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KOMUNALNA KASA GSZCZĘDNOŚCI
M. WILNA

podaje do wiadomości posiadaczy wkładów oszczędnościowych w
Kasie, że w losowaniu odbytem w dniu 4 kwietnia 1934 roku wy-

grane po Zł. 500.— (pięćset zł.) każda, padły na następujące
numery:

1490, 1530, 1670, 2318, 2787, 5161, 5222, 5429, 6370, 6901.
Jednocześnie podaje się do wiadomości osób, pragnących brać
udział w następnem losowaniu dnia 31 października 1934 roku, że
do tego losowania będą dopuszczone również książeczki wydane
przez Komunalną Kasę Oszczędności m. Wilaa do dnia 30 kwiet-

nia 1934 roku.
  

 

7 KWIETNIA wszyscy się bawią na :

Wiosennym DANCINGU PRASY WILEŃSKIEJ
w salonach lzby Przemysłowo-Handlowej

od godz. Il wieczór.

 

* Audjencja Polaków u Ojca św.
RZYM. (Pat). Ojciec święty przy-

jął na specjalnej audjencji Polaków,
zamieszkałych w Rzymie, oraz pielg-
rzymów polskich, zarówno świeckich
jak i duchownych, którzy w liczbie
kilkuset przybyli do (Watykanu w
związku z uroczystościami wielka-
nocnemi. Audjencja odbyła się w
wielkiej sali książęcej i miała cha-
rakter bardzo uroczysty. Ojciec św.
w otoczeniu swej świty oraz w towa-
rzystwie księdza Prymasa Polski kar
dynała Hlonda i ambasadora Rzeczy.
pospolitej Polskiej przy stolicy apo-
stolskiej Skrzyńskiego obszedł sze-
regi wiernych, dając im do ucałowa-
nia pierścień. Wielu z obecnych zo-
stało przedstawionych Papieżowi
przez księdza Prymasa Hlonda. Na-
stępnie Ojciec św. zasiadł na tronie.
Po prawej stronie Ojca św. zajął
miejsce ksiądz Prymas Hlond, a po
lewej — ambasador Skrzyński,

Zkolej nastąpiło  25-minutowe
przemówienie Papieża, który powitał
pielgrzymów _ polskich słowami:
„Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus”, na co zebrani chórem od-

powiedzieli: „Na wieki wieków
! amen", poczem rozległy się gromkie
oklaski i okrzyki na cześć Ojca św.
Ojciec św. podkreślił w swem prze-
mówieniu, że wita obecnych, jako

| reprezentujących wszystkie dzielni-
ce tak drogiej mu Polski i nawiązaw-
szy do ostatnich uroczystości ko-
ścielnych i kanonizacji Jana Bosko,
|życzył zebranym, aby pędzili życie
jprawdziwie chrześcijańskie  Na-
stępnie Ojciec św. udzielił błogosła-
wieństwa kapłanom i biskupom pol-
|skim, Po przetłumaczeniu mowy
| Ojca świętego, wygłoszonej po wło-
| sku, na język polski przez księdza
| Prymasa Hlonda, Ojciec św. udzielił
błogosławieństwa zebranym, żegna.
jąc pielgrzymkę słowami: „„Niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus“,
na co zgromadzeni. odpowiedzieli:
„Na wieki wieków amen“. Opuszcza
jącego salę Ojca św. żegnano grom-
|kiemi oklaskami oraz okrzykami:
„Niech żyje”. Pielgrzymi polscy ©-
trzymali od Ojca św. upominki w po-
staci medaljonów z wizerunkiem
błogosławionego Jana Bosko, 

Zamknięcie Jubiieuszu i Wrót Swiętych.
MIASTO WATYKAŃSKIE. 3.1V.

(KAP). W niedzielę w południe od-
była się uroczystość zamurowania
Wrót Świętych Papież odmówił mo-

nych, Po ceremonji zamurowania
Wrót Święych Papież odmówił mo-
dlitwy i zaintonował Te Deum, koń-
cząc uroczystość Roku Świętego u-

skich bazylikach większych. Wba-|dzieleniem odpustu jubileuszowego.
zylice watykańskiej aktu tego doko-
nał Ojciec św. w asystencji 19 kardy-
nałów, 60 arcybiskupów i biskupów,
przedstawicieli domów panujących i
książąt krwi, korpusu dyplomatycz-
nego, władz watykańskich i szlachty
rzymskiej oraz wielkich rzesz wier-

Jednocześnie aktu zamknięcia
Wrót Świętych w pozostałych bazy-
likach dokonali kardynałowie-lega-
ci: Granito — u św: Pawła za Mura-
mi, Marchetti u św. Jana na Latera-
nie i Dolci u N. Marji P. Wiiększej.

 

OTWARCIE UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
WARSZAWA. (Pat). Na mocy

uchwały Senatu Uniwersytetu War-
szawskiego wykłady na uniwersyte-

jcie będą wznowione w. poniedziałek
9bm.

 

Nowy ambasador Z. 5, S. R. w Warszawie.
MOSKWA, (Pat). Ukazał się tu

dekret, podpisany przez prezesa
centralnego komitetu wykonawcze-
go Kalinina, odwołujący posła ZSRR
w Warszawie p. Antonowa Owsie-

; ZSRR w Warszawie p. Jakóba Daw-
/tiana, ostatnio posła ZSRR w Ate-
|nach, uprzednio zaś posła w Tehe-
ranie i pierwszego radcy ambasady

| sowieckiej w Paryżu.

codziennie.

Rokowania Włoch,

jenkę i mianujący ambasadorem|! :

 

- Polacy wydaleni z Czech.
CIESZYN, (Pat). Liczba osób wy-

dalonych z Czechosłowacji do Pol-
ski, która przeszła przez punkt gra-

polskiej w Cieszynie odstawiły wła-
dze czeskie na wozie obywatela
polskiego Mioskałę ze wsi Brennej.

niczny Cieszyn przedstawia się na-
stępująco: w r. 1924 wysiedlono 235

Moskała w ciągu 10 lat pracował ja-
ko robotnik w hutach żelaznych w

fosób, w r. 1925 — 196 osób, w r. | Witkowicach, a obecniezostał zpo-
4926 — 223, w r. 1927 — 222, w r. wodu niezdolności do pracy zwol-
1928 — 188, w r. 1929 — 216, w 1930 niony i odstawiony do granicy pol-
r. 247, w r. 1931 — 323, w r. 1932 —|skiej, skąd na swoim wozie udał się
446, w r. 1933 — 631, w r. 1934, od |do rodzinnej wsi Brennej na Śląsku.
1.1. do 26.IIL wysiedlono 118 osób.|Wysiedlenie starego robotnika pol- Razem za cały ten okres 3.045osób.|

CIESZYN. (Pat). Do granicy
skiego wywołało wśród ludności
cieszyńskiej powszechne oburzenie.

dar Leona hr. inińskiego.
WARSZAWIA. (Pat). Państwowe

Zbiory Sztuki otrzymły od Leona hr.
Pinińskiego, profesora Uniwersytetu
Jana Kazimierza we Lwowie, b. na-
miestnika Galicji, wielki dar w po-
staci około 700 dzieł sztuki, miano-

na Wawelu, oraz depozyt 19 obra-
|zów mistrzów polskich, zdeponowa-
nych w Muzeum Narodowem w Kra-
kowie,

| sunkėw, znajdujących się w jego willi

| Londynu a obecnie znajdujących się wicie obrazów, rzeźb, miniatur i ry-

Chtapowski u-Barthou.
PARYŻ (Pat.) Minister Barthou

przyjął dziś ambasadora Rzeczy-

pospolitej p. Chłapowskiego, t

we Lwowie. Dar ten obejmuje równie
kolekcję 46 obrazów starych mi-
strzów, wywiezionych w r. 1932 do

RZYM. Pat. —W dniu 5 kwietnia
rozpoczną się w Rzymie rokowania
gospodarcze między Włochami,
Fustrją i Węgrami w sprawach
przewidzianych w protokółach pod
pisanych 17-3 r. b. Rokowania
trwać mają do 155. Na czele dele-
gacji  austrjackiej staje minister
Schueller, a na czele delegacji wę-
gierskiej
wego Winkler.

Dzisiejsze popołudniowe dzienni-
ki donoszą z Budapesztu, że Węgry

BERLIN (Pat.) — Kanclerz Hitler
udzielił berlińskiemu przedstawicie-
lowi „Associated Press“ wywiadu,
w którym m. in. wypowiedział się
jako bezwzględny zwolennik rozmo-
wy w cztery oczy. z przywódcami
„ważnych narodów". Kanclerz _o=
świadczył, że otwarcie mówi, co
Niemcy gotowe uczynić. Ządania,
stawiane przez nie znajdują się w
granicach, podyktowanyeh przez
konieczności. Pod żadnym warun-
kiem Niemcy nie poddadzą się dyk-
tatowi. Uznając obecny kurs poli:
tyki za odpowiedni dla interesów
narodu niemieckiego, Hitler jest
gotów wytrwać przy nim bez wzglę-
dn na następstwa. Nigdy jednax
nie zgodzi się na to, aby oficjalnie
przyjąć 150 tys. żołnierzy, jako wy-
starczające efektywy Reichswehry,
|a potajemnie uzbroić drugie tyle.
| Gdyby świat zechciał się rozbroić,
| Niemcy oddałyby swe siły na cele
wewnętrznej pracy produktywnej,
jednakże jako odpowiedzialny mąż
stanu kanclerz nie może dopuścić
do tego, aby Niemcy znałazły się
w sytuacji, umożiiwiającej któremuś
z sąsiadów napad, względnie podję
cie wojny efektywnej. Tylko z tego
powocu Niemcy powinny mieć za-|
„ewnioną armję, odpowiadającą
wymaganiom ich własnej obrony.

  

 

podróży v. Papen może się spotkać
z emisarjuszami z Dooin.  Ždaniem

PARYŻ. (Pat). Prasa zamieszcza
dalsze szczegóły dotyczące  dekre-
tów oszczędnościowych, które 'uka-
żą się jutro w dzienniku urzędowym.
Dekrety te obejmować będą prawie
100 stronic druku. Dekretów będzie

]

 

LONDYN. (Pat). Podczas rewizji,
dokonanej w Singapoore w dzielnicy
chińskiej, policja wykryła olbrzymie
składy dynamitu. Aresztowano 2,
Chińczyków. Ilość dynamitu, jaką u|

LONDYN, (Pat). Insull nie dał
jeszcze za wygraną i chwyta się
wszelkich możliwych środków obro-
ny prawnej. Obecnie jego angielski
adwokat wniósł do trybunału turec-
kiego podanie o kasację decyzji eks-
tradycji na tej zasadzie, że Insull, ja-

ko urodzony w Wielkiej Brytanji i
nie posiadający obecnie amerykań-
skiego paszportu ani też żadnych in-
nych dokumentów amerykańskich,
powinien być uważąny za obywatela
brytyjskiego. Rząd turecki nie ma

jednak zamiaru zmieniać decyzji w
sprawie ekstradycji Zdaniem kół
miarodajnych, kasacja decyzji ekstra
dycji jest wykluczona, Insull będzie
odesłny do Ameryki odchodzącym
10 kwietnia z Konstantynopola sta-
tkiem amerykańskim, lub też innym,
odchodzącym 24 kwietnia.

STAMBUŁ. (Pat). Samuel Insull
oświadczył swoim obrońcom, iż nie
obawia się powrotu do Stanów
Zjednoczonych. Władze tureckie —
powiedział Insull — mogą mnie nie-
zwłocznie wydać ambasadorowi
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Austrji i Węgier
podczas rokowań rzymskich wysu-
ną następujący program:

1) ustalenie ceł na zboże węgier-
skie eksportowane do Włoch i
Fustrji,

2) zawarcie układu w sprawie re-
gulowania wzajemnych należności,

3) zorganizowanie ruchu cudzo-
ziemskiego między trzema państwa-
mi,

4) przestudjowanie sprawy por-
tów w Trieście i Fiume.

ZETA AAA ST RE SEROWABROK CAOORDO ZAW URE TI IA NIK

Zwiększenie sił zbrojnych Niemiec,
WYWIAD Z HITLEREM

PARYŻ. Pat. „Le Temps", ko-|tylko do odbudowy swojej potęgi
mentując artykuł „Daily Telegraph"|na
omawiający plan rekonstrukcji floty
wojennej Niemiec, pisze, że plany
te dają dużo do myślenia Aaglikom
Po odzyskaniu swej siły wojskowej
na lądzie, Niemcy chcą odzyskać
siłę "w powietrzu i swoją potęgę
morską. Te trzy siły zbrojne są ze
sobą nierozerwalaie związane i błę-
dem byłoby ze strony Anglików
mniemanie, że Berlin ograniczy się  

e 23 proc. drożej. Terminy

 

Kanclerz Dolifus w Londynie.
LONDYN. (Pat). Kanclerz Austrji

Dollfuss przybywa do l ondynu koło
20 bm. na otwarcie wystawy au-
strjackiej. Koło 23 bm. przybędzie
do Londynu włoski wiceminister
spraw zagranicznych Suvich. W) an-

Przed plebiscytem
SAARBRUECKEN, (Pat).  Wło-

ski konsul honorowy Cutori przybył
tu w charakterze specjalnego spra-
Wozdawcy rządu włoskiego na okres

lądzie, rezygnując z panowania
na morzu i w powietrzu.

PARYZ Pat. „Le Matin" przyta-
cza za strassburską „Republique'
cyfry budżetu wojskowego Nie
miec i podkreśla, że po od-
powiedniem zestawieniu  pozycyj
celowo rozbitych ma poszczególne
działy dochodzi się do wniosku, że
budżet wojskowy Rzeszy osiągnął

gielskich kołach politycznych przy-
puszczają, że między obu wizytami
istnieje pewien związek i że z okazji
„wizyty w Londynie obu mężów stanu |
odbędą się doniosłe rozmowy doty-
„czące przyszłej centralnej Europy.

w Zagłębiu Saary
przygotowanią do plebiscytu. Przy-
jazd przedstawiciela dyplomacji wło
skiej na dłuższy pobyt do Saar-
bruecken zwrócił uwagę tutejszych
kół politycznych.
SAARBRUECKEN,(Pat). _We-

dług nadeszłych tu informacyj, do
Królewca zwołany został zjazd przy-
wódców organizacyj marodowo-so-
cjalistycznych zagłębia Saary, zrze-
szonych obecnie w t. zw. niemiec-
kim froncie. Zjazd ten zorganizowa-
ny jest z polecenia kierownictwa
niemieckiej partji narodowo socjali-
stycznej, która finansować ma
koszty związane z przejazdem u-
czestników z zagłębia Saary.

SAARBRUECKEN. (Pat). Z kół
dobrze poinformowanych donoszą,
że rząd niemiecki złożył ostatnio
protest ' przeciwko zatrudnianiu
przez komisję rządzącą zagłębia Sa-
ary byłych urzędników Rżeszy, któ- liczbę prawie RM 2000000000. rzy wyemigrowali z Rzeszy:

 

Qyprawa kolonialna Niemiec na Złote Wybrzeże
Uzbrojone statki w drodze do Ifni.

PARYŻ. (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Zapytany w kuluarach Izby o
to, czy wiadomości o gromadzeniu
broni i materjału wojennego w linji w
celu przeprowadzenia operacji woj-
skowych odpowiadają prawdzie,
minister wojny oświadczył: linji

podlega Prezydjum Rady Ministrów,
nie sądzę jednak, by należało ocze-
kiwać operacyj wojskowych. Nawet

gdyby rząd uważał za konieczne o-
kupować strełę lini, nastąpiłoby to
na podstawie dyplomatycznych de-
marches u tubylców, |

DARSIKETEATIS |!

Dekrety oszczędnościowe we Francji
ogółem 15, Ogólna sumia oszczędno-
ści, jakie powinny one przynieść,
sięga frs. 2.560.000.000.. Do sumy tej,
należy jeszcze dodać 200.000.000 frs,|
które zostały osiągnięte przez wpro-
wadzenie oszczędności na kolejach.

Mogli wysadzić w powietrze cały Singapoore
nich znaleziono, była wystarczająca,
by wysadzić w powietrze cały Sin-
$apoore. Władze policyjne przy-
puszczają, iż dynamit ten był skra-
dziony w kamieniołomach.

iANTANO ANIRIOS POK SZARO BABA TSKISKUTIS ALI R OPEKEDI

Insull będzie wydany.
Ameryki będę miał do czynienia z
moimi wrogami politycznymi, któ-
rzy gotowi są poświęcić mne dla

swych celów poltycznych, Gdyby
sytuacja była normalna, nie miałbym
żadnej obawy.

Adwokaci * Insulla
jakoby byli powiadomieni o odrzu-
ceniu przez sąd rekursu w sprawie
ekstradycji Insulla.

DAIKTAIЗОВЕСО ОНО

Sniegi na Wegrzech.
BUDAPESZT. (Pat). Na Wegrzech

spadły wielkie śniegi. Komunikacja
w wielu miejscach jest przerwana.
Temperatura obniżyła się do 4, a
nawet do 6 st. co spowodowało wiel
kie szkody w ogrodach.

KITATANBETTRTOW EEEEAPZAKCOKA

lzy w bony jałmużnicje „Caritas,

zaprzeczają,

 amerykańskiemu. Niepokoi mnie je-
dynie obawa, że po powrocie do| juž zaopatrzyłeś się?

|Wybrzeże. Oficjalnie płyną one na

| trustu stalowego w zagłębiu Ruhry i

2 > a |czej Rzeszy. „Optimist” wiezie dru-
Tajemnicza podróż von Papena. |

; |i znaczny ładunek broni, karabinów,
PARYŻ. (Pat). „L'Ami” do Peu-. pisma, tajna policja niemiecka  po-! karabinów maszynowych itd. Broń

ple” zwraca uwagę na podróż wice- | wzięła pewne podejrzenia. Podobno | ta przeznaczona jest, zdaniem dzien-
kanclerzą von Papena do zagłębia korzysta ona czasem z nieobecności nika, do uzbrojenia przeciwników
Ruhry i zaznacza, że w czasie tej wicekanclerza, aby bliżej zbadać je- Francji, a niemieccy konwistadorzy,

$o papiery.
1

PARYŽ. (Pat). „Le Journal“ po-
święca artykuł w sprawie „trustu
stalowego” ną Złotem Wybrzeżu w
Afryce oraz sprawie „pierwszej wy-
prawy kolonjalnej Hitlera". Dzien-
nik pisze, że dwa statki -niemieckie
„Optimist“ i „Jupiter“ jadą na Ztote

poszukiwanie złota i należą do
przedsiębiorstw "vw Roterdamie,
Hamburgu i Zurychu. W, rzeczywi-
stości statki te zostały wysłane i
wyekwipowanie przez Thyssena,
przewodniczącego rady nadzorczej

prezesa najwyższej rady gospodar-

żynę 10-ciu narodowych socjalistów

jadący temi statkami, mają się zająć
ich wyćwiczeniem i zorganizowa-
niem.

PARYZ (Pat.) Sprawa kontraban
dy broni na statkach „Optimist” !
„Jupiter” do lfnji, w Afryce pół  

PARYŻ. (Pat). Inspektor Bony
bawi obecnie na Riwierze w miej-
scowości St. Raphael, gdzie zasięga
pewnych  informacyj, dotyczących
de Lussatsa i jego otoczenia.

PARYŻ. (Pat). Od chwili aresz-
towania domniemanych zabójców
radcy Prince'a władze śledcze otrzy-
mują wiele listów mających udo-
wodnić alibi Venture'a, Spirita i ba-

nocno-zachodniej, jest przedmiotem
ogólnego zainteresowania. „Le Jour*
zamieszcza depeszę z Madrytu i
twierdzi ma podstawie wiadomości
uzyskaaych półoficjalnych, że rząd
aiszpański zdecydowa: się iaterwe-
mjować wswoich kolonjach Ifai i na
Złotem Wybrzeżu. M

Według doniesień madryckiego
dziennika „La Voz* w Ifni utworzo-
aa zostanie baza lotnicza. Zdaniem
dziennika „La  Voz* rząd  hi-
szpański uważa za stosowne zająć
przynajmniej częściowo  terytorjum
Infi, dotychczas bowiem Hiszpanie
właściwie nigdy nie weszli w.posia-
danie terytorjum Ifni, przyznanego
im na mocy traktatu z r. 1860. Tenże
dziennik hiszpański donosi dalej, że
na zebraniu wyższej rady obrony
państwa postanowiono wysłać do“
lini samoloty oraz siły lądowe i mor- -
skie. Dziennik dodaje, że decyzja
zostanie dobrze przyjęta przez rząd
francuski, który słusznie zaniepoko-
jony jest pomocą, jaką buntownicze
oddziały otrzymują na tem terytor-
jum.

ACS VRS LO RISEZESRRCGyBYT

Tajemnica morderstwa Prince'a.
dzeni w tem więzieniu, gdzie prze-
bywa już trzeci oskarżony Spirito.
Na powitanie Venture'a Lussatsa
przybyła do Dijon delegacja kilku-
nastu ich przyjaciół z Marsylji z za-
miarem _ urządzenia  maniiestacji.
Przedsięwzięto kroki, celem niedo-
puszczenia do tych oznak sympatii.

Przeciągające się śledztwo w d. c.
wywołuje krytyczne uwagi prasy,

rona de Lussatsa, Ze szczególną |która zaznacza, że po 43 dniach za-
skwapliwością niewinności oskarżo- |bójstwa Prince'a tajemnica morder-
nych broni obecny me: Marsylji de- stwa nie została wyjaśniona. Dzien-
putowany Sabiani, niki uważają, że alibi trzech oskar-

Dziś po południu przewieziono z żonych zdają się nie ulegać wątpli-
Paryża do Dijon 2-ch oskarżonych wości, Obietnice policji co do wy-
Venture'a i Lussatsa. Będą oni osa- |krycia winnych zawiodły.

PARYŻ. (Pat). Według wiadomo-|
ści, jakie nadeszły ze Szwajcarji, o-
kazuje się, że we wrześniu ub.r, Sta-
wiski prowadził ożywione rokowa-
nia z grupą wybitnych osobistości, w
celu utworzenia 2-ch wielkich towa-
rzystw, wi których Stawiski chciał
ulokować 40.000.000 franków. Jed-

Zarobki w Rosji tylko
Centralny komitet wykonawczy i

Rada komisarzy ludowych opubliko-
|wały w tych dniach nowe rozporzą-
dzenie, dotyczące płac i zarobków.
Rozporządzenie podpisane jest przez
Kalinina, Mołotowa i Jenukidzego,

 

 

Wieikie afery Stawiskiego.
no z tych towarzystw miało na celu
wywóz broni na wschód, głównie do
Chin, a drugie monopol tytoniowy
na Więgrzech. Sprawa była posunię-
ta już tak daleko, że u jednego z no-
tarjuszów w Neufchatel był sporzą-
dzony akt, który zawierał punktacje
przyjętej w zasadzie umowy.

za wykonaną pracę.
wypłacony jest na podstawie ilości i
jakości pracy, zamiast uwzględnienia
zarobku minimalnego. Gdyby nie-
wykonanie przepisanej pracy nastą-
piło nie z winy robotnika, robotnik
otrzymać może tylko dwie trzecie

a postanawia się w niem, że żarobki | zarobku Gdyby robotnik w normal-
wypłacane mogą być tylko za rze- |nych warunkach systematycznie nie
czywiście wykonaną pracę. W roz- wykonywał swych zadań, może być
porządzeniu czytamy międzyinnemi: zwolniony z pracy lub przeniesiony

j „Jeżeli robotnik z własnej winy nie do innego warsztatu”,
iwykona normalnej pracy zarobek Ё

 

*

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z ednoszeniem I przesyłką pocztową ŻA. 4 gr. 6%, 2

tekście (5 Iemowe) 25 gr., za
nekrologi przed tekstem po gr. Ogłoszenie
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Barlhod W Polste,
Przyjazd p. Barihou, ministra

spraw zagranicznych Francji, do

Polski został już ostatecznie ustalo-
ny. Zjedzie on 22b.m. do Warszawy

przez Berlin, gdzie zepewne będzie

konierował ną dworcu z Neurathem,

ministrem spraw zagr. Rzeszy.

W. Warszawie zabawi p. Barthou
trzy dni, następnie uda się do Pragi

przez Kraków, gdzie nieoficjalnie

spędzi jeden dzień.
MWiizyta francuskiego

spraw zagranicznych powitana bę-

dzie przez całe społeczeństwo pol-

skie z żywą radością. Nawet prasa

sanacyjna, która częstokroć z prze-

kąsem odzywa się o Francji i jej sto-

sunku do nas, nie może ukryć zado-

wolenia z tego faktu.
Ten sam objaw daje się zauważyć

we Francji. Z podróży tej zadowolo-

ue są nietylko koła polonolilskie.
Organy prasy francuskiej zarówno

sympatyzujące z nami, jak i nieprzy-

chylne skrzętnie notują od pewnego

czasu wszystko to, co w politycznej

prasie polskiej ukazuje się na temat
przyszłej wizyty p. Barthou.

Zachodnia nasza  sojuszniczka

przeżywa dziś bardzo ciężkie trud-
ności. Afera Stawiskiego i wszystkie
połączone z nią komplikacje wstrzą-

ministra

Ż prasy.
Dyskusja poświąteczna. mi Świąt, przytoczymy parę kawał-

We wczorajszym przeglądzie pra- ków z jednego z tygodników, wyda-

sy zacytowaliśmy szereg wyjątków z wanych przez młodzież narodową.

artykułów świątecznych. Obecnie| Ustatniemi czasy rozmnożyło się

pozwolimy sobie powołać się na echa | tego. Nieraz młodzi publicyści wypi-

poświąteczne niektórych artykułów |sują rzeczy naiwne, albo wprost nie-

wielkanocnych. | mądre, ale jednego im stanowczo nie

Na budownictwo
mieszkaniowe. Komitet Rozbudowy otrzymał

Komitet ekonomiczny ministrów -. powiadomienie, że do  dyspozycji|
postanowił uruchomić dalsze 10 mil- | Wilna przyznano kontyngent w wy-
jonów zł. na akcję budownictwa sokości 300.000 złotych, w tem
mieszkaniowego w r. b. W ten spo- 200.000 złotych na remonty domów|
sób suma przeznaczona na tę akcjęi 100.000 na przebudowę dużych
w r. b. wzrosła do 45.000.000 zł. | mieszkań na małe. Niezależnie od

powyższego mają być w najbliž-

(dzić? Kto

Mianowicie, ciekawa dyskusja|
wywiązała się pomiędzy „Kurjerem
Porannym i „Gazetą Warszawską”.

Otóż w pierwszem z tych pism
wystąpił z przydługim nieco artyku-
łem p. W. Stpiczyński.

W) artykule tym, noszącym tytuł
„Czarujący mit', uznaje p. Stpiczyń-
ski Zmartwychwstanie nie jako po-
wrót do dawnego życia, lecz jako po-
wołanie do nowej misji. W dalszym
ciągu oświadcza p. Stpiczyński, że

odrodzenie naszego narodu znajduje

jedynie  usprawiedliwienie nielicznej

ciągle jeszcze garstce Polaków, w których

duszach płonie żar ubóstwienia i wzniosłego

pojmowania wolności'.

Tę garstkę Polaków, do których

w

z pewnością i siebie także zalicza,
nazywa p. Stpiczyński skromnie
„świętymi męczennikami, w któ-
rych ideologji

„myślenia  kategorjami państwowemi”

jest „tylko miejsce na służbę, a niema go

na koryto”,

Z tem „korytem popełnił p. Stpi-
czyński nieostrożność. Słusznie też
zapytuje go „Gazeta Warszawska“:

Bo któż to dzisiaj stoi przy owem „„ko-

rycie”, kogoby stamtąd należało przepę-

zidentyfikował stronniczość ze

„służbą” dla państwa i isiużbą nie bezinte- snęły budową wewnętrzną Francji.

Wysnuwa się stąd bardzo przesadne|
i bezpodstawne wnioski, jakobyna- |
rząd Doumergue'a. Kwestja zmiany u-
łom, który na długi czas odbierze jej
dominującą rolę, jaką odegrywała i

odegrywa w stosunkach międzynaro-

dowych.
Ani siły moralne narodu fran-

cuskiego nie zostały w tym stopniu
wewnętrznemi przejściami nadłama-
ne, ain jej stan gospodarczo-finanso-

wy nie jest tak kruchy, aby prze-
ciwnicy Francji rychło mogli siędo-!

czekač oslabienia jej mocy. Ujawnie-
nie łotrostw i szalbierstw Stawiskie-
go i jego znanych i nieznanych to-

„czy pod tym względem w ostatnich latach

resowną, ale dobrze wynagradzaną — i to

z kieszeni tych, którym p. S. zapowiada

dalsze „bezwzględne i bezlitosne zapasy”?

A jeżeli proces odrodzenia się narodu ma

polegać, z czem się w zupełności zgadzamy,

na oddzieleniu „służby* od „koryta“, to

idziemy ku lepszemu, ku „czarującemu mi-

towi', czy też „pogrążamy się mrok 7“

A może p. Stpiczyński stanąwszy z bi-
czem swego odrodzeńczego zapału misyjne-
go nad państwowem korytem, nie rozpoznał

gatunku trzody, zgromadzonej tam bynaj-

mniej nie w „nielicznej garstce'?

Słusznie też dalej dowodzi „Са-
zeta Warszawska”, iż pomimo świą-
tecznej wyrozumiałości trudno uwie-
rzyć w szczerość naczelnego re-
daktora „Kurjera Porannego,

Wszak w chwili, gdy p. S. pisał swoją

warzyszów, po chwilowej depresji, spowiedź polityczną, przed sądem apela-
wpłynie zapewne dodatnio w tym! cyjnym rzecznik sprawiedliwości państwo-
kierunku, iż od znaczenia i wpły-| wej kreślił dzieje jednej z najbardziej cha-
wów odsunięte zostaną żywioły, że-| rakterystycznych afer „korytowych”, jaką
rujące wpolityce i finansach, prze- jest sprawa Ruszczewskiego. Czyż jest ktoś

dewszystkiem wolnomularstwo. Do wPolsce, ktoby nie wiedział, jakim to oko-
; Z | licznościom zawdzięczali Ruszczewski i jego

głosu dochodzi weFrancjizdrowa | wspólnicy dopuszczenie do „koryta”?
opinja narodowa, darząca nieogra-. Wiedzą wszyscy, wie i p. Stpi-
niczonem prawie zaufaniem obecny czyński nietylko prawdę o Ruszczew

stroju nie gra tam w tej chwili żadnej skim, ale także o tem, | A
ustroju nie gra tm w tej chwili żadnej| że podobne „nastawienie“ do „służby

roli, jak юblednieusiłują wmawiać CZaa optymistami co

0niektóre or$ana prasypol- do moralnego stanu narodu, bo wiemy, że

skiej. Francuzi są zbyt konserwa-, rdzeń jego jest zdrowy.
tywni i zbyt przywiązani do swych Przeszkodą na drodze, wiodącej ku od-
urządzeń republikańsko >parlamen- rodzeniu, są nie tylko ci, co chwilowo czer-

trnych, aby je chcieli radykalnie bu- PiA Z koryta, ale w znacznie większym

ё ż ‚ ' stopniu  faryzeusze, pokrywający samo-
rzyć, M ži“ :

ŽŽ laki Bo S chwelstwem i wzniosłym frazesem zepsucie|
| we własnym obozie.

Tak samo wielkie zauianie, jak: Tak, z korytem radzimy panom

w kwestjach polityki wewnętrznej, |sanatorom obchodzić się ostrożniej,

posiada Doumergue w sprawach |bo łatwo o wsypę: Coś o tem mówił|
gospodarczo - finansowych. Otrzy-| też P- Sławek.

 

brak — humoru i dowcipu.
Oto jak według jednego z tych

pism, powinien był wyglądać reper-
tuar świąteczny teatrów i kin war-
szawskich:

Wielki: Dziś — Żydówka (po cenach

zniżonych). Jutro i dni następnych przed-

stawienie, ze względów wiadomych, zawie-

szone.

Nowy: Dziś „Upiory”, wesoła komedja

urzędnicza.

Letni: Dziś „Szkoła podatnikow“. Со-

ścinne występy dłużników Izby Skarbowej.

Polski: Dziś „Kupiec Wiślicki* obsada

premjowa.
Maty: Dziś „Miljonowy. interes", dow-

cipna farsa drożdżowa.

Ateneum: Dziś komedja sowiecka: „12

krzeseł — wszystkie zajęte — a co dla

nas?' Groteska. Na scenie legjon.

Dalsza część repertuaru została
przez cenzurę skonfiskowana, więc
po sporej białej plamie następuje re-
pertuar kinowy:

Adrja: Zdobyć cię muszę. — Historja

tytanicznych zapasów w walce z młodzie-

żą. Wytwórnia M. W. R. i O. P. — dodatki
dźwiękowe.

Bajka: Flip i Fiap — oraz PAT i Żat.
Colosseum: Burza o brzasku — w roli

gł. Handelsman, nad program Komedja wię-

zienna.

Małe Colosseum: Bicz Prawa. Reżyserja

p. Cara.

Europa: „A. Z. zaginął”,

Filharmonja: Pieśniarz Warszawy —

W. Stpiczyński, znany amant filmowy.

lks: Banita. Egzotyczne zdjęcie na tle

natury. Wystąpi: Hersz Libermann.

Majestic: Głos skazańca. Arcydzieło se-
zonu. Produkcja własna. Wielki film na tle

życia urzędników.

Oko Perskie: Orły na uwięzi — żałosny

film z mocarstwowej epoki państwowców.
Uciecha: Rozkoszne kłopoty — za-

bawna groteska rysunkowa na tematy kon-

stytucyjne.

Jeszcze na wesoło.
Na ten raz autorami wesołego

utworu są żydzi. `
Mianowicie spadkobiercy nieja-

kich Mojżesza i Estery Seidenów, b.
właścicieli hurtowni tytoniowej we
Lwowie, wnieśli do lwowskiej Izby
Skarbowej odwołanie od wymiaru
podatku przemysłowego.

Odwołanie to brzmi, jak nastę-
puje:

„Ponieważ b. p. Seidenowie od prze-
szło dwóch lat nie żyją, a na tamtym świe-

cie hurtowni nie prowadzą, wobec tego nie

mogą na tym świecie płacić podatku prze-

mysłowego. Ponieważ, w myśl ustawy, oby-

|watel, prowadzący przedsiębiorstwo np. we

Francji, nie jest obowiązany płacić podatku
w Polsce ,więc chociażby nawet Seidenowie

prowadzoli hurtownie na tamtym świecie,
nie można żądać od nich, aby tutaj płacili

podatki. Zresztą należałoby ustanowić od-

powiednich urzędników skarbowych, któ-

rzyby się z nimi komunikowali i doręczyli

im upomnienia, aby w razie zwłoki mogliby
przeprowadzić u nich egzekucję".

Jak utrzymuje „Kurjer Lwowski“
władze skaibowe dopatrzyly się w
tem pismie obrazy i sprawę skiero-
wały do Starostwa Grodzkiego ce-
lem pociągnięcia do odpowiedzial-
ności karnej autorów listu.

Protesty weksii
przez pocztę.

W, Dzienniku Ustaw nr. 28 zdnia|
31 marca r. b. ogłoszone zostało roz- |
porządzenie ministra sprawiedliwo-
ści z 29 marca r. b. wydane w poro-
zumieniu z ministrem poczt i telegra
fów © protestach weksli przez urzę-
dy i agencje pocztowe. Na mocy po-
wyższego rozporządzenia urzędy i
agencje pocztowe sporządzają pro-
testy weksli z powodu niezapłacenia
sum nie przewyższających zł. 2.000.
Warunki przyjmowania i przesyłania
w listach zleceniowych weksli prze-
znaczonych do protestu oraz prote-
stowania weksli przez urzędy i a-
gencje pocztowe ustala ordynacja
pocztowa. Rozporządzenie weszło w
życie z dniem ogłoszenia. į

Przedłużenie urlopu
zdrowotnego b. posła Mastka.
Urlop zdrowotny z więzienia, z

którego to urlopu korzysta b. poseł
Mieczysław Mastek, został przedłu-
żony o jeden miesiąc, t. j. do dnia 5
maja. Przedłużenie nastąpiło na sku-
tek świadectwa lekarzy, stwierdza-
jącego, że stan zdrowia Mastką wy-
maga dalszej czujnej obserwacji.  

Z wielu miejscowości powiatów
brasławskiego, dziśnieńskiego, po-|
stawskiego ludność dotknięta klę-
ską głodu wysyła rozpaczliwe proś-|
by do władz, o pomoc materjalną.

| Ostatnio przed świętami Wiel. |
kanocnemi na teren miejscowości|
dotkniętych klęską głodu nadeszło z!

|maksymałnej granicy 4000 złotych.
| Władze centralne

 

Z KRAJU.
Pomoc ludności dotkniętej|kięskąłnieurodzaju

Nieunikniona likwidacja
T-wa Bankowego w Grodnie.

szym czasie uruchomione dla Wilna
dodatkowe kredyty. Wysokość ich
nie jest jeszcze znana.

Jeżeli chodzi o przebudowę du-
żych mieszkań na małe, to kredyty
na ten cel wydane będą już w naj-
bliższym czasie. Wysokość poszcze-
śólnej pożyczki. ustalona została w

zleciły Komite-
towi Rozbudowy przeprowadzenie  

Ruch budowiany w Wilnie.
reparacyj przyznanego kontyngentu
najpóźniej do dnia 20 maja rb. W.
związku z tem kwestja przyznania
pożyczek rozpatrywana będzie już
na najbliższem posiedzeniu Komite-
tu Rozbudowy.

Dodać jeszcze należy, że właści-
ciele budowli murowanych rozpo-
częli już wznoszenie nowych domów,
nie mogli jednak ich doprowadzić do
końca z braku funduszów, wszczęli
obecnie starania za pośrednictwem
Izb  Przemysłowo-Handlowych ©
przyznanie na ten cel odpowiednich
kredytów. Prawdopodobnie w nie-
długim już czasie na cel ten przy-
znany będzie Wilnu specjalny kon-
tyngent.

Sprawa budowy pomika A. Mickiewicza.
Władze miejskie zaakceptowały

ostatecznie przedłożony przez Ko-
mitet projekt budowy pomnika Ad.
Mickiewicza. Pomnik ten, jak wia-
domo, ma stanąć na ul. Mickiewicza
przy placu Orzeszkowej. Obecnie,
w najbliższym czasie wszczęte zo-
staną pertraktacje o nabycie placu,

' właszczenia.

gdzie mieści się obecnie ogródek
Sztralla, w celu poszerzenia w tem
miejscu jezdni. Gdyby pertraktacje
nie dały pomyślnego rezultatu, plac
te zostanie przejęty w drodze wy-

Roboty wstępne przy
budowie pomnika rozpoczną się w
przyszłym miesiącu.

Tegoroczny przybór Wiiji nie spowodował
większych strat.

W związku z niedawnem  gwal-
townem podniesieniem się wody na.

Wiiljj wczoraj specjalna Komisja |
techniczna z ramienia Zarządu mia-|

sta dokonała szczegółowej lustracji;
brzegów. Wiilji, badając stan uszko-|

‚ лиж ci

„Warszawy, Wilna, Poznania, Krako-
wa i innych miast Polski kilkanaście
tysięcy paczek żywnościowych dla
śtodnych. Niezależnie od tego roz-
dzielane są wśród ludności rolnej
zboże, jęczmień, pszenica, ziemniaki
itp. na zasiewy.

Na okres świąt przerwane zo- znawcę p. Derszenia przy przepro-
stało dochodzenie w sprawie oszu- wadzeniu rewizji z p. sędzią śled-
kańczej działalności '-wa Banko- |czym Sonensztralem ujawniły, że
wego, a opieczętowany lokal T-wa|T-wo Bankowe nie było spółdziel-
znajduje się pod nadzorem policji. |nią. Fakt ten został całkowicie

Obecnie komisarz Izdebski i re- |stwierdzony przy dalszem śledztwie.
wident Ministerstwa p. Bronisław| Wobec tego nad zrodzonem na
Kęsik przystąpili do dalszej pracy |nieuczciwych podstawach  T-wem
rewizyjnej. Bankowem zawisła nieunikniona li-

Pierwsze już jednak dane ujaw- kwidacja, którą przeprowadzi ko-
jnione przez wytrawnego rzeczo-|misarz lzdebski. |

Oszust w roli prezesa Sądu Okręgowego
Sąd Grodzki w Sokółce rozpa- Naiwny wieśniak uwierzył i wpła-

trywał ciekawą sprawę, niejakiego cil „Prezesowi“ a conto żądanej su-
Juljana Radziszewskiego, który po- my 20 zł. „Prezes” nie zniszczył ani
|pełnił oszustwo, podając się za pre- nie unieważnił dokumentów, mó-
zesa Sądu Okręgowegc wBiałym- wiąc, że nastąpi to wtedy, gdy o-
stoku jtrzyma resztę żądanej kwoty. Po-

Tio sprawy było następujące: o-' wiedział przytem, żeby K, się zgłosił
skarżony, mając wiadomość, iż po-'następnego tygodnia do Sokółki, do-
między Stanisławem i Aleksandrem|kąd on przyjedzie na sesję i wtedy
Kuryłowiczami miesz. kol. Szyn-|po wpłaceniu pozostałej sumy unie-
dziel gm. Sokolany istnieje spór o| ważni dokumenty.
zatwierdzenie testamentu,  zaopa-| W dwa dni potem oskarżony zno-

- francuskiej, gdyż

_'"eruafo1qzo1

| zem” zarumo1 jsal uAuuarzp nyptzi

mał on pełnomocnictwa dla dokona- Aionas Paparėia, |
nia szerokich oszczędności w budże-

cie, deficytowym wprawdzie, ale

dającym różnorodne możliwości re-

dukcji. Pomimo chwilowych trudno-
ści, frank francuski trwa w nie-

zmienionej wartości i Francja pozo-

staje nadal jedną z pierwszych po-
tęg finansowych w świecie, podobnie
jak jest nią pod względem militar-

nym. Te dwa czynniki — pieniądz i
wojsko — w stosunkach międzyna-

rodowych są decydujące.

To też nie należy również zbyt
przesadnie traktować trudności, ja-

kie ma Francja w polityce zewnętrz-

nej, głównie z Anglją i Niemcami.
Układ w Berlinie pomiędzy Polską
a Rzeszą Niemiecką z dn. 26 stycz-

nia zaniepokoił znaczną część opinii

robił wrażenie,
jakgdyby był skierowany przeciw

Francji i zmierzał do rozluźnienia z

nią węzłów przyjaźni ze strony Pol-

ski. Tak samo niepokojące mogą

być chwilowe — trzeba mieć na-
dzieję nieporozumienia polsko-

czeskie,  osłabiające  sojuszniczkę

Francji Czechosłowację.

Ale to wszystko wywołuje wzmo-
żoną akcję zagraniczną dyplomacji

francuskiej, tem wszystkiem tłoma-
czy się wizyta p. Barthou w War-

szawie.

Podczas jego pobytu poruszone
będą niewątpliwie: układ  polsko-
niemiecki i jego wpływ na stosunki

polsko-francuskie, nieporozumienia
między Polską a Czechosłowacją,
wreszcie problem šrodkowo-euro-
pejski, którego punktem centralnym

stały się dziś losy Austrji. Na po-

elisamy „pisiow  
punkt niezgody między Francją a;

By wreszcie skończyć z odgłosa-|
 

Skarga rabinów opolskich
przeciwko rządowi niemieckiemu.

W najbliższych dniach ogłoszony;boju rytualnego,
zostanie przez Komisję Mieszaną dla Sprawa ta była rozpatrywana
G. Śląska wyrok z rozprawy z oskar| przez Komisję. Żydów niemieckich,
żenia związku rabinów na Śląsku O-| reprezentowali adwokaci Kochman i!
polskim przeciwko Rzeszy Niemiec-| Boriński z Bytomia, rząd niemiecki
kiej w sprawie naruszenia przepisów|zaś przez nacz. Urzędu mniejszościo- |
Konwencji Genewskiej. Rżądnie-| wego Gosposa. Dyskusja w tej spra-
miecki mianowicie w ub. roku po| wie między stronami była niezwykle
dojściu do władzy Hitlera zakazał|burzliwa.
żydom w. Niemczech dokonywać 1-1

Polityczne kradzieże w istytucjach
żydowskich.

Do centralnego komitetu żydow-
skiej partji socjalistycznej „Bund“|
przy ulicy Nowolipie 7 w Warsza-|
wie, zakradli się złodzieje, którzy
pozrywali przewodniki telefoniczne i
zrabowali nową maszynę do pisania
aliabetem żydowskim.

Również maszynę do pisania
skradzionow związku zawodowym
żydowskich pracowników  drukar-
skich przy uilcy Dzielnej 33.

W. podobnych okolicznościach po
dokonaniu włamania  obrabowano
centralny komitet Poalej Sjonu-le-
wicy (Karmelicka 15), gdzie złodzie-
je zrabowali kilka ubrań i palt, po-
zostawionych przez członków za-
rządu.

Niemniej zagadkowo przedstawia
się sprawa włamania i kradzieży w
redakcji gazety žargonowej „Hajnt“  przy ul. Chłodnej 8, gdzie niewykry-

Anglją, Włochami i Rzeszą, wresz-
cie wrześniowa sesja Rady Ligi Na-

rodów i związany z nią projekt wej-

ścia Rosji do tej instytucji w ” cha-

rakterze członka stałego.
W interesie Francji i Polski jest

zgodne i najbardziej przyjazne za- |

  

ci sprawcy przeszukali dokładnie ca-
ły lokal, przewrócili rękopisy w
biurkach i skradli encyklopedję ro-
syjską, niemiecką, kilka leksykonów,
biblję itp. Włamania te uważane są
za wystąpienia polityczne.

trzył się w odpis tego testamentu i
notarjalne zobowiązanie, wezwał do
siebie na początku grudnia 1933 r.
do Sokółki Stanisława Kuryłowicza,
przedstawił się jako Prezes Sądu
Okręgowego w Białymstoku, które-
go obowiązkiem, jak wyjaśnił w
myśl nowej Konstytucji jest osobi-
ste badanie dokumentów  majątko-
wych i obiecał Kuryłowiczowi, że
unieważni obydwa dokumenty, nie-
korzystne dla pokrzywdzonego, o ile
Kuryłowicz wpłaci mu 50 zł.

GŁĘBOKIE. (Pat). W dniu 3
kwietnia r: b, w Głębokiem, pow. !
dziśnieńskiego notarjusz Siemaszko
Leon i jego woźny Zinkiewicz Jan.

W Szarkowszczyźnie, pow. dzi-
śnieńskiego, zaprzężone do wozu
konie, spłoszone sygnałami alarmo-
wemi straży pożarnej, najechały na

 

Do Palestyny.
AdWczoraj o godz. 7-ej wieczorem

z Dworca Głównego w Warszawie
wyjechało 50-ciu kapitalistów i tury
stów żydowskich do Palestyny. Wy-
ježdža również na czasowy pobyt
do Palestyny znany powieściopisarz
polski, Andrzej Strug P. Strugowi
towarzyszy w podróży pisarz hebraj-
ski, Jehuda Warszawiak.

Centralny Wydział Palestyński
w Warszawie otrzymał 175 certyfi-
katów na poczet przyszłego półro-

łatwienie ' tych wszystkich spraw-
Taki wynik wizyty francuskiej spra-

wiłby w społeczeństwie naszem go-

rące i szczere zadowolenie i byłby

zgodny z żywionymi wobec naszej

sojuszniczki uczuciami,

cza, pozwalających na wyjazd do
Palestyny. Pozatem nadeszła do
Warszawy wiadomość z Jerozolimy,
że w najbliższych dniach Centralny

Wydział Palestyński w Warszawie
otrzyma dalszych 210 certyfikatów.
A więc w najbliższych tygodniach
wyjeżdża około 400 żydów na stałe

Proces o znane zajścia przeciw*
żydowskie w pow. żywieckim, któ-
ry był już dwukrotnie przedmiotem
narad Sądu Najwyższego, ma być
ostatecznie rozstrzygnięty w poło-|
wie kwietnia.

Sprawa żywiecka była rozważa-
na początkowo przez zwykły kom-
plet trzech sędziów, uznali się oni jednak za niekompetentnych do roz-

wu w charakterze „Prezesa* przy-
był do pokrzywdzonego i po otrzy-
maniu jeszcze 25 zł. na dokumentach
począł coś pisać i kreślić, co miało  oznaczać unieważnienie dokumen.
tów. Wreszcie odjechał, obiecując;
po upływie 2 tygodni nadesłać już!
unieważnione dokumenty. !

Po pewnym czasie oszustwo wy-

dzeń. Stwierdzono dość znaczne u-
szkodzenia nasypów wybudowanych
u wylotu ul. liolendernia, pozatem
innych poważniejszych strat nigdzie
nie zanotowano.

$port.
Mecze piłkarskie.

Pierwszy mecz piłkarski roze-
grany będzie w Wilnie jutro na sta-
djonie 6 p. p. leg. na Antokolu o $.
14 min. 30,

Boisko udalo się po usilnych sta-
raniach uzyskać dla piłkarzy. W.
pierwszym tym meczu spotkają się
Makabi z Ogniskiem.

W. sobotę zaś odbędzie się mecz
o mistrzostwo między W. K. $, a Ż.
A. K. $. Drugi mecz o mistrzostwo
odbędzie się w niedzielę między
Ogniskiem, a P. K. S. z Lidy.

Wniedzielę walczymy z Wartą.
W, najbliższą niedzielę odbędzie

się w (Wilnie ciekawy mecz bokser-
ski Wiarta Poznań — Ognisko K.P.W.

Warta nadesłała siad, w jakim
ma wystąpić, ale w składzie tym zaj-
dą niewątpliwie poważne zmiany, bo
ani Kajner, ani Majchrzycki oczy-
wiście nie przyjadą do Wilna przed
poważnemi zawodami G mistrzostwo
Luropy w Budapeszcie.

Skiad Warty przedstawia się na-
stępująco:  Solaikowiak,  Sipiński
1l, Kajner, Jarecki, Wolniakowski,
Anioła, Majchrzycki i Szymura.

Ognisko walczyć będzie w skła-
dzie: Malinowski, Krasnopolski, Ga-
wełkiewicz, Mironowski, Matiukow,
Poliksza i Zawadzki.

Mecz odbędzie się więc tylko w
7 wagach, bez wagi ciężkiej,

Walki odbędą się w sali kina
Rozmaitości o godz. 11 min. 30.

Poznasczycy przyjeżdżają do
Wilna w niedzielę rano.

 

Przed biegiem naprzełaj.
Otwarcie sezonu lekkoatletycz-

nego nastąpi w. niedzielę biegiem na-
przełaj. Bieg odbędzie się w Zakre-
cie. Start wyznaczony został na
godz: 9 rano. ©

Zgłoszenia przyjmuje p. Kudikis,
Metropolilalna 1 tel. 783. Specjalne
komunikaty o biegu do klubów roz-
syłane nie będą.

Trasa wyniesie koło 3 klm. Są-
dzimy, że na starcie staną wszyscy,

szło na jaw, oszust został pociągnię- najlepsi biegacze Wilna,
ty do odpowiedzialności karnej i
skazany przez Sąd w Sokółce na 1; Skład Polski na mistrzostwa Europy.
rok więzienia» Został już ułożony skład Polski

na zawody bokserskie o mistrzostwo
Europy. Przedstąawia się on nastę-

AKL aaiUkA O, GA SITaIT ks

Proces o zajścia w Żywieckiem.

Nieszczęśliwy wypadek notarjusza.
wobec spłoszenia konia przez jadą-
ce auto wypadli z bryczki. Zienkie-
wicza w stanie bardzo ciężkim prze-
wieziono do szpitala w Głębokiem.

$tratowany na Śmierć Kkopytami końskimi,
mieszkańca miasteczka Rafała Mil-
nera. Milner wskutek odniesionych
obrażeń ciała zmarł. .

ika

pująco: Rotholc, Rogalski, Sipiūski,
Kajnar, Seweryniak, Majchrzycki,
Antczak i Piłat,

Kawalerzyści pojechali do Nicei.
Polscy  kawalerzyści wyjechali

już do Nicei na zawody hippiczne.
reprezentacji weszli: rtm.

Szosland, rtm. Kulesza, kpt. Ruciń-
ski i por. Pohorecki.

Zawody odbędą się w dniach
15—29 kwietnia,

 

Zabójstwo na zabawie tanecznej.
„We wsi Bagdziuny, gm. widzkiej,

między uczestnikami zabawy ta-
necznej wybuchła būika,
której został zabity 60-letni Justyn
Brażewicz, mieszkaniec wsi Bag-
dziuny. Antoniego Filipowicza ze
ws Sipiwicze gm. bohińskiej i Hen-
ryka Umpirowicza ze wsi Don-

strzygnięcia z zasadniczych punk-
tów skargi kasacyjnej. Przekazano
wobec tego ów punkt kasacji
kompletowi wzmoćnionemu siedmiu
sędziów. Sędziowie ci, po wysłucha-
niu wywodów prokuratora i obroń-
ców uznali wspomniany punkt ka-
sacji za nieistotny i rozstrzygnęli o
nim negatywnie. Obecnie sędzia re-

podczas !

dowszczyzny, gm. bohińskiej za-
trzymano, jako podejrzanych o do-
konanie zabójstwa.

 

Najskuteczniej walkę
z żebractwem można prowa-
dzić zapomocą bonówjałmu-

žniczych „Caritasu“
 

nia kompletu. Podobno praca ta
jest już na ukończeniu i po prze-
słaniu motywów zostaną one przeka-
zane dawnemu kompletowi, który
musi wypowiedzieć się co do pozo-
stałych punktów kasacji i ogłosić
orzeczenie na posiedzeniu publicz-
nem. Ma ono być wyznaczone w ferent opracowuje motywy orzecze- połowie kwietnia. ||
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Kobleiy Ioowskie
wobec listu Episkopatu.
Wszyscy prawi Polacy katolicy,

J przyjęli ostatni ListPasterski naszego

 

__ Najdostojniejszego Episkopatu znaj-| Młodzież
głębszą wdzięcznością, dla tych naj-
wyższych, przez Chrystusa ustano-
wionych Kierowników Kościoła wo-|
jującego — którzy z ewangeliczną
odwagą i męstwem stawali zawsze w
jego obronie jak to i dziś uczynili w
tej tak znamiennej dobie narodowe-
$o życia-

List Pasterski przyjęliśmy z u-
czuciem ulgi, że zło szerzące się cy-
nicznie pod osłoną rozmaitych orga-
nizacyj i ustosunkowanych  doktry-
nerów, dążące coraz śmielej do pod-

 kopywania zasad etyki katolickiej—
a Co za tem idzie do rozluźnienia o-
byczajów, zostało ujawnione z wska-
zaniem jego źródeł, by ludzie siabe-
$o ducha nie mogli tłumaczyć swej

| bierności nieświadomością. Ale wy-
znajemy, przyjęliśmy go zarazem i z
uczuciem smutku i upokorzenia, że
w katolickiej Polsce, w tak niedłu-
gim już czasie po odzyskaniu niepod.
ległości, list taki okazał się nietylko
potrzebny ale wprost konieczny.

Uważamy, że List Episkopatu, a
więc najwyższego autorytetu życia
duchowego i moralnego, tak pełen
powagi i umiaru, zasługuje już co

_ najmniej na szacunek wszystkich bez
wyjątku Polaków, jako akt Jego Wy

/ sokiego urzędu, regulującego wraż-
liwość sumienia wiernych

Jakżeż więc przykremi, są dla
wszystkich wierzących Polaków, bez
względu na polityczne przekonania,
owe zuchwałe wystąpienia niektó-
rych organizacyj, podających w wąt-
pliwość źródła zła, oraz nietylko bio
 rących w obronę, ale wprost zaleca-
jących to wszystko, co zostało w
Liście Pasterskim potępione.

Jeżeli wierzące w przeważającej
swej masie i prawdziwie katolickie

| społeczeństwo polskie dotychczas
milczało, to może to być przez zwo-
 lenników etyki i zasad potępionych
w Liście Pasterskim uważane, za sku
teczne steroryzowanie katolickiej
opinji publicznej. Po tych brutalnych

"1 prowokatorskich wystąpieniach o-
brońców smutnej sprawy, uważamy,
my kobiety miasta Lwowa, stojące
na gruncie katolickim i narodowym,

/ że dłużej nam milczeć nie wolno, —
_ Jako spadkobierczynie wielkich tra-
_ dycyj Kresowych „Przedmurza chrze
 śŚcijaństwa” — jako matki i wycho-
 wawczynie nieśmiertelnych „Orląt
Lwowskich” wyrażamy naszemu

 Najczcigodniejszemu _ Episkopatowi
całej Polski najgłębszy hołd pełen
wdzięczności, za stanowisko zajęte
w obronie najwyższych wartości du-
chowych Narodu, jakiemi są odzie-
dziczone po przodkach wiara nasze-
$o Kościoła i oparta o nią rodzina

_ katolicka.
Ślubujemy też Wam, Dostojni nasi

Arcypasterze, że w myśl wskazań
Waszych, na straży tych najwyż-
szych ideałów wiernie, czujnie i wy-
trwale stać będziemy, że w całej
świętości i czystości przekażemy je
dzieciom naszym, gotowe zawsze w
obronie ich do najwyższych ofiar.

Tak nam dopomóż Bóg.
Wie Lwowie 17 marca 1934,

 
   

|.

 

: Zamieszczając przysłaną nam w
tym celu odezwę kobiet lwowskich,
wyrażamy serdeczną radość, że i u
nich, jak i u nas to samó echo zna-

zł List Pasterski, tylko, że tam
znajdują się podpisy wielu organiza-
Cyj katolickich kobiecych, wtedy
iedy u nas żadna organizacja nie

aziłą solidarności z głosem Na-
j Organizacji Kobiet.odowej

aiASANET

"W ważnej sprawie.
„Na zaniedbanym odcinku sprawy
kobiecej” otrzymujemy następujący
list jednej z czytelniczek:

„Poruszona w „Kronice Kobie-
tej” z miesiąca marca a interesująca
mnie bardzo sprawa mieszkań ko-
biet samotnych, wkłada mi pióro do
teki, aby dołączyć swój głos do u-
Mmieszczonego tam wezwania. Otóż
Od 25 lat idea instytucji czy zakładu
% tym charakterze zajmowała mię
Stale. Sądzę, że w dzisiejszych cza-
Šach jest ona więcej aktualną, niż
kiedykolwiek. Kobiet samotnych,
porno oparcia w dalszej czy
bliższej rodzinie, jest bardzo wiele,

| do czego przyczyniły się, wojna, kry-
3 P i zmienione stosunki maiżeńskie-
Korzystając z udzielonego mi w
„Kronice miejsca, wzywam wszyst-
ie zainteresowane tą sprawą osoby,

Aby zgłaszały się do Redakcji „Kro-
Riki": Krakowska 25, m. 7, przed-

Mtąwiały swoje projekty, lub warun-
|< ewentualnego udziału w mającym

dbowstać zespole i pozostawiały swo-
e adresy, O ile osób chętnych zgłosi

znaczniejsza liczba, można bę-
zwołać zebranie, w celu omó-
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Eleonora Jaszczaninowa
Bernardyński Zaułek 8, m. 5.

 

„KRONIKA
Skomplikowana sprawa.

Pod tym nagłówkiem umieszcza
| „Kobieta Współczesna” artykuł p.
| Wigura-Kobyłeckiej jako zapocząt-
kowanie . ankiety / zatytułowanej

ma głos'. Autorce, a wraz
z nią zapewne całemu zespołowi re-
dakcyjnemu chodzi o uproszczenie
zagadnienia reformy zycia seksual-
nego, które uważa za wielce skom-
plikowane. Wobec tego i p. W. Ko-
byłecka również nie przedstawią na-
razie wyraźnego programu.

Na wstępie uogólnia, że każde
młode pokolenie — розайхапе jest
przez starszych o zepsucie. Następ-

$. p. Anna Zakrzewska
Wspomnienie pośmiertne.

Dnia 26 marca r. b: zmarła po
długich cierpieniach s. p. Anna Ża-
krzewska,

Najstarsza to chyba była natczy-
cielka polska, a z całą pewnością
najzasłużeńsza z pośród sobie współ-
czesnych.

Urodzona w 1847 r., kształciła się
w Wilnie w polskim pensjonacie p.
!Róży Dmochowskiej. Zakład ten na-
turalnie był tajnym, bo już w tamte
czasy rząd rosyjski, pragnąc jaknaj-
bardziej rusylfikować młodzież na-
szą, zamykał, lub conajmniej prze-
śladował szkoły polskie. Na pensji p.
Dmochowskiej wykładali lepsi pol-
scy nauczyciele, b. profesorowie U-
niwersytetu Wileńskiego. _ Historję
powszechną wykładał Aleksander
Zdanowicz.

Młodziutka Anna, już z domu ro-
dzinnego wyniosła gorącą miłość Bo-
ga i Ojczyzny, tu zaś w zakładzie po-
słębiła jeszcze bardziej te uczucia i
wierną im została przez całe życie.

Młodemi oczyma patrzala na
przygotowanie narodu do walki o
niepodległość kraju, śledziła gorą-
cem i wrażliwem sercem  przebieg
powstania i bolała nad jego upad-
kiem.

Młody Ignacy Zdanowicz, syn
profesora, poszedł jeden z pierw-
szych w bój i rozstrzelany został w
Wiilnie, Anna Zakrzewska była przy
śmierci młodego bohatera, a potem
przy egzekucjach innych obrońców
kraju. Może widok tych bohater-
skich postaci, idących na śmierć z
niezłomną wiarą w przyszłość i nie-
podległość Polski, utrwalił i w duszy
młodej dziewczyny silne przekona-
nie, że te wszelkie walki, cierpienia
i ofiary, nie przejdą bez śladu, że z
krwi bohaterów 1863 r. powstać mu-
szą mściciele, którzy zdobędą Nie-
podległą Ojczyznę. Nigdy bowiem,
przez całe długie życie, Anna Za-
krzewska nie załamała się w tych
przekonaniach i uczuciach.

Wierna wielkiej idei, że do nie-
podległości kraju iść należy wielką
ideową pracą, postanowiła zostać
nauczycelką, Zdobyłą w 16-ym roku
życia rządowy dyplom nauczycielski
i rozpoczęła swój zawód. Pracowała
w domach ziemiańskich jako nauczy.
cielką prywatna. Ucząc powierzoną
sobie młodzież, wychowywała ją
jednocześnie w duchu głęboko reli-
gijnym i narodowym- Śzczepiła wia-
rę w zmartwychwstanie Polski i przy
$otowywała dla niej dzielnych i о-
fiarnych pracowników.

Po osiedleniu się u matki w Wil-
nie, Anna Zakrzewska zamieszkała z
nią również i oddała się wychowy-
waniu dwuch młodszych sióstr. Da-
wała też lekcje w domach prywat-
nych, które ubiegały się o naukę p.
Zakrzewskiejdla swych dzieci, Pra-
cą swą utrzymywała poniekąd całą
rodzinę. A po za lekcjami płatnemi,
ileż było bezpłatnych! Musiało czasu
starczyć dla wszystkich i wszystkim
winno się wlać do serca ukochanie
Boga i Ojczyzny.Pracowała wciąż nad
własnem wykształceniem,
głębieniem swej wiedzy, dbała nie-
zmiernie o czystość i poprawność
mowy rodzimej i urabianie szlachet-
ności duszy polskiej.

To też w licznym zastępie jej wy-
chowanic i wychowanków byli i są
jeszcze ludzie więcej lub mniej zdol-
ni, lub wykształceni, ale nie było
marnych, obłudnych jednostek. Prze
wodniczka ich i wychowawczyni u-
miała budzić dusze i kształcić cha-
raktery: Pogodna i wytrwała w pra-
cy, obowiązkowa: i wymagająca od
siebie, była przytem ś. p. Anna Za-
krzewska do ostatnich chwil swego
życia jasnym, dobrym duchem ro-
dzinnego domu- 4

Sprawy społeczne, ogólne zajmo-
wały Ją niezmiernie. Żywy jej umyłs
i niespożyta inteligencja nie dozwala
ły pamiętać o jej podeszłym wieku.
Starsi i młodzież czuli się zarówno
dobrze w jej towarzystwie, bo do
każdego wieku umiała się zastoso-
wać i o każdej kwestji mówić w spo-
sób zajmujący i ujmujący.

To też odeszła w zaświaty po
długiem, owocnem życiu serdecznie
żałowana przez wszystkich, którzy
się z nią bodaj na krótko zetknęli.
Odeszła, lecz żyć będzie w pamięci
pozostałych, jakko uosobienie nie-
złomnej wiary w Polskę i głębokiego umiłowania ziemi rodzinnej.

‚ M, Reutt.

 

nad po-|-

DZIENNIK WILEŃSKI

PRA

nie żali się, że dzisiejszą młodzież |
nie wypowiada się w tych sprawach|
jasno, pewne zaś jej odłamy, które
zabierały głos, posądza o obłudę czy
zakłamanie, nie może widocznie u-

| wierzyć, aby w dzisiejszych czasach,
gdy „starsi pozwalają na „wolną|

| miłość”, znalazły się takie jedagetki,|

obyczajów.
Ale przystąpmy kolejno do rze-

czy. Według p. W. K., walka pomię-
dzy starymi a młodymi toczyła się
zawsze o nową moralność, Przyjmu-
jemy narazie to uogólnienie, podkła-
dając pod tą definicję wszelkie za-
gadnienia natury społeczno - filozo-
ficznej, sprowadzające się do zasady
pogańskiej nawet „nie czyń drugie-
mu, co tobie nie miłe - Nie możemy
się jednak zgodzić z autorką, że kon-
ilikty, wynikające w rodzinach przy
kojarzeniu małżeństw z rozsądku,
nazywać należy walką o nową mo-
ralność, zasadniczo chodziło właśnie
o dobieranie „męża przyjaciela”,
wbrew dążeniom młodych do opie-
rania małżeństwa na niepewnej pod-
stawie pociągu zmysłowego. Pod
tym względem stosunki układały się
po wszystkie czasy i we wszystkich
środowiskach według zednej modły,
mniej lub więcej szczęśliwie dla
kojarzących się par.

Jeżeli być ścisłym, to właściwie
w minionem pokoleniu młodych był
pewien prąd dążący do zmian za-
sadniczych w zakresie spraw seksu-
alnych, chodziło mianowicie o równe
prawa w małżeństwie, domaganie się
czystości zarówno od kobiety jak i
od mężczyzny, czyli stosowanie się
do wymagań religji chrześcijańskiej.
Objawem tego kierunku było stowa-
rzyszenie Elsów.

Że prąd ten był słaby i ogarnął
tylko nieznaczną stosunkowo, choć
wyborową grupę młodzieży, świad-
czy fakt, iż strona walcząca o prawo
do bezkarnego i nieodpowiedzialne-
$o zaspakajania pociągu zmysłowe-
go, rekrutuje się właśnie z tegoż sa-
mego pokolenia. Ono to dąży do
zmiany kodeksu i prawa małżeńskie-
go, ono rozczytuje się w Lindsey'u i
Russel'u i ono chciałoby narzucić
całemu społeczeństwu swoje liber-
tyńskie w tej kwestji poglądy. Ponie-
waż prądy, którym hołduje, przywia-
ły do nas z za oceanu a jeszcze
wcześniej realizowano je w sąsied-
nich Sowietach, więc nasza mło-
dzież, która jest przeważnie narodo-
wą v katolicką, odnosi się do tych
praktyk z należną rezerwą, o ile zaś
się wypowiada i przeciwstawia p.p.
Krzywieskim-Tylickim i Boy'om tu-
dzież innym propagatorom życia u-
łatwionego, to czyni to z przekona-
nia, bynajmniej nie z obłudy. Cóżby
mogła na swej nieszczerości zyskąć?
Czyż kierunek narodowo - religijny
cieszyć się może specjalnem uprzy-
wilejowaniem w dziesiejszej Polsce?

To stanowisko młodzieży nie do-
gadza autorce, gdyż przeczy jej tem,
że starsi zawsze zarzucają młodzie-
ży „zepsucie'. — A może autorka
w tym celu posądza ją o obłudę, że-
by było owo jej twierdzienie uspra-
wiedliwionem?, boć trudno nam
przypuścić, że „zepsuciem' nazywa
dążenie do czystości w życiu seksu-
alnem.

Dziwi również p. W. K, že
wśród młodzieży żeńskiej panuje ta-
kie pomieszanie pojęć. Nie chcą od-
różniać „zdrowych zasad małżeń-
stwa koleżeńskiego'* (wyrażenie au-
torki) od prostytucji, która według
ich rozumienia ma nawet tę wyż-
szość „że jest pewną pozycją spo-
łeczną”, podczas, gdy taka „żona ko-
leżeńska'' musi się borykać z opinią,
ewentualnie przyjściem na świat
„nieślubnego dziecka” i t. p. kom-
plikacjami, od których wolny będzie
zawsze „mąż koleżeński".

Zaprawdę, dużo z tem młodem
pokoleniem ma p. W. K. kłopotu! a
takby chciała ułatwić tym młodym
anienkom i tym młodym chłopcom,
" używali życia, nie narażając. się
ani na niebezpieczeństwo chorób
wenerycznych, ani na trudy macie-
rzyństwa... Wj swej nieporadności
składa winę na mężczyzn, którzy nie
dorośli jeszcze do tych idealnych
stosunków, o jakich piszą Lindsey i
Russel. Nie traci jednak nadziei, że
z czasem, zapewne przy pomocy
sprawniejszego i powszechniejszego
działania poradni świadomego ma-
cierzyństwa, dadzą się oni wycho-
wać na „mężów przyjaciół”, którzy

„nej
„miejscu odpowiedž redakcji, skiero-|

CY
 

waną .pod adresem Boy'a-Żeleńskie-'
$o, na skutek jego artykułu „Cicha|
zmowa”, umieszczonego w „Wiado-|
mościach Literackich”. Propagator

wicie „Kobiecie Współczesnej”, że|
przemilcza tak doniosłą sprawę, jak;
uprawianą przez niego akcję ušwia-|
domionego macierzyństwa”.

Redakcja odpiera ten zarzut jako
niesprawiedliwy i niesiuszny, dając|
wyjaśnienie w bardzo dyplomatycz-
ną ujętą formę:

„Kob. Wsp.“ jest pismem o wy-|
rażnem obliczu społecznem i okre-|
ślonem stanowisku wobec aktual-
nych zagadnień życia współczesne-|
śo. Sprawa regulacji urodzin i świa-
domego macierzyństwa niejednokrot
nie była poruszana na łamach na-
szego pisma w związku z całokształ-
tem spraw gospodarczych, społecz-|
nych i politycznych (zagadnienie pa-|
cyfizmu, bezrobocia, teminiai),
stanowiących

 

współczesną rzeczy- |

celowe i właściwe wydzielanie za-
gadnień życia obyczajowego i roz-
patrywanie ich bez łączności z kwe-
stjami społecznemi 1 politycznemi,
których są wynikiem i rezultatem.
Nie wierzymy bowiem w istotne i
zasadnicze zmiany w życiu obycza-
jowem bez jednoczesnych przemian
ekonomicznych i społecznych.

„Kob. Wisp." nie prowadzi spec-
jalnej propagandy „świadomego ma-
cierzyństwa”, gdyż stery, do których
dociera, jej czytelniczki, rekrutują
się ze środowiska inteligencji dosta-
tecznie uświadomionej w tej kwe-
stji”,

Kay Son Gelio będzie zado-
wolony z tej odpowiedzi i czy się po-
dobnej spodziewał? Sądzimy, że „wj
nie jest bowiem szczerą ale wykręt-
ną, gdyż jego zdaniem jeżeli ,„Kob.
Wsp.' prowadziła jawną akcję za
niekaralnością poronień, czyli jeżeli
powiedziała a — należy się spodzie-
wać, że powie również b — i poprze
na całej linji usiłowania Boy'a et

Należy nam jednak rozważyć bli-
żej odpowiedź ,„„Kob. Wsp.“ i co ma  
MICHAŁ

ZAMKOWA 20.

opowieści o dzieciach, które znają
bohaterów i ludzi wielkiego czynu
bądź z kin, bądź z opowieści, nie
dostrzegają natomiast ołiarnej i
wielkiej pracy swych rodziców, aż
dopiero. w pewnej  niespodzianej
chwili otwierają się im oczy.

MW. powiastce „Dla wszystkich lu-
dzi” mały Łukaszek podczas bitwy
szalejącej w pobliżu, idzie z ojcem
w pole. Starszy syn na wojnie, ko-
nia zabrano również do wojska, sta-
ry Drozd zaprzągł więc krowę do
pługa i orze, Łukaszek pomaga ojcu.
W pewnej chwili żołnierze wołają na
starego, by uciekał, bo tu kule lata-
ją. — A wy czemu nie uciekacie? —
pyta Drozd. — Bo to nasza żołnier-
ska powinność — mówią. A on na
to. — A moja chłopska powinność i
mój chłopski honor ziemię pod temi
kulami uprawiać, na chleb dla
wszystkich ludzi, którzy są głodni
chleba: — Żołnierze salutują stare-
$0 i Łukaszek zrozumiał, że tak, jak
żołnierze, to i ojciec jego pełni
uczciwie swój obowiązek.
W obrazku pt. „Więcej jak król”

dzieci lekarza w maiem miastecz-
ku, czytając opis choroby króla an-
gielskiego, zachwycają się, że tak
cały naród angielski troszczył się i
martwił chorobą swego władcy. Ro-
mek chciałby być królem. Wtem
lekarz-ojciec ich zapada na ciężkie
zapalenie płuc. Tłumy biednych,
ludzi, których lata całe ratował,
gromadzą się koło domu chorego.   zechcą wspólnie z „żoną przyjaciół-

ką'' zwalczać przesądy i borykać się
z trudnościami małżeństw koleżeń-.
skich.

Na uspokojenie możemy paniom
ż Redakcji „Kobiety Wspėiczesnej“.
zakomunikować, że dzisiaj po ogło-
szeniu listu pasterskiego, cała ta,
wielce „Skomplikowana Sprawa“ zu“
pełnie się już wyjaśniła i uprościła.|
Mamy teraz tylko dwa wyjścia: albo|
katolicki pogląd na sprawy seksual-|
ne, to jest: sakramentalne małżeń-
stwo, którego jedynym celem jest ro-
dzina, albo nawrót do pogaństwa, bo|
wszelkie inne kombinacje, w tej czy!
innej praktykowanej tormie, będą

| zawsze tylko prostytucją, Wszelkie
stosunki seksualne, mie mające па '

 szyscy zmartwieni szczerze. Wie-|
lu przynosi ubogie dary. Chłopczyk |
sierota oddaje swój skarb  najdroż-|
szy — drewnianego konika. Dostał|
go od doktora podczas ciężkiej cho-.|
roby i zaraz potem wyzdrowiał, Te-|
raz oddaje doktorowi, niech się i on|
tą zabawką ucieszy i wróci do zdro-

celu wydania potomstwa, niezgodne
są zarówno z prawem naluralnem |
jak t naprzyrodzonem i potępiane)
były zawsze przez wszelkie systemy|
istotnej moralności i przez wszystkie
pokolenia, o ile tę moralnośćwyzna-
wały.

Tertium non datur.
©. Godlewska.

„Mądrej głowie—dość na słowie'
czyli „Porozumienie w rodzinie".

W Nr. 11 „Kobiety Współczes- właściwie znaczyć „rozpatrywanie teligencji odbyło się, jak co roku,
czytamy na mniej widocznem danej sprawy w zależności od cało- tradycyjne święcone,

ZANIM KUPISZ PRZEKONAJ SIĘ, ŻE
Akumulatory, bat. anodowe, głośniki i najnowszy

radjosprzęt najtaniej w firmie

Z ostatnich wydawnictw.
«Dom wielki jak świat». E. Szelburg.

Nakład Gebethnera i Wolffa. BibliotekaMłodzieży.
Autorka dała tu 7 bardzo ładnych wia. I doktór wyzdrowiał, bo jak:'4: pławienia się w słońcu i oddy-

kształtu warunków społecznych i go
spodarczych?'.

Czyżby dla „Kob. Wsp.” nie
istniała moralność bezwzględna —
ale uzależniona od czasu i szeroko-

któreby szczerze dążyły do czystości „Życia świadomego” zarzuca miano- |ści geograficznej? Jeżeli dzisiejszy
kryzys ma wpływać na odwracanie
naszych kryterjów etycznych, dla-
czego nie wysuwać
dziedzinach zasad moralnych. Moż-
naby naprzykład zorganizować po-
radnie fałszerstwa pieniędzy, podra-
bianie podpisów, obionę literackich |

innych prze-plagjatów i tysiące
stępstw, które figurują pod odpo-
wiedniemi paragrafami kodeksów
karnych. Czyżby tylko jedna jedyna
dziedzina życia seksualnego miała

j ten przywilej, że obowiązujące i w
niej również przepisy moralne mogą
być zawieszane, albo uzależniane od
takich czy inych konjuaktur społecz-
nych, czy ekonomicznych?

Nie mamy pod tym względem
żadnych wątpliwości, że  „Kob.
Wsp.' sprzyja i popiera akcję Boy'a

wistość: Natomiast nie uważamy Zażeleńskiego — ale dlaczego uchyla
się od wyraźnego z nim współdziała-
nia, dlaczego tak trućcno wypowie-
dzieć jej to małe słóweczko „tak” a
woli je zastąpić innem, mniej stano-
wczem „jeżeli''? Jesteśmy przekona-
ni, że i Boy-Żeleński ani chwili nie
myślał, iż ma w „Kob. Wsp.' —prze-
ciwniczki swoich poglądów, a jeżeli
wystąpił ze swoją „Cichą zmową''—
to jedynie w tym celu, aby Sz. Panie
zmusić do kategorycznego wypowie-
dzenią się.

Cały ten djaloś ma jednak dla
nas pewne znaczenie i to w sensie
dodatnim. Boy szuka oparcia o szer-
sze koła, czy też ugrupowania — a
te Koła nie stoją twardym murem,
choć noszą etykietę współczesności,
ale lekko się uchylają, są niepewne i
chwiejne. Czyżby list pasterski wy-
wołał tę mobilizację sił, działają-
cych świadomie w kierunku podko-
pywanią się pod niezmienne zasady
etyki katolickiej? i nietylko kato-
lickiej, bo już swego czasu i Niniwa
przed nią się ugięła, a Sodoma i Go-
morra nadała tej akcji nazwę do
dziś stosowaną. ` M. G.

GIRDA|
TEL. 16-28.

ich w innych:

KOBIECEJ.

 

[Z herbaciarni N. 0. K.
W. pierwszym dniu świąt му Бег-

baciarni N. O. K. dla bezrobotnej in-

| Dzięki oliarności społeczeństwa
, stoły w herbaciarni w aniu tym suto
| były zastawione, a panie dyżurne,
"zgromadzone dla podzielenia się
jajkiem ze swymi miłymi gośćmi

| ledwo mogły nadążyć z obsługą 250
„osób, które przybyły na śniadanie
, do herbaciarni.

Kilka godzin upłynęło w miłym,
"serdecznym nastroju, który oderwał
naszych bezrobotnych od codzien-
nych trosk i kłopotów

Podziękowanie,
Narodowa Organizacja Kobiet

składa podziękowanie Dyrekcji Te-
'atru Wielkiego za udzielenie 42-ch
bezpłatnych biletów na przedstawie-

„nie „Golgoty” dla małoletnich gaze-
ciarzy, uczęszczających do świetlicy
N. O. K., jak również p. Stollemu,
dyrektorowi Huty Szklanej „Nie-
men' za 25 zł, Dyrekcii Banku Go-
'spodarstwa Krajowego za 20 zł,
przesłanych na powyższą świetlicę,
oraz p. Marji Maliszewskiej za 10 zł.
dla bezrobotnych= do dyspozycji
N.O.K. : e)

HEMOROIDYeo
Z. F, K, Rz. 16/2—34. Nr. 2.

 

Ogródki działkowe.
Tęsknota do własnego kawałka

ziemi to uczucie powszechnie spo-
tykane nawet u najbardziej zaka-
mieniałych „mieszczuchów', Każdy
z nich marzy o tem by przynajmniej
na starość osiąść na własnym grun-
cie i przez całe życie ciula grosz do
grosza, ażeby móc to marzenie w
czyn wprowadzić. Myśl zakładania
„Ogródków Działkowych” na tem
uczuciu przedewszystkiem się opie-
ra- „Ogródek Działkowy” daje przy-
najmniej do pewnego stopnia zaspo-
kojenie tej wiecznej tęsknoty do zie-
mi własnej, nie mówiąc już o wielo-
stronnych korzyściach, które dać
może ponadto, jeśli jest racjonalnie
prowadzony.

Ogródek estetycznie rozplano-
wany i starannie pielęgnowany, pod-
nosi pod względem kuituralnym po-
ziom terenu, na którym się znajduje,
zasila działkowca materjalnie, dając

 

pracy na ziemi tym, co w swych wil-
gotnych, ponurych mieszkaniach za-
pomnieli już, jak słońce wygląda.
Oto są korzyści ogródków działko-

nie mniej ważne, że pracą na roli

odciąga nieraz ojca od szukania nie-
zdrowych podniet po szynkach i ba-
rach a dzieci od ulicy i napełnią du- 

mówiła Krysia skoro tyle  serc|

zdrowiał, to się to stać musiało. A!
Romek już nie królem pragnie być,,
lecz jak tatuś doktorem. |

Ostatni obrazek pt. „Dom wielki!
jak šwiat“ to opowieść o cichej, | 7.000 ogródków
ciągłej pracy matki w domu. Nie o-|
ceniały tego dzieci, gdy matka wy-
rzekła się każdej przyjemności, tłu-
„macząc się, że ma pilną w domu ro-
botę. Dzieci mówiły: „jaką tam ro-
bota? Nie idzie mama do fabryki,
jak ojciec, nie odrabia lekcji, jak
my“,

Bo, jak mówił ojciec, najtrudniej
zobaczyć to, co się widuje codzień.
l one też dopiero wtedy zrozumiały
całą pracę, całe poświęcenie matki,
śdy ta ciężko zaniemogła. Zrozu-
miały czem jest matka w domu, mat-
ka, która troszczy się o wszystkich i
wszystko. Dzięki bowiem matkom
każdy dom rodzinny jest tak wielki,
jak świat. Bo serce matki, które
jest każdego domu podwaliną, mówi
autorka, cały świat obejmuje swą> SRardzo ła: i pożyteczna ksią-
żeczka, oby była Eryk pra naj-

szę człowieka radością, jaką daje
zawsze możność obcowania z natu-

chania pełną piersią powietrzem. Te
| pragnęło razem z nimi, by Tatuś wy- Taz w dobie bezrobocia szczególniej

wskazane jest zakładanie jak naj-
większej ilości ogródków, przy któ-
rych jest możność zatrudnienia bez-
robotnych.

WI Polsce w roku ubiegłym było
działkowych, a

choć ta cyfra jest jeszcze bardzo
znikomą w stosunku do innych
państw. (Niemcy mają 1.400.000,
Francja 400.000, Belgja 30.000, An-
ślja 1.200:000), miejmy nadzieję, że
liczba ich będzie z każdym rokiem
wzrastała. U nas w Wilnie działal-
ność tę zapoczątkowaia Narodowa
Organizacja Kobiet, zakładając w ro-
ku 30-ym pierwszy ogródek na Soł-
taniszkach, złożony z 29 działek, w
1933 roku okazała się potrzeba roz-
szerzenia terenu i powstał drugi na
Śnipiszkach, a w roku bieżącym N.
O. K. projektuje założenie jeszcze
dwóch nowych. Zapotrzebowanie na
działki wzrasta wciąż, a przeświad-
czenie o potrzebie prowadzenia tej
pożytecznej placówki dodaje bodźca
i skłania do dalszej działalności,—

Uporczywe zaparcie, katary jelita
bego, przechodzą przy używaniu rano i bardziej przez dzieci nasze.

M. R.

wieczorem po szklance naturalnej wody
$orzkiej „Franciszka - Józefa”. Żądać w
Aptekach i drogerjach. 8362

ROSE TEL BAI TTT SS T STN ITK KSIEPATSASS

Wystawa w Zachęcie Sztuk Pięknych.
W, Tow. Zachęty Sztuk Pięknych

w Warszawie trwą obecnie Wysta-
wa, w której żywy udział biorą ko-
biety.

Z pośród artystek malarek, bio-
rących udział w tej wystawie, wy-
mienić należy  przedewszystkiem
świetny olejny portret !reny Łuczyń-
skiej - Szymanowskiej (Warszawa).
Doskonale rytowany i ładny w kolo-
rze „portret siostry” Heleny Teodo-
rowicz . Karpowskiej. Dalej dwa
dobre olejne portrety Janiny Bobiń-
skiej Paszkowskiej (Warszawa). Dwa
realistyczne portrety Marji Koźniew
skiej (Warszawa), z których zwła-
szcza portret d-rowej J. R. jest na
wysokim poziomie, zarówno pod
względem technicznym, jak kompo-
zycyjnym. W! subtelnych tonach u-
trzymany pastelowy portreś  Zofji

 

Rudzkiej (Warszawa). Pełen wdzię*
ku autoportret Haliny Kowalskiej
(Radom) i olejne portrety J. Lasz-
kiewicz . Mieszczenkowskiej, oraz
Stanisławy Prus - Wiśniewskiej,

Jedną z sal Zachęty zajęła Wy-
slawą Sekcji Morskiej Polskiego To-
warzystwą Artystycznego. Widzimy
tu znów prace czterech zaszczytnie
znanych artystek . mal. Na pierwszy
plan wysywają się bardzo piękne
akwarele Zofji Stankiewiczówny.

Janina Bobińska - Paszkowska
dała tym razem jeden tylko pejzaż
olejny z nad zatoki Puckiej w szary
wietrzny dzień, Marja Berezowska
Wolska dwie śmiało malowane ak-
warele — i Wiesława Jasińska pe-
łen sentymentu widok z otwartego
okna ną szare jesienne morzepo-
przez bukiet jesiennych kwiatów,

6.3"e. PILCE Ва

owoce i jarzyny, dostarczą zdrowej.

wych, nie mówiąc już o tem, co jest“
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"KRONIKA.
JAKA DZIš BĘDZIE POGODA?

Naogół jeszcze dość pugodnie
i ciepło, nocą miejscami przymrozki
Umiarkowane wiatry południowo
wschodnie i południowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza .Nr. 23

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Ja4-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh11-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela
al. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach, prócz  Śn-
piszek.

następujące

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracja Najśw. $akramen-

tu Sodalicji Marjańskiej A-czek od-
będzie się w piątek о godz. G-ej
po poł.
— Zmiany w duchowieństwie.

Na mocy zarządzenia J. E. ks. Arcy-
biskupa-Metropolity w składzie oso-
bistym duchowieństwa. archidiecezji
wileńskiej zaszły następujące zmia-
ny: ks. Antoni Swil, proboszcz w
Kalinówce, maznaczony został na
proboszcza do Moniek, a ks. Cy-
prjan Łazowski, dotychczasowy pra-
boszcz w Mońkach, na proboszcza
do Kalinówki. Ks. Piotr Błażejewicz,
proboszcz w Rukojniach, na probo-
szcza do Korkožyszek, zaś ks. Józef
Szołkowski, proboszcz w Korkożysz-
kach, na proboszcza do Rukojń. Ks.
Benedykt Borkowski, proboszcz
w Czarnej Wsi, na proboszcza do
Krzemienicy.

Z MIASTA
— Przejażdżka J. E. ks. Arcy-

biskupa - Metropolity Romualda
Jałbrzykowskiego. W stanie zdro
wia przebywającego w lecznicy Św.
Józefa na Nowym Świecie J. E ks.
Arcybiskupa=Metropolity Romualda
Jałbrzykowskiego poprawa posunęła
się o tyle naprzód, że Arcypasterz
może obecnie odbywać kilkugodzin-
ne przejażdżki samochodem i diuż-
sze przechadzki.

Wczoraj około godz. 1-ej w po-
łudnie Arcypasterz, korzystając z
pięknej pogody, odbył dłuższą prze-
jażdżkę samochodem do Trynopola.
Po niej Frcypasterz czuł się nad-
zwyczaj dobrze. Przejażdżka orzeź
wiła Go i wpłynęła dodatnio na

stan zdrowia chorego.
— Dochód z pisanek i palm.

Koło Pań Komitetu Ratowania Ba-
zyliki wileńskiej zorganizowało w
okresie przedświątecznym sprzedaż
artystycznych pisanek  wielkanoc-
nych, zrobionych przez członkinie
Koła. Pozatem w niedzielę Palmo-
wą Koło sprzedawało piękne palmy,
również zrobione przez swoje
członkinie. :

Ze sprzedažy wspomnianych pi-
sanek i palm Koło uzyskało koło 200
złotych czystego dochodu. Kwota ta
przeznaczona została na dalsze pra-
ce ratowniczew Katedrze wileńskiej.

ROZNNTOŚCI
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Jutro premjera!
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goa $TRÓŁKI PODZAMECKIE wzsą
poczta MACIEJOWICE, województwo LUBELSKIE

Drzewa
OWOCOWE, OZDOBNE, IGLASTE, LIŚCIASTE I BYLINY

Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje i udziela kredytu na

(ARZEŚCIJAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY w WILNIE, nl. Zamkowa 18.
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Dzłś nieodwołalnie

przyjęty tak entu-
zjastycznie jak re-
prezent. polskiej

ZAGŁADA
Atak lotniczy! Miasto w obłokach gazów trujących.

— Wznowienie robót ratowni-
czych w Bazylice wileńskiej. Wkrót-
ce zostaną wznowione roboty ratow-
nicze w Bazylice wileńskiej. Prowa-
dzone one będą w kaplicy im. Maryi.
Wznowienie tych robót nastąpi praw
dopodobnie w tym tygodniu.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Prace regulacyjne koto

elektrowni miejskiej rozpoczną się
w maju. Niezależnie od powyższego
Urząd Wojewódzki w ciągu lata
przystąpi do regulacji rzeki w oko-
licach Kalwarii.
— Roboty na ul. I Baterji.

W najbliższym czasie Zarząd miasta
przystąpi do robót na ul. | Baterji
Jezdnia zostanie przesunięta bliżej
rzeki i połączona ze skarpami za
pomocą specjalnie urządzonego zie-
leńca Nad samym brzegiem rzeki
przebiegać będzie aleja zasadzona
drzewami. ;
— Miejska straż ogniowa o-

trzymała w tych dniach od Powszech
nego Zakładu Ulbezpieczeń 6 apara-
tów tlenowych, 1 sikawkę motoro-
wą i 1000 metrów węża gumowego.
Szczególnie aparaty tlenowe umo:
żliwią strażakom rozwijanie w miesz-
kaniach, objętych pożarem, szybkiej
i skutecznej akcji ratunkowej.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Przygotowania do poboru

rocznika 1913-90 zostały już defi
nitywnie zakończone. W  najbliż-
szych dniach na ulicach miasta
mają się ukazać obwieszczenia, za-
rządzające pobór wspomnianego
rocznika. Komisje poborowe roz-
poczną urzędowania w pierwszych
dniach maja i trwać będą prawie
do końca czerwca.
W związku z tem należy zwrócić

uwagę poborowych na konieczność
już teraz zaopatrzenia się we wszyst-
kie niezbędne dokumenty, gdyż
brak ich może poborowego narazić
na niepotrzebne komplikacje, a czę-
sto nawet na dotkliwe kary.

SPRAWY PODATKOWE.

— 70 procent wpływów po-
datkowych. W ciągu marca r. b.
do kas skarbowych wpłynęło około
70 proc. należnych sum za różne
podatki płatne w miesiącach stycz-
niu, lutym i marcu r. b.

Wołaty podatkowe w okresie
przedświątecznym były naogół sła-
be i w ostatnim tygodniu nie do-
sęgły nawet 30 proc. należności

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— 700 nowych punktów sprze-

daży wyrobów tytoniowych. Wo
bec wprowadzenia w-lnego handlu
wyrobami  tytoniowemi w ciągu
ostatnich 2 miesięcy w mieście
wydano około /700 nowych zezwol-ń
na sprzedaż wyrobów tytoniowych.
Zezwolenia wydawane były prze-
ważnie sklepom spożywczym i ko-
lonjalnym. *

PSI  

T
wicie mówiony

Codziennie poranki od godz. 2-ej do 4-ej na film

DZIS. Wschodal fllm gg 5 A 2] R A 6&
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„DZIENNIE

— Wciąż likwidacja przedsię-
biorstw handlowych. W ciągu
marca w Wilnie uległo likwidacji 9
przedsiębiorstw handlowych, w tem
jedno przemysłowe. W tymże mie-
siącu uruchomiło handel 16 budek
ze sprzedażą napojów chłodzących
i owoców. |

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.|
— (o zyskaii szewcy na straj

ku? Trwający od przeszło trzech
tygodni strajk szewców zakończył
się przed świętami. W tych dniach
ostatecznie opracowana została kal-
kulacja cen za robociznę. Poczyna-
jąc od bieżącego sezonu praca
w warsztatach szewckich będzie
trwała tylko 8 godzin, a nie, jak
dotychczas praktykowało się, po
10—12, a nawet 16 na dobę. Naogół
ceny za robociznę w porównaniu
z rokiem ubiegłym wzrosły, nato-
miast w porównaniu z ostatnim
obowiązującym cennikiem z roku
1930 zmalały przeszło o połowę.
Wynagrodzenie za godzinę pracy
ustalono w wysokości 25 groszy.
Ceny zaś za wykonanie poszczegó!-
nych gatunków obuwia ustalone
zostały w następujących wysoko-
ściach: za parę bucików męskich
pasowych — 5 zł. 20 gr., za parę
szpilkowych — 4 zł., za parę dam-
skich pasowych—4 zł. 70 gr., a dam-
skich szpilkowych — 3 zł. 50 gr.
Szewcy jednocześnie zastrzegli pra-
codawcom, że mimo podwyżki cen
na robociznę, ceny na sprzedawane
(obuwie nie mogą być wyższe od
dotychczasowych, ponieważ wspo-
maianą podwyżkę pokrywa w zu-
pełności zniżka cen na surowce.
— Walne zgromadzenie mu

rarzy | betoniarzy odbędzie się
dziś o godz. 6-ej wiecz. w sali przy.
ul Metropolitalnej 1. Rozpatrywana
będzie sprawa płacenia ustalonych
dla murarzy stawek za pracę.
— Walne zgromadzenie cieśli

odbędzie się jutro o godz. 6 wiecz
w sali przy ul. Metropolitalnej 1.
Przedmiotem obrad będą sprawy
organizacyjne i zawodowe, a między
innemi ustalenie wysokości płac
w bieżącym sezonie

SPRAWY ROBOTNICZE.
| — Nieznaczne zmniejszenie się
bezrobocia. Bezrobocie w Wilnie
uległo w ubiegłym tygodniu dalszej
zniżce. W porównaniu z tygodniem
poprzednim liczba. bezrobotnych
zmniejszyła się o 27 osób. Ogółem
w Wilnie znajduje się obecnie 5785
bezrobotnych

SPRAWY SZKOLNE.
— Wznowienie nauki szkolnej.

Wczoraj na terenie całego wilen-
skiego okręgu szkolnego we wszyst-
kich szkołach średnich i powszech-
nych wznowione zostały po ferjach
wielkanocnych normalne zajęcia
szkolne.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—Kurs strażacki, Onegdaj roz-

począł się w Wilnie kurs dokształ-
cający dla naczelników ochotniczych
straży ogniowych m. Wilna. Kurs
będzie trwał około 2 miesięcy i ma 
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 na celu przygotowanie oficerów stra-

i śpiewany w języku rosyjskim.

„KRÓL KRÓLÓW" po cenach zni
PARTER 25 gr.

 

W następnym pro
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jest pie

ANNABELLA I GUSTAW FROELICH w rolach głównych.

ASSIGNEDSMNINI OT оф TIK OIS

nie zachwycli tak publiczności i nie był
Dz'ś całe Wilno mówi
tylko o tym miljoncwym
kiejnocie,
raz pierwszy wystę ują

Jes'cze żaden polski film, nie wywarł takiego wrażenia, nis miał takiego powodzenia,

KOCHA... LUBI... ?ZANUJE...
wszystkie asy i gwiazdy Loda Halama, Bodo, Walter, Pogorzalska, Chmurkowska, Tom, Znicz | in. — Nad program:

Atrakcje. Początek o godz. 4-ej.

|209 PEJĘTEBZYSISTERTAGE PPR O WONNA i

DZIŚ PREMJERA. Wielka uczta dla wielbicielek I wielbicieli kina! Sukces nad sukcesami. Emoeja nad emocjami. Najbardziej aktu:lny
film doby obecnej p. t.:

Drukarnia

   

większa sensacja świata

Zaskomity twór geniuszu
ludzkiego stanowiący ze-

 

WARSZAWY”.

 

 

MILERSKI
 

ży ogniowej do prowadzenia należy-
tego tych organizacji. Kurs przepro-
wadza straż miejska na własnym te-
renie
— Walne Zgromadzenie Związku

Absolwentów gimn. Jezuitów w Wil-
nie odbędzie się w piątek o godz. 10
m: 30 w lokalu Związku i będzie po-
przedzone Mszą św. o godz. 9-ej w
kościele św. Kazimierza. Tego same-
go dnia o godz. 18-ej odbędzie się
tradycyjne ,święcone”, a w sobotę
7 b. m. zabawa taneczna.

DOBROCZYNNOŚĆ.
Rozszerzenie jadłodajni dla

najuboższych. Zorganizowana i pro-
wadzona przez _Archidiecezjalny
Związek Towarzystw Dobroczynno-
šci „Caritas“ jadłodajnia dia naj-
uboższych naszego miasta w ostat-
nich czasach rozwinęła się do tego
stopnia, że nie może pomieścić w
swych murach zgłaszających się po
posiłek biednych-
W związku z tem „Caritas“ po-

stanowił rozszerzyć ją. W tym celu
zostanie urządzona nad lokalem о-
becnej jadłodajni w murach Kon-
wentu O.O. Bonifratrów przy placu
Napoleona jeszcze jedna obszerna
sala, przystosowana na pomiesz-
czenie ponad 100 osób.

Roboty nad urządzaniem wspom-
nianej sali już się rozpoczęły.  Za-
kończenie ich nastąpi prawdopodob-
nie w przyszłym tygodniu.

Po uroczystem poświęceniu te-
go lokalu, oddany on zostanie do u-
żytku jadłodajni. Uroczystość po-
święcenia odbędzie się w końcu
przyszłego tygodnia.

ZABAWY.
— Na niezamożne uczenice w sobotę

w sali T-wa „Sokół* odbędzie się zabawa

taneczna, urządzona przez Zarząd Opieki

Rodz. przy szkole Przemysłowo-Handlowej
im. E. Dmochowskiej na rzecz niezamożnych

uczenic tej szkoły.

Bilety do nabycia na miejscu.

Teatr|muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka — Dziś

o godz. 8-ej wiecz. Teatr Pohulanka gra

świetną komedję angielską H. Jenkins'a

„Kobieta i szmaragd” w reżyserji W. Czen-

gerego. Komedja ta pełna humoru, obfituje
w sensacyjne momenty zaginięcia « szma-

raśdu, na tle których rodzi się uczucie mi-

łości, W rolach głównych H. Skrzydłowska

i W. Ścibor. Ceny propagandowe.
-- Najbliższa premjera. W sobotę pre-

mjera głośnej komedjo-satyry A. Słonim-

skiego p. t. „Rodzina“ w režyserji W. Czen-
gerego i w wykonaniu pierwszorzędnych sił
zespołu.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, „Niebieski

Motyl* po cenach propagandowych. Dziś
barwna i melodyjna operetka - ferja w

ośmiu obrazach „Niebieski Motyl” (Pilango)

w obsadzie premjerowej. Ceny miejsc pro-

pagandowe od 25 gr.

— „Pod białym koniem*, Jutro również

po cenach propagandowych po raz 31-szy
rekordowa operetka „Pod białym koniem".
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„WSTRIECZNYJ” Re-
welacja SOWIECKIEJ
produkcji. Film całko-

żonych: BALKON 15 gr. ł

gramie ukaże się naj-

nit techniki.
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PIEGI ZNIKAJĄ
Przy słosowaniu kremu Preciosa,
spostrzeże Pani, że skóra Jej twarzy

i delikatniejszą. Piegi zostały usu-

PREC

  

 

 

POLSKIE RADJO WILNO.
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:
„Kultura życia codziennego” odczyt.

16.25: Koncert solistów. 17.20: Progr. na

piątek i rozm. 17.30: „Czem jest bank?”

pogadanka. 17.50: Słuchowisko: „Kupiec

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.

Medjolanie „Romeo i Julja“ — opera w 5

aktach Gounoda, „Wizje teatru „La Scala“

w epoce Verdiego" — odczyt. „Ze 'wiata
radjowego” — pogadanka. Kom. meteor.

Piątek, dnia 6 kwietnia 1934 r.

7.00: Czas. Muzyka. Przegląd prasy.
11.50: Wertyński (płyty). 1157: Czas. 12.05:
Stylizowane tańce różnych narodów (pły-

ninowa (płyty). Dzien. poł. 15.15: Pogadan-
ka LOPP. Wiad. o eksporcie i giełdzie.

15.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 16.10:

Koncert. 16.40: „Co się dzieje w Wilnie" —

pogad. 16.55: Komcert chóru. 17.15: Koncert
kameralny. 17.30: Recital śpiewaczy. 18.00:
„Pierwiastek życiowo-gospodarczy w pro-

gramach nowego gimnazjum“ — odczyt.
18.20: Współczesna muzyka taneczna (pły-

ty). 19.15: Cidz. odc. pow. 19.25: Feljeton
aktualny. Wiad. sport. Wil. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. Myśli wybrane. 20.02: Pogad.

muzyczna. 20.15: Koncert symfoniczny z

Filharm. Warsz. 22.40: Muzyka taneczna.

koncert, w którym wezmą udział: utalento-
wana śpiewaczka, Hanna Łosakiewicz Mo-

deusz Łuaczaj oraz wybitny wiolonczelista

polski Kazimierz Wiłkomirski Na program
złożą się arje operowe, pieśni i drobne u-

twory wiolonczelowe, z których na plan
pierwszy wysuwa się „Danza con variazio-

ni“ Cassado.
Tegoż dnia o godzinie 20usłyszymy

krótki koncert, poświęcony twórczości kom-

pozytorów francuskich ostatniego stulecia,
jak Chabrier, Debussy, Honegger i Jean
Francaix. Jako wykonawcy wystąpią u-

zdolniona pianistka Marja Barówna oraz
kapelmistrz Edmund Zygman.

Słuchowisko.
Rozgłośnia warszawska transmituje w

czwartek o godz. 17,50 wysoce wartościowe
słuchowisko, opracowane podług dramatu

Szekspira „Kupiec Wenecki* w wykonaniu
pierwszorzędnych sił aktorskich stolicy.

Transmisja z Medjolanu.
Melodyjna, nieznana w Polsce opera

Gounoda „Romeo i Julja"* transmitowana

będzie w czwartek o godz. 20,57 z teatru

„La Scala" w Medjolanie  Poprzedzi tę

transmisję słowo wstępne Romana Zrębo-
wicza. 

wiecz. 20.57: Transm. z teatru „La Scala“ w !

ty). Kom. meteor. 12.33: Utwory Rachma*

licka, znany radjosłuchaczom bas — Ta-'

 

  

  

| Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wil”.

' Korwin zł. 5 na Dom Dzieciątka Jezus
i zł. 5 na PoL Macierz Szkolną.

 

Leszek za karę gr. 50 na Polską Ma-
cierz Szkolną.

| KRONIKA POLICYJNA.
— Fatalna pomyłka. Pogotowie Ra-

tunkowe przywiozło do szpitala
Janinę Kozakiewiczównę, (Mickiewicza 22),
lat 18, która zamiast sody do picia wypiła
trucizny, przeznaczonej do  tępienia re-
„bactwa.
!

|——————_ 2

| Sala do wynajęcia ||
na odczyty i zebrania |

‹ Orzeszkowej 11 į
od 11—3 i od 6—8 wiecz. ||

„„ WARSZAWA. (Pat). Gielda. Dewizy:
« Belgja 123,75 — 124,06 — 123,44. Berlin
210,70 — 211,22 — 210,18, Gdańsk 172,70 —

173,13 — 172,27. Holandja 358,00 — 358,90
— 357,10. Londyn 27,45 — 27,58 — 27,32.

Nowy Jork 5,29'/4 — 5,32 — 5,26'/: Nowy
Jork. kabel 5,29/: — 5,32 — 5,27. Paryż
34,93 — 35,02 — 34,84. Praga 2203 — 22,02
— 22,07 — 21,97. Stokholm 141,50 — 142,20
— 140,80. Szwajcarja 171,43 — 171,86 —
171,00. Włochy 45,65 — 45,77 — 45,53.
Tendencja przeważnie słabsza.

Papiery procentowe: Pożyczka budow- |
lana 43,50. Konwersyjna 63,50. 5 proc. kole- |
jowa 57,50 — 58. Dolarówka 53,25. Stabili-
zacyjna 58,38 — 58. 8 proc. L. Z. war-
szawskie 52 — 52,50 — 52,75 53 (dwa ostat-
nie drobne). Tendencja dla pożyczek nie-
jednolita, dla listów słabsza.

Akcje: Bank Polski 78,75 — 78,50 —
78,75. Lilpop 11,60. Starachowice 10,65 —
10,60. Tendencja przeważnie utrzymana.

Dolar w obr. pryw. 5,26 — 5,27. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka ta- Rubel: 4,67 — 4,71.
neczna. . Požyczki tiks w Nowym so Do-

arowa 71,25. Dillonowska 82,50. Stabiliza-
Z ZA KOTAR STUBJO. cyjna 99, Warszawska — nienotowana.

Dwa koncerty. Śląska 63.
Dzisiaj w czwartek” o godz. 16,55 w

studjo radjowem rozpocznie się popularny WARSZAWA. (Pat). Zapocząt-

kowana przed paroma dniami zwyž-
jka funta trwała w dalszym ciągu w
dniu dzisiejszym. Jednocześnie po-
nownie wystąpiła zniżka dolara, któ-
ra sprawia, że rozpiętość między
kursami obydwu walut angielskich
poważnie wzrosła i osiągnęła oddaw.
na nienotowany stosunek-

Na giełdzie warszawskiej noto-
wano czek na Nowy Jork 5.291/4 wo-
bec 5,31 w dniu wczorajszym. Kabel
na Nowy. Jork spadł z 5.311/4 do
5.29!/:. Londyn osiągnął dawno nie-
notowany kurs 27.46 wobec 27.33 w
dniu wczorajszym. Zurych wykazał
dalsze osłabienie z 171 45 do 171,43.

_ Na giełdzie paryskiej notowano
przy otwarciu Nowy Jork 15.13 wo-
bec. 15.,191/4 przy  wczorajszem
zamknięciu, Londyn wzmocnił się z
78.40 do 78.50.

W. Londynie wobec wczorajsze-
go kursu zamknięcia Nowy Jork
notowano 5,1511/16, przy otwarciu w
dniu dzisiejszym 5.181/4 a _ później
5:18%/16. Odpowiednie kursy Paryża:
78.38, 78.40 i 78.46.
W Zurychu notowano urzędowo

Nowy Jork 3.081/4 wobec 3.09% w
dniu wczorajszym. Londyn notowa-
no 15.-9 wobec 15,91'/2. 

 

 

Milość

piętra) 3

Ciasnej)

fon 3-22.
--

duży,
z dnia na dzień bielszą wiony,

nięte, a cera nabrała świeżego mło- tel. 3-52. R -
dzieńczego wyglądu. Zrobiłtoznako* woz are a Adres tamże.
mity, niezastąpiony Krem Preciosa, MIESZKANIE | mII

4 pok. suche, ciepłe, |PANIENKI, mające ro-

   
  
 

koleńskiej z zapachem kwiatu szczęścia

Przemiły długotrwały zapach. Deka 48 gr.
POLECA

WŁADYSŁAw TRUBIŁŁO,
skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.
Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania

DO WYNAJĘCIA
Mieszkania (saika 2 i pół

mą | wygodami ciepłe,
słoneczne Tartaki 19 (10g

tam że w m. 4, lub teie-

 

DO WYNAJĘCIA
pokój (osobne wejście)

słoneczay, odno-

wygodami. Tartaki 19 m,

odremontowane ul. Ko-

1 powodzenie pozyskasz używając wody

„LOKSOTIS*

1

Biedna sierota
uczennica ill kursu
Sem. Nauc ycielskie-
go nie może opłacić
30 zł. za naukę. dkoń-
czenie zaś tego kur-
su zapewni jej lekcje
płatne. Łaskawe ofla-
ry prosimy sklad-ė
do Administracji „Dz

bielizny.

pokoje z kuen-

o warunkech

122—4

ze wszelkiemi

dziców lub posady, daj-

 

    

 

 
 

 

2 śeluszci 14 — 10 (dwu-| Epe amsitysie,„Žukienkę
SOSY 4 ti —5.| zbędną. Informacje: Za-
BO ` Pratrowy: dom)bare rzeczna 16 m. 24. gr.--2

IOJA Poszukuję mieszkania z
4-ch pokoi z kuchniąod| Czas przesadzać
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