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JAN OSK
` w wieku lat 61.

Eksportacja z domu żałoby Kasztanowa 5 do kościoła S-go

Ч.
JAN OSKIERKA

Radca !zby Przemystowo Handlowe] w Wilnie
zmart dn. 16 kwietnie 1934 r. w wiaku lat 61

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Kesztanowej 5 na-
stąpi w dniu 20 kwietnia o godz. 17-ej. Nabożeństwo żałobne w koście-
le Sw. Kazimierza zostanie odprawione w dniu 21 kwietnia o godz. 9:ej
rano, poczem nas qpl pogrzeb na cmentarzu Rossa. `

O tej bolesnej stracie zawiadamia
izba Przemysłowo-Handlowa w Wilnie.

OD ADMINISTRACJI.
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI" do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

Należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-

 Syłką 4 zł, 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem
1 Maja 1934 r. wstrzymane.

   
  
   

  
Przed wizytą min. Barthou.

К (lelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W związku z wizytą francuskiego ministra spraw za-
granicznych mówi się, iż podczas jego pobytu omawiane będą nietylko
Zagadnienia polityczne, lecz także i gospodarcze, a w szczególności kwe-
stja kontygentów importowych i eksportowych w handiu polsko-francus-
im, oraz doptyw kapitału irancuskiago do Polski.

Rokowania o rewizję traktatu handlowego polsko-francuskiego, trwa-
Jące od dwóch lat, nie przyniosty rozultatów glównie z powodu trudno-
Ści w ustaleniu kontygeutu polskiego przy wywozie do Francji. Rokowa-
ia były kilkakrotnie przerywane.

Obecnie trwa rownież przerwa. Jedną z głównych trudności w ro-
kowaniach stanowi zagadnienie kontygentu na eksport drobiu z Polski
do Francji.

Min. Barthou przyjedzie do Wazszawy w niedzielę pociągiem luksu-
Sowym o godz. 5,50 po południu. Najważniejszym momentem pobytu
P. Barthou w Warszawie będą konferencje, które przeprowadzi w ponie-
działek. W dniu tym odbędą się dwukrotnie narady między min. Barthou

A min. Beckiem, oraz wizyta p. Barthou w Belwederze.
Zainteresowanie prasy zachodnioeuropejskiej wizytą p. Barthou jest

Wielkie. Do ministerstwa spraw zagranicznych napływają masowe zgło-
Szenia korespondentów z różnych krajów. Oczywiście najwięcej zgłoszeń
lest od wielkich pism francuskich, które w liczbie okoła 20 już zapowie-
działy przyjazd korespondentów.

Podziękowanie min. spr. zagranicz. Japonii
dła Ks. Nuncjusza Apostolskiego w Warszawie.

atu |, WARSZAWA. (KAP). W  po- czliwość od chwili jego przybycia do
troskę, tego miasta, Co więcej, Ekscelencja,  Šziekowaniu za serdeczną

Jaką otaczał J. E. Ks. Nuncjusz Fr. nie szczędził najbardziej ujmujących
troski zarówno o niego

№К wiadomo — przyjął katolicyzm, samego, jak i o jego rodzinę, w cza-

l jego rodzinę, minister spraw zagra- sie choroby a także i po zgonie jego.
Nicznych nadesłał na ręce Ks. Nun-; Jestem tem niewymownie wzru-
Cjusza pismo następującej treści: _ szony i pośpieszam wyrazić Eksce-

Tokio, 24 marca 1934. |lencji swoje najgłębsze podziękowa-
The Gaimusho |nią za tak serdeczną życzliwość,
elencjo, poinformowano mnie,| Proszę, Ekscelencjo, o przyjęcie

że Ekscelencja był łaskaw okazy- |zapewnień mego wysokiego powa-
Wąć p. Hiroyuki Kawai, Posłowi Nad żanią
žwyczajnemu i Ministrowi Pełno-| "(0 K. Hirota
Mocnemu, zmarlemu w czasie swej Minister spraw zagranicznych.
Misji w Wiarszawie, szczególną ży-

Z LLEWY.
Represje wobec tow. kulturalino-oświatowego „Pochodnia“.

KOWNO, „Dzień Kowieński" do-| Szańcowskiej i Wiljampolskiej, z
Nosi: Jak się dowiadujemy, zbiórki | powodu odmowy udzielenia pozwo-
Szionków Kow. Oddz. T-wa „Pocho-| ienia przez władze, zostały zawie-

ia“, zrzeszonych w Sekcjach Sa-|szone,
Mowychowawczych Zielonogórskiej,

   

źmniejszenie kar wydalonym nauczycielom Polakom.

KOWNO. Z rozporządzenia mi- ,sięcy karę wydalenia p. Leonardowi
Stra obrony kraju 10 bm. ata WSausi który został ska-
olniona z dalszego odbywania ka- | zany na wydalenie na przeciąg 1 ro-
I Bauezycielka prywatna p.Zofja | ku do pow. Szakiowskiego. Termin

gajłłówna, która w swoimczasie |kary p. L. Woynarowskiego upływa
'dn. 8 maja.

 
   

      

   

ta wydalona do Janowa.
Pozatem zmniejszono do 3 mie-

Zamach na szyld polskiej czytelni w Szańcach.;

KOWNO. W. niedzielę 16 b.m. w ;szyld. Jest to już drugi wypadek za-
Ocy w lokalu polskiej czytelni w |machu na szyld polskiej czytelni w
ńcach przy ul. Sadowej 56 w |Szańcach,

ie nieznani sprawcy  Zzerwaliį || В

Telefon Redakcji,

Administracjaczynnawdnipowszednieod$doZe.

codziennie.

 

OSKIERKA
Po długich I ciężkich cierpieniach opztrzony 5. $. Sakramentami zmarł dnia 18 kwietnia

dn. 20 kwietnia o godz. 5-ej p.p. W sobotę dn. 21 b. m. o godz. 9-ej rano odbędzie się na-
bożeństwo żałobne poczem odprowadzenie zwłok na cmentarz Rossa

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają krewnych, przyjaciół i znajomych

de 6 i od

Kazimierza odbędzie się dziś

ona, Syn I Siostra.  
 

Odpowiedź Francji
STANOWISKO

POLITYKÓW FRĄ
| PARYŻ (Pat). a polityczne
|żywo komentują odpowiedź iran-
|cuską na notę Wielkiej Brytanii,
podkreślając, że Francja pozostaje
(wierna swojemu stanowisku wspra-
wie rozbrojenia. Polityka ta była
|jasno określona w nocie, wysłanej
[1. L do Berlina przez Paul-Bon-
jcour'a, w której Francja, zgodnie z
j zasadami wyrażonemi na konferencji
rozbrojeniowej, wysuwała rzeczowe
propozycje rozbrojenia. 10. IL, za-
raz po objęciu przez ministra Bar-
thou kierownictwa francuskiej poli-
tyki zagranicznej, rząd irancuski w
liście do Hendersona potwierdził
wierność tym zasadom. Gdy rządy
francuski i brytyjski lojalnie współ-
pracowały, celem uregulowania
sprawy rozbrojeniowej, ogłoszono
jdane budżetu niemieckiego, którego
wydatki wojskowe przewyższają
frs. 2.000.000.000, co stworzyło no-
wą sytuację. Francja spodziewa się,
że opinja angielska zrozumie moty-
wy decyzji francuskiej i odczuje ko-
nieczność porozumienia między obu
krajami. Ostatnia nota francuska
przyniesie otuchę państwom Małej
Ententy, o czem mógł się minister
Barthou upewnić z rozmów z mini-
strem Titulescu.

KOMENTARZE
PRASY FRANCUSKIEJ.

PARYŻ. (Pat). Prasa francuska
przyjęła bardzo przychylnie odpo-

  

  

 

   

   

  

  

 

 

zagranicą 8 zł.
PRENUMERATA: miesięczna 4 zi., z odnoszeniem | przesyłkąpoczłową ZŁ 4 gr. SĄ

©GŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (W lemowe) 35 za
tekstem (10 lamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstum po 28 gr. Ogłostosta
uyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e proc drożej. Terminy

druku mogą być przez Fdministrację dowołnie zmtentane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.     

Szczegóły spisku w Rumunji. Wiara w naród.
BUKARESZT (Pat). Śledztwo w

sprawie przygotowania na noc Wiel-
kanocy starego stylu zamachu stanu
w Rumunji wykazało, że spisek ten,
ma którego czele stał ppłk. Wiktor
Precup, miał na celu okalenie rzą-
dów partyjnych.w Rumunji i wpro-
wadzenie dyktatury z ppłk. Precupą
na czele, podporządkowanej królo-
wi Karolowi. Spiskowcy zorganizo-
wani byli już od 2 i poł roku, lecz
parokrotne ich zamiary dokonania
przewrotu nie dały się urzeczywist-
nić. Ostatni zamach przygotowany
był na noc z 7 na8, kwietnia, przy-
czem w stolicy wywołana miała być
sztuczna panika. Członkowie rządu
i wyższych władz państwowych are-
sztowani mieli być podczas rezu-

BIAŁA KSIĘGA ANGIELSKA,
LONDYN. (Pat), Biała Księga,

która ukazała się dzisiaj zawiera
różne dokumenty dyplomatyczne w
sprawie rozbrojenia, wymienione
pomiędzy rządem angielskim i nie-
mieckim w czasie od 14 lutego do 17
marca r. b. W liczbie ogłoszonych
not znajduje się nota francuska z 17
kwietnia, oraz uwagi niemieckie,
zakomunikowane rządowi brytyj-
skiemu w odpowiedzi na memoran-
dum angielskie z 29 stycznia b. r.

WASZYNGTON (Pat).

niem kół waszyngtońskich dowodzi,
że drzwi są otwarte dla dalszych
wysiłków w celu doprowadzenia do
ograniczenia zbrojeń. Dotychczas
brak jednak wszelkich oficjalnych
|kumentarzy.

KOMENTARZE PRASY ANGIEL-
KIEJ.$ й

LONDYN. (Pat). Cala prasa an-
gielska stwierdza, że ostatnia nota
irancuska zamyka rokowania bez-
pośrednie z Berlinem. Niektóre dzien
niki posuwają się nawet dalej w
swych konkluzjach, stwierdzając, że
rozbrojenie nie jest już więcej ak-
tualne i że konferencji rozbrojenio-
'wej nie pozostaje nic innego, jak
znaleźć formę wycofania się z hono-
rem,

„Times“ nie podziela obaw fran-
cuskich, twierdząc, že zbrojenia nie-
mieckie byłyby istotnie groźne i pro-
wokacyjne, gdyby zawierały również
zbrojenia zaczepne, jak czołgi, aero- wiedź, jakiej Francja udzieliła Anglii

na jej ostatnią motę w sprawie roz-
brojenia, Prasa twierdzi, że rząd
francuski miał. rację, stanowczo nie

plany bombowe i ciężką artylerję,
których inne mocarstwa pragną się
pozbyć w dążeniu do rozbrojenia.
Stanowisko ,Timesa* jest jednak

Ogłosze-|
nie w Londynie Białej Księgi, zda-!

zgadzając się na legalizację ponow- odosobnione, a argumenty dziennika
nych zbrojeń niemieckich, Zbrojenia mało przekonywujące.
te, wyraźnie stwierdzone, nie po-. Całą prasa angielska zdaje sobie
zwalały zresztą Francji na zajęcie sprawę, że projekt brytyjski prze-

innego stanowiska, Francja swemi stał być aktualny i że dalszy rozwój

rekcji w kościele, a król aresztowa-|
ny w drodze do kościoła, miał być
zmuszony do uznania nowych rzą-
dów dyktatorskich, podporządkowa-
nych jego władzy królewskiej.
Równocześnie przygotowywany był.
przewrót w większych ośrodkach
prowincjonalnych, a w samym Buka-
reszcie zgromadzenie w rękach
spiskowców pewnej ilości broni i
amunicji. Spisek został wykrytyi
udaremniony dzięki zeznaniom sier-
żanta Tanu, który w nagrodę mia-
nowany został na podporucznika i
wymieniony w rozkazie dziennym
armji, W! wyniku śledztwa odda-
nych zostało pod sąd wojskowy
oprócz ppłk. Precupa 7 oficerów i
5 osób cywilnych. 
 

Pod powyższym tytułem zamieś-
ciła „Gazeta Warszawska” z dn. 19
kwietnia artykuł wstępny, z które-
$o, ze względu na zasadnicze ich
znaczenia, podajemy poniżej najważ-
niejsze ustępy:

W dyskusji, między prasą sanacyjną, a

prasą narodową, z okazji rzekomego „roz-

łamu między młodymi, a starymi* obozu
uarodowego — pisze „Gazeta Warszawska”

— padł wyraz „wiara w naród”, wyraz w

ostatnich czasach często używany i nadu-

żywany. Mówi się „wiara w narėd“ tak,

jak mówi się np. „dzień dobry*, nie zasta-

nawiając się, czy się spotkanej osobie na-

prawdę dobrego dnia życzy.
Padło twierdzenie, że podstawą wszel-

.|kiego nacjonalizmu jest wiara w naród i że

obóz narodowy polski jest tej wiary pozba-

wiony.

Sądząc, że w Polsce przedstawiamy to,

co zagranicą nazywają nacjonalizmem, i że

nawet może głębiej pojmujemy zasady na- o sprawie rozbrojenia.
!'niem, które prawdopodobnie nie
niepokoiłyby Wielkiej Brytanji a
zbrojeniami, które zdaniem innych

| państw winny być zniesione.

POŁURZĘDOWY KOMENTARZ
NIEMIECKI.

BERLIN. (Pat). Wczoraj późnym
wieczorem Niemieckie Biuro Inior-
imacyjne ogłosiło dosłowny tekst no-
|ty francuskiej do rządu angielskiego.
Komeniując odpowiedź irancuską,
jpółurzędowa „Deutsche  Dipl, Pol.
Korrespondenz“ pisze:

Wysuwanie z naciskiem twier-
dzenia, że traktat wersalski został w
|jaskrawy sposób naruszony, staje się,
Isądząc z dotychczasowych rokowań,
manewrem taktycznym, który już
nikogo nie może zmylić. Nawet piąta
część traktatu wersalskiego zawiera
możliwości zbrojeń, których Niemcy
nie wykorzystały. !

W) tem miejscu „Korespondencja
powołuje się na prawo Niemiec do
zastąpienia przestarzałych jednostek
morskich nowemi, do budowy kale-
|gorji okrętów wojeunych, do posia-
dania artylerji polowej i t. d., pod-
kreślając, że strona niemiecka nie
wykorzystała w pełni tych upraw-
nień. Natomiast mocarstwa silnie
uzbrojone popełniły jakoby jaskrawe
naruszenie moralne i prawne posta-
nowień traktatowych.

Francja nie uniknie
ruszenia zobowiązań

zarzutu na-
rozbrojenio-

wych, chociażby zasłaniała się pod-|
wyżką niemieckiego budżetu wojsko;
wego, tem bardziej, że nowe kredy*
ty niemieckie na armję są tylko za-j
iządzeniem przygotowawczem, pod-|
jętem w związku z rokowaniami roz-
rojeniowemi,
   
   

rodowego myślenia i narodowej polityki, niż

|nacjonaliści innych krajów, uważamy się za

upoważnionych do wyjaśnień, co to jest

| wiara w naród, jako podstawa narodowego

| stanowiska.

Nasza wiara w naród, to jest wiara w

to, że człowiek swą wartość duchową i swe

poiożenie materjalne, swe wzniesienie się

od pierwotnej dziczyzny do wysokiej cywi-

lizacji zawdzięcza temu, że jest zorganizo-

wany w społeczeństwa; z postępem organi-

zacji społeczeństwa jednostka wznosi się w

swej wartości, staje się coraz więcej cywili-

zowaną; z rozluźnieniem więzów społecz-

nych dziczeje i upada.

Najwyższą iormą organizacji społecznej

jest naród w dzisiejszem tego słowa zna-

czeniu. Jest on tem silniejszy, im silniejsze

są węzły moralne i wogóle duchowe, które

go łączą w jedną całość, przy trwałych jed-

nocześnie podstawach jego* materjalnego

bytu. Im silniejszy jest naród, tem szybciej

jego jednostki wznoszą się w swej we-

wnętrznej wartości.

Pierwszym obowiązkiem jednostki jest

obowiązek względem narodu. Dla narodu,

jako całości, nie w pojęciu jednego, dzi-

siejszego pokolenia, ale we wszystkich, któ-

re były i będą, a predewszystkiem w naj-

bliższych, które po nas nastąpią, — pracu-

jemy i walczymy, mamy poświęcać swe wy-

siłki, swe dobro, swe życie.

Oto jest wiara w naród, która w sta-

nowi podstawę narodowego stanowiska w

życiu prywatnem i w polityce, podstawę

nacjonalizmu, jeżeli koniecznie mamy to

jakimś „izmem* określić.

Z tą podstawową wiarą, łączy się wia-

ra w siły, w żywotność, w te lub inne za-

lety swcjego narodu, różna u różnych ludzi,

w zależności od ich dojrzałości umysłowej,

temperamentu, szczerości, umiejętności za-

chowania myśli i słów w zgodzie z czyna-

mi. Ta wiara ma swoje granice, bo mają

granice siły i zalety narodu, Te granice w

myślach przekracza często naiwność ludz-

g|ka, w słowach — równie często dążność do 
ostatniemi posunięciami dowiodła,!
że pragnie powrotu do Genewy.
Stanowisko to zgodne jest z polityką,
jaką prowadziły również i poprzed-
Jnie rządy. Nie ulega wątpliwości, że
io szczere i otwarte stanowisko
Francji, które spotkało się już z ży-
wą aprobatą sojuszników, znajdzie
również zrozumienie we wszystkich
innych krajach, które zdają sobie
sprawę z tego, że Francja po przej-
ściach wojny światowej nie pragnie
ponownie narażać na szwank swego
bezpieczeństwa. Niektóre pisma
przewidują, że nota francuska wy-
woła pewne rozczarowanie w Lon-
dynie.

„Excelsior" uważa, że Francja
nie może krępować swych rąk,
wówczas gdy inni korzystają z zu-
pełnej swobody. Anglja mogłaby się
przyczynić jednem słowem do wy-
jaśnienia sytuacji. Gdyby Londyn
oświadczył, że w razie zaatakowania
Francji napastnik spotka u jej boku
Anglję, zagadnienie rozbrojenia nie

sprawy jest uzależniony od wyników
nowych wysiłków, które należy u-
czynić w Genewie.

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
donosi, że poza „białą księgą”, za-
„wierającą dokumenty dyplomatycz-
ne w sprawie rozbrojenia, nie ogło-
szono żadnej deklaracji, wyrażającej
pogląd oficjalny na sytuację. Prasa
londyńska poświęca dużo miejsca
impasowi rozbrojenia i podkreśla
zgodnie, że, jeżeli nota francuska
jest ostatnim słowem, to sprawa roz-
brojenia traci wszelkie cechy prak-
tycznej polityki. Zdaniem „Daily
Telegraph" _ stanowisko.  Francji|
względem żądań niemieckich jest;
najzupełniej zgodne z traktatami.
„Morning Post“ į „Daily Mail“ za-
jęły stanowisko przychylne wobec
nowowytworzonej sytuacji w dzie-
dzinie rozbrojenia, doniagając się
natychmiastowego wprowadzenia w
życie środków rozbrojenia narodów.
Jedynie „Times“ zajmują stano-
wisko odmienne, omawiając różnicę 'przeżywałoby kryzysu.

  

KOMUNIKAT STRONNI

pomiędzy zbrojeniami — rozbroje-

 

CTWA NARODOWEGO.

Wi d ” 3 TR wprowadzenia narodu na drogi dla niego

ia Oomosci p

s ! Przy całym swoim „nacjonalizmie'*

telegraficzne. „nigdy nie dawaliśmy i nie damy się przeko-

KRAJOWE. |nać, że naród bez szkody dla swej przy-

Z kościoła ks. Karola Boro-! szłości wszystko wytrzyma, że nie zaszko-

meusza w Warszawie odbył się po-|dzą mu glupie czy podłe rządy, że można

grzeb ś. p. Emila Rueckera, zastęp- go bezkarnie pchać do wykonywania po-

W niedzielę, dnia 22 kwietnia 1934 roku w sali przy ul. Orzeszkowej 11
odbędą się dwa zebrania pod nazwą:

Dzień Kupiectwa Polskiego
1) Zebranie zwołane przez Sekcję Kupiecką Stronnictwa Narodowego,

odbędzie się o godz. 12 m. 30,
Referaty wygłoszą: 1) Poseł Antoni Lewandowski z Bydgoszczy
na temat „POTRZEBY HANDLU POLSKO-CHRZEŚCIJANSKIEGO”

© 2) Poseł Józef Mazur z Grudziądza
na termat POŁOŻENIE KUPIECTWA i RZEMIOSŁA WOBEC NOWYCH

USTAW PODATKOWYCH. Wstęp wolny.
2) Zebranie zwołane przez Klub Narodowy odbędzie się o godz. 5 m.30

Referat wygłosi Poseł Jan Nowodworski

cy naczelnika wydziału prasowego!
ministerstwa spraw zagranicznych
oraz jego małżonki z Łubieńskich
Rueckerowej, zmarłych tragicznie
w katastrofie pod Radomiem. !

* We czwartek rano w gmachu
ministerstwa rolnictwa w Warsza-
wie otwarta zostałą 3 sesja między-
narodowej rady łowieckiej.

i 
ZAGRANICZNE.

** Wi ambasadzie polskiej w Lon-
dynie odbył się obiad, wydany przez
ambasadora Skirmunta na cześć
premjera Mac Donalda.

** W centralnym instytucie aero-
hydro - dynamicznym w Moskwie;
skonstruowano największy na świe-
cie samolot nazwany Maksym Gor-
kij. Rozpiętość skrzydeł wynosi
45 m., długość 35 m. a szybkość
240 km. na godzinę. Samolot może
zabrać 23 ludzi załogi. „Maksym
Gorkij' służyć ma do celów agita-
cyjnych.

** Przybył do Berlina premjer
bułgarski Muszanow.  Muszanow
przyjęty był przez prezydenta Hin-
denburga i kanclerza Hullera.

** Polsko-brytyjskie rokowania
węglowe uznano za celowe narazie
przerwać i wznowić dopiero wów-
czas, gdy każda z delegacyj ustali,
swoje stanowisko wobec postulatów|
drugiej delegacji. Następne posie-|
dzenie odbędzie się prawdopodobnie|
w końcu maja. Delegacja polska |
opuszcza Londyn jutro.

** W. porozumieniu z ministrem
spraw wewnętrznych prezes policji

 

 
  na temat „NOWY KODEKS HANDLOWY”

Wstęp za opłatą 20 gr. х zakazał urządzenia w dniu 20 bm,

mysiów, wyrosłych z nietrzeźwych ambicyj

jednostek, z nieznajomości jego położenia,

z podszeptów obcych i wrogich, że nie

zniszczy się jego sił moralnych przez walkę

z jego religją, przez tolerancję wszelkiego
paskudztwa moralnego i * obyczajowego,

przez głupie i podłe eksperymenty wycho-

wawcze na jego młodem pokoleniu, przez

teror, korupcję i upadłanie jego obywateli;

że wreszcie nie podeinie się materjalnych

podstaw bytu narodowego przez wyciskanie
ostatnich soków z mas narodu, odbieranie
im środków do życia i do pracy, przez za-

bieranie chłopu ostatniej krowy, a rze-

mieślnikowi jego narzędzi dla wyżywienia
jednej warstwy, dla pozyskania tych czy

innych, potrzebnych do polityki żywiołów,
dla zaspokojenia wszelkich apetytów mar+

notrawnych synów narodu, jego bękartów

1 przybłędów.

Takiej wiary w naród, któraby mówiła,
że on to wszystko wytrzyma, nie żywimy i
żaden obóz, szczerze narodowy, żywić jej

nie może. Ten, kto taką wiarę głosi, jest
wrogiem narodu, I głoszenie tej wiary nie

jest zazwyczaj długie, bo głosiciele jej do-

póty powtarzają, że ojczyzna jest silna jak
dąb, dopóki są w dostatecznej ilości —

żołędzie.

 
оее a———

projektowanych przez socjalistów i
komunistów maniłestacyj przed ra-
tuszem paryskim.

** Woldemaras pociągnięty został
do odpowiedzialności sądowej za
artykuł ogłoszony w „Tautos Bal-
sas', w którym ostro krytykował
wewnętrzną i zagraniczną politykę
rządu litewskiego.
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Sytuacja 1914--1934
Niemcy starają się zapewnić świat

nietylko o swych zamiarach pokojo-

wych w chwili obecnej, ale również,

że były niewiniątkiem w 1914. Zrę-

czna agitacja pozwoliła im przeko-

nać niektórych, że to w pierwszym

rzędzie Belgja i Francja wywołały
straszną katastrofę, I tak jak od 1905

do 1914 siały niezgodę między naro-

dami, by przygotować wybuch woj-

ny, podobnie postępują dzisiaj,

Strajki i zamieszki — oznaki

powszechnego niezadowolenia
wybuchają tu i ówdzie dzisiaj w Eu-
ropie. Wszak to niedawno była mo-

wa o interwencji zbrojnej armji

państw sąsiednich w: celu uspokoje-

nia Austrji. Czyż to nie przypomina

r. 19147

Przy reżymie hitlerowskim odży-
wa na nowo stary duch germański.

Jest to duch nawskroś wojowniczy.
Wojskowy jest w Niemczech wszę-
dzie na pierwszem miejscu, a osta-

tecznym celem życia narodowego

niemieckiego ma być pokonanie in-

nych narodów, oraz podporządko-

wanie ich kulturze germańskiej.

Stosunek Niemiec do kwestji roz-
brojenia, wycofanie się ich z Ligi

Narodów, ustrój wewnętrzny, a

również dzieło „Mein Kampi“ Hi-

tlera, które jest podnietą do woj-

ny — to wszystko nie pozwala wie-

rzyć w niemiecki pacyfizm.

To też alarmujące artykuły uka-

zują się w publicystyce całego

świata.
Przytoczymy tu te, których auto-

rów nie można posądzać o stronni-

CZOŚĆ,

W styczniu „Illustration* paryska

ogłosiła dwa artykuły Amerykanina,

który zna doskonale Europę. Autor

artykułów H. Leland-Stowe, kores-

pondent „New-York Herald Tribu-

ne', pod dłuższym pobycie w Niem-
czech, opisał swe wrażenia. Posta-

wił on pytanie, czy narodowi socja-

liści pragną pokoju, czy wojny. Sto-

we oblicza, że jest w tej chwili w

Rzeszy 1.330.000 ludzi umunduro-

wanych i prócz tego kilka miljonów

w różnych  „Verbandach*, które

mogą być zmobilizowane w ciągu

kilku godzin. Co do uzbrojenia, to

autor podaje, że „Waffen - Fabrik

Solothurn" w Szwajcarji, „Minimax

Gesellschaft" (fabryka gazów trują-

cych) w Amsterdamie, „Spółka Jun-

kers“ (aparaty lotnicze) w Szwecji,

„Auer Gesellschaft" (maski gazowe)

w Szwecji są tylko filjami niemiec-

kiemi. Pocóż więc tyle przygoto-

wań, skoro się nie pragnie wojny?

Artykuły „Illustration“  ošwietlają

również ciekawe sprawy mobilizacji

inteligencji, przenikania idei wy-

wrotowych i zatruwania młodzieży

„ewangelją ekspansji germańskiej.

| Taksamo „Le Mois” w artykule

„Wojna w 1934”, pisanym przez

Morgenthau'a, sekretarza skarbu

Stanów Zjednoczonych, widzimy te

same wnioski, co u Stowe, Autor

podnosi między innemi interesują-

cemi kwestjami,. „że Amerykanie

wierzyli, iż Niemcy zostały osła-

bione bez nadziei powrotu do stanu

przedwojennego. Mam _ powody

twierdzić, że Niemcy nie są tak roz-

brojone, by się nie mogły przygo”

tować do wojny”. 1 dalej dodaje:

„Dziki sposób postępowania w poli-

tyce hitlerowskiej, ideał zdwojonej

iudności w stosunku do Francji,

arogancja programu swastyki —

wszystko to ujawnia EuropieNiem-

cy jako potęgę światową wzrasta”

jącą, której” cele ponownie będą

uderzać w interesy innych państw.

Stąd analogja z sytuacją w 1914".

Przypominamy tu także czytel-

nikom świetny artykuł w „Revue

des Deux Mondes* z dnia 1 lutego

1934: „Konwersacje francusko-nie-

mieckie“, streszczony w swoim cza-

sie w „Dzienniku. Czyż Hitler

i jego zastępcy nie dowodzili, że są

otoczeni wrogami, gotowymi się rzu-

cić na nich? Biedne Niemcy są

zawsze zagrożone! Jest to stara

teorja okrążenia, na które się ża-

liły przed 1914 i które jest znowu

przez nie wysuwane. Warto to so-

bie przypomnieć.

Ostatnio M. Camille Bloch, prof.

Sorbonny i dyrektor Bibljoteki i

Muzeum Wielkiej Wojny w Paryżu,

napisał świetną książkę (Camille

Bloch — Les Causes de la Guerre

Mondiale, Paris), gdzie w formie

treściwej rozważa przyczyny wojny

światowej. Na podstawie dokumen-

tów stwierdza, że pokojowe uspo-

sobienie Rosji, Francji i Anglji było

uznane przez przeciwników. Warto

porównać sytuację 1914 z 1934 i roz-

ważyć,

Nie zapominając o innych spra-

wach, o których należałoby pamię*

 

„DZIENNIK WILENSKI

2 prasy.
Co się dzieje we Francji? Na temat tych oto kłopotów

Rząd p. Doumergue'a osiągnął króla rumuńskiego czyni katowicka

duży sukces. Zrównoważył budżet, „Polonia” następujące uwagi:

co nie było rzeczą łatwą. Natrafił| Prywatne życie piastuna korony nie

bowiem w swoim planie oszczędno- „jest jego sprawą prywantą. Nawet w Rumu-

ściowym na duży opór ze strony aji wywołuje niezadowolenie w szerokich

urzędników i ze strony byłych kom- „kołach społeczeństwa i podważyło bardzo

batantów. Wymanewrowano wszak- gruntownie autorytet króla. Dowodem tego

że między temi dwiema siłami jakieś wykryte sprzysiężenie oficerów, którego

pomyślne wyjście. Manifestacje, któ- celem jest przeczyszczenie otoczenia króla,

te w postaci półgodzinnych strajków a to znaczy — napędzenie p. Lupescu i jej

urządzają urzędnicy, nie są groźne. protegowanych. Aresztowano dotychczas

Rząd wszakże ma sporo innych kło- około 100 oficerów, m. in. pułkownika Pre-

potów. cupa, przyjaciela króla, który go sprowadził

Pisze o tem korespondent „Kurje” z Francji, gdy tam przebywał z panią Lu-

raPoznańskiego'*: |gescu po wyrzeczeniu się korony i ułatwił

Inna rzecz, że poraz pierwszy od cza- mu objęcie tronu.

sów rewolucyjnych ujawniona  ostala we! Jak skończy się ten ruch ofice-

Francji działalność poszczególnych ugrupo- 'rów, dziś trudno jeszcze powiedzieć.

wań politycznych nad utworzeniem  uzbro-| W każdym bądź razie stosunek króla

jenych, partyjnych sił bojowych. Prasa po- Karola do pani Lupescu stai się wielkiem

dała do wiadomości fakt organizowania zagadnieniem państwowem, które i w prze-

„Wspólnego frontu" przez siły socjalistycz- szłości bardzo silnie oddziaływało na ko-

no-komunistyczne ze współudziałem pew- lejne rządy w Rumunji. Król Karol nie cie-

nych skrajnych żywiołów radykalnychz szy się zbytniemi sympatjami w Rumunji,

posłem Bergery na czele. Ogłoszono miano- ale wygrywał on zawsze zręcznie liberałów

wicie w pismach dwa tajne „mobilizacyjne" & odwrotnie. Zrozumiano jednak manewry

Ordynacja
6. Komisje wyborcze.

Do przeprowadzenia wyborów u-j
stanawia się główną komisjęwybor: |
czą i okręgowe komisje wyborcze.|

jak i okręgowe komisje wyborcze;
składają się z przewodniczącego, je-
śo zastępcy, 4-ch członków i tyluż
zastępców. Przewodniczącego, jego
zastępcę i dwóch członków oraz ich
zastępców mianuje wojewoda Wi-
ieński (przypominamy, że nasze u-
wagi dotyczą tylko wyborów w m.
Wilnie).
ków i ich zastępców mianuje prezy-;
dent m. Wilna. '

Członkowie komisji wyborczej
muszą mieć prawo głosu przy wybo-
iach do rady miejskiej. Członkowie
głównej komisji wyborczej nie mogą
kandydować na radnych w całem
Wilnie; członkowie komisyj okręgo-
wych nie mogą kandydować w tym
okręgu, gdzie są członkami komisji
wyborczej. dokumenty, które świadczą o werbowaniu królewskie i dzisiaj nie ufa mu ani partja

przez lewicę mężczyzn, zdolnych do no- liberalna, ani partja włościańska.

szenia broni, których następnie wcielono do Gdy przeciwko korupcji i demo-

iormacyj bojowych. W Paryżu spotyka się ralizacji wystąpiła t. zw. „Żelazna

często na murach kamienic tajemnicze Gwardja', której zwolennicy zamor-

strzały, wyrysowane kredą, nieraz z do- dowali ministra Ducę, król!Karol

datkiem liter S. F. L O. (inicjały oficjalnej począł szukać kontaktu z tą nową

nazwy francuskiej partji socjalistycznej. organizacjąpolityczną.

Strzały te wskazują kierunek, w jakim na-| Pod jego wpływem skompromitowani

leży się udać, by dojść do kwatery socjali- przywódcy „Żelaznej Gwardji' zostali przez

stycznej. Podobno są to wzory, zaczerpnięte sąd uwolnieni, Wydaje się jednak, że i

z walk ulicznych, prowadzonych przezso- „Żelazna Gwardja”, przyszedłszy do wła-

cjalistów w Niemczech i w Austrji, aktóre |dzy, zażądałaby usunięcia i wydalenia pani

obecnie stosowane są we Francji według Lupescu, tak samo jak tego żąda armia.

wskazówek emigrantów socjalistycznych z Król opiera się tylko na armji, ale ta staje

Berlina i Wiednia, przebywających dziś nad się dla niego coraz mniej pewną, a razem z

Sekwaną. rosnącą niepewnością armji chwieje się

Widać z tego, że zwalczające się we tron Karola i — kto wie, czy nie przesądzą

Francji obozy liczą się jednak z možliwo- jsię losy dynastji Hohenzollernów w Rumu-

ścią czynnej rozgrywki i na wszelki wypa- jnji. Żaden naród, nawet najpotulniejszy nie

dek przygotowują się do niej. Nie wpływa zniesie, by jego najwyżsi przedstawiciele

to uspokajająco na atmosferę ogólną. Prze- |byli przedmiotem pikantnych sensacyj w

ciwnie, stan podniecenia nie mija, zwłaszcza |świecie, bo ostatecznie

dowania sędziego Prince'a nie daje oczeki- |nor.

wanych wyników. Ostatnie zeznania preze-

sa Lescouvć'go o b. generalnym prokurato- |zdaniem autora artykułu „Polonii

rze Pressard, szwagrze b. premjera Chau- przypomina

śledztwa w sprawie Stawiskiego. Poczucie Dragą, z którą wbrew woli narodu

korupcji i demoralizacji systemu staje się związał swe losy.

dość powszechne. W Rumunji wpływowe koła usiłują

jeszcze nakłonić króla Karola do opuszcze-

Trzeszczący tron. mia p. Lupecu i do pogodzenia się z królo-

Rumunja przechodzi ostatnio bar- |wą Heleną, jak to czynił swego czasu pre-

dzo silne przesilenie we wszystkich |mjer Maniu. Naogół jednak sądzą, że usiło-

dziedzinach swego życia. wania łe i teraz okażą się daremnemi i kry-

Obok wielkich trudności gospo-jzys dynastji rumuńskiej, trwający już od lat

idarczych ma Rumunja do przezwy-|

ciężenia ogromne trudności politycz-

ne na tle swoistych dla tego pań-

stwa  naddunajskiego

swemu rozwiązaniu.

| skich perypetyj króla Karola. ilubi się to nieraz podkreślać.

 

Wybory w był. kongresówce
i w Warszawie.

(Telefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Ogłoszone zostały wybory do Rad miejskich w mia-

stach mających ponad 10 tys. mieszkańców na obszarze całej b. Kon-

gresówki. Termin 27 maja.
Z niektórych miast dochodzą wiadomości o bardzo już żywem roz-

poczęciu się akcji przedwyborczej. :

Co do Warszawy, to zaczynają uporczywie krążyć pogłoski, że wy

bory odbędą się w drugiej połowie czerwca. Podobno odbędą się w tym

samym dniu, co i w Wilnie.

Na przyśpieszenie terminu wyborów w Warszawie wskazuje ożywio-

na działalność władz miejskich.

ART IS T iGIG TAE IIIIITO LLTIAI

Reforma podatku gruntowego.

Projekt reformy podatku grunto- R. P. Projekt będzie przedmiotem

który miał być tematem obrad obrad jednego z najbiiższych posie-

odawczych, będzie wyda- dzeń Rady Ministrów. (RAP).

Prezydenta |

wego,

ciał ustaw:
ny w formie dekrett

 

przemówienie b. pudła i. B.
prof. Krzyżanowskiego — niecen-

zuraine.

Niedzielny numer „Gońca Często*

|chowskiego” został skonfiskowany

Or. Wróblewski ma pozostać prezesom
Banku Polskiego.

Wobec wygaśnięcia kadencji

prezesa Banku Polskiego, od pewne-

go czasu wiele się mówiło o ewen-

tualnych kandydatach na to stano- 2 47 MW a wyj

wisko. Jak twierdzi warszawska pra jŚCIa , zawierający przemówienie

sa sanacyjna, kwestją to zostałajuż prof. Krzyżanowskiego na zebraniu

przesądzona, w najbliższych dniach | «Polit A
: 2 Baida :

bowiem па wniosek RadyManietrów ści dajpalatcaej Pokki

Pan Prezydent podpisać. ma nomi

Owndziesta «głodnych» maszerujenację, przedłużającą na dalszy 5-cio-

jetni okres urzędowania w Banku

Polskim dr. Władysława Wróblew- do Warszawy.

skiego w charakterze prezesa Ban-|  Prasą całej Polski zamieszczała
w swoim czasie obszerne sprawozda-

nią z procesu marynarzystatku „Po-
ku.

ionia*, którzy zbuntowali się przed

kilku miesiącami w czasie postoju

„Polonii* w porcie rumuńskim w

Konstanzy i odmówili posłuszeństwa

kapitanowi statku. Bunt tenwybuchł
wskutek tego, że le-

owy naczelny dyrektor
Banku Polskiego.

Rada Banku Polskiego na ostat-

uiem swem posiedzeniu powołała na || :

stanowisko dyrektora naczelnego dr. jak wiadomo, w: е

Leona Barańskiego, dotychczasowe- karz okrętowy nie dopuścił na statek

go zastępcę dyr. Wł.Mieczkowskie- jednego z marynarzy, który zaraził

go, który ustąpił ze stanowiska dy- się na lądzie. Lekarzpostanowił ode.

sektora naczelnego w Banku Pol- jsłać go do szpitala na lądzie.Mary-

kim. narze zapowiedzieli, że jeśli ich ko-

lega zostanie, oni w drogę nie ruszą.

i rai Sprawa znalazła się w sądzie.

tać w chwili przyjazdu do Polski jzwolniono z pracy.

francuskiego ministra spraw zagra- Obecnie pogrążeni w skrajnej nę-

nicznych, nie trzeba w pierwszym dzy marynarze postanowili szukać

rzędzie lekceważyć tego, co się
S " i id tym celu w ubiegłą niedzielę

„rw Niemczech ize, SE wszyscy, w liczbie 24, ruszyli pieszo
inni, wbrew pokojowym frazesom: z Gdyni i maszerują do Warszawy.

naszego zachodniego sąsiada. :
L. P. do Warszawy.

& 
żę

|za artykuł „W! poszukiwaniu wyj-|

dla siebie ratunku w Warszawie. (W.

[wyborczych na obwody, więc o ile

składają się z 5 członków i ich za- nych.

rzuca to cień па|

Kryzys  dynastyczny Rumuni|; numer porządkowy, nazwę uli-

sprawę Obrenowiczów|

tempsa, ujawniły nowe nadużycia, miano- jw Šerbji, kiedy to król Aleksander,|

wicie wstrzymywanie przez Pressarda bieśu został zamordowany wraz z królową|

wielu, w ten czy inny sposób zbliża się ku'

Słusznie w końcu przypomina:

stosunków. jeszcze raz „Polonia“, że życie pry" dziennie, a w tem przynajmniej przez

Trudności te komplikuje przesilenie 'watne kierowników państwa nie jest 2 godziny po godz. 16-ej. W tym cza-

dynastyczne, wynikłe na tle małżeń- wyłącznie ich sprawą prywatną, jak sie loże miówikakoowi ms Wil

Uniewinnionych uczestników buntu |.

|
!

regulamin wyborczy
podział okręgów

Ponieważ
przewiduje także

Pozostałych dwóch człon- |

8. Kalendarzyk wyborczy. i
1-szy dzief.  Zarządzenie wy-,

borów. Pismo zawiadamiające o za- konywują

wyborcza do rd zaiejskich,
(Początek patrz Nr. 102 z dn. 18 b. m.).

10. Wyniki głosowania.
Obliczenia oddanych głosów do-

te komisje wyborcze,
rządzeniu wyborów powinno poprze przed któremi odbywa się głosowa-

najmniej o dzień jeden.
20-ty dzień, Główna Komisja

Wyborcza ogłasza plakatami: |
a) podział miasta na okręgi i

obwody głosowania,
Ib) skład komisyj wyborczych,
c) lokale i godziny urzędowania

komisyj,
d) termin i miejsce

spisu wyborców, :
e) liczbę radnych, przypadają-

cych na każdy okręg,
#) termin zgłaszania list kandy-

datów,
$) liczbę wyborców  uprawnio-

nych do zgłoszenia list kandydatów
dla każdego okręgu wyborczego.

24-ty dzień, Prezydent miasta
doręcza przewodniczącym komisyj
wyborczych okręgowe i obwodowe
spisy, wyborców.

26-ty dzień, Wyłożenie w lo-

wyłożenia

 
taki podział nastąpi, muszą być u-
tworzone także obwodowe komisje
wyborcze. į

Obwodowe wyborczekomisje

stępców. Wiszyscy oni są powołani
przez główną komisję wyborczą.

7. Spisy wyborców.
|  iWłszystkie osoby, posiadające
prawo wybierania do rady miejskiej
powinny być zamieszczone w: spisie
'wyborców. Spis wyborców sporzą-
‚ата prezydent m. Wilna na podsta-
,wie danych i materjałów, gromadzo-
iaych przez biuro meldunkowe m.
| Walna.
| Spis wyborców może być sporzą-
|dzony albo wedłuś ulic i numerów
|domów, albo w porządku abecadło-

2 i iski i = In ód i i nie i ho- = ь
že šledztwo w sprawie Stawiskiego i zamor = naród i podrywa jego znaczenie i ho |wym nazwisk wyborców.

Spis wyborców powinien zawie-

-y, Nr. domu, nazwisko, imię, dzień,
miesiąc i rok urodzenia, od kiedy
1aieszka w gminie, oraz trzy rubryki
„wolne, z których dwie pierwsze słu-
Jżą do zaznaczenia oddania głosu
|przy wyborach normalnych bądź u-
|jzupełniających, trzecia zaś, obszer-
|niejsza, na inne zapiski, w której no-
jtuje się specjalny tytuł zapisu do
spisu wyborców, jak np. „posiadacz
nieruchomości”, „urzędnik państwo-

wy” i t. p.
j Spisy wyborców powinne być
wyłożone do przejrzenia w lokalach
okręgowych komisyj wyborczych
przez dni 7, najmniej przez 5 godzin

na wolno przeglądać spisy wybor-
„ców i czynić odpisy.
W czasie wyłożenia spisów, każdy

mieszkaniec m. Wilna ma prawo
wnieść do okręgowej komisji wybor-
czej reklamację popartą dowodami,
z powodu pominięcia jego samego
lub kogo innego w spisie wyborców,
oraz przeciwko wpisaniu osoby nie-
uprawnionej do głosowania. Rekla-
macje składać należy na pismie, lub
ustnie do protokółu. Przesyłanie
pocztą reklamacyj jest wyłączone.
Reklamację załatwia Komisja Okrę-
gowa w ciągu trzech dni i o decyzji
zawiadamia reklamującego.

TTTTASTETAKAS

»(fiara binrokracji demonstrajeo.

„Na podjeździe gmachu komunika-
cji przy ul. Chałubińskiego 4 w War-
szawie głoduje już od czterech dni
w autobusie .p. n. „Rakieta” bez nu-
meru rejestracyjnego—inwalida wo-
jenny, 37-letni Czesław Nowotczyń-
ski, zamieszkały z żoną i dwojgiem
dzieci przy ul. Wilczej 46,

Onegdaj po południu do głodują-
cego inwalidy, który zupełnie opadł
z sił i zemdlał, wezwano pogotowie
ratunkowe. Lekarz po udzieleniu po-
mocy pozostawił Nowotczyńskiego,
ina wyraźne żądanie, nadal w auto-
busie.

Dzieje Nowotczyńskiego są tra-
giczne. Z zawodu mechanik-szofer,
skapitalizował cwą rentę inwalidzką
iza otrzymane od min. pracy i opie-
ki społecznej pieniądze nabył auto-
bus, chcąc go uruchomić na jednej z
zamiejskich linji, Mimo starań, trwa-
jących kilkanaście miesięcy, No- |
wotczyński nie otrzymał koncesji.|
Proponowano mu wprawdzie linje
autobusowe, jednak o tak małej
frekwencji, że Nowotczyński odmó-
wił, wiedząc zgóry, iż na linji tej nie
będzie się mógł utrzymać.

Nowotczyński głoduje w dalszym
ciągu, a sprawa jego koncesji, o któ-
rą prosił na linię Warszawa—Płońsk,
dotychczas jeszcze nie jest załatwio-
na",

kalach okręgowych komisyj wybor-
czych spisów wyborców do przej-
rzenia na przeciąg 7 dni.

30-ty dzień, Ostateczny termin
zgłaszania list kandydatów na rad-

;  33-ci dzień, Ostateczny termin
idla przewodniczącego komisji do wy
jtykania braków dub wad zgłoszonej
listy i wezwania pełnomocnika listy
do uzupełnienia braków.

|  34-ty dzień, Unieważnianie list w
jcałości lub częściowo, o ile wytknię-
te braki nie zostały usunięte.

34-ty dzień, Ostateczny termin
ewentualnego cofania podpisów wy-
borców pod zgłoszonemi listami kan
dydatów.

36-ty dzień. Ogłoszenie plakata-
mi przez Komisję Wyborczą:

ia) list kandydatów, uznanych za
ważne,

ib) dzień j czas głosowania,
c) lokale, w których odbywać

się będzie głosowanie.
40-ty dzień. Ostateczny dzień,

kiedy powinno odbyć się głosowanie.

9. Mężowie zauiania,

Zarówno główna komisją wyborcza, |dzić datę zarządzenia wyborówco- nie, Obliczenie dokonywane jest za-
} raz po ukoūczeniu glosowania,

Komisja na podstawie obliczenia
ustala: a) ile ważnych kart do gło-
sowania otrzymała każda lista kan-
dydatów, oraz b) ile każdy z kandy-
datów uzyskał ważnych głosów.

Po zestawieniu wyników głosowa
nia w okręgu wyborczym, okręgowa
komisja wyborcza przystępuje do
podziału mandatów.

Podział mandatów pomiędzy listy
kandydatów odbywa się proporcjo-
nalnie do liczby głosów, według sy-
stemu de Hondt'a.

Po dokonaniu pódziału manda-
tów pomiędzy listy kandydatów, o-
kręgowa komisja wyborcza przystę-
puje do ustalenia, którzy z kandyda-
tów zostali wybrani do rady miej-
skiej.
O pierwszeństwie i kolejności wy-

boru do rady miejskiej poszczegól-
nych kandydatów decyduje kolejna
względna większość głosów odda-
nych na poszczególnych kandyda-
tów.

Jeżeli liczba kandydatów, na
których głosowano z danej listy, nie
wyczerpie pełnej ilości przyznanych
tej liście mandatów, wówczas pozo-
stałe mandaty przypadają innym kan
dydatom tejże listy w kolejności u-
mieszczenia ich na liście.

Za zastępców radnych w poszcze
gólnych okręgach wyborczych uzna-
je się tych kandydatów z danej listy,
którzy mandatu nie uzyskali, a 0-
trzymali zkolei największe ilości
głosów.

Zestawienie wyników wyborów
dla całego miasta ogłasza Komisja
Wyborcza plakatami.

ii. Protesty wyborcze i uniewažnie-
nie wyborów.

Jeżeli wybory zostały przepro-
wadzone niezgodnie z przepisami i
popełnione uchybienia mogły wpły-
nąć na wynik wyborów, lub jeśli zo-
stanie stwierdzone, że w okręgu wy*
borczym dopuszczono się przy wy* Przy sprawdzaniu urny. wybor-

'czej, głosowaniu, obliczaniu i; ustala-
niu wyników głosowania przez ko-

borach przekupstw, fałszu lub jakie-
gokolwiek podstępu — wówczas wy*
bory są nieważne.

| misję wyborczą, mają prawo być o-| Protesty przeciw wyborom moż-
becni mężowie zaułania wyborców, na składać w ciągu 7 dnipo ogłosze”
zgłoszeni przez pełnomocników list niu wyników przez Komisję Wybor”
po jednym dla każdej komisji. Mąż |czą. Protest może składać conajmniej
zaułanią powinien mieć prawo wy- |iaka liczba wyborców danego okrę*

Pod powyższym tytułem za-
mieszcza „Robotnik“ następującą |
wiadomość:

 

bierania do rady miejskiej i okazać,
przewodniczącemu komisji wybor-|
czej imienne pismo delegaćyjne, wy-|
Gane przez pełnomocnika listy i po-|
twierdzone przez przewodniczącego|
głównej komisji wyborczej. |

IMąż zaufania nie może w lokalu
wyborczym agitować, przemawiać,
rozdawać kart do głosowania i t. p.|

PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem
posiedzeniu komisji parlamentarnej,
badającej wypadki lutowe, podczas
przesłuchiwania jednego z. przywód-
ców  monarchistycznej organizacji
Action Francaise admirała Schwe-
rera, doszło do incyndentu. Świadek
zeznał mimochodem, że wydał pole-
cenie uzbrojenia członków organiza-
cji, by mogli odpowiadać na ataki
napastników. Oświadczenie to wy-
„wolato burzę wśród lewicowych
członków komisji, Dały się słyszeć
okrzyki „zabójca!' Przewodniczące-;
„mu z trudem udało się uspokoić|
wzburzenie, ‚

Świadek oświadczył dalej, że ce-,
lem monarchistów jest obalenie:
ustroju republikańskiego, który —!
zdaniem członków organizacji—pro"

PARYŻ (Pat). a posiedzeniu
komisji do spraw Stawiskiego miano
w dniu dzisiejszym przesłuchać po-
nownie prezesa trybunału kasacyj-
nego Lescouve, poczem miała na-
stąpić jego konfrontacja z byłym
prokuratorem Pressardem. = Tym-
czasem prezes Lescouve odmówił

PARYŻ (Pat). Sprawa obecne-;
в0 miejsca pobytu Trockiego nie
przestaje żywo interesować prasy,
która zamieszcza na ten temat róż-'
ne pogłoski, |

Niektóre dzienniki twierdzą, iż|
Trocki już opuścił Francję. Według
innych pogłosek, pozostaje on na-
dal w swej willi w Barbuson, która
jest otoczona bez przerwy przez
dziennikarzy i fotografów. Rząd
francuski — jak wiadomo — udzielił
Trockiemu prawa pozostania jesz-
cze przez kilka dni we Francji dla
zlikwidowania swych spraw. 
Z komisji do spraw Stawiskiegó.

gu wyborczego, jaka jest uprawnio-
na do zgłoszenia listy kandydatów.
O unieważnieniu wyborów do ra“

dy miejskiej m. Wilna decyduje wo0-
iewoda Wilenski.
W razie unieważnienia wyborów

muszą odbyć się wybory uzupełnia”
jące.

 

Echa wypudków lutowych © Paryżu,
Zeznania przywódców monarchistów.

wadzi do ruiny. (W chwili obecnej
vrganizacją liczy 70 tys. członków:
przyczem siły jej wzrosły znacznie
od czasu ostatniej manifestacji. Ma”
rifestanci monarchistyczni w dniu 6
lutego mieli za zadanie ujawnić tyl
ko swe przekonania i bynajmniej nie
zamierzali zdobywać szturmem Izby
Deputowanych. Podczas manifestacji
nie byli uzbrojeni. Admirał nie waha
się jednak poinformować komisji, że
obecnie członkowie Action Frangai*
se noszą stale przy sobie broń, aby
odeprzeć ewentualne ataki.

Zkolei zeznawał przywódca mo“
narchistów Leon Daudet. Członko”
wie komisji zrzekli się stawiania py”
tań świadkowi,
ności politycznej, jako ogólnie zna”
nej.

kategorycznie stawienia się na po”
siedzenie komisji, twierdząc, że
procedura sprzeciwia się konfroń*
tacji z byłym prokuratorem Pressar-
dem, w stosunku do którego ż roz”
kazu ministra sprawiedliwości pro”
wadził dochodzenie służbowe.

Gdzie przebywa Trocki?
PARYŻ (Pat). Wbrew doniesie”

niom dzienników Trocki nie opuści
dotychczas swej willi w Barbusson:
Według ostatnich informacyj Hava”
sa nie otrzymał on również noty”.
fikacji uchwały rady ministrów, za”
kazującej mu prawa pobytu we
Francji Według innych informacy!
Trocki opuści granice republiki W
ciągu 23 dni. Willa Ker- Moniguč
jest w dalszym ciągu obięgana prze?
reporterów dziennikarskich ifoto”
grafów. Е a

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono”
szą: Rada ministrów  obradował*
dziś nad sprawą ewenlualnego za
mieszkania Trockiego na terytorju”

 
co do jego działal* |

. ..

Rekonstrukcja rządu Jugosławii.
BIAŁOGRÓD. (Pat). W. środę nictwa — Demetrowicz.

król podpisał dekret, wprowadzają-| Na ich miejsce weszli: gen Milo-
cy zmiany w składzie gabinetu rządu wanowicz, obejmujący tekę wojny,
premjera Uzunowicza. „ministrem lasów i górnictwa został

Wskutek rekonstrukcji tej ustą- Drwar, ministrem spraw  społecz-
pili ministrowie: wojny i marynarki nych — Nowak, wychowania fizycz-

Hiszpanji. Ambasador hiszpański W
Paryżu  zakomunikowai  rządow*
swemu pogłoski о zamierzony”
wyjeździe Frockiego do Hiszpani”
Tymczasem władze centralne
Madrycie nie otrzymały od Troć
kiego żadnego podanią o udzieleni? 

Prawdopodobnie jutro przybędą higjeny — Putzelz, wychowania В-

—gen. Stojanowicz, komunikacji — nego — Andzelewicz, komunikacji—

Radiwojewicz, spraw społecznych i Milosawlewicz. 9
Pozostałe teki — bez zmian.

mu prawa azylu. Trocki nie posiś”
da paszportu na wjazd do Hiszpani”
WI tych warunkach nie może 0%
przekroczyć granic Hiszpanii.

 
zycznego — Handzek, lasów i gór-|  
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W. związku z przypadającą w
aniu wczorajszym rocznicą 15-lecia
odzyskania Wilna, w kościołach wi-
leńskich odbyły się nabożeństwa
z  okolicznošciowemi  kazaniami.
Nadto w godzinach rannych wszyst-|
kie średnie zakłady naukowe i|

„szkoły powszechne wysłuchały na-
bożeństw w kościołach, gdzie a
każdą niedzielę uczęszczają na)
Msze św. \

Około godz. 11 wyruszył z placu!
Łukiskiego na cmentarz Rossa po- |

KRONIKA.
15-LECIE ODZYSKANIA WILNA.

Budowa pomnika A. Mickiewicza.

DZIENNIK

Plan regula
SPORZĄDZONY BĘDZIE

la rozwoju miasta potrzebny
jest plan regulacyjny, obejmujący ca-
łe miasto, a więc arterje, domy, pla-

chod młodzieży ze średnich zakła- ce, skwery, parki, mosty i t. d., oraz
dów naukowych ze sztandarami i wykazujący skupienia mieszkańców
wieńcami. W, pochodzie wzięły u-.w poszczególnych dzielnicach, okrę-
dział wszystkie gimnazja i licea.gi uprzemysłowione, ulice handlowe
|Niesiono około 20 sztandarów i 33 i t. p., ze wskazaniem jednocześnie

wszelkich urzędów i instytucyj, po-
siadających własne gmachy.
Tego rodzaju plan, na podstawie za-

wieńce, |
Pochód przeciągnął ulicami: Mic-

kiewicza, placem Magdaleny, Zam-|
kową, Wielką,  Ostrobramską 5
przez Piwną udał się na cmentarz |różnych statystyk,
Rossę, gdzie złożono wieńce u stóp
pomnika obrońców Wilna.

umożliwia prze-

| nieniem nawet

trzeb i wymagań ogólnych w naj-
bliższej przyszłości,

Szalony rozwój techniki w wieku

|dewszystkiem rozwój i następnie pla|

czalnie będą trwały około miesiąca
1 po ich zakończeniu rozpocznie się
budowa pomnika, która będzie
trwało około roku. Pomnik stanie
bowiem 3 maja 1935 roku, albo też

Jak wiadomo, w tych dniach roz-
poczęły się roboty nad przygotowa-
niem terenu, na którym ma stanąć
pomnik Adama Mickiewicza. Ro- |
boty ziemne wykonuje Magistrat z|
własnych funduszów. |w jesieni tegoż roku.

pierwszym rzędzie przystą- Jednocześnie z
piono do zdejmowania chodnika |budowy pomnika
kcło placu Orzeszkowej, a równo- |przystąpi do przeprowadzenia jezdni
cześnie, po przekopaniu trawnika,
rozpoczęto prace nad układaniem

nowego chodnika.
MW nocy z czwartku na piątek

postanowiono wyciąć 10 lip, rosną-
cych między starym chodnikiem
a nowym. Pozostała ilość drzew
wycięta zostanie w trakcie dalszych
robót. Następnie ułożona będzie w
tem miejscu jezdnia.

Wspomniane prace

rozpoczęciem

Tam również ulegnie wycięciu kil-
kanaście drzew,

W. obecnej chwili układany jest
nowy chodnik poprzez trawnik na
placu Orzeszkowej.

Pierwsze transporty obrobionego
granitu już na jesieni przybyły do
Wilna. Dotychczas przywieziono
2 wagony. Pozostaje jeszcze do

przypusz- przywiezienia około 30-tu.

„JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna o zachmurze-

niu umiarkowanem. Ciepło. Słabe
lub umiarkowane wiatry zachodnie
1 poludniowo-z»chodnie

DYŻURY APTEK.

Wilnie, korzystająca z ulgi podat-
kowej, może wynosić w obrocie
mąka 1200 kg.

Ulga powyższa obowiązuje jedy-
nie w roku 1934 i dotyczy tylko
tranzakcyj giełdowych maką

ы Šie w nocy dyżurują następujące aWycieczka do ZSRR. Izba
pteki: je D

Augustowskiego — ul. Mickiewicza Przemystowo-Handlowa w Wilnie
organiznje wycieczkę do ZSRR, w
której wezmą udział przedstawiciele
miejscowych sfer gospodarczych
zainteresowani w ożywieniu stosun-

A.|ków gospodarczych pomiędzy Pol-
ską a Sowietami. Wycieczka ma
wyjechać w końcu maja według
marszruty Mińsk — Leningrad —
Moskwa i będzie trwała około 7
dni. Wycieczka nawiąże kontakt z
szeregiem turystów i organizacyj
gospodarczych, będzie też m. in. na
Festivalu muzycznym w Leaingra-
dzie oraz zwiedzi wystawę pt. „Wy-
niki 16 lat budownictwa socjalistycz-
negu*. Koszta wycieczki łącznie z
paszportem zagranicznym i wizą
wyniosą prawdopodobnie około 550
zł. Według innego warjantu z Mo-
skwy wycieczka miałaby się udać
ponadto dó Charkowa, Daiepro-
stroju i Kijowa, co zajęłoby jeszcze
około 5 dni i kosztowało dodatkowo
około 300 zł.

Wycieczka ta wzbudza wśród
śfer gospodarczych duże zaintere»
sowanie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— VI Kurs Gazowy Polskiego

Czerwonego Krzyża dia lekarzy.
Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie-
go Czerwonego Krzyża organizuje w
pierwszej poiowie maja r. b. ostatni
VI kurs z ratownictwa i obrony
przeciwgazowej dla lekarzy. Zapisy
przyjmuje biuro P. C. K. pizy ul.
Tatarsaie) 5 w godzinach od 8 do 15
— Zebranie związku pracow-

ników miejskicn. Onegdej odDy::
się doroczne waine zebran.e Zwią:-
ku Pracowników miejskich magi-
stratu wileńskiego. Po omówieniu
szeregu boiączek zawodowych przy-
stąpiono do wyborów nowego Za-
rządu. Największą ilość głosów, bo
206 na ogólną ilość 226 głosujących
uzyskał naczelaik wydziału drogo-
wego inż. Wątorski, który najpraw-
dopodobniej powołany zostanie na
stanowisko prezesa Związku. W
skład Zarządu weszli pozatem: pp.
dr Kasperowicz, Romuald Nahorski,
feodor Nagórski, Szematowicz, Gry-
gieli. Podział funkcyj między no-
wymi członkami Zarsądu nastąpi w
najbliższych dniach

Harcerstwo organizacją
wyższej użyteczności pubiicznej.
Naczelae wiadze harcerskie czynią

Nr. 10 (telef. 9-8); Jurkowskiej ! Romec-
iego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie «s przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIAS
— Stan zdrowia Arcypasterza.

Wczoraj upłynął 6 dzień od chwili
powtórnej operacji „). E. ks. Arcy
biskupa. Stan pooperacyjny jest do-
bry, choroba zaś likwiduje się nor-
malnie. Temperatura wynosiła wczo
raj 37,', tętno zaś 80. Samopoczu
<ie chorego bylo dobre. Arcypa-
sterz interesuje się otoczeniem,
rozmawia z ožywieniem i przegląda
prasę. Djeta jest obecnie zbliżona
do mormainego pożywienia.

Należy zatem spodziewać się, że
przewidziany termin trzytygodnio-
wego pobytu w klinice nie będzie
przekroczony.
— Nabożeństwo w kenessie

karalmskiej. W niedzielę, dnia 22
. m., o godz. 10,30 w kenessie ka-

Taimskiej odbędzie się nabożeństwo
Z okazji 15-lecia wyzwolenia Wilna
i Wileńszczyzny.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie komitetu roz-

budowy. Onegdaj odbyło się w
©kalu magistratu posiedzenie Ko-
Mitetu rozbudowy. Na pesiedzeniu
Przyznano 75 peżyczek petentom
ubiegającym się o kredvty na bu-
dowę domów drewnianych i do-

ńczenie rozpoczętych już budowli
Wobec wyczerpania przyznanego
Miastu kontygeniu w wysokości

1000 złotych. Komitet w najpliz-
Szym czasie ponowi starania o
Przyznanie Wilau odatkowych kre-
dytów na budownictwo drewniane.
— Nowa ulica przy kościele

Pranciszkanskim. W ciągu bie
į žacego miesiąca organa techniczne

Żarządu miejskiego przystąpią do
dalszej budowy nowej ulicy łączącej
łauł. Franciszkański z ul. Trocką.
Nowa ulica ciągoąć się będzie na

‚ | Przestrzeni 100 metrów. Dzięki po-
‚ ! „czeniu z ul Trocką karetka pogo-
; Wia ratunkowego uzyska łatwiejszy

jazd z lokalu vogotowia.
SPRAWY PODATKOWE.

— Podaiek przemysłowy od
rotu. liba Skarbowa komunikuje:
dniu 15 kwietnia br. zostały ro-

tesłane nakazy piatnicze na pań
| stwowy podatek przemysłowy od

Obrotu za r. 1933.

  
W

z drugiej strony, od ul. Wileńskiej.|

XX dał każdemu większemu osiedlu
moc udogodnień, jednakże dla stwo-
rzenia ich wymaga się odpowiednich
jwarunków, które muszą być przy-
jgotowywane celowo i konsekwent-
|nie,
| Przygotowanie tych warunków

Zarząd miasta jest niemożliwe bez planu sytuacyj- |
„nego.

Idąc za głosem konieczności,
samorząd wileński postanowił opra-
cować taki plan. Prace przygoto-
wawcze trwają już kilka lat, Nie jest
to duży okres, gdy się zważy szczup-
łe fundusze, na ten cel przeznaczo-
ne, oraz brak odpowiedniej ilości fa-
chowców.

Dotychczas jeszcze Wilno ma tyl-
ko stary plan rosyjski z 1875 roku,
sporządzony przez urząd gubernjal-
my. Wispomniany plan obejmuje 1256
ha i jest nieścisły. Pozatem pozosta-
ły informacje z czasów okupacji nie-
mieckiej, jednakże nieścisłe i mało
znaczące z uwagi na niewielki te-
ren, do którego się odnoszą.

Kwestja sporządzenia planu re-
gulacyjnego, opartego na jaknajbar-
dziej wiarogodnym materjale, wyło-
niła się jeszcze przed wojną w roku
1912-tym, kiedy rozpoczęto pierw-

|

SPRAWY ROBOTNICZE.
—Posiedzenie nadzwyczajne

komisji rozjemczej do spraw
rolnycn. W przysziy wtorek w lo-
kaiu laspektoratu Pracy 63 Obwodu
przy ul. Ostrobramskiej 19 odbędzie
się posiedzenie nadzwyczajnej ko-
misji rozjemczej do spraw rolnych
na powiat wiieńsko-trocki. Rozpa-
trzonych zostanie kilkanaście zatar=
gów, powstaiych między właścicie-
lami majątków ziemskich a robotni=
kami roinymi. Komisja nadto ma
wydać orzeczenie w Kwestji wyso
kości płac za wykonywanie pracy
w poszczególnych gałęziach rol
nictwa.
— Konferencja krawców. Na

23 bież. mies., wyznaczone zostało
pesiedzenie przeastawicieli cechów
1 zWiązkow krawieckich w Sprawie
poruzumienia się co do waiunkow
<awaiCia umowy zbiorowej na ron
1934-ty.

TURYSTYKA.
— Wycieczki do Wilna. W! dru-

śiej połowie maja oraz w czerwcu,
lipcu i sierpniu r. b., spodziewany
jest przyjazd licznych wycieczek
krajowych i zagranicznych. Poza
wycieczkami z Warszawy, Krako-
wa, Lublina, Lwowa i Poznania ma
„przybyć większa wycieczka ze
Sląska i z Cieszyną oraz kilką wy-
cieczek z państw bałtyckich, Ru-
munji, Niemiec, Francji i Belgji.

 

fear i mużyka
— Teatr Miejski Pohulanka, — Dzis

© godz. 5 wiecz. leair Kohulanka daje po

cenach zniżonych głośną komedję saty-
ryczną Aniomego Sionimskiego p. t. „Ko-
azina w wykonaniu świetnie zgranego ze-
spofu z A, Lodzinskim w roli Lekcickiego.
Kežyserja W, Czengerego, dekoracje W.
Makojnika.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Rodzina* ceny
zniżone,

Dziś „Skąpiec' Moliera dla młodzieży
szkolnej. W przygotowaniu komedja w 3-ch
akiach J. Devela p. t. „Lowariszcz“,
— Niedzielna popołudniówka, W. nie-

dzielę o godz. 4 popot. świetna komedja A.
tredry „ran Geldhab“.
— f[eatr Muzyczny „Lutnia“. „Ma-

newry jesienne. Występy Ulgi Szumskiej.
Dzisiejsze przedstawienie dla garnizonu wi-
leńskiego wypełni nadwyraz barwna i me-

 
Uwidocznpiony w nakazach po-
ek płatny jest w terminie do
a 15 maja 1934 r.
W terminie wyžej wskazanym
ysługuje płatnikem prawo wnie-

dąt

dni 
brz.

starania u władz państwowych o ledyjna operetka Kalmana „Manewry je-
s'enne” w pierwszorzędnej obsadzieuznanie związku za organizację 5"ne : : 0
nicznej z Olgą Szumską w roli głównej. Po-

wyższej użyteczności publicznej. śrątak. 8.15 w. Jutro w Šios G Wa:
Sprawa po »yższa znajdzie się wkrót-
ce na porządku obrad Rady mini-

newry jesienne”.

— Popołudniówka niedzielna po cenach

WILEŃSKI *

cyjny Wilna.
DO i STYCZNIA 1936 R.

: й ASTER
sze roboty kanalizacyjne w mieście.
Okazało się wówczas, że bez takie-
go planu niesposob przeprowadzić
kanalizacji.

Z tego więc powodu ówczesne
władze samorządu rozpoczęły tegoż
jeszcze roku pomiary. Roboty pomia
rowe prowadzono przez 2 lata, t. j.
do początku wojny światowej,

Po odparciu inwazji bolszewic-
|kiej, w dalszym ciągu zastanawiano

wartych w nim danych i ponadto się nad sposobami kontynuowania|
„tych prac.

IW r. 1924 zostaje opracowany!
nową rozbudowę miasta z uwzględ- program robót i ich kosztorys, który;

najpilniejszych po- określono wówczas na 600 — 700 ty.
|sięcy złotych.

KRealizować program rozpoczęto
dopiero w latach 1928-1929, kiedy
iio przyznane zostały odpowiednie
kredyty na ten cel.

Rozpoczęto więc znowu roboty
pomiarowe; pomiary sytuacyjne i
warstwicowe. Aczkolwiek prace po-
suwały się dość wolno — to jednak
do roku bież. wykonano trzy czwar-
ie całokształtu robót. Pomiarów do-
konano w dzielnicach śródmieścia i
południowo - zachodnich. Pozostałe
roboty zakończy się jeszcze w roku
„bieżącym.
| Ponadto samorząd posiada dużo
materjału statystycznego, zebranego
przeważnie w latach 1931-1932-im.

(Wspomniany materjał odnosi się
do gęstości zaludnienia w poszcze-
gólnych blokach miasta, natężenia
ruchu ulicznego, rozłożenia przemy-
słu, rozkładu sżkół i t. d.

MW, bież. miesiącu lub w przysz-
łym samorząd sprowadzi urbanistę,
który będzie prowadził prace urba-
nistyczne pod kierownictwem miej-
scowych architektów.

MW roku bieżącym zatem — jak
już wspomnieliśmy — zakończą się
pomiary, a w przyszłym prace urba-
nistyczne i regulacyjne.

Plan miasta sporządzony ma być
do 1 stycznia 1935 roku.

M, ©. ®

POLSKiE RADJO WiLNO,
Piątek, dnia 20 kwietnia,

Audycja poranna odwołana z powodu
remontu anteny.

11.40: Przegląd prasy. 11.50; Utwory
Wayne i Waters'a (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Utwory Witkowskiego (płyty). 12.30: Kom.
meteor. 12.33: Dobra muzyka lekka (płyty).
12,55: Dzien. poł. 14.50: Progr. dzienny.
1455: Pogad. + O. P, P. 15:05: Wind.
eksport. i giełda roln. 15.20: Koncert dla
anłodzieży (płyty). 15.50: Muzyka lekka.
16.20: „Co się dzieje w Wilnie? — pogad.
wygł. prof, Mieczysław Limanowski. 16.35:
Chór prawosławny. 17.15: Pogad. radj
techniczna. 17,30. „Omne vivum ex ovo'—
odczyt dla maturzystów, 17.50: „Zarys no-
wego ustroju szkolnictwa zawodowego” —
cdczyt. 18,10: „Książe Igor“ Borodina (ply-
ty). 19.00: Ze spraw litewskich. 19,25: Fel-
jeion aktualny. 19,40: Wiad. sport. 19.43:
Wil. kom. sport. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00;
„Myśli wybrane*', 20.02: Pogad. muzyczna.
20.15: Koncert symfoniczny z Filharm.
Warsz. „Szlakiem powieści polskiej” —
felj. literacki. 22,40: Muzyka tan. 23,00:
Kom. meteor. 23.05: Muzyka tan. 2

Sobota, dnia 21 kwietnia 1954 r.
7,00: Czas. 11.40: Przegląd prasy. 11,50:

Utwory Moniuszki (płyty). 11.57; Czas.
12.05: Koncert. 12.30: Kom. meteor. 12.33:
Koncert. 12.55: Dzien. poł. 1450. Progr.
dzienny. 14,55: Kwadrans akademicki. 1505:
Wiad, eksport, i giełda roln. 15.40: Audycja
dia chorych. 16,20: „Wileński kącik języ-
kowy'. 16.35: Pieśni. 16.55: Recital organo-
wy. 17.15: „Muzyka współczesna a muzyka
ludowa” — djalog. 18.10: „Artystyczna
pieśń francuska” (płyty). Słowo wstępne St.
Węsławskiego. 18.50: Progr. na niedzielę i
rozm. 19,00: Tygodnik litewski. 19.15: Kwa-
dzans poetycki: „Poeci wileńscy w wyzwo-
leniu Wilna'* 19.40: Sport. 19,45: Wil kom.
sport. 19.47: „Myśli wybrane". 19.50: Kon-
cert myzyki polskiej. 20.57: Transm. z te-
atru „La Scala“ w Medjolanie „Traviata“—
opera Verdiego. „Blaski i cienie Damy Ka-
meljowej“ — felj, Dzien. wiecz. 24.00: d. c.
орегу. ‹

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert symioniczny.

Niezmiernie ciekawie zapowiada się
piątkowy koncert symfoniczny, który będzie
transmitowany z Filharmonji Warszawskiej.
Wezmie w nim udział znakomity pianista o
europejskiej sławie R, Cassadessus, który
odegra koncert fortepianowy b-dur Brahmsa
Oikiestra filharmoniczna pod dyrekcją G.
*Fitelberga wykona  „Symionję  Gėrską“
d ludy. W] przerwie koncertu p. W. Ro-
gowicz omówi najnowsze wydawnictwa z
dziedziny beletrystyki polskiej.

Djalog muzyków.
W. sobotę o godz. 17,15 przed mikrofo-

nem wileńskim odbędzie się rozmowa mię-
dzy pp. Tadeuszem Szeligowskim i Zygmun-
tem Mycielskim, która poruszy sprawę sto-
sunku muzyki współczesnej do muzyki lu-
dowej, z której czerpią niejednokrotnie po-
mysły czołowi przedstawiciele twórczości
muzycznej, jak np, Karol Szymanowski, L,

3

Zależność notarjalna.
Jak wiadcmo, niedawno temu Jąk wiadomo, art. 124 $ 2 upoważ*

wydane zostajo nowe „Prawo o no-|nił Ministra Sprawiedliwości do
tarjacie', Ukazało się w drodze|przenoszenia  notarjuszy bez ich
Kozporządzenia Frezydenia Rzeczy- zgody do innych miejscowości i do
pospolitej z dnia 2ł października|zwajniania ich z zajmowanych sta-
1935 r., z mocą obowiązującą od dnia | nowisk w czasie od 2Y pazaziernika
1 stycznia 1954 r. 1933 r. do 1 siycznia 1954 r, MW jak
Ńwestja rełcrmy ustawodawstwa | szerokiej mierze Minister z tego

dotyczącego rotarjatu, dyskutowaną prawa skorzystał, wiadomo  po-

|była od diugiego czasu. Ukazywały|wszechnie, Kownież wiadomo, co
się nietylko liczne artykuły, oma* | byjo wytyczne przy korzystaniu z te-
wiające ten problem, ale również go uprawnienia. Ale mylitby się ten,

!

gotowe projekiy retormy. W. r. 1929,|kioby sądził, że niezawisłość notar-
na zaproszenie prezesów małopol- |jyszy została tylko czasowo zawie-
skich lzb notarjalnych ogłosił dru-r Art. 12 bowiem w $ 3 stano-

kiem śp. prof. Władysław Leopold w; że „Minister Sprawiedliwości
Jaworowski obszerną i gruntowną może dla dobra siużby przenieść no-

| pracę pt. „Reiorma Notarjatu” (Śra- | tąrjusza na inae miejsce na wniosek
| ków — 1929). W, pracy tej przedsta- jrady notarjalnej lub nawniosek pre-
| wiony jest również przez autora pro- ;zesa sądu ape:acyjnego . MW ten spo-

  
  

'jekt ustawy netarjainej (str. 109—,
1244). Autor w wywodach swoich
| wysuwa m. in. dwa postulaty natu-
ry zasadniczej: 1-0 by notarjusz miał
|wysokie kwalifikacje naukowe i
praktyczne (str, 44), oraz 2-0 no-
tarjat był tak zorganizowany, aby
mógł wykonywać 'swój istotny za-
kres dziatania niezawišle (str. 50), a
zatem by urz4d notarjusza byt do-
żywotni i nieprzenoszalny (str. 70).

j Nowe „Prawo o Notarjacie' w
całości, jak wiadomo, niweczy te
właśnie zasadnicze postulaty, któ-
rych konieczność starał się śp. prof.
Jaworski w powyższem dziele sze-
roko i wszechstronnie uzasadnić, I
tak już art. 8 tego „Prawa” stanowi

‚ м 8 2: „W wypadkach wyjątkowych
| może być mianowany na stanowisko
notarjusza ten, kto ze względu na
kwalifikacje osobiste i działalność w
służbie publicznej daje rękojmię na-
leżytego wykonywania obowiązków
'notarjusza; osoba taka powinna zło-
żyć uprzednic egzamin notarjalny, a
przed jej miauowaniem należy nadto
uzyskać zgodę Prezesa Rady Mini-

| strów'. W, ter sposób, weaług no-
wego „Prawa“ notarjuszem może
być nietylko osoba, niemająca stu-
djów prawniczych, ale wogóle każda
osoba bez jakichkolwiek  studjów,
jeżeli tylko będzie się mogła wyka-
zać odnośnem: , kwalifikacjami oso-
bistemi i działalnością w służbie pu-
blicznej“, a ponadto złoży egzamin
notarjalny i uzyska zgodę Prezesa
Rady Ministrów. Zbytecznem było-
by się rozwodzić, do jakich na-
stępstw doprowadzić może stosowa-
nie tego przepisu w praktyce oraz
jak zgubnym może się on okazać
już nietylko z uwagi na stan notar-
jatu ale również ze względu na tę
pieczę prawną, która została poru-
czoną notarjuszom.

Podobnie nie może
umowy o niezawisłości

Do właścicieli
nieruchomości.

Nadesłano nam z prośbą o zamiesz-
czenie następującą odezwę. Red

W. obecnym układzie stosunków
ekonomicznych tylko Stowarzysze-
nia mogą skutecznie bronić praw i
interesów pewnej grupy społecznej.
Jednostka niezorganizowana tonie
(w. powodzi stowarzyszeń, przemawia
|jących w imieniu wielu tysięcy osób
Ja siłą rzeczy jednostka taka pozosta-

i

być więcej
notarjuszy,

 
je bez głosu...

Właściciele nieruchomości miej-
skiej niedoceniają wysokiej roli Zwią
zków i zaledwie 10 proc. osób, po-
siadających nieruchomości, należy
do związku. Nic więc dziwiego, że

większość tych właścicieli boryka
się bezradnie j ginie pojedyńczo, nie
mając należytej obrony swych inte-
resów nie tylko w Izbach Ustawo-
dawczych, lecz i w  Samorzą
«ach miejskich, gdzie oni musieliby
być gospodarzami.

Racjonalnem i jedynem wyjściem
dla posiadacza miejskiego — jest
mocne skupienie się w Związku wła-
ścicieli średnich i drobnych nierucho
mości m. Wilna i województwa Wi-

„,zesów sądów apelacyjnych

sób może Minister dla „dobra siuż-
by' przenieść każdego czasu notar-
juszą z dobrej posady na najgorszą.
Aby tę zależiiwść notarjuszy od pre-

jeszcze
dobitniej uwypuklić, zaprowadzono
nową rotę przysięgi, wi której wedle
art. 10 notarjusz 'przysięga: „Wła-
dzom przełożonym okazywać będę
posiuch i poszanowanie.

Ale nietylko notarjusz pozbawio-
ny został tak pożądanej w interesie

i dla dobra pieczy prawnej niezależ-
ności, lecz pozadto również już sa-
ma drogą do notarjatu została uza-
ležnioną nie od kryterjów objektyw-
nych, osiągnięcia takich czy innych
kwalifikacji tachowych, ale od zgo-
dy właściwej władzy. Art. 5731
stanowi bowiem: „O zaliczeniu w
poczet aplikaistów notarjainych roz-
strzyga rada notarjalna; przed roz-
strzygnięciem rada uzyska zgodę
prezesa sądu upelacyjnego'. A $ 3
tego artykułu objaśnia: „Brak odpo-
wiedzi na podanie o zaliczenie w
poczet aplikantów w ciągu trzech
miesięcy od daty złożenia podania
uważa się za odmowę“. Co mą na
celu nakaz odnoszenia się do preze-
sa sądu apelacyjnego w tej mierze,
nie trudno się domyśleć. Ponadto
także i ten, kio już raz uzyskał przy-
jęcie w poczet aplikantów, nie mo-
że być pewny jutra, Art. 62 bowiem
powiada w $ 1: „Rada notarjalna
może skreślić aplikanta z listy, je-
żeli uzna, że ze względu na swoje
postępowanie aplikant nie odpo-
wiada godności i powadze stanowi-
ska, albo że nie wypełnia swych о-
bowiązków”.

, Niezależnie od tego, co wyżej
powiedziano, stwierdzić należy, że
nowe „Prawo o notarjacie' narusza
w sposób widoczny postanowienie
art, 22 Konstytucji, wedle którego
poseł nie może otrzymywać od rzą-
du żadnych korzyści osobistych.
Wedle art. 6 bowiem notarjuszy,
mianuje Minister Sprawiedliwości,
art. 15 zaś w $ 2 stanowi: „Notar-
jusz, wybrany na posła do Sejmu
Rzeczypospolitej lub członka Sena-
tu, otrzymuje od prezesa sądu apela-
cyjnego urlop na czas trwania man-
datu oraz upoważnienie dla jednego
z asesorów notarjalnych okręgu są-
du apelacyjnego do zastępowania go
w tym czasie”, A zatem taki natar-
jusz-poseł czy senator będzie zwol-
niony od wszelkich obowiązków, a
będzie natomiast pobierał wszystkie
dochody z kaacelarji, gdyż prowa*
dzący agendy asesor notarjalny jest
nie zastępcą urzędu notarjalnego,

lecz zastępcą notarjusza-posła lub
senatora!

Powyższe krótkie zestawienie
przekonywa chyba dobitnie, że od-
tąd notarjusz będzie niczem innem,
jak tylko urzędnikiem pod każdym
względem zależnym i uzależnionym.

ы

Przywilej
dla ubezpieczalni.

Ubezpieczalnie Społeczne otrzy*
maiy obecnie nowy przywilej dla ra-
towania swych finansów na wypa- ieńskiego, który racjonalnie broni in-

leresów swych członków, osaz daje
im: bezpłatne porady prawne, udzie-
lane przez specjalnie w tym celu za-
angażowanych adwokatów; pisze

dek dużego wzrostu bezrobocią jest
prawo ograniczenia zasiłków па ©-
kres do 13 tygodni, o ile nastąpi
zwiększenie się bezrobocia, a ubez-
pieczeni w czasie wypowiedzenia im

podania, odwołania, skargi ; e.t.c i pracy masowo zwracać się będą o
poucza jak należy prowadzić spra” zasiłki. Zarządzenie takie wymagać
wy wykupu ziemi czynszowej i będzie jednakże zatwierdzenia mini-
dzierżawnej; jak należy prOwadzić stra Opieki Społeczne;.

 
kopa rm |księgowość, zgodnie z wymaganiami£nia odwołań od ustalonych sum

gprotu i obliczonych kwot podatku.
р wysokości ustalonego obrotu oraz
pypadającego do zapłaty podatku
Ją CY mogą się informować z
ow imiennych, wyłożonych w loka-

ch Urzędów Skarbowych i w za-
Rądach gmin miejskich i wiejskich.
— Sprawa wyłączenia z ry-

Izba Przemysiowo-Handlowa

strów.
— Zjazd Zw. harcerstwa. W

niedzieię 22 bm. odbędzie się w
Wilaie
ZHP, w którym wezmą udziął in-
struktorzy, delegaci starszego har-
cerstwa i przedstawiciele Kol przy-
jaciół z terenu województw nowo-
gródzkiego i wileńskiego.

\ az
Wilnie iaterwenjowała w Wileń-| © ODCZYTY.

gej Izble Skarbowej w sprawiewy | — Odczyt starszonarcerskiCzania poszczególnych firm z ry
bęąltu przy państwowym podatku
tą emysłowym od obrotu. Izpa Skar-
tęa ustosunkowała się życzliwie

r iprośby lzby Przemysłowo - Han-
Kape! w sprawie udzielenia platni-
“ podstaw, dla których zostali!
|A z ryczałtu, co oczy=
di le, umożliwia należyte uzasa-
senie odwołań.

| Rida I PRZEMYSŁ.
zz) mąką na gieł-Nie wileńskiej. Na skutek igter-
Neji Izby Przemysłowo-Handlowej
i ilnie — Min. Skarbu w drodze
Jątku minimalna
° Giełdzie

„Wychowanie a ustrój społecz-
ny. Dziś odbędzie się w świetlicy
gimnazjum im ks. Zygmunta Agu-
sta zebranie starszego harcerstwa
wileńskiego, na którem podharc-
mistrz MAatoni Wasilewski wygłosi
odczyt pt. „Wychowanie a ustrój
społeczny". Goście i sympatycy
mile widziani. Początek o godz. 20.

SPRAWY SZKOLNE
— Przedszkole P. K. 0. W а)-

bliższych dniach uruchomione zo-
stanie Przedszkole P. K. O. pod za-
rządem T-wa „Opieka” dla qajbie-
dniejszej dziatwy w Wilnie.

Zapisy dzieci przyjmuje Zarząd

ЧЕ

44  Zjazd oddziału wileńskiego|

propagandowych, W niedzielę o g. 4 pop.
ukaże się po raz ostatni w sezonie orygi-
nalna komedja muzyczna wil. kompozytora
J. Świętochowskiego „Rajski ogród” z L.
Rumanowską w roli głównej. Ceny propa-
gandowe od 25 gr.

Najbliższa premjera w „Lutni*. Reżyser
Marjan Domosławski przygotowuje nową
komedję muzyczną młodego polskiego kom-
pozytora B, Horowicza „Niech żyje mło-
<csść'! Akcja tego utworu toczy się w Wil-
nie, treść zaś zaczerpnięta została z życia
|studentów wileńskich. Nowość ta wzbudzi-
ła ogólne zainteresowanie.
— Teatr Objazdowy gra w dalszym

ciągu doskonałą  komedję współczesną
„Aurelciu nie rób tego” — dziś w Stołpcach,
jutro w Baranowiczach.
— Teatr - Kino „Colosseum* Sala Miej-

ska. Dziś premjera fenomenalnego filmu
produkcji sowieckiej p. t. „Ostatni z Go-
łowlewych”.

Na scenie sympatyczny monodram —
wiązanka melodji dawnych Artura Bart-
heisa oraz fragm. pompoz. współczesnych w
snterpretacjj Wandy I. Stanisławskiej i Br.
Bcrskiego, w przygotowaniu muzycznem S,
Czosnowskiego, dekoracje:  Czepulkowski,
leksty piosenek nowoczesnych W. Sta-
nisławskiej.

| Saladowynajęcia|
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11 i Lniarskiej w' Przedszkola—ul. Pióromont 11.

   
od 11 —3 i od 6—8 wiecz. 

 

Odczyty dla maturzystów.
'Nietylko maturzyści, ale i jednostki

piaśnące odświeżyć sobie wiadomości z za-
luesu gimnazjalnego oraz samoucy powinni
korzystać z odczytów, które obecnie co-
dziennie nadaje Polskie Radjo. Dzisiaj, w
piątek i jutro w sobotę o godz. 17,30 będzie
maćwił prof. S. Sumiński. Odczyty jego z za-
kresu biologji nada rozgłośnia warszawska.

KRONIKA POLICYJNA.
—Plaga „torebkarzy”*. Wypadki

wyrywania torebek z rąk kobiet
stają się coraz częstrze. Jakaś zor-
ganizowana szajka obmyśla zama-
chy na bezbronne niewiasty i wyry-
jwa im z rąk nieraz ostatnie grosze.
W dniu wczorajszym przy ul.

Zawalnej wyrwano torebkę p. H.
Rynkiewiczowej z Trok z zawar-
tością kilkunastu złotych.
— Drobne kradzieże, W. nocy z dnia

18 na 19 b. m. nieznani sprawcy przez wy-
bitą w oknie szybę dostali się do sklepu
CČhaima Druskina (Legjonowa 44) i skradli
10žne artykuły spożywcze, oraz tytoń i
wyroby tytoniowe, łącznej wart. 288 zł,
60 szyb, wart. 70 zl., skradziono z nie-

zamkniętego mieszkania Rubina  Gitelsa
iNowogródzka 6).
— Podrzutek. W klatce schodowej

domu Nr. 18 przy ul. Jagiellońskiej znale-
ziono podrzutka płci męskiej w wieku
około jednego miesiąca. Podrzutka umie-
szczono w przytułku Dzieciątka Jezus. 
  

Urzędów Skarbowych; jak można u-
zyskać ulgi podatkowe, obecnie już
wyjednane przez Związki Właścicie-
li nieruchomości miejskiej, oraz u-
skutecznią zapisy na Sądy Polu-
Downe w sprawach z lokatorarni,
wielce pożyteczne, gdyż są wolne od
jwszelkich kosztów sądowych, wyjąt-
kowo szybkie w postępowaniu į co
najdonioślejsze, wyroki tych Sądów
są bezapelacyjne. Za  prośredni-
ctwem Związku właścicieli nierucho
mości Banki łatwiej udzielają kredy-
tu. Pozatem Związek organizauje Ka
sę Pogrzebową, oraz odczyty na te-
maty szczególnie interesujące na-
szych członków.

Nie dajmy się pozbawić głosu!
Zapisujmy się wszyscy do Związku
właścicieli średnich i drobnych nie-
ruchomości m, Wilna i województwa
Wileńskiego w biurze centrali, przy
ul. Gdańskiej Nr. 1, m, 6 lub w lo-
|kalnych oddziałach (dzielnicach.
| Biuro Centrali czynne od 9 do
j14 w dni powszednie.

Zarząd Centrali Związku właś-
cicieli średnich i drobnych nie-
ruchomości m. Wilna i woje-

wództwa

Lakończenie reewaknacji zabytków
z Z. S. R. R. :

Jak się dowiaduje agencja PID,
trwające od: blisko 12 lat prace nad
reewakuacją zabytków polskich,
|znajdujących się na terenie ZSRR,
zbliżają się już ku końcowi. Sowiety
zwrócą Polsce jeszcze około 60.000
unikatów  bibljograficznych, stano-
wiących część składową dawnej bi-
bljoteki Załuskich.

(Wiedług wiadomości, otrzymanych
z Leningradu, w drugiej połowie b.
miesiąca wysłany będzie do Warsza-
wy drugi cenny transport druków,
składający się z 28 pak. Bibljoteka
Narodowa w Wiarszawie otrzymuje
m. in, książki ze zbiorów cara Pa-
wła I-go i Katarzyny, Zbiory car-
skie przyznane zostały jako ekwi-
walent za książki, zaginione, bądź
też zatrzymane przez Sowiety.

Likwidacja agend komisji reewa-
kuacyjnej w Leningradzie, w związ-
ku z zakończeniem prac, przewi-
dziana jest jesienią rb.

— 
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Z KRAJU.
Wieś się nie rozbudowuje.

Z powiatów Wileńszczyzny do-| W szeregu wsi, zwłaszcza w

noszą, iż wobec zaostrzającego się!pow. dzišnieūskim,  brasławskim,

kryzysu rolnego i gospodarczego, mołodeczańskim domy mieszkalne

na terenie powiatów zauważono |znajdują się w opłakanym stanie i

znaczny spadek budownictwa. W||śrożą zawaleniem. Budynki go-

porównaniu z latami 1927—29ilość |spodarskie wymagają również re-

budowanych obecnie domów i bu-|montów.
dynków gospodarskich po. wsiach Nie lepiej dzieje się w pow. po-
spadła do. 15—20 proc. stawskim i wilejskim, gdzie również

Zubożali rolnicy nie są w stanie |iudność wiejska nie może zdobyć

nietylko już wystawić domu miesz- |się na remont domów i zabudowań

kalnego, lecz nawet stodoły, stajni, wieza"
czy też chlewu,

Katastrofa sanochóśowia.
Na drodze między Domaniowem| chodzie uszkodzony został motor,

a Kiersnowszczyzną, w pow. Wilej- przyczem por. Kiersnowski odniósł

skim, auto, prowadzone przez por. pokaleczenia rąk i twarzy od pę-

Terleckiego, zderzyło się z turman-|knietej szyby. Gurwicz wyszedł z

=pzd przez Josela Gurwi- | koniem cało.

Rekrutacja robotników— го!-
nych do Łotwy.

BRASŁAW (Pat) W dniu 17
kwietnia r. b. rozpoczęła się w Bra-
sławiu rekrutacja robotników i ro-
botnic rolnych jna roboty sezonowe
do Łotwy. W roku bieżącym z te-| w
renu powiatu brasławskiego ma być
zrekrutowanych trzy tysiące robotnic

sali Ośrodka

znani zawodnicy oraz

na według umowy dla robotnika
wynosi 23 łaty, a dla robotnicy —
18 łatów miesięcznie.

GŁĘBOKIE (Pat.) Dnia 18 b. m.
wszczęta została skcja rekrutacyjna| wioślarski

GRODNO (Pat).

zapowiada się

Łotwy na roboty roine.
dokonywa przybyły z Łotwy p. Wili szlaku
Pawelan.

Rekrutacja odbywa się wStaro-| cowym Druskieniki,

stwie Powiatowem, gdzie spisywane przy Zarządzie Miejskim

turystycznego,

ści paszportowe. Na roboty przyj-
mowane są kobiety w wieku od
lat 21, zaś liczba mężczyzn jest o-|
graniczona | wyniesie maksymalnie

| szkolnego dla kajakowców.

PARYŻ (Pat).

s P
MECZ BOKSERSKL

W. K. S$. Śmigły, sekcja bokserska,  rinem w walce amerykańskiej o mi-

urządza w niedzielę, dn. 22, o godz. 19-rej |

W. F. Ludwisarska 4,

mecz bokserski. W ośmiu parach wystąpią|mistrza Europy.

materjał.|niedawno Pinecki pokonał w Ant-
jwerpji drugiego kandydata do ty-

młody

i trzysta robotników. PłacaRW wstępu od gr. 50 wzwyż,

|

SEZON WIOŚLARSKI

NA NIEMNIE POD GRODNEM.

Tegoroczny

pod

О КТ.
i

|

sezon

znakiem

robotników rolnych na wyjazd do ożywionego ruchu kajakowego naNiemnie.

Rekrutacji | Ze względu na tworzenie się niemeńskiego

którego punktem

Konkursy hippiczne w Nicei, |
W trzecim dniu|

15 proc. ogólnej liczby rekrutowa-| konkursów hippicznych w Nice; w, wane komisarjatowi ludowemu spraw

wyjścia mają być Stołpce, a punktem koń-

Komisja Turystyczna'(prasą angielską
m. Grodna przy” | |mość o bliskiej likwidacji

są kontrakty i załatwiane formalno-|stąpi wkrótce do urządzenia schroniska'w Związku Republik Sowieckich.

6iełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,75—124,06—123,44. Berlin 208,60
409,12—208,08. Holandja 358,80—359,70—
357,90. Kopenhaga 121,60—122,20—121,00,

Londyn 27,22—27,35—27,09. Nowy Jork
5,29!/1—5,321/4—5,26*/4. Kabel 5,29—5,32!1/1—
5,261/. Paryż 34,95—35,04—34,86. Praga
22,01—22,06—21,96. Stokholm 140,30—141,00

-139,60. Szwajcarja 171,47—171,90—171,04.
Wiochy 45,22—45,34—45,10. Tendencja
niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wiana 43,85. Inwestycyjna 11,25. Inw. ser
114,50. Konwersyjna 64. 5 proc. kolejowa
51,75—58,00. 6 proc. dolarowa 75,75—75,50.
Doiarówka 53,50 Stabilizacyjna 59,75—59,25.
4 1 pół proc. L. Z. ziemskie 49,13. 8 proc.
L Ź. warszawskie 53,50—54,25—53,88,

Akcje: Bank Polski 82,50—82. Lilpop
11,65. _ Starachowice 10,65.  Haberbusch
38,25. Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,27*/4.
Rubel 4,65—4,69.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

laiowa 75. Dillonowska 85. Stabilizacyjna
49,50. Warszawska 63,75. Śląska 65.

onem Pineckimi Konstantym le Ma-

strzostwo Europy. Zwyciężył po
32 minucie Polak, zdobywając tytuł

Dodać należy, że

iutłu mistrza Europy Gersmansa w
rekordowym czasie 3 minuty.

Sensacyjne pogłoski
o G.P. U.

Prasa polska przyniosła wślad za
sensacyjną wiado-

GPU:

Ma istotnie nastąpić zmiana sy-
luacji G. P. U. w stosunku do całej
budowy administracji sowieckiej.

G. P. U. zostanie podporządko-

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 19 kwietnia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Siemię lniane b. 

Wakńtak zderzenia W sumo-! nych robotników. Przejazd od mie |biegu o nagrodę armji polskiej za-,„wewnętrznych w roli „normalnej” | sy proc. 50,32%. Mąka pszenna 4/0 A luks.

=ZZ Za py od- jjęli pierwsze, trzecie, oe PR „Sete i AaaAs Žylė 55 proc. 2

wać się zie na oszt praco ecjalne ziały wojskowe 6; proc. 19—2! ytnia razowa 17, 18.

Wielki požar w Dokszycach. Sar a miesięczna wpióch a> ao R aok pod e rk Komisa- | Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 14,75—15.

W m. Dokszycach wybuchł groź-| poparzenia. całkowitego utrzymania, wynosi 18 es rois przybył porucz- rjatu ludowego wojny. W; ten sposób|| io Digas, RERR

hy pożar, którego pastwą padło Według pierwiastkowego jo latėw. Pierwsza partja w Ilošciaj nik Santello. Drugie miejsce zdobył G. P. U, straci charakter osobnego, Mąka żytnia sitkowa 17—17,50. Otręby

kilkanaście zabudowań wraz z|dzenia ustalono, że pożar powsteł z|osób wyjedzie w najbliższą niedzielę. porucznik armji hiszpańskiej Cava- ministerjum; jego kierownicy staną| żytnie 10,50—11, pszenne grube 13—13,50,

doinami mieszkelnemi i sklepami. |podpalenia i w związku z tem =resz-

Podczas akcji ratunkowej czte- |towano kilku domniemanych pod-

rech strażaków odniosło dotkliwe' palaczy.

Poszukiwacze przygód: w obozie cygańskim.

W: pobliżu wsi Zaniewszczyzna,| szalkę, lat 11, i Kazimierza Narusi:

gim. jaźwińskiej, w woj. poleskiem, | nowicza, lat 13, którzy, jaksię oka-|| janowskiej, 41-letni Pistr Kulanieo;$

zatrzymano grupę cyganów, podej- |zało, sami zbiegli do obozu cygań-|orząc ziemię, tżralażłV Smetalówą

-zanych o porwanie dwóch chłop- skiego.,. Natomiast w okozię „ujaw-| skrzynkę, napełnioną -starefii' mione-

ców oraz skradzenie kilku koni. | niong,trzy konie, ukradzione ostat- tażni, pochodzącómi z XVII i XVIII

MW obozie cyganów w lesie, nie- | nio we wsi Grzegorzewo.i,Rysaki.| stulecia.. Wśród» monet pólskich zna-

daleko zašcianka Wodorki, znale-| 44 ——р ои leziono  kilka-* sztulė“* FozyfekiC

ziono dwóch chłopców, Janka Pu-!| = Р AWARE „l szwedzkich oraz"saskich.©

rope WIELKI I NIE-
ЗАМ55„FANTOMA

43 jūž wtych dniach wWilnie,” Sledzalė |„Za Aonšami, Praewyžaza Vibo SreikėsA

Ogółem z powiatu dziśnieńskiego
wyjedzie około 1000 esób.

Wykopanie skrzyni ze„Star.
remi monetami.*_

-Na”"terófie wsi "utaoiszih, Goa.

nillas.

jor włoski Lequio, koni, które wygrały

Niemiec, por: Hasse,'
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“Pan Lebon powstrzymai go gestem: :
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GEORGES HOFFMANN. „

"Fabrykanci <łota: >2
M am Ruzskiadautory z xrageuskiego

Biedny JacquesBergman. ; за

Bruno usioidh biyrku. Należało ńapisać do Jacques a, aukio ‹

danie listówłe łedeyjoych, ks Akastas nie Adlań łat: |
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