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BACZNOŚĆ
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PALACZE!
Po zwycięzkiem opanowaniu wszystkich ośrodków naszego kraju obec-

nie wypuszczsmy na rynek Wileński naszego epokowego wynalazku gllzy
do papierosów DWUUSTNIKI, które, dzięki swej wewnętrznej konstrukeji,
zdołały zjednać sobie uzaanie najwybredniejszych palaczy.

Nawet najgorszy gatunek tytoniu — staje się możllwym do palenia w
gilzach DWUUSTNIKII

Palaczu! Sprobėj I osądž sam!;

Fabryki Gilz Patentowanych

Jan
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Piotrowski i S-ka
Warszawa—Sosnowiec.
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"Rosja, Estonja, Eotwa i Litwa.
Mowa Litwinowa.

MOSKWIA. (Pat).
isane zostaty protokóły o prze-

dłużeniu paktów nieagresji i kon-

wencyj  koncyljacyjnych _ między

ZSRK a Estonją, Łotwą i Litwą.

Po akcie podpisania wygłosi

przemówienie komisarz Litwinow,

w. imieniu zaś posłów państw bai-
tyckich — poseł litewski  Bałtru:
szajtis.

Komisarz  Litwinow porównał

przedłużenie paktów do przedtermi-

nowego wykupienia weksli, co

świadczy o dobrej woli, jak i o

świetnej sytuacji wystawców. Mów-

ca podkreślił, żę niebywała w — -
storji dyplomacji szybkość realizacji

propozycyj sowieckich świadczy ©

wielkiem umiłowaniu pokoju przez
kontrahentów, a także o olbrzymim
wzroście zauiania i wzajemnego zro-
zumienia między państwami, podpi-
sującemi  protokóły. (W. dalszym
ciągu mówca wskazał, że 10 lat, na

jakie przedłużono pakt. jest rekor-
dowym terminem tego rodzaju zo-
bowiązań. Pierwotny projekt paktu
bezterminowego odrzucono, ponie-

waż brzmiało to abstrakcyjnie, a
chodziło o czyn konkretny, Propo-
zycje sowieckie nie mają charakteru
tymczasowego.  Oznaczają stałą,
bezterminową politykę pokoju i są

ważkim czynnikiem w zachowaniu
niepodległości młodych państw.

Komisarz. Litwinow zaznacza da-
lej, że akcja ta została podjęta w
atmosferze zaostrzającej się sytuacji

międzynarodowej, podczas gdy nic
mie słychać o możliwościach i środ-
kach, mających na celu odwrócenie
od ludzkości nadciągającej katastro-
ty wojny. Rządy i mężowie stanu
odnoszą się do tej kwestjiz fataliz-
mem i co najwyżej myślą o wyścigu
zbrojeń, który jedynie zachęca do
wojny.

Dalej komisarz Litwinow zazna-
cza, że polityka państwa sowiec-
kiego będzie nadal dążyła, by i inne
państwa przyłączyć do sprawy za-,
chowania pokoju. Polityczne niepo-
koje i groźby wojny w Europie wy-

|niezadowolenia z traktatów,
sformułowały owe zmiany  terytor-
jalne. Państwo sowieckie nie zna
tych sporów i nigdy nie żądało i nie
zamierza żądać rewizji istniejących
traktatów.

Przemówienie swe komisarz Li-
twinow zakończył oświadczeniem,
że przy apelu państw, zainteresowa-

decyzja prezydenta republiki

wieckim zapaść ma w piątek. Zgoda

Finlandji na przedłużenie paktu nie

ulega kwestji, aczkolwiek poza przy-
czynami natury formalnej na zwłokę

wpłynęły znane antysowieckie na-

stroje społeczeństwa tińskiego, tu-

|dzież niechęć do solidarnych wystą-

pień zbiorowych z państwami bał-
tyckiemi. Niemniej jednak ostatnio

nastąpiło pewne odprężenie w sto-

Prof. Birżyszka ogłasza o stosun-

kach polsko - litewskich w „Musu

Vilnius" Nr. 6 uwagi tej treści: |
„Corocznie na wiosnę odżywa kwestja

stosunków polsko-litewskich, a właściwie

kwestja pogłosek o tych stosunkach. Po

kawiarniach kowieńskich, wileńskich, sza-

welskich, telszewskich itd. szepcą ludzie o

stosunkach polsko-litewskich, urozmaicając

nudy życiowe.

Biorąc sprawę wileńską z poważnego

punktu widzenia, Litwini muszą się trzy-

mać jednej, prostej i wyraźnej drogi. Jak

w swoim czasie dążyli litwini wytrwale do

uzyskania wolności prasy i osiągnęli swój

cel, tak sami teraz, stając do walki o Wil-

mo z 0 wiele liczniejszym przeciwnikiem,

| Litwini walkę tę wygrają, o ile nie będą

| zbaczali z prostej drogi. Jeżeli chodzi o

 
Stosunki polsko - litewskie

w oświetieniu p. Birżyszki

 

   

wołane są sporami sąsiadujących jakieś obietnice polskie, to nie można się

państw. Spory te wynikły w rezul- |spodziewać po nich szczerości Tem, kto

tacie przejścia poszczególnych pro- pamięta powstanie peowiaków, przygoto-

wincyj i części terytorjów od jedne-|wywane przez Warszawę w 1919 r. prze-

go państwa do innego wskutek poli- | ciwko niepodlegiości Litwy, pogwałcenie

tycznych nowotworów, powstałych! paktu suwalskiego w 1920 r., prześladowa-

WARESIAOWSZAUDUWA ZIKOS SUEDE EISSTURN ARSSSENT TPAASTA

Terminy wyborów miejskich.
#, (Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Według ustalonego już planu wybory do nowej rady
miejskiej w Warszawie odbędą się wostatnich dniach sierpnia lub pierw-
szym tygodniu września.

Wybory do miast wydzielonych na terenie województw centralnych
i wschodnich odbędą się w maju. Jak się dowiadujemy, terminem tym
objęte podobno zostają Lwów i Wilno, w którem wybory miałyby się
odbyć w drugiej połowie maja. Ordynacja wyborcza dla tych miast uka-
załaby się w takim wypadku jeszcze przed 15 b. m.

Trzęsienie ziemi w Małopolsce
Wschodniej.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

LWOW. Z Zaleszczyk napływają bardziej szczegółowe wiadomości
o trzęsieniu ziemi, które odczuto tam 3 b. m.

W samych Zaleszczykach falowanie ziemi było silne i trwało kilka
sekund. W niektórych mieszkaniach meble pozmieniały miejsca, a
w jednym z pensjonatów fortepian odsunął się o metr od ściany.

W pobliskich Serafińcach, w domu miejscowego księdza unickiego,
Iwana Ryszczuka, zarysował się sufit, a tynk zasypał domowników, któ:
rzy przed godziną 9-tą wieczór siedzieli przy stole. Pozatem w Serafiń-
cach uslyszano, że dzwon cerkiewny nagle zadzwonił. Wśród ludności
wybuchła krótkotrwała panika. "

Z Czortkowa donoszą, iż odczute tam wstrząsy trwały około 20;
sekund. W mieszkaniach lampy pospadały ze stołów, a obrazy ze ścian.

- Wśród ludności żydowskiej wybuchł popłoch. Do miejscowego rabina
wysłano delegację z prośbą o modły.

Stosunkowo najsłabiej odczuwało się trzęsienie ziemi w okolicach
_ Tarnopola. W Tarnopolu wstrząsy powtarzały się w odstępach mniej
więcej półminutowych, nie wyrządziły jednak żadnych szkód. W mieście
tem zanotowano poprzednio wstrząsy podziemne w roku 1912.
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BUKARESZT. (Pat). Na wczo-
rajszem posiedzeniu Izby Deputowa-
nych min. Titulescu, odpowiadając
na interpelację, omówił sprawę o-
statnich  manifestacyj  rewizjoni.
stycznych.

Minister podkreślił, że między
manifestacjami  rewizjonistycznemi
rządu węgierskiego a rewizjonizmem
włoskim istnieje różnica,  Rewizjo-
nizm włoski, jak się zdaje, ma cha-
rakter zasady, opartej na poglądzie,
że traktaty nie są wieczne, rewizjo-
nizm węgierski zaś ma charakter po-
zytywny i opiera się na pragnieniu
zwiększenia terytorjum obecnych W. Moskwie na tych terytorjach, a także iż nych w zachowaniu i konsolidacji

które pokoju, państwo sowieckie zawsze
| odpowie obecnem. |

W odpowiedzi na powyższe prze-
mówienie zabrał głos poseł Bałtru-|

| szajtis, który przyłączył się do słów,
| wypowiedzianych przez komisarza
'Litwinowa i zakończyi swe przemó-
'wienie wyrażeniem życzenia roz-
| kwitu i wzrostu potęgi ZSRR.

Pakt nieagresji Finlandji z Rosją.
HELSINGFORS (Pat). Według sunkach ze związkien: sowieckim.|

iniormacyj ze słer kompetentnych, czego dowodem jest liczny wyjazd|ciowych, istniejących między Ru-

w | dziennikarzy finlandzkich do związ- munją i Włochami i nie pozwala tra-

sprawie przedłużenia paktu nie-|ku sowieckiego oraz pierwsze po |cić nadziei, że nadejdzie dzień, ke-

agresji Finlandji ze związkiem 80-| wojnie publiczne odczyty uczonych |dy zgodność interesów pozwoli na-
sowieckich w Helsingforsie. !

Węgier. Rewizjonizm włoski ma
charakter ogólny, ponieważ Włochy
nie żądały do dnia dzisiejszego cze-
gokolwiek dla samych siebie, wę-
gierski zaś ma charakter ściśle ego-
istyczny, stanowiący wyraz odwiecz-
nych tendencyj. Według mówcy, je-
śli rewizjonizm włoski jest koncep-
cją błędną, to rewizjonizm węgierski
jest koncepcją karygodną: Dalej min.
„Titulescu zaznaczył, że mimo przy-
kre wrażenie, jakie wywierają w
opinji rumuńskiej manifestacje wło-
skiego  rewizjonizmu, jednak nie
zmienia to w niczem węzłów uczu-

dać tym węzłom właściwy wyraz

 

Spotkanie Litwinowa z Titulescu.
MOSKWA (Pat). W najbliższych|

dniach komisarz Litwinowicz wy-,
jeżdża do Genewy, dokąd zamierza
przybyć 10 bm. Wiadomość o pro-
jekiowanem spotkaniu z ministrem

nie Litwinów wileńskich w 1921 r. i innych

|latach, słabrykowanie Sejmu Wileńskiego

m 1922 r, sfabrykowanie listu nauczycieli,

rzekomo więzionych, z Worń w 1927 r,

zbrojenia emigrantów itd, w 1927 r., nara-

dy legjonistów w Landwarowie w 1928 r. w

sprawie napaści na Kowno, wreszcie bez-

wstydne retorsje w r. 1934, nie może ocze-

kiwać poważnie wyraźnych i szczerych pro-

pozycyj od rządu Piłsudskiego.

Postawićby ktoś mógł zarzut, że Zw.

Wyzw. Wilna powtarza wciąż starą pio-
senkę i pragnie, by się Litwa z Polską

nigdy nie porozumiały. Zarzut ten bylby

jednak niesłuszny. Gdy Polska dobrowolnie,

czy niedobrowolnie odda Litwie Wilno,

Związek Wyzw, Wilna pierwszy się tam

znajdzie. ZW/W cieszyłby się przeto najszcze

rzej, gdyby się naprawdę dało porozumieć

z Polską w sprawie Wilna polubownie i

podjąć nareszcie spokojną pracę kulturalną

w samej Wileńszczyźnie przez dążenie do.

uzgodnienia działalności poszczególnych na-

rodowości, by ceniły one i broniły Nie-

podlegiej Litwy.

! Nie należy wątpić, że z Polską dałoby

| się dobrowolnie porozumieć. Obeszłoby się
bez pośredników. ZWW. zawsze był prze-

ciwny biernemu stanowisku.

ZWW. wie jednak, że to droga bardzo

diuga i wymagająca całkowitej otwartości.

Otwartość ta zaś zmusza do oświadczenia,

że oczekiwanie propozycji dobrowolnego

zwrotu Wilna od tych, którzy to Wilno od
Litwy odebrali, byłoby równoznaczne z
oczekiwaniem mleka od kozła! Nie powin-
ni więc Litwini usypiać się bajkami o t. zw.

możliwych do przyjęci propozycjach, lecz

dalej kroczyć po dawnej, tak niemiłej dla

Warszawy otwartej drodze walki. Ani

fałsze prasy polskiej, ani łałsze radja wileń-

skiego, a nawet warszawskiego, rozgłasza-

ne przeciwko Litwinom aż do ostatniej

chwili, nie wykazują, by mieli Litwini ocze-

kiwać czegiś dobrego od rządu Piłsudskie-

go. Brak tylko jeszcze fabrykacji nowego

listu.. prześladowanych nauczycieli Pola- |

ków. »

Tak pisze prof. Birżyszka.
Jest on niepoprawny, powtarza-

jąc w kółko oklepane frazesy o Wil-
nie i zaborczości Polaków. Przyda-
łoby się p. Birżysce zapoznanie się
przynajmniej z opinją swego rodaka,
p. Paksztasa, w kwestji wileńskiej.
Możeby zrozumiał, że kwestja Wilna
nawet w Litwie nie jest tak jedno-
myślnie traktowana, jak mu się wy-
daje. Zresztą pogląd prof. Birżyszki

Titulescu w sprawie nawiązania
stosunków pomiędzy ZSRR a Małą

Ententą wedłuś opinji moskiewskich
kół politycznych jest wysoce praw-
dopodobna.

przeciw niemieckiej
na Złote

PARYŻ (Pat). „L'Ordre* z depe-

szy z Madrytu podkreśla, że rząd

skowych w okolice przylądka Juby,
celem wykrycia eweniualnej kontra-

bandy.
Podobno „Optimist* zbliża się

się do przylądka Juba, podczas gdy

toce Biskajskiej.
Dziennik twierdzi, że na statku

Ameryka nie
WASZYNGTON Pat).

przyjął projekt ustawy, przyjętej już

przez lzbę Reprezentantów, o nie-

udzielaniu pożyczek rządom oraz

 

hiszpański wysłał 6 samolotów woj-

„Jupiter“ znajduje się jeszcze w Za-|giem

 

niewypłacalnym dłużnikom.
Senat,

zagranicą $ zł.

polityczny, Zdaniem min. Titulescu,
celem maniłestacyj węgierskich jest|
zdemoralizowanie kraju, przeciwko
któremu są one skierowane, Cel
ten jednak nie będzie osiągnięty.
Kraje Małej Ententy świadome są
tego, że ich granice bronione są
przez względy prawne, moralne i
polityczne.

Dalej minister omawia warunki,
w jakich mogłyby ulec ewentualnej
rewizji traktaty pokojowe, zgodnie z
art, 19 paktu Ligi Narodów. Min.
Titulescu jest zdania, że tekst tego
artykułu nie może odnieść się do
klauzul terytorjalnych. Gdyby jed-
nak nawet tak było, to zastosowany
on być może tylko przy zachowaniu
jednomyślności. Jedynie parlamenty
narodowe mogą dysponować  tery-
torjum swych krajów:

W, dalszym ciągu swego przemó-
wienia minister Titulescu zajął się
śwarancjami  politycznemi granic
rumuńskich. Pierwszy nasz sojusz —
powiedział minister — po zjednocze-
niu państwa zawarliśmy z Polską.
Dało to naszym stosunkom z Polską
charakter pierwszeństwa, wzmocnio-
ny nastrojami obu krajów. Polska i
Rumunja są głęboko pokojowe.|
Uzgodniły one swe postępowanie na|
wschodzie Europy, siużąc zarówno
interesom ogólnym, jak i własnym.
Również w  zugadnieniach ogólno-
państwowych Polska i Rumunja po-
zostawały zawsze w ścisłej solidar-
ności.

Dalej, wspominając o zawartym
niedawno pakcie bałkańskim, mini-
|ster podkreślił, że pakt ten nie na-
ruszył w niczem dobrych stosunków
sygnatarjuszów paktu z Bułgarją.

zakończeniu przemówienia
sprawę sytuacji minister poruszył

koniiabanizie GLOM
Wybrzeże.
„Optimist“ znajduje się kobieta, mó-

wiąca biegle po angielsku, iran-
cusku i arabsku. Kobietą tą ma być
Angielka Helena Parkins, uprowa-
dzona w r. 1920 przez tubylców,
która przeszła na islamizm i obec-
nie jest żoną przywódcy Berberów.

Pani Parkins jest zaciętym wro-
szerzenia się wpływów iran-

cuskich w Marokko.

daje pożyczek
Prezes komisji spraw zagranicz-

|nych Reynolds oświadczył, że kor-
'poracje dla popierania eksportu i
|importu nie udzielą żadnej pożyczki

obywatelom krajów, zalegających w ZSRR, dopóki Moskwa nie zgodzi

spłacie długów wobe: Stanów Zje-
' dnoczonych.

PARYŻ (Pat). Sędzia / śledczy
przesłuchał dziś deputowanego Hu-
lina, byłego podsekretarza stanu w
ministerstwie wojny oraz kilku in-
nych świadków, którzy mieli ustalić
rolę, jaką odgrywał generał Bardi de
Fourtou, zabiegając o uzyskanie za-
mówień wojskowych dla jednej z
firm przemysłowych. Generał Bardi
de Fourtou oskarżony jest, jak wia-
domo, o nadużywanie stanowiska
swego dla afer, prowadzonych przez
Stawiskiego.

PARYŻ (Pat). Zeznania redakto-
ra Dubarry'ego przed sędzią śled-
czym dotyczyły okoliczności, w ja-
kich Dubarry uzyskał od ministra
pracy Dalimiera znane pismo, pole-
cające kasom ubezpieczeń społecz-
nych i towarzystwom ubezpieczeń
lokatę bonów municypalnych a
w szczególności bonów zakładu za-
stawniczego w Bayonne.  Dubarry
pertraktował ze Stawiskim w spra-
wie sprzedaży pisma  „Volontć”.
Stawiski nie posiadał gotówki bie-
żącej i na jego prośbę Dubarry we
wrześniu 32 r. udał się w sprawie
lokaty bonów do ministra Dalimiera,
który go przyjął bardzo serdecznie.
Dubarry odniósł wrażenie, że mini-
ster już przedtem słyszał o bonach
io Stawiskim. O pertraktacjach co nie na wiele się przyda ani jemu, ani

Kownu, do sprzedaży „Volontć” informował
również dokładnie Chautempsa, a

 

śledztoo w sprawie ufery Stawiskiego.

'się zapłacić swych długów.

EURITA WcLEA.  również i dyrektor Suretć Generale
wiedział o tem i nie przestrzegł go|
o oszuście. Jedynie b. prefekt;
Chiappe informował go, że sprawa,
sprzedaży „Volontć” nie przedsta-
wia się solidnie. O tem jaki użytek
zrobił Stawiski z pisma polecające-
go lokatę bonów przez ministra Da-
limiera, Dubarry dowiedział się do-
piero w toku dochodzenia śledcze-|
go. Wiobec powyższych zeznań Du-
barry'ego sędzia śledczy wezwie na
przesłuchanie Dalimiera, który bę-|
dzie prawdopodobnie skonirontowa- |
ny z Dubarrym. |

POGRZEB STAW:SKIEGO.
PARYŻ (Pat), Dziś odbyło się

złożenie zwłok Stawiskiego do gro-
bu rdzinnego na cmentarz Pere La-
chaise. W) grobie tym spoczywa mat-
ka oszusta oraz ojciec iego Emaauel
Stawiski, który również popełnił sa-
mobójstwo w r. 1926. W. pogrzebie
wzięła udział sprowadzona z więzie-
nia Stawiska, która na widok trupa
wybuchnęła głośnym płaczem. |

  

Wiosennym DANCINGU w Salonach Izby Przemysłowo-Handlowej
7 w dn. 7-IV godz. II wieczór.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. M,

OSŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 iamowe) 35 gr, za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem po £3 gr. Ogłoszenia
«yirowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 29 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmienłane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Mowa ministra Titulescu
o rewizjonizmie.włoskimiwęgierskim.

Terminy

 

  

politycznej i ekonomicznej w kra-
jach naddunajskich. Mówca przed-
jstawił powody, czyniące sytuację w |
Europie Środkowej bardzo delikatną.
Najważniejszym powodem zda-
nierm mówcy — jest różnica zdań
między wielkiemi mocarstwami w
sprawie Austrji. Anschluss nie jest
akceptowany przez Włochy, Francję
i Małą Ententę. Unja austrjacko-
węgierska nie jest akceptowana
przez Niemcy i Małą Enientę. Unja
Austrji, Węgier i Maiej Ententy wy-
wołuje sprzeciw ze strony Niemiec i
Włoch. Jedynem rozwiązaniem jest
utrzymanie status quo z zagwaranto-
waniem niezależności politycznej
Austrji i przyznaniem Niemcom gwa-
rancji, że Austrja nie wejdzie do sy-
stemu politycznego i gospodarczego,
skierowanego przeciwko Rzeszy.
Rozwiązania sztucznego należy uni-
kać, Europa Środkowa nie powinna
być podzielona na rywalizujące z
sobą bloki.

Min. Titulescu podkreślił, że Ru-
munja gotowa jest nawiązać współ-
pracę gospodarczą z kiajami Europy,
Srodkowej, o ile kwestja granic nie
wejdzie w grę.

Przemówienie min.  Titulescu
przyjęte zostało przez całą lzbę en-
tuzjastycznemi okrzykami i oklaska-
mi. Przemówienie to będzie rozpla-
katowane w całym kraju.

PODRÓŻ MIN. TiTŪLESCU.
BUKARESZT. (Pat). Titulescu

wyježdža do Paryža w dniu 17
kwietnia. W| drodze rumuński mini-
ster zatrzyma się -w Genewie, dokąd
przybędzie 10 kwietnia.

OPINJA PRASY FRANCUSKIEJ.
PARYŻ (Pat). Prasa francuska

obszernie komentuje ostatnie prze-
mówienie ministra Titulescu, cha-
rakteryzując je jako mocną odpo-
wiedź na kampanję rewizjonistycz-
ną, jaką prowadzą Węśry, a którym
ostatnio przyszedł z pomocą Musso-
lini. Potwierdzając rozróżnienie, ja-
kie przeprowadzi minister Titulescu
między rewizjonizmem węgierskim a
faszystowskim, „Le Temps' dodaje,
że należy żałować, iż rewizjonizm
włoski stara się utrzymywać nastrój
nerwowości w niektórych ośrodkach
Europy. Dalej „Le Temps” konklu-
duje, że realizacja wielkiego dzieła
solidarności europejskiej na drodze
politycznego zbliżenia nie jest ła-
twa. „L'lntrasigeant* pisze: Może-
my tylko potwierdzić, że koncepcje
ministra litulescu są naszemi. Mi-
nister Barthou jako wysłannik po-
koju przedsięweźmie podróż do sto-
lic państw zaprzyjaźnicnych. Dążąc
do zacieśnienia węzłów, łączących
Francję z Małą Ententą i Polską,
może się posługiwać tylko językiem
pokoju, jak minister Titulescu, któ-
ry oświadczył: precz z rewizjoniz-
mem, ponieważ chcę pokoju.

WYNURZENIA KOMISARZA
BONY'EGO.

PARYŻ (Pat). Prasa ogłasza dłuż-
sze streszczenie wywodów komisa-
rza Bony'ego w sprawie poszlak, ja-
kie doprowadziły go do aresztowa-
nia domniemanych zabójców radcy
Prince'a. Bony twierdzi, że sekret-
ne poszukiwania utrwaliły go w
przekonaniu, iż radca Prince padł
ofiarą mordu politycznego. Dwaj in-
formatorzy zwrócili uwagę na dzia-
łalność Lussatsa, który miał się
chwalić, że ma na widoku wielką
2-miljonową aferę do przeprowa
dzenia. W parę dni później Bony
dowiedział się, że Lussats spłacił
zaciągnięty przed kilku laty dług w
kwocie 30.000 frs. Imny informator
zakomunikował Bonyemu, że Lus-
sats w gronie przyjaciół sam wielo-
krotnie poruszał sprawę śmierci
Prince'a, twierdząc, że radca Prince
albo popełnił samobójstwo albo padł
jako ofiara porachunxów z byłym
prokuratorem Pressardem.

Tańce, Śpiew, Kuplety czołowych artystów operelki na

PRASY WILEŃSKIEJ
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, warcie umów wspólnie z wszystkie-

2

Paki moskiewśki.
M. Moskwie w środę, 4 b. m.

pomiędzy rządem sow'eckim a pań-

stwami bałtyckiemi, Estonją, Łotwą

i Litwą, stanął pakt przyjaźni na

10 lat, który tylko dlatego nie stał

się bezterminowym, aby, jak oświad-

czyi Litwinow, „nie brzmiał zbyt

abstrakcyjnie a chodziło o czyn

konkretny”. Litwinow uważa pod-

pisane protokuły o przedłużeniu do

końca 1945 r. paktów nieagresji i

konwencyj koncyljacyjpych „za waž-

ny czynnik zachowania niepodle-

głosci tych młodych państw”.

Podpisanie aktu moskiewskiego

nie było poprzedzone długotrwałemi

rokowaniami, Propozycja sowiecka

padła w Rydze, Tallinie i Kownie na

grunt dojrzały.  Podchwycono ją

skwapliwie, może aż nazbyt skwa-

pliwie, gdyż pozwoliło to przedsta-

wicielowi rządu sowieckiego zwró-

cić uwagę na „niebywałą w historji

dyplomacji szybkość tealizacji pro-

pozycji sowieckiej”,

Skąd ten pośpiech ze strony

państw bałtyckich? Skąd ta goto-

wość do uściśnienia wyciągniętej

ręki moskiewskiej?

Trzeba zaznaczyć, że akt mo-

skiewski nie jest sam przez się

aktem wyjątkowym, mogącym za-

Symboliczny oszust.
Jest nim niewątpliwie uchodzący

za Greka, a będący w rzeczywistości

żydem Samuel Insull, o pościgu za

którym po morzach całego świata

pisze się dziś nie mniej. niż o aferze

Stawiskiego.
Ciekawe dane o tym multimijone-

rze i oszuście w jedne; osobie znaj-

dujemy w „ABC”:
„Olbrzymi majątek  Insulla wyrósł z

machinacyj giełdowych. Nie ma nic wspól-

nego z twórczą, produkcyjną pracą rąk czy

mózgu. Młody żydowski reporter, pozba-

wiony wszelkich przesądów etycznych, zor-

jentował się, że jedynym sp+ sobem szybkie-

go zrobienia majątku jest umiejętne wyzy-

skanie... naiwności ludzkie:. Całą swoją

„pracę“ zešrodkowal na wymyślaniu wyra-

finowanych systemów legalnego albo pół-

legalnego oszukiwania. W języku handlo-

wym „praca“ taka nazywa się „zorganizo-

waną“ grą na giełdzie. W rzeczywistości

jest to najzwyczajniejszy 1abunek albo о-

szustwo etycznie znacznie niżej stojące od

zbrodni gangsterów, bo ci przynajmniej ry-

zykują osobiście i mają odwagę.”

Specjalnością Insulla bylo wy-

ciąganie gotówki z drobnych ciuła-

czy, których naciągał na wkładanie

swych oszczędności w stwarzane

przez siebie przedsiębiorstwa, nie-

raz wprost fikcyjne, Machinacje In-

sulla były przytem przeprowadzane

ze wszelkiemi pozorami (ale tylko

pozorami) poszanowania prawa.
„l nie ulega wątpliwości, że gdyby nie

kryzys, Insull skończyłby jako szanowana i

ze wszystkich stron codziennie fotografowa- ważyć na układzie sit politycznych

w Europie Jest właściwie wydarze-

niem  drugorzędnem @а państw

Europy wschodniej a dla Rosji so-

wieckiej nawet jeszcze mniejszej

wagi. *

Rosja kończy łączenie ogniw na

granicy zachodniej, zabezpieczają-

cych ją na wypadek wojny z Ja-

ponją. Cała polityka europejska

Rosji sowieckiej nastawiona jest na

zabezpieczenie swego zaplecza za-

chodniego i przygotowywanie się do

rozprawy na śmierć i życie z Ja-

ponją. Tylko pod tym kątem widzenia |

rozpatrywany jest w Moskwie ostat-

ni akt, zawarty z państwami bał-

tyckiemi.

na finansowa gwiazda, filantrop i fundator.

W momencie większego zaangażowania g0-

tówki w wielką machinację giełdową, przy-

szedł kryzys i to zgubiło „wielkiego” Sa-

muela.  Powalonemu przez sprytniejszych

oszustów zabrakło poprost:i pieniędzy na

opłacenie tytułu szanowanego i solidnego

finansisty. Tysiące poszkodowanych i oszu-
|

DZIEN

4 prasy.
z krajów bałkańskich, a na boku targi róż-

nych półoficjalnych czynników z Insullem

o.. cenę azylu.”

„ABC“ aierzysta żydowsko-amery-

kański jest jakby symbolem walki
pieniądza z prawem.

Na szczęście idą nowe czasy,

które rolę i znaczenie pieniądza w
życiu społeczeństw mocno zredu-

kują. į
Зр

Smutna anegdotka, i
Prasa sanacyjna od paru dni z

niezwykłym hałasem reklamuje do-
raźną lustrację ubezpieczalni choro-,
bowych w Warszawie. . Brukowce
sanacyjne zapowiadają w tej dzie-
dzinie niemal nową erę, która przy-

niesie „uzdrowienie” i radykalną
poprawę” stosunków w ubezpieczal-
niach.

Ma to być wiekopomna zasługa
sanacji. \

Słusznie jednak zwraca uwagę
„Roboinik“, že

„Już sam fakt, že Min. Op. Społ. uwa-
žalo za stosowne wyłonić nadzwyczajną ko- |

misję lustracyjną, świadczy. że zdaje ono |

sobie sprawę z wadliwegu funkcjonowania |

ubezpieczalni. Ale kto ponosi za to odpo- |

wiedzialność? Toż ubezpieczalnie są od lat

w ręku „sanacji* Ona jedna gospodarzy i

komisarzy” w ubezpieczalniach, ona stwo-

rzyła ustawę scaleniową, pogarszającą wy-

datnie świadczenia, ubezpieczonym. Jeżeli

więc dzisiaj jedno z pism „»anacyjnych“ pi-

sze, że lustracja ma na celu „zdemaskowa-

nie i wytępienie wszystkich objawów sa-

mowoli, wykroczeń, niedbaistwa i uchybień

z gospodarki ubezpieczeń”, to wystawia

smutne świadectwo gospodarce „sanacyj-

nej”, ale nikt nie uwierzy, by komisja lu-

stracyjna mogła cokolwiek zmienić na lep-

sze, dopóki nie zmieni się system gospodar-

ki A w jaki sposób „sanacja' zmieni swój

l

 
kanych podniosło krzyk, zrobił się skandal,

rząd wydał rozkaz aresztowania.

I tu zaczyna się najciekawszy

ment.
:

„Z aresztowaniem małego oszusta nie

bywa nigdy wiele kłopotu. Co innegoInsull,

któremu, mimo krachu, pozostało jeszcze

'sporo pieniędzy i wpływów.

Aferzysta uciekł z Ameryki i oto oka-

zało się, że aresztowanie jego jest donio-

słem zagadnieniem... dyplomatycznem. Ožy-

|wiona korespondencja między rządami, in-

|terwencje  najwybitniejszych *prawników,

\

'
mo:

|

system, w jaki sposób „sanacja” przestanie

być sobą?" |

Nie mniej słusznie pisze dalej

! „Robotnik“, že caty ten harmider

prasy sanacyjnej dookoła lustracji
ubezpieczalni przypomina, jak to

„Śwego czasu ta sama prasa entuzja-

zmowała się wycieczkami lotniczemi b. min.

spr. wewn. Składkowskiegc do zapadłych

wiosek i jego misją na rzecz ubikacyj hi-

gienicznych na wsi. Dzisiaj wspomina się o,

tem w formie anegdotek".

Niestety, anegdotki te są raczej

Po osiągnięciu porozumienia Z | wątpliwości, przesilenie rządowe w jednym|smutne, niż zabawne:

Polską przedłużenie piktu nieagresji

z Litwą, Łotwą i Estonją było lo-!

gicznem następstwem. W Polsce nie,

będzie przyjęte ze ździwieniem. Po,

Wa:szawie musiał nastąpić pakt nie-,

agresji z Rygą, Tallinem i Kownem.

Wzdłuż całej granicy zachodniej Ro-

sji sowieckiej nie opancerzone akta-

mi dyplomatycznemi pozostały tylko

granice rumuńska i fińska. Z Ru-

munją Litwinow osiągnie porozumie-

nie już w tygodniach rajbliższych w

Genewie. Tak przynajmniej twierdzi

prasa Małej Ententy. Pozostanie

Finlandja, w stosuniu do której

Sowiely znajdą przekonywujące ar-

gumenty, aby skłonić ją, mimo sil-

nych wpływów niemieckich, do neu-

tralności i nieagresji,

Zakończywszy „poiitykę pokojo-

wą” u swych granic zachodnich, So-

wiety rozpoczną śmielszy kurs poli-

tyczny na Dalekim Wschodzie.

Zgoła inne znaczenie mają podpi-

sane akty dla państw bałtyckich.

Uprzytomnijmy sobie, że młode

państwa nadbałtyckie, powstałe na

ruinach Rosji carskiej, od zarania

niepodległości żyły w obawie po-|

chłonięcia ich przez kuwlos sowiecki.

Gdyby nie kataplazm japoński, od-

ciągający siły sowieckie na Daleki

Wschód, polityka Moskwy nie by-

łaby tak pokojową wobec Estonii

i Łotwy, jak obecnie. Pamiętamy

dobrze próbę przewrotu komuni-

stycznego w 1926 r. w Estonji, gdy

pułki czerwone sowieckie czekały

na rozkaz wkroczenia do Estonii,

gdyby powstańcy koizunistyczni o-

siągnęli przewagę.

Rosja sowiecka «nne również

stanowisko zajmowała w 1932

przy podpisywaniu paktu nieagresji

z państwami bałtyckiemi, Wówczas

Polska proponowała podpisanie

wspólnie z państwami bałtyckiemi

paktu nieagresji z Sowietami, Mo-

skwa kategorycznie uchyliła się od

tego planu i nie zgodziła się na za-

+

mi państwami bałtyckiemi nawet bez

udziału Polski. Jak wiemy, Sowiety

zawarły oddzielne umowy z Łotwą,

Estonją i Litwą, obawiając się ich

zblokowania.

Akt moskiewski z dnia 4 kwiet-

nia r. b. przekreśla metodę sowiec-

ką z 1932 r. Sowiety tym razem

podpisują równocześnie z trzema

państwami bałtyckiem* identyczny

tekst paktów nieagresj'.

Rząd sowiecki, który jeszcze

przed trzema laty negowai wspol-

ność rateresów Łotwy Estonji i Li-

Czy
wyznaszać kary za odmowę

Władze podatkowe wzywają płat-

ników do przedstawienia pisemnyc

lub ustnych wyjaśnień, dotyczących

obrotów, działalności i warunków

prosperowania przedsiębiorstwa. W.
wypadku, gdyby płatnik prowadził

księgi handlowe, żądają urzędy skar-

bowe przedstawienia ich wraz z

z wszelkiemi dukumentami, załą-

cznikami lub uwierzytelnionemi wy-

ciągami. Często jednakże zachodzą

wypadki, że płatnik, który faktycz-
nie księgi handlowe prowadzi, ukry-
wa je przed okiem władz skarbowych
i w zeznaniu o obrocie wyraźnie о-
świądcza, że żądnych x«siąg nie pro-
,wadzi. Urzędy skarbowe niejedno-
| krotnie przeprowadzają dochodzenie
a stwierdziwszy fakt prowadzenia
ksiąg pokryjomu, wzywają takich
płatników do okazania prowadzo-

| nych, a nie ujawnionych ksiąg, w ra-
zie odmowy przedstawienia ksiąg
| handlowych wydają urzędy skarbo-
|we orzeczenią karne, wyznaczające
kary pieniężne z art. 104 ustawy o
państwowym podatku  przemysło-

wym.
To stanowisko władz skarbowych

|uznane zostało przez Sąd Naj-
z  usta-|wyższy jako niezgodne

|wą o podatku przemysłowym W
myśl wyjaśnień Sądu Najwyższego

| odmowa okazanią na żądanie władz
|skarbowych ksiąg handlowych

OŻYWIENIE STOSUNKÓW

Wobec nawiązania bliższego kon-
taktu politycznego i gospodarczego

| z Niemcami ostatnio daje się zauwa-
|żyć zwiększenie obrotu handiowego
między Polską a Prusami. Przez
stacje graniczne Grajewo i Raczki
odchodzi codziennie po kilka wago-

Z powiatu lidzkiego i nowogródz-
kiego przed świętami Wielkanocne-

|2MacaLmMaio

podkreśla zwalczanąniedawno przez
siebie zasadę.

Sądząc z dotychczasowych śło-

sów prasy bałtyckiei, propozycja
sowiecka znalazła nad Bałtykiem

gorące przyjęcie.  Odetchnięto z

ulgą zwłaszcza w Tallinie i Rydze.

Dla Litwy akt moskiewski ma mniej-
sze znaczenie. Litwa, zasłonięta od
Sowietów lasem bagnetów polskich,
nie była wystawiona bezpośrednio
na  niebezpieczeństwo sowieckie.

Natomiast dla Litwy ast moskiewski
stanie się zapewne bodźcem do re- twy, dziś niejako demonstracyjnie

|nów towarów, drzewa budulcowego

WĘDLINY DO FRANCJI I ANGLJI.

 

władze podatxowe mają prawo
okazania ksiąg nandiowych.

względnie nawet zapisków faktycz-

h nie prowadzonych nie stanowi obra-

zy art- 1U4 powyższej ustawy, gdyž

sam takt prowadzenia ksiąg mie

stwarza jeszcze obowiązku przed-

stawiania ich ma żądanie władz

skarbowych, Sąd Najwyższy stanął

na stanowisku, że w myśl ustawy

nie wszystkie przedsiębiorstwa han-

diowe lub przemysiowe (do czasu

wejścią w życie ogolno - polskiego

kodeksu handlowegoj mają obowią-

izek prowadzenia ksiąg handlowych.

| Obowiązek ten w myśl ustawy o po-
|datku przemysłowym ciąży jedynie
na przedsiębiorstwach t. zw. spra”|

wozdawczych oraz innych wymie-

nionych w ustawach szczególnych

Każdy zatem płatnik nie mający о-

bowiązku prowadzenia ksiąg han-

dlowych, lecz prowadzący teksiążki |

faktycznie, może, lecz nie musi, i

nie ma obowiązku powoływać się na

prowadzone księki, chyba, że w ze-

znaniu o obrocie wyraźnie oświad-

czył, że książki handlowe prowadzi

i gotów jest je przedstawić ną po-

parcie swego zeznania, Przypusz-

czać należy, iż władze centralne
nie omieszkają o wyroku Sądu Naj-
wyższego w powyższych sprawach

poinformować urzędy. skarbowe, by
nie wyznaczać płatnikom  niesłusz-
nych i nienależnych kar.

 

Życie gospodarcze.
HANDLOWYCH Z PRUSAMI

WSCHODNIEMI.

A papierówki z ziem  północno-
wschodnich. /W. ostatnich tygo-
dniach do Prus z województw kre-

sowych odeszły 4 wagony świń,

3 wagony drobiu, 1 wagon jaj i na-
biału. Pozatem wysłano wagon skór
surowych z woj. wileńskiego. |

|tek tego od Moskwy i Rzymu po-
|przez Berlin i Budapesżt grzmią ha-

NIK WILEŃSKI

Lublin
przed wyborami.

List Nuncjusza do Ks. Arcybiskupa.
Z Nuncjatury Apostolskiej w War- „niejszego i Najgorliwszego Pasterza

(W, ub. tygodniu B.B. zainauguro-' szawie nadesłano wczoraj do J. E: tej archidiecezji, przesyłając jedno-

į walo w Lublinie sezon przedwybor-. ks, Arcybiskupa-Metropolity Romu- „cześnie szczególniejsze  błogosia-

czy, urządzając na terenie miasta i alda Jałbrzykowskiego list treści na- wieństwo Apostolskie dla wzmocnie.

bliczność zwołano afis'=ami.

Efekt był nadzwyczajny. W lo-
kalu Z. U. P. U. przy ulicy Staszica

przemówiła jedna z działaczek sa-

nacyjnych, urzędniczka kuratorjum.

Na Koźminku na zebranie przybyło
5 osób; na Wieniawie stawiły się aż

trzy osoby i 2 prelegentów; na Ko-

linowszczyźnie było osób  kilkana-
ście i tyleż na ul. 1-go Maja.

Większość zebrań odbywała się
w lokalach urzędowych, jak szkoły

itp. Publiczność całkowicie zawio-

dła. Ów zanik wpływów BB. na te-
renie Lublina dla nikogo nie jest ta-

jemnicą. Za „sanacją” idą tutaj tyl-

ko niektórzy urzędnicy, żydzi, tro-
chę ludzi zależnych i trochę takich,
którym się to opłaca.

Bulla o rozsze

Nic więc dziwnego, że zdaniem przedmieść 5 zebrań, na którepu-' stępującej:

Warszawa, dnia 3 kwietnia 1934 r.
(Wasza Ekscelencjo! Poczuwałem

ię do obowiązku jaknajprędszego

i

I
s

'
"stawiło się 20 osób, do których zawiadomienia Ojca Św. o szczęśli-

e przebytej przez Waszą Eksce-
lencję operacji. Na powyższą wia-
*'domość otrzymałem z Sekretarjatu
Stanu dn. 27 marca roku bież. pismo,
w którem Jego Świętobliwość Oj-

| ciec Św. wkłada na mnie obowiązek,
abym przesłał ponowne gorące ży-
| czenia Jego Świętobliwości prędkie-

go i całkowitego powrotu do zdro-
,wia Waszej Ekscelencji, Najdostoj-

i

|
nia się na duchu.

| Wypełniając to zaszczytne i miłe
|polecenie, proszę Waszą Ekscelen-
cja, drogi i czcigodny Arcypaste-
|rzu, zechciej również i odemnie
|przyjąć me braterskie życzenia, ja-
|kie zanoszę do Najwyższego Pana,
| aby raczył jeszcze na długie lata za-
|chować dla tej ważnej archidiecezji
| swego ukochanego Pasterza.

Z wyrazami mego najgłębszego
ona mam zaszczyt pozostać

j Waszej Ekscelencji oddanym sługą
w Chrystusie Panu.

| Franciszek Marmaggi.

Druga przejażdżka Arcypasterza do Trynopoia.

Wczoraj w południe J. E. ks,
Arcybiskup - Metropolita  Jałbrzy-
kowski, korzystając z pięknej pogo-
|dy, odbył ponownie przejażdżkę do

rzeniu odpustu
Roku Jubileuszowego na świat cały.

MIASTO (WATYKAŃSKIE, 4
kwietnia KAP, Wczoraj ogłoszoną

została bulla „Quod superiore anno'

rozszerzająca odpusty Roku Święte-

go na cały świat katolicki, W' do-

kumencie tym, wydanym pod datą 2
kwietnia Ojciec św. wyraża na wstę-
pie zadowolenie ze wspaniałego
przebiegu Jubileuszu i obfitych jega
owoców, czego wyrazem były nie-
zwykle liczne i tłumne pielgrzymki
przybywające z całego świata i obej-
mujące rzesze zarówno starców,
mężów dojrzałych, jak i młodzieży.
zarówno robotników w pocie czoła
zdobywających swój chleb powszed:
ni, jak członków  najwyższyt”
warstw społecznych i tych, co pit:
'stują wysokie godności publiczne

Ponieważ jednak nie wszyscy
mogli przybyć do Rzymu, uważa С
ciec św. za wskazane Jubileusz roz-
szerzyć na cały świat i mianowic:e
na okres od oktawy Wielkiejnocy
roku bieżącego do oktawy Wielkie:
nocy roku 1935, Dalej wzywa Pa-
pież duchowieństwo i biskupów, aby
zechcieli odpowiednio przygotować

 

Kiereński o

W, 54-ym zeszycie rosyjskiego
|,ezasipismą emigracyjnego, wycho-
.dzącego w Paryzu p. t. „doowremien-
nyja zapiski”, znajdujemy obszerny
artykuł b. dyktatora Kosji z okresu
rewolucji przed-bolszewickiej, A.
Kierenskiego, poświęcony polityce
zagranicznej Sowietów.

, Aczkolwiekw artykule tym nie-

ma żadnych rewelacyj politycznych,

to jednak wywody Kierenskiego za-

sługują na uwagę, choćby z tego

wzgiędu, że odzwierciadiają poglą-

dy emigracji rosyjskiej, stanowiącej

bądź co bądź poważny odiam myśli
rosyjskiej.

Artykuł omawiany rozpoczyna

się od rzutu oka wstecz. W roku

1914 — pisze Kiereński — wybuchła
wojna światowa pod hasłem „zwy-
cięstwa demokracji« W, szeregu
państw demokratycznych, zwalcza-
jących napół autokratyczne Niemcy,
znajduje się także i caikowicie auto-

kratyczna Rosja, co wprawia czę-

sto w kłopot Francję, Angiję i Stany
Zjednoczone. Kiedy jednak w roku
1917 monarchją w Kosji upada, ginie
ten wewnętrzny dysonens w obozie
entente'y, natomiast bolszewicy w
imię zwycięstwa rewolucji światowej
bez żadnego skrupułu zawierają po-
kój z antydemokratycznemi Niem-
cami, 4 :
Po upalku monarchji w Niemczech

stosunki niemiecko - bolszewickie
zmieniają się, a koroną polityki tego
okresu jest dzieło Czyczerina i
Rathenau'a — traktat w Rapallo.

Traktat w Rapallo był wyrazem
ostrej niechęci bolszewików do trak.
tatu Wersalskiego i oddał w dziele
zwalczania tego traktatu nadzwy-
czajne usługi Niemcom. Wkrótce po
Rapallo następuje przewrót we-
wnętrzny we Włoszech i Mussolini
dokonywa całkowitego przeobraże-
nia polityki zagranicznej Włoch.
Bolszewicy wykazują w tym czasie
dużą aktywność polityczną i nasku-

 
sła rewizji „narzuconych traktatów”.

mi odeszło około 3.000 klg. różnych|Wpływom ówczesnym bolszewickim
wędlin do Francji i Anglii,

0wąwy

ku czemu skłania się coraz wyraź-
niej litewska opinja publiczna. Li-

twa, zagrożona od strony niemiec-

kiej, będzie najgorliwie; parła do so-
juszu z Łotwą i Estonją, szukając
u nich pomocy i oparcia,

Jak się jednak zachowają Łotwa
i Estonja, zabezpieczone u swych
granic wschodnich, najbliższa przy-
szłość pokaże. Nie jes: wykluczone,

że, wyzbywszy się bezpośredniego
niebezpieczeństwa, poniechają myśli
realizacji unji państw bałtyckich

wzajemne spory wysuną na pierwszy

—
-

sprzyjała "wewnęetrzna sytuacja Ro-
sji, która, po zapoczątkowaniu no-
wej polityki gospodarczej t. zw.
Nepu, zaczęła wię uspakajač i
wzmacniać, Rosja, Niemcy i Wło-
chy poczynają wykazywać zaintere-
sowanie sprawami  azjatyckiemi,
przyczem Rosja i Niemcy zajmują się
Chinami, a Włochy Azją Mniejszą i
morzem Czarnem.

Państwa europejskie grupują się
w ten sposób, że z jednej strony wy*
stępuje Francja z Polską i Małą En-
tentą, z drugiej — Rosja, Niemcy,
Włochy i Węgry; stanowisko Anglii
jest niewyraźne, Najmocniejszy wy-

r: 1927 w okresie pierwszej konfe-
rencji gospodarczej w Genewie.  alizacji związku państw bałtyckich, plan. Cóż pozostało z tej polityki bol-

raz znalazł ten układ mocarstw wi

swych wiernych do wykorzystania

przywileju udzielanego przez Ko-
ściół, przedewszystkiem przez ogła-
szanie rekolekcyj, misyj i wykładów.

Dla uzyskania odpustów jubile-
uszowych oprócz modlitw w intencji
Ojca św. i w intencjach podanych w
bulli „Quod nuper* Papież pragnie,
by podniosły się do Boga błagania o
dalszy wzrost misyj wśród niewier-
nych i o powrót do jednej owczarni
zbłąkanych dyssydentów, wreszcie,
by zadośćuczyniono i naprawiono
krzywdy wyrządzone Boskiemu Ma-
jestatowi przez wojujących bezboż-
ników, usiłujących z serc ludzkich
wyrwać największą pociechę religji
i odsunąć ludzkość od prawdziwej
cywilizacji. Następnie bulla papieska
oznajmia, że w ciągu roku, w dniu,
który zostanie wyznaczony, w ba-
zylice św. Piotra odbędzie się ze
współudziałem Ojca św. specjalne
uroczyste nabożeństwo ekspijacyjne.
Opis dokładny warunków uzyskania
odpustów jubileuszowych kończy tę
bullę.

 
polityce
zagranicznej Sowietów.

szewickiej w r. 19347 Nic. Podczas
gdy wołanie o rewizję traktatu Wer-
salskiego staje się coraz głośniejsze,
gdy nawet „Times“ oświadcza, że
Luropa się nie uspokoi, dopóki kwe-
stja rewizji traktatów mie będzie wy-
raźnie postawiona, Radek w mo-
skiewskiej „Prawdzie' występuje w
obronie traktatów. °

Dyplomacja francuska otrzymuje
obecnie w posunięciach sowieckich,
nie tak dawno wrogich, pomoc w ak-
cji ku utrzymaniu traktatów.

Cóż wpiynęło na tę zmianę or-
jentacji? Kiereński upatruje przy-
czyny w przewrocie Hitlerowskim
w Niemczech. I to bynajmniej nie
powoduje polityki antykomunistycz-
nej Hitlera, Przecież i Mussolini jest
zawziętym wrogiem komunizmu, co
nie przeszkadzało bolszewikom iść
z nim ręka w rękę. Powodem istot-
nym jest program Hitlera, wypowie-
dziany wyraźnie w jego książce p. t.
„Mein Kampi“, a polegający na dą-
żeniu do rozbiorn Kosji. Że ten
program nie pozostanie tylko ksią-
żkowym, dowodzą choćby wynurze-
nia Hugenberga w Londynie, że
Niemcy muszą zdobyć „możność ko-
lonizowania obszarów rosyjskich

Z drugiej strony osłabienie soju-
szu bolszewicko-niemieckiego obja-
wiło się także od strony niemieckiej
głównie z tego powodu, że Niemcy
przekonały się, iż rachuby ich na
gospodarczą odbudowę Rosji, trium-
ty piatiletki i związane z tem na-
dzieje na eksport niemiecki do So-
wietów okazały się zawodne. Rosyj-
ski sojusznik wydaje się teraz mniej
wartościowym, a zyskał znaczenie
jako ewentualna zdobycz.

W, tych warunkach zarówno dla
Rosji, jak i dla Niemiec zaczyna du-
żą rolę odgrywać Polska: dla Rosji,
jako ochrona od naporu hitlerow-
skiego, dla Niemiec, jako pomost do
Rosji. (W. ten sposób tłomaczy Kie-
reński ostatnie posunięcia i sukcesy
polityki zagranicznej Polski. Zda-
niem Kiereńskiego, cała polityka So-
wietów to gorączkowe szukanie о-
brony przed grożącym jej rozbiorem.
Bo przecież, oprócz opisanych sto-
sunku w Europie, istnieje jeszcze
niebezpieczeństwo japońskie na Da-
lekim Wschodzie, oraz coraz trud-
niejsza sytuacją wewnętrzna, Kiereń
ski określa krótko tę sytuację we-
wnętrzną, jako stopniowy rozkład
wewnętrzny, wymieranie ludności i
rozpad państwa, Wi tych warunkach

BUKARESZT (Pat). Dziś trybu*
nał wojenny po 18 dniach rozprawy
ogłosił wyrok.w sprawie 52 człon-
ków „żelaznej gwardji”, oskarżonych
o współudział w morderstwie pre-
mjera Jana Duci.

Trzej główni eskarżeni, którzy

 
|

dobrodziejstwa tego nadzwyczajnego |

Trynopola.
W Trynopolu Arcypasterz prze-

chadzał się przez dłuższy czas. Po
paru godzinach wrócił do kliniki.

Rugi na ratuszu warszawskim trwają
Oprócz przeszło 100 urzędników

Wydziału Ewidencji Ludności, pre-
j|zydent miasta zwolnił jeszcze kilku-
|nastu pracowników zakładów opie-
kuńczych oraz Wydziału Finanso-
wego. Zwolnienia te nastąpiły wo-
bec likwidacji szeregu przytułków i
domów opieki, oraz wobec wyga-
śnięcia kredytu, z powodu zakończe-
nia roku budżetowego.

Zarząd Związku Zawodowego
Pracowników Samorządowych in-
terwenjował, rzecz prosta, bezsku-
tecznie w sprawie zwolnionych pra-
cowników Wydziału Zdrowia i Opie-
ki Społecznej. ,

Zwulnieni oficerowie.
Dziennik personalny zamieszcza

 

wych zwolnionych z zajmowanych
stanowisk z pozostawieniem bez
przynależności służbowej i odda-
niem do dyspozycji właściwych  do-
wódców O. K.

Ogółem ulega zwolnieniu: 1 puł-
kownik, 11 podpułkowinków, 78 ma-
jorów, 182 kapitanów i rotmistrzów,
= poruczników i 4 podporuczni-

w.

Uboczne prace
urzędników.

Min. Spraw Wewn. rozstrzygnę-
ło sprawę zajęć ubocznych urzędni-
ków państwowych. Ministerstwo
zwróciło uwagę wojewodów, by po-
wierzanie szeregu prac urzędnikom
państwowym poza zajęciami w żad-
nym wypadku nie kolidowało ze
służbą. Zwrócono również uwagę, by
poboczna praca urzędników  pań-
stwowych nie przyczyniała się do
zbędnej konkurencji z bezrobotnymi
pracownikami umysłowymi W wy-
padku powierzenia opracowania pla-
nów technicznych inżynierom pań-
stwowym, należy zwrócić uwagę, by
prace te w żadnym wypadku nie
miały wpływu na bieg samej sprawy,

Piatekie bieżącego KuMornEgO
nie zwaliia wu EKsiiiSji.

Izba I-sza cywilna Sądu Najwyż-
szego ogłosiła nowe orzeczenie w
sprawach lokatorskich, Orzeczenie

|to zawiera interpretację przepisów
do ustawy o ochronie lokatorów w
przedmiocie eksmisji mieszkanio-
wych Sąd Najwyższy uznał, że pła-
cenie bieżącego komornego nie jest
powodem do oddalenia skargi eks-
misyjnej w wypadku istnienia zaleg-
łości. Zaległość dwumiesięczna bez
względu na to, czy dotyczy ona cza-
su poprzedzającego bezpośrednio
wytoczenie skargi o eksmisję, czy
też okresu dawniejszego ustanowi
ważną przyczynę rozwiązania umo"
wy najmu,

Powódź w Stanach Zjednoczonych.
NOWY JOKA (Pat) — Wskutek

nagiej odwiizy i ducych opadów
atmosferycznych, w  póinocnej i
południowo zachodniej części kraju
nastąpiła gwaitowna powódź, któ:a
wyrządziła olbizymie szkody mate”
rjalne. Na rzece Hudson runęty
awie zapory i most. Reka unosi
szczątki domów i drzew, powyry”
wanych z korzeniami przez rwące
prądy wody. Według dotychczaso”
wych wiadomości, wskutek powodzi
10 osób utraciło zycie,
NOWY JORK. Pat. — Klęska po”

wodzi aotkoęła przedewszystkiem
stan Oklahoma, gdzie straty sięgają
kilkunastu mauljonów dolaiėw a 29
osób utraciło życie.

 

 

 

 
ludność rosyjska oczekuje jak zba-
wienia interwencji zagranicznej o
„raz... wojny. Niech tylko wydadzą
wojsku broń, a wówczas zobaczymy:
|w którą stronę strzelać ona będzie:

Czy Kiereński właściwie ocenia
„sytuację wewnętrzną Rosji — trudno
nam orzec,

>"

Proces zabójców Duci.
dokonali bezpośrednio zamachu,
mianowicie Constantinescu, Carani*
ca i Belimace zostali skazani na do”
żywotnie ciężkie roboty. Pozosta”
łych 49 oskarżonych trybunał unie*
winniłi „ »

W. у

listę oficerów Min, Spraw Wojsko-

zmiana wy aisa CAO
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno z  rozpogodzeniami

w ciągu dnia. Dość ciepło. Słabe
*lub umiarkowane wiatry południowo-,
"wschodnie i południowe.

DYŻURY APTEK. |
Dziś w mocy dyżurują następujące

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

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul.Piłsudskieśo |
Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-,
ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenhau-,
„zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela ---|
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz|
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-|
piszek. |

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.|
— Adoracja. Zarzad Katolickiego

Związku Polek przypomin:, że dziś
Jako w pierwszy piątek miesiąca,
odbędzie się Adoracja Przenajświęt-
szego Sakramentu w kaplicy Serca
Eucharystycznego (Mickiewicza 19—
2) od godz. 4 i pół do 7 i pół w.,
zakończone błogosławieństwem Przeg
najświętszym Sakramentem
— Budowa kościoła katolic-

kiego w Kolonji Kolejowej pod
Wilnem. W drugiej połowie kwiet
nia rozpocznie się budowa kościoła
katolickiego w Kolonji Kolejowej
Będzie to budowla wzniesiona »
drzewa. W ciągu kwietnia i maja
r. b. stonie zrąb, zaś w ciągu dal
szych miesięcy będzie prowadzone
budowa w miarę otrzymywany: h
kredytów Komitet budowy stara się
za wszelką cenę, by świątynię wy-
kończyć w ciągu b. r.

Z MIASTA,
— Na pomoc głodującej dzia-

twie Woj. Komitet Obyw. pomocy
ludności dotkniętej klęską nieuro
dzaju skierował całą swą energję
i zasoby na dożywianie głodującej
dziatwy wiejskiej, której liczba wy-
nosi zgórą 40 tysięcy dzieci.

Wyłoniona specjalnie komisja
zbiórkowa ma czele z p. prez. Male
szewską organizuje w dniach 7 i 8
b. m. zbiórkę na cel powyższy, a
mianowicie: w dniu 7 b. m. odbę-
dzie się kwesta w lokalach i zaxła
dach zamkniętych, w dniu 8 b. m
kwesta uliczna. Komitet ma nadzieję,
iż wszyscy pośpieszą z pomocą gło-
dującej dziatwie wiejskiej.
— 6eneralny dyrektor Inturi-

Sta w Wilnie. Do Wilna przybył
generalny dyrektor laturista na Pol-
skę i państwa bałtyckie p. T. Świ
derski oraz dyrektor oddziału Intu
rista w Warszawie dr. Spigel. Obaj
delegaci Inturista mają zamiar od
być szereg konferencyj z organiza-
cjami wil ńskiem: w sprawie wzmo-
żenia turystyki do Sowietów, latu
rist organizuje bowiem wycieczki
na festival muzyczny, który odbę-
dzie się w L-=niogrzdzie w czasie
оа 20 do 30 maja r. b

Informacyj, dotyczących indywi-
dualaych wyjazdów do Związku So-
wieckiego, udzielać będą obaj dele-
gaci w biurze l:by Przemysłowo
Handlowej w Wilnie w piątek i so
botę 6 i 7 b. m. w godzinach mię
dzy 3—5. |

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. |
— Deitgacje ce-how rzeźni i

ków i wędii .larzy u p. wojewo-;
dy. P. wojewoda przyjął delegację
cechów rzeź ików i wędli iąrzy|
chrześcijan i żydów, orez chr:eści-
jeńskiego związku handlarzy trzodą|
chlewną.

Delegacja złożyła obszerny me
morjał, w którym prosi władze wo
jewódzkie o ingerencję w kwestji
pobieranych na rzeźni opłat miej-
skich. Według memorjału, koszta
rzezniowe i związane z niemi opłaty
są tak wygórowane, że pochłaniają
40 proc. wartości całego wieprza.|
Te właśnie wygórowane opłaty po-|
wodują drożyznę męsa i wyrobów
masarskich.

Jednocześnie delegacja doma-
gała się obniżenia komornego za
stragany, dzierżawione od Magistra-
tu w Hali Miejskiej, twierdząc, że
tenuta dzierżawna jest zbyt wygó-
rowana. Ponadto delegacja prosiła
o wybudowanie w Hali lodowni,
gdyż szczególnie w okresie letnim
brak jej daje się dotkliwie odczu-
wać. Mięso w tym czasie ulega
bardzo często zepsuciu. P. woje-
woda, po wysłuchen'u postulatów
delegacji, obiecał zsjąć się tą spra-
wą i zbadać te kwestje.

 | konkursów.
| torebkę z zawartością 7 zł, 81 gr. — Usta-

— Czy znowu zatar$ w piekar-
stwie? W ostatnich czasach wśród
piekarzy panuje naprężona aimosie-
ra. Znowu bowiem szereg właści-
cieli piekarskich usiłuje niestoso-,
wać się do warunków umowy zbio-/
rowej. Robotnicy piekarscy posta-,
nowili przy stwierdzeniu w jakim-
kolwiek z zakładów obniżki lub
zmuszania robotników do wykony-
wania pracy w godzinach wieczor-,
nych stosować strajki lokalne, j
— W czasie strajku szewców,

Centrala Chrześc. Zw. Zaw. wydała;
bezpłatnie strajkującym około 3000,
obiadów. Również w czasie świąt |
Centrala rozdawała  niezamożnym
rzemieślnikom wędliny i chleb, Ob-|
dzielono po bochenku chleba i!
krążu kiełbasy około 200 osób. |

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.,
— Wiieńskie Koło Związku

Bibijotekarzy Polskich. Dnia 12
b. m. o godz. 7 wiecz. (w razie
braku quorum 0 godz. 8 wiecz.)
w Bibljotece Ulniwersyteckiej odbę
dzie się nadzwyczajne walne zebra-
nie e€złonków Kola. Na porządku
dziennym: 1) wybór delegatów i
wnioski na zebranie delegatów Kół
2) K»sa samopomocy, 3) Referat
» Michała Brensztejna „Bibljotek
w Republice Litewskiej".
— Zjazd delegatek katolickich

Stowarzyszeń Poiek z archidle-
cezji wlieńskiej. Związek wieńs«i
katolickich Stowarzyszeń Polek roz
począł już przygotowan a do zjazdu
delegowanybh K. S. P. z terenu
ccłej archidiecezji wileńskiej. Zjazd
odbędzie się w Wilnie w dniu 13
maja r. b.

Święcone w SiM. P. i
w Stow. Służby Domowej. Stowa
rzyszenie Miodziezy Poiskiej w pa-
rafji Najświętszego Serca Jezusowe-
go urządziła dla swoich członków
święcone. Odbyło się ono wpięknie
udekorowanej sali parafjalnej. Wzięli
w niem udział bardzo licznie człon-
kowie stowarzyszenia.

DZIENNIK WILEŃSKI

Polska Macierz
Szkolna.

Raz do roku — 3-go Maja, z o-
kazji zbiórki na Dar Narodowy spo-
łeczeństwo przypomina sobie, że ta
instytucja istnieje, Obecnie chcieli-
byśmy przypomnieć, jak płyną szare
dnie pracy Macierzy.

Niewesołe dnie. Siedmiu szko- |
łom wiejskim M, P, S. grozi zamknię
cie z braku środków ma opłacenie
śłodowych pensyj nauczycielskich
(osiemdziesiąt zł. mies.j.

Nadomiar złego z ośmiu powia-
tów kresowych nadchodzą do Ma-
cierzy Wileńskiej podania o nowe
szkoły:

z pow. mołodeczańskiego
święciańskiego
wołożyńskiego
dziśnieńskiego
oszmiańskiego
brasławskiego
postawskiego

"u  „  lidzkiego.
Oznacza to ni mniej ni więcej,

jak wołanie o szkołę dla 1100 dzieci,
Czy może społeczeństwo przejść

nad tem do porządku dziennego?
Władze państwowe w chwili o-

becnej nie są w stanie zaspokoić
wszystkich potrzeb w zakresie szkol
nictwa, nie mają również kredytów
na subwencje dla szkół P. M, Ś.

Zarząd główny Macierzy nawo-
łuje do tworzenią w całym kraju Kół
Opiekuńczych dla poszczególnych
szkół prywatnych P, M. $.

I my, Wilnianie, nie możemy po-
zostać w tyle- Czas nagli, Dzieci ła-
kną nauki. Nie odmawiajmy im po-
mocy,

Oto spis szkół, zagrożonych zam-
knięciem:

Astyki — pow. Wi!. - Trocki —
44 dzieci, Łojków — pow. dziśnień-
ski — 39 dzieci, Petrykany — pow.
święciański — 45 dzieci, W, Bała-
sze — pow. postawski — 39 dzieci,
Kuczkuny — pow. mołodeczański —
36 dzieci, Wiązowiec — pow. moło-
deczański — 63 dzieci, Kam. Słobo-
da — pow. wołożyński — 68 dzieci.

Do serc ludzi dobrej woli, któ-

—
—
—
о
о
в

I
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 — W Chrześcijańskim Związku
zawodowym żeńskiej służby domo-
wej im. Św. Zyty odbyło się świę
cone. Zrana około godz. 11 urzą
dzono święcone dla bezrobotnej
służby, a w godzinach popołudnio-
wych ogólne dla wszystkich człon-
kiń Przy jednym stole, ustawionym
w olbrzymiej sali teatralnej stowa-
rzyszenia, zasiadło ponad 300 osób.

ZABAWY.
— Wiosenny Dancing Prasy w

sali Izby Przemysł.-Handl. budzi co-
raz większe zainteresowanie wśród|
bywalców zabaw tanecznych.

Organizatorzy przygotowują sze-|
reg pierwszorzędnych atrakcyj i nie-
spodzianek. Udział artystów te-
atrów wileńskich zapewniony.

P. Horyd opracował już oryginal-
a projekt kiosków oraz dekoracji
sali,

Firmy wileńskie w dalszym ciągu
deklarują fanty dla zapowiedzianych

IWiczoraj efektowny
fant ofiarowała firma E. Kudrewicza.

Zaproszenia można jeszcze otrzy-

rym los dzieci pozbawionych szkoły
nie będzie obojętny, apelujemy: za-
kładajcie Koła Opiekuńcze dla szkół
Macierzy.

(Wszelkiemi informacjami chętnie

Wilnie (ul. Wileńska 23, m. 9).

Tebranie laky Przemysłowa - Handlowej
w Wilnie.

W dniu 10 kwietnia rb. o godz.
19-ej odbędzie się plenarne zebranie

 

|lzby Przemysłowo - Handlowej w
| Wilnie z następującyn. porządkiem
obrad:

1) zagajenie i zatwierdzenie pro-
tokułu XVIII Plenarnego Zebrania;
2) zaprzysiężenie rzeczoznawców;
3) część sprawozdawcza: a) sprawo-

1933, b) sprawozdanie z dziaialności
ilzby za ubiegły okres 1934 r., c)
zamknięcie rachunkowe Izby za rok
1933 oraz bilans na dzień 31. XII.
1933 r.; 4) mać w redakcjach pism wileńskich.

Początek zabawy o godz. 1i-ej;
wieczorem. !

KRONIKA POLICYJNA.
— Okradzenie sklepu spożywczego na

Sołtaniszkach. W. nocy z dnia 4 na 5 bm.

nieznani sprawcy dostali się do sklepu

Szlomy Bastowskiego (Sołtaniska 40) i

skradli różne artykuły spożywcze, oraz ty-|

toń i wyroby tytoniowe, łącznej wartości,

około 400 zł.
— W zakładzie fryzjerskim przy ul.

Wileńskiej 5.  Kazimierze Janusžkiewi-
czównie (Więzienna 10) skradziono w za-

kładzie fryzjerskim przy ul. Wileńskiej 5

lono, że kradzieży tej dokonał Jankiel

Krzywicki (Bazyljańska 6), którego zatrzy-
mano ze skradzioną torebką i gotówką.

r WYPADKI.
— Smutny koniec wesołej zabawy. W

posesji domu Nr. 9 przy ul. Klonowej ba-

wiące się dzieci rozpaliły ogień, poczem
zaczęły przezeń przeskakiwać. 12-letnia
Marta Markiewiczówna (Klonowa 12) po-

pchnęła 6-cioletniego Kazimierza Makuto-

wicza (Klonowa 9), który upadł na ogień,

doznając poparzenia głowy i rąk. Pogoto*

wie Ratunkowe, po udzieleniu pomocy, od-
wiozło chłopca do domu i pozostawiło go

pod opieką rodziców.  

cia rachunkowego 'za 1933 r.; 5)
zmiana statutu stypendjum im. Pre-
zydenta Rzplitej Ignacego Mościce-
kiego; 6) ustalenie opłat na rzecz
Izby od opinjowanych przez Izbę
podań o ulgi celne; 7) ustalenie о-
płat na rzecz eksportu od importo-
wanej za cłem ulgowem bawełny i
odpadków bawełnianych; 8) wybory;
9) referat informacyjty w kwestji
podniesienia stanu gospodarczego
Ziem Północno-Wschodnich; 10) no-
wa ordynacja podatkowa; 11) wolne
wnioski.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego”.

Ku uczczeniu ś. p. Bronisławy Janusz-

 

kiewiczowej zamiast kwiatów na grób —
Emilja i Antoni Sawiccy zł. 10,— na ubo-
gich Św. Jańskiej Konferencji (I) Tow. Św.
Wincentego 4 Paulo,

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz. || 
 

p. K. Czarniecki.

służy Zarząd Centralny P. M. Ś, w

zdanie z działalności Izby za rok

sprawozdanie Komisji
Rewizyjnej ze sprawdzenia zamknię-|

22.00: „Klimat serc"

 

4
2

Aresztowanie zabójcy gen. Rymkiewicza!
Dowiadujemy się, że w zwią-

zku z zamordowaniem gen. Rym-
kiewicza został aresztowany,
jako podejrzany o udział w okrut
nej tej zbrodni, Jan Żarnosiekow,
lat 20, zamieszkały przy ulicy
Beliny.

eiiAUK TA EINK PIZARASTARZECZ Z

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś, pią-

tek 6 kwietnia przedstawienie zawie-
szone z powodu próby generalnej z „Ro-
dziny“,
— Jutrzejsza premjera „Rodziny“. Ju-

tro o godz. 8 w. Teatr Pohulanka daje pre-
mjerę głośnej komedjo-satyry w 3-ch ak-
tach Antoniego Słonimskiego pt. „Rodzi-
na', która cieszyła się powodzeniem na
wszystkich scenach w bieżącym sezonie.
Reżyserja — W. Czengerego. Oprawa sce-
niczna pomysłu W. Makojnika.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dzisiej-

sze przedstawienie z cyklu propagando-
wych wypełni świetna operetka „Gospoda
pod białym koniem”, Ceny miejsc propa-
gandowe od 25 gr.
— „Rajski ogrėd“. Jutro i w niedzielę

grana będzie w dalszym ciągu ciesząca się
powodzeniem komedja muzyczna Święto-
chowskiego „Rajski ogród”.
— Popołudniówka niedzielna po cenach

propagandowych. W niedzielę ukaże się
po raz ostatni barwna operetka „Niebieski
Motyl”, urozmaicona efektownemi produk-
cjami baletowemi,
— Wieczór Adolia Dymszy w „Lutni“,

W poniedziałek najbliższy wystąpi najpo-
pularniejszy artysta ekranu i rewji Adolf
Dymsza.
— Objazdowy Teatr Katolicki im. Św.

Teresy od Dzieciątka Jezus. Związek Ro-
dzin Katolickich w Wilnie w dniu 8 kwiet-

nia. br. o godz. 19-ej (7-ej] w sali Chrześć.
Uniwersytetu Robotniczego przy ul. Metro-
politalnej Nr. 1 wystawia inauguracyjną i
po raz pierwszy graną n scenie sztukę pt.
„Potęžna miłość”, napisaną przez K. Czar-
nieckiego, autora sztuk: „Pójdź w dolinę
łez" i „Profesor z Krzyżem”,

, Teatr Katolicki im. Św. Teresy jest
pierwszym teatrem w Polsce, którego za-
daniem jest zwalacznie niewiary i porno-
śralji w sztuce na ekranie i scenie przez
dawanie ludziom sztuk w duchu katolickim.

Dyrekcje i reżyserję objął autor sztuki

Zaznaczyć należy, że będzie to pożegnal-
ne przedstawienie przed wyjazdem zespołu
na tourneć propagandowe po Polsce.

POLSKIE RADJO WILNO,
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-
ty). Kom. meteor. 12,33: Utwory Rachma-
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: Koncert 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,
23.00: Kom. meteor. 23,05: Muzyka  ta-
neczna.

Sobota, dnia 7 kwietnia 1934 r,
7,00: Czas. Muzyka. Przegląd prasy.

 

Czas.
Dzien. poł. Wiad. o eksporcie. Giełda roln.
15.40: Muzyka żydowska (płyty). 16.10:
Audycja dla chorych. 16.40: Wileński ką-
cik językowy. 16.55: Koncert. 17.40;Repor-
taż. 18.00; Transm. Nabożeństwa z Kaplicy
w Ostrej Bramie. 19.15: Codz. ode. pow.
19.25: Kwadr. poetycki. Wiad. sport. Wil.
kom. sportowy. Dzien. wiecz. ,, yśli wy-
brane” 20.02: Koncert, 21.00: Skrzynka
techniczna. 21.20: Koncert chopinowski.
00: (wrażenia neofity wi-

leńskiego) — feljeton. Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna,

lzy w bony jałmażnicze „Caritasu,
Mż zaopatrzyłeś się?

  

 
11,50: Utwory Saint-Seansa (płyty), 11.57:|

12.05: Koncert, 12.30: Kom. meteor.

nie naszych władz został w Dy-
naburgu aresztowany I wydany.

Na ubraniu zatrzymanego
stwierdzono ślady krwi, a eks-

obyczajów nawet wśród mieszkań-
ców zapadłych wiosek, rozpoznawał
w tych dniach sąd okręgowy.

Na ławie oskarżonych zasiadł
młody wieśniak z gminy krewskiej,
pow. oszmiańskiego Józeł Gębicki,
pod ciężkim zarzutem zabójstwa
swego teścia Antoniego Wojciulewi-
cza,

Przebieg rozprawy odsłonił iście
niesamowite stosunki rodzinne, któ-
re winę oskarżonego sprowadzily do
minimum,

Antoni Wojciulewicz, gospodarz
we wsi Przechody, gm krewskiej
mimo to, że posiadał dwie dorosłe
córki: Teodorę i Marję zamężną za
prymakiem na gospodarce teścia
Józeiem Gębickim, nawiązał intym-
ne stosunki z zamieszkałą w sąsied-
niej wiosce wdową po bracie swego
zięcia, również Marją Gębicką,

Od tej chwili dostatnia gospodar-
ka chylić się zaczęła ku ruinie, gdyż
Wojciulewicz plony, a następnie in-
wentarz wynosił do nienasyconej Gę
bickiej. Na tem tle między córkami,
oceniającemi wyrządzoną im krzyw-
dę, a ojciem powstawały częste
scysje, które zazwyczaj kończyły
się pobiciem kobiet przez zapamię-
tałego ojca. Doszło wreszcie do te-
go, że Wojciulewicz porzucił dom
rodzinny i przeniósł się na stałe do
swej kochanki, zamieszkałej we wsi
Nierówka.

Po kilku miesiącach jednak przy-
szedł i zażądał wydania mu dwoje
prosiąt. Zięć, wychodząc z założe-
nia, że cała gospodarka jest wła-
snością Wojciulewicza, względnie je.
go córek, oświadczył, że cały inwen-
tarz może zabrać.

Na tej podstawie Wbjciulewicz
wyprowadził konia z pastwiska z
postanowieniem zabran'a go i wszedł
do mieszkania, gdzie były córki, za-
żądając wydanią mu prosiąt.

Gębicka ostro zaprotestowała,
argumentując, iż nie zgodzi się nigdy
na to, by z jej ciężkiej pracy korzy-

w.

Niezwykle charakterystyczną
sprawę, świadczącą o rozluźnieniu

W dniu napadu Žarnosiekow pertyza lekarska wykazała, Iż
uciekł do Łotwy, gdzie na żąd - grupowo odpowiadają one krwi

zamordowanego.

Żarnosiekow nie przyznaje się
do winy.

Dalsze śledztwo w toku.

 

Wstrząsająca tragedja
głuchej wiosce.
ugodził dwukrotnie w głowę.

Przerażona jej siostra Teodora
wybiegia na podwórze, wszczynając
alarm, który sprowadził Gębickiego.

Na widok zbroczonej krwią, nie-
dającej znaku życia swej żony, chwy
cił wałek do tarcia maku i tym z ca-
łych sił uderzył w głowę Wojciule-
wicza, który padł, na ziemię. Po tym
odruchowym czynie wybiegł na pod-
wórze, wzywając pomocy, lecz nie-
'bawem wrócił do mieszkania i tym-
że wałkiem jeszcze kilkakrotnie u-
godził dającego jeszcze oznaki ży-
cia teścia, `

Oszalały z wrażenia Gębicki wy-
biegł z domu i, wykrzykując: „tatko
zabił Marylę,a ja jego, co będzie, co
będzie, kto weźmie mego synal...*,
krążył po obejściu a następnie
wpadł do stodoły, gdzie usiłował się
powiesić, lecz madbiegli sąsiedzi,
przeszkodzili mu w tem rozpaczli-
wem zamierzeniu.

Przybyły na miejsce tragedji za-
alarmowane władze, skonstatowały
śmierć zarówno Gębickiej, jak i jej
zabójcy Wojciulewicza.

Aresztowany Głębicki przyznał
się do winy i opowiedział przebieg
ponurego zajścia, zgodnie z ma-
terjałem zebranym w czasie docho-
dzenia.

Dodać nalęży, że sąsiedzi, prze-
jęci do głębi wstrząsającą tragedją o
Gąbickim wydali jak najpochlebniej-
a opinję, jako o człowieku praco-
witym, sumiennym i spokojnym, a
jeden z .zamożniejszych gospodarzy
wystąpił do sądu o zwolnienie go z
aresztu za poręczeniem majątkowem
do czego władze się przychyjiły.

Sąd w składzie:  wice-prezesa
p. (W. Brzozowskiego oraz pp. sę-
dzów T. Limanowskiego i K. Toma-
szewskiego, biorąc pod uwagę oko-
liczności, uznał osk. Gębickiego za
winnego dokonania zabójstwa teścia
w przystępie silniego wzruszenia du
chowęgo (art. 225 $ 2 K. K.), lecz
wymierzył mu minimalną karę wa-
runkową, a więc, 6 miesięcy więzie-
nia z zawieszenem wykonania przez stała jakaś lafirynda. Wojciulewicz

popadł w gniew. Porwał za siekierę
i tulącą wówczas dziecko, Gębicką SŁONIM (Pat). Do Slonimia przy-,
był ks. biskup-sufragan prawosław-
ny Pantelejmon, który. po złożeniu
oficjalnej wizyty p- Staroście Sło-,
„nimskiemu, udał się do Žyrowic,|

| Przeprowadzone badanie ozimin;
ina terenie powiatu wileńsko-troc-!
|kiego, oszmiańskiego i święciań-!

Wielki pożar
W| nocy z 4 na 5 bm, wybuchł

pożar we wsi Brolniki, pow. nowo-
gródzkiego, w czasie którego spło-
nęło 11 domówi kilkanaście zabu-
dowań gospodarczych wraz z zapa-
sem zboża i inwentarza. Straty wy-
noszą zgórą zł. 15.000. Pożar po-
wstał wskutek  nieostrożnego ob-
chodzenia się z ogniem.

Wojewoda Świderski pośpieszył

OSZMIANA. Mieszkanka wsi
Leśna, gm, dziewteniskiej, Józefa
Plustówna, lat 25, usiłowała pozba-|
wić życia siekierą swego brata An- toniego. Plustówna zraniła również|

3 lata, oraz zwolnił go od opłat i
kosztów. postępowania. Kos,

 

Z KRAJU.
Sufraganja prawosławna w Żyrowicach.

gdzie ma zamieszkać na stałe zgo-
dnie z postanowieniem Synodu Pra-
wosławnego, jako biskup-sufragan
grodzieński,

| Stan ozimin pomyślny.
skiego wykazało, iż tegoroczne ozi-
miny są w: dobrym stanie.

wsi Brolniki.
z pomocą pogorzelcom, udzielając
zapomogi pieniężnej, mąki na wy-
żywienie oraz zboża na zasiew. Je-
dnocześnie wojewodą udzielił zapo-
mogi pogorzelcom ze wsi Żybroty,
w gminie zdzięciolskiej,j w kwocie
1.000 zł, gotówką oraz po 100 kg.
mąki na rodzinęi zboża na zasiew
gruntów,

он 77

Zbrodnia młodej dziewczyny.
swą matkę Annę, którabroniła sy-
na. Plustównę zatrzymano. Oświad-
czyła ona, że dopuściła się tych czy-
Inów na tle nieporozumień mająt-
kowych. `

o dostarczanie materjałów do audycji. Za nio namaszczenie z chmurami, sosnami, gó- wy towar.Słucham radja...  I nie tylko Raszyn, — mamy i Lwów i

+ Oddając rację oratorom i poetom staro- no.»

żytnej Grecji, krotochwilny ojciec literatu-| Każde z wielkich miast, każda ze sto-,

Ty polskiej, pan Mikołaj z Nagłowie, twier- lic prowincyj ma swoją stację radjową, o

_dził z zapałem, że zawsze woli żywe słowo. takim czy innym zasięgu, mającą do speł-
od bezdusznego pergaminu. Jakie racje Re- nienia misję specjalną. Najbliższą nam i nas
Yem kierowały, trudno przypuszczać, Czy najwięcej obchodzącą rozgłośnią jest Wil-
tęsie pióro w gęstym inkauście
zbyt oporne było w stawianiu

maczane no.. Wilno, którego słuchamy nietylko my,
niezgrab- Polacy, na północno-wschodniej rubieży

nych kulionów liter, czy ta« niezbędny każ- Rzplitej, ale i wielu rodaków naszych, ży- !

demu pisarzowi „sitz ileisch", był temu ży- jących poza kordonami Polski, tam, gdzie

Wiemy natomiast, że rację miał zu-|

tłębią duchową, subtelnemi odcieniami i bez

Došredniošcią nad symbol jego literowy

Žugmunta Augusta przewidzieć,

Nikało mury, nie mógł przewidzieć radja,|

Dełaą, żywe, mówione słowo z całą jego | specjalnych.powinno
możliwości, specjalne programy,

Wemu i impulsywnemu ziemianinowi poecie. nie daną im jest mowa polska, ani polska
1 dworskiemu wesoikowi nie dany odna-, muzyka, gdzie prześladowaną jest nauka,

tury — tego nie wiemy. | :
spełnienia... jako pozostające w warunkach

Wileńskie radjo ma wielką misję do

posiadać specjalne

Tak się złożyło, że każda z rozgłośni

Lwów wyrobił rodzaj audycji weso-
| programach czasu,

nej... Warszawa.. komunikaty, muzyką lek-
Kraków i Poznań i Katowice i Łódź i Wil- |ką, odczyty historyczne. A Wilno... Wilno| znaczono jednak w czasie dyskusji, że pi- „rami, mogiłami, bohaterami i uroczystą za- |

do niedawna jeszcze zdobyio prym w t. z.| sać mogą jedynie ludzie wybrani (?!!) i tyl- dumą — po naszemu — pogrzebowemu, |
audycjach literackich — W oznaczonych
dniach, śdy w programach widniała audycja
literacka z Wilna... wszystkie radjoodbior-

niki w całej Polsce ruchem kondensatora.

„łowiły* — Wilno, a gdy tylkoodezwała |

się „kukułka” w skupieniu oczekiwano na
audycję, która nigdy nie zawiodła,

Dziś stało się inaczej. Dawno zapom-|

niano już o świetnej zradjofonizowanej au-
dycji „Hetmana Zmiji* (z mużyką T. Szeli-

gowskiego. Kwestje Żmiji mówił Z. Śmia-

-łowski), zapomnino o „wykukiwaniu* ku-
kułki wileńskiej — Wilno sławę audycji li-
terackich w eterze utraciło.
— Zaczęły się dziać rzeczy dziwnie

niesamowite. Na zapytania, kierowane pod
przenosząc. Nie mógł wtedy ten ulubieniec! polskiego radja (świadomie, czy też pod- adresem dyrekcji programowej, otrzymywa-

żę żywe Świadomie) wyrobiła sobie specjalne „obli- ło się odpowiedź, że Wilnu nie dano w
słowo mówione stanie się lotne, będzie prze cze” progrmowe. że programy zostały

scentralizowane przez Warszawę, następnie
Dolskiego radja i jego głębokiej i wielkiej łych p. n. „łala lwowska na wesoło”, Kra- , (i'ku wielkiemu zdziwieniu) w czasie zwoła-

*ję nadawczą Raszyn.

Misji twórczej, rozrywkowej i kształcącej. | ków odczyty naukowe, Poznań dział gospo- „nia dziennikarsko - radjowej  konierencji
Dziś mamy najsilniejszą w Europie sta- | darczy, podobnie jak Katowice (uwzględnia- dowiedzieliśmy się, że dyrekcja programo-

jąc jednak w programach audycje regjonal- wa — ma za dużo czasu i na gwałt prosi  

ko wybrani, — Wiemy dobrze, że stałymi
dostawcami materjału na ten (ża skąpo czy

| Czasami płakać się chce, Mój Boże,ta- |

ka szlachetna rzecz, jak radjo, i nauka, i

Woła taki jegomość do zgromadzonej
gawiedzi: '

— Proroctwa, czyli przywidzenie krė-
lowej Sabiny, braciom Litwinom ku opamię-

za bogato? — bo już teraz nie wiemy) wy- rozrywka, i chwila zapomnienia o złej sza-| taniu spisane, czyli „oj, ne chodi Hrytiu taj
znaczony czas jest kilka osób piszących na

jedną modłę bądź opowieści dziecięco-pe-
dagogiczne, bądź zdzieciniało-łzawe. Wie-|

my o audycjach regjonalnych ciotki Aibino-
wej (studja psychologiczno - etnograficzne

regjonalnych typów z „Nowostrojki”), Wie-

my o komplementacyjnych listach ze skrzyn
ki pocztowej i o kąciku językowym, prowa-

dzonym przez utytułowanego pedagoga ko-
bietę tak przystępnie i popularnie, jak gdy-

by polskiego języka mieli się uczyć na Wi-

leńszczyźnie zamieszkali papuasi,
Przypuszczać należy, że właśnie owe

wybrane osoby złożyły już rękopisy. (Kier-
masze i na tem tle utkana przypowiastka—

to już było, ale i będzie jeszcze, coś żało-

snego o powstaniu powtórzyć nie zaszko-
dzi — wędrówki grzeczneśo Pipcia po je-
ziorach Wileńszczyzny — Hela i Hala w
radjo powiadali — wiernych dla dzieciątek).

Boże broń, nie za wesolo, ale odpowied

„rzyžnie życia, a tu:

w$iełda, świńsko-będlęca i ołowiano-
metalowa...

„komunikat P. W. i W. Е, х Каму|
Ruskiej... .

„rocznica ekshumacji zwłok męczenni-

ków z epoki kamiennej.....
„Audycja dla dzieci...

„O śmierci głodowej wielkich poetów
Polski“,

Jako kompot brzošwinowy na deser—
kilka słodkich listów ze „Skrzynki poczto-
wej”.

Po doskonałych regjonalnych, świetnie
literacko opracowanych, audycjach L, Woł-
łejki, po tylu innych sukcesach — takie
bigosy na ponuro,

Ażeby się rozerwać po przygnębieniu
radjowem, trzeba pójść na plac Łukiski.

Jest tam domokrążny bibljotekarz, któ-
iry bardzo ciekawie zachwala swój książko-
  

na wieczernytiu*, prawdziwe przygody dzi-

kiego Lizdejki pod Pskowem, jak szedł tam
za wiarę chrześcijańską wojować — za jed-

ne dwadzieścia groszy...

O tem, jak ślepa sierota, co pokojów-
kom była, za królewicza wyszła i z hra-
biem uciekła, prawdziwa tragedja z rozbio-
ru Polski, Wyspa umarłych, czyli dwanaście
seansów spirytystycznych z łatwemi wska-
zówkami dla każdego, jak z tamtym świa-
tem obcować... za pół złotego, każden mo-
że mieć ducha do posługi..*

Ludziska słuchają...
Jedni ze skupieniem, inni z uśmiechem,
Możnaby raz zerwać z namaszczoną

tradycją naszych programów i reportaż z ta-
kiego kramiku poprowadzić, —

Pozwólcie panowie z radja, byśmy się
przynajmniej raz przy słuchawkach po-
śmiali.
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SP ORT.
O zasypanie przystani wioślarskich- stanie A a zanosi się na to,

nė |że zlikwidowany zostanie w tym ro-
(Protest dziennikarzy sportowych). | са ścódią ny, Szadek Radaių as

Zarząd Wileńskiego Oddziału Pol- | Trokach.

skiego Związku Dziennikarzy i Pu- | Kwiatków podobnych jest mnóst-

blicystów Sportowych na posiedze- , wo, Dodać jeszcze trzeba głośną spra

niu dn. 29 marca uchwalił następują- | wę skoczni narciarskiej na Antokolu

cy protest: li przedługie wałkowanie projektu
Wobec niesłychanej krzywdy jaka zo- budowy basenu pływackiego.

stała wyrządzona wioslarzom wileńskim ai Zapytujemy, kto jest za tą calą

tem samem całemu sportowi wileńskiemu gospodarkę odpowiedzialny? Zapy-

przez Magistrat m. Wilna, który nie powia- , tujemy, dlaczego to nie uważano za

domiając instytucyj wioślarskich o zamierzo | stosowne przynajmniej powiadomić

nym planie urządzenia buiwaru nadbrzeż- ' biednych wioślarzy, że przystanie

nego zasypując piaskiem przystanie wio-';ch zostaną zasypane piaskiem?

slarskie: A.Z.S., P.K.S., Makabi, P.W. Pocz- | Naszem zdaniem, za te wszystkie

towy i Młodzieży Szkolnej Państwowej|krzywdy odpowiadać powinieni Ma-

Szkoły Technicznej, wyraża tą drogą swój| gistrat wileński, który jako gospo-

stanowczy protestprzeciwko metodom sto- | darz miasta mógłby nieco większą

sowanym przez instytucję samorządową w: otączać opieką sport wileński, a je-
stosunku do organizacyj sportowych. Bol już nie pomagać, to przynaj-

Dziwi nas bardzo, że w dzisiejszej do- ' mniej nie niszczyć! Nie należy robić

bie propagandy sportu zdarzył się tak przy- tego, co zrobiono chociażby z kor-

kry wypadek, charakteryzujący brak zrozu- tem tenisowym w ogrodzie Bernar-
mienia dla wychowania fizycznego i wielo- dyńskim.

letniej mozolnej pracy organizacyj sporto- Stanowisko dziennikarzy sporto-

wych na Kresach Wschodnich ,wych powinno spotkać się z popar-

Za Zarząd: |ciem całego społeczeństwa  sporto-

V. Prezes Nieciecki. wego. Dziennikarze pierwsi wystąpi-

p. o. Sekretarza L. Wiguszyn. ||; śmiało i oficjalnie z protestem, któ
|ry pownien był dawno być zgłoszo-

„ny przez Wil. Kom. Tow. Wioślar-

|skich, który dotychczas w tej spra-
wie jeszcze nie wypowiedział się.

Protest dziennikarzy jest słuszny, | k R że do protestu A)

jest on na dobie, bo sport wileński ori: ączą się inne organizacj

zaczął od jakiego czasu napotykaćjSportowe.

na coraz więcej trudności.

Przecież tak niedawno Magistrat|

zwinął boisko piłkarskie na Górze |

Boudfałłowej. Dwa lata temu znisz-| „wioślarskich. !

czono w Wilnie dobrą jeszcze try-| Wileński Oddział Dziennikarzy i

bunę na Pióromoncie. A teraz ode- | Publicystów Sportowych zwołuje na

brano boisko piłkarskie przy ul. Wi- | dzisiaj na godz. 20 w lokalu A. dw Si

wulskiego, zasypano piaskiem przy-|(św. Jańska 10) konferencję porozu-

Kazio
НЕЛМ

Pan

. . ©

Zamieszczając powyższy Komuni-

kat, nie mogę powstrzymać się od

pewnych uwa$.

Jarwan.

Konierencja w sprawie przystani

TUR
Codziennie poranki od godz. 2-е} д0 4-е} па film

Dziś i

wicie mówiony

 

przyjęty tak entu-
zjastycznie jak re-
prezent. polskiej

produkcji KOCHA... LUB
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DZIŚ PREMJERA. FILM TYSIĄCA REWELACYJ <

ANNABELLA i GUSTAW FROELICH * аи

ŻYCIE JEST PIĘKNE
SUKCES prod. FRANCUSKIEJ. Nad program: Najnowsze aktualja. Poazątek seansów: 2, 4, 6, 8 I 10,15. Bil. honor.jl bezpł. niewaźne
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>
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DZIŚ.

suskim produkcji

 

== CZKÓŁKI PODZAMECRIE "|;.
poczta MACIEJOWICE, województwo Lubeiskie

POLECAJĄ NA SEZON WIOSENNY

Drzewka i Krzewy:
OWOCOWE,

>( CENNIKI
Zamówienia na Wileńszczyźnie przyjmuje

drzewek | krzewów:

maga (irześcijański Bank Spółdzielczy w Wikie* nl. Zamkowa № ;

GEORGES HOFFMANN. 5)

'Fabrykanci.złota.
j Przekład autoryzowanyz francuskiego

Bruno zauważył, że od ostatniego spotkania, Bergmans nabrał ре-

wości siebie : zmężniał. Oczywiście był to zawsze ten sam jasnowłosy

olbrzym, o herkulesowej sile, O zdrowych czerwonych policzkach, ale

spojrzenie niebieskich oczu nie było już tak dziecinnie wesołe, jak

dawniej. ' a

—Czyżbyś się stał poważnym człowiekiem? — zapytał. :

—Cóz, kiedy trzeba — westchnął Ber$mans. Wybuchnął śmiechem.

— Nie skarżę się na powody, które mnie do tego skłaniają... Żenię się:

— Brawoi Czy można wiedzieć, kto jest tą nieszczęśliwą?...

Przybyii już do baru i zamówili whisky.

j —Nieszczęśliwą? Przyznaję to stokrotnie! To moja przyjaciółka z

lat dziecinnych, Astrid, córka i współpracowniczka dr. Piotra Gansa.

Bruno podskoczył na krześle.

— (Córka Piotra Gansa? !

Bergmans zaśmiewał się ze zdumienia przyjaciela.

— А ‘аК! jego córka i, jak wspomniałem, współpracowniczka: Mo-

żesz więc sobie wyobrazić; że wiem cośniecoś o fabrykacji złota!

Bruno spoważniał, Położył mu rękę na ramieniu.

—Mój drogi, musisz mnie zaraz przedstawić twemu przyszłemu

teściowi.

WYSYŁAMY NA ŻĄDANIE.
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Jesrcze żaden polski film, nie wywarł takiego wrażenia, niz miał takiego powodzenia, nle zachwycli tak publiezności I nie był

wszystkie asy i gwiazdy Loda Halama, Bodo, Wsiter, Pogorzelska, Chmurkowska, Tom, Znicz | in. — Nad program: |
Atrakcje. Początek o godz. 4-ej.

WEEK005000RJEŃ00505571

DZIENNIE MICENREI |н

,miewawczą w sprawie zasypywania Nr. 1, tel 783). Zgłaszać się mogą

| piaskiem przystani wioślarskich. jstowarzyszeni i niestowarzyszeni.

| Dziennikarze wileńscy zaprasza- Wpisowe od zawodnika 50 gr.

ją na konferencję w pierwszym rzę- Drugą imprezą lekkoalletyczną

dzie przedstawicieli zainteresowa-|Wilna będzie bieg naprzełaj o mi-

nych klubów i tych wszystkich, któ- strzostwo miasta.
rzy interesują się losami sportuwio-|
ślarskiego Wilna. | Najbliższe mecze ligowe.

Dowiadujemy się, 1z jakoby Ma- W. nadchodzącą niedzielę rozpo-

wiośla- |częty zostanie sezon bojów piłkar-

rzom z pewną pomocą techniczną: skich o mistrzostwo Ligi.

Może więc dałoby się na konie- W Warszawie Wistą spotka się

rencji dojść do jakiegoś porozubienia |z Warszawianką. Sędziuje Staliński.

i sprawa byłaby pomyślnie załatwio-| W Łodzi Strzelec z Siedlec wal-

na. : |czy z miejscowym Ł.K.S. Sędzia Ro-
| manowski.
| Kraków będzie tecenem walki
'Ruchu z Cracovią. Sędziuje Glinka.

We Lwowie Pogoń spotka się z
Podgórzem. Sędzia Kurzweil.
W Poznaniu Warta walczy z Po-

lonią. — Sędziuje Rutkowski.
Mięć więc będziemy aż 5 meczów

ligowych.
Z drużyn ligowych odpoczywają:

Garbarnia i Legja.

gistrat postanowił przyjść

Dr. W. Sidorowicz startuje.

Zgłosił wczoraj do niedzielnego
biegu naprzełaj nasz as lekkoatle-|
tyczny, dr. Wacław Sidorowicz,

Sidorowicz odbywa obecnie służ-
bę wojskową i jako lekarz został
przydzielony do C-L.W.F., gdzie pra-

cuje pożytecznie dla sportu polskie-

Start Sidorowicza budzi duże za-
ciekawienie, gdyż w roku ubiegłym

zapowiadał on, że już nie będzie

kw Rar" w czynnem życiu spor (występbokserów Pstonk

Zgłoszenie się jego do zawodów CYCH W| 0'sce.
jest więc swego rodzaju niespodzian- | Estończycy walczyć będą z I.K.P.

ką, ale niespodziaką bardzo miłą, bo Płąwczyk trzecim skoczkiem Europy
1 й aa a + * *

|trzeba wiedzieć, że Sidorowicz jest| Fachowa prasa niemiecka podaje

| bardzo lubianym przez ogół sportow listę 10 najlepszych skoczków Euro-
ców wileńskich. jpy: w skoku wzwyż. Fierwsze miej-

Podając do wiadomości zapo-| sce na tej liście zajmuje młody atleta

wiedź startu dr. Sidorowicza przy- l fiński, Kotkas, który przekroczył wy

pominamy, że bieg niedzielny odbę- | sokość 2 mtr., będąc pierwszym i je-

|dzie się w Zakrecie. |dynym pod tym względem skocz-

| Start nastąpi o godz. 9 rano. j kiem Europy. Obecnie, bawiąc w A-

| Zbiórka zawodników i pp. sę-|meryce, Kotkas przeskoczył wyso-

dziów, którzy proszeni są o łaskawe | kość 201 cmt., ustanawiając rekord

przybycie wcześniej, wyziiaczonazo | Europy w tej konkurencji,

stała w szatni przed bramą węjścio- Na dalszych miejscach idą na-

wą. stępujący skoczkowie europejscy,

Dziś Estonja walczy w Łodzi.
Dziś w Łodzi odbędzie się trzeci

goszczą

2) Perasalo (Finl.) 198 cmt., 3) Pław-
czyk 196 cmt., 4) O'Carrol 195 ipół Ruch wydawniczy. A

cmt., 5) Homer Baker (Angija) 195 i!„sedi z druku nakładem Kustodji Ziemi
pół cmt., 6) Leahy (Ang.), 7) Lew- świętej pierwszy w języku polskim „Prze-
den (Francja), 8) Bodossy (Węgry),,wodnik po Ziemi Świętej”.
9) Dohlmann (Fini), 10) Holvorsen| „Brak takiej książki mocno odczuwali

(Holandja) — wszyscy po 195 ak we ooifiami catepiEni 7 eI iemi.

Pozatem wysokość 195 cmt. prze | „Przewodnik“ został wydany bardzo

skoczyli: węgier Kesmarky i estoń-,starannie i na 356 stronicach tekstu, uzu-
czykKuuse. | pełnionego licznemi ilustracjami i mapami,

| daje Gitas dokładny wszystkich miast,
. Е * 3 miasteczek i wiosek, rozsianych na terenie

Bieg kolarski „z gór do polskiego 'Palestyny.
morza”. | Odda = niewątpliwie usługi licznym

z ^ | naszym pielgrzymom, a nadto przydać się
Polski Touring Klub w nadcho- ,może i tym wszystkim, którym warunki nie

dzącym sezonie urządza cały szereg pozwalają „na podróż do Jerozolimy —
imprez wycieczkowych. Między in- | Przewodnik" bowiem jest tak zredagowa-

; $ |ny, że poprowadzi czytelnika szelkich
nemi sekcja kolarska tego klubu w | zakątkach tej Ziemi, gdzie żył, BAREM i
okresie wczesnego lata organizuje „śmierć bolesną poniósł Zbawiciel Świata.
wycieczkę kolarską p. n. „Z gór do  _ Książka jest do nabycia we wszyst-
polskiego morza”. Trasa biec będzie kich księgarniach, a cena egzemplarza w

 

 Zgłoszenia przyjmuje w dalszym Ato najlepsze wyniki podajemy

ciągu p. P. Kudukis- (Metropolitarna! obok:
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„WSTRIECZNYJ* Ra-
walacja SOWIECK IE)
produkcji. Film całko 'A 50,000

i śpiewany w języku rosyjskim.

„KRÓL KRÓLÓW!" po cenach zniżenych: BALKON 15 gr
PARTER 25 gr.

WiTO

   

Dziś całe Wilno mówi
tylko o tym miljonowym WILNO,

LD JUREWICZ
były majster firmy -5

„PAWEŁ BURE“
Poleca najrozmeltsze | naj-
nowsze zegarki | blžuterją po
cenach najniższych oraz wszel-
ką naprawę zTedotatokikdą

gwarancją.

MICKIEWICZA Nr. 4.
 

kiejnocie, w którym po
raz plerwszy wystęsują|... 7ZANUJE...
 

W następnym programie ukaże się naj

większa sensacja świata Nr. 2 odbędzie si
bora końskiego

A *s

LICYTACJA.
Urząd Wojewódzki Wileński podaje do pu-

blicznej wiadomości, Iš w dniu 6 kwietnia r. b.
o godz. 1l-ej rane przy ulicy Marji Magdaleny €uda magii.

cieczkę tę zostali zaproszeni cykliści |

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

charakter międzynarodowy. Nie bę-

171,27.  Holandja 357,75—358,65— 356,85.

wąć się będą na etapach nieco dłu-
5,314:—5,26. Nowy Jork kabel 5,29'/+—5,32

roku spławu „Wisłą do Morza”. | —140,35. Szwajcarja 171,40—171,83—170,97.

wlana 43,70—43,60. Inwestycyjna 109,50.

DRUKARNIA
roc.

| mocniejsza.
wszeikie roboty drukarskie

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

Ceny konkurencyjne, WARSZAWA (Pat). Dziś wystąpiła

zał pewną niewielką poprawę. przeci-

оТАНа KADAVAKARAI

trzu, jak na wsi, 3 poko-

ze średniem wykształce-

podatku lokalowego b.

piwnica. pralnia z wan- lub później. Miejscowość

powyITT

skrejnej nędzy wraz z

z Wisły na Sląsku do Gdyni. Na wy- ' ezdobnej oprawie wynosi 7 Al. a

z Niemiec, Czechosłowacji i Węgier.' Gi ё { аа
Projektowana impreza będzie miała

Belgja 123,75—124,06—123,44. Berlin 210,60
Mita biegwyścigowy, araczejwy- —21112—210,58. Gdańsk. 172.70—173,13—

poczynkowy, uczestnicy zatrzymy- Kopenhaga 122,15—122,75—121,55. Londyn
21,33—21,46—21,20. Nowy Jork 5,28*/4—

żej, niż na campingu. Bieg ten bę-
- —5,21. Paryż 34,93—35,02—34,48. Praga

dzie podobny do urządzonego w ub. 27,91 -22,06--21,96. Stokholm 141,05—141,75

| Włochy 45,60—45,72—45,48. — Tendencja

aLL Ei proce:| Papiery procentowe: Pożyczka budo-

|Inw. seryjna 114. Konwersyjna 63,
| 63,25. R. 53,25. Stabilizacyjna 58.
14i pół proc. L. Z. ziemskie 48. 8

A. ZWIERZYNSKIEGO. L. Z. warszawskie 52,25—53—52. — Ten-
Przyjmuje zamówienie na | dencja dla pożyczek niejednolita, dla listów

Dolar w obr. pryw.: 5,28.

Broszury, tabele, zaproszenia afisze| Rubel: AO 00
okólniki, plakaty, bllety wizytowe |arowa 72. Dillonowska 82,50. Stabiliza-

cyjna 99. Warszawska 63.

jna giełdach europejskich dość wyraźna
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 zniżka funta, natomiast kurs dolara wyka-

ОПАНЕНННОВИИЧИННИИНИНИОННННИНИНИНИИ |Só do ostatniea Ani Pony As dewizę i walutę angielską spadł. Cena złota
wykazała zwyżkę z 134/3 do 134/8'/+.

: RÓŻNE |
Życzącym zamieszkać w |
czystem, suchem powie- 7 ———>——

t k s MŁODA KOBIETA
jowe mieszkanie z kuch-
nią w ogrodzie, wolne od

: skale niem przyjmie każdą
ciepłe i cały dzień sło- ożli d.
neczne. Elektryczność, porn DARE GE

ną, tuż studnia. Ul. So- obojętna Oferty pod
kola 20. (Žwierzyniec, Olkieniki skr. 24. 93—3

Wdowa po sierżancie
W. P. znajdująca się w

dwojgiem dzieci prosi o
jakąkolwiek pracę, mo-sprzedaż z licytacji koni I ta-

wozy, bryęzki, sanie, wóz ro-

TESTAMENT DOKTORA MABUZE
 

 

Wielka uezta dla wielbicielek I wielbicieli kina! Sukces nad sukcesami. Emocja nad emocjami. Najbardziej aktualny
tilm doby obecnej p. t:

Harry Piel
1934 r. Atak lotniczy! Miasto w obłokach gazów trujących. Okropnośc! wojny lotniczo-gazowej. Największa

sensacja sezonul W piątek, sobotę I niedzielę od godz. 12-ej.

 

ozdobne, igiaste, liścisste i Byliny.

 

Znakomity twór genjuszu|bOczy, uprząż | t. p.).

ludzkiego stanowiący ze-
nit techniki.

O. B. III/Bil—0
 

 

DZIERŻAWY |

=
=

AJ)
majątku ziemskiego o
obszarze około 100 ha
poszukuję z dobrą glebą.
Najchętalej bliżej Wilna.
Zgłoszenie do „Admin.
Dziennika* pod „Dzier-
žawa“. 333—2

L?Kad AEA
Przyjaźń.

Sportowski pożyczył
swemu przyjacielowiNa-
bieraiskiemu na trzy dni
swoj to. Po miesiącu
Nab' ski zwraca wóz,
ale w opłakanym stanie
— Nie chcę zwrotu —

krzyczy Sportowski—Za-
płać mi za auto i za-
trzymaj je sobie.

— Zwarjowałeś waj ta
odpowiade przyjaciel —

Najnowszy | największy sukces Króla
Sensacji w pierwszym wielkim przebo-
Ju 100 proc dźwiękowym filmie fran-

Psychologia.

Pomader i Ganepoma-
der nie cierpią się choć
się znają. Kiedy Poma-
der się zaręczył, znajo-
mi ze wszysikich stron
zwracają Ganepomadero-
wl uwagę, że wypada, a-

   
   

 

—.

Smi aiowska
przeprowadziła się

na ul. Orzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamże gabinet kosmetycz

brodawki, kurzajkiiwę: | gJatuację Ganepomadar nel oo a e
dry.  W.Z.P. 48, 8323| odmawia.

МЕЕКИНА aaaIe|mixuiak mać
M. BRZEZINA| 74, "65 miesz, śejak,|żawe'pod Wilasm ce

) -( 1 ać, bo nie znam jego Tym żywymi. matterym

przyjmuje. narzeczonej, a „ego NA“| inwentarzem, Solidni re-
i udziela kredytu na zakup rzeczonej nie mogę gra-

tulować, bo jego znam.Przeprowadziła się Zwie
rzyniec, Тошазха Zana
na lewo Gedyminowską,
ul. Grodzka 27. W.Z.3090

flektanci zgłoszą się co-
dziennie: Wilno, ul. Sze-
ptyckiego 15 m. 12 godz.
12 — 4 po poł. 120—2     

Za Wojewodę
(=) W. Hryhorowicz
Natzelnik Wydziału.

 

| Mieszkania j
i pokoje|

DO WYNAJĘCIA
mieszkania (salka 21pół
piętra) 3 pokoje z kuch-
nią i wygodami ciepłe,
słoneczne Tartaki 19 (róg
Ciasnej) © warunkech
tamże w m. 4, lub tele-
fon 8-52. 122—3

Kaikulator.

— Musisz pan wyslač
żonę na kurację na gale
late.

— Tak? To wie pan
€o, panie doktorze, ja
pójdę do adwokata |
zrobię kalkulację, czy
nie wypadnie taniej roz-
wód.

DO WYNAJĘCIA

pokój (osobne wejście)
duży, słoneczny, odno-
wiony, za  wszelkiemi
wygodami. Tarraki 19 m,
4, tel. 3-52. 12>—3

 

DO WYNAJĘCIA
mMitszsaua z 3, 4 pokoi
z wygodami oraz sklep
Kalwaryjska 2. 132—1

ASTRAAKG с

— No, teraz mol pan-
stwo — mówi magik —

każdy kto zechee do
mnle się zbliżyć, musi

usłyszeć, że zegarek te-
go pana, który zniknął
zupełnie przed chwilą —

chodzi tutaj, zawinięty

w tę chustęczkę. Jest

pan zadowolony?—zwra-
ca się do młodego czło-

wieka któremu włąśnie
„zniknął* ten zegarek

dla deświadęzenia.

— Nawet bardzo za-
dowolony, mój zegarek

już od miesiąca nie cho-
dził.

Mieszkanie do wynajęcia
4 i 5 pokojowe kuchnia,
światło elektryczne, zle-
wy, suche, ciepłe, sło-
neczne. ul. Jasna 22
(Zwierzyniec). 112—3

1 pokój z balkonem do
wynejęcia, eleg. umebl.
„& wygodami (radjo, ła-
zienka, telefon) Montwił-
łowska 10 m. 2 (sa pię-
trze) (dom rogowy).

138—3

——————————>—

Dia uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie

zdrowe— cena umiarko=
wana. Kalwaryjska 12
m. 33. gr.1 

że prowadzić samodziei-
nie kasyno, nmie szyć.
Adres w Administracji
„Dz. Wil.*— Łeskawe о-
fiary lub zi
P prosimy ® lać
AiR: sd w." dla

„Wdowy“, gr4

 

Poszukują posady do

 

  

wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem getow. lub za
kucharkę d yna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotna, pismien-
na posiada referencje
Słowiańska ul. Nr. 5-b
m. 7 oć B do 7. gr3

YYYYYYVYYYYYYYYYYYYYYYYN

DOKAAAA

DRUKI
PILNE:

a

Ł TWIERZYŃSKIEGA
Mosiowa ul. Br.

Telafon 13-44.

CSK
EddLU!
MikkAAnau AAAibis 

 

— To niemożliwe. Choćby dlatego, że mieszka w zamku Goode-
wagen i że tramwajem jedzie się tam godzinę. ,

— No więc za dwie godziny!
— Wywiad? Nic z tego, mój drogi. Wiładze wydały formalne zarzą-

dzenia, a u nas to nie tak jak we Francji, szanuje się zarządzenia władz.
Jeżeli Piotr Gans nawet cię przyjmie, to nie powie ani słowa.

— Ale w każdym razie ta afera ze złotem to coś konkretnego?
— Oczywiście! Maszyna może produkować dwa kilogramy czyste-

go złota na minutę. Coprawda przy zużyciu wielkiej ilości prądu, pod
ciśnieniem i przy temperaturze, które zniszczą aparat w parę tygodni.

— Parę tygodni... przy produkcji dwócb kilogramów na minutę?
— Ale dajesz mi słowo, że nie powiesz...
Bruno wstał:
—Gdzie jest cen zamek Goodewagen?
Jacques siedział spokojnie, zaśmiewając się z p>dniecenia repor-

tera.
— Słuchaj, Bruno, Lubię cię bardzo i chcę coś dla ciebie zrobić,

Za chwilę mam się spotkać z Astrid..,
— Gdzie? Gdzie?
— Pozwól mi mówić! Przy wejściu do Laboratorjów Siemensa,

gdzie dziś pracuje, Mam ją zobaczyć na chwilę przed powrotem do
Goodewagen. Przedstawię cię.... nie jako dziennikarza, naturalnie, gdyż
zastałbyś wszystkie drzwi zamknięte i usta zasznurowane, ale jako sta-
rego przyjaciela z wojny. A to przecież prawda? Co?

— Jacques, jesteś dla mnie jak brat.
— A więc, jeśli spodobasz się Astrid, a niema w tem niemożliwości,

to zaprosi cię na obiad do Goodewagen na dzisiaj razem ze mną. Po-
 
 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

znasz tam jej ojca. Od twojego sprytu zależy reszta.-..
Bruno trzymał już kapelusz w ręce.
— Na co czekamy? — spytał niecierpliwie,
— Wypijemy jeszcze... — odpowiedział Ber$mans. — Mam się spot-

kać z Astrid dopiero za pół godziny. ‚

Młodzi ludzie spacerowali przed wejściem do Laboratorjów Sie-
mensa. Przy chodniku stał piękny samochód z szoferem w liberji.

— Wóz Piotra Gansa — rzekł Jacques: — Czeka na Astrid.
— Wspaniała maszyna — zachwycał się Bruno, podczas gdy Berg-

mans dawał staremu szoferowi przyjacielskie znaki.
Podszedł do auta. Była to długa limuzyna Ponthieux-six, pomalo-

wana na granatowo. !
Nagle roześmiał się:
— Wy, Holenderzy jesteście doprawdy przezorni! !
Pokazywał dwa koła zapasowe po lewej stronie i drugie dwa po

prawej, a więc razem cztery opońy do zmiany:
! — Do Goodewagen są złe drogi — odparł Jacques. — Zobaczysz
jeszcze zapasowe latarnie...

Istotnie, oprócz dwóch zwykłych latarń na przodzie, był uwmocowa-
ny do ramy szyby ochronnej z prawej strony reflektor elektryczny, z
butlą, zawierającą płynny acetylen.

Ale w tej chwili Bruno przestał interesować się wozem. Jacques
wykonał półobrót i pośpieszył naprzeciw schodzącej po szerokich stop-
niach młodej dziewczynie.

4
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