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Wyjazd Ks. Prymasa z Rzymu.
(Miasto Watykańskie, 5 kwietnia

KAP). J.Em. Ks. Kardynał August
Hlond opuścił wczoraj Rzym, udając
się do Turynu, gdzie weźmie

 

Wielkie pożary
BORYSŁAW (Pat). Ubiegłej no-|

cy w magazynach Panstwowej Żupy
Solnej w Drohobyczu wybuchł groź-
ny pożar. Ogień objął 7 budynków,
które uległy całkowitemuzniszcze- |
niu wraz z 28 wagonami soli, REP.
gotowanej do wysyłki, Ponadto
ogień zniszczył 15 wagonów soli, |

Ogółem straty materjalne sięgają
100 tys. zł.

Dzięki energicznej akcji ratunko-
wej zdołano uratować odzniszcze- |
nią inne magazyny i zabudowania, |

Wedłu,

wskutek wadliwej budowy komina,
służącego do
magazynów.

Głos łotewski
Litwy do Polski.

RYGA. (Pat). „Latvia* pisze: Ze
smutkiem musimy stwierdzić, że
stanowisko Litwy w stosunku do
Poiski uniemożliwia realizację związ-
ku państw bałtyckich. Z morale
spoglądamy na politykę Litwy w
stosunku do Polski. Polityka ta nie
prowadzi do porozumienia Bz"
dalej łowym sporze o Wilno.
Lied pb P ios že dla

Niezadowolenie Niemcow
Zz ošwiadczenia Litwinowa

BERLIN. (Pat). Prasa niemiecka
2 wyraźną niechęcią przyjęła mowę
Litwinowa, nie tając swojego roz-
<zarowania z powodu afrontu, jaki
komisarz sowiecki sprawił wszystkim
jawnym i ukrytym zwolennikom re-
wizji w Niemczech. „Kreuz Zeitung”

Długi rosyjskie w
PARYŻ. (Pat). Prasa donosi z

Waszyngtonu, że prowadzone w Mo- |
skwie rokowania w sprawie długów
rosyjskich, zaciągniętych w Stanach
Zjednoczonych, natrafity na trudno-
ści, które wywołały duże kompli-

stanowi
żądanie Ameryki wypłacenia przez
rząd sowiecki określonej globalnej
sumy, która byłaby rodzielona przez
rząd waszyngtoński między  posia-
daczami obligacyj, wydanych przez
dawne rządy carskie i rząd Kiereń-
skiego. Sowiety natomiast chcą u-
niknąć za wszelką cenę podpisania

AiiWÓZ i NTTTARO IRO aTS ONDASSGTK

„ Dookola afery Stawiskiego.
ZEZNANIA DALIMIERA.

PARYŻ (Pat). Były minister Da-
limier potwierdził zeznania Du-
barry'ego, twierdząc, że wręczoną
mu notatkę Stawiskiego w sprawie
lokaty bonów municypalnych w ka-
sach ubezpieczeń spoiecznych prze-
kazał do zaopinjowania swoim urzę-
dnikom. Jeden z dyrektorów mini-
sterjalinych na- notatce tej Zrobił
uwagę, że sprawa podlega kompe-
tencji ministra przemysłu i handlu.
Gdy notatka wróciła do Daiimiera,
polecił on odpowiedzieć w tym du-
chu redaktorowi Duberryemu. U-
rzędnicy kancelaryjni zredagowali R
odpowiedź, którą później podpisał
Dalimier łącznie z innym papierem,
nie wczytując się w t:eść, List ten
potem podstępnie wyxorzystał Sta-
wiski. Dalimier zaprzeczył, jakoby
z jego gabinetu wychodziły jakieś

sprawie pozytywnego załatwienia
arry ego.

POWRÓT KOMISARZA BONY. 
  
    

     

  

PARYŻ (Pat). Komisarz Bony,
tóry sprawdzał alibi domniemanych

zabójców radcy Prince'a na Riwje-
ze, wezwany został do po-

tu do Paryża i niezwłocznie
łożył raport. Interpelowany przez
iennikarzy, oświadczył Bony, że

iście jest przekonany, że za-

udział ,

 

| jednem z zabudowań pożar, który

$ przeprowadzonych na bieta umysłowo chora.
miejscu dochodzeń, ogień powstal'

jwe wsi Czyżów, powiatu złoczow-
ogrzewania jednego z. skiego, niszcząc 30 budynków.

I

w uroczystem triduum ku czci św.
Jana Bosko i wygłosi okolicznościo-
we przemówienie.

w Małopolsce.
W akcji ratunkowej został ciężko

ranny sierżant borysławskiej straży
pożarnej  Gemborowski, którego
przygniotla waląca się ściana, Łuna
pożaru widoczna była w promieni
12 km.

LWÓW. (Pat), Wczoraj popołu-
dniu we wsi Denysów wybuchł w

z wielką szybkością przeniósł się na
sąsiednie budynki i w krótkim cza-
sie zniszczył około 150 zabudowań.
W płomieniach zginęła jedna ko-

Tego samego dnia powstał pożar

o stosunku  
niej kwestją życia jest nie Wilno,
lecz dostęp do morza. Mamy na-
dzieję, że twarda logika zmusi Litwi
nów do zakończenia niepotrzebnego
sporu. Porozumienie z Polską
wzmocni tylko stan posiadania
Litwy. Leży to w interesie nietylko
Litwy, ale i naszym i szczerze ży-
<zymy zakończenia niepotrzebnego
sporu.

podkreśla m. in, że oświadczenie
Litwinowa stworzyło fakt polityczny
o doniosłem znaczeniu na przy-
szłość, stając zupełnie niedwuznacz-
nie we wspólnym froncie z antyre
wizjonistami.

St. Zjednóczónych
aktu, któryby dał podstawę do in-
terpretacji, że uznają one długi car-
skie, W tych warunkach rada admi-
nistracyjna Banku dla Handlu z So-
wietami przyjęta rezolucję, która
stwierdza, że rządowi sowieckiemu
nie mogą być przyznawane żadne
kredyty do chwili przedstawienia|

| przez stronę sowiecką prezydento-
jwi Stanów Zjednoczonych nadają-
|cych się do przyjęcia propozycyj w
zakresie uregulowania sprawy  dłu-

| gów tosyjskich wobec Stanów Zje-
, dnoczonych.

Telefon Redakcji,

   

  

        

DZIŚ całe

KONKURSY!!!

SL S ORDER TARA SDE BEAZYD

Narodowy socjalizm
i katolicy w Niemczech.

BERLIN. (Pat). W artykule pt.
„Wichrzyciele pokoju wielkanocne-|
go“ narodowo-socjalistyczna  „Na-'
tional Ztg.' atakuje niemiecką prasę,
katolicką, a przedewszystkiem or-|
gan wicekanclerza Papena „Ger-|
manję'„oskarżając ją o kontynuowa.|
nie w stosunku do narodowego so-|
cjalizmu polityki intryg i podkopów |
w tonie nięzwykle  agresywnym.|
Dziennik zwraca się przeciwko wy-
bitnym  przywódcom katolicyzmu
politycznego w Niemczech, jako tym,
którzy chcieliby doprowadzić do
próby sił między katolicyzmem a
narodowym socjalizmem. Na apel, z
jakim biskupi poszczególnych die-
cezyj zwrócili się ostatnio do ludno-
ści katolickiej Niemiec, dziennik od-
powiada ostrzeżeniem: Ci panowie

wo-socjalistyczy, kierując się uczu-
ciem bezwzględnej wierności wobec

powinni pamiętać, że ruch ę ucze

Oi ii IDSS"OPS,

Przed honferenc
Odpowiedź

PARYŻ (Pat). Rada ministrów
na dzisiejszem porannem posiedze-
niu pod przewodnictwem prezyden-
ta Lebruna ustaliła ostatecznie ior-
mę odpowiedzi Francji na notę an-
gielską z dnia 28. IiL rb. Gabinet
angielski zwrócił się wówczas, jak
wiadomo, do rządu iran i z
zapytaniem, czy byłby skłonny do
podpisania konwencji ograniczającej
zbrojenia, którą podpisałyby rów-
nież Niemcy. Wykonanie tej kon-
wencji byłoby gwarantowane przez
Anglję. Szczegóły i warunki gwa-
rancyj zostałyby ołicjalnie omó-
wione.
Nota werbalna, opracowana przez

ministra spraw zagranicznych Bar-
thou i jednogłośnie pizyjęia przez
radę ministrów, udziela krótkiej od-
powiedzi na zapytania postawione
przez Londyn. Sprawy te mogą być
obszerniej i bardziej wszechstronnie
potraktowane w drodze rokowań
dyplomatycznych, Nota wyraża za-
dowolenie, że kierownicy polityki
Wielkiej Brytanji wykazują więcej
zrozumienia w stosunku do postu- 

PRZESŁUCHANIE
ADWOKATA HUBERTA,

PARYŻ (Pat). Podczas przesłu-
chania adwokata Huberta, oświad-
czył on, że z chwilą, gdy wybuchła
sprawa Stawiskiego, zjawił się u
niego Romagnino i doręczył mu na
przechowanie 6 zeszyiow z talonami
czeków Stawiskiego. Adwokat Hu-
bert przejrzał te talony i doszedł w
końcu do przekonania, że nie może
przechowywać tych islonów u sie-
bie, gdyż stałby się spólnikiem w
całej sprawie. Napisał list do prze-
bywającego wówczas w Londynie
omagnino, w którym. prosił o za-

branie natychmiast depozytu. Ro-
maśnino listu tego nie otrzymał i po
powrocie do Francji został bez-
zwłocznie aresztowany przez wła-
dze francuskie. Hubert odwiedził
Romagnino w więzieniu i zakomuni-
kował, że ma zamiar przekazać ta-
lony czeków władzom sądowym. W.
odpowiedzi na to Romagnino zapro-
testował i prosił Huberta o oddanie
talonów czeków Jo -postrachowi,
który już zawczasu otrzymał odpo-'
wiednie instrukcje podczas pobytu
w Londynie. Zeznania Huberta po-
twierdził Jo-postrach, który zeznał,
że istotnie Romagnino kazał mu о-

 
{
{
1

i przekazać je swojemu, jak mówił,|
przyjacielowi  komisarzowi
emu. rzymani Lussats, Carbone i Spirito

uczestnikami zamachu na życie
rince'a.

polecenie. Wsprawie pogłoski, ja-
koby żone Huberta miała zawieźć

 

debrać talony czeków od Huberta|ska donosi

Jo-postrach ściśle wykonał|podczas
zgłosiło się do remizy trzech osobni-|

latów Francji w sprawie bezpieczeń-

do Brukseli i pozostawić wpewnych
rękach walizkę z dokumentami Sta-
wiskiego, sędzia śledczy nabrał
przekonania, że pogłoska jest fał-
szywa, że Hubertowa nie wyjeżdżała
z Paryża.

PRZESYŁKI PIENIĘŻNE
DLA PROUSTA,

PARYŻ (Pat), Sędzia śledczy
zarządził dziś konfrontację deputo-
wanego Prousta z woźnymi biura
Schenaertsem orąz Voix, którzy
podtrzymywali swoje poprzednie ze-
znania że wielokrotnie zanosili prze-
syłki pieniężne od Stawiskiego do

Wilno bawi się na
WIOSENNYM DANCINGU SWEJ PRASY

w Salonach lzby Przemysłowo - Handlowej
od godz. II wieczór. —Bilety do nabycia przy wejściu.

 

   
Cena nu meru 20 gr.
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O6LOSZENIA:

ATRAKCJE!!

swego wodza, potrafi wprawdzie
znieść wiele, niemniej jednak naro-
dowi socjaliści zbyt wysoko cenią
ideę urzeczywistnionej dziś wspól-
noty narodowej, aby mogli pozwolić
na naruszenie jej przez władcze
ambicje i egoistyczne interesy pew-
nych osób.

„National Ztę* nie ukrywa poza-
tem swego niezadowolenia z powo-
du opublikowania przez pewne od-
łamy prasy niemieckiej listu Ojca
Świętego do przywódcy organizacyj
niemieckiej młodzieży katolickiej,

tekstem (10 łamowe

zagranicą 8 zł.
za wiersz

Poraz drugi już doniosły agencje
telegraficzne londyńskie o zaniepo-
kojeniu, jakie wywołały w Anglji po-
sunięcia i ruchy oddziatów wojsk ko-
lonjalnych włoskich w Libji. Chodzi,
tu o oazę Kułra, ku której zmierzają
oddziały włoskie, Ze względu na do-
bre stosunki polityczne między An-
ślją i italją oraz wobec wielkich
względów, jakie okazały i okazuje
zawsze Foreign Oilice nad lybrem,
śdy chodzi o Anglję i jej opinję, ta
niewątpliwa sprzeczność dążeń ital-
skich 1 angielskich w Afryce oraz
rozdrażnienie, panujące na tle ostat-
nich poczynań marszałka Balbo, gen:
gubernatora Trypolisu i Libji ital-
skiej, muszą budzić niemaie zdzi-
wienie, Czyżby ltalja decydowała się
na podjęcie polityki ekspansji kolon-
jalnej w Afryce wbrew życzeniom i
interesom W. Brytanji, czyżby my-
ślała o powtórzeniu epizodu z Fa-
szoda?

Wi dążeniu do posunięcia się oświadczając, że nie sądzi, aby tylko
nieszczęśliwemu zbiegowi okoliczno.
ści można było przypisać „dziwne
sformułowania”, zawarte w papie-
skiem piśmie, mogące wywołać wra-
żenie, jakoby istniał zamiar świado-
mego mieszania się do spraw. we-
wnętrznych Rzeszy Niemieckiej.

Francji na notę
etwa, które nie przestawało nigdy
zajmować pierwszego miejsca w
prośramie polityki trancuskiej, Jed-
nakże pytania zawarte w nocie an-
£ielskiej z dnia 28, IIL. są siormuło-
wane w sposób zbyt ogólny, by
Francja mogła bez obawy nieporo-
zumień zasadniczo wyrazić swą zgo-
dę na projekt wysunięty w nocie
angielskiej — О1а Francji przede-
wszystkiem wielkie znaczenie mają
klauzule techniczne omawianej kon-
wencji. Nie znając ich, Francja nie
może wyrazić zgody na konwencję.
Przedewszystkiem więc irancuska
nota werbalna stawia pytanie, jakie

uważa za konieczne przyznać Rze-
szy niemieckiej, Następnie, jaki wi-
nien być statut wojskowy Francji
zdaniem opinji angieiskiej, Dopiero
po otrzymaniu iniormacyj w tych
sprawach zasadniczych, władze
irancuskie będą mogły wypowie-
dzieć się z całą znajomością rzeczy.
o: Francja pozostaje wierna
zasadom, wysuniętym przez komisj
ogólną  konierencji rozbrojeniowej.
Nie może ona wyrazić swojej zgody
na propozycje zawarte w nocie an-
gielskiej z 28 III. rb., któresprowa-
dzały się do upoważnienia pewnych

reszcie w dniu 20 b. m.

MOSKWA. (Pat.) Z każdym dniem
różne grupy, biorące udział w akcji
ratowniczej, zbliżają się do obozu
rozbitków  „Czeluskina“. Samoloty
koncentrują się głównie na przy-
lądkach Wankaren i Wellen. Uszko.
dzony łamacz lodu będzie napra-
wiony w szybkiem tempie. Łamacz
lodów „Krasin* podąża na pomoc Prousta.

 

Nowa afera
we Fr

PARYŻ. (Pat). Z Toulonu dono-
szą o natrafieniu na ślady nowej
afery szpiegowskiej, w której za-
mieszany był jeden z oficerów puł-
ku artylerji, stacjonowanego w tem
mieście. Jak twierdzi „Petit Parisien*

Ukradli
BUKARESZT (Pat). Prasa rumuń-

o zręcznem oszustwie,
którego ofiarą padł zarząd tramwa- |

Bony-| jów miejskich w Bukareszcie, Rano,
iuruchamiania tramwajów |

ków w mundurach konduktorów,

rozbitkom. Wkrótce w akcji rato-

szpiegowska
ancji.
oficer ten pracował na rzecz Nie-
miec, wykradając ważne dokumenty
dotyczące fortyfikacyj w okolicach
Strassburga. Władze wojskowe za-
chowują ścisłą tajemnicę w tej
sprawie,

tramwaj
którzy wzięli tramwaj z przyczepki
ruchliwej linji Nr. 15 i jeździli nim
cały dzień zgodnie z przepisami,
sprzedając podróżnym fałszywe bi-
lety, nie ściągając przytem na siebie
podejrzeń kontrolerów. Wieczorem

 

ji w sprawie rozbrojenia,

eiektywy i jakie zbrojenia Angija| dz

 

Rada Malej Ententy.
PRAGA. (Pat). Stala Rada MałejfEntenty ma rozpocząć się w Buka-

EEEE

Akcja ratownicza „Czeluskina*.

wgłąb kraju, ku granicom Sudanu
jangielskiego, ku brzegom morza
| włoskich wojsk kolonjalnych leży
Czerwonego napotkała Italja zaporę

| brytyjską.
U podstawy obecnych ruchów

plan, opracowany zresztą już daw-
niej przeprowadzenia drogi handlo-
[wej poprzez Afrykę wschodnią, od

 

millm. przed tekstem | w tekście
) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem

€yrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25
druku mogą być

PRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem I przesyłką pocztową ZI. 4 gr. BQ,

(5 lamowe) 33 gr., za
pe 25 gr. Ogłoszenia
proc drożej. Terminy

przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

  

Ekspansja Wioch w- Afryce. |
Trypolisu poprzez Erytreę, północną
Abisynję, Sudan. Głównem narzę-
dziem tej polityki ekspansji ma być
kolej Massaua-Asmara Tessenei; ma
ona przyciągnąć ku sobie ruch han-
dlowy, towarowy, północnej Abisy-
nji i południowego Sudanu. Plany te
i ich urzeczywistnienie kolidują z za-
mierzeniami Anglików, którzy nie
byliby wcale radzi usadowieniu się
nad brzegiem morza Czerwonego no
wych konkurentów. To też w chwili
obecnej, jak donosi „Temps'* paryski
toczą się w ciszy i odosobnieniu ga-
binetów dyplomatycznych długie de-
baty anglo-italskie, których tematem
są właśnie te tak drażliwe z punktu
widzenia W. Brytanji kwestje kolon-
jalne. (W. Brytanja pragnie gorąco
odciągnąć ltalję od wkroczenia na
drogę ekspansji kolonjalnej w Afry-
ce w kierunku niedogodnym dla in-
teresów kolonji brytyjskich: Jak
twierdzi zatem „Temps”, ofiaruje o-
beenie rząd angielski ltalji inne cen-
ne objekty wymiany wzamian za wy
rzeczenie się pierwotnego planu eks-
pansji w kierunku Sudanu. Tak więc
pozostawia pono wolne pole gospo-
darczym zamierzeniom ltalji w po-
tudniowej Abisynji, ofiaruje spory
okręg, nadający się do  eksplotacji
rolnej w kolonji Kenya, gdzie będą
mogli się osiedlać koloniści włoscy
i prowadzić farmy, zakładać plan-
tacje etc. Kenya jest byłą kolonją 

angielską.
zbrojen: niemieckich, - przewidując
jednocześnie rozbrojenie Francji,

£ drugiej strony należy zwrócić
uwagę na działalność prawodawczą
i na zbrojenia Niemiec, których bu-

wych stale wzrasta, mimo ogranicze-
nia przewidziane przez Traktat Wer-
salski. Następstwem zbrojeń nie-
mieckich byłoby niewątpliwie żą-
danie zbrojeń ze sirony innych
państw.  Precedens ustalony — па
rzecz Niemiec, mógłby być z powo-
dzeniem wysuwany również przez
inne państwa, pragnące otrzymać
zadośćuczynienie w tej samej dzie-
inie, ‚
Tak przedstawia się w ogólnym

zarysie tekst noty irancuskiej, która
będzie wręczona rządowi brytyj-
skiemu, Wkrótce minister Barthou
zapozna angielskiego ministra spraw
zagranicznych z poglądami rządu
irancuskiego na sprawę gwarancyj,
które zdaniem jego byłyby koniecz-

jne, żeby uniknąć niebezpieczeństwa
pogwałcenia układu międzynarodo-
wego w sprawie rozbsojenia, które- (go podstawa byłaby uprzednio uzgo- ;
jdniona z zainteresowanemi mocar-
| stwami,
l

wniczej wezmą udział sterowce
W obozie rozbitków Czeluskina pa-nuje wzorowa dyscyplina, Babusz=
kin, który przyleciał z obozu Szmid-
ta, znajduje się obecnie na przy-lądku Wankaren, gdzie wkrótce zo-staną skoncentrowanewszystkiesa- |moloty biorące udział w akcji ra-|towniczej,.W kołach lotniczych wy:|rażają się z wielkim uznanien olocie Babuszkina, który kilkakrotniesam musiał naprawiać swój samolot.

dżet dotyczący wydatków wojsko- |

niemiecką, pozostającą obecnie pod
j protektoratem W. Brytanii. Z Kenyi,
į Fanganaiki, Katangi i Argendy prag
| nie Anglja utworzyć osobną unję ści-
| ślejszą, którą wyodrębniłaby poźniej
| administracyjnie, tworząc z niej no-
fwe  Dominjum wschodnio-afrykań-
| skie, ®
| Plany kolonjalne Italji i Anglji po-
|krzyżowały się, ale zbyt potężną i
|bogatą jest Anglja, by nie udało się
jjej skierować ekspansji włoskiej w
| pożądanym dla siebie kierunku, ofia-
rując wzamian ltalji rekompensatę
ze swego nadmiaru.

DIEZEELAKPEZRODDAZE оoniai

Prof. Skoczylas ciężko chory.
„ Władysław Skoczylas, jeden z
najwybitaiejszyca wspóiczesnych ima-
laczy, profesor Akademji Szłuk
Pięknycn jest od pewnego czasu
cięzko chory. Do choroby serca
doiączyła się leukemja.

Przed paru dniami przeprowa-
dzono transfuzję krwi, lecz po chwi-
iowej poprawie znowu nastąpiło
pogorszenie.

Wybory do stowarzyszeń akademickich
na Uniwersytecie Warszawskim.

IW. przyszłym tygodniu z powodu
wznowienią zajęć na Uniwersytecie
Warszawskim, ukazać się mazarzą-

|dzenie Rektora o kontynuowaniu
czynności wyborczych w stowarzy-
szeniach akademickich,

Przewidziane jest prolongowanie
terminów zgłaszania list, rekiamacyj
wyborczych i t. p., co stało się nie-
możliwe po zamknięciu dostępu mło
dzeży akademickiej na teren Uni-
wersytetu. Wybory we wszystkich
stowarzyszeniach zakończone mają
być w ostatnich dniach miesiąca
kwietnia.

Ustawa_przemysłowa
i oraynacja podatkowa.

Ministerstwo Przemysłu i Handlu
opracowuje rozporządzenie wyko-

nawcze,
+ Rozporządzenia wykonawcze do
ustawy przemysłowej i ordynacji po-
datkowej opracowuje obecnie mini-
sterstwo Przemysłu i Handlu, przy-
czem mówi się powszechnie, że pra-
ce te potrwają przez czas „dłuższy,
Jeśli chodzi o ustawę przemysłową,
to w rozporządzeniu wykonawczem

  

 —

Lindbergh poleci
na ratunex rozbitków Fzeteekina!

Jak donosi A.T.E, słynny lotnik!
amerykański płk. Lindbergh zakomu|
nikował ambasadorowi sowieckiemu |
w Waszyngtonie, Trojanowskiemu, |
że pragnie wziąć udział w ekspedycji
ratunkowej rozbitków „Czeluskina“.

Rząd sowiecki Przyjął propozycję
znakomitego lotnika, który w naj-
bliższym czasie udaje się do cieśni-
ny Behringa.
———
na jednej z małoruchliwych ulic i
umknęli bez śladu, unosząc cało- sprytni rabusie pozostawili tramwaj
dzienne inkaso, wynoszące około 20
tys. lei.

ъ

mają być ustalone dokładniewszyst-
kie kwestje, dotyczące związków

| przymusowych w przemyśle i han-
dłu, oraz sprawy koncesyjne. Roz-
porządzenie wykonawcze do ordy-
nacji podatkowej ma ustalić sposób
stosowania jej w praktyce

Ponieważ dotychczasowe — @о-
świadczenie uczy nas, że rozporzą-
dzenia wykonawcze bardzo często
albo ograniczają zakres ustawy, albo
rozszerzają go, albo wreszciepopro-
stu sprzeczne są z ustawą, której
mają służyć, przeto organizacje go-
spodarcze zwróciły się dominister-
stwa Przemysłu i Handlu z prośbą

projektów tych roz-
Madai

o przesłanie im
porządzeń do zaopinjowania,

”
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Lithywać siurmen?
Nikomu nie jest tajnem, jak się

przedstawiają w dobie obecnej siły|

polskiego socjalizmu, 1eprezentowa-|

nego oficjalnie przez Polską Partję

Socjalistyczną. Potężna kiedyś, jak

na nasze stosunki, partja zmalała,

skarlaia. Nie odegrywa żadnej pra-

wie roli śród szerokich mas robotni-

czych, które kiedyś pociągała roz-

machem, demagogją, energją i ruch-

liwością swoich inteligenckich szczy-

tów.

Jeszcze w zaraniu odradzającej

się państwowości polskiej stanowiła

ośrodek ideowy i organizacyjny całej

lewicy polskiej, nadawała ton i

tempo życiu politycznemu nietylko

miast, ale i wsi. Ta dominująca nie-

mal rola skończyła się dość szybko

i żałośnie.

Decydujący cios zadał P. P. S.

przewrót majowy 1926 r, w którym

partja wzięła czynny udział i z któ-

rego w następstwie swojem stano-

wiskiem oportunistycznem usiłowała

ciągnąć korzyści polityczne. Chwiej-

ne i dwulicowe postępowanie, brak

mocnego kośćca programowego do-

prowadziły P. P. S. do sromotnej

klęski, Odwróciła się od niej mło-

dzież akademicka, odeszły szeregi

robotnicze. Przyznają to sami jej

przywódcy. W „Robotniku” p.M.

Niedziałkowski skarży się:
Niema żadnej potrzeby ukrywać, że

pośród młodzieży akademickiej zostaliśmy

narazie zdystansowani przez dwa kierunki:

przez ruch „obwiepolski”, przeważający z

reguły na wyższych uczelniach i przez

stosunkowo słabsze różne odłamy „sanacji”.

My wkażdymbądź wypadku jesteśmy chwi-

lowo w tyle wbrew tradycjom lat przed-

wojennych, kiedy Unja młudzieży postępo-

wej - niepodległościowej, związana ściśle z

P. P. S, dzieržyla w swych rękach ster

całego ówczesnego poko!enia akademic-

kiego.

' P. Niedziałkowski chce teraz

„zdobywać szturmem młode pokole-

nie". Wprawdzie zdaje sobie spra-

wę, że młodzież inteligentna jestdla

polskiego socjalizmu stracona, Tego

odcinka nie uważa przeto za naj-

ważniejszy. Chodzi mu „przede-

wszystkiem o młodzież robotniczą

i o młodzież włościańską'. Pociesza

się, iż „socjalizm sięgnął dziś głę-

boko w: masy młodzieży robotni-

czej”.

Mamy wrażenie, a raczej prze-

konanie, iż p. Niedzia:kowski karmi

się złudzeniem. Socjalizm nie się-

gnął wcale głęboko w masy mło-

dzieży robotniczej. jeśli zaś się-

gnął, to wcale nie ten z P. P. S. Na

tym terenie, jeśliby chodziło o

współzawodnika, nie mówiąc już

o ruchu narodowym, który tam zwy-

cięsko wkracza, P. P. S. spotka się

z blisko pokrewnym sobie komu-

nizmem. Ten ma właćnie rozmach,

energję, siły materjaine i cel —

warunki, których brak wypłowia-

łym sztandarom Polskiej Partji So-

cjalistycznej.

Ma jeszczejedno, czego też brak

towarzyszom p. Niadziałkowskiego,

mianowicie zna trochę młodzieży

akademickiej, ową kadrę kierowni-

czą, bez której ruch masowy jest

nie do pomyślenia. P. Nedziałkow-

ski niedocenia tego warunku, kiedy

mówi: „odcinek akademicki nie jest

dla nas odcinkiem najważniejszym

frontu”. Nech trwa w złudzeniu,

nam to nie przeszkadza.

Ale już to samo złudzenie jedne-

go z przywódców PPS, a zapewne

podobnie łudzą się inni, Świadczy,

jak niezdolną jest ta partja do dal

szego rozwoju. Chce iść do szero

kich mas młodego pokolenia wy-

łącznie ze steranemi, skompromi-

towanemi siłami starego swego po*

kolenia, które zdolne są zaledwie

same wegetować. Chce „zdobywać

szturmem” wtedy, kiedy  włeśnie

„szturmowcy” opuścili ją i zadal: |.

jej ostateczny, zabójczy cios.

KRATERY AN TASK OKT °

Oprzywilejowanie żydów
w okresie rządów socjalistycznych.

Wiedeński tygodnik „Der Stur-

mer” z dnia 31 ub. mies. podaje cie-

kawe, poparte materjałem dowodo-

wym, zestawienie lekarzymiejskich,

zatrudnionych przez gminę Wiednia.

Z zestawienia tego widać, że cho-

ciaż 90 proc. ludności Wiednia sta-

nowią chrześcijanie, na 140 lekarzy

miejskich tylko 28 jest katolików i

chrześcijan, resztę zaś stanowią ży-

dzi i bezwyznaniowcy.
Na 49 lekarzy szkolnych katoli-

ków jest tylko 12, na 35 szkolnych

dentystów — katolików 3, a w spe-

cjalnym dziale wałki z gruźlicą,

gdzie czynnych jest 8 lekarzy, niema

ani jednego katolika. Szczególne

zaiste faworyzowanie mniejszości!

 

Z prasy.
Widzimy więc, że z którejkolwiek stro-

ny dotknąć tej sprawy, prawnej, czy poli-

tycznej, zawsze wyjdzie na to, że lepiej

Etatyzacja sztuki,
W swoim czasie na tem miejscu

LszPZIENNIK MILERSKA: "|

Zadłużenie rolnictwa.
Akcja konwersyjna w woj. Wileńskiem i Nowogródzkiem.

W) ciągu miesiąca lutego i marca instrukcja tymczasowa z 26. VIL

|prasy warszawskiej O

RB

zamieściliśmy obszerne przedruki z
stopnowem

lecz systematycznem etatyzowaniu

sztuki.
Że sztuka nie wychodzi na tem

dobrze, jużeśmy mieli sposobność

obszerniej o tem pisać. Obecnie cho-

dzi nam o omówienie następnego

etapu procesu etatyzacji, któryod-

bywa się na terenie teatrów sto-

łecznych.
Już donosiliśmy o przejęciu przez

„Towarzystwo Krzewienia Kultury

Teatralnej" w Warszawie teatru

Polskiego i Małego. Obecnie komi-

sarz m. Warszawy p. Kościałkowski,

jak wiadomo wydzierżawił temuż

towarzystwu wszystkie teatry miej-

skie od 1 października rb.
Że T-wo K. K. T. jest ekspozytu-

rą sanacji i egzystuje dzięki pomocy

czynników rządowych, nie jest

żadną tajemnicą. Więc oddanie w

ręce tej spółki kierownictwa teatrów

byłoby niczem innem jak „urządo-
wieniem“,

Słusznie też czyni „Gazeta War-
szawska”, nazywając całą tę. impre-

zę „usanowaniem Melpomeny“.
Przedewszystkiem stwierdza au-

tor artykułu, że
„Towarzystwo krzewienia kultury te-

atralnej założone zostało przez wybitnych

niu — politycznych: chodziło o rozciągnię-

cie wpływów obozu rządzącego na tak

ważną dziedzinę kultury, jaką jest teatr.

Czy w tym stanie rzeczy właściwem jest

wyzyskiwanie krótkotrwałego okresu tym-

czasowego zarządu miasta dla oddania te-

atrów w ręce wyraźnie jednostronnej pod

względem politycznym organizacji? Czy p.

Kościałkowski również skwapliwie oddał-

by teatry organizacji o podobnych celach,
ale innem obliczu politycznem? Czy ро-

zwoliłyby mu na to władze nadzorcze?

W, tem miejscu dochodzimy do
punktu najdelikatniejszego.

„Władzą nadzorczą nad samorządem

Warszawy jest ministerstwo spraw we-

wnętrznych, którego departament  samo-

rządowy podlega p. wiceministrowi  Kor-

sakowi. Jeśliby nawet umowa z T. K. K. T.
nie podlegała formalnie zatwierdzeniu wła-

dzy nadzorcej (zależy to od treści tej umo-

wy, której nie znamy), tc mimo to jest

rzeczą oczywistą, że nie mogłaby ona przez

komisarza być zawarta bez zgody tej wła-

dzy, czyli p. Korsaka.“

A tymczasem tak się jakoś skła-
da, że

„prezesem 1. K. K. T. jest właśnie ten-

że sam p. Korsak, który nie osobiście, ale
w charakterze przewodniczącego kontrolu-

jącego przedsiębiorstwa był tutaj zaintere-

sowany. Wprawdzie komunikaty  oficjine

podkreślały skwapliwie, że umowę z p.
Kościałkowskim podpisali imieniem T. K.

K. T. pp. Starzyński i Gruber, jednak oczy-
wistem jest, że mogli oni to zrobić tylko z

polityków dla celów —w szerszem znacze- |*

było z nią zaczekać do wyborów.

„Walka o kulturę teatralną,
czy mętne interesiki“,

Jest to tytuł wstępnego artyku-

łu w „Kurjerze Porannym", który

uczuł się mocno dotkniętym uwaga-

mi „Gazety Warszawskiej”,
Autor artykułu, p. Stpiczyński,

twierdzi, że w związku z dymisją

dotychczasowego kierownika  te-

atrów miejskich, dyr. Krzywoszew-

skiego: dzienniki opozycyjne
„biednemu komisarycznemu prezyden-

towi stolicy pomstą ludu już grożą. „Spraw-

cy (sicl) zbyt pośpiesznego (!) usanowania

naszej Melpomeny mogą z tego powodu

mieć dużo kłopotów i nieprzyjemności ()°

—tako rzecze „Gazeta Wa:“. Narazie brak

jeszcze w jej kronice kryminalnej zapowie-

dzi, komu młodzi obwiepolacy mają owe

„nieprzyjemności” zaaplikować, lecz kije

chyba już gdzieś rychtują, jako dotąd za-

zwyczaj przy takich zapowiedziach bywało.

W każdym razie, na wszelki wypadek,

ewentualni sprawcy już się zameldowali i

to trzeba zanotować!”

Ale we wstępie do swego arty-

kułu p. Stpiczyński całkowicie po-

twierdza wywody „Gazety №аг-

szawskiej“, skoro pisze w sposób
następujący.

„Problem teatralny interesuje nas na

tem miejscu jako ważna pozycja polityki

kulturalnej, którą dzisiaj prowadzić musi

każdy rządzący obóz, każdy rząd, jeśli się-

ga po rolę organizatora życia narodu na

trwałych podstawach. Albowiem tylko te

podstawy, które jako produkt przeżyć kul-

turalnych zapadają w duszę obywatela,

kształtują jego aspiracje i stosunek do ży

cia, są trwałe. Jeśli sprzyjają one konser-

wacji i rozkwitowi osiągnieć w dziedzinie

polityki czystej i gospodarczej — akcja od-

budowy życia na nowych podstawach jest

solidnie ugruntowana. W przeciwnym razie

największe osiągnięcia — jak to już bywało

chociażby w naszej własnej przeszłości —

mogą ulec zaprzepaszczeniu "

A więc istotnie chodzi o to, by

„obóz rządzący” mógł politykę te-

atralną podporządkować swoim in-

teresom partyjnym.
Więc wszelkie —wspominanie

„mętnych interesików' może wywo-

łać refleksje wręcz przeciwne

tych, które miał na widoku p. Stpi-
| czyński.

Czy uda się te „interesiki” z po-

wodzeniem załatwić, pokaże przy-

szłość, bo, jak słusznie powiada

czej bądź wojewódzkich Komitetów
finansowo-rolnych w: Wilnie i Nowo-|
gródku szereg zebrań i konferencji|
pod przewodnictwem p. woj.

rych pp. dyr. A. Kokociński, b. wice

wygłosili źródłowo ujęie referaty na
temat zadłużenia rolnictwa i sposo-

bów ułatwienia mu w tych warun-

kach egzystencji. Referaty oraz dy-

skusja poruszając tę niezmiernie dla

rolnicwa doniosłą sprawę, dadzą się
streścić, jak to podajemy poniżej.
Nadmieniamy, iż Wileńskie i Nowo-
gródzkie traktujemy łącznie, gdyż
wykazują one w omawianem zagad-
nieniu wiele wspólnych cech:

L Konwersja w instytucjach
drobnego kredytu.

Wślad za ustawowemi ulgami, z
których od 1932 r. zaczęli korzystać
rolnicy jako dłużnicy, samo życie
narzuciło potrzebę ustawowego za-
stosowania ułatwień dla instytucji
kredytowych, tych zwłaszcza, w
których poważną, jeśli nie dominu-
jącą część swoich kapitałów obroto-
wych, rozdzielono pomiędzy  rolni-
ków w formie krótkoterminowych
pożyczek.

Ustawa z 23 marca 1933 r., opar-
te na niej rozporządzenia ministra

rb. odbył się na terenie Izby Rolni- 33 r. i regulamin kredytowy Banku

Jaszczołta, p. woj. Świderskiego 1 р.'
rektora Stankiewicza, podczas któ-|

woj, Cz. Krupski dyr. L. idos

 skarbu z dnia 26 czerwca 1933 r.

Akceptacyjnego z 28.VII 33 r. dość
szczegółowo sprawy te normują.

W, pierwszych chwilach opinja
ogółu zinteresowanych rolników,
przerażonych wprost ilością para-
grafów, zdawała się dyskwalifikować
dodatnie strony tej akcji. Dopiero
usilna propaganda ze strony zainte-

resowanych instytucyj kredytowych
i władz Banku Akceptacyjnego zdo-
łała już częściowo przełamać uprze-

dzenie rolników do akcji konwersyj-
no-oddłużeniowej.

Dowiadujemy się wprawdzie co
pewien czas z komunikatów Banku
Akceptacyjnego o ilości i cyfrze za-
twierdzonych układów na obszarze
całej Polski, będzie wszakże nie
mniej ciekawe zlustrowanie cyfrowe
postępu tej akcji na terenie najbar-
dziej gospodarczo upośledzonym (ni-
ski ogólny poziom kultury rolnej,
brak przemysłu, częste klęski nie-
urodzaju, klimat ostry itd.), jakim są
ziemie północno-wschodnie, tj. woj.

Wileńskie i Nowogródzkie, tworzą-
ce razem teren Wileńskiej Izby Rol-
niczej.

Tablica I-sza wskazuje, że insty-
tucje drobnego kredytu, tj. Kasy Ko-
munalne, Kasy spółdzielcze, Banki
Ludowe udzieliły przeszło 88 tys.
pożyczek na 17 mil. i 33 tys., z cze-
$o na jedną pożyczkę około 196 zł.,
coby wskazywało na stan zadłuże-
nia średni,

 

 

bie pełniejszego obrazu stanu — ЮаК-
jtycznego wypadnie ilość i sumę po-

Następna tablica wskazuje, że

L

llość Moe. Pożyczek wydanych ogółem.

Wojew. ogółem weta Ilość Suma zł.  Przec, wys.

Wil. 144 106 43726 8586200 zł. 196
Now. 106 80 44865  8.743900 „ 192

Razem 250 186 88.591 17.330 100 zł.

Z uwagi na to, że cyfry te obej-,
mują dane dotyczące 70—75 proc.|
ogólnego stanu, dla wyrobienia so-|

IL

życzek tabl. I i Il-giej zwiększyć o
mniej więcej 25 proc., zaś przecięt-

na wysokość pożyczek pozostanie
bez. zmian. i

UašikisisK kaidi Žas

 

Kwalifikowało się do układów.

  „Gazeta Warsztwska“

ności.”

A nikt nie zmusi publiczności do

chodzenia za własne pieniądze na

przedstawenia teatralne, które pro-
wadzone będą z tendencją, nie ma- upoważnienia zarządu i prezesa.

Manewry wojskowe

„Moment” z 25 ub. m. podaje:'
„ — Wiadomość „Momentu”, że wła-

dze nie wydały pozwolenia na odbycie ma-
newrów światowych „Brith Trumpeldor" w

Zaleszczykach, uczyniła ciężkie wrażenia w

kołach rewizjonistów. Kierownictwo „Brith

Trumpeldor" postanowiło urządzić manew-

ry w Rydze, dokąd wkrótce udaje się kapi-

tan Halperin, aby na miejscu dokonać przy-.

gotowań”.

Pod tytułem „Ważne konferencje

posła Wislickiego“ „Moment“ dono-

si:
„ — Pos. Wiślicki wczoraj odbył kon-

ferencję z dyrektorem departamentu poli-

tycznego w min. spr. wewnętrznych Poseł

Zasilanie

„Moment“ donosi w depeszy
ż.a.t. z Nowego Yorku o rozpoczętej

zbiórce pieniężnej 3 milj. dolarów, z!

których połowa ma pójść na cele

sjonistyczne, a druga połowa dla

„Joint“ w Europie:

„ — Fundusze, które będą przydzielone

„Joint'owi”, będą użyte na działalność po-

mocy i przebudowy społecznej, łączenie z

organizacjami żydów niemieckich i z komi-

tetami pomocy dla zbiegów w różnych kra-

jach, jak również na dalszy ciąg programu

pomocy dla żydów w Europie środkowej i

wschodniej''.

A zatem na dalsze umocnienie

się i rozkrzewienie żywiołu żydow-

skiego w _ Europie środkowej i

wschodniej, a więc i w Polsce, wpły-

do czytelników „Na:

Do lokału związku zawodowego

żydowskich robotników drukarskich

przy ul. Dzielnej 33 w Warszawie,

przybyła policja polityczna, która

zję. :
Poszukiwano ulotek

inteligencji w sprawie bojkotu „Na-

szego Przeglądu”, Mimo skrupular-

nych poszukiwań, odezw tych nie
znaleziono,

Dochodzenie policji politycznej

jest prowadzone z powodu stwierdze

nia, iż wszyscy prenumeratorzy i czy

telnicy „Naszego Przeglądu” otrzy-
mali odezwę, wzywającą do bojkotu

tego pisma za jego stanowisko w

czasie strajku generalnego w dn. 31
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jącą nic wspólnego z jej dążeniami i

aniami.

żydów przeniesiono

 

na Łotwę.
Czytelnicy nasi przypominają so-;

bie, że Klub Parlamentarny Stronni-,

ctwa Narodowego w swej interpela-

cji do ministra spraw wewnętrznych

dał wyraz oburzeniu społeczeństwa

polskiego z powodu projektowanych

manewrów. 3

Žydzi konferują.
Wislicki poruszył wypadki przeciwżydow-

skich wystąpień, które ostatnio odbyły się

na prowincji.
;

Pos. Wiślicki miał również konferencję

z wiceministrem skarbu, p. Kozłowskim, w

związku z nową ustawą o ruchu spółdziel-

czym”,

żydostwa.

(17: milį. dolarów dla żywiołu żydowskiego w Europie).

nie wkrótce z Ameryki z tej nowej

zbiórki — półtora miljona dolarów.

Nie trzeba zapominać, że i z in-

nych źródeł żydzi w Polsce otrzy-

mują kredyty. Tak np., jak doniosła

żyd. ag. tel w swej depeszy zWar-

szawy (patrz „Moment” z 25 ub.m.),

rząd polski, na skutek ingerencji

członka BB, posła żydowskiego, Wi-

ślickiego, przyznał centrali żydow-

skich kas bezprocentowych w Pol-

sce na 1933-34 r. kwotę 100 tysięcy

złotych.
Na kredyty bezprocentowe, czyli

takie, których ludność polska nie o-

trzymuje znikąd... й

Tajemnicza odezwa
szego Przeglądu".

stycznia r. b., kiedy to wszystkie ży-

dowskie organizacje i związki pro-

klamowały strajk, jako protest prze-

ciwko nowej ustawie scaleniowej o

przeprowadziła kilkogcdzinną rewi- |ubezpieczeniach społecznych.

Zdaje się nie ulegać wątpliwości,

: zawierają- |żę odezwa ta, skonfiskowana zresz-

cych odezwę w języku polskim do|tą przez komisarjat rządu, nie była
drukowana w Warszawie lecz gdzieś
na prowincji. Odezwa nie jest podpi-
sana, przypuszczać tylko można, że

wydały ją żydowskiej związki socja-
listyczne. i c

ty W bony jałmożnicje „„Čaritasu“,
© fiń zaopatrzyłeś się?

„Ostateczny głos należy do... publicz=,

Tablica ta wymownie ilustruje, że
w konwersji wymagań  instrukcyj
|stos ilościowy pożyczek skonwerto-
wanych w porównaniu z wysokością
zadłużenia jestopołowę niższy,apo-
zatem i to,
wersyjna była b. szeroko pomyślną,| zuje,
to jednak mogła oma objąć w woj.

| Wileńskiem 44 proc., zaś w Nowo-| Nowogródzkiem

|drobnego zorganizowanego kredytu.
|Na tym przykładzie widzimy uza- |nam już obraz początkowego postę-

|sadnienie potrzeby wydania ustawy !pu tej akcji,

III.

Wojew. | Il-šė 4% Suma tj, przec па!. poż.

Wil. 9733 22,3 3853 100 449

Now. 7.461 16,6 3218 100 36,9 431

Razem 17.194 19,4 7.071 200 39,6 411

że jakkolwiek akcja kon- stosunek wartościowy, który wska-

| grodzkiem ledwie 36 proc., zaś dla|krótkoterm. długów roln., przyczem

|obu województw około 40 proc.|przeciętna wzrasta do 21/4 razy.

z ub. mies. która znacznie łagodzi

wymagania Banku Akceptacyjnego,

zwłaszcza w odniesieniu do średniej

i drobnej własności.
Znacznie lepiej przedstawia się

że w woj. Wileńskiem kwalifi-

kowała się bez mała połowa, zaś w
więcej niż 1/3

Poniższa trzecia tablica daje

 

Dokonano układów na B. R. do 15.11. 34.

 

EyGO R G NA & '0 +

Wojew. ilościowe Itowe Suma /* do kwalif.

Wil. 2.540 26,1 1.128400 293 $

Now. 2.103 30,6 152.100 26,5

Razem 4643 27,— 1.980.500 28

Widzimy tu, że jakkolwiek mie=,

siąc luty rb. jest dopiero początkiem

całej tej akcji — to jednak osiągnęła
ona ponad 25 proc ilości pożyczek i
sumy zadłużenia rolnictwa co wska-
zuje na duże postępy akcji konwer-
lsyjnej na tym terenie.
| Stwierdzić ziesztą możemy i to,

 

Zjazd rolniczy.
| Jutro odbędzie się w Wilniezjazd
' delegatów Wileśskieg» T-wa Orga-
nizacyj i Kółek Rolniczych, będące-

go — jak wiadomo — organizacją

wojewódzką dla powiatowych orga-
nizacyj rolniczych.

|szego znaczenia, że na porządku je-
|go obrad znajduje się sprawa połą-

czenia się dwóch wojewódzkich or-

ganizacyj rolni:zych, a mianowicie

wileńskiej i nov-ogródzkiej.

Żyjemy odd:wna pod znakiem

ustawicznego kojarzenia (po rolni-

czemu komasowania) różnych orga-

nizacyj z rolnictwem powiązanych.

Obserwowaliśmy liczne na tem
tle popełnione błędy organizacyjne

— i to zarówno w stołecznych, jak

Przeciw ustawie
nabiałowej.

Na dzień 10 kwietnia zwołany

został do Warszawy zjazd Związku
Zawodowego Rolników Wojewódz-

twa Warszawskiego. Przedmiotem 0.

brad będzie przedewszystkiem wpro

wadzona w bieżącym miesiącu retor-

'ma w sprzedaży nabiału. Rolnicy

z powodu pauperyzacji powszechnej

domagają się przesunięcia terminu

wejścia w życie tych przepisów ©

kilka lat.
Również i u nas, na Kresach co-

raz częściej rozlegają się głosy, do-

magające się odroczenia wejście w
życie ustawy nabiałowej.

 

 

Zjazd ten nabiera tem donioślej- Ра

że instytucje drobnego kredytu zro-

biły bardzo wiele — zapewnewię-

cej od wszystkich innych.

Wi następnym artykule podamy

niezmiernie ciekawe dane, dotyczą-

ce stanu zadłużenia rolnictwa na

omawianym obszarze
Wł. L. Mazurkiewicz.

wojewódzkich, jak wreszcie powia-

towych organizacjach.

Zarówno na naszym wileńskim

jak i na nowogródzkim terenie zda-

rzały się dość ostre starcia pomię-

dzy grupą b. T-wa Rolniczego a gru-
z Kółek Rolniczych.
Konflikty te przeniosły się i na

teren Izby Rolniczej, gdzie z trudem

dało się je jako tako załagodzić.

Łączenie się wojewódzkich orga-

nizacyj rolniczych jest niewątpliwie

etapem dalszego  zespalenia się
współżycia tych terenów oraz kon-

solidacji rolnictwa z teienem jednej

Izby Rolniczej,
Życzyćby sobie należało, by ta

konsolidacja odbywała się nie jak
to dawniej bywało, przy mniej lub

więcej ukrywanych tendencjach ma-

joryzowania ze stroną b. grupy Kó-

łek, ale pod hasłem wciągania do

pracy i należytych  kwalifikacyj,
które możnaby zużytkować dla o-

Afera szpiegowska
w Czechosłowacji.

Sieć szpiegowska w całem pań-

stwie. — Liczne aresztowania.
Praga, w kwietniu.

Komuniści czechosłowaccy w myśl

poleceń międzynarodówki komuni-

stycznej wiążą pracę legalną z niele-

galną, przyczem ta druga skierowa-

na jest głównie przeciwko sile zbroj-

nej państwa. Wi ubiegłym roku cze-

chostowackie władze policyjne wy-

kryły aferę szpiegowską w zakła-

dach Skody i berneńskiej fabryce

broni „Zbrojovka“. Sprawcow kra-

dzieży ważnych dokvmentów i in-

nych uczestników afery przykładnie

ukarano. Niedawno wiadze policyj-
ne ogłosiły komunikat, w którym o-

znajmiają, że udało się imwykryć

nową aferę, tym razen: bardzo roz-

gałęzioną. Wrogie panstwu żywioły

działały w całej republice, szerząc

rozkład w armji i zyskując informa-

cje wojskowe dla celów innego pań-

stawa. Głównym organizatorem ak-

cji był redaktor komunistycznego

czasopisma  „Równost”, Franciszek

Hampel, który miał do dyspozycji ca

ły sztab współpracown'ków i agen-

tów jak w kołach cywilnych tak i

wojskowych.
Policją obserwowała  komuni-

stycznych agentów już oddawna i w

zarodku paraliżowała ich plany, po-

zwalając im działać, aby ułatwić so-

bie wykrycie całej sieci szpiegow-

skiej. Chodziło tu nierylko o szpie-

gostwo wojskowe, ale i antimilita-

rystyczną akcję w szeregach armji.

Agenci obcego wywiadu zajmowali
się najdrobniejszemi szczegółami, do
tyczącemi węwnętrznego życia ar-

mji, zapoznawali się z nastrojami
wśród żołnierzy i propagowali sabo-
taż.

Główny, agent wywiadu, były pie
karz a ostatnio redaktor „Równosti”
Hampel pozyskał sobie współpra-
cowników w kołach wojskowych i
cywilnych, co udawało mu się o tyle,
że rozporządzał olbrzymiemi kwota-
mi. Policja zainteresowała się jego
częstemi podróżami na prowincję.
Sam był żołnierzem w rezerwie a
jako funkcjonarjusż partji komuni-
stycznej wysłany zosta! swego czasu

do Moskwy, gdzie ukończył specjal-
ny kurs wywiadowczy. Po skończe-
niu tego kursu wrócił do kraju i po-
czął organizawoć sieć szpiegowską

na wielką skalę. Współpracownicy

jego, których zyskał sobie w różnych

okręgach, przeważnie miastach gar-

nizonowych, nie znali się wzajemnie,

używali nazwisk fałszywych a poro-
zumiewali się pomiędzy sobą pismem

szyfrowanem. Hampel utrzymywał
ze wszystkimi współpracownikami
kontakt bezpośredni; otrzymywał

bardzo bogatą korespondencję, co

budziło wielkie podejrzenia, chociaż
listy przymował pod różnemi adre-
sami. ;

W| mieszkaniach współpracowni-

ków Hampla znaleziono tajne dru-
karnie z gotowym składem nielegal-

nego komunistycznego czasopisma

dla armji p. t. „Soldat”*, W skonfi-

skowanej korespondencji głównego

agenta wywiadu znaleziono również
ważne dokumenty wojskowe. Oka-

zało się, że pochodzą one z referatu

gospodarczego magistratu miasta O-

łomuńca. Wskutek tego aresztowa-

ny został szef tego referatu, radca

Oborny, dalej naczelny sekretarz

Tazzl i sekretarz mag. Simek,

Licznych aresztawań dokonano w

Pradze. Po przeprowadzeniu rewizyj

policyjnych w 81 mieszkaniach are-

sztowano ogółem 32 osób, oprócz

wspomnianego już Hampla i jego żo-

ny. Aresztowany został również o-

bywatel polski niejaki Edward

Weiss, student, studjujący na uni-

wersytecie w Pradze. Z pośród aresz

towanych jest czterech z doktorata-

mi.
Aczkolwiek aresztowania nie są

w zupełności jeszcze przeprowadzo-
ne, powiedzieć już teraz można, że
aferą szpiegowska została w zupeł-

ności zlikwidowana. Proces areszto-
wanych obudzi niewątpliwie wielkie
zainteresowane. CP,

 

«hiepiawomyślal» sanatorzy.
„ABC“ donosi ż Gdyni, że w

wielu sklepach żydowskich zostały

wybite szyby. Policja prowadzi do-
chodzenia, wzywając na przesłucha-
nie kupców polskich, a wśród nich
także członków BB, których podej-
rzewa o antysemityzm

Skarya u Exsmisję
jawiej jeszcze nie było.

Do niezwykłego procesu eksmi-
syjnego dojdzie niebawem w wy*
dziale XI cywilnym warszawskiego
Sądu Okręgowego. Pełnomocnik ro-
du Prekerów posiadającego duży

grobowiec rodzinny na cmentarzu
powązkowskim, wystąpił o wy”
eksmitowanie z grobowca trumien gólnego dobra rolnictwa z cał

obszaru. \

Jak słychać koncesje autobuso-
we w roku bieżącym będą wydawa-

łączne. Widać jednak, że Munister-
ne przeważnie jako koncesje niewy-|

linji bocznej tej rodziny

 

Koncesje autobusowe.
będą udzielane tylko na rok, nato |
|miast dla przedsiębiorstw, nabywa-|

jących nowy tabor, na 3 do 5 lat.
W) stosunku do przedsiębiorstw

stwo Komunikacji zamierza przepro- |przewozu towarów samochodami cię

wadzić jakieś reformy w komunikacji żarowemi, stosowane będą te same

autobusowej, gdyż koncesje: udziela-|zasady. Zaznaczyć jednak należy, że

ne będą na stosunkowo krótki okres prawie wszystkie dyrekcje kólejowe czasu. Tak naprzykład koncesje dla | zgłaszają zastrzeżenia przeciwko #-

linji, używających starych wozów| dzielania koncesyj. s

a
n
t
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Zamknięcie wrót świętych ZŁITWY.
w bazylikach rzymskich. Tendencyjne przepisy.

| dalszym ciągu w klinice św. Józefa.
r Wczoraj Arcypasterz nie udawał

_ JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano miejscami chmurno lub

mglisto, w ciągu dnia pogoda sło-
neczna przy umiarkowanem zachmu-
rzeniu nieba, gdzieniegdzie zanika-
jący opad. Temperatura bez więk-
szych zmian. Słabe wiatry lokalne.

DYŻURY APTEK.
' w mocy dyżurują następujące

apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 23
ga 10-98); Mańkowicza — ul. Piłsudskiego

r. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. Tyzenh11-
žowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela -—
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
Wszystkie na przedmieściach, prócz Śn-
Piszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— święto Zwiastowania N. M.P.

W roku bieżącym święto Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny
przypadało w dniu 25 marca, Po-
Rieważ jednak był to okres Wielko- 
__ święto Zwiastowania N.M.P. jest

_ świętem naczelnem organizacyj ka-
olickich, a szczególnie związków i

owarzyszeń, wchodzących w skład
Akcji Katolickiej.
- (W; roku bieżącym, podobnie jak
|w latach ubiegłych, odbędą się spe-

Cjalne nabożeństwa ku czci N. Maryi
Panny.
—Dzieło M. B. Powołań, W nie-

dzielę o godz. 8 rano w kościele Św.
erzego zostanie odprawiona Msza

św, dla członków Dzieła Matki Bos-
kiej Powołań, wieczorem zaś o godz.
6 przy zauł. Bernardynskim 8 odbę-
dzie się zebranie ogólne, połączone
% referatem ks, prob. dr. J. Ellerta,
i które są proszeni członkowie
Dzieła oraz s tycy.TAVE NSI

— Komitet Ratowania Bazyliki
Wileńskiej w ostatnich czasach ro-

Zesłał do tych ofiarodawców, któ-
tych ofiary przekroczyły kwotę
10 zł, broszurki p. t. „Bazyhka W1-

ńska'. Rozesłano narazie około
%00 sztuk wspomnianych broszur.

| SPRAWY MIEJSKIE.
_ —Stacja pomp na ul, Kalwaryj-
iejj Przed kilku dniami zakończo-
została budowa stacji pomp na
Kaiwaryjskiej. Nowa stacja, za-

bpatrująca w wodę olbrzymią połać
dzielnicy Kalwaryjskiej, została od-
dana już do użytku.
— Roboty kanalizacyjne zatru-

dnią 100 bezrobotnych. Z dniem 10
b. m. Zarząd miasta rozpoczyna ro-
doty kanalizacyjne na ul. św. Piotra
Pawła. Na robotach tych znajdzie

łątrudnienie około 100 bezrobot-
dych, Z chwilą rozpoczęcia robót,

|lojązd do cmentarza prowadzić bę-
Qzję przez ul. Polową, tam też kie-
łowane będą wszystkie kondukty

|Bogrzebowe. :
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

KRONIKA.
coć Wan tdrowia lgt. Arcybistuga. -

| J. E. Arcybiskup-Metrepolita Ro-|się na przejażdżkę, lecz odbyłtylko!
muald Jałbrzykowski przebywa w|krótką przechadzkę po ogrodzie,

przylegającym do lecznicy.

— Powstanie nowego związku.
W ostatnich czasach powstał w Wil-
nie nowy związek cieśli i pod na-
zwą Chrześc. Związek Zaw, Cieśli
przyłączył się do Centrali Chrześc.
Zw. Zaw.
W tych dniach odbsło się zebra-

„nie konstytucyjne nowopowstałej or-

 

no wyboru władz. Na prezesa po-

Na członków zarządu powołano:
Dymitra Lemieszowa, Andrzeja Gor-
szanokowa, Konstantego Kuźnieco-
wa, Teodora Smirnowa i Jana Ja-
kowlewa.

Pierwszą czynnošci4 związku bę-
dzie rozstrzygnięcie  kwestji wyso-
kości wynagrodzeń za pracę,

£ ZYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zgromadzenie Wileń-

Państwowych w Wilnie odbędzie się
walne zgromadzenie delegatów ob-
wodowych LOPP, któizy się zjadą
z całego terenu Dyrekcji Kolejowej.

Spodziewany jest przyjazd z Lidy,
Wołkowyska, Baranow:cz, Brześcia,
Grodna, Białegostoku, Lap i Królew-
szczyzny. W, obradach udział wez-
mą także członkowie Zarządu Okrę-
gowego i przedstawiciele Obwodu
Wileńskiego. -

Obrady rozpoczną się o godz.
12 i trwać bęlą jeden dzień.

ы SPRAWY AKADEMICKIE.
— Oczekiwany przyjazd akade-

mików estońskich, W dniach od 9
do 14 kwietnia bawić będzie w Wil-
nie grupa młodzieży akademickiej z
Estonji, licząca 40 osób. Estończycy
będą gośćmi Instytutu Naukowo-
Badawczego Europy Wschodniej,
który organizuje dla nich kurs in-
formacyjny o: Polsce współczesnej w
Szkole Nauk Politycznych.

ZABAWY.
—Dziś Dancing Wiosenny Prasy

odbędzie się w salonach Izby Prze-
mysłowo - Handlowej. Początek o
godz. 11 wiecz. Zaproszenia można
jeszcze otrzymać przy wejściu.

Liczne niespodzianki, obiór kró-
lowej dancingu, konkurs tańca.

W] części koncertowej wystąpią
artyści operetki wileńskiej: pp. Hal-
mirska, Martówna, Ciesielski, Dem-
bowski i Wyrwicz.

Na nagrody złożą się fanty nade-
słane przez firmy: E. Kudrewicz,
Charytonowicz, Ludwik, Banel, Na-
rocz, B. Sztrall, Rudnicki, Połoński,
Wedel i inne.

Dekoracji kwiatowej sali podjęła
się firma W, Weller, która dostarcza
także wiązanki kwiatów dla pań.

Kiosk z kruszonem pomysłu J.
Horyda.
— Dancing kowieński, Związek Pola-

ków Ziemi Kowieńskiej wWilnie organizuje

ganizacji. Na zebraniu tem dokona-,

W aniu 2 kwietnia odbyło się za-
murowanie wrót świętych w bazyli-!
kach św. Piotra, św. Jana na Late-
jranie, Najśw. Panny Większej i św.
|Pawła za Murami, Uroczystym tym|
|aktem zakończony został rok Jubi-|
|leuszu Odkupienia ludzkości. lInte-|
'resujące są szczegóły tego niezwyk-
łego obrzędu. Do zamkniętych wrót
używa się specjalnie sporządzonych
cegiełek. Cegiełki te oprócz herbu
Papieża oraz herbów. kardynałów,
„dokonywujących aktu zamknięcia,
posiadają różne napisy i notatki tre-
ści historycznej. Fundatorami ich
mogą być również inni kardynało-|
jwie, a także prałaci, zgromadzoi |

rech bazylik patrjarchalnych oraz
znak fabryczny „Reve:enda.Fabbri-|
ca di San Pietro“. Każdą z nich za-|
wiera pośrodku niewielkie wgłębie-,
nie na pergamin, na którym podo-|
pisem uroczystości umieszczone są|
nazwiska fundatorów. Zarówno pod-,
łużne, jak i poprzeczne ścianki ce-|
giełek pokryte są napisami i herba-|
mi. Wydrążony wewnętrz otwór po-/

tem skrzyneczkę, która przechowu-
je monety i medale z Roku Jubile-|
uszowego. Tym razem medale upa-|
miętniły akt powstania suweren-|
nego państwa watykańskiego oraz,
pierwsze wydanie pieniędzy Po
kańskich.

Nadzwyczajna Ko

w W
Wczoraj, t. |. w piątek dnia

nej, w składzie następującym:
Przewodniczący—Naczeinik p

dowski.

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohuianka. Dziś o go-

dzinie 8 w. w Teatrze na Pohulance odbę-

dzie się premjera głośnej komedji satyrycz-

nej Antoniego Słonimskiego:  „Rodzina”.

Udział biorą pp. L. Jasińska-Detkowska,

M. Szpakiewiczowa, M. Sierska, T. Suchoc-
ka, W. Czengery, M. Cybuiski, K. Dejuno-

wicz, F. Dobrowolski, A. Łodziński, S. Mar-
tyka, W, Pawłowski, $. Skolimowski, W.

Ścibor, J. Tatarkiewicz, M, Węgrzyn, L.
Wołłejko, J. Wioskowski, Reżyserja — W.

Czengerego. Dekoracje — W. Makojnika.

— Niedzielna popołudniówka, W. nie-
dzielę o godz. 4 popoł. odegrana będzie

współczesna komedja angielska H. Jenkins'a

MW interesującej kronice Roku
Świętego 1900, mapisanej przez ks.
Angeliego znajduje się objaśnienie
wszystkich herbów i napisów na ce-
giełkach, które wówczas użyte były
do zamurowanią wrót świętych, Ca-
ły materjał budowlany z tego okresu
wraz z herbem Leona XIII znalezio-
no w stanie nienaruszonym i złożo-
no w Muzeum Petrianum, gdzie prze
chowywane są wszelkie pamiątki,
dotyczące bazyliki watykańskiej. W
przytoczonej wyżej kronice wśród
tundatorów cegiełek znajdują się
również Amerykanie.

Jest zwyczaj, że przy późniejszem
otwarciu wrót świętych materjał bu-

wołano Aleksandra Tarasowa, obo- |Zakonne, pobożne rodziny, poszcze- |dowlany zwracany bywa fundatorom

wiązki wiceprezesapowierzono Kon- |śólne jednostki i słowarzyszeniawzględnie ich spradkobiercom, po-
stantemu Szerszniowowi, a skarbni- | świeckie, Wykonane z terrokaty ce- |nieważ Rok Jubileuszowy odbywa
kiem został Andrzej Gorszanikow. giełki mają wypalone herby czte- |się co 25 lat. Wspomniany autor

kroniki, ks. Angeli zaznacza, że przy
otwarciu wrót świętych w bazylice
watykańskiej w roku 1900 obecna
była już tylko jedna jedyna osoba,
której rodzina ufundowała cegiełkę
w r, 1825, Był to pewien fryzjer, któ-
ry jako dziecko przeżył Jubileusz
w 1825 r. i w 75 lat później za pon-
tyfikatu Leona XIII uczestniczył jako
starzecz w ponownem otwarciu wrót

nie swoje cegiełki w Muzeum Pa-
trianum, Dokonane obecnie zam-
knięcie wrót w czterech wielkich
bazylikach rzymskich potrwa wed-
ług wszelkiego prawdopodobieństwa
aż do roku 1950. й

 

misja Lustracyjna
Ubezpieczalni Spolecznej

ilnie.
56 b. m., rozpoczęła Swe prace

na terenie Ubezpieczaini Społecznej w Wilnie Nadzwyczajna Ko-
misja Lustracyjna, powołana przez Pana Ministra Opieki połecz-

1. Wysłouch,
Członkowie:—dr. J. Kowalczewski, Dyrektor Okręgowego Urzę-

du Ubezpieczeń p. J. Szulc, Radca p. E. Modliński, p. T. Lewan-

Przewodniczący Komisji w dniach 7 I 9 b. m. pomiędzy godz.
5a7 wieczorem przyjmować będzie ubezpieczonych, zalntereso-
wanych w pracach Nadzwyczajnej Komisji Lustracyjnej, w gabi-
necie Dyrektora Ubezpieczalni przy ui. Zawalnej 6.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 7 kwietnia 1934 r.

7.00: Czas. Muzyka. Przegląd prasy.
11.50: Utwory Saint-Seansa (płyty). 11.57:
Czas. 12.05: Koncert. 12.30: Kom. meteor.
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. odc. pow.
19.25: Kwadr. poetycki. Wiad. sport, Wil
kom. sportowy. Dzien. wiecz, „Myśli wy-
brane” 20.02; Koncert. 21.00: Skrzynka
techniczna, 21.20: Koncert  chopinowski.
22.00: „Klimat serc” (wrażenia neofity wi-
leńskiego) — feljeton. Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 8 kwietnia.
8.00: Czas. 9.00: Cicha msza.

Transm. nabożeństwa grecko-katolickiego
10.00:

M litewskich „Wiadomościach:
Urzędowych* ogłoszone zostały
przepisy min. oświaty, regulujące w
drodze ustawowej kwestję naucza-
nia w domu.

Na mocy tych przepisów rodzi-
com zostaje zezwolone nauczanie w
domu jedynie własnych dzieci oraz
tylko dzieci rodzonych braci i sióstr.
Kodzice, pragnący uczyć dzieci w
domu bądź w innych szkołach, win-
ni w terminie do 20 kwietnia powia-
domić o tem kierownika tej szkoły
początkowej, w której obrębie za-
mieszkują. Rodzice, życzący posyłać
swe dzieci do innej szkoły, winni
wskazać, do jakiej mianowice szkoły
będą uczęszczały dzeci, Dzieci, na-
uczane w domu, dwa razy rocznie
(w styczniu i czerwcu) są poddawa-

 
Genewskie Międzynarodowe biu.

ro Pracy, które zdobyło sobie roz-
głos światowy  pieczołowitością
swych starań o poprawę bytu i wa-
runków pracy setek rmailjonów pra-
cowników w państwacii wszystkich
kontynentów naszego g!obu, przesta- 
ludzi, pozbawionych pracy wynosi 0-
koło 2U miljonów par rąk, inni twier-
dzą, że tego rodzaju szacowania są

| zbyt optymistyczne, śdyż bezrobocie
jjuż dawno objęto przeszło 30 miljo-
nów ludzi, dochodząc bezmała do 40
miljonów

Co to znaczy 30 miljonów ludzi,
można sobie uprzytomnić dopiero
przy pomocy porównań,

„Wyobraźmy sobie, że obecne bez
robocie światowe nęka mniej więcej
liczbę ludzi, odpowiadającą miesz-
kańcom całego obszaru Polski.

Polska znalazła się również w wi.
rze ogólno-światowego bezrobocia,
Do niedawna jeszcze, bo do lat po-

myślności gospodarczej, nie odczu-
wano u nas dadmiaru wolnych rąk
do pracy. Wszyscy, którzy chcieli
pracować znajdowali zajęcie w kra-
ju, a gdy nie dostawało warsztatów
pracy w Polsce emigrowali zagrani-

©6 V L a ania,
Polski robotnik byl mile widzia-

ny we Francji, gdyž uwažano go tam
za doskonałą i tanią siłę roboczą.

Otworem stały olbrzymie tereny A-
meryki, były możliwości emigrowa-
nia do Niemiec. Jednak około roku
1930 nadmiar rąk roboczych nietyl-
ko przestał odpływać zagranicę, ale
nadomiar złego wielotysięczna emi-
gracja z lat poprzednich zaczęłą wra
cać do kraju-

Emigranci polscy w Niemczech i
we Francji pierwsi padali ofiarami re
dukcj z powodu kryzysu. Bezrobocie
zaczyna rosnąć w cytrach z roku na
rok; okresem najkrytyczniejszym ©-
kazują się miesiące zimowe, kiedy
wielu ludzi traci sposobność sezono-
wego zarobkowania.

Najkrytyczniejszym okazał się
wszakże początek r. 1934. W, pierw-
szych tygodniach tego roku liczba,
pozbawionych pracy urosła do ta-

ne egzaminom w. rządowej bądź sa-
morządowej szkole, w której obrębie
zamieszkują ich rodzice. O ile wyni-
ki nauczania domowego okażą się
niezadawalające, dzieci powinny
uczęszczać do szkól. Kierownik
szkoły ma obowiązek sprawdzenia,
czy dzieci uczęszczają do szkoły,
wskazanej przez rodziców. W. wy-
padku nieuczęszczania przez dzieci
do takiej szkoły kierownik szkoły
podaje o tem do wiadomości wójta
gminnego, który winnych rodziców
pociągnie do odpowiedzialności.

Ż dwuch tych przepisów przezie-
ra tendencja do ujęcia w urzędowe
karby nawet nauczania domowego.
Chodzi oczywiście o zmuszenie do
posyłania dzieci do szkół litewskich:

 

plaga bezrobocia.
2 lat liczba bezrobotnych w Polsce,
'lak przedstawiai się początek ubieg

łego roku, kiedy urzędowe statystyki

okreslaiy lczbę bezrobotnych na

£3/,UUU. Jeżeli do ówczesnego ubyt-

ku ubezpieczonych dodamy zwięk-

szenie bezrobocia w ciągu 1935 roku,: ) załŻe i krywa się kawałkiem metalu lub me świętych. Orzymał iełk ё : ;lygodniowy, święto zostało przenie- skiego Okręgu Kolejowego LOPP. l świętych. Orzymai on swą cegieikę |į 4 tatystyk t dz ba bezro-
ne nażdzieć 9: bież; mać; (wpo- | Dnia 8 b.m. w sali konferencyjnej PE Świętego. W każde z jako cenną pamiątkę młodości. Ro- is statystykę światowego oolka, ami a.

| Niedziałek). Okręgowej Dyrekcji Polskich Kolei|wrót świętych wmurowuje siępoza |dziny fundatorów składają przeważ-|| Jedno utrzymują, że ogólna cyfra |517.000.

Do cyfry tej nie jest wliczone rol-
nictwo, które posiada kiikadziesiąt
tysięcy bezrobotnych, nigdzie nieza-
pisanych, nigdzie nierejestrowanych.

Frzeciętnie każdy z poszukują-
cych pracy jest głową rodziny, żywi-
cielem gromady ludzi, która od niego

bierze swoje codzienne środki utrzy-
mania. W. obliczeniach statystycz-
nych przymuje się, że rodzina skiada
się z czterech osób. Jeśli więc weź-

miemy to pod uwagę, wiedy można
twierdzić, iż dziś 2 miljony ludzi cier
pi straszną plagę bezrobocia, pozba-
wieni środków do życia, wegeiujący
z dnia na dzień w okropnych warun-

kach, nędzy, o głodzie i zimnie,
Wielka część społeczeństwa pol-

skiego nie zdaje sobie może jeszcze
sprawy z rozmiarów strasznej klęski

bezrobocia:
Wszystko co powyżej powiedzia-

no daje słaby obraz strasznych trage-
dyj życiowych, jakie kryją się dla se-
tek tysięcy rodzin, których żywiciele
stracili możność zarobkowania: Z
pewnością cytry przytoczone przez
nas nie odtwarzają całego ogromu
bezrobocia w Polsce, „Przegląd Go-
spodarczy”, organ polskich kół wiel-
ko - przemysłowych, pisze, że licz-
ba bezrobotnych w Polsce wynosi
blisko półtora miljona co w przeli-
czeniu na rodziny daje przeszło 5
miljonów ludzi, cierpiących niedosta.
tek, Samą tylko liczbę bezrobotnej
inteligencji szacuje się na koniec
1933 r. na 170.000 ludzi,

rynku pracy inaczej, jeżeli inne sta-
tystyka stwierdzają nieodpartą praw-
dę, że pod naporem kryzysu zlikwi-
dowało się w ciągu jednego tylko ro-
ku prawie 30.000 przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych.

Froces zanikania warsztatów u-
wypuklił się w spadku ilosci świa-
dectw przemysłowych, wykupionych

Nie może być zresztą w kraju i na

 

, — Lustracja Ubezpieczalni Spo-| w dn. 7 kwietnia b. r. w lokalu Czerwonego| Kobietai szmaragd” Ч nie : .; : : ; ia b. r. a я gd”. W rolach głównych i odci 51: 10;|kiej cyfry, jakiej dotąd nie rejestro- ч
*cznej. W dniu wczorajszym przy- MORERONA zbieg z Tatareka)| jr Skrzydłowska i W; $ubor. Ceny pro- WaE Foma:dowy. A uЯ Ayapy odrodzonej, jst” w. Polsce w latach 1932 i 1933,
ła do Wilna specjalna komisja z| Zabawę urozmaicą: solowe występy Pp. pagandowe. 13.00: Pogadanka muzyczna. 14.00: Audy-| wościpolskiej, Dla polskiej polityki gospodar- 2
arszawy w osobach pp. dyr. Ko-
alczewskiego, Modlińskiego i Le-

Wandowskiego celem  przeprowa-
Szenia generalnej lustracji w Ubez-
Pieczalni Społecznej w Wilnie, Lu-
racja obejmie wszystkie agendy
Ibezpieczalni i potrwa dwa dni,

SPRAWY SANITARNE.
— Kontrola nad bandlem mle-

lem, Wojewoda Wiieński wydał
Mrządzenie w sprawie ścisłego do-

4 ru nad handlem mlexiem. Władze
Kministracyjne otrzymały zarządze-

e szczegółowego badania mleka u
brzedawców domokrążnych, ulicz-

„1 ych, targowych i t. p, Pozatem po-
tcono kontrolowanie dzbanków, ba-

Nek i wszystkich naczyń, w których
 |Razduje się w sprzedaży mleko.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Sprawa mieszkań wojskowych.

„ dniem 1 b. m. Magistrat delinityw-
(le przejął od wojska kwaterunki
„licerów. Z dniem 1 iegoż miesiąca
‘отогпе za mieszkania, zajmowane

ez oficerów, opłacać będzie Ma-
strat. '
) HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wileńskie wyroby ceramiczne

b Belgji i Francji Do Wilna przy-
УН przedstawiciele importerów
„ancuskich i belgijskich. Zagranicz-

goście nawiązali pertraktacje w
Prawie dostarczenia do Francji i
„tlgji większej ilości wileńskich wy-
»dów ceramicznych, które nawet

anicą zdołały już zdobyć dobrą
sputację. Prowadzone rokowania
na jaknajlepszej drodze. Ostatecz-

Wandy Biszewskiej, pierwszy pozateatralny
występ damskiego chóru rewelersów pod

kierownictwem znanego Wilnu kompozy-

tora Jerzego Świętochowskiego i inne
atrakcje. :

Obficie zaopatrzony bufet — tradycyj-
ny krupnik litewski.

Całkowity dochód z imprezy przezna-
czony jest na pomoc dla polskiej dziatwy
szkolnej w Litwie.

Wstęp 2 zł., akademicki 1 zł. Początek
o godz. 1l-ej wiecz, ”

Sobótka w Ognisku Akademickiem.
Dnia 7 kwietnia rb. w salonach Ogniska
Akademickiego (ul. Wielka 24) odbędzie
się zabawa taneczna. Początek o godz.
9-ej, Bufet na miejscu. Do tańca przy-
grywa wyborowy jazz akademicki, Wejście
za okazaniem legitymacji akademickiej lub
karty wstępu.

KRONIKA POLICYJNA.
— Na tle „osobistych“ porachun-

ków. Wiczoraj do szpitala žydow-
skiego przywieziono w stanie b.
ciężkim niejakiego Berka Mrawca
(Zawalna 57), czionka bandy „bru-

— Teatr Muzyczny „lLutnia”, „Rajski

Ogród". Dziś i jutro oryginalna komedja

muzyczna z muzyką J. Swiętochowskiego,
która zyskała ogólne uznanie i cieszy się

niesłabnącem powodzeniem. W roli głów-

nej L. Romanowska w otoczeniu najwybit-

niejszych sił zespołu. Zniżki ważne. Aka-
demicy korzystają z ulg biletowych.

— Jutrzejsza popołudniówka po ce-
nach propagandowych. Jutro o godz. 4 pp.
po raz ostatni w sezonie barwne wido-

wisko w 8 obrazach „Niebieski Motyl”

(„Pilango”). Ceny propagandowe, od 25 gr.
— Adolf Dymsza w „Lutni”*. W ponie-

działek najbliższy odbędzie się jedyny wie-
czór niezrównanego artysty ekranu i rewji

Adolfa Dymszy. Program nad wyraz uroz-
maicony, Występ znakomitej tancerki
akrobatycznej Eli Antoszówny, oraz znako-
mitej pieśniarki Zofji Terne. Zapowiedź

wieczoru Dymszy wywołała ogólne zainte-
resowanie,

OSTATNIE DNI derierajn', znanego ze sprawy po-
rwania chłopca Lejbowicza.

ra miała z nim jakieś „osobiste'* po-
rachunki. L
— Aresztowanie „torebkarzy“,

Zenon Szendo (Uniwersytecka 1) i
|Franciszek Masiun (Lwowska 51) na
rogu ul. Mostowej i Wileńskiej wy-
rwali z ręki Aleksandrze Czerniaw-
skiej (Mostowa 23) torebkę z zawar-
tością 500 zł. Rabusiów ze skra-
dzioną torebką i gotówką zatrzy-
mano. — Jak się okazało, ci sami
złodzieje skradli w nocy z dnia 3 £o zawarcia i podpisania umowy

` yć należy w dniach najbliż-
14 Yeh,

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
‚— Zebranie stolarzy, W. nie-|

lę o godz. 1 popoł. odbędzie się

na 4 b. m. ze składu Jana Mrożko
(Orzeszkowa 11) 35 kg. kiełbasy
wart, 35 zł.. Kiełbasy dotąd nie od-
naleziono. '

— Rury wodociągowe, wart. 7 zł, na-
leżące do Elektrowni Miejskiej, z uL Ry-

lokalu przy ul. Metropolitalnej 1 | baki skradli Antoni Raubc (Wiłkomierska
ane zebranie członków Chrześc. » i Leonard Januszewicz (Wiłkomierska

— Z warsztatów mechanicznych na
iązku Zaw. Stolarzy. Na zebra-| stacji Wilno na szkodę Dyrekcji P.K.P. rów-

U będą rozpatrywane sprawy zwią-| nież
„le z ustaleniem wysokości wyna-
dzeń za pracę i czas wykony-

| ia pracy.

są

e skradziono rury wodociągowe. Kra-
dzieży tej dokonali Piotr Kudziaszow
(Warszawska 9), Witold Aleksiuk (Sawicz

Krawca pobiła znana na gruncie
wileńskim złodziejka, Kostecka, któ-

FILMU RELIGIJNEGO.
Kto jeszcze nie zdołał zobaczyć,

nawet w okresie poświątecznym, fil-
mu Cecil B. de Mille'a „Król Kró-
lów", obrazującego życie i mękę
Chrystusa, niech pospieszy do Kina
Rozmaitości, gdzie obraz ten wy-
świetlany będzie tylko parę dni po
cenach niewspółmiernie niskich do
wartości obrazu, bo 15 gr. balkon
a 25 gr. parter. Film wyświetla się
tylko raz dziennie od godz. 2 do 4.

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

wań Związku Spółdzielni Mleczar-
skich i Jajczarskich Oddział w Wil-
nie (Końska 12). z dnia 6 kwietnia
1934 r. — Masło za 1 teg, w złotych:
hurt — e 2.80, stolowe.2.60,
solone 2.70, detal — wyborowe 3.30,
stołowe 3.10, solone 3.20. — Sery za
1 kg. w złotych: hurt — nowogródz-
ki 2.20, lechicki 1.90, litewski 1.70,
detal — nowogródzki 2.60, lechicki
2.20, litewski 2. — Jają za 60 szt. w
złotych: Nr. 1 4.80, Nr. 2 4.20, Nr.
3 3.60, za sztukę w groszach: Nr. 1 13) i Mieczysław Kowalewski (Świetlana

28). si — mim .. „KOŃSKI  9, Nr, 2 —8,Nr. 3 —7,

cja dla wszystkich. 15.00: ,„Wiosenne prace
w pasiece”. 15.20: Koncert jazzowy. 16.00:
Audycja dla dzieci. 16.30: Płyty gramofo-
nowe. 16.45: Transm. z Krakowa. 17.00:
„Ogród w oknie i na balkonie". 17.15:
Pieśni wielkanocne. 18.00: Słuchowisko
18.40: Piosenki w wyk. M Modzelewskiej.
19.00: „Ciotka Albinowa mówi!" — mono-
log humorystyczny. 19.30: Radjotygodnik
dla młodzieży, 19.50: Myśli wybrane. 19.52:
odzina życzeń (płyty). 20.50: Dzien. wiecz.
21.00: „W afrykańskim Paryżu* — poga-
danka. 21.15: Wesoła fala morska. 22.15:
Wiad. sport. 22.25: Muzyka taneczna, 23.00:
Kom. meteor.  23.05—23,30: Muzyka ta-
neczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Radjo przygotowuje do matury.

Radjo spieszące zawsze z pomocą

kulturalną najszerszym warstwom swych

słuchaczy nie zapomina rox rocznie i o ma-
turzystach, dając im w cyklu odczytów
skrót wiadomości potrzebnych przy egza-
minie maturalnym. Obejmują one 40 wy-
kładów z literatury polskie; i obcej, z hi-
storji, z nauk przyrodniczych z nauki o Pol-
sce współczesnej. Kierownictwo progra-

mowe postarało się, aby <dczyty te odby-

wały się w porze wyjątkowo dla wszyst-

kich dogodnej a mianowicie około godz. 17.

Szczegóły i dokładny program wykładów
maturalnych znaleźć można w każdem pi-

śmie codziennem, które d:ukuje programy

radjowe.

W oktawę Wielkanocy.
Jutro w niedzielę jako w oktawę świąt

Wielkanocy znajdą radjosłuchacze w pro-
gramach dwie audycje specjalne. Pierwsza

o godz. 11 rano obejmie muzykę religijną

z płyt. Wykonane będą chorały gregorjań-

skie, następnie slynne „Credo“ Palestriny

z Mszy Papieża Marcellego.
Popołudniu o godz. 17,15 rozgłośnia

warszawska transmituje koncert _ pieśni
wielkanocnych w układzie Jana Maklakie-
wicza na chóry, głosy solowe oraz skrzypce
i harmonjum. Jako wykonawcy wezmą u-

dział — chór kościoła św. Krzyża i soliści.
Całością dyryguje sam kompozytor.

 

Sala do wynajęcia
ra odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

о@ 11 — 3 1 od 6—8 wiecz.

żę BZ
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Dla łatwiejszego uświadomienia
sobie szybkości wzrostu bezrobocia
warto przypomnieć, że na 1 listopa-
da 1933 r. było według Państw, Urzę
dów Pośrednictwa Pracy 209.000 bez
robotnych. (W, ciągu następnych 2 i
pół miesiąca liczba ludzi bez pracy
i zarobku powiększyła się w Polsce
o 196 tysięcy. Wi początkach bieżą-
cego roku obliczono, że każdy dzień
przysparza 2.000 nowych bezrobot-
nych.

Dnia 3 lutego 1934 r. zanotowano
w oficjalnych statystykach państwo-
wych już 401.902 bezrobotnych. Cy-
fra ta wzrastała nieustannie, prze-
kraczając w kilką dni później kwotę
405,000 ludzi bez pracy.

Ażeby należycie uwypuklić tę i
tak imponującą cyfrę należy powie-
dzieć, że na koniec 1929 r. mieliśmy
bezrobotnych 126.400. Tak więc jed-
noroczny przyrost bezrobocia wy-
niósł więcej, niż było pracy ogółem
przed 5 laty.

Wszystko to jednak nie odpowia-
da starasznej rzeczywistości życia.
Ilu jest bowiem bezrobotnych nie za-
rejestrowanych, 0 których nikt nie
wie, których żaden urząd, ani żadna
statystyka nie notuje. Odpowieź na
to pytanie jest bardzo trudna, gdyż
za bezrobotnych poczytuje się tylko
takich , którzy dokonywują obowią-
zku rejestrowania się .w Państwo-
wych i Komunalnych Urzędach Po-
średnictwa Pracy: — Drogami okól-
nemi można jednak wprzybliżeniu u-
stalić pewne cyfry. Zobaczmy więc
najpierw ilu było ubezpieczonych w
kasach chorych w r. 1930, który już
był przecież okresem złej konjunktu-
ry i wzrastającego kryzysu. _Wów-

czej przedstawiają się dziś niewąt-
pliwie dwa problemy, jako najważ-
niejszej: zmniejszenie bezrobocia ©-
raz rozszerzenie obiegu pieniądza.
Albowiem wszystko wskazuje na to,
że dwa te kapitalne zagadnienia po-
dały sobie rękęi kroczą w parze: —
Wzrastanie bezrobocią jest miarą
zamierania wytwórczości warszta-
tów pracy, co pokrywa się z osła-
bianiem tętna życia gospodarczego,
dla którego termometrem jest ilość
pieniędzy, znajdujących się w obiegu
oraz szybkość ich krążena.

Szybkie zajęcie się sprawą bezro-
bocia jest konieczne z jeszcze jedne-
go względu.

Rok rocznie wchodzi w życie o-
koło 200.000 młodzieży, szukającej
chleba i zatrudnienia. Samo nasze
szkolnictwo średnie wypuszcza w
świat co roku 30.000 miodzieży, z
pośród której 10.000 pozostaje stale
bez zatrudnienia, powiększając bez-
robocie intelegencji. Obliczają, żę w
ciągu ostatnich czterech lat około
40.000 młodych ludzi, którzy ukoń-
czyli szkoły średnie, mie weszło w
orbitę normalnego życia zarobkowe-

Walka z berobociem staje się co-
raz bardziej głównym nakazem chwi.
li. Do tej walki musi być dostosowa-
na polityka gospodarcza rządu i cała
jego działalność: W! walce tej nie po-
mogą półśrodki. Żeby poprawić sy-
tuację na rynku pracy potrzeba za-
sadniczych zmian zarówno w polity-
ce gospodarczej jak i w całokształ-
cie działalności rządu.

 

Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem czas było ubezpieczonych w kasach

nia 1933 r. ilość tych ubezpieczonych
stopniała do 2.048,000. Ubyło więc z
obowiązkowego ubezpieczenia w
tych kilku latach 388-000 ludzi. Te
388.000 wypisanych z kas chorych,
to są ci, którzy zostali zwolnieni z pracy, i o tyle więc wzrosła w ciągu

chorych 2.436.000 ludzi. Na 1 stycz-
krawiecczyzny, .bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
|Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 3 Paulo.

A o  



 

 

4 DZIENNIEMIEBRAKI - a

T Makabi — Ognisko K. P, W. 2:1. 8
Z POGRA NICZA. S jo O R Wczoraj odbył się pierwszy mecz Ruchwydawniczy.

a piłkarski o charakterze towarzy-| morskie i lądowe". Toruń 1934 ok
Otwarcie w Suwalszczyźnie granicy

litewskiej dla ruchu rolnego.
Z Wiżajn donoszą, iż w powiecie wraz z inwentarzem i końmi.

suwalskim została otwarta granica| W. dniach najbliższych spodzie-
dla ruchu rolnego. Do Litwy na pod- | wane jest otwarcie granicy polsko-
stawie przepustek granicznych prze- litewskiej w pow. wileńsko-trockim
kroczyło kilkunastu wiuścian. Z Li-|i święciańskim.
twy do Polski przybyło 35 rolników|

Nieudała próba ucieczki pod wagonem
sowieckim.

Ze Stołpców donoszą, iż pod jed-. Sibirin zamierzał dos*ać się do Pa-
"nym z wagonów pociąju międzyna- ryża. W/ dniu wczorajszym oddano
rodowego znaleziono ukrytego 15- młodocianego zbiega władzom so-
letniego ucznia szkoły technicznej wieckim, które  odesłały go do
Sibirina Włodzimierza z Moskwy.|miejsca zamieszkania.

NA POGRANICZU POLSKO - PRUSKIEM.

Na pograniczu polsko-pruskiem przemytnictwa odbywa się w formie
zauważono znaczne polepszenie się zatrzymywania i osadzania w wię-
stosunków sąsiedzkich. Straż pruska | zieniu przemytników.
na interwencję władz polskich w| _ Ostatnie
sprawie częstego używamia broni |polsko-pruskię w okolicach Filipo-
palnej wobec przekraczających prze-|wa doprowadziły do zlikwidowania
mytników, zaniechałą tego rodzaju| zaległych spraw, dotyczących lu-

konferencje graniczne

|DZIESIĄTA ROCZNICA K. O. P.
| W związku z 10 rocznicą K.O.P.
| w jesieni odbędą się wielkie zawody
sportowe oraz 500 klm. raid konny

|i 200 klm, sztateta piesza. Imprezy
jsportowe organizoware są przez
wszystkie brygady K.O.P. Raid kon-
ny i ształeta odbywać się będą
wzdłuż granicy polskiej.

Rozpoczynamy młóckę piłkarską.
Dziś o godz. 15 min 3U rozpoczy-

nają się meczem W.K.S. — Ž. A,
K. S. doroczne rozgrywki piłkar-
skie o mistrzostwo okręgu wileń-
skiego.

Mecz dzisiejszy odbędzie się na
boisku przy ul. Werkowskiej,

Jutro zaś na Antokolu o godz.
14 min. 30 gra P. K. S. Lida — Ogni-
sko K. P. W.

Tenisiści wyszłi na otwarte korty.
Notujemy początek gier trenin-

gowych w tenisie. Na kortach Legji

 

„trenują już — Tłoczyński i Witman,
‚а także Jerzy Stolarow.

Sezon tenisowy rozpoczyna się
w Polsce w dniu 14 bm. W dniu tym
przybywa do Warszawy trener wie-
deński,  Bolsano, zaangażowany
przez Polski Zw. Tenisowy.

W. dniu 15 bm. rozpoczyna się w
Warszawie  dwutygodniowy obóz
treningowy dla czołowych naszych
graczy pod kierunkiem Bolsana. W
obozie wezmą udział: Jędrzejowska,
Hebda,  Tłoczyński,  Wittmann i
Maks Stolarow.

Po skończonym obozie jedna
część naszej elity tenisowej uda się
na mistrzostwa Czechosłowacji, a
druga — na mistrzostwa Austrji,

Trener Bolsano przez cały maj
trenować będzie młodych graczy w
Krakowie, a przez czerwiec— w Po-

znaniu.
W. pierwszych dniach maja przy-

będzie do Warszawy drugi trener
wiedeński, Prohaska, również zaan-
gažowany przez P. Zw. Tenisowy.
Trener ten zajmie się naszymi mło-

skim między Ogniskiem K. P. W. a
Makabi.

Drużyny wystąpiły prawie w
zeszłorocznych składacl:. Makabi na
czele ze: Szwarcem, Antokolcami,
Polaczkiem i Zajdlem, a Ognisko z
Godlewskim, Pawlukiem, Gasztow-
tem, Wasilewskim, Suchodolskim i
Jurgielewiczem.

Poziom gry Makabi.
grała mecz w stosunku 2:1,
przewagą 0:0.

Bramki zdobyli: Szwarc 2, a dla
Ogniska Godlewski Józef.

Sędziował p. Piasecki. Mecz od-
był się na Antokolu.

która wy-
przed

Popłyniemy znów do morza.
Latem bieżącego roku odbędzie

się drugi wielki spław kajakowy do
morza.

Spław rozpoczine się już w po-
łowie czerwca, by na 15 sierpnia być
w Gdyni.

Wioślarze wszystkich
winni już rozpocząć swoje
towania.
W roku ubiegłym Wilno repre-

rzek po-

przygo-

Główny: Kasa im. Mianowskiego w War-
nowskiego. (Str. 25).

W. publikacji tej, która należy do cyklu
wykładów Instytutu Bałtyckiego, zorgani-
zowanych przez Oddział gdyński pt. „Świa-
topogląd Morski”, przedstawia Autor doro-
bek kulturalny społeczeństw, które byt
swój oparły na morzu. Najpierw poddaje
szczegółowej analizie warunki
kultury śródziemnomorskiej, potem — ргле-
chodzi do rozwoju stosunków nad Balty-
kiem oraz Morzem Północnem. W zakoś-
czeniu Autor stwierdza, że kultura ludzko-
ści całej stała się obecnie kulturą morską i
że wszechstronną sprawność i równorzęd-
ność z innemi narodami dać nam może tyl-
ko najwyższe i najbardziej bezpośrednie z
niemi współżycie i współzawodnictwo za
pośrednictwem handlu morskiego.

Dr. JÓZEF PUTEK — Pierwsze wystę-
py polityczne  włościaństwa
Nakł. Domu Ludowego „Wisła”.

Autor, znany polityk A b. po-
seł do Sejmu, więzień brzeski, kreśli pierw-
sze kroki działalności parlamentarnej po-
słów chłopskich w Galicji od r. 1848 do
1861. Broszura mogąca zainteresować każ-
dego, kto pragnąłby poznać genezę ruchu

; ludowego w zaborze austrjackim.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belžja 123,79—124,10—123,48. Berlin 210,45

powstania ©
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sposobu tępienia przemytnictwa na| dności pogranicza, przyczem unor- ZWOLNIENIE Z WIĘ|dymi graczami w Katowicach i|zentowane było przez dzielnych wio- A S Gdańsk 172,70—173,13—
śranicy i na skutek porozumienia| mowano sprawę przepustek  gra-|ZIENIAMIŃSKIEGO. ы , |Lwowie. | : šlarzy Wil. T. W., to tež spodziewač| 17227. ZEOEH

obu straży granicznych tępienie! nicznych, udzielanych rolnikom. z ZeStołpców donoszą, iż z wię- „Ciekawi jesteśmy kiedy to do się trzeba, że w tym roku na spła-| 5,281/—5,31—5,26. "Nowr "dogi, kabel 529
zienia mińskiego zwolniono przed- Wilna zamierza й P. Li. Tenisowy |wie nie zabraknie bander klubów| -531%/: —5,26'/+. Paryż 34,93:/:—35,02—

SPŁAW DRZEWA NA NIEMNIE I MERECZANCE. terminowo trzech działaczy biało- |przysłać łaskawie wspomnianego| wileńskich. 34,85. Praga 22,02—22,07—21,97. Stokholm
N koch "M i Nie- ; Iskie i litewskie zobo-|TUSkich i jednego Polaka Šledziewi-|trenera. Ianas aa ZE 17145—

e Lab SN dl aa ła cza Michała, który za rzekomą dzia-|  Lękamy się, że trener do nas wo-| Zwycięstwo Łodzi nad Tallinem, e ies uch Oamnie spław drzewa rozpocznie się; wiązały się nie czynić żadnych b 3 ź я AZ SW ё : Papiery procentowe: Pożyczka budo Н20 kwietni b T skio pezesckód. -fisakoeś:" opławiająć łalność antykomunistyczną był w|jgóle nie przyjedzie, a jeżeli P. Zw. ŁÓDŹ (Pat). W piątek odbył się| wiana 43,50. Inwest. 109. Konwersyjna 63. 8
b kia a a A Ę E i jącym |roku 1932 skazany na 5 lat wię-|Ten. przyszle go późną jesienią, jw Łodzi ciekawy mecz bokserski |6 proc. dolarowa 72,50. Dolarówka 53,25— @)
ędą kierowane stroną polską, zaś, drzewo. zienia. śdy padają deszcze, to za taką|pomiędzy reprezentacją Tallina i|5340: Stabilizacyjna 57,75—58, drobne: |

litewskie

LITWINI POSTRZELILI DWÓCH OBYWATELI POLSKICH.

Na pograniczu polsko-litewskiem w związku z ich ucieczką strażnicy
w okolicach Porzecza postrzeleni zmuszeni byli użyć broni palnej. W
zostali dwaj obywatele polscy, Mich. sprawie tej prowadzone są docho-
niewicz i Staszko, przez litewską|dzenia-
straż graniczną Litwini tłumaczą
się, iż uprawiali oni przemyt i

stroną litewską. Straże|

=" TURBIN
wicie mówiony

 

Codziennie poranki od godz 2-ej do 4-e| na film „KRÓL KRÓLÓW"

WYSIEDLENIE OBY
WATELA POLSKIEGO.
W rejonie Porzecza na teren

polski wysiedlono 39-letniego Mie-
czysława Lisowskiego,
pow. olickiego. Wysiedlenie nastą-
piło z powodu braku zezwolenia na
przebywanie w granicach Litwy. 
A5o0,000
i śpiewany w języku rosyjskim.

mieszkańca,

grzeczność możemy podziękować.

Nowy prezes WiL Ok. Zw. L. A.
Zostały dokonane wybory preze-

sa Wil. Okr. Zw. Lek. Atletycznego.
Na stanowisko prezesa wybrano

|płk. Kliwczyńskiego z 33 d. a. L.
| Jednocześnie wybrano 3 wicepre-
|zesa kpt. Niepokulczyckiego.

 
„WSTRIECZNYJ* Re-
welacja SOWIECKIEJ
produkcji. Film całko-

Łodzią. Mecz zakończył się zwycię-
stwem Łodzi w stosunku 10:6, pomi-
mo, że reprezentacją nasza wystą-
piła w składzie mocno osłabionym.
Estończycy oddali nam 2 punkty bez
walki, gdyż zawodnik ich Nilender
w pierwszej rundzie walki z Dur-
z. zwichnął palec i zrezygno-
wał. : 

APARTAMENTAINST RKSISIN AASPTNDIETTSTT

PR RESTR0EETABBKL

  

 58—58,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
48,25. 8 proc. L. Z. warszawskie 52,50—53
—52,75. Tendencja dla pożyczek przeważ-
nie słabsza, dla listów przeważnie moc-
niejsza.

Akcje: Bank Polski 79,25—79,50. Lil-
pop 11,65—11,75. Starachowice 10,75, —

Dolar w obr. pryw. 5,27'/+.
Rubel: 4,65—4,71.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-

lonowska 82,25. Stabilizacyjna 98,75, Šląs-
ka 63,25,

RADA SPÓŁKI AKCYJNEJ
pod firmą

„Wileński Prywa tny Bank Hapdlowy” żż:.

S

|| przacze Klub Bźontelmanów edivEnRooxpo cenach zniżonych: BALKON 15 gr. PARTER 25 gr. program

‚ МИ ==
DZIS. Wschodaiflim „S A EĘŚ į A+

; D 1 n TESTAMENT DOKTORA MABUZE
ETTE ICOMEKZZ:

ostrzeżenie.
MAGGl'ego kostki buljonowe

i MAGGl'ego przyprawę poznaje
się łatwo po oryginalnem opako-
waniu żółto-czerwonem z nazwą
„MAGGI* i znakiem ochronnym

ec krzyż-świazda”.

niBiejszym zawiadamia pp. Akcjonarjuszów,
zgodnie z $$ 27 i 28 Statutu Banku, że
w dniu 21 kwietnia 1934 roku, o godzinie
6-ej po południu, w lokalu Banku w Wil-
nie, przy ulicy A. Mickiewicza Nr. 8, od-
będzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Fikcjonarjuszów, z następującym porzą-
|dkiem dziennym: 1) Zagajenie i wybór
przewodniczącego. 2) Rozpatrzenie i za-

  

  

 

 

W następnym programie ukaże się naje
większa sensacja świata

Znakomity twór genjuszu
ludzkiego stanowiący ze-

nit techniki.

 

 

 

MAGGl'ego wyrobów. Naśladow=
nictwa te sprzedaje się często jako

twierdzenie sprawozdania, bil ЫJoa й FILM TYSIĄCA REWELACYJ eRO się>wy- | WA strat i zysków zarok1933, po- 4
2222

« y konkurencyjne, których opa- „dział zysków i udzielenie Radzie i К @

0XŲ w przeboju 1924 r. m 4V Cc ie iest$$iekme kowania podobne są do opakowań ||| absolutorjum. 3) Zatwierdzenie. S L
„rza wydatków na rok 1934. 4) Ustalenie
| wynagrodzenia dla wiadz Banku z ru.
5) Wybory członków Rady i Komisji Re-
wizyjnej. 6) Wolne wnioski.

Akcjonarjusze życzący sobie wziąć
udział w Walnem Zgromadzeniu zechcą

SUKCES prod. FRANCUSKIEJ. Nad program: Najnowsze aktualja. Początek seansów: 2, 4, 6, 8 I 10,15.

OAKIAB GA RAA NS S MAGGl'ego wyroby, wprowadza-

DZIŚ POCZĄTEK O GODZ. 12-ej. jąc tem samem nabywcę w błąd.
DZIŚ. „Wielka uezta dia wielbicielek I wisibicieli kina! Sukces nad sukcesami. Emecja nad emocjami. Najbardziej aktualny A !

A film doby obecnej p. t: Ostrzegamy pp. gospodynie

  

 

LIAN w roli э Najnowszy | największy sukces Króla przed wszelkiemi naśladownictwa- złożyć w Dyrekcji Spółki Akcyjnej wWil-ZAGLADA aw Harry Piel IeUikiai ek mi i prosimy domagač się przy nie, swoje akcje lub dowodyeazakupie wyraźnie MAGGl'ego wy-
robów, zważając przytem we włas-
nym interesie na oryginalne opa-

o złożonych na przechowanie akcjach w
instytucjach kredytowych, najpóźniej de
dnia 13 kwietnia 1934 r. do godziny 12-ej

prod.;1934 r. Atak.lotniczy! Miasto w obłokach gazów trujących. Okropności wojny lotniezo-gazowej. Największa sensacja sezonu
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| GEORGES HOFFMANN, а 6) nienie ręką przez okno i niebieski wóz ruszył. | Bruno zmarszczył brwi. Rozpoznawał małego człowieka, któremu tak| — Najiepsze życzenia, mój drogi — rzekł oczarowany Bruno. — | śpieszno było opuścić Brukselę.
| ` , Jakaż ona urocza! ei Zresztą zaraz otworzyły się drzwi i przybyły ukazał się w całej po”

a ry anc1 Z O a. | — Kocham ją — odpowiedział z prostotą Jacques, | staci. Miał na sobie te same czarne okulary, tylko zmienił czapkę pod<D i Slowa te, wypowiedziane przez jasnowłosego olbrzyma bez emfa- , różną na elegencki kapelusz, a szeroki płaszcz na miejską jesionkę.
i : Przekład autoryzowany z francuskiego zy, prezy ranie naturalną i zdecydowaną. rie * z.2a taboret tuż koło Brunona. +
| Й > z wz x; Е у — Bronx! — zaż ótko. |

Astrid szła ku nim lekkim, wyprostowanym krokiem ° Ubrana w —Piąta. Postaram się uzyskać oficjalne dćmenti w ministerstwie Barman przygotował cocktail: pomarańcza, gin, orzechówka i 3krótką futrzaną kurtkę, w małym kapelusiku možliwie niewiele zastania- | spraw wewnctrznych i jakieś wiadomości w okolicach Giełdy, a potem| wermut, : 1
jącym popielato blond wiosy, uśmiechała się do narzeczonego, różową i
świeża. Wyciągnęła delikatną rączkę w obcisłej rękawiczce.

Bergmans przedstawił jej Brunona.
—Przyjechał pan do Hagi na parę dni? — zapytała po francusku.
— Niestety! Muszę wracać jutro wieczorem do Paryża — odpo-

wiedział Bruno.
—Jaka szkoda... Myślę, że zrobię Jacques'owi przyjemność, nie

rozłączając go z przyjacielem... Czy zechce pan być u nas na kolacji dziś
w Goodewagen?

Bruno wymiawał się dla formy. Ale dziewczyna nalegała uprzejmie:
— Oczywiście nie pozbawiłabym pana nocnych rozrywek w Ha-

dze, gdyby nie to, że w porównaniu do paryskich są one bardzo nie-
ciekawe...

Bruno przyjął zaproszenie i pochylił się z galanterją nad modną
rękawiczką.

—Przyjedźcie panowie pociągiem o siódmej. Przyślę samochód
na dworzec.

— Proszę nie zadawać sobie tego trudu — rzekł reporter. — Na
pewno do ostatniej chwili będziemy zajęci, a taksówka przywiezie nas
wprost do Goodewagen.

—Jak panowie wolą...
I Astrid, žegnając ich ostatnim uśmiechem, wsiadła do auta. Ski-

Mydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKL |
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wrócę do hotelu. Przyjedziesz po mnie koło siódmej?
— Zrobione.
—Dziękuję ci.
Przyjaciele rozstali się. ;

MW dwie godziny później Bruno w smokingu schodził nadół. Olbrzy-
mi hall był pusty. Tylko portjer wygalowany, jak marszałek, dreptał
wkoło, licząc kwiatki na dywanie.

— Czy nikt nie pytał o mnie?
— Nie, proszę pana.
Bruno skierował się w stronę oszklonych drzwi baru.
— Za chwilę przyjdzie do mnie jeden pan. Proszę powiedzieć, że

tu jestem.
Mały ba: — parę stolików i długi bufet, przed którym stały wyso-

kie taborety — był również pusty. Barman z dystyngowaną miną pochy-
lił się nad manoniowym blatem i zapytał:

—Hallo, sir! What would you drink? Have you good Martini, sir?
i — Nie, Manhattan...
| Podczas kiedy Barman wstrząsał shakerem, Bruno usadowił się na
| taborecie. Nagle znieruchomił z zapaloną zapałką w ręce, Spojrzenie
| barmana bopiegło za wzrokiem klienta i zobaczył ponad różową fira-
‚ песхКа na szklanych drzwiach miękki kapelusz i górną część twarzy.

 
  

Bruno caciał posłać chłopca po taksówkę, ale nagły przebłysk nie-
ufności powstrzymał go od zdradzania się ze swemi zamiarami przed

wrócił, narzekając w duchu na opóźniającego się Bergmansa.
,. Wyjął nowego papierosa, a ponieważ maszynka uporczywie odma+
mę posłuczeństwa, starszy pan, wyprzedzjąc barmana, podał mu
zapałkę.

— Dziękuję — rzekł sucho Bruno. к
Jakśdyby tłumacząc,

— Mimo wszystko zdobyłem samolot, Pilot, który tylko co wró*

niespełna godzinę po panu...
Bruno skłonił się bez odpowiedzi. Zauważył, że dziwny pan stracił

zupełnie cudzoziemski akcent, jakim mówił w: Brukseli,
W: tej chwili groom pchnął drzwi i zaansował: sk
— Tąksowka do Goodewagen czeka...
Oczy nieznajomego zabłysły:
— > pan teraz do Goodewagen?

>

(D. c. u.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

dziwnym panem. Wyszedł do hallu i dał polecenie portjerowi, poczem |

cił ze Strasburga, zgodził się zaraz lecieć i przybyłem do Wilhaven w |

jak się tu znalazł, łowi +ES jak się tuznalazł, mały człowieczek. po* !

 


