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Opłsia pocztowa wiszczona ryczałiem.
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LEGO!

Šw.
mas Polski, aadesłał nam łaskawie po-

niższy artykui. (KAP).

Na przeiomach dziejow powoiuje
Bóg niezwykiych ludzi, ktorzy wy-
stają ponaa ogói i jako apostoiowie,

wśroa powszechnego . zamęiu, Sio-
wem i czynem stają się wodzami
ludzkości. Wiek  dziewiętnasiy —
wśrod innyci. wielkich mężow —
miai swojego upostoia w Osobie Świę
tego Jana Bosko. Nie rządził on
światem ze diolicy Piotrowej, ani z
monarszego tronu. Nie byi doktry-
nerem poutycziym. Nie stwarzał no-
wych systeruow łilozoiicznych. A
jednak na bieg historji wspoiczesnej
wywari wpiyw poięzny, a myśli jego
są wskazaniami przewodniemi dia
naszego pokolenia.

Jan bosko przyszedł na świat
nazajutrz „po rewolucji francuskiej,
której hasia był wiasnie rozniosi po
świecie genjusz wojenny Napoleona.
Już się poczęiy przypnowac. Świąt
znalazi się w przededniu oibrzymica,
przewiekiych przemian. Potężne ru-
chy narodowościowe rozrywają zlep_
ki wszelkich zionarchij j przetwarza-
ją kuropę w państwa budowane na
zasadzie narudowej. lwesije spo-
ieczne, dotąd а!0 rozpatrywane,

wybijają się zwolna na czoło za-

śaanien, (W, pomrokach nienawiści

rodzi się waika stanów.  konad
wszystkiem wyciąga swoje polipowe

ranuona podziemna poięga masone-
rji i w dusznyci spiotach iaicystycz-
nej polityki ciciataby zgnieść i zni-
szczyć myśl chrześcijańską Kościoła.

Na tem tle należy badać postać
Księdza bosko, by zrozumieć jego
mysli i wielkosć, Chociaż nowa era
zaledwie byia się rozpoczęta, w $e-
njainej wizji wybiegał wzrokiem po-
tężnym ducha przed wspóiczesnymi
w dalszą przysziość i ogarniał w ca-
łej grozie przebieg tych przemian,
tak jak je potem dały w skut-
kach następne pokolenia. Przewi-
dział i przepowiedział szczegółowo
ogrom nieszczęść, które zwaiić się
miaiy na narody i państwa, na re-
ligję 1 na Kościot. Doskonale przytem
pojmował, że przyczyną niedoli ludz-
kości było odwracanie się od zasad
Chrysiusowych į szukanie rozwiązań
zawiiych probiemów w aieizmie i
niewierze.

Dlatego żywot Księdza Bosko nie
był niczem innem, jak jednem wiel-
kiem dziełem nawracania społeczeń-
stwa do Chrysiusa. Jego działalność
prywatna i publiczna, kapłańska,
wychowawcza, pisarska i społeczna
zmierzała do tego, aby nowy okres
dziejów, zarysowujący się różową
łuną na niebie, natchnąć wielką
myślą i ożywic nieśmiertelnym du-
chem. Ta myśl i ten duch to—Chry-
stus, Stąd ta ego walka nieugięta o
Ewangelję w życiu narodów, walka
nieustępliwa w obronie praw Kościo
ła, którego boskieinieprzedawnione
posłannictwo na tem polega, by nad
każdą epoką czuwał, by się snać nie |
oddaliła od zasad i praw, nadanych
raz na zawsze światu przez Zbawi-
ciela.

partje polityczie zdobywały je dla Westfalji z kościoła ewangelickiego|Glaubensbevegung. Fronda wobec

siebie i swawolnie igrały władzą wystąpiło 140 gmin ewangelickich,|berlińskich władz
państwową. A że Kościół z założe- | protestując w ten sposób
nia swego broni władzy i potępia
każdą anarchję, ' poczyna mu grozić
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Wszystkim, którzy wzięli udz «ł w oddaniu ostatniej posługi

Т.
BROCHOCKIEKI

w szęzególności J E ks. Biskupowi Gdańskiemu Edwardowi Hr. O'Rourke,
Wielebnemu Duchowieństwu, Władzom wojskowym z P.P. Komendantem
miesta i Dowódcą 13-go pułku Ułanów Wileńskich ra czele, P. Majorowi
Bonasewiczo»i, Zarządowi Wileńskiego Banku Ziemskiego, Organizacjom:
Kresowego Związku Ziemian, Korporacjom „Polonia”, „Arwonia”
aja”, Towarzustwu Wiośla'skilemu w Wilnie, Przyjaciołom, Kolegom| ży”
<ziiwym zmarłego składa serdeczne podziękowanie

„Wele-

włoskiego ze Stolicą św. i jak otwar-
cie zalecał poważanie i posiuszeń-
stwo, które się należy: władzy pań-
stwowej i sprawiedliwym prawom.
Przez całe życie bronił zasady, iż
konieczna jest wspóipraca sier rzą-
dzących z Kościoiem, ale że Kościół
nie może zezwolić, by go uwikłano

w jakaś kierunek polityczny lub ja-
kąś partję. „W. polityce nie należę

Lyio hastem Księdza
bosko. Na pytanie, jaką politykę
uprawia, odpowiadał każdemu, że
politykę zawartą w „Ojczenaszu.

ię zasadę przeprowadzał konsek-
wentnie w życiu codziennem jako
zaiožyciel i kierownik organizacyj
kościelnych, 1 to wbrew  najwięk-
szym trudnościom. Takie stanowisko
zalecał dygnitarzom duchownym, ja-
ko przedstawicielom Kościoła. Ka-
tolicy są obywatelami i mają obo-
wiązek brać czynny udział w życiu
publicznem. AieKosciół niemoże być
ani partją, ani politycznym kierun-
kiem. Jego zadanićm jest raczej być
ostoją życia prywatnego i publiczne-
go, rodziny, społeczeństwa i pań-

Telefon Redakcji,

eodziemmie.

 

Konferencia płk. Sławka.
(Jelelonem od wiasaego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj powrócił doWarszawy z Jugosławii p. Sła-
wek, prezes Klubu B. B. w Sejmie. Wzwiązku z jego powrotem rozpo-
częły się znowu pogłoski na temat przewidywanych zmian w rządzie.

Mówi się, iż sorowy wewnętrzne nie Interesują obecnie czynnika
decydującego. Na porządku dziennym są przdewszystkiem kwestja zagra-
niczne: przyjazd p. Barthou łącznie z całokształtem zagadnień francusko-
polskich, zatarg czesko-polski i sprawa Litwy. Dopiero w następnej ko
lei idzie sprawa ułożenia stosunków wewnętrznych.

Ustąpienie rządu z p. Jędrzejewiczem na czele nastąpić ma podob
3? dopiero około 10 maja, po wizycie p. Barthou i po uroczystościach

maja.
Według pogłosek. na czele nowego składu rządu ma stanąć p. Sła-

wek. W drodze z Dubrowika do Warszawy Re się we "asie i
naradzał się tam z działączami sanacyjnymi. Zaraz po powrocie rozpo
czął też narady w Warszawie. |

 

Lindhagen jako pośrednik
pomiędzy Polską i Litwą.

(leletonem od własnego korespondenta.)

RYGA. 13.IV. Ze Stokholmu donoszą: Były burmistrz m. Stokhol
mu i poseł do parlamentu szwedzkiego, p. Lindhagen, znany jest na
temtejszym gruncie jako sympatyk litewski i wyraźnie nieprzychylnie
usposobiony wobec Polski. Występował on niejedaokrotnie w parlamen-
cie szwedzkiem z projektem, aby rząd szwedzki wziął na siebie inicjaty
wę pośrednictwa pomiędzy Litwą i Polską w duchu przyznania Litwie
Wilna. Rząd uchylił się od tej misji.

Wówczas Lindhagen zwrócił się z wnioskiem uchwalenia przez par-
lament postulatu, aby rząd zaproponował Litwie i Polsce swoje pośred-
nictwo. Parlament wniosek Lindhagena odrzucił.  Niezniechęcony tem,
Lindhagen postanowił na własną rękę zbadać problem wileński na miej-
scu i wyjeżdża do Litwy i Polski dla wyjaśnienia sytuacji i ewentualne:
go odegrania roli pośrednika.

"W kołach politycznych szwedzkich uważają misję Lindhagena za
imprezę prywatną. Rząd szwedzki stoi w dalszym ciągu na stanowisku
niewtrącania się do spraw bałtyckich, które mogłyby Szwecję wciągnąć
w orbitę tarć nad Bałtykiem i wytrącić z tradycyjnej neutralności.

Szwecja odmówiła ministrowi spraw zagranicznych Finlandji, Ha-
ckelowi, udziału swego w porozumieniu szwedzko-finsko-estońskim, tem-
bardziej nie chce angażować się w zagadnienie wileńskie, jedno z naj
draźliwszych w Europie wschodniej. Wyjazd więc p. Liadhagena ma  charakter ściśle pryw tny.

zagranicą 6 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z2. 4 gr. BB,

GSŁOSZENIA: zawierszmilim. przedtekstem | wtekście(6Ismewe) 38 gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogloszenie
wyłrowe, skomplikowane i 1 zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmiestane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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WILNO,
Resiautacia „RRISTOL“

MICKIEWICZA 22.

@а dziś gra znany zespół koncertowo-jazzowy

«AMBASADOR'$ BAND».
 

Hr. Zabaw a stogmkach Klowsko - polotih |
RYGA (Patj. Z Kowna donoszą:

W tygodniku „Diena* ukazał się
obszerny artykuł hrabiego Zubowa
o stosunkach polsko-litewskich,

Na wstępie autor zaznacza, że
wyjazd jego do Warszawy nie był
związany z żadną oiicjalną misją,
a w czasie pobytu w Belwederze
traktowany był jedynie jako krewny
marszałka.  Zubow twierdzi, że
wbrew fantastycznym  pogłoskom
różnych pism, marszałek Piłsudski
nie zamienił z nim ani jednego sło-
wa na temat Wilna i litewsko-pol-
skich stosunków.

Zubow stwierdza dalej, że sze-
rokie warstwy społeczeństwaw obu
państwach praśną porozumienia,
lecz porozumienie to musi nastąpić
bez żadnego nacisku. Dla likwidacji
sporu nieodzowne jest wzajemne po-
rozumienie.

Autor nawiązuje do historji sto-
sunków polsko-litewskich z przed
i podczas wojny, mówi o znaczeniu
wpiywów kuliuralnych i języko-
wych. Przytacza jako przykład Ir-
landczyków, mówiących po angiel-
sku, i Szwajcarję, która nie posiada
odrębnego języka, i przychodzi do
wniosku, że iakt, iż większość wi-

leńskich Litwinów mówi po polsku,
nie powinien budzić w Litwie niepo-

koju. Nie powinniśmy sztucznie su-

gerowač im przekonania, że są Ро-
lakami a nie Litwinami, mówi au-
tor.

Po powrocie z Polski przekona-
łem się, że możliwość pertraktacyj
znacznie wzrosła, $dyż zauważyłem,
że zarówno w Polsce jak i Litwie
nastroje ogółu sprzyjają porozumie-
niu, które przyjęte zostanie nieba-
wem przez obie strony z wielkiem
zadowoleniem. Rządy obu krajów
mogą śmiało przystąpić do rokowań
bez obawy, że rokowania takie wy-
wołają tale niezadowolenia.

Dalej Zubow opowiada o po-
przednich stosunkach z Rzeszą nie-
miecką, .które musiały wywrzeć
wpływ na punkt widzenia Polski w
odniesieniu do zagadnienia Wileń-
szczyzny, W kombinacji Niemcy—
Litwa—ZSRR, znajdowanie się Wil-
na w rękach litewskich mogłoby
przedstawiać niebezpieczeństwo dla
państwa polskiego. Obecnie obawa
ta minęła. Stosunek Litwy z Niem-
cami uległ już dostatecznej zmianie
i nadszedł czas, by rozpocząć roz-
mowy z Polską nie dlatego, że Li-
twa jest izolowana i że grozi jej nie-
bezpieczeństwo z zachodu, lecz dla-
tego, że nienawiść między Litwą a
Niemcami osiąśnęła swój punkt kul-
minacyjny, Fakt ten zkolei stwarza
w społeczeństwie litewskiem na-
stroje przychylne dła rozmów z
Polską. Przeszkód w tym kierunku
niema. ;

uznają obecnie
 

naszą

stwa przez to, że wszystkim głosi

odwieczne prawa i że mroki rozumu

ludzkiego prześwieca prawdą obja-

wioną.
Nieugięta walka Księdza Bosko

z naturalizmem w pojmowaniu i w

PARYŻ (Pat). Strasburski ko-,

respondent „Łcho de Paris” donosi,
że w Palatynacie i prowincji nadreń-

jskiej czynione są przygotowania na
wypadek ,śdyby w Paryżu lub in-|

Niemcy w przededniu zamieszek Ge Francji. | Polacy
zdecydowaną postawę w sprawie

Od kilku dni powraca na tery- sziurmowych. Miodzież ta twierdzi,
torjum Saary młodzież, która udała prawdopodobnie dla zachowania po-

się do Niemiec, celem odbycia służ- zorów, że nie mogła znieść dłużej

by w obozach pracy lub sekcjach ustroju hitlerowskiego.

aaIT A i Iы ORKCOD WODRNEKLAAAC R L
poglądzie na świat, w rodzinie i spo-
ieczeństwie, w pedagogji i wycho-

waniu — to nietylko zasady i teorje.

Jego niezmiernie bogata działalność

byta z istoty swej budowaniem no-

wych czasów w oparciu o ducha

Lhnrystusowego,
Do tego zadania powołał swoje

ruchliwe Zgromadzenie, Do tego za-

dania szkolit młodzież. Do czynnego

współudziału w tej budowie upatrzył
Salezjańskich Pomocników. O nich
pisał, że nadejdzie czas, w którym
zadania Pomocników staną się obo-

wiązkiem każdego dobrego katolika.
"ak przewidział wiek Akcji kato-
lickiej w jej dzisiejszem znaczeniu.
Szkolił bohaterów pracy. Urabiał
męczenników kapłańskiej i katoli-
ckiej działalności. W dramatycznych

wizjach przyszłości oglądał mające
się dokonać suda apostolstwa, bo-

haterskie waiki Kościoła, triumfy
Chrystusa „nad synagogą szatana'.
Nadchodzącą przyszłość Kościoła
przewidział jaso kolosalny, solidar-
ny czyn hierarchji i laikatu w służbie
Chrystusa, Po okresie bohaterskich i
męczeńskich zmagań w obronie wia-
ry Oblubienica Chrystusa przyoble-
cze się w takie blaski chwały, jak
rzadko kiedy w minionych wiekach.

Na to jest nastawiona działalńość
świętego Jana Bosko. Takie było i
jest jego posłannictwo w życiu Ko-
ścioła.

4 August Kardynał Hlond.

notłam W kościele BERLIN. :Pat). (W. przeciwień-
stwie do prasy niemieckiej pisma
szwajcarskie bardzo szczegółowo

;|informują o rozłamie w kościele go zwróciło się do kardynała Faulha-

Burza dziejowa wydzierała berło ewangelickim Rzeszy. „Basler Nach- |bera z wezwaniem o udzielenie po-

rządów z rąk władców. Zmienne richten* donoszą, że w Nadrenji i | parcia w walce z ruchem Deutsche

przeciwko
tolerowaniu przez ewangelickiego
biskupa Miiliera ruchu Deutsche-

niebezpieczeństwo niewłaściwego so|Christen i przyłączyło się do t, zw.

lidaryzowania się z tym kierunkiem|wolnego synodu ewangelickiego, po-
politycznym, który w danej chwili
jest u steru. T<.k jest dzisiaj, tak było
za życia świętego Jana Bosko, szcze-
gólnie w jego ojczyźnie. Bystrym
umysłem przeniknął do głębi to nie-
bezpieczeństwo i wszelkiemi siłami
starał się mu zaradzić. Wiadomo, jak
wielki wpływ wywarła postać Księ-
dza Bosko na pojednanie się rządu

zostającego pod kierownictwem wy-
bitnych osób z kół opozycji pasto-
rów. A e

Również w Bawarji szeregi opo-
zycji rosną z dnia na dzień, Doszło
do tego, że w ubiegłym tygodniu
krajowy ewangelicki biskup Meysel
oświadczył publicznie, że nie wyko-
па zarządzeń biskupa Rzeszy Miille-

nych okolicach Francji wybuchły
zamieszki, Jak zapewnia dziennik,

sekcje szturmowe wkroczyłyby na

terytorjum Saary.

Odnośny iozkaz otrzymały już
rzekomo brunaine pułki, oznaczone|
numerami 69, 245, 246 i 258. For-

macje te mają swoją siedzibę w Tre-

wirze i Birkenieldzie. Od strony

Palatynatu rozpoczęłyby marszpuł-

ki oznaczone numerami 17, 13, 2
i 23,

PRAGA (Pat). „Cesko Slovo*

przynosi dłuższą noiatkę, w której

| emawia sprawę mianowania mar-

|szałka armji czeskiej i twierdzi, że

| doba obecna byłaby wskazana i wła-
|ściwa do stworzenia tej godności. |

MORAWSKA OSTRAWA (Pat).

Prasa czeska iniormuje, że wwięk-

szych miastach Śląska czeskiego

zawiązały się komitety odczytowe,|

O zakaz wyjazdu
do

PRAGA (Pat). Prasa czeska w

dalszym ciąśu komentuje odwołanie,

zawodów piłkarskich polsko-czesko-|

słowackich.
„Narodni Osvobożeni' w arty-

kule pod tytułem „Polityka w spor-
cie” pisze: „Sport był dotychczas w 
EWangeliCkiM KZSŻ).
„ra, gdyż nie czuje się niemi związa-

ar; Według doniesień z Monachjum,
wiele osób z kościoła ewangelickie-

kościelnych ogar-

|męła całe południowe Niemcy. Prze-

|ciwko 400 pastorom protestanckim,
którzy wystosowali list do Ojca

Świętego z prośbą o objęcie ochro-

ny nad Kościołem chrześcijańskim

Rzeszy, wdrożono dochodzenie dy-
scyplinarne.

Wszystkie te walki w łonie Ko- |

ścioła miały tak podziałać na bisku-

pa Rzeszy Miillera, że — według

obiegających pogłosek — nosi się on
z zamiarem ustąpienia ze swego sta-
nowiska, tembardziej, że jest ciężko

Gotowość bojowa Czechów.

Pragi.

Obraza prezydenta, kanclerza
i innych przedstawicieli Rzeszy.

BERLIN, (Fat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi, że poseł nie-
miecki w Pradze złożył w minister-
stwie spraw zagranicznych Czecho-
słowacji protest przeciwko umie-
szczeniu na wystawie T-wa Czeskich
Artystów Malarzy karykatur, obra-

których zadaniem będzie podnie-

sienie gotowosci bojowej społeczeń-

stwa czeskiego. W! Orłowej odbyć

się ma cykl wykładów, omawiają-

cych m. in. kwestję wychowania

wojskowego w Polsce. W Cieszynie

czeskim odbywa się kurs wojskowy

dla legjonistow  czeskosiowackich,

mieszkających w powiecie.

piłkarzy polskich

życiu międzynarodowem terenem,
na który niewpływała polityka. Po-
lityka wkroczyła do sportu w spo-
sób niedżentelmeński, polityka złoś-
liwa, praśnąca wszystko, nawet u-
czucia obywatelskie i ducha sporto-
wego podporządkować niezadowole-
niu kilku jednostek, które pragną
zerwać międzynarodowe tradycje

sportowe. Taka polityka złośliwa
pociągnie za sobą ten rezultat, że
otworzy szeroko oczy publiczności,”

„Ceske Slavo'* pisze: „Ten nowy
nieprzyjazny krok umacnia nas tyl-
ko w przekonaniu, że dążenie do po-
gorszenia stosunków czeskosłowac-
ko-polskich potęguje się i że używa
się do tego tak niezwykłych czynni-
ków, jak międzynarodowe  spotka-
nie sportowe, mamy jednak inne
zbyt ważne zainteresowania, by re-
agować na to grubiańskiemi słowa-
mi lub nerwowym atakiem. Uwaža-
my. za właściwsze wobec opinji mię*
dzynarodowej zestawienie faktów,
które same mówią za siebie. Wy-
starczy przypomnieć twierdzenie
pism polskich, że Czechosłowacja
wydaliła ostatnio gromadnie obywa-
teli polskich i porównanie tego z
urzędowemi danemi, że w istocie nie

żających prezydenta Rzeszy, kancle-
rza i innych przedstawicieli Niemiec,

oraz znieważających godło pań-

stwowe. Niemiecka nota werbalna

podkreśla, że karykatury, wystawio-

ne na miejscu dostępnem dla szer-

szej publicznosci, mają na celu bu-

dzenie nienawiści do Rzeszy i zagra-
żać mogą dobrym stosunkom między

Niemcami i Czechosłowacją, —winny

być zatem jak najrychlej usunięte.

 

|rozwoju kultury narodowej a ogół
| litewski winien zrozumieć przodu-
|jacą rolę i znaczenie kultury pol-
skiej w Wilnie i wyciągnąć z tego
odpowiednie wnioski, W ten sposób
uważamy, że honorowa dla Litwy
likwidacja sporu jest możliwa i
obecnie możemy oczekiwać, że
sprawa połączenia naszego z Wi-
leńszczyzną będzie rzeczywiście
rozstrzygnięta, należy jednak zro-
zumieć, że porozumienie takie nie
może nastąpić nagle, zarówno z po-
wodów finansowych jak i admini-
stracyjnych.
jest, że problem rozstrzygnięty zo-
stał w zasadzie. Oba narody
mogły wejść w ścisłe stosunkii
przekonać się, że serdeczna przy-
jaźń Litwy niepodległej z Wilnem niecznością objektywno-historyczną.
 

Ambasady w Warszawie i Moskwie
WARSZAWA (Pat). W piątek o

godz. 12,20 p. Prezydent Rzeczypo-
spolitej przyjął p. Dawtjana, amba-

sadora ZSRR, który złożył swe listy

uwierzytelniające.

MOSKWA (Pat). Dziś popołu-

dniu ambasador Rzeczypospolitej
Łukasiewicz złożył na Kremlu na
ręce prezesa CKW ZSRR Kalinina
listy uwierzytelniające go w cha-

j rakterze ambasadora.

po ocileniu rozbitków Czeluskina.
Nagrodzenie bohaterskich lotników,

MOSKWA |Pat). Lotnicy Lapi- rozbitkowie i kierownicy akcji ra-

dewski, Lewoniewski,
Komanin, Slepniow, Doronin i Wo-

dopianow, którzy brali bezpośredni
udział w akcji ratunkowej rozbit-

ków Czeluskiza, zostali nagrodzeni

specjalnie ustanowionym przez CKW
ZSRR na ich cześć tytułem bohate-
rów krajów Sowietów. Tytuł ten

będzie w przyszłości nadawany jako

najwyższa nagroda za czyny boha-

terskie. Wspomnianym lotnikom i

towarzyszącym: im mechanikom po-

zatem rozdano ordery Lenina i przy-

znano naśrodv pieniężne w wyso-

kości rocznych uposażeń. Wszyscy
ROTANAIASISA ES

urzędowego „Gazety Polskiej” prze-
ciwko rzekon'emu wynaradawianiu

Polaków na Śląsku czeskim.” Na

kampanię tę cdpowiada czeskie biu-

ro prasowe oswiadczeniem, że in-

formacje „Gazety Polskiej* są prze-
sadne.

PRAGA (Pat).  Czeskostowacki

związek piłki nożnej uchwalił pro-

test przeciw zakazowi przez polskie
min. spraw zagr. wyjazdu piłkarzy
polskich do Pragi. Protest m, in.
domaga się stwierdzenia, „czy za| wydalono ami jednego obywatela

polskiego. Najcharakterystyczniej- chory na serce. sza jest kampanja polskiego pisma:

obrażliwe stauowisko Polski ponosi

związek piłki nożnej?”

Mołokow, | tunkowej Uszakow i Pietrow odzna-
| czeni są orderami Czerwonej Gwia-
jzdy oraz otrzymali nagrodę pie-
|niężną w wysokości półrocznego u-
posażenia, W Moskwie będzie
wzniesiony pomnik ku uczczeniu
'ekspedycji Czeluskina. Zakomuniko-

| wano to ratownikom i rozbitkom w
specjalnej depeszy _ gratulacyjnej,
winszującej i wyrażającej zachwyt,
z podpisami Sialina, Mołotowa, Ka-
linina i im,
MOSKWA (Pat). Liczni członko-

wie korpusu dyplomatycznego w
Moskwie złożyli na ręce komisarza
Litwinowa powinszowania z okazji
jocalenia rozbitków Czeluskina. Am-
| basador Polski Łukasiewicz wysto-
sował pismo gratulacyjne.
MOSKWA (Pat). Dziś trzy sa*

moloty Mołokowa, Wodopianowa i
Komanina przewiozły ostatnich 6
rozbitków Czeluskina z obozu prof.

| Szmidta. Zabzano również wszyst-
kie psy, znajdujące się w obozie.
MOSKWA (Pat). W ostatniej

| partji uratowanych rozbitków Cze-
|luskina znajdował się zastępca kie-
rownika eksnedycji Bobrow, kapi-

 
|tan Czeluskina Woronin, telegrafista

(również odpowiedzialność i polski| Krenkel, palacz Iwanow oraz ster:
nik,

Najważniejszą rzeczą

i Polską jest dla obu narodów Ко-
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Stosunki z LItOq.
Mimo urzędowych zaprzeczeń z

z obu stroa zainieresowanych, ро-

głoski o toczących się nieoficjalnych

rokowaniach pomiędzy Polską a Li-
twą nie ustają. Pełno tych pogłosek

w: prasie liiewskiej, łotewskiej, nie-

mieckiej, czasami spotyka się je

również w prasie polskiej i zachod-
2) nio-europeiskiej.

: Jak jest naprawdę, tego spole-

czeństwo polskie nie wie.

Tajemniczość i stawianie własne-

$0 społeczeństwa wobec faktów do-
konanych, to jedna z głównych za-

sad panującego obecnie w Polsce

regime'u.
Niezależnie jednak od iego, czy

jakieś nieoficjalne rokowania się to-

czą, czy nie, sam fakt lansowania

takich pogłosek świadczy, że sprawa

: mawiązania normalnych stosunków
'._ pomiędzy Polską a Litwą już doj-

rzała, a przynajmniej w  szybkiem

 

bardziej trzcźwe.
Ostatnio mamy do zanotowania

artykuł prezesa „Związku Wyzwole-
mia Wilna'* prof. Michała Birżyszki

w organie tegoż związku „Musu

Vilnius“. Prof. Biržyszka podchodzi
do zagadnienia stosunków polsko-
litewskich z punktu widzenia, z któ-

rym się zgodzić nie możemy, jedna-

kowoż wnioski, do których docho-
* dzi, świadczą, że Litwini bliscy są

2 zerwania z dolychczasowem stano-
: wiskiem, polegającem na odgrodze-

niu się od Polski chińskim murem.

Prof. Birżyszką dochodzi do wnio-

sku, że izolacja Litwy od Wilna nie

jest dia interesu narodowego litew-

skiego pożyteczna, podnosi potrze-
' bę bezpośredniego kontaktu między

Litwą a spoieczeństwem  Wileń-

_'.. szczyzny, jednem słowem uważa, że
nawiązanie komunikacji pomiędzy

Ž Mileūszczyzną a Litwą jest nie tyl-
ko możliwe, lecz pożądane.

Zwalenie :nuru, odgradzającego

' Polskę od Litwy, muru, który nie
polskiemi rękami został wybudowa-

ny jest również pożądane z naszego

punktu widzenia. Aczkolwiek w ca-
łokształcie zagadnień międzynarodo-

( wych Polski kwestja stosunków z

"Litwa jest kwestją drugorzędną, to

jednak nie można zaniedbywać ni-
czego, co mogłoby doprowadzić do

nawiązanią stosunków z którymkol-

wiek z sąsiadów.

Dla Wilna i Wileńszczyzny kwe-;
stja ta jest już ważna. Dla naszego

kraju porozuniienie jest pożądane
zarówno ze względów  gospodar-
czych, jak i ze względów narodo-
wych. Tak samo, jak prof. Birżysz-
ka pragnie kontaktu Litwy z ludno-
ścią litewską Wileńszczyzny, tak

samo dla nas cennem byłoby nawią-
zanie kontaktu z ludnością polską w

Litwie, znacznie liczniejszą, niż li-

tewska w Wiileńszczyźnie.
Trzeba tylko ustalić, jak ma wy-

_glądać to porozumienie. Niestety,
__ myśl polityczna polska poza obozem

___ narodowym dotąd w tej sprawie błą-
dziła po manowcach. Ileż to wysu-

' wano najrozraaitszych  koncepcyj.

żę Czepiano się uparcie przeszłości i

usiłowano zawrócić bieg historji o
_ kilka wieków wstecz. Stąd powsta-

|. ły różne odmi-nry pomysłów federa-
:  listycznych. Z temi mrzonkami na-
ą - dającemi się więcej do poezji, niż do
/_ polityki, trzeba wreszcie zerwać.

. Trzeba postawić sprawę jasno,

Naród litewski osiągnął dojrzałość
polityczną i stworzył własne pań-
stwo. Z tym faktem trzeba się li-
czyć, trzeba pamiętać, że żyjemy w

wieku XX, wieku panowania zasady

| narodowości,
sę Naród ten obecnie nie chce
' wchodzić w jakiekolwiek związki

_" państwowe z Polską. Z tego faktu

można wysnuwać dwojaki wniosek,

        

   

  

   

  

tempie dojrzewa. Świadczą o tem runku wiatr wieje, ostrożni pedagogowie

: т skłonniejsi będą raczej do unikania tej
p t ! rteż głosy prasy litewskiej, co aks ;

szył się: Belgji o 5 proc., Anglji o 11

wyraził się w styczniu 1934 r, kwotą

jest wynikiem bojkotu żydowskiego:

że z powodu bojkotu spada wywóz Nie-

miec bez przerwy, a gdy nie sprzedaje się
towarów zagranicą, wówczas brak dewiz, a
gdy brak dewiz — następuje

chaos w całej budowie gospodarczej”.

wodował konieczność ograniczenia
wwozu surowtów z zagranicy:

Jak jest istotnie z Sienkiewiczem?
Ministerstwo oświecenia przed

paroma dniami ogłosiło zaprzeczenie
w sprawie skreślenia ze spisu obo-
wiązującej lextury „Ogniem i mie-
czem' i „Krzyżaków” dla paru klas.
„Gazeta Warszawska* ną margine-
sie tego zaprzeczenia czyni jednak
pewne uwagi. Czytamy tam:

Otóż istotnie odpowiada rzeczywistości,

iż w 4-ej klasie „Ogniem i mieczem” należy

do lektury obowiązującej, zaś „Krzyżacy”

м 5 1 6-ej do uzupełniającej. Ministerstwo

jednak dyskretnie przemilcza, że to są po-
zostałości dawnego programu, który stopnio

wo, z każdym rokiem będzie zanikał, ustę-

pując miejsca nowemu, w którym „Ogniem i

mieczem” zostało całkowicie usunięte z
lektury obowiązującej (a o to chodzil). Tutaj

z całego Sienkiewicza pozostały okruchy w

postaci „Janka Muzykanta“ oraz „Bartka

Zwycięzcy' — utworów, dla charakterysty-

ki twórczości Sienkiewicza niewystarczają-

cych. Jeżeli zaś większe arcydzieła sienkie-

wiczowskie wejdą tam nawet do lektury

uzupełniającej (o czem narazie niewiadomo),

to z pewnością, wyczuwając w jakim kie-

Widzimy więc, że zaprzeczenie mini-

sterstwa dalekie jest od ścisłości, zasłania-

jąc chwilowym, dogorywającym stanemrze-

czy to, co przewidziane jest na stałe w naj-

bliższej przyszłości.

Należy nadmienić, że w tejże
przyszłej 4-ej klasie (obecnie 6-eg),
zamiast arcydzieł, które wytrzymały
próbę czasu, wprowadzono do nowe-
$o programu próbki twórczości sa-
nacyjnej o znaczeniu przemijającem
i wartości wychowawczej drugo-
rzędnej.

Podział funduszów.
„Robotnik“ donosi, že
Towarzystwo Popierania Budowy Szkół

Powszechnych przeznaczyło 2,553 tysiące

złotych na budowę szkół w bieżącym sezo-

nie budowlanym.

Po wyliczeniu poszczególnych
kwot, przyznanych okręgom szkol-
nym przez T-wo Popierania Budowy
Szkół Powszechnych, zaopatruje
„Robotnik'* powyższą wiadomość w
następujący niepozbawiony słuszno-
ści komentarz.

H. Fink w trzeciej części swoich
rozważań na temat „wyniku zakoń-
czonej polsko niemieckiej wojny han
dlowej” omawia („Hajnt” z 27 u. m.)
wpływ bojkotu żydowskiego na sy-
tuację gospodarczą Niemiec. Ta sy-
tuacja jest ciężka:

„ — Dwie główne przyczyny wpłynęły
na obecną katastroię gospodarczą Niemiec:
brak złota i dewiz i spadek wywozu”.

Zapas złota i dewiz w/g ostatnich
sprawozdań Banku Rzeszy wynosi
275 milj. marek:

„ — Dla takiego gospodarczego olbrzy
ma, jak Niemcy, jest to kropla w morzu i

lazły się na skraju przepaści”.

Spadek wywozu jest b. silny. W
1932 i 1933 r. srednio Niemcy wywo-
zily za 406 m:lj. mk. miesięcznie. W
styczniu 1934 r, tylko za 350 milj.
mk. Jest to wplyw bojkotu žydow-
skiego; to nie jest skutek ogólnego
kryzysu gospodarczego. Na dowód
autor przytacza statystykę wywozu
6 państw:  Anglji, Belgji, Szwecji,
Szwajcarji, Francji i Niemiec (porów
nawczo za czas lipiec-wrzesień 1932
r. i lipiec-wrzesień 1933 r.). Wywóz
czterech pierwszych państw zwięk-

proc. Szwajcarji o 12 proc., Szwecji
о 36 proc. Francja zwiększyła swój
wywóz nieznacznie,

„ —Jedne tylko Niemcy zmniejszyły
swój wywóz o Caie 6 proc. i to w czasie,

kiedy Hitler urządza dumping wszystkiemi
możliwemi środkami”, :

Ten spadek wywozu Niemiec i
deficyt w bilansie handlowym, który

22 milj, mk., s w lutym 35 milj. mk.,

„ — Tajemnira tego objawu tkwi w tem

deficyt i

Brak dewiz 1 spadek wywozu spo-

„ — Jednak budowa gospodarcza Nie- albo opornego sąsiada siłą smusić

_ do połączenia się

 

    

   

   
   

  
  
    

  
   

'._ Rzecz oczywista, że pierwszaal-,

' ternatywa jest w praktyce zupełnie

absurdalna. Polska nie ma interesu |
мо wywoływaniu jakiejkolwiek|

| myśli o jakimkolwiek związku przy-|

musowym i pozostawienie zupełnie

go jego własnejwoli.

Z drugiej «trony, rzecz oczywi-

sta, nie może być mowy o jakichkol-

wiek ofiarach  terytorjalnych

strony Polski.

nigdy nie odda.

| Mieszka w granicach Polski kil-

i
 

miec wymaga stalegi dopływu świeżych su-

z Polską, albo riwców. Pomijając fakt

uznać jego prawo do niezawisłości.|Niemiec szeregu artykułów żywnościowych
|i artykułów kolonjalnych, niemiecki prze-

wwozu surowców on nie może, ale na za-

а odu lit ki | płatę za nie niema on dewiz, bowiem, jak
wyraźne 1 szczere narodu litewskie: | powiedziano, bojkot na towpłyną p

|  LARUŁERGGAEHDOREEZEWSEREC|
kadziesiąt tysięcy Litwinów, dwu- stron będą usunięte, wtedy możliwe

ze krotnie conajamiej

Litwini powinni zro-, zamieszkuje w

zumieć, że Pciska polskiegoWilna | tych mniejszości może być uregulo-
wamy na zasadach wzajemności.

konieczności dla

_JZIENNIK WILEŃSKI"

Problem żyta.4 prasy.
Mamy więc aż... 2 i pół miljona złotych

na szkoły. Na iundusze dyspozycyjne i re-

| prezentacyjne przyznano zato w budżecie

| państwowym okwio... 24 miljonów złotych.
Budownictwo szkolne zaś spadło na

barki półoficjalnego Towarzystwa.

Jeszcze o ciężarach ubezpieczenio-

wy
Kwestja ubezpieczeń społecz-

nych i ciężarów, które skutkiem
przerostu tych ubezpieczeń spadają
na ubezpieczonych i na pracodaw-
ców, nie schodzi ze szpalt prasy.
Świeżo katowicka ,Polonja”* zwraca
uwagę na charakterystyczną okolicz
ność; '

W. zagadnieniu ubezpieczeń społecz-

nych w Polsce istnieją bowiem rzeczy, o

których się nie mówi, a które decydują, —

i to przedewszysikiem o wzroście obciążeń.

Obciążenia te bowiem są rzeczywiście za-

Atanawiające: — od roku 1927 do 1933 po-

chłonęły one około 3.890 milj. zł, a pod-

czas gdy w 1902 r. całość ich wynosiła

502,2 milj. zł, to w 1933 r. mieliśmy już o-

koło 550 milj, zł, a wobec wprowadzenia

ustawy scaleniowej przewiduje się na rok

bieżący ókoło 60: milj, zł, O rzeczach tych

decyduje fakt, że instytucje ubezpieczeń

społecznych są jednym z głównych zbiorni-

ków pieniędzy dla banków panstwowych,

„že są źródłem cichych pożyczek dla rządu,

a wreszcie piniekąd narzędziem państwowej

polityki gospodarczej w dziedzinie ruchu

budowlanego. W. instytucjach ubezpiecze-

niowych lokuje się listy zastawne banków

państwowych, kt*re potem w razie potrze-

by instytucje te muszą lombardować w in-

nym banku na 50 procent. Teraz na Śląsku

jedna z instytucyj ubezpieczeniowych jest

kasjerem rządu z tytułu wypłat za dosta-

wy węgla do Włoch ze znanej tranzakcji
kompensacyjnej:— węgiel za okręty. Na tę

rolę instytucyj ubezpieczeniowych zwraca-

liśmy juź swego czasu uwagę, przytaczając

wywody prof. Kizyżanowskiego na temat

nowych obciążeń w życiu gospodarczem.
Niepokojący jest również wzrost kosztów

administracyjnych w instytucjach ubezpie-

czeniowych, mający stałą tendencję w górę.

obchodu 1100-ej rocznicy śmierci Kobo

Daishi, jednego « twórców cywilizacji japoń
skiej. Nazwisko jego znaczy „Wielki mistrz
rozpowszechniający prawo” i było mu przy-
znane przez cesarza japońskiego w 86 lat 

tem fakt jest dostateczny, aby Niemcy zna-| sął

po śmierci jego”.

 

CZY WPŁYW BOJKOTU?
Ciężka sytuacja gospodarcza Nie 3 krajach i w całym świecie zdaje się

miec zmusiła Hitlera do zawarcia z nie potwierdzają tego zjawiska,
Polską paktu o nieagresji:

„niemiecki kanclerz zawiera obecnie pakty
o nieagresji, wypowiada się na rzecz pacy-
fizmu, podpisuje protokóły porozumienia i
nawet oficjalnie udaje, je jest on przeciwny

bojkotowi żydów .

Autor tłumaczy ciężką sytuację
gospodarczą Niemiec bojkotem ży-
dowskim. Nie tak dawno, bo w Nr.
77 tegoż pisrua dr. Rotenstreich pi-

„ — Niemieckie towary nie są kupo-

wane nie dlatego. że my je bojkotujemy, a

dlatego, że Niemcy chcą tylko sprzedawać,
a nie chą kupować”. 3

Zdaje się, że to ostatnie zdanie
jest słuszniejsze, niż wywody p. Fin-
ka. Wiemy, jak bojkot towarów nie-
nas w rzeczywistości.
nas. ,

osiągnie z tego korzyści. Przeciwnie

nowienia Anglji.
także i naszych północnych ziem.

Z polskiego obszaru celnego w r.
1933 wywieziono 400.829 kwintali
bekonów, .co wiada 991880
sztukom trzody chlewnej. Wycho-
dząc z założenia, że dla wyprodu-
kowania jednej normalnej sztuki
trzody bekonowej potrzeba około
7,5 kwint. ziemniaków i 3,5 kwint.
ziarna żytniego, to — mnożąc te ilo-
ści wywiezionych sztuk trzody —
otrzymamy _ 7.449.000 _ kwintali
ziemniaków i 3.471.580  kwintali
ziarna, które to ilości wywieźliśmy 

mysł nie może ovejść się beż takich surow- |

ców, jak bawełna, wełna, metale, tłuszcz,

nafta, drzewo i t. p.“ l

Brak surowców musi spowodo- |

awantury, czy to z Litwą, czy R kim- wać bezrobocie, a to ostainie mu- |

kolwiek innym. Pozostaje więc al-  siałoby spowodować upadek władzy

' ternatywa druga — wyrzeczenie się Hitlera:
„ — Widzimy przeto, że zatrzymać

więcej Polaków
Litwie. Stosunek do

 

Gdy poetyczne mrzonki z obu

  

 

w r. ub. do Angli pod postacią be-
konów. Gdyby nie było przerobu be-
konowego, Polska nie byłaby w
żadnym wypadku w stanie wyeks-
portować tak wielkich ilości ziem-
niaków i ziaraa, które, pozostawszy
na rynku krajowym, zdusiłyby ceny

| PROZAIK208 ae wтооеетнеееннннох

2 Groszy fotografja
w różnych pozach w cią
gu 10 minutwAUTOMACIE

FOTOGR. „KINAFOT'*
Wielka 27 | Wileńska 5.

i pożądane Lędzie porozumienie,

które doprowadzić powinno przynaj-

mniej do nawiązania komunikacji i

dobrych stosunków sąsieda:kich.

Amianas ma a сетну о 5

Gdy się mówi o zmianie siruk-
tury gospodarki światowej, to się
myśli przedewszystkiem o wielkim
postępie techniki, dokonanym w 0-
statniem dziesięcioleciu w krajach
zamorskich i innych rolniczych, po-|
stępie, o którym mówi cały świat
dzisiaj j którego skutek, według o-
pinji powszechnej, objawia się w
stałym spadku cen płodów rolnych.

Mówimy tu o mechanizacji pro-
dukcji przedewszystkiem w krajach

zamorskich, mówimy ©0 postępie,

który pozwolił zmniejszyć koszty i

podnieść wydajność, a szczególnie

udoskonalić organizację sprzedaży,
dzięki której tamtejsze rynki zawo-

jowały Europę po wojnie, Žapomi-

namy tymczasem, że faktycznym

czynnikiem, decydującym, są prę-

dzej przeobrażenia zasadnicze od
strony popytu i zahamowanie wzro-

stu ludności w krajach, których
rynki mają znaczenie światowe.

Statystyk Kahn („Der Internatio-

nale Geburtenstreik', 1930) zauwa-
żył, że ostatnia faza wysoce kapita-

listyczna naszej historji ekonomicz-

nej nie dałaby się pomyśleć bez je-

dnoczesnego silnego wzrostu ludno-
ści. Była, że tak powiemy, pewna

paralela pomiędzy ludnością, a pro-

dukcją, przy której wzrost ludności

zawsze nieco przewyższał wzrost
produkcji. Zdaje się, że nie było
przypadkiem, raczej widzimy stosu-

nek przyczyny do skutków w fakcie,

że w okresie spokojnego początku

kapitalizmu trzeba było około 500

lat od 1350 dv 1820, by ludność

Europy wzrosła od 100 do 200 mil-
jonów, a obecnie w okresie gorącz-

kowego kapiializmu wystarczą 80

lat, by przejść od 200 do 400 miljo-

nów. Naturalny wzrost ludności,
czyli konsumentów, pozornie niemal
automatycznie rozszerza rynek w

sposób prawie nieograniczony, bo

wszystkie te miljony osób stawały
się nowymi nabywcami na rynkach

produktów roiniczych. Ale już od-
dawna tendencja rozwoju demogra-
ficznego mocno osłabła. Wzrost
ludności zatrzymał się i według sta-
tystyki stoimy wobec nietylko za-
hamowanią wzrostu, lecz nawet wo-

bec zmniejszenia się ludności, wów- czas gdy produkcja rolnicza jest w

| pełnym biegu.

| woju

 

 

Jeżeli powierzchowne studja roz-
j ludności w poszczególnych

to
żeśmybadania głębsze wskazują,

„ — Taka jesi przyczyna, dlaczego nie|weszli w stan ubywania ludności jak

słyszy się u Hitlera takich wyzywających i| kolwiek z punktu widzenia absolut-

napastliwych mów. jak kiedyś. Przeciwnie„gnego ludność wciąż przybywa.Wiado
mo, że troje dzieci na małżeństwo
obrachowane jako niezbędne, by za-
chować ludność świata teraz się nie
osiąga, co się tłumaczy nienormal-
nym doborem lat w parach małżeń-
skich w krajach, które grają ważną
rolę w zaludnieniu. Z drugiej strony
widzimy zmniejszanie się śmiertel-
ności. Stąd pozorna sprzeczność
faktu zmniejszania się ludności z jej
wzrostem.

Zjawisko spadku urodzin jest
międzynarodowe i w przejściu od
wzrostu do zmniejszenia liczby je-
dnostek ludzkich tkwi moment kry-
tyczny historji ekonomji narodów,
należących do kultury europejskiej i
amerykańskiej. Coprawda niema
danych, dotyczących omawianej

WYWÓZ BEKONÓW DO ANGLJI.
Niedawno prasę obiegła wiado- do poziomu potwornie niskiego. Z

mość, że kontyngent wwozu beko- tej racji, eksport bekonów jest dla

nów do Anglji został powiększony, rolnictwa polskiego kwestją żywot-

później zaś, że mimo to Polską nie ną pierwszorzędnej wagi.
Stosunek procentowy wartości

nawet, rząd angielski zdecydował wywozu bekonów do wartości ogól-

zmniejszenie «działu procentowego nego wywozu z Polski stale wzrasta.

Polski w dowczie bekonów z 9,53, Gdy w r. 1930 . osunek ten wyrażał

procentów na 7,95 proc. Jest to pod |się cyfrą 2,3 proc, to w r. 1932

pewnym względem klęska dla nas i| wzrósł do 6,0 proc. zaś w r. 1933

należałoby dążyć do zmiany posta-|nawet do 7 pro-. Czem jest pozycja

Sprawa dotyczy| eksportu bekont w wśród wartości
poszczególnych towarów, o tem
świadczy fakt iż bekony utrzymują
się ostatnio na drugiem miejscu, u-
stępując tylko węglowi.

Jeżeli sięgniemy głębiej i porów-
namy rolę, jaką odgrywał wywóz
bekonów w  cgólnym eksporcie
państw produk ących ten' artykuł,
to stwierdzimy, :2 wynosi on w pro- |
centach ogólneg eksportu): w Danji
— 30,5 procent, na Litwie — 19,2
proc., w Polsce —- 7 proc., w Szwecji
— 2,7 proc., w Holandji — 2,4 proc.,
w Stanach Zjednoczonych — 0,4
prac. Trzy więc państwa: Danja, Li-
twa i Polska są najbardziej zaintere-
sowane w eksvorcie bekonów, pod-

nie tego eksportu jest daleko mniej-
sze i może być z większą lub mniej-.
szą łatwością powetowane na innem
polu handlu zagranicznego.

Ciężar ograniczeń kontyngento-, szło w życie w 1932 r. Wszystkie jego pra-,
wych, wprowadzonych przez Anglję,
ponoszą w najsilniejszym stopniu te
trzy państwa, przyczem ciężar ten
szczególnie dotkliwym jest dla Pol-
ski,

Dotkliwym jest zarówno pod
względem strat rolnictwa, jak i czę-
ściowo strat w bilansie handlowym.
IW. dodatku, skutkiem mniejszego
eksportu bekonów może nastąpić
spadek cen na polskim rynku zie-
miopłodów. Tv też przy akcji roko-
wań handlowych z W. Brytanją na-
leżałoby dążyć do zmiany decyzji.

> 4 D aaa A >ME омт ПЧа

„kwestji w krajach na Dalekim
Wschodzie. Zauważyć jednak nale-
ży, że biolog japoński, dr. A. Oka,
„twierdzi na podstawie
' materjałów, iż na Dalekim Wscho-
dzie zjawiska demograficzne rozwi-

i jają się w tym samym kierunku co w
Europie i Ameryce.

By zrozumieć doniosłość i zna-/
czenie tego iaktu historycznego,
którego jesteśmy świadkami i który
zdecyduje o przyszłym rozwoju eko-
nomji światowej, należy pamiętać, że
całe dzisiejsze pokolenie rolników
wyrosło w przekonaniu, że ludność
stale wzrasta i równolegle rośnie
zapotrzebowadie na produkiy prze-
mysłowe i rolnicze — to było „zja-
wisko normalne" rozwoju ekono-
micznego.

Szał rozwoju i „postępu' opano-
wał cały świai i wszystkie fakty
zdawały się potwierdzač ustalone
poglądy. Mając złudzenie, że można
produkować konsumentów tak jak
pomidory na wiosnę lub sałatę w in-
spektach, powiększano instalacje,
tworząc gigantyczną maszynerję w
nadziei, że konsumenci, dla których
produkowano, będą się wciąż mno-
żyli. Że tendencja ekspansywna w
ekonomji stała się istotną dla samej
siebie i, że mogła zaprowadzić do
próżni, to było ideą zupełnie niepo-
jętną. Dzisiaj widmo przeludnienia
znikło. Spekulacją rolnicza świato-
wa, polityka kolonizacyjna krajów
rolniczych stały się zupełnie chybio-
ne. I rolnictwo właśnie 'w pierw-
szym rzędzie będzie musiało ponieść
skutki spadku zaludnienia.  Zapo-
trzebowanie produktów rolniczych
ma granicę, hióra nie może być
przekroczoną: jest ona zależna od
zdolności chłonnej żołądka ludzkie-
$o, pomnożonej przez liczbę osób,
które należy wykarmić,

Konkurencja między krajami rol-
niczemi całegc świata i rolnictwem
krajów europejskich  importujących
weszła dzisiaj w nową iazę. Koniec
wzrostu naturalnego liczby konsu-
mentów zmus; nas do przejścia od
„hodowli ilościowej konsumentów”
do „hodowli jakościowej” i zamiast
ekspansji wprowadzić intensyfikację
konsumcji, wypadnie uczynić wysi-
łek w kierunku rafinowania potrzeb
konsumentów. Z rozważań powyż-
szych i z danych statystycznych,
których tu z braku miejsca nie przy-
taczamy (patrz: Bulletin Mens. de
Reins. Econ. et Sociaux, Rome.
Nr. 11 1933, skąd czerpaliśmy ma-
terjał _ niniejszy) dochodzimy do
wniosków, że: :

1) w rozwoju powojennym kultu-
ra pól a zwłaszcza żyta utworzyła
środek ciężkości rolnictwa  świato-
wego. Powierzchnie obsiane żytem
w świecie wzrastały szybciej, niż
zaludnienie. Powiększenie tej po-
wierzchni nastąpiło prawie wylącz-

nie w krajach zamorskich (Kanada,!
Argentyna, Australja),

2) Rozwój rolniczy krajów kolo-
nizacyjnych nie zależy od imigracji
w tym stopniu. jak to uprzednio
często przypuszczano,

3) Już na krótko przed wojną w
zaopatrzeniu w zboże Europy prze-
mysłowej zaczęły coraz większą ro-
lę odegrywać kraje zamorskie, (W
czasie wojny stały się one wyłącz-
nymi dostawcami żyta, Pod naci-
skiem kryzysu ekonomicznego, pań-
stwa europejskie zaczęły prowadzić
politykę autarkji 1 dawać pierw-
szeństwo własnym produktom, to
też przewidziec można, że kraje za-
morskie jako dostawcy żyta stracą
wiele na swem. znaczeniu. :

4) Tenden je w ruchu cen głów-
nych płodów rolnych pozwalają
przewidywać, że kultura pól, a
zwłaszcza żyta w swym rozwoju
przeszła punki krytyczny. Można
więc uważać za ustalone, że kultura
żyta nie będzie już szła w kierunku
rozszerzenia się, Uzdrowienie rol-
nictwa światowego nastąpi przede-
wszystkiem przy warunku zmniej-
szenia obszarów zasiewów żyta w
krajach zamorskich.

L. P.

Prof. Giaser w opinii
zagranicznej.

W ostatnim zeszycie czasopisma praw-
niczego, wychodzącego w Wiedniu p. t.
„Juristische Bigiter", pisze znany uczony,
proiesor prawa karnego w. Innsbrucku i b.
rektor, Dr, T. Rittler następujące słowa,
poświęcone prof. Glaserowi, który, jak wia-
domo, pozbawiony został, jak wielu innych,

, katedry, po wejściu w życie nowej ustawy
| akademickiej: „Prof. Dr. Stefan Glaser, wy-
|bitny nauczyciel prawa karnego uniwersy-

 
E sło | tetu wileńskiego, pozbawiony został kate-

czas gdy dla innych krajów ZNnacze-, dry, Należy tego Za żałować. Glaser |
„należy do najwybitniejszych i najbardziej
| plodnych pisarzy kryminalistycznych swego
kraju. Jemu zawdzięcza nauka system
polskiego procesu karnego oraz system no-|
wego polskiego prawa karnego, które we-

| ce wyróżniają się tem, że starają się zużyt-
| kować w szerokim zakresie wyniki niemiec-
|kich i trancuskich badań naukowych dla
| nauki polskiej. Glaser ogłasza też wiele
prac w niemieckich i francuskich czaso-
pismach naukowych i jest znany daleko po-

(za granicami swej ojczyzny. Stąd też był
| zapraszany na wykłady do Wiednia, Wro-
| cławia, Innsbrucku, Genewy i innych miast.
| Na kongresach międzynarodowych jest zna-
ną osobistością.. Należałoby jak najgorę-
ciej życzyć, by temu wybitnemu uczonemu

| użyczoną znów została katedra na jednym|
| z uniwersytetów i by tym sposobem zacho-
wane zostało dla nauki jego wyjątkowe u-
zdolnienie".
 

zebranych |

240.000 hektatów
ziemi na licytację.

„Polska Gospodarcza, tygodnik,
wydawany przez ministerstwo prze-
mysłu i handlu, skarbu i rolnictwa
do ostatniego swego numeru dołą-
czyła specjalny dodatek — zawiera-
jący ogłoszenie o licytacji nierucho-
mości miejskich i wiejskich. Ogło-
szenie to znajduje się na 16 stroni-
cach i jest podane przez Wileński
Bank Ziemski. Bank wystawia na li-
cytację 341 nieruchomości ziem-
skich, położonych w województwach
wileńskiem, nowogródzkiem,  bia-
łostockiem,'poleskiem i wołyńskiem,
za nieuiszczote zaległości i należno-
ści z pożyczek przez bank wyda-
nych.

Ogółem na licytację wystawione
240 tysięcy hentarów gruntów.

Newa ordynacja
podatkowa.

Nowa ordynacja podatkowa,
uchwalona w ciągu minionej sesji
przez ciała ustawodawcze, wejdzie
w życie z dniem 1 października r. b.
Do tego czasu procedura podatkowa
odbywać się będzie według dotych-
czas obowiązujących przepisów.

Kontrola
nad gospodarką finansową

komorników.

Ministerstwo Sprawiedliwości wy_
dało zarządzenie, mające na celu
obostrzenie kontroli nad kancelarja-
mi komorników i ich gospodarką fi-
nansową. Wprowadzone będą spe-
cjalne księgi kontrolne dla notowań
wpływów pieniężnych, depozytów
itp. Komornicy zobowiązani zostaną
ponadto do składania częstych spra-
wozdań Sądonr Grodzkim.

tha przesilenia teatralnego
w Warszawie.

Echem ostatniego przesilenia w
b. teatrach miejskich będzie sto kil-
kadziesiąt spraw sądowych, cały
szereg bowiem artystów, autorów
dramatycznych, członków personelu
technicznego etc. dochodzić będzie
indywidualnie swych należności na
drodze sądowej, nie licząc należności
Ubezpieczalni Społecznej, Funduszu
Pracy etc.

Sędzia asystentem
uniwersyteckim.

Rada wydziału prawniczego uni-
wersytetu. warszawskiego utworzyła
asystenturę prawa. -Na _ asystenta;
kierującego jednocześnie seminarjum
prawa, został powołany sądzia sądu
okręgowego w Warszawie, Zygmunt
Zalewski.

skazanie sanacyjnego
działacza akademickiego.
Zakończony został w Warszawie

proces Andrzeja Czyryckiego, który
dopuścił się defraudacji z akade-

| mickich pieniędzy publicznych. Czy-
„rycki przyznał się do tego, że on, ja-
"ko ten, któremu powierzono pienią-
dze, jest za nie odpowiedzialny, jed-
nakże twierdził, że po jego stronie
niezachodzi wina.

Sąd skazał Czyryckiego na rok
więzienia, darowując połowę kary z
ea a resztę zawieszając na 3

ta.

X sprawie emerytury księży.
WARSZAWA, (KAP). Konkordat

przewiduje pewien fundusz na eme-
rytury dla duchowieństwa. Minister-
stwo.W. R. i O. P., zarządzające tym
funduszem, zwiekało w licznych wy-
padkach z obliczeniem i wypłatą
zaopatrzenia emerytalnego. Sprawę
wniesiono przed Najwyższy Trybu-
nał Administracyjny, który nie u-
względnił stanowiska Ministerstwa,
lecz  zawyrokował, iż zaopatrzenie
emerytalne obliczyć trzeba od: mie-
siąca następującego po chwili przej-
ścia duchownego na emeryturę.

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ZRÓ-
DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliśniarstwa, kaftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy mowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorostych —
codziennie od godz. 9 — 1,

Zarząd Rady Centralnej
'Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo.

Ceny nabiału i jaj.

| Związek Spółdzielni Mleczarskich
i Jajczarskich, oddz. w Wilnie noto-
|wał 13 b. m. następujące ceny na-
biału i jaj.

Masło za | kg.: wyborowe w hur-
jcie zł, 2.50, w detalu 3—; siołowe —
|w hurcie zł. 2.30, w detalu zł. 2.80;
| solone w hurcie zł. 2,40, w detalu
| zł. 2.90.

| Sery za 1 kg.: nowogródzki w
|hurcie zł. 2.26, w detalu 2,60; le-
| chieki w: huzcie zł. 1,90, w detalu
|zł 2.20; litewski w hurcie zł. 1.70,

| w detalu zł, 2 —,
Jaja: nr. 1 za kopę zł. 4,20, za

sztukę gr. 8; nr. 2 — za kopę zł.
3,60, za sztukę gr. 7; nr, 3 za kopę
zł. 3.30, za sztukę gr. 6,
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"KRONIKA.
. Druga operacja J. E. ks. Arcybiskupa-

 

Wczoraj po południu około godz.;
zebrało się w lecznicy Św. Jó-
konsyljum lekarskie w skła-

"le pp.: prof. dr, K. Michejdy, prof.
R Januszkiewicza, prof. Rutkow-|

|Hiego z Krakowa i dr. Świdy dla
Stalenia stanu zdrowia J. E. ks.
cybiskupa-Metropolity. |
_Konsyljum trwało godzinę i zde- |

|dowało zalecić Arcypasterzowi|
wOkonanie drugiego zabiegu chirur-

Jicznego, mającego na celu usunię-|
"e przyczyny niedrożności jelit, |

| JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
„ Śląsk, Podhale, Tatry i Małopol-
<a Wschodnia: naogół dość pogo-
ile, rano mglisto; w godzinach po-
jAmiowych przejściowy wzrost za-
Mmurzenia z lekką skłonnością do

Juz. Ciepło. Naprzód słabe wiatry
(iudniowo-wschodnie, potem miej-
owe,

( Pozostałe dzielnice: Pogoda sło-
„"žna i ciepfo, nad ranem lekkie
.žymrozki. Umiarkowane wiatry z
rynków wschodnich,
p DYŻURY APTEK,

hy,Dziś w| nocy dyżurują następujące
A;

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.
sukc, Chomiczewskiego — ul. W.
nkaNr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza

M aciejewicza — ui. Wielka Nr. 29 1
„óścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

arie ва przedmieściach, prócz
| Biszek,

__. WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
-— Na intencję Tow. Pań Mił
 Wincentejo 3 Paulo, W: nie-

pielę 15 b. m., jako w rocznicę
niesienia relikwji Św. Wincen-

60 a Paulo, odprawioną zostanie
%а św. na iniencję Stowarzyszenia|
| kościele O. O. Misjonarzy o godz.

"I na którą zaprasza wszystkich
Onków czynnych, wspierających
į /mpatykow Zarząd Rady Central-
| Tow. Pań Miłosierdzia Św. Win-
"ego a Paulo.

Ё SPRAWY WOJSKOWE.
„> Przegląd rocznika 1913. W
KV wczorajszym na murach miasta
| Sistrat rozplakatował ogłoszenie
Drzeglądzie mężczyzn, urodzonych
„"oku 1913. Przegląd rozpocznie
(„W dniu 2 maja i trwać będzie do

| Ta drugiej polowy czerwca.
„V drugiej polowie czerwca ko-

a poborowa (Bazyljańska 2) po-
į lie zbada mężczyzn, urodzonych
oku 1912, którzy w roku ubie-

4," Uznani zostali za czasowo nie-
wych do służby wojskowej

„” Posiedzenie komisji poboro-
Na dzień 18 b. m. wyznaczono

13 ie przed poborem rocznika
"o posiedzenie dodatkowej ko-
i poborowej, Obowiązek sta-

jjictwa rozciąga się na wszyst-
" mężczyzr, którzy dotychczas

L.Utegulowiii swego stosunku do
jyka. Komisja urzędować będzie
kalu przy ul. Bazyljańskiej 2.

" Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
4 Walne zgromadzenie Stow.

ом Chrześcijan, Jutro o godz.
U odbędzie się doroczne walne

"madzenie Stowarzyszenia Kup-
1 Przemysłowców Chrześcijan

: ilnie w lokalu Szkoły Handlo-
„Męskiej przy ul. Biskupiej 4.
4, Doroczne walne zebranie wi-
k,'e80 L.O.P.P. Odbyło się do-
t* walne zebranie delegatów
fiych kół LO.P.P. na terenie

|, na którem dokonano wyboru
e zarządu Obwodu Miejskiego|\

5

 

   
 

  

 

 

 

 

pranie odbyło się przy udzia-
ką, delegatów. Ze złożonych

) zdań wynika, że obwód miej-
Ad PP, który ukonstytuował się
gą! 11 geudnia 1933 r., rozwijał
ę., tsywnie, czego dowodem jest
k Uzowanie w ciągu 3-ch mie-
%47 nowych kół LOPP, a liczba
z Ów w tym czasie wzrosła z
byla 8.40%, Na terenie miasta

q; Prowadzi wzmożoną akcję
p, cyjną, dzieląc całe miasto
h ny, ulice oraz tworząc komi-
ję. (omowe, złożone z grup ka-
\ 9d 4 do 5. Każdy komitet

* % zaopatrzy się w specjalny
by. alarmowy, których zapas
otował obwód miejski, Mają-

ą dwodu miejskiego w ciągu
iapiesiecy powiększył się o

RUiga Morska i Kolonjalna. W. dn. 22
Fu. $odz. 12 w sali Izby Rzemieślniczej

k ckiewicza 23 odbędzie się zwycz,
s walne zebranie członków Ligi

i Kolonjalnej Oddziału Wileńskie-
2. SPujacym porządkiem dziennym:
‚ Gajenie, wybór przewodniczącego i
A zebrania, 2. Odcżytanie proto-

Pu, jtniego walnego zebrania. 3. Spra-
ь, Zarządu z działalności instytucji
i „SPrawozdawczy. 4. Sprawozdanie
4 Rewizyjnej i zatwierdzenie zam-
b Shunkowych. 5. Zatwierdzenie pre-
"i; budżetowego. 6, Wybory Zarządu
ь ewizyjnej. 7. Wybór mek i

ców na zjazd Okręgu. 8. Uchwa-
he, ego programu pracy dla nowego
Z na podstawie projektu Zarządu
WSA 9. Wolne wnioski,

kw Ględu na ważność obrad zebrania
wą lest przybycie wszystkich człon-
' ję? na salę obrad — za okazaniem
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| V hrnyjałmożnice „Garitau“
| już zaopatrzyłeś się? 
 

Metropolity Jałbrzykowskiego.
Trzeba tu zaznaczyć, że przy

pierwszej operacji usunięto niedroż-
ność jelit, obecnie zaś będą usuwa-

przyczyny tego zjawiska,
Operacja odbędzie się dziś o

godz. 8 zrana,
W, czasie operacji, t. j. o godz.

8 rano, J. E. ks. Biskup Michalkie-
wiez odprawi przed cudownym
Obrazem Matki Boskiej Ostrobram-
skiej nabożeństwo na intencję po-
myślnego zakończenia operacji.

ne

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Wyjaśnienie w sprawie ko-

misji rozjemczej. W] związku z no-
tatką naszą w Nr. 97 „Dz. Wil.” o
utworzeniu komisji rozjemczej, któ-
ra miałaby opracować stawki wy-
nagrodzenia dla dozorców domo-
wych, Stow. właścicieli nierucho-
mości m. Wiilna i Związek średniej
i drobnej własności m. Wilna komu-
nikują nam, iz nic o tej sprawie nie
wiedzą. Żaduej konferencji w in-
spektoracie piacy z przedstawicie-
lami powyższych organizacyj nie
było i nadzwyczajna komisja roz-
jemcza nie mogła skutkiem tego po-
wstać.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Czy żydzi wileńscy prowadzą

akcję  bojkotową  antyniemiecką?
„Cajt“ donosi że nieprawdziwa jest
wiadomość Żydowskiej Agencji Te-
legraficznej, jakoby w Wilnie w cza-
sie świąt wielkanocnych odbyło się
200 zebrań, na których przyjęto re-
zolucje bojkotowe atyniemieckie.

ZABAWY.
— U Niezależnych. Dziś o g. 8 wiecz.

w lokalu Jagiellońska 3 m. 3 odbędzie się
wieczorek artystyczny z atrakcjami, na któ-
ry Zarząd T-wa „Niezaležnych“ zaprasza
swych członków, „Koło Przyjaciół T-wa“
oraz sympatyków. :

Specjalne zaproszenia rozsyłane
będą.

Zarząd Centralny Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej (ul. Wileńska 23)
prosi o zwrot skarbonek, które
w swoim czasie zostały przez sze-
reg Instytucyj z Macierzy wypo-
życzone.

nie

 

 

Mickiewicz a młedzi
poeci wileńscy.

Od jednego z uczestników ostatniej
„środy literackiej' otrzymujemy następują-
ce uwagi o dyskusji, która się odbyła na te-
mat, czem jest dla poezji Mickiewicz:

"W. środę, dnia 1i-go bm, w siedzibie
Związku Literatów odbył się szósty skolei
„wieczór mickiewiczowski*, transmitowany,
jak zwykle, na wszystkie stacje radjowe
Polski. Wypełnili go tym razem młodzi po-
eci wileńscy: Konstanty Gałczyński, Teodor
Bujnicki, Józet Maśliński i Jerzy Zagórski,
prowadząc rozmowę na temat: „Czem jest
dla nas Mickiewicz?”

Stękali, bąkali, bardzo brzydko prze-
szkadzali sobie nawzajem w wypowiadaniu
się, przewracali Mickiewicza i skubali go to
tu, to ówdzie, jak studenci pierwszego roku
medycyny trupa w  prosektorjum, — aż
wreszcie po godzinie uspokoili się... у

Wątpić należało bardzo, czy ktokol-
wiek ze słuchaczy na sali, względnie —
cierpliwych radjosiuchaczy, — zrozumiał z
tego, jaki jest istotny stosunek tych „awan-
gardzist6ėw“ do Mickiewicza, gdyby nie
wielce znamienne zdanie końcowe, reasu-
mujące wyniki dyskusji. Brzmi ono: „Mic-
kiewicz godzien podziwu, ale nie naślado-
wania!

Mimo, iż gawędę swą zaczęli od stwier-
dzenia faktu, niezdrowem określeniem, že
poeta i wieszcz nasz dziś dla nich „wraca
z powrotem*, — szydło z worka jednak wy-
lazło.

Wyraźnie: — nic nie widzą w
kiewiczu godnego naśladowania. I to w
setną rocznicę „Pana Tadeusza", tak uro-
czyście przez cały naród obchodzoną! Nie
dowidzą w nim — ani wielkiego Polaka, ani
głębokiego  patrjotyzmu, ani religijności
żarliwej, — ani wogóle Człowieka napraw-
dę przez duże C... Owszem, — źle mówię,—
widzą to wszystko bardzo dobrze i podzi-
wiają nawet, ale nie uważają za stosowne
uczyć się tego, naśladować, praktykować...

Oto publiczne wyznanie młodych po-
etów wileńskich w „celi Konrada”, — tej
relikwji narodu polskiego, — wypowiedzia-
nel Re za treśc —„ad takiej Sona) —
wypełniać może tę poezję „awangar ową",
— tych „tych poetów”, co Wilno przed mi-
krofonem w krzywem źwierciadle przedsta-
wiają, a których nawet nie literatowi —
słuchać „hadko*?

Doprawdy wsrto zapamiętać każdemu,
i to dobrze, nazwiska, wspomnianych wy-

Mic-| Ł

_DZIENNIK WILEŃSKI *

W sprawie ulgi przy nabywaniu świadectw
przemysłowych na rok 1934.

Izba Przemysłowo-Handlowa w, wym w granicach określonych w
|Wilnie komumkuje, że okćlnikiem | okólniku L. D. V. 53573/4/33, wno-
lz dnia 26. IL. 1934 r. (L. D, V.
|7034/4/34 — Dziennik Urzędowy | min. skarbu, bądź do izb skarbo-,
i min. skarbu Nr 9 z dn. 30.III, 1934 r.)
ministerstwo skarbu /upoważniło
,wszystkie izby skarbowe do zała-
jtwienia we wiasnym zakresie dzia-
łania na podstawie art. 94 ustawy
o państwowym podatku przemysło-

Miejski Komitet Rozbudowy wy-
łonił specjalną komisję w składzie:
mec. Śmilgi, imż. Zasztowta i inż.
„Wojciechowskiego. Z ramienia Za-
rządu miasta. dokooptowani zostali
naczelnik wydziału budowlanego ar-
chitekt inż. Narębski i sekretarz
komitetu p. Struniewicz, Komisja
ma ma celu rozpatrzenie podań osób
ubiegających się o pożyczki na bu-
downictwo drewniane. Wnioski
swoje komisja przedłoży na najbliż-
sze posiedzen'e Komitetu Rozbudo-

Każde większe miasto posiada
parki, skwery, zieleńce, które nada-
ją mu estetyczny wygląd i czynią
jednocześnie powietrze zdrowszem,
Pod tym względem nasze miasto jest
dość upośledzone, nietylko w  po-
równaniu z równorzędnemi miastami
Zachodu, ale nawet innemi dzielni-
cami Polski. Przed kilku laty po
zniszczeniu w czasie mrozów, zaczę-
to u nas oczyszczać parki i przysto-
sowywać je do potrzeb ludności, u-
rządzać zielence i skwery. Lecz tak
niefortunnie zabrano się do tej
akcji, że wkrotce należało ogrodzo-
ne już zieleńce kasować (np. na ul.
Mickiewicza i innych), a w innych
znowu miejscach nanowo urządzać.
I tak w kółko.
W, roku bieżącym pod tym wzglę-

dem ma podobno zajść szereg zmian
na lepsze. U:talono pewien plan,
wytykający coprawda prace plan-
tacyjne na szereg lat, który jednak
odcinkami ma być systematycznie
realizowany.

(W. pierwszym rzędzie należy tu
wspomnieć o projekcie urządzenia
olbrzymiego parku na terenie Al-
tarji, który, rozciągałby się od ul.
Holenderni ; kolonji koło kościoła
św. Piotra i Pawła do ul. Kościuszki
i obejmował całe góry Trzykrzyskie
od Wilenki aż po ul. Popławską. W
dalszej perspektywie przewidziano
połączenie tego parku z ogrodami:
Bernarndyńskim i Cielętnikiem oraz
parkiem sportowym im. gen. Żeli-
gowskiego.

Jest to coprawda projekt nie no-
wy, bo uchwajony jeszcze w roku
zeszłym, lecz realizacja jego rozpo-
częłą się dopiero teraz. W. roku bie-
żącym przygotowany zostanie teren
pod park stosunkowo na niewielkim
odcinku między ul. Holendernią i
Przeskokiem, a ul. Kościuszki,

Na wspomnianym terenie zapo-
czątkowano już prace wstępne. Ni-
weluje się obecnie teren, przystoso-
wując go do urządzenia parku. „Je-
dnocześnie na  zniwelowanych i
oczyszczonych już gruntach, zasadza
się krzewy i iozpoczyna wytyczać
aleje i ścieżki.

Jak wiadomo, sprawa likwidacji
rynku na placu Łukiskimjestjuż po-
stanowiona. Rynek będzie stąd cał-
kowicie usunięty. Obecnie przygo-
wuje się w pobliżu, mianowicie koło
ul. Łukiskiej, plac targowy. Plac
ukiski zaś całkowicie zostanie

przerobiony ua park; zniesione zo-
staną wszystkie stragany, a w ich
miejscu urządzone będą / trawniki,
które poprzerzyna się alejami, a
przy nich ustawione będą ławki.

Jednocześnie, a może nawet i
wcześniej, urządzony będzie skwer
obok nowego placu targowego przy
ul. Łukiskiej. Będzie on głównie
poświęcony dla zabaw: dziecięcych.
W tym też celu wstawi się na środ-
ku jego dużą skrzynię, napełnioną
piaskiem, przeznaczonym do zabaw
dla dzieci.
Roboty wstępne nad urządzeniem

tego skweru już się rozpoczęły, Te-
ren zniwelowano i oczyszczono oraz żej panów oraz datę ostatniej „środy lite-

rackiej“...

Radjosłuchacz.

EEOPRAG FORA EKORCKOGOOWCA обвОрЕО НН «КАЕТЧТЕДЕЕТТЕСКТБ ЗО

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pahulanka, Dziś o!

godz. 8 wiecz. Teatr Pohulanka daje do-
skonałą komedję satyryczną Antoniego Sło-
nimskiego p. t. „Rodzina”.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Rodzina”,
—Najbliższe premjery na Pohulance.

W przygotowaniu 2 premjery: komedja w
3-ch aktach J  Deval'a „Towarzysz“ i
„Skąpiec'” — Moliera.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dzisiej-

sza premjera świetnej operetki „Manewry
Jesienne' E. Kaimana — zapowiada się
nadzwyczaj interesująco. Przepiękne me-
lodje, znakomita obsada ról oraz występy
znakomitej śpiewaczki Olgi Szumskiej two-
rzą całość artystyczną i godną widzenia.
Zniżki ważne. ;
— Popoludniėwka niedzielna po cenach

propagandowych w  „Lutni”*. Jutro na
przedstawieniu popołudniowem po cenach
propagandowych oryginalna komedja mu-
zyczna „Rajski Ogród”, kompozytora wi-
leńskiego Jerzego Świętochowskiego, w
obsadzie premjerowej.
— „Gospoda pod Białym Koniem* —

po cenach propażandowych. Poniedziałko-
we przedstawienie po cenach propagando-
wych wypełni rekordowa operetka Be-  natzkiego „Gospoda pod Białym Koniem”.
Ceny od 25 groszy.

wytknięto co główniejsze aleje, Do-
okała zaś zbudowano parkan, któ-

— Teatr Objazdowy — gra świetną
komedję T. Łopaiewskiego p. t. „Aurelciu
nie rób tego" — dziś w Wołożynie, jutro
w Szczuczynie.
— Teatr-Kiuo „Colosseum“ — wy-

šwietla dziś sensacyjny film „Klub Džen-
telmenow“. Na scenie skecz z repertuaru
uNa ćwiczeniach”.

POLSKIE RADJO WILNO,
Sobota, dnia 14 kwietnia 1934 r.

7.00: Czas. 11.40: Przegląd prasy. 11.50:
Utwory Greczaninowa (płyty 11.57: Czas,
12.05: Koncert. 12.30: Kom. meteor. 12.55;
Dzien. poł. Wfiiad. eksport. i giełda raln.
15.20: „Po wizycie mikrofonu w Domu No-
clegowym dla kobiet”. 15.40: Audycja dla
chorych. 16.20: „Wielkanoc Wilnianina w
Kopenhadze" — feljeton. 16.35: Recital
śpiewaczy. 16.55: Trio kameralne. 17.30:
Odczyt dla maturzystów. 17.50: Reportaż.
18,10: Muzyka radosna (płyty). 19.15: „Prze-
ląd prasy roln. kraj. i zagran. 19.25: Kwa-
rans poetycki. Sport. Wil. kom. sport.

Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02 Kon-
cert. 21.00: Koncert chopinowski, Skrzynka
techniczna. Wesoła audycja. Retransmisje
stacyj zagranicznych, Kom. meteor. 23,05:
Muzyka taneczna.

Niedziela, dnia 15 kwietnia,
9.00: Czas. 10.00: Muzyka. 10.30: Na-

bożeństwo. 11,57: Czas. 12.05: Progr. dzien-

 

leży, że w roku bieżącym Wilno
otrzyma kredyt na cele budowlane

‚ м łącznej wysokości 617.000 złotych.
"Z wymienionej wyżej sumy przy-
„dzielono 200.000. złotych na bu-|

 

szonych przez płatników bądź do

wych ponowiych podań (zażaleń)
od poprzednio wydanych odmow-
nych decyzyj w sprawie ulg przy
nabywaniu świadectw przemysło-
wych na rok 1934.

*

Komisja do spraw budownictwa drewnianego
„wy, którego iermin wyznaczony zo-
stał już na rajbliższy poniedziałek.|

Przy sposobności zaznaczyć na-

downictwo drewniane, 200.000 na'

przebudowę dużych mieszkań na
małe i 117.000 na finansowanie bu-
downictwa murowanego, |

ry między innemi oddziela go od;
placu targowego, Dąženiem jest!
przeprowadzenie tam robót w ciągu!
tegorocznej wiosny i najpóźniejpo-|
czątków lata. : !

Prawdopodobnie w czasie tym|
o ile czas i fuvdusze pozwolą,zasie- |
je się trawnik na skwerku przed
szpitalem św. Jakóba,

|wysk — Bialystok — Suwałki —

jwają trasę 700 km. — Wilno —

remonty domow, 100.000 złotych na |UNA — Suwałki —

|kości 200 mir. przy wyłączonym

Nasze parki i zieleńce. sinia
|, IV, Sztafeta lotniczo -samocho-

3

il Lot Północno-Wschodniej Polski.
W dn. 19, 20121 maja odbędzie

(się II Lot Półuocno-Wschodniej Pol-_
ski, zorganizowany przez Aeroklub|
Wileński, — Na rozszerzony pro-!
gram II Lotu składają się:

„legający na tem, że lotnicy, startu-
jący na dowolnem lotnisku, muszą
przebyć określoną trasę z-ustaloną

| szybkością, by wylądować 19 maja,|
najbliżej godz.
Aeroklubu Wil. w Porubanku,

IL Lot okrężny, rozpoczynany i
jkończony w dn, 20 maja na Poru-
|banku, Samoioty szybsze przeby-
jwają 900 km, na trasie Wilno—
| Święciany — Mołodeczno — Nowo-
igródek — Baranowicze — Wołko-

„Grodno — Wilno. Samoloty słabsze
į (ponižej 140 km, na godz.) przeby-

Oszmiana — Lida — Mosty — Bia-

Ii. Lądowanie na punkty odbę-
dzie się tegoż dnia w Porubanku.
Lotnicy lądują minimum z wyso-

\
1 Lot kometowy do Wilna, po-,

18.30 na lotnisku |

dająca się z 3 zmian, przebędzie
łącznie około 35 km., zaczynając
się i kończąc w Porubanku.

Tegoż dnia przewidywane jest
Święto Lotnicze, na którego program
złożą się: pokaz obrony i napadu
na lotnisko, demonstrowany przez
conajmniej 20 samolotów, pokaz szy-
bowcowy, akrobacje lotnicze, oraz
konkurs wypuszczanych przez pu-
bliczność baloników. ną zasadach
miniatury konkursu Gordon Benne-
ta, oczywistą z nagrodą dla szczę-
śliwego właściciela baloniku, który
— jak się później wykaże — prze-
był największą ilość kilometrów.

Współudziaf w organizacji biorą
Automobilklub Wileński oraz Wil.
Tiw. Cykl. i Motocyklistów, popie-
ra L. O. P. P, Dochėd jest przezna-
czony na zakup maszyn turystycz-
nych dla potrzeb Aeroklubu. Zwy-
cięzca zdobywa nagrodę przecho-
dnią m. Wilna, będącą obecnie w
ręku zwycięzcy I Lotu, Aeroklubu
Warszawskiego.

Zgłoszenia przyjmuje do 9 maja
Aeroklub Wil za opłatą zł. 25 sa-
molot i zł. 5 motocykl i samochód.
Zgłoszenia od 9—14 maja za po-
dwójną opłatą mogą być uwzglę-
dnione, dowo - motocysiowa, która nastąpi

w dn. 21 maja, Każda sztafeta, skła-

Komunikacja lotnicza
Warszawa—Wilno—Ryga—Tallin.

Polskie Linie Lotnicze „Lot“ tru-
chomią od poniedziałku, dn. 16 bm.|
|stałą komunikację lotniczą na tra-

Kwestja rozpoczęcia robót nad u-/ sie „Warszawa — Wilno — Ryga — |
rządzaniem parku na Łukiszkąch Tallin. Narazie, do 1. V., kursować| lina 15,55,
również jest uzależniona od fundu-
szów, Znajdą się — to dobrze, roz-,
poczną się prace, a nie — to coś nie-
coś będzie się robiło,ale parku jak.
nie było, tak nie będzie.

To są mnie; więcej główne pro- |
jekty nanajbliższą przyszłość, które
systematycznie mają być realizowa-
ne, poczynając od roku bieżącego,|
Większość prac, oprócz, rzeczywi-
ście, parku w Altarji, zamierza się
wykonać jeszcze w roku bieżącym.

W. ogrodach: Bernardyńskim i;
Żeligowskiego oraz w skwerku na
Placu Katedralnym rozpoczęły się
prace nad cczyszczaniem terenui
przygotowaniem go do urządzania
klombów. Obsiewa się również;
zniszczone trawniki, W, ogrodzie po-
Bernardyńskiii pozatem zakłada się
między teatrem a pawilonami różar-
kę i nasypuje się na niżej położone
aleje warstwę gruzu i w ten sposób
podnosi się,je by zawsze były su-
che. Wkrótce zostanie ustawiona w
miejscu dawne; muszli skrzynia z
piaskiem dlą dzieci.
Ponadto podobne skrzynie ustawi

się: jedną w cielętniku na miejscu
dawnej sadzawki, a drugą na skwer-
ku przy ul. Wolana, koło kościoła
św. Michała.

IW. Cielętniku w tym roku nic
się nie będzie robiło, oprócz normal-
nych prac porządkowych na wio-
snę,

Na skwerku na Placu Katedral-
nym zostaną urządzone 3 klomby.
Na skwerku koło ratusza zasieje się
tylko trawniki

Ze względu: na ożywiony ruch na
ul. Mickiewicza skasowane zostaną|
wszystkie zieieńce, Z tychże samych|
względów podobne trawniki skaso-|
wane będą na ul. Jagiellońskiej i in-|
nych w tym obrębie, Jedynie pozo-
stawi się je na ul. Zawalnej, Wiel-|
kiej, Królewsk*ej i św. Anny.

Jak z powyższego widać, planów;
robót plantacyjnych w tym roku
przybyło. Natomiast fundusze, prze-
znaczone na ich wykonanie, pozo-
stały na wysokości zeszłorocznej.
Pozatem daje się jeszcze odczuwać
brak personelu fachowego. W. obec-
nej chwili przy pracach tych znajdu-
je zatrudnienie około 100 osób, re-
krutujących się przeważnie z pośród
bezrobotnych,

Przy okazji należy zaznaczyć, że
rozpoczęły się już prace nad sadze-
niem 300 drzewek w różnych punk-
tach miasta na miejsce posadzonych

 

w roku ubiegłym, które zostały zni-| drug
szczone przez nieznanych sprawców.
Wiskazuje to, niestety, na barba-
rzyńskie obciiodzenie się domoro-
słych wandalów z drzewami i krze-|
wami.

  
 

"m.r.s,bokuSUP |

ny. 1210: Kom. meteor. 12.15: Poranek
muzyczny z Filnarm, Warsz. 14,00: Audy-
cją dla wszystkich. 15,00; „Wiosenna wal-
ka z chorobami roślin w sadzie i w polu“,
odczyt. 15,20: Koncert. 16.30: Arcydzieła
dawnej pieśni świeckiej wielogłosowej (pły-
ty). 16,45: Kwadr. liter. 17,00: „Wybór
letniska“ — pogadanka. 17,15; Koncert.
18.00: Słuchowisko („Rewizor z Peters-
burga“ — p/g Gogola). 18,40: Recital
skrzypcowy. 19.00: Litewska audycja lite-
racka. 19.30: Radjotygodnik dla młodzieży.
19.45: Progr. na poniedziałek. 19.50: „My-|
śli wybrane”. 19.52: Koncert Wil. Oddzia-
łu Tow. Muzyki Współczesnej. 21.00; „Per-
ła Adrjatyku* — feljeton. 21.15: Wesoła
tala lwowska. 22.25: Koncert życzeń (pły- |
ty). 2310: Kom. meteor. — 23.15—23,30;
Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Mikrofon wileński na usługach społecznych.'

O tem, jak doniosłe znaczenie mają nie-
które reportaże radjowe, nadawane w cy-.
klu t, zw. wędrowek mikrofonu, przeko-
nają się radjosłuchacze z pogadanki p. M.
Królewskiej, która w sobotę o godz. 15,20
omówi wyniki reportażu radjowego z Domu
Noclegowego kobiet. Reportaż ten zwrócił
uwagę spoleczeėstwa wileńskiego na pa-
lące potrzeby tej insytucji, dzięki czemu
napłynęły liczne datki i ofiary na ten cel

  

będą samoloty co drugi dzień, Są
to 3-motorowe Fokkery, obliczone
na 8 miejsc, z wszelkiemi udogod-
nieniami.

Rozkład lotów jest następujący:
W poniedziałki, środy i piątki sa-
moloty będą odlatywały z Warsza-

2 КК

 

wy o godz. 7-ej rano, Do Wilna
przylecą o 9,40. Z Wiłna do Rygi
odlot o 10,05. Przylot do Rygi 13,35.
Odlot z Rygi 14,05. Przylot do Tal-

Z Tallina odlatywać będą samo-
loty we wtorki, czwartki i soboty o
godz. 10,20 rano. Przylot do Rygi
0 12,10. Odlot z Rygi 12,40. Przylot
do Wilna 14,10, Odlot z Wilna 14,35.
Przylot do Warszawy 17,15.

AJU.
Szczara wyrzuciła zwłoki samobójczyni

z Warszawy.
SŁONIM: (Pat), Mieszkaniec os. która, przebywając w Słonimiu jako

Łobazówka, pow. słonimskiego, Żu- praktykanfka „Kibucu”, w listopa-
kowski, w czasie połowu ryb na
rzece Szczarze 11 b. m., natrafił na
zwłoki jakiejs nieznanej kobiety.
Dochodzenie w tej sprawie dało na-
stępujące wyniki: okazało się, że są
to zwłoki 19-ietniej Judyty Lipskier,
wyzn. mojżeszowego, z Warszawy,

dzie ub. r. vopełniła samobójstwo
przez utopienie się. Przyczyną roz-
paczliwego kioku był prawdopo-
dobnie zły staa zdrowia i niechęć do
życia, Zwłoki przesłano do kostni-
cy szpitala micjskiego,

 

Eksmisje.
Wskutek upływu terminu ochro-

Ay eksmisyjnej dla mieszkań mało-
iz.bowych w ciągu kwietnia na tere-
mie Wilna zwiększyła się znacznie
lość eksmisyj. Dziennie eksmituje
się od 5 do 10 rodzin przewaznie
bezrobotoych.
W związku z tem

tów w wyaziale opieki społecznej
bardzo powazaie wzrosla. Zarząd
miasta przychodzi w większości wy
padków z pomocą eksmitowanym,
sdzielejąc im mieznacenych zasił
sów na wynajęcie m.eszkania.

ilość peten-

NADESŁANE.

Złoty deszcz,
Rozdając w pierwszym dniu ciągnienia

Loterji Państwowej drobniejsze upominki,
fortuna zarezerwowałą największe ze swych
łask na dzień następny. To też wczoraj roz-
warły się upusty rogu obfitości i polał się
deszcz złoty na głowy szczęśliwców, na któ-
rych kapryśna bogini raczyła rzucić swe
łaskawe spojrzenie,

I — jak to zwykle bywa — spadać za-
częły najprzód grube krople deszczu. A
więc: przedewszystkiem 300.000 złotych
padło w jednej z kolektur warszawskich.
Jednak nabywcami szczęśliwego losu
nr. 74.839 byli mieszkańcy prowincji, mia-
nowicie: p. J. N, z Drohobycza (pół losu),
pani St. B, z Piotrkowa i p, С. R. z Olkusza
(po ćwiartce),

Nieco mniejsza, ale jeszcze potężna
kropla, wartości 100,000 zł. spadła również
w Warszawie na nr. 75.359, Połowę wygra-
nej zdobył p. A. T. z Brześcia n. B., jedną
ćwiartkę woźny pewnej instytucji, p. O.,

ją zaś ćwiartkę — mieszkaniec Szamo- tuł w Poznańskiem,
Dwie wygrane po 50.000 zł,podzieliła |

Fortuna pomiędzy Warszawę (nr. 141,365) Н
Śląsk (nr. 154.468). Znany  „szczęściarz”,|
właściciel cukierni przy ul. Miedzianej, na|
którego los spadła już w jednej z poprzed-
nich loterji wyśrana 300.000 złotych, jest
właścicielem jednej z ćwiartek. Drugą na-
była panna D., biuralistka, trzecią — den-
tysta p. Ł., czwarią — p. L., kupiec z Że-
laznej. Na Śląsku 50.000 zł. podzielą pomię-
dzy siebie pp. A. H. z Siemanowic, L. B.
urzędnik skarbowy z Rybnika, pani F, B. z
Katowic i p. M. K. z Leonowic,

„Tak więc grube krople wczorajszego
złotego deszczu wyniosły razem pół miljona
złotych, Po nich sypnęły się złocistą lawą

drobniejsze kropie, ale i wśród nichznalazły
się niektóre większego kalibru, wartości
dwudziestu, piętnastu, dziesięciu, pięciu
itd. tysięcy złotych. A w ciągu obydwu
dni ciągnienia na przeszło sześć tysięcy wy-
PARE padło ogółem. zgórą 2 miljony zło-
ych.

Awantury rekrackie opanowane.
W ciągu dnia wczorajszego do

Wilna i N. Wilejki przybywaly grupy
rekrutów z całej Polski, W związku
ztem na stacjach kolejowych łącz-
nie z Wilnem pełniły służbę pogoto-
wia wojskowe z karabinami, które
miały za zadanie czuwać nad zacho-
waniem spokcju publicznego i nie-
dopuszczenia do awantur i bójek

 

78-letni starzec zabił swego
zięcia.

WILNO-TROKI, W dniu 10 b, m.
Michał Tomaszewicz ze Szmyrgli,
śminy rzeszańskiej, lat 78, uderzył
siekierą zięcia Józefa Jurgielewicza,
który po przewiezieniu do szpitala
Św. Jakóba w Wilnie zmarł 11 b. m.

Strzał przez okno.
WILEJKA (Pat). We wsi Cie:

reszka, gm. irzywickiej, pomiędzy
uczestnikami zabawy tanecznej wy-
nikia bójka, podczas której Zenon
Leoszo został pobity przez Józefa
Perkowskiego. Leoszo, powodowa-
ny chęcią zemsty, udał się następ-
nie pod dom Perkowskiego i wy-
strzatem z karabinu przez okno zra-
nił swego przeciwnika w głowę.
Rannego umieszczono w szpitalu w
Wilejce.

 

AresZiuwaie USŁUSia.
Wiadźe puiltz JE GicsŁiUway w

Wiluie niejaniegu WaviuWwa UlaDow-
sniegu Z ŁutmMay, niOiy piżebrany га
suthywiucyo PiaWusiawNcyu +Dieiai
uACSPIAWiUE UGIAL NA iŁCALUINO Dudu-
jacą SiĘ poda Wiiuciu UCIKieW,

KRONIKA POLICYJNA.
— Hiistorja pewnej torebki damskiej,

Mieszkanka m-ka Skierniewice, Marja Kur-
natowska, podczas pobytu w Wainie dnia
3 b. m. zgubiia torebkę z zawartością 60
dol. w złocie, 140 zi i innych drobnych
rzeczy, łącznej wart. 700 zł. Obecnie ustą-
lono, że torebkę tę znalazł Edward Zmitro-
wicz (Raduuska 50), który oddał ją Piotro-
wi  Zmitrowiczowi,  mieszkancowi  zaśc.
Pruiki, gmiry rudomiūskiej. Piotr Žmitro-
wicz zawartość torebki przywłaszczył so-
bie, a torebkę zwrócił Edwardowi Zmitro-
wiczowi, który dostarczył ją do Wydz.
Śledczego. Piotr Zmitrowicz wyjęte z to-
rebki Marji Kurnatowskiej piemądze zgubił
na weselu we wsi Soleniki, gm. rudomiń-
skiej. Zgubione pieniądze znalazł Józef
Zielenkiewicz, który część gotówki przepił,
zaś za resztę kupił w Wilnie ubranie, bie-
liznę, obuwie oraz różnematerjały,

Po wyjaśnieniu całej sprawy Zmitrowi-
czów Piotra i Edwarda, jak również Józefa
Zielenkiewicza zatrzymano. Ubranie, bie-
liznę i obuwie, nabyte przez Zielenkiewi-
cza za pieniądze Marji Kurnatowskiej, za-
kwestjonowano,

szkoły po-Pożar w lokalu
wszechnej. W dniu 13 bm. przy ul.
Pióromont 10 wybuchł pożar w lo-
kalu szkoły powszechnej. Skutkiem
nieuwagi jednego z robotników za-
prószony został ogień w korytarzu,
wiodącym na strych, od czego za-
paliły się złożone tam rekwizyty z

o teatrzyku szkolnego,
„7 Awantury pijanych poborowych. Wdniu 13 bm. w godzinach POłainychgrupapijanych poborowych wywołała awanturęna ulicy Sofjaniki, Awantura zakończyłasię biciem szyb w jednym z domów pu-blicznych, skutkiem czego interwenjowałapolicja: i patrole wojskowe. wanturują-cych się poborowych, pochodzących wwię-kszości z Warszawy, policja. wylegitymowa- wywoływanych przez pijanych. re-

krutów, i Е BY
Bia х

ła, część zaś zatr: й
wladz wojskowych, Asdyspozycji
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SPORTI.
Dziś dalszy mecz o mistrzostwo.
Na boisku 6 p. p. leg. na Anto-

kolu odbędzie się dzisiaj o godz. 16

dalszy z kolei mecz piikarski o mi-

strzostwo okręgu. W. K. S. spotka

się z Makabi, która rozegra swój

pierwszy mecz w: tym sezonie.

udało.
Rekord skoku.

NOWIY JORK (Pat).
Jorku donoszą że amerykanin

ty uzyskał w skoku w zwyż

Wysoki poziom gry wojskowych wiarogodny wynik 207,1 cm.

zapewnia im zwycięstwo, a tem sa- cjalny rekord światowy Osbo

mem i zdobycie prowadzenią w ta-|wynosi 203 cia,

belce, gdyż dotychczas W. K. S.

prowadzi jedynie tylko lepszym sto-

sunńkiem bramek.
Jutro zaś o godz. 16 Ž. A. K. S.

ną przewagę i starał się:znokauto-

wać Polaka, co mu się jednak nie

Z Nowego

tajbogatszy i najlepszy
Królem kamieniczników nazywają w

Kt ł I t 1? 117741 148637 148707 156692 167905 168656 105462 105977 106238 108953 111663 111731

o wygrał na 10 erj Aódw acz] 2192 Ц6З 7147 120827 122078 122513

: RARE 8 у — 45 123688 123741 124818 125806 12626:

(W drugim dniu ciągnienia 3-ej klasy 73763 78392 81051 111191 121240 139062| 47446 50688 59330 59805 62079 68684 70118 129449 130402 130738 134247 134634 rad

| 29-ej polskiej loterji państwowej większe| 155500. * 70141 72378 81552 91818 105702 108167| 136825 137102 134225 137709 138616 140267

| wygrane padły na numery następujące: į Zi. 400 — 140 2080 12638 20720 32413| 108550 116609 121752 138201 139123 140221 | 140647 143969 145070 145759 146170 146527

ZŁ. 300.000 — 74839. 134491 42045 80706 82477 88119 90830 93920| 142648 151540 159861 161396 167526 168297.| 149181 151886 154250 154850 156384 156715

ZŁ 100.000 — 75359. | 97265 102352 105633 108698 112902 113727 ZŁ 300 — 16 14400 22305 33627 38296| 158184 158499 101975 162279 163706 165565-

Zi. 50.000 — 141365 154468, S 125045 130791 134795 141525 161177| 38924 39522 39875 41687 42389 44946 510021 167457 167626 167932.

ZŁ. 20.000 — 138346. 167670. 65627 71178 75441 79199 79654 81252 101260

ZŁ 15.000 — 78591 128760. Zł. 300 — 381 1281 6118 6600 19974| 108905 114159 118196 118428 127885 131827 Gie t d a

Mar- ZŁ 5.000 — /2038 115673. | 28442 33930 36188 38413 40424 41402 42177| 136328 137069 129694 142562 149954 169166 WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Zi. 2.000 — 115680 150955. | 44177 47287 47551 411733 52464 55269 55798
nie-Ofi- ZŁ 1.000 — 17928 18271 38053 52129| 58396 61691 79684 83885 85735 90106 92601| 20835 23127 25561 29061 34928 35946 40354

i- | 74403 78685 88529 114230 116250 140106|93695 95518 108099 113069 113887 147842| 42550 44751 46226 48637 49261 52351 55881

rne a| 147969. 150568 156845 160371 165496. 61598 68241 71953 73918 75441 76084 84885
Zi. 250 — 533 2977 3652 6923 7038 13298

| 21057 21816 22898 23514 25784 26334 26636

31607 34209 36344 40639 42281 45019 45118

46148 49542 49616 53764 54089 56335 59759

59818 62599 67780 70850 74157 76111 77271

79170 80168 81004 85199 85707 88866 89779

91333 91923 100125 100871 104627 108340

Zi. 500 — 6007 27523 44700 49775 56536 92453 94067 95935 97385 105222

168384 168571.kamiencznik w oli.
dzo często sam piaci za nich zaległy czynsz.

 

Zi. 250 — 9 732 5325 5793 6151 9318

122077 122673 122799 123018 124419 124653

125199 130691 132832 133421 139802 142090

147840 148933 153579 154373 156903 161535

Wyśrane pocieszenia po 500 zł.

—209,82—208,78.
172,20.

114392| _5,32—5,26.

22,07 — 21,97.
140,30.

 

Belgja 123,85—124,16—123,54. Berlin 209,30
Gdańsk 172,63—173,06-—

Holandja 358,40 — 359,30 — 357,50.
Londyn 27,36—27,49—27,23, Nowy Jork 5,29

Kabel 5,29 —5,321/ — 5,26'/2.
Paryž 34,93'/>—35,02—34,85. Praga 22,02—

Stokholm 141,00—141,70—
Szwajcarja 171,43—171,86—171,00.

Włochy 45,39—45,51—45,27,
Papiery procentowe: Pożyczka budo”

r у SZĄ Н z śecia Westminster, jednego z naj- pryczem czyni to w sposób soce  deli-
padły na N-ry: wiana* 43/85—43,55; к ‚

gkitus Ogi ||AlantaiEn ае EEA pank, Mari|ŻAM Н M ооЫКЫаБ йоова
+ + minster obchodzi obecnie 55-14 rocznicę torowi z tem, aby on sam wpłacił zaleg: ość 5 kolejowa 56,25.  Stabilizacyjna 57,88—58.

Mecz bokserski w Budapeszcie. | swych urodzin. Książę posiada w Londynie do biura administracji nieruchomości ksią- i 143761 152238 154650 162059 164086| 19257 20050 23170 25766 26031 28007 28130|4 i pół proc. L. Z. ŽIA Pat

BUDAPESZT (Pat). W czwartek| olbrzymie tereny, moc domów w różnych żęcych. Gdy w roku 1929 książę ożenił się, PRI ; ы 28731 30023 32904 33036 34892 36207 36966|8 proc. warszawskie 53,75—53.,  Tendencja

А я : ielni i ść nieruchomości uczynił z tej racji prezent iście, książęc Ciągnienie popołudniowe. 38172 40008 40601 40653 40799 45362 45969| niejednoli

późnym wieczorem Piłat walczył w dzielnicach miasta, Wartość czy ej racji p iążęcy |
jednolita.

w Ž ь ы | należących do księcia obliczają na 20 mil- swoim lokatorom. Podarował im komorne| ZŁ 20.000 — 75926 102738. 46704 46928 47111 47176 48443 50306 51644 Akcje: Bank Polski 80—80,50. Cukier

wadze ciężkiej z mistrzem Czecho-| ;oów funtów (zgórą 700 miljonów złotych). za dwa lata! Nic dziwnego, iż ludzie odczu- ZŁ 10.000 — 100879 144148. 54462 56366 56655 57728 58827 59081 59356| 17,25. Lilpop 11,55—11,60. Starachowice

słowacji Kopeckim. Po niebywale Sporo domów znajduje się w ubogich dziel- wający kryzys usiłują na wszelkie sposoby ZŁ 5.000 — S11 65065. 60810 60949 63011 63159 65238 69513 69620| 10,25—10,30. Haberbusch 37,85.

ciężkiej walce zwyciężył na punkty nicach Londynu. Ale książę cieszy się opie zaliczyć się w poczet lokatorów domów ZŁ. 2.000 — 40862 129098 145149. 70659 70772 71082 72281 73337 75425 15429 Dolar w obr. pryw. 5,27—5,27/+.

K fd. Piłat ; iki nią nietylko najbogatszego ale i najlepsze- księcia Westminster, który nie uznaje ani ZŁ. 1.000 — 39456 46611 77252 96698| 76048 76737 77947 81552 82831 86105 87947 Rubel 4,65'/—4,69.

Lazysi gł WO e 2 ZW go kamienicznika w stolicy Albjonu. Jest sądów, ani eksmisji w sprawach komornia- 103843 111033 136208. 88532 89152 89561 95185 97051 98241 98776 Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-|

się dwukrotnie na deskach. bardzo względny, jak mówią, dla niepun- nych. Niewielu coprawda  kamieniczników Zi. 500 — 5123 6590 36842 59356 71753 r-12N08.Lcata 103807:T 2 larowa 73,75. Stabilizacyjna 97. Warszaw”|

ostatniej rundzie Czech miał znacz-

KINO
1 sr

«|- Miłość, Sensacja.

COLOSSEUM|77
"

.
‘

ktualay doda-

OSTROBRAMSKA s | gów. CLIVE BROCK i "parnoni”
UWAGA. W niedzielę od godz.

ANONS| Następny program: Najwspanialszy f!lm doby obecnej,

«Symfonia Życia»

380
w rol.

gł.
Wszystkie arcydzieła BLEDNĄ wcbec tego nejwspanialszego flimu naszych czasów.

stoleeznyeh klnach
€słego świata p.t.

 

Dziś. Niebywały Film. oczekiwany przez MIL-

JONY! Przewrót w dziejach kinematografjil

TAŃCZĄCA  UENUS
Króiowa mody Joan
Crawford zademonstr.

 П
strojow.

 

TESTA

Eora MABUŻEŚ
' oraz najnowszy śpiawno-dźwiękowy dodatek kolorowo-rysutkowy ze „Złotej Serji" p t: „KrólestwojNeptuna”.

oto przepiękny program emocji, naprężenia | najwyższego zadowolenia dla oczu I uszu.

Ю к 1 5. Niebywaly sukces Polskiej Produkcji

Bźwiękowiec, przepiękny filmtatrzeński,

wielki dremat rozgrywający się ra tie cza-

rującego plekna Tatr p. t:

 

EE

ROZY
dia wszystkich. Nad program: Najnowsza kronika

PakoPAKTUWSSOPROBDST

DOUGLAS

 

Program, Którym sią zachwyca
KAZDY —Doroślil i młodzież!

 

 

 

ktualnych i niezamożnych lokatorow. Bar-

„Klub Dżentel

 

60 najmodniejszych

WAOROWIODECJDJOZDZTSOPOCIE

Najpotężniejszy twór filmu dźwiękowego,
n»iwiększa sensacja Świata o glgantycznym rozmaehu realizacji
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Zbigniew Staniewicz znani z filmów „Cham“ I „Dzikie Pola”.

krew w żyłach. Groza sytuacji. Przepiękna ilustracja muzyczna w wykenaniu słynnego kompozytora GOLDA.
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„Nowoczesny
oraz przepiękny śplewno- muzyczny dodatek kolorowo-rysunkowy ze

wszystko dotychczas widziane.
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bierze przykład z postępowania księcia.

 

Ostrzeżenie.

 

menów*
„Rapaport na ćwiczeniach" wesoły skecz

z repertuaru Teatru „Cyganerja”. Wykona-

nie zespołowe.
4-ej ostatni poranek na „KRÓL KRÓLOW'. Ceny zniżone:

który ma kolosalne powoćzenie w największych

w rel gł. bohatar filmów „BOCZNA ULICA" | „ZALEDWIE

WCZÓRAJ'* John Boles oraz słynna Glorja Stuart. |

CEER POTOKI RODOWO OEORZEAC

Takiego przepychu I wystawy nie byłe w żadnym

filmie ani europ. zni amerykańskim

i Klark GABEL.
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MAGGl'ego kostki buljonowe
i MAGGl'ego przyprawę poznaje
się łatwo po oryginalnem opako-
waniu żółto-czerwonem z nazwą
„MAGGI* i znakiem ochronnym
„krzyž-gwiazda“ „A

najpiękniejszych
Riot $miata.

JOAN CRAWFORD
W handlu napotyka się na wy-

roby konkurencyjne, których opa-
kowania podobne są do opakowań
MAGGl'ego wyrobów. Naśladow-

nictwa te sprzedaje się często jako

MAGGl'ego wyroby, wprowadza-
jąc tem samem nabywcę w błąd.

Ostrzegamy pp. gospodynie
przed wszelkiemi naśladownictwa-
mi i prosimy domagać się przy
zakupie wyraznie MAGGlI'ego wy-

który wprowadził świat w podziw.F Im,
6, 8 | 10,15.Początek seansów o godzinie4,

 

niENT   robów, zważając przytem we włas-
nym interesie na oryginalne opa-
kowanie i na znaki ochronne.

MAGGI Spółka z ogr. odp.
Fabryka w Poznaniu.  
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Sceny mrożące
Film naprawdę

W sobetę I niedzielę od g. 2 ej.

YE"

Porywająca akcja. Tragizm wielkiej miłości „. BLACHĘ OCYNKOWANĄ
„Gėrnesląskich Ziednoczcenych hut

(KRÓLEWSKA I LAURA
ma M. DEULL  wusoirma

Biuro Jagiellońska 3, tel BI1,

Skład mi-jski: Zawalna 44. Skład | bocznica
własra, ul Kijowska 8, tel 999

zagraniezna P. Seanse od godz. ś-ej.
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Robinson:
„Złotej Serjl" p. t „KrólestwaNeptuna" przewyźszający

Dia młodzieży dozwolona. |
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GEORGES HOFFMANN.

Fabrykanci zlota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

ROZDZIAŁ IV.
Pan Lebon.

Ministrowie nie utrudnili nazajutrz dziennikarzom zadanią i istotnie

w okolicy Genewy.
Delegat Francji
a Anglik poka-

Ministrowie zajęli dyskretny sa-

wypadek w sąsiednim

zjedli śniadanie w Veyrier, wygodnej „hostellerji“

Jednak n.estety nie udało się uzyskać wywiadu.

kiwnął im przyjacielsko ręką. Niemiec wydął pol:czki,

zał w uśmiechu wszystkie zęby. I tyle.

łonik, a dzienuikarze ulokawali się na wszelki

gabinecie.
W. środku śniadania Bruno wyszedł się przejść.

banknot stufrankowy.
— Jak tu gorąco — powiedział, zdejmując marynarkę. — Tobie

brze w tej ślicznej płóciennej kurteczce...

Chłopak zrozumiał. Szybko zdjął

czoną kamizelkę i porwał skwapliwie marynarkę,

Bruno.

którą mu poda

— Pomóż mi szybko! — szepnął dziennikarz, słysząc odgłos kroków

na wąskich schodach.
'Wciągnął pośpiesznie
W. chwilę potem trzymał w rękach wielki półmisek z gołębiami i

lonym groszkiem; tak zaopatrzony przestąpił próg sanktuarjum kulinar-

Wydawca: ALERSA
 

NDERZWIERZYNSKI,

12)

Na korytarzu od

strony kuchni gapił się młodociany kelner. Bruno obracał w palcach

biały płócienny smoking i zatłusz-

białą kurtkę i metamoricza, została dokonana.
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[ nego międzynarodowej dyplomacji. : sh ' — Nie. Muszę je wręcz

Przyjęła go głęboka cisza. Francuz rapalał dziewięćdziesiątego pią-

tego papierosa. Niemiec przeżuwał spokojnie, a Ar.glik układał na brze-

gu stołu rząd kulek z chleba.

* Brumo spełnił dość zręcznie swe zadanie, ale ani jedno słowo nie

nagrodziło jego niedyskretnej gorliwości. Napróżno kręcił się przy sto-

liku, napróżno wymyślał sobie niepotrzebne zajęcia, absolutna cisza od-

powiadała na cierpliwe wyczekiwanie. Jego manewry ściągnęły wresz-

cie uwagę dygnitarza brytyjskiego, który spojrzeniem swych zimnych

niebieskich oczu zmusił go do zniknięcia.

Bruno zeszedł wściekły po schodach, prowadzących do kuchni, i

przez boczny korytarz wyjrzał na okolone murem podwórze. Stało tam

sporo wozów oficjalnych i samochodów dziennikarzy. Szoferzy gawę-

dzili zebrani w gromadkę, Policjant szwajcarski spacerował pod drzwia-

mi tam i zpowrotem. A. ten jegomość z dużemi wąsami, w meloniku, i gru-

bych butach — to napewno wywiadowca z Suretc, czuwający nad bez-

pieczeństwem osoby ministra francuskiego.

(W tym momencie zajechało jakieś nowe duże zuto. Ubr:.ny na ezar-

no mały strzelec, który siedział obok szofera, wyskoczył, błysnąwszy

złotemi guzikami naszytemi na plastronie. Skierował się szybko do sto-

jącego na progu Brunona.
Reporter wytrzeszczył oczy. Ten wóz... poznawał ten wóz... cztery

zapasowe koła... dwa reflektory po bokach... Ten wprawdzie był stary,

nie niebieski, miał numer B. 82-88 F, a nie H. 42-26 jak samochod z Go-

odewagen... ale jednak... \

Strzęlec stał przed Brunonem.

»— Papiery dla pana ministra francuskiego... Podobno bardzo pilne...

Bruno zorjentował się szybko:

— A dobrze! Daj..,

przysłał?
Szli razem po schodach.

— Dobrze, Poczekaj.

do- bez wahania.

maszczenia.

wał

—Panie ministrze, to...

zie-   

Poszukują posady ©-
chmisirzyni lub gospo-
dyni na wieś. Znam się
na gospodarstwie, kueh-
ni, hodowli drobiu i mle-
czarstwie Referencje do-
bre. Ofiarna 2 m. 7.

gr2

[PFT pokaje I
MIESZKANIE

z 2 pokoi, kuchni, sło-
neczne, z elektryczno-
ścią i ogródkiem ul. Ko-
narskiego 40. 1454

Kupno
Sprzedaż

SOSDSTT EDI |POWY

sprzedam z powodu wy-
jazdu wersztet ślus:
sko - mechaniczny nale-
życie urządzony | pro-
sperująg wraz z bu-
dynkiem. Wiadomość m.
Lida, Suwalska 58. 4

 

Białki
di sgrzedadią

pod budowę domów zle-
mia własna za gotówkę
ina raty, w zdrowejI
uroczej miejscowości na
Antokolu ul. Tatrzeńska
róg Senatorskiej. lafor-
macli udzieła Baak, ul.
Zamkowa 18. -2

  

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEKIA
BROSZURY
RFISZE

WYKONYWA

i. TEIERZYASKIEGO
kzostowa ul. Mr.t.

Telefon 12-44

Cauy NISKIE

 

Miłość i powodzenie pozyskasz używając
kolońskiej z zapachem kwiatu szezęścią

„LOKSOTIS“
Przemiły długotrwały zapach. Deka 48 g

 

ska 63. Śląska 63,50.

|  NAWKA |
OZ

Korepetytorka
flzyki potrzebna. Zyg“
muntowska 24 — 2 od
7—8 wieczór. _ 183—1

ia keč ||
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Nie zrozumiał

—Obiecałeś mi dać

jakiś prezent. Śniło mi
sie, żeś mi kupił sznuf|

pereł,

— To ciekawe? Ze|
topbacz w senniku, co

też może oznaczać?

imieai'|Niespodzianka

nowa.
Będąc kiedyś

wetnem mieście

kowie, zostałem o świ”
cie przebudzony hałaśli|
wemi dźwiękami orkie”
stry, która grała przed

jakimś pustym  balk

nem.

w sia“
Kopyt“

Zirytowany, pytam ko]
$oś z miejscowych oby”
wateli:

— Co to za hałasy? |
— To orkiestra str“

żacka zrobiła  niespo

dziankę naszemu pan

burmistrzowi, bo to dzój

jego imieniny!

— A dlaczego pan bu
mistrz nie wychodzi 8%

balkon podziękować?

Jakto  dlacześć|
Przecie on sam gra
puzonie!

Czy jesteś

członkiem |
L 0. P.P.|
NAWE k

lala do wyzajęti |
na zabawy, odczył) |

! zebrania.

Orzeszkowej 1

4: ag
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POLECA
WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO, ;

„kład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarstóeh p
Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania

bielizu'

yż osobiście...
Dziennikarz podniósł głos: м
—Dawaj! Do djabła! Myślisz, że tak łatwo się z nim zobaczyć.
To mówiąc, popychał chłopca do restauracji, bo zobaczył, że”

wiadowca zainteresował się już ich rozmową.
Ale groom jeszcze się upierał.
—Powiedziano mi do własnych rąkl...
— Aja, to mam cudze? Idjoto! A przedewszystkiem, kto ©

л

Sekretarz wziął kopertę i wszedł do saloniku.

(D. c a.)

Bruno wszedł za @'

„ Młody człowiek w monoklu czekał z szacunkiem, poczem w. 06
wiedniej chwili zwrócił uwagę ministra na zalakowaną kopertę.

Niech pan zobaczy.., — rzekł niedbale Francuz.
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— Nic panu do tego! — odpowiedzial bezczelay smarkacz. +4

Bruno zdał sobie sprawę, że w ten sposób nic nie uzyska. JE

— No, daj papiery, oddam je ministrowi — odpowiędział uprzejs” К

Ale jakaś sylwetka w żakiecie ukazała się na schodch. :
— Co to? Papiery dla Ministra? Proszę je dać.
Bruno poznał młodego sekretarza w monoklu Groom dał papić
— Podobno ma być odpowiedź.

Delegat Francji kończył właśnie przemawiać głosem pełnym '
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Drakamia A. Žwierzytskiego,
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