony przez zespół Pepege.

MW. Pszowie na Śląsku Strzelec
pokonał niemieckich piłkarzy z Ra-
ciborza 4:1, a w drugim dniu wygrali
z drużyną Preussen 2:1,
Prócz tych zasadniczych imprez pił-
karskich odbył się szereg mniej
ważnych spotkań. Ną czoło tych me-
czów wysuwa się spotkanie ligowych
drużyn Legji i Polonji. Mecz zakoń-
czył się zwycięstwem Polonji 2:1,

Z powyższego widzimy, że po-
kłosie świąteczne nie jest bardzo bo-
gate w zwycięstwa, a wręcz prze-
ciwnie, dnie świąt Wielkiej Nocy
możemy uważać za dni smutku dla
piłkarzy polskich, którzy nie powin-
ni łudzić się nadzieją uzyskania przy
najmniej honorowego wyniku z Cze-
chosłowacją: >

Poznań nie umie organizować zawo-
dów lekkoatletycznych.

Z wielkiem zdziwieniem czytamy
w: depeszach sportowych P. A. T., że

ny w Poznaniu wielki bieg naprzełaj.
Przypominamy, że w roku ubiegłym
akurat w czasie Świąt W. Nocy w
Poznaniu startował dr. Sidorowicz,
który zwyciężył w lym biegu, ale
nagrody nie dostał, bo organizatorzy
postanowili bieg unieważnić.

W, tym roku powtórzyła się więc
podobna historja braku sprężystej
organizacji.

Zachodzi więc pytanie, dlaczego
to P. Z. L. A. obdarza Poznań tak
wielkiem zaufaniem organizacyjnem,
wyznaczając w tym rosu do Pozna-
nia zawody indywidualne o mistrzo-
stwo Polski, o które walczono tak
pace na walnem zebraniu P. Z,
«A 3
Jeżeli Poznań nie może zdobyć

się na solidne zorganizowanie biegu
naprzełaj, to co dopiero mówić o
organizacji zawodów na boisku, któ-
re wymagają stokroć większych wy:
siłków organizacyjnych. ›

Zapytujemy więc, czy P. Z. L. A,
wie o tych wszystkich niedociągnię-
ciach poznańskich.

Radzimy zapoznać się z temi
sprawami nieco bliżej, a wpłynie to
niewątpliwie na polepszenie stosun:
ków sportowych w lekkiej atletyce,
które są uważane przez ogół społe-
czeństwa za niezbyt zdrowe,

Zwycięstwo Polaków we Francji.
BRUKSELA. (Pat), (W. czasie

świąt wielkanocnych reprezentacja
naszej emigracji we Francji wzięta
udział w międzynarodowym turnieju
piłki nożnej, zorganizowany przez
okręgowy związek francuski w
Bruay. W]pierwszym dniu Polacy
pokonali znaną drużynę francuską
©. 5. Bruay w stosunku 2:1. Przez
zwycięstwo to Polacy doszli do fi-
nału, gdzie spotkali się klubem
Auchel C, S. i ponownie wygrali w.
stosunku 3:2, zajmując pierwsze
miejsce w finale. Pokonane przez
Polaków drużyny należą do najsil-
niejszych zespołów amatorskich
Francji, dlatego też zwycięstwo emi-

| grantów polskich wywołało w. miej-
'scowym okręgu olbrzymiąsensację.

ZYGZAKI.
—Mistrzostwa bokserskie Eu“

ropy, które rozpoczną się w Buda-
peszcie już 11 kwietnia, zgromadzą
aż 80 zawodników, reprezentują.
cych następujące państwa: Polskę,
Węgry, Włochy, Niemcy,Austrję,
Angiję, Szwecję, Norwegję, Estonję,
Rumunję, Łotwę i Finlandję,
— Piłkarze Podgórza krakowskie-

g0 przegrali miespodziewanie z O-
śniskiem w Jarosławiu 3:2,
— W Lens odbył się mecz pił-

szg polskich DY Zwycię-
żyli ranci Francji emigrantó
Belgi 0 Г. 2

— W. Zakopanem odbył się na
Hali Kondratowej ostatnijuż oe
ne wiosenny konkurs skoków. Zwy-
ciężył Bochenek. Najdłuższy skok
miał Stasiek Marusarz 56 mtr. Ww.
stalowni wygrał Orlewicz. |
— cie sezonu kolarsko-

motocyklowego w Wilnie nastąpi 6
maja. W dniu tym odbędzie się rów- WIELKA 27 I WILEŃSKA 5.

 

nież otwarcie sezonu wioślarski
na Wilji, ` pe

w tym roku został znów unieważnio- |
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RAJU.
aomalji biurokratycznej.

zeniem w rzędu wojewódzkiego w Grodnie.|
wojewódz-| Agendy ekspozytury przeniesione |
reform rol-!zostaną do Nowogródka do dnia

„esioną zosta- | 10 bm.
grodzkiego u-|_

eta do uprawianiaSoli.
Ministerstwo Spraw Wojskowych nich soją w roku ubiegłym naogół|

przeprowadzać będzie przez Szetów nie dojrzała, być może jednak akcja
Intendentów O. K. Warszawa, Lu- ta zainteresuje bodać niektórych
blin, Grodno, Kraków, Lwów i Prze- producentów, tem więcej, iż mini-
myśl — zakup soi brunatnej i żółtej! sterstwo, nabywając soję bezpo-
w ogólnej ilości 25.000 klg. średnio płacić może stosunkowo wy*

sokie ceny.
W. roku poprzednim płacono za!

jeden q — złotych 16. |

Zakup będzie się odbywał w cią-
gu kwietnia rb. Jakkolwiek na te-
renie województw północno-wschod-

Wielki pożar wsi w woj. Nowogródzkim.
W dniu 1 bm. we wsi Żyborty, ków gospodarczych. Straty wyrło-|

śminy  Zdzięcioł, powiatu nowo- szą kilkanaście tys. zł. W akcji ra: |
gródzkiego wybuchł z nieustalonych | towniczej brały udział straże pożar-
dotąd przyczyn pożar, który strawił: ne z miasteczka Zdzięcioł i ze wsi
13 domów mieszkalnych i 11 budyn-' Cwieniewicze,

Pożar młyna w pow. Wilejskim.
WILEJKA. W osadzie Kowie- znajdujące się w młynie zboże. Stra-

niowo, gm. košcieniewickiej, A ty wynoszą 20.000 zł. Przyczyny po-
spalił się młyn gazowo-spalinowy, żaru narazie nie utsalono.
należący do Chai Chodosa. Zginęło|

Pożar od płonącej lampy.
We wsi Łynkuny, śm.kraśnień- |zarządzono akcję ratunkową

skiej od płonącej lampy zapaliły się | dom stanął w płomieniach.
firanki, а mastępnie urządzenia Podczas pożaru ulegli poparze-

mieszkania Stanisława Krasiewicza. |niom Jan i Stanisław Krasiewiczo-

Ogień szybko objął budynek inim |wie.

Ofiary zatrutej wėdk'.
Na zabawie świątecznej u braci; Kazimierz Łuksza, Stefan Kazimier-

Szeskinów, mieszkańców  zaścianka|czak, Puczak Michał i Koślikow Ba-

Klenciszki gm. jaźwińskiej, zatruli|zyli. Puczak i Koślikow zmarli na

się denaturatem: Pietkiewicz Wa* |wozie w drodze do szpitala. Braci

cław, Aniela  Szymokowiczowa, | Szeskinów aresztowano-

cały

 

| ruch ten jest nawet większy, aniżeli

DZIENNIE MILBNSKI

Nadużycia w T-wie Bankowem w Grodnie.
W. Grodnie

istniało żydowskie
od pewnego czasu| dziwych dolarówek, posiadanych|

Towarzystwo |przez dyr. Wolberga, wynosi zaled- |
Bankowe, na czele którego stai Wol|wie 2 tysiące. W dodatku dolarowki›
berg, jako dyrektor: W otatnim cza-|te zostały zastawione, jako zabez-
sie Towarzystwo zakupiło dom przy| pieczenie znacznej sumy pożyczki.|
ul. Listowskiego i przystąpiło do| Czy pieniądze, pochodzące z po-!
gruntownego remontu lokalu, do|życzki, dadzą się uratować, niewia-|
którego miał być przeniesiony bank.
Ale oto w Towarzystwie Bankowem |narażeni bez wątpienia na straty.
zostały wykryte nadużycia. Okazało! Cały zarząd T-wa Bankowego został
się, że bank żydowski posiada|aresztowany. Lokal banku i kasa są
30.000 klijentów, którym sprzedawa:|opieczętowane-
no dolarówki na raty. Suma praw-

 

Wędrówki narodów.

wiek, jakby gnany jakimś niepoko- na Australję — 3.1 proc. Kraje mniej
jem, zmieniał miejsce pobytu. Jedni stosunkowo
pod wpływem ciekawości, inni w po- |znacznie więcej przybyszów, aniżeli:
szukiwaniu przygód i nowych wra- | cierpiące na jej nadmierąc gęstość. |
żeń, a jeszcze inni niezadowoleni z| Sumując wszystkie przytoczone
losu, który im przypadł w udziale,|liczby, otrzymamy cytrę 5.367.000 o-
— wszyscy szukali odmiany. Zmienił|sób, wyobrażającą dzisiejszy ruch.

 

| się charakter tych wędrówek, nie są wędrowny na całym świecie. Z licz-|
one masowe jak dawniej, kiedy całe |by tej na Europę przypada 35,3 proc.|
narody szukały nowych siedlisk, ale|(1-894.000 osób), na Azję—35.7 proc.|
cecha główna pozostała: Każdy dą- |(1.917.000 osób), na Amerykę—19.3

życiowych.

Kryzys nic w tej mierze nie zmie-
nił, i gdyby nie ograniczenia i trud-
ności paszportowe, to prawdopodob-
nie ruch emigracyjny byłby znacznie
większy.

Ale na zarobkowem wychodźtwie
nie ogranicza się współczesna węd-
rówka narodów: Dochodzi jeszcze
ogromny ruch cudzoziemski, nie ma-
jący wyraźnych znamion wychodź-
twa. Są to wyjazdy i przyjazdy za-
równo w celach turystycznych, jak
handlowych, naukowych, politycz-
nych i t p. Okazuje się przytem, że

1.8 proc. (95.0000).

 

złożone w Administracji „Dziennika Wil.*

zamiast wizyt i powinszowań Świątecznych.
Marja i Kazimierz Błażejewiczowie zł.

15 na święcone dla bezrobotnej inteligencji

herbaciarni N. O. K.

Władysławostwo Bądzyńscy zł. 5 dla

najbiedniejszych m. Wilna.

Mutt Bolesław zł. 1 na Komitet Opieki

Rodzicielskiej im. A. J. Czartoryskiego w

Wilnie.

Chylewski Włodzimierz zł. 5 na herba-

ciarnię dla inteligencji.

w celach zarobkowych, co w okresie
kryzysu z wyżej przytoczonych
względów jest całkiem zrozumiałe.

 

 

Od niepamiętnych czasów czło-;na Afrykę — 10.1 proc. (350.000) i fusu z Polski zamknął szczelnie gra-

zaludnione przyciągają! Polki i nie wypuszczając z Litwy.

$ |wań Związku Spółdzielni Е
O f laiy. | skich i Jajczarskich Oddział w Wil- | 31427 —210,23.

Z POGRANICZA.
Wymiana więźniów politycznych z Litwą.

| W drugiej połowie b. m. ma być ma nastąpić około 23 kwietnia rb.
|definitywnie rozstrzygnięta sprawa Obejmie ona około 70 więźniów z
wymiany więźniów politycznych obu stron:
między Litwą a Polską. Wymiana

domo. Łatwowierni_ klijenci zostana|granica polskc-litewska w czasie świąt była
zamknięta.

Po raz pierwszy od szeregu lat czasie Świąt dobrowolnie nie chciał
granica litewska w okresie świąt być zamknięty.
Wielkanocnych rozdzieliła zupełnie Wycieczki grupowe młodzieży
ludność obydwu państw. Rząd  li- |litewskiej do Wilna zostały odwo-
tewski pod pretekstem niebezpie- |lane, a tych, którzy ną własną rękę
czeństwa zawleczenią epidemji ty-| próbowali przedostać się do Wilna,

zatrzymali strażnicy litewscy,
Pomimo wygaśnięcia niemal zu-

pełnie epidemji, wyznaczone na dziś
otwarcie t. zw. małego ruchu gra-
nicznego na podstawie przepustek
rolnych zostało odwołane.

nicę, nie przepuszczając nikogo z

Tylko ci, którzy godzili się na od
bycie izolacji w barakach dlą cho-
rych epidemicznie, mogli granicę
przekroczyć. Oczywiście, nikt w|

Okrężny handel z Litwą.
Z pogranicza pruskieśo donoszą, stockiej i bielskiej, 3 cysterny ole-

iż na święta Wielkanocne do Litwy jów, naity oraz 3 wagony różnych
żył do polepszenia swoich warunków |proc. (1.038.000 osób), na Afrykę — odeszły z Polski 4 wagony manu- towarów.

7.9 proc. (305.000) i na Australję — faktury łódzkiej, widzewskiej, biało-
 

"*Gietda
| WARSZAWA. (Pat). Giełda. Dewizy:

Mleczar-!Belgja 123,80—124,11—123,49. Berlin 210,75
Gdańsk 172,75—173,18—

: ; : 5 „| 172,32. Holandja 358,10—359,00—357,20. Ko-
nie (Końska 12), z dnia 3 kwietnia| pephaga 122,10-—122,70--121,50 Londyn 27,33
1934 r.: masło zą 1 kg. w złotych:| —27,47—27,19. Nowy York 5,31--5,34,--5,28.
hurt — wyborowe 3,10 stołowe 2,90,|Nowy York kabel 5,31'/4+—5,34!/1—5,28*/4,

one 28), data porywa 3) SIĘzżtzjaPęk I
| stołowe 3,40, solone 3,40. Sery za 1 | __q40,30. Włochy 45,71-—45,38—45,59. Ten-
kg. w złotych: hurt — nowogródzki|dencja przeważnie mocniejsza.

12.20, lechicki 1.90, litewski 1.70, de-|,, Papiery proc.: Pożycza budowlana 43,25.
talk ĖS nowogródzki 2.60, Jechicki | Kozwersyjna 62,50—64, Dolarówka 53.

Ceny nabiału i laj.
Ceny nabiału i jaj według noto-

Lilpop
 Z ogólniej ilości 3.026.000 osób,

które ze względów powyższych
zmieniły miejsce zamieszkania, na Najskutecznie| walkę

z żebractwem można prowa-Europę przypada 18 proc. (544.000 р
osób), na Azję-42,2 proc. (1.278.000), dzić zapomocą bonów Jatmu- eklama jest diwignią bauda

Bziš TURBIN

wiele mówicny

r

Roo)| Codziennie peranki od godz. 2-ej do 4-ej na film „KROL KROLOW" pe eenzch zniženych: BALKON 15 gr.
PARTER 25 gr.

Jeszęze żaden pelski fllm, nie wywaił takiego wražekla, nis miał takiego pewodzenia, nle zachwycli tak publiczności i nie był
przyjęty tak entuzjastycznie jak reprezent. polskiej produkcji

iELIdi Kocha.. Lubi. Szanuje.
Dziś całe Wilno mówi tylko o tym miljenewym klejnocie, w kjórym po raz pierwszy występują wszystkie asy i $NaLY Loda
Halama, Bodo, Waiter, Pogorzelska, Chmurkewska, Tom, Znicz | in. -— Nad pregram: Atrakcje. Początel
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 LICYTACJA
Wileński Lombard „KRESOWJA*
Wilno, Hetmańska 1 (róg Wielkiej530, a1-22, ŚR

w ke (1 7 fits I. L Ar akad bar

j i ini owanych zastawów|| ie,POZBetwa W lesz A
UWAGA! W dniu licytacji prolongat N-rów licytacyjnych lombard nie

dzieprzyjmował.

 

 

 

DOKTORA MABUZE
 

  

| PRACA į malej rodziny.

Mm

 na Amerykę — 26-6 proc. (805.000), žniczych „Caritasu“

 

„WSTRIECZNYJ* Ra-
walacja SOWIECKIEJ
produkcji. Film eałko-A 50,000

i śpiewany w lęzyku rosyjskim.

 

Nowy

o godz. 4-ej.

W następnym pregramie ukaże się naj»

większa sersacja świata
Р А “

Znakomity twór genjusza

RZE RZECZ 17174 Ё S

Puder trwale ё
przylegający...

w,;dzień, wieczorem i przy każdej po-
godzie.
Puder drobny. chemicznie czysty, o de-

 

; . tabilizacyj -— 58,25—58,38 41/ :220, ausi 2 abilizacyjna 58,38—58,25—58,38 4'/+ proc.

jw złotych: Nr. 1 5.40, Nr. 2 4.80, Nr.| L. Z. warszawskie 52,50—52,75. Tendencja
8 3.90, za sztukę gr.: Nr. 1. 10, Nr. 2) dla pożyczek mocniejsza, dła listów  prze-

| Akcje: Bank Polski 79,50—79,
Sala d i | 11,65. Starachowice 10,75—10,60. — Теп-

6 wynajęc a t Dolar w obr. pryw.: 5,28.
na odczyty i zebrania | Rubel: 4,65 (5-ki) — 4,69 (10-ki).

od 11 —3 i od 6—8 wiecz. ||!arowa 70,75. Dillonowska nie notowana.
A He | Stabilizacyjna 99. Warszawska 62,50. Ślą-

Jaja — za 60 szt. | L. Z. ziemskie 48,75 — drobne: 48,50. 8 proc.

9, Nr. 3 7, | ważnie słabsza.

| dencja niejednolita.

Orzeszkowe! 11 Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

Nu. ska 62,7/s,
 

‹

"“.'к'иа'!;к”г*“' B MIESZKANIE
oi —— | 3 i 5 pokojowe ze wszy*

stkiemi wygodami  sło-
neczne. Sklep z miesz-
kaniem ładnie odnowio-
ny z pełnem urządze-
niem do wynajęcia, In-

| formacje: ul. Dominikań-

 

AKUSZERKA

$mi ałowska
przeprowadziła się

‹ zapachu. na ul. Orzeszkowej 3—12, ska 8 m. 2 lub u dozor-
Puder w 7-miu (róg Mickiewicza) | cy. 119

kolorach, dający cerę matową i gładką. tamże gabinet kosmetycz, — -— ——

Pudėr, ktėry Panią zadowolni — to my, usuwa zmarszczki, Mieszkanie do wynajęcia
brodawki, kurzajki i wą-

gry. W.Z.P. 48. 8323,
615 :pokojowe-kachaświ
światło elektryczne, zle-

AA” | wy, suche, ciepłe, sło-
į neczne. ul, Jasna 22

AKUSZERKA (Zwierzyniec). 112—3

ENVYTNANTINITIRAS

B |M. BRZEZINA |7ę6317]
przyjmuje, Ы

Przeprowadziła się Zwie|Tw
rzyniec, Tomasza Zana Biedna sierot. iCREME SICH

PARIG
na lewo Gedyminowską,
ul. Grodzka 27. W.Z.3090

uczennica III kursu |
Sem. Nauczycielskie-
go nie może opłacić |

joma|| 30 zł za naukę. dkcń-
 ludzkiego stanowiący ze-

 

Ew dk,

; Mieszkania | czenie zaś tego kur-

 

 

   

  

się tylno z referencjami | MŁODA KOBIETA
od godziny 3 do godz. 6| zę średniem wykształce-  : = р = -

РШ“ i Sprzedaž ||“
l io ai tuż za kvściołem).
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an ||DIANA OWACAWA skórWikszezyzzyo|| _1 Pokoje„| || sa gapa el eks|po Oy: w odmianach haadlowych. aee P P MA |

Dziś ostatni dzień. Monumantala ® ° SZ EWA„za „ęzkodnikami drzew|| DO WYNAJĘCIA do Rdministracji „Dz. ,
film opewiadający © stezwykiych „Bunt w Szanghaju — „Krzyczcie Chiny s šui c WRYSKIWACZE. aaa ada Wil” Adres MSI

W rełi głównej bohaterka „KING KONG'-FAY WRAY. WI lil : ; : z balkonami i elektrycz-

dremontowane« piski Sp. Syndykat Rolniczy w. Milnie.|| 39555, ocz wcze
H h R R Y P ł E L w filmie Z A 6 t A D A». Zawalna9.-—- Tel. 323. — Bepesza „„Rolnicza“, wacka AE ciociai

3 ‚ 93—3 ! K

66  "elpoltžaiejazy żyókiega" płabitnaa| żewę podWibo ja Re DRUKI
o x Vv sukęes produ- dobrze gotuję, dobre re-|łym żywym i martwym Zyczącym zamieszkać w PILN E:

55 kejl polskiej ferencje. Adres: Mosto- Elsa tatžia, Solidni e. Gzystem, suchem powie-
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Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Zawahał się, poczem przyjrzawszy się pilotowi i Brunowi, zbliżył

się szybko
— Powiedziano mi właśnie, że pan udaje się zaraz do Rotterdamu...

—rzekł do dziennikarza. :

Mówił dziwną francuzszczyzną, poprawną w składni,alezniekształ-

coną obcym akcentem bałkańskim w wymowie germańskim w intonacji:

— Tak jest. 3

— Ja muszę być w Hadze najpóźniej za dwie godziny... Gdyby to

nie było nadużyciem..- )

Bruno zaczął obserwować go uważniej i słuchał nie przerywając.

— Pan wynajął samolot na swój użytek, ale samo się przez się ro-

zumie, że ja poniósłbym większą część kosztów, jako ekwiwalent za kło-

pot, który panu sprawię — ciągnął nieznajomy.
Wyjął portfel.
— (o do pana (spojrzał na pilota), oczywiście...
Podawai lotnikowi banknot pięciusetfrankowy.

Ten ostatni spoglądał ze zdumieniem to na Brunona to ną maleń-

kiego pana. Dziennikarz wstał. Rezultat obserwacji nie wypadł korzy-

stnie, bo oświadczył: `

— Nieziniernie mi przykro, ale samolot, zarezerwowany dla mnie,

jest dwuosobowy:
Pod czarnemi okularami błysnęły oczy.
—Nie, są dwa miejsca pasażerskie.
Lecz Bruno rzekł stanowczo:

| Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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Drukarnia A. Zwierzyńskiego

I — Mówiłem już panu, że niema dla pana miejsca! Przykro mi
| bardzo...
| Ręce nieznajomego splotły się nerwowo.
i —Ale..

— Dowidzenia panu.

Bruno wyszedł, a za nim pilot. W parę minut potem siedział przy-
pasany do miejsca w skórzanym hełmie na głowie, w starym nieprzema-
kalnym płaszczu, pożyczonym mu przez Towarzystwo. Dał znak do odlotu.

Fokker wzbił się szybciej od Goliata. Odpinając pas, który mu na-
rzuciła przezorność Towarzystwa, Bruno przechylił się i zobaczył małe-
go człowieczka, biegnącego do lądującej właśnie w drugim końcu lotni-
ska maszyny. Potem uniósł się wyżej i wkrótce Bruksela zniknęła w oddali.

W przelocie Bruno rozpoznał tonący we mgle port Antwerpji i w
niespełna godzinę Fokker wylądował w Walxhaven. Tu Desvignes wsiadł
do samochodu i po czterdziestu minutach jazdy był w Hadze. Stanął w
hotelu des Indes, zjadł szybko parę kanapek i wyruszył na poszukiwania
Piotra Gansa, człowieka, który sfałszował złoto,

ROZDZIAŁ IL.

Przedewszystkiem skierował się do „Gazėtte de Hollande“, gdzie
wiedział, iż zastanie młodego redaktora Jacques'a Bergmans'a, który
wstąpił jako ochotnik do armji francuskiej ria krótko przed zawiesze-
niem broni.

Zawiązała się między nimi solidna żołnierska przyjaźń, potem roz-
dzielił ich pokój. Ber$mans stawiał piierwsze kroki na polu dziennikar-
skiem w swem rodzinnem mieście Hadze, a Bruno powrócił do rozpoczę-
tej karjery w „Еросе“. Spotkali się przed dwoma laty w Paryżu, ale Bru-
no nigdy nie był w Holandi:

Bergmans przyjął przyjaciela w swym małym wygodnym gabinecie. 
+ ои

ZABIL  

Po krótkiej serdecznej rozmowie, Bruno opowiedział o celu swej
podróży. Ale zaraz przy pierwszych słowach przerwał mu Bergmans:

— Moj drogi, obawiam się, że całą podróż odbyłeś napróżno.
— Jakto?
— Spojrzyj....
Wziął z biurka papier urzędowy z Ministerstwa Spraw Wewnętrz-

nych królestwa Holenderskiego. :
Komunikat oficjalny dementował wszelkie pogłoski rozsiewane na

temat rzesomego wynalazku dr. Piotra Gansa- Memorjał złożony w Aka-
demji Umiejętności dotyczył jedynie badań laboratoryjnych, gdyby na-
wet rezultaty uzyskane przez Piotra Gansa okazały się realne, złoto
sztucznie fabrykowane zapomocą jego metody byłoby kosztowniejsze, niż
prawdziwy kruszec. Nie mówiąc już o bardzo skomplikowanym aparacie
i olbrzymiem zużyciu energji.

Bruno położył na biurko pismo ministerstwa. Jego chwalebny zapał
oczywiście lekko ostygł. Zastanawiał się chwilę, poczem popatrzył na
przyjacela:

— Pokazałeś mi wersję oficjalną. Ale... prawda?
a Jacques starał się unikać spojrzenia Brunona. Rozłożył ręce na znak,
że nic nie wie,

‚ — — Daj spokój mój drogi — rzekł Bruno — nie powiesz mi prze-
cież, że'w to wierzysz. Naturalnie wiadomość tą narobiła hałasu na świe-
cie, ludzie zastanawiają się, co zą wartość będą dla nich miały złote mone
ty; państwo, których kredyt i banknoty papierowe,są zagwarantowane
pewną ilością złota, niepokoją się. Ażeby zyskać czas do namysłu, rząd
holenderski zaczyna od zdementowania. Pociągnięcie to jest mądre. Ale...

, jak przedsiawia się... prawda?
Jacques jakgdyby się zawahał.

Brunona:
— Chodźmy się napić Kr do „Baru Centralnego".

Lė, ;)

Nagle wstał i objął serdecznie 
OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAWJAKITOWICZ,|
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