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Rozmowy polityczne min. Barthou.
Półtoragodzinna wizyta w Belwederze.

O elefonem od wlasnego korespondente.)

WARSZAWA. Punkt ciężkości wizyty min. Barthou polegał na roz:
mowach politycznych, które rozpoczęły się o godz. 5-ej po południu
konferencją w Belwederze. Konferencja ta trwała półtorej godziny i od-
bywała się w obecności ambasadora Laroche, min. Becka i wice-min,
Szembeka.

Bezpośrednio po konferencji belwederskiej przyjął min. Barthou
w ambasadzie francuskiej przedstawicieli prasy paryskiej.

W przeciwieństwie do wylewności podczas pierwszej, ogólnej kon-
ferencji prasowej, „był tym razem min. Barthou niezwykle dyskretny
w udzielaniu informacyj. Powiedział jednakże, że konferencja belweder-
ska potwierdziła w całej rozciągłości niedzielae oświadczenie min. Becka,
że odbywała się ona w nastroju bardzo serdecznym i że z przebiegu
jej jest on zadowolony. Jednakże powstrzymał się min. Barthou od wy-
jeśnień bardziej szczegółowych.

W kołach politycznych krążą pogłoski, że konferencja dotyczyła
sojuszu polsko-francuskiego, zagadnienia rozbrojenia, stosunku do Nie-
miec i Francji oraz zagadnienia Ligi Narodów.

Że rokowania odbywają się w korzystnej atmosferze, dowodzi fakt
towarzyszenia min. Becka ministrowi B.rtheu w jego wycieczce do
Krakowa.

Pierwotnie nie bylo tego w planie, gdyż do Krakowa min. Barthou
zaproszony został jako członek Akademji Francuskiej przez Uniwersytet

- Jagielloński.
Wspólny wyjazd obu ministrów spraw zagranicznych komunikują

nie jako objaw kurtuazyjny, lecz jako moment polityczny, ponieważ
w podróży będą w dalszym ciągu prowadzone rozmowy polityczne, które
zostaną nawiązane w czasie Śniadania, jckie min. Beck, wyda dla min.
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ci Barthou w najściślejszem gronie.

WARSZAWA (Pat). .Minister
Baithou przyjął dziś rano w ambą-
sadzie trancuskiej przedstawicieli
prasy polskiej i zagranicznej. W.
improwizowanem oświadczeniu, u.
trzymanem w tonie swobodnej po-
$awędki, minister Bartnou zazna-
czył na wstępie, że będąc sam dzien-

nikarzem i od r. 1918 prezesem jed-
nej z paryskich organizacyj dzien-
mikarskich, ma szczegolne zrozu-

I mienie dla potrzeb i zadań prasy.
źapewne przyszliście panowie ро-
znać moje wrażenia z Fclski. Mogę
powiedzieć, że są one jaknajlepsze,

| jednakże na sprecyzowanie ich w
tej chwili jest jeszcze zawcześnie.
Mogę natomiast powiedzieć, w ja-
kim celu przyjechałem do Polski.

| IWe wrześniu ubiegłego roku mini-

.
®

®

ster Beck złożył w Paryżu olicjalną
wizytę, na którą moje dzisiejsze od-
 wiedziny w Warszawie są odpowie-

! | dzią, Zawsze kochałem i podziwia-
dem Polskę. Celem mojej podróży
Jest złożenie hołdu narodowi, jed-
Чети z największych w Europie.

W. 1919 r. miałem sposobność
| <najmować się sprawami polskiemi,

4 w dwa lata później uczestniczy-
dem w rokowaniach z Polską i po-
łożyłem podpis na układzie: fran-
©usko-polskim, Byłem wówczas
przedstawiony marszałkowi Piłsud-
Skiemu i przez dwa dni towarzyszy-
em mu w czasie objazdu zniszczo-
dych dzielnic Francji i otrzymałem
9d niego fotografję z dedykacją. Za-
iety jego ducha wysoko cenię. Wi-
Szicie więc panowie, że dzisiejsza
 Tozmowa będzie niejako nawiąza-
liem rozmowy z przed lat 13, Je-
siem pewien, że znajdę u niego te
Same uczucia, jak p. marszałek znaj-
zie te same uczucia u mnie. Fran-
“ja zna okropności wojny i nie żywi
Wobec dawnych przeciwników żad-
lej urazy. Mnie osobiście nie zda-
"Za się odróżniać zwycięzców od
żwyciężonych. Zagranicą szerzone
Są niepokojące pogłoski, jakoby
Jedność wewnętrzna Francji była
Żagrożona. Rząd jedności narodo-

ej ządaje temu kłam.

 

 

  

 

   

   

   

 

  

   
   

   

   
  

   

   

    
  
  
  
   

   

W tem miejscu p. Barthou mówi
 zaułaniu, jakie posiada gabinet

* kraju i o tem, że w łonie gabi-
Retu panuje jedność.

Dalej minister Barthou przypo-
Mniał, że w 1913 r. przeprowadził
„Sławę o 3-letniej służbie wojsko-

ej, która, jak sądzi, w niemalym
stopniu przyczyniła się do zwycię-

й Nu Francji z Niemcami. Kiedy
' .ч:_ісц z pewnemi propozycjami w

J edzinie rozbrojenia, wierzę, že
„„Onię słusznej sprawy. Konierencja
„zbrojeniowa nie może doprowa-
zj Ć. do rozbrojenia, gdy Ńiemcy
„droją się. Gdybyśmy dali dziś pra-
„0 Niemcom do zbrojenia, kto nam

 

Przemówienie p. Barthou do prasy,
brojone na podstawie traktatów po-
kojowych, nie wystąpią z podob-
nem żądaniem,

Następnie minister Barthou po-
wrócił do sprawpolsko francuskich.
Zapewne były między naszemi 2-ma
państwami a również między Fran-
cją a innemi jej przyjaciółmi pewne
nieporozumienia, ale przyjaźń nasza
pozostaje nietknięta, nasz sojusz
jest równie nierozerwalny dziś, jak
i przed 13 laty. Dlatego też w roz-
mowach, jakie przeprowadzę w
Warszawie, będę mógł mówić w ję-
zyku szczerym i jasnym, Wydaje mi
się, że będę w Warszawie zrozu-
miały. Minister Beck odznacza się
otwartością i lojalnością. Jest to
człowiek, który wie, czego chce i
czego nie chce,

Minister Beck, mówiąc o sojuszu
polsko-francuskim, powiedział wy-
raźnie „tak', Stanowisko to bez-
wątpienia odpowiada potrzebom
chwili. Będzie rzeczą dyplomacji
wysunąć z tego odpowiednie wnios-
ki Polska zawarła z nami układ.
Poiska jest wielkiem mocarstwem,
które osiągnęło w krótkim czasie
wielki rozwój. Rząd polski zupełnie
samodzielnie kieruje się interesami
swego kraju. Że swej strony pragnę
zaznaczyć, że Polska zawarła układ
z Niemcami w porozumieniu z Fran-
cją. Zawsze byłem zdania, że sojusz
nie może polegać na uległości, Ni-
gdy nie było naszym zamiarem
wiązać samodzielnej polityki pol-
skiej. Będę szczęśliwy, jeżeli układ
polsko-niemiecki przyczyni się do
ustalenia pokoju. W każdym razie
nie naruszył on w niczem sojuszu
polsko- francuskiego, który pozo-
staje całkowicie w mocy.

Przemawiałem do panów z zupeł-
mą swobodą i otwartoszią i myślę,
że otwartość jest najlepszą dyplo-
macją. Przybyłem, by w imieniu ca-
iej Francji przynieść pozdrowienia
dia Polski wraz z wyrazami podziwu
i nigdy niewygasłą przyjaźnią. Po-
dobnie, jak przewidywałem wczoraj,
w jakich słowach przemćwi do mnie
minister Beck, i dziś wydaje mi się,
że znane mi jest stanowisko odpo-
wiedzialnych kierownikow polityki
polskiej, z którymi będę konierował.

Ja tutaj przybyłem, aby stwier-
dzić, że sojusz i przyjazń obu kra-
jów pozostały niewzruszone i że za-
równo Francja jak i Poiska pragną
pracować zgodnie na rzecz pokoju
światowego. į

Po gorąco oklaskiwańem oświad-
czeniu ministra Barthou, które od-
znaczało się właściwą mu finezją i
dowcipem, Mieczysław Ścieżyński,
prezes dziennikarzy golskich' po-
dziękował w imieniu piłasy polskiej
a Roberto Suster w iijieniu prasy

  

  
  
    

, Minister Barthou w Warszawie.
dzień pobytu.

Obiad u p. Becka,
WARSZAWA (Pat). Na cześć,Po deserze wzniósł toast p. min.

przybyłego wczoraj do Warszawy |Beck, któremu odpowiedział min.
min, Barthou wydał o godz. 20 mini- |Barthou. Po obiedzie w apartamen-
ster Beck obiad, w kto1ym wzięli| tach prywatnych min, Becka odbył
udział m. in. minister skarbu Za- |się raut, który zgromadził kilkaset
wadzki, ambasador Laroche, gen. osób ze świata politycznego, sfer
Sosnkowski, szef sztabu głównego | artystycznych i społeczeństwa.
gen. Gąsiorowski, dyr. Romer j inni.|

Wizyty.
WARSZAWA (Pat). Dziś o godz. granicznych Beck rewizytował mi-

10 rano minister spraw zagranicz- nistra Barthou w ambasadzie fran-
nych Francji Barthou przyjął w <«uskiej, poczem obaj ministrowie od-
obecności ambasadora Francji Laro- jechali razem na plac Saski, gdzie
chea w gmachu ambasady fran- | o godz. 12,45 minister Barthou w
cuskiej przedstawicieli prasy pol-|towarzystwie ministra Becka złożył
skiej i zagranicznej, wobec których |wieniec na grobie nieznanego żoł-
wygłosił dłuższe przemówienie. nierza.

O godz. 11,30 minister Barthou | Po uroczystości minister Bar-
w towarzystwie ambasadora Laro- | thou przywitał się z przedstawicie-
che'a przybył do gmachu prezydjum
rady mnistrów, gdzie złożył wizytę |tów francuskich, a następnie odje-
premjerowi Januszowi Jędrzejewi-|chał w towarzystwie ministra Becka
czowi. Po tej wizycie minister Bar-| przy dźwiękach marsyljanki,
thou wrócił do ambasady francus- Zebrana publiczność zgotowała

kiej. |dostojnemu gościowi serdeczną
O godz. 12,15 minister spraw za-| owację.

Min. Barthou u p. Prezydenta.
U P. PREZYDENTA, (wie domu cywilnego i wojskowego

WARSZAWA (Pat). Po złoże-|p. prezydenta Rzeczypospolitej. Na-
niu wieńców na grobie nieznanego siępnie minister Barthou przyjęty
żołnierza minister Barthou w t-wie|był na audjencji przez p. Prezydenta
ministra Becka i ambasadora Laro- ly jego gabinecie. W czasie audjen-
che'a udał sią na zamek. Na zamku cji obecni byli minister Beck i am-
powitali ministra Barthou członko-basador Laroche. :

Rewizyta Premjera.
WARSZAWA (Pat). Dziś w go- Barthou w „gmachu ambasady fran-

dzinach popołudniowych  premjer  cuskiej.
Jędrzejewicz rewizytował ministra

PRASA FRANCUSKA
O WIZYCIE BARTHOU.

 

 
i Francuzi doznawali radości wspól-
nego obcowania jako przyjaciele.

PARYŻ (Pat). Dzienniki parys- Dziś (w poniedziałek) rozpoczniesię ;
kie na naczelnych miejscach podają dzień poważnych rozmów. '
dziś szczegółowe opisy przyjęcia mi- ‚
nistra Barthou w Polsce. Prasa je-| GŁOSY PRASY ANGIELSKIEJ.
dnocześnie stwierdza, że podczas LONDYN (Pat). „Times“ w de-
przejazdu ministra Barthou towa-|peszy swego warszawskiego kores-
rzyszyła mu  atmosiera  szczerej| pondenta omawia polityczne tło wi-
przyjaźni i serdeczności. Prasa po-|zyty ministra Barthou w Warszawie
daje dokładnie przemówienia, wy-|: twierdzi, że minister Barthou i
głoszone przez ministra Becka i mi-| członkowie obecnego rządu fran-
nistra Barthou podczas wczorajsze-|cuskiego posiadają zbyt realistycz-
go obiadu. Saint Brice w „Jour-|ne ujęcie spraw międzynarodowych,
паГи” zauważa, że deklaracje mini-|aby nie doceniać, że pozycja Polski
strów Polski i Francji odbiegają od|jest bardzo różna od pozycji z roku
form suchych toastów. Ź zadowole-| 1921. Zdają oni sobie sprawę z tego,
niem wita publicysta ton ministra|że aczkolwiek zasady polsko-fran-
Becka i podkreśla znaczenie sojuszu| cuskiego sojuszu oparte są na soli-
polsko-francuskiego. Nie jest przy-|dnych i trwałych dokumentach, to
padkiem, pisze Brice, że minister| jednak uznać należy zmienione war-
Beck oświadczył, iż sojusz polsko-|tości stosunków europejskich. Pol-
francuski nie sprzeciwia się w ni-|ska, podkreśla dziennik, stosuje ©-
czem, co służy konsolidacji pokoju.|becnie daleko większą niezależność
Taką samą interpretację nadają w swojej polityce zagranicznej i
Polacy zbliżeniu polsko niemieckie-|opiera ją raczej na bezpośrednich
mu. Inne dzienniki podkreślają do- | rokowaniach a nie na metodach ge-
niosłe znaczenie  zapowiedzianej newskich, które nie są w Polsce do-
,konferencji ministra Piłsudskiego z brze widziane. Sojusz z Francją
ministrem  Barthou. Korespondent winien być zrewidowany, gdyż od
„Le Matin** Korab Kucharski twier- | chwili podpisania go przed 13 laty!
dzi, że atmostera psychiczna Sprzy-;m. in. również przez ministra Bar-
ja porozumieniu się dwu mężów sta- thou, dokonały się ważne zmiany. |
nu. Minister Piłsudski i minister|„Daily Telegraph" pisze: Krótka ro-
Barthou zwiedzili razem polaVer- |zmowa ministra Barthou z mało-
dun, obradowali razem nad soju-|mównym marszałkiem Piłsudskim
szem polsko-francuskim w sposób |może wydać większe rezultaty, niż
twardy, surowy ale lojalnie, Dało| długie rozmowy polityków wycho-
im to możność wzajemnego pozna-|wanych w zatęchłej kancelarji.
nia. W) tych warunkach współpraca|Dziennik podkreśla, że wszystkie
zapowiada się pomyślnie. „Petit Pa-| wysiłki polityki polskiej zmierzają
risien* zaznacza, że wczoraj Polacy |ku zapewnieniu pokoju.

e e a.

Naprężona sytuacja w Grecji.
Rozwiązanie parlamentu i dyktafura?

ATENY. (Pat), Wewnętrzna sy- , dzenia parlamentu, a to wobec tego,
luacja polityczna w Grecji staje się |że w związku z dwuznacznem sta-
coraz bardziej naprężona. W,prasie | nowiskiem rządu w sprawie inter-
krążą pogłoski, że rząd Saldarina| pretacji zobowiązań Grecji, wynika-
dla wyjaśnienia sytuacji zamierza u- |jących z postanowień paktu bałkań-
ciec się do nadzwyczajnych środ-|skiego, stronnictwo wolnomyślnych,
ków, jak rozwiązanie ciał ustawo-|— które dotychczas popierało rząd
wawczych i wprowadzenie dyktatu-|Saldarina, będzie głosowało w wy-
ry. Dzienniki opozycyjne przewidu-|padku prawdopodobnego postawie-
ją, że rząd zostanie obalony podczas |nia kwestji zaułania przeciwko rzą-

 

 

pierwszego poświątecznego posie- dowi,

Lotnicy tureccy w Moskwie.
MOSKWA Pat. Dziś na lotniskulBeya. Prasa określa wizytę eskadry

moskiewskiem wylądowała tureckajtureckiej jako nową manifestację     aręczy, że jutro inne państwa, roz-
zagranicznej. eskadra wojenna złożona z 5 samo-| przyjaźni między Sowietami a Turcją.

tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed
nyboaere, ea i z zastrzeżeniem

ruku

|ptaki zmierzchu wojny.

lami grupy warszawskiej kombatan-|

! naro

|

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim. przed tekstem | w

Bezcełowość...
GE EWA Pat. Wobec bezcelo-

wości w obecnej chwili zebrania się
prezydjum konferencji rożbrojenio-
wej w przewidywanym początkowo
terminie 30 kwietnia przewodniczą-
cy Henderson zwrócił się dziś do
członków prezydjum z zapytaniem,
czy zgadzają się, by zebrało się
ono dopiero 29/5 rano, podczas gdy
komisja główna konferencji zebra-
łaby się tego samego popołudniu.
Ponieważ propozycja Henderson»
została uczyniona po przeprowa-
dzeniu wielu konsultacyj, można
przewidywać, że nie napotka ona
sprzeciwów.

WNN

iwantornicy militarystgczwi nad
Bałtykiem.

„Letuvos Żinios* pisze obszerniej
o grożącem rzekomo Litwie ze stro-
ny różnych awanturników niebezpie-
czeństwie. „Liet. Żinios” informuje:
Nad Bałtykiem ukazały się pierw-

sze jaskółki wojny, a ściślej mówiąc,
W Tylży

uwił sobie gniazdko doskonale Li-
twie znany awanturnik military-
styczny Bermondt Awałow. Do Ry-
gi przybył z Berlina drugi awantur-
nik militarystyczny „ataman' Bułak.
|Bałachowicz. Do Stokholmu udał
|się z uroczystąmisją trzeci awantur-
|nik gen. von der Colc. Wszyscy ci
militaryści krążą dokoła Bałtyku,
szukają żeru.

| Oczywiście oficjalnie afiszują się
joni, jako wielcy dobroczyńcy, któ-
rzy „wybawili* kraje bałtyckie od
|bolszewików. Jednak Litwini bar-
|dzo dobrze pamiętają tych „dobro-
lezyńców”, od których wypadło się
wyzwalać kosztem wielkich ofiar.

/ „Dobroczyńcy ci znowu -wypłynęli
|na widownię, widocznie czując, iż
| zbliżają się dobre czasy. Akurat w
jtym momencie ukazał się w „Le
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Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* W dniu dzisiejszym w Warsza-

wie w sali konferencyjnej głównego
inspektoratu sił zbrojnych odbyła

„się uroczysta dekoracja francuską
legją honorową kilkunastu wyższych
oficerów polskich.

* Wczoraj wieczorem powróciła
z Londynu delegacja polskich prze-
mysłowców węglowych, która bawi-
ła w Anglii, celem przeprowadzenia
pertraktacyj z angielskimi przemy-
słowcami węglowymi na temat ure-
śulowania spraw eksportu węglo-
wego.

* Wydarzyła się w Warszawie
katastroia lotnicza, W czasie lotu
zderzyły się dwa samoloty, przy-
czem obaj lotnicy zostali zabici a
samoloty uległy zniszczeniu.

ZAGRANICZNE,
Wczoraj kursowały pogłoski,

że Trocki opuścił definitywnie willę
Coer Monique o godz. 5 rano. Nie
wiadomo jeszcze, w jakim kierundu
uda się Trocki.

**° Roosevelt domaga się od 50
tys. górników, strajkujących w róż-
nych okręgach Stanów. Zjednoczo-
nych, powrotu do pracy, a w na-

.. 
| Temps” artykuł wstępny, który wy-'
iraża opinię, iż hitlerowcy po fiasco
jw Austrji tem silniej atakować bę-

„dą państwa bałtyckie. „Le Temps"| niemieckiej z powodu Otwierania li”wypowiada się za poparciem Litwy.
Niewątpliwie głos pismą francuskie-
$o ma na Litwie wielkie moralne
znaczenie.

| Ukazanie się na horyzoncie awan-
turników  militarystycznych _ musi
'być dla państw bałtyckich sygnałem,
'że należy więcej się zająć sprawą
swego bezpieczeństwa. Należy, by

BIALOGROD, (Pat).

szybach 221 górników, Wielu znich|
zdołano uratować się ucieczką w|
pole. Ogarnięci strachem i przera-|

swych domów.

Na miejsce katastroiy udała się spe-
cjalna komisja rządowa.

BIAŁOGRÓD (Pat). Akcja ra-|
tunkowa, mająca na celu ocalenie
górników zasypanych w kopalni pod

MOSKWA Pat. Według doniesień
z Alaski stan zdrowia prof. Szmid-
ta polepszył się do tego stopnia,
że prof. Szmidt zamierza odlecieć
z Fairbanksu, poczem przez Nowy
Jork przyjechałby do Moskwy. Stat-
ki „Stalingrad” i „Smoleńsk”, uwię=
zione przez lody, przesuwają się na
południowy zachód. Lotnicy Kama:
nin, Mołokow, Wodopianow i Doro-

MOSKWA. Pat. Profesor Schmidt
powrócił całkowicie do zdrowia.
Wczoraj próbował on wystartować
z Nome do Fairbanks, lecz samolot
rnusiał zawrócić z powodu šniežycy.

stępstwie zapowiada rewizję skali
obecnych płac przez N. R. A.

** Czechosłowacki zarząd poczto-
wy zgłosić ma w światowym Związ- |
ku Pocztowym w Bernie szwajcar-
skiem zażalenie przeciwko poczcie

,stów, wysyłanych z Niemiec zagra-
„nicę

dy baltyckie lączyly się dla od- 1250 gramėw.
parcia wspólnych niebezpieczeūstw. |jest wprost nieobliezalna,

ANTEN KSTNARIŲ ATR VARAITS IRT INIT KTNOIIS

Echa katastrofy w kopalni.
Sto trzydzieści ofiar.

żeniem, dopiero wczoraj wrócili do  lerji wydobyto dotychczas z
Do wieczora dnia| 109 robotników. Nadzieje na

wczorajszego wydobyto zwłoki52 lezienie pozostałych przy życiu lub
górników, nieznany jest los 78 osób. | nawet

| niewielkie,
jczenie, że wszyscy górnicy ulegli

 Profesor Schmidt wrócił pieszo z

Sprawozdanie z Rady
Posłowie prof. Wacław lotów pod dowództwem płk. Dźilal

lub odwrotnie,
tranzytowych.

аоы 2

Riezwybłej wielkości diemont.
BUENOS AIRES. Pat. Donoszą

z Rio de Janeiro, że na wyspie
Cotinga znaleziono diament wagi

Wartość diamentu

oraz listów

2 Wedlug Sarajewem, prowadzona jest 7 wiel-
nadeszlych tu iniormacyj, w chwili| ką energją.
wybuchu w kopalni wegla w Kakagn ' gdzie nastąpił wybuch gazu błotne-
pod Serajewem znajdowało się w go,

Ustalono, że w galerji,

znajdowało się 137 górników.
Tylko 7 udało się wydostać z ko-
palni, pozostali zostali zasypani.
Według ostatnich wiadomości z ga-

loki
a-

ciężko-rannych są bardzo
Nasuwa się przypusz-

przy wybuchu tak wielkim oparze-
niom, że rozpoznanie ich będzie
bardzo trudne,

Dalszy los rozbitków Czeluskina.
nin przewieźli resztę rozbitków*na
przylądek Wellen, poczem wraz z
lotnikami Lapidewskim i Lewoniew-
skim powrócą jednocześnie z roz-
bitksmi na odpoczynek do Moskwy.
Pozostali lotnicy zostaną na północy
aż do przybycią zmiany na pierw-
szym okręcie po otwarciu normal-
nego sezonu nawigacyjnego.

4

Prof. Schmidt powrócił do zdrowia. |

lotniska do miasta, poczem wziął
udział w bankiecie, wydanym na
jego cześć przez zarząd miasta.
Przy najbliższej poprawie warunków
atmosferycznych prof. Schmidt za-
mierza wystartować ponownie.

ARTISTISIC IKS
KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, 29 b. m. o g. 12i pół odbędzie się

ZEBRA
CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO

na którem złożą

Naczelnej Stronnictwa Narodowego
Komarnicki i Zbigniew Stypułkowski

oraz p. Stefan Pacanowski.
Po referacie odbędzie się dyskusja. Wstęp wyłącznie za legitymacjami.
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0 wizycie ministra Rarthou.
Poświęcamy w ostataich dniach

wizycie p. Barthou w Warszawie

sporo miejsca na łamach naszego pi-

sma, ponieważ uważamy ją za wy-

darzenie polityczne pierwszorzędnej

iwagi. Nie jest to tylko kurtuazyjna

rewizyta w odpowiedzi na pobyt p.

Becka w Paryżu,

Jako akt doniosły potraktowała

ten przyjazd cała prasa europejska,

nietylko polska. Przypisuje mu się

znaczenie decydujące dla dzisiejszej

przełomowej doby w układzie mię-

dzynarodowych stosunków europej-

skich i przypisuje niewątpliwie

słusznie. Podkreślaliśmy już, że so-

jusz francusko-polski jest kluczem

pokoju Dalsze utrzymanie i utrwa-

lenie tego sojuszu narzuca się siłą

rzeczy obydwu państwom. Taksamo

rozumieją tę sprawę nasi przyjaciele

i nasi przeciwnicy i diatego oczy

polityków i publicystów całej Euro-

py zwrócone są w: chwili obecnej na

Warszawę.
Można sobie powiedzieć, że

wszystkie powstałe. w ciągu ubie-

głych kilku lat chropowatości w so-

juszu zostały wygładzone, zanim p.

Barthou stanął na ziemi polskiej, Od

tego są ambasady, rozmowy poprze-

dzające wizyty itp. Ale nie wyrów-

nanie tych „nieporozumień' stanowi

sens przyjazdu ministra spraw Za-

granicznych Francji.

P. Barthou jest w pełni przedsta-

wicielem tej Francji, która przyjaźń

i trwały sojusz z Polską uważa za

kamień węgielny budowy  politycz-
europejskiego i za

jedno z zadań swego posłannictwa

dziejowego. Szczęśliwie się stało, że

właśnie on, który jako munister woj-

ny w r. 1921 podpisywał układ so-

juszniczy wojskowy z Polską, bawi

dziś w Warszawie. Zdaje on sobie

bowiem niewątpliwie sprawę z mi-

sji, którą podjął. !

Cała prasa polska niemal jednak
pojmuje cel i zadanie wizyty war-

szawskiej. Pozwolimy sobie dla pew-

ności charakterystyki tego wyda-

rzenia zacytować wyjątki z kilku

pism.
Przedewszystkiem prasa sanacyj-

na. Zmieniła ona od kilku dni i
ton i treść artykułów o Francji, Nie
trzeba sobie tego tłómaczyć wzglę-

dami wyłącznie  kurluazyjnymi.

Uderza teraz głębsze i szersze uję-
cie znaczenia sojuszu  polsko-fran-

cuskego. :

Naczelny organ sanacyjny „Gaze-
ta Polska“ w došė chtodnym wpraw-
dzie, ale pełnym  kurtuazyjnych
uprzejmości artykule, tak mi inn.

pisze:
Przecież zrozumienie sensu odwiedzin mini-
stra Barthou w Polsce nie wymaga zawiłych
wywodów, ani bujnej wyobraźni, ani nawet

znajomości programu rozmów jakie kierow-

nik polityki międzynarodowej Francji prze-
prowadzi w Warszawie. Gdyz sens obecnej
rewizyty jest jasny i prosty : znany Euro-

pie od 13 lat.

W ciągu trzynastu lat wiele bowiem
zmieniło się na świecie. Ale trwa niezmien-

nie sojusz polsko francuski, i dzięki swej
trwałości, oraz dzięki znaczeniu  kontra-
hentów — stanowi w wielkiej mierze o

konsolidacji Statutu Europejskiego, a tem

samem pokoju powszechnego.

Podobnie odzywa się, żywszy

o wiele a więc bardziej ekspansyw-

ny „Kurjer Poranny'':
Jak nas cieszy żywotność i potęga

Francji, tak nasze postępy i zdobycze bu-

dzą uznanie i żywy oddźwięk naszej so-

jusznicy, a budzić je mogą tem szczerzej,

że są w pewnej mierze plonem dzieła, do
którego ręce przyłożyli jej właśni mężowie

stanu. Zdobycze siły i powagi Państwa Pol-

skiego są, istotnie, etapami na drodze do
coraz  ściślejszej współpracy pokojowej
między narodami Europy, tej współpracy
pokojowej, której nasz znakomity gość, p.

minister Barthou, jest tak czcigodnym i
wspaniałym przedstawicielem.

Prasa narodowa wszelkich od-
cieni nie obwija rzeczy w. bawełnę,
ani też nie bawi się w niedomówie-

nia. Stawia sprawę wyraźnie i wy-
raźnie określa stanowisko opinii
narodowej, którą reprezentuje:

„Kurjer Warszawski” w artykule
powitalnym mawiązuje do głosów

pism paryskich, przyjaźnie usposo-

bionych dla * Polski, domagających
się wszakże otwartych wyjaśnień z

jednej i drugiej strony. Między in-

_ nemi „Journal de Dėbats“ pisał:

„Chodzi o to, abyśmy wiedzieli wy-

raźnie (par oui ou par non], jakie

są zamiary Polski. Polska može

oczywišcie uprawiač swobodnie taką

politykę, jaka jej się podoba”, lecz...
„jest jasne, iż (w razie zmiany tej

polityki) Francja musi się zastoso-

wać do howej sytuacji .. „Kurjer

Warszawski* zaznacza słusznie:
W dzisiejszej sytuacji europejskiej nikt

nie może iść na oślep. Niepodobna sobie
wyobrazić większego ryzyka, niż wakanie
się między obraniem tej drogi lub tamtej.

Istnieje długi szereg problematów, które

 

 

wymagają odpowiedzi: tak albo nie. Naj-

mniej wtajemniczony czyteinik pism poii-

tycznych wie, że istnieje sprawa organizacji

Europy środkowej, łącznie z kwestją An-

gchlussu; że wysuwa się przedewszystkiem

naprzód sprawa rozbrojenia, dozbrojenia

(Niemiec) i bezpieczeństwa europejskiego;

że trzeba wiedzieć, co myśleć o całości i

epizodach polityki bałtyckiej; że niepodob-

na nie mieć opinji o probiemacie Ligi Na-

rodów: pozwolić jej na powolny zgon, czy

też, przeciwnie, szukać dla niej nowych

wzmocnień (np. zaproszenie Rosji)?

Gdyby się okazało, że p. Barthou nie

znalaziby w Warszawie takiej odpowiedzi

na te i inne pytania, jakicił oczekuje roz-

tropna polityka irancuska, caikowicie go-

towa liczyć się z interesami polskiemi, ale

wierna swym ideom pokojowym, to Paryż

położyiby zapewne kres wszelkim pozorom

i szukałby na innej drodze tego, co uważa

za swój cel kapitalny: realnych gwarancji

pokoju europejskiego. Jednakże jest to hi-

poteza, która, według naszego "głębokiego

przekonania, całkowicie, jako bezpodstaw-

na, wisi w powietrzu. Inieresy bowiem

Polski i Francji tak są solidarne, że nie-

sposób przedstawić sobie mężów stanu,

którzyby ich nie dostrzegli.

Odpowiedzią niejako na te same
pytania jest następujący głos kra-
kowskiego „Głosu Narodu':

Zrozumienie wspólnych interesów

właśnie na tle tych niepokojących tenden-
cyj, które uniemożliwiają pomyślne za-

|latwienie problemu rozbrojenia i podtrzy-

mują nastrój stałej niepewności w stosun-

kach międzynarodowych, powinno mieć de-

cydujący wpływ na przebieg i wyniki narad

warszawskich. Gdy tak będzie, gdy ta
troska stale towarzyszyć będzie ministrom

i politykom, łatwiej dojdzie do porozumie-

nia i do uzgodnienia rozbieżnych dotąd po-

glądów.

Krótko, lapidarnie określa wza-

jemny stosunek Polski i Francji ka-

towicka chrzešc.-dem. „Polonja“:
Związani jesteśmy z Francją przeszło-

ścią historyczną, wdzięcznością, której się

wstydzą tylko mali ludzie i małe narody,
wspólnym interesem i wspólną misją dzie-

jową, jaką obydwa państwa mają do speł-

nienia w Europie.

W sposób, jak zwykie, trafiający

w sedno rzeczy prof. St. Stroński
tak określa znaczenie wizyty p. Bar-

thou: "
Dla zapewnienia pokoju, nie przeciw

komukolwiek, ale na rzecz wszystkich,

šcisla wspėlpraca Francji z Polską jest jed-

nym z czynników najistotnieįszych, nie-

zbędnym w szerszym kręgu  współdziałań

ku obronie pokoju, podpierającym równo-

wagę sił, współpraca, która najlepiej prze-

ciwdziałać może sama przez się dążeniom

rozstrojowym.

Do tej współpracy wzywa dzisiaj
wszystko. Wzywa dlatego, że porozumie-

wania się długoletnie, zmierzające do za-

pewnienia pokoju w drodze ograniczenia

zbrojeń i wzmocnienia bezpieczeństwa,

rozwiewają się bez pomyślnego wyniku.

Trzeba pokój podpierać inaczej i to jest

cem.
W tym stanie rzeczy p. Barthou nie

przyjeżdża do Polski dia jakichkolwiek

czczych pozorów, ale dla porozumienia się

najistotniejszego i najdonioślejszego, W ja-

kimi zakresie? W całej rozciągłości wszyst-
kich działań, współdziałań i przeciwdziałań,
mających na *celu zabezpierzenie pokoju.

Wszelkie inne rozumienie sprawy, w

ciągu tych trzech dni, byłoby tylko naj-
głębszem nieporozumieniem i niedociągnię-

ciem miary do wielkości idących zdarzeń.

Stanowisko prasy, wyrażającej

poglądy Stronnictwa Narodowego,
jest czytelnikom znane, nie powta-

rzamy więc jej głosów.

Na podstawie przytoczonych cy-

tat czołowych organów prasy sana-

cyjnej i prasy, zbliżonej do obozu

narodowego, czytelnicy wytworzą

sobie całkowity obraz poglądów na
znaczenie wizyty francuskiego mi-

nistra spraw zagranicznych w Pol-

sce.

Odwołanie sędziów
Z KOMISYJ WYBORCZYCH.

Już po wyznaczeniu komisarzy

wyborczych przy wyborach obec-

nych do rad miejskich, ministerstwo

sprawiedliwości doszło do przekona-

dzisiaj zadaniem i na czasie 1 wręcz naślą- |

DZIENNIK WILENSKI

Radykalizm młodych.
Od pewnego czasu w'cle się u nas

mówi i pisze o radykalizacji młode-
go pokolenia narodowego w Polsce.
Wiele osób widzi w tem odstęp-

stwo od zasad nacjonalizmu,
Jak słusznie pisze „ABC*, w

pewnych kołach utrwalio się prze-
konanie, że
nacjonalizm jest nierozłącznie związany ze
swiatem dzisiejsej liberalno-kapitalistycznej
rzeczywistości i że prawdziwy oraz porząd-

ny narodowiec musi być równocześnie żoł-
nierzem armji, broniącej istniejącego po-
rądku przed nadchodzącą falą przemian
społecznych.

Jest to, rzecz jasna, pogląd błęd-
ny, ale na jego usprawiediiwienie po.
wiedzieć można, że
ruchy narodowe zarówno w Polsce, jak i
gdzieindziej musiały stoczyć w ciągu ostat-
mich dziesiątków lat wiełką walkę z mię-
dzynarodowym socjalizmem z jednej a za-
borczemi imperjalizmami z drugiej strony.
W toku tej walki, w której chodziło prze-
dewszystkiem o zapewnienie zwycięstwa
idei narodowej, jako naczelnej zasadzie po-
rządku politycznego, niektóre nacjonalizmy
zatraciły swą czystość ideową w zakresie
społecznym przez mniej lub bardziej ścisłe
związku z grupami, broniącem tych czy in-
nych partykularnych interesów  gospodar-
czo - społecznych.

Polski nacjonalizm pod tym
względem zresztą nie popełnił żad-
nych rażących błędów, a jego przy-

24 2 . : za
wódcy nigdy nie zatracili zasadniczej
linji przewodniej ; umieli zawsze sku
tecznie przeciwstawić się naciskowi
egoizmów klasowych, tych czy in-
nych warstw społecznych, bo, jak
słusznie pisze dalej „ABC*

Istotą nacjonalizmu jest to, iż musi on
opierać się na całym narodzie, a nie po-
szczególnych jego częściach. W ustroju
prawdziwie narodowym jest nie do pomyś-
ienia, aby jedna część ludności mogła bo-
gacić się kosztem drugiej, a państwo mogło
tolerować instytucje wyzysku czy fakty nie-
sprawiedliwości społecznej.

I dlatego radykalizm młodych na.
rodowców bynajmniej nie jest żad-
nem „zawianiem* duchem komuni-
zmu, lecz raczej reakcją przeciwko
pewnym niezdrowym objawem doby
dzisiejszej, wynikłym na tle niezdro-
wej polityki etatystycznej obozu dziś
w Polsce rządzącego.
Rzecz jasna, że mówimy tu o mło-

dzieży narodowej w ścisłem tego
słowa znaczenia, a nie o grupkach,
pozbawionych ideologji i jedynie śle-
po našladujących wzory  hitlerow-
skie.

Klątwa hierachji zawodów
i pieniądza.

Skorośmy potrącili o sprawy mło
dzieży, niech wolno nam będzie po-
ruszyć sprawę, która w młodem ро-
koleniu nie przestaje być przedmio-
tem stałych dyskusyj. Mamy na my-
śli zagadnienie tak zwanej ,nadpro-
dukcji inteligencji'. Zagadnieniu te-
mu poświęca ciekawy artykuł pióra
mecenasa Szurleja wczorajszy „Kur-
jer Warszawski”.

Na wstępie autor stwierdza, iż
mówienie o „nadprodukcji inteligen-
cji* przypomina mu dziedziców sta-
rej daty, którzy mawiali o szkodli-
wości oświaty dla ludu, bo to
chłopu szkoła niepotrzebna, że chłop tylko
do pracy na roli stworzony i tam powinien
zostać na wieki wieków. Podobnie mówi
się teraz. Nie tworzyć inteligencji uniwer-
sįteckiej — jest jej dość, reszta do szkół
zawodowych, do rzemiosła.

„Mec, Szurlej gorąco przeciwko
takiemu stawianiu sprawy protestuje

Bo i jak może być zadużo ludzi z na-
vxą? Niema nigdy nadmiaru inteligencji, ani
ineligentów. Jest tylko nadmiar ludzi po-
szukujących pracy biurowej, biurowej nie
umysłowej jest nadmiar ludzi poszukują-
cych nauki dla posady.

Zdaje się tym poszukiwaczom biur, że
pisanie akt, decyzji, postanowień, widyma-
tów; intymatów, wypełnianie białych koszu-
lek czarnym atramentem jest o niebo wyż-

sze od zrobienia dobrej pary butów. Umyśl-
nie wybieram ten radzaj zajęcia,
szycie butów bliźnim jest zajęciem

Do kogo należy

nigdy nie była wniesiona w Polsce
bardziej do prokuratora

warzystwo PRUDENTIAL, pozostające

inwestycje". nia, że sędziowie nie powinni być

członkami komisyj wyborczych ani,
jteż jej przewodniczącymi,

W sprawie tej ministerstwo spra-,

;,wiedliwości przesłało telegraficznie

instrukcje do szeregu miast.

Na podstawie tej instrukcji w Ło-
dzi naprz. główny komisarz wybor-

czy, sędzia p Moskwa, vice-prezes

$. O. i 4 sędziowie, przewodniczący;

komisyj okręgowych, wnieśli poda-|

nia o zwolnienie ich ztych stanowisk |

Do Warszawy przybył wojewoda|
łódzki, p. Hauke - Nowak i odbyły
konferencję w ministerstwie spraw

wewnętrznych. W Łodzi krążą po-

głoski, że wybory będą odroczone.

Prawdopodobnie jednak do tego

mie dojdzie, gdyż istnieje możliwość,

porozumienia się min. spraw we-

wnętrznych z min. sprawiedliwości,

ewentualnie zaś nastąpią nowe no-

minacje członków komisyj wybor-

czych z wyeliminowaniem sędziów.

Sprawa ta jest aktuaina dla sze-

regu miast, gdyż w wielu z nich sę-

dziowie wyznaczeni byli komisarza-

mi wyborczymi. 

2 prasy.
powszechnem, jednak zawsze szewc był
straszydłem dla tych, kiórym nauka szkol-
na nie smakowała.

Ale dlaczego urzędnik po kilku latach
'niwersytetu, żywiący się przeważnie ku-
rzem z akt z braku dostatecznych środków
do życia, ma być czemś lepszem od mądre-
go ogrodnika, który tworzy i piękno i bo-
gactwo?

1 nie rozumiem dlaczego w Czechosło-
wacji spotkałem mleczarza doktora medy-
<zny, mądrego i dostatniego z bibljoteką w
domu, a u nas takiż doktór-urzędnik nie
iaa na prenumeratę gazety?

A raczej rozumiem. Dobrze rozumiem.
Jest to klątwa, pod którą żyjemy— klątwa
huerarchji zawodów. Ułożyła się drabina,
ktorej najniższym szczeblem jest szewc, a
najwyższym pan dyrektor czegobądź.

Ta „hierarchja zawodów” jest
przyczyną pogardy jednej pracy dla
drugiej, a przedewszystkiem
viacy niby umysłowej dla pracy niby ręcz-
nej, bo ani ta pierwsza nie jest czysto umy-
siowa, ani ta druga czysto ręczna. Rzemieśl-
nik może być artystą i artysta — rzemieśl-
nikiem. Jeśli więc inteligencja zburzy prze-
sąd hierarchji zawodów i zacznie przenikać
wszędzie — podniosą się nizkie zawody a
zarazem podniosą swoje otoczenie.

Obok „hierarchji zawodów” trud.
ność w walce z bezrobociem inteli-
gencji stanowi pęd do wielkich
miast, co wyraża się chociażby w
wielkiem skupieniu lekarzy i adwo-
katów w wielkich miasta ; braku ich
na prowincji.

Wreszcie nie mniejszą zaporę
stanowi to, co mec. Szurlej nazywa
„hierarchją pieniądza”

Ale jest jeszcze inna, nie mniej strasz-
Iwa hierarchja, hierachja pieniądza. W sfe-
rze ludzi bogatych różnice wytwarzają się
na tle marki samochodów. Roll-Royce gar-
dzi Delagem, Studebaker pobłażliwia spo-
gląda na Forda. W jednej z naszych dziel-
nic wartość ziemian mierzy się na morgi.
Ten, co ma 10 tys. morgów, z szacunkiem
spogląda na pana dwudziestu tysięcy, a
zgóry na tego, co się wałęsa po pięciu ty-

siącach.
(Wreszcie uwagi swe kończy mec.

Szurlej w sposób następujący:
A więc nie ograniczenie dostępu do

szkół wyższych, nie odsyłanie do szkół za-
wodowych będzie lekarstwem na nadmiar
inteligencji, lecz zniesienie hierarchji zawo-
dów i degradacja pieniądza. Droga to po-
wolna i trudna, ale już ją widać. Obie-
-uje ona zniesienie upokarzającej niewoli.
Bo jeżeli wolność zupełna jest niedostępna
dla człowieka, to niech to będzie niewola
w służbie czegoś wyższego i trwalszego od
nas.

Zadanie uniwersytetu pomorskiego.

Na temat zbliżony do poruszone-
go przez mec. Szurleja pisze na ła-
mach „Słowa Pomorskiego” prof.
J. Kostrzewski w związku z projek-
tem utworzenia uniwersytetu po-
morskiego.

Nie sposób powtórzyć tu wszyst-
kich wywodów tego uczonego, więc
ograniczymy się jedynie do przyto-
czenia tych ustępów, które dotyczą
ewentualnych celów, jakie winna
byłaby wytknąć sobie wszechnica
pomorska.

Uniwersytety, jak wiadomo, — pisze
ptof. Kostrzewski, — mają dostarczyć życiu
praktycznemu dobrze przygotowanych
przedstawicieli zawodów t. zw. wyżwolo-
nych, z drugiej strony wychowywać mają
rałody narybek naukowy i przyczynić się do
rozwoju nauki. O ile pierwsze swe zadanie,
redagogicze, uniwersytety polskie naogół
szełniają bez zarzutu, to drugiej swej roli
uie mogą spełniać w dostatecznej mierze »
powodu zbyt szczupłych dotacyj, uniemożli-
wiających postawienie bibljotek i pracowni
zakładowych na odpowiednim poziomie. о-
toż nowa wszechnica pomorska nie może,
moim zdaniem być jeszcze jednym wyższym
zakładem naukowym, produkującym inteli-
gencję zawodową (profesorów  gimnazjal-
nych, prawników i t. d.), bo i tak już znacz-
na część absolwentów dotychczasowych u-

niwersytetów naszych skazana jest na przy-
musowe bezrobocie, Natomiast główny na-
cisk należałoby położyć na zadania nauko-

we nowej uczelni, nadając jej od początku

:aczej charakter instytutu badawczego, któ-

rego zakres pracy i zainteresowań obejmo- 
bo chociaż| Prusy

dość t;ckie a nawet Skandynawię.

епаЫЛО ТЛЕДНИКЕКТЕВПЙКАСАМС

I, že nlevątpliwsm Jest,

go gmachu w Warsr»wie przy placu Napoleona Nr 9 byłoI jest to samo To-

wałby nietylko samo województwo pomor-

skie, ale i sąsiednie obszary nadbałtyckie,

pizedewszystkiem Pomorze szczecińskie,
Wschodnie, państwa wschodniobał-

 

drapacz Chmur
W numerze „Ilustrowanego Kuryera Codziennego" z dnia 6 kwietnia r b

ukazeła się notatka p t. „Do kogo należy DRAPACZ CHM UR“.

Obecnie po zbadaniu sprawy „Ilustrowany Kuryei Codzienny" umieścił

w dniu 18 kwietnia r. b. sprostowan'e, wyjaśniające, że:

„przeciwko Towarzystwu „Tha Prudential Assuranee Company Limited"
Jakakolwiek bądź sksrga sądowa, a tem-

iż właścicielem 16 piętrowe

w stałych i jaknajbardziej przyjaznych

stosunkach finansowych z Polską i lokujące u nas bardzo powaźRe sumy na

Angielska Spółka Aktvjna
Towarzystwo Ubezpieczeń PRUTENTIAL

„The Prudantlai Assurance Company Limited“

UTI zzz: O IIA II,

Podstępna ankieta B. B. przed wyborami
w Warszawie.

Przygotowania do wyborów do

rady miejskiej w Warszawie są w

pełnym toku. Obecnie władze po-

szukują lokalów dla komisyj wybor-

czych, które będą się mieściły, zwy-

czajem lat ubiegłych w lokalach

szkół powszechnych. Kredyty, wya-

sygnowane na koszty wyborów, w

| wysokości pół miljona zł., są już pra

wie pochłonięte przez wydatki, zwią

zane ze sporządzeniem: »pisów, dru-

ków, obwieszczeń, koper: do głoso-

wania i t. d.

Na osobliwy sposób zorjentowa-

mia się w nastrojach ludności War-

szawy wpadł komitet wyborczy BB.

Od kilku dni niektórzy lokatorzy,

mniejwięcej po dwóch na jeden dom,

otrzymują fisty od komitetu BB, z

poleceniem, by na załączonym sze-

macie podać nazwiska wszystkich
lokatorów domu i ich ewentualną
przynależność partyjną. _ Załączone

druki zawierają rubryki, czy dany lo-
kator jest przekonań BB., narodo-

  

wych, komunistycznych, czy socjali-

stycznych: Bardzo wiele osób, które

otrzymały listy, nie wie, co z niemi
zrobić, bo pomijając już fakt wpro-

wadzania jakichś osobliwych me-

tod, które nakładają na jednego z
obywateli obowiązek zbadania prze-
konań politycznych swych sąsiądów,
ludzie ci przeważnie nic wspólnego
z blokiem BB. nie mają.

Polecenia takie otrzymują prze-
ważnie urzędnicy państwowi, którzy
zdaniem komitetu wyborczego BB.,
muszą być tych samych przekonań.

 

Rezpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu"

Nie da się zaprzeczyć, że środo*
wisko, jakie człowiek sam sobie
stwarza dla swego życia i pracy,
znamionuje jego kulturę.  Wystar-
czy przejechać przez wsie w. róż-
nych dzielnicach naszego państwa,
aby nie wdając się nawe: z ludźmi

w rozmowę, wyrobić sobie sąd o
kulturalnym stanie mieszkańców.

Nasze gospodarstwa wiejskie nie

zwracają uwagi na ogród przy domu.

Przeciętny ogół rolników w Polsce

nie odczuwa widocznie potrzeby

stworzenia sobie w miejscu, w któ-
rem całe upływa życie, środowiska
pięknego, któreby w szaszyźnie nie-

ustalonej pracy dawało wewnętrzne

' zadowolenie. Ale też wiaśnie tem

„brak poczucia potrzeby czegoś pięk-

niejszego w najbliższem otoczeniu
„dowodzi niskiego stanu kulturalnego

, warstwy, stanowiącej większość na-
* rodu.

| Na wsi uważa się ogród za zby-
tek. Toleruje się jeszcze jedną lub
idwie grządki ż kwiatami, ale uważa
się to poniekąd za ustępstwo dla

 

 

Zakładajmy ogródki kwiatowe.
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Pomimo tej ogólnie istniejącej

obojętności, kwiat stał się czemśnie-

zastąpionem w życiu człowieka.

Miłość do kwiatów stała się słabo-

ścią człowieka. Pojęcie „kwiaty” —

łączy się ze wszelkiemi obrzędami

uroczystości weselnych i żałobnych.

Kwiaty nie tylko żyją, ale jak

poeci piszą — śmieją się i mówią do

nas, a wielcy mocarze, nawet cza-

sów bardzo zamierzchłych, miłowali

je, zdobiąc wnętrza i ogrody swych

siedzib.
Kwiat jest miły i przyjemny, więc

nic dziwnego, że wiele osób, nie od-

czuwając zabiegów i kłopotów przy

hodowli kwiatów, uważa, że to „Cu-

do Boskie“ powinno być własnością

każdego i każdemu łatwo dostępne.

Jest to piękny objaw upodobania

ludzkiego, bowiem kto nie kocha

kwiatów — nie kocha dzieci, a prze-

cież one są przyszłością naszą i sta-

nowią żywe pomniki przedłużonego

życia naszego.

Nieodzowny symbol polskiej wio- (dziewcząt, które lubią kwiaty. Je-
żeli bowiem gdzie znajdzie się ogró-
dek, świadczący o pewnych wyż-,
szych wymogach jednostki, to ten
ogródek jest maleńką wysepką na
bezbrzeżnym morzu powszechnej na
tem polu objętości.

Niebywały fakt.
„ABC“ donosi, że w kołach

prawniczych zdumienie wywołała
„wiadomość o zmianie kompletu są-
dzącego w toku rozprawy przed Są-
dem Najwyższym.

| W czasie rozprawy nad skargą
kasacyjną skazanych w głośnym
procesie wadowickim o zajścia anty-
żydowskie, dowiedziała się obrona

oskarżonych, iż bezpośrednio przed
wydaniem orzeczenia, . nastąpiła
zmiana członków kompietu sądzą-
cego-

Sprawa ta rozpatrywana była
początkowo przez kompiet, które-
mu przewodniczył sędzia Korsak,
referentem zaś był sędzia Kazimierz
Fleszyński, Po ogłoszeniu orzecze-
nia stało się wiadomem, że orzecze-
nie to wydał komiplet pod przewod-
nictwem prezesa Izby Karnej Rzy-
mowskiego, referentem był sędzia
Syromiatnikow. Trzecim członkiem
kompletu był sędzia Kaczyński.

Jest to ten sam skład, jaki wy-
znaczony był przy rozpatrywaniu
drugiej skargi kasacyjnej więźniów
brzeskich. Jak wiadomo, orzeczenie
zatwierdziło wymiar kary w niższej
instancji oddalając skargę kasasyjną.

w „Legjonie Młodych"
W związku z informacjami o roz-

łamie w „Legjonie Młodych” Ko-
menda Główna tej sanacyjnej orga-
nizacji zamieszcza w. prasie war-
szawskiej zaprzeczenie, jakoby „na-
stąpił rozłam'. Nieprawdą więc-ma
być, że Komenda Obw. Akad. w
Warszawie „wypowiedziała posłu-
szeństwo'”, natomiast komunikat,
który był ogłoszony, podpisało „10
członków zawieszonych. Wszelkie
zarzuty komitetu mają być ogłoszo-
ne, a także nie istnieje na terenie
„Legjonu Młodych tajna organiza-
cja pod nazwą „Alfa“.

Tak samo p. Wacław Zagórski,
redaktor „Państwa Pracy” ogłasza,
iż z powodu.czynionych mu zaczut-
tów we wspomnianym komunikacie
wystąpi przeciw winnym na drogę
5 3

Prawdopodobnie teraz autorzy
„komunikatu' w odpowiedzi na za-
przeczenie Komendy Gł. „Legjonu”
ogłoszą swoją odpowiedź.

W Warszawie przed 1 maja.
W związku ze bliżającym się ter-

minem obchodów 1-majcwych, ko-
muniści warszawscy czynią przy-
gotowania agitacyjne. Władze bez-
pieczeństwa osadziły w areszcie 20
osób, oskarżonych 0 prowadzenie
wywrotowej agitacji. Pomiędzy ko-
munistami trwają intensywne walki
na tle różnicy zdań odłamu stalinow-
ców i odłamu trockistów. Na ten tle
oba ugrupowania wydają ulotki,
zwalczając się wzajemnie, co а-
bia agitację komunistyczną.

!

Pogotowie przedwyborcze na ratuszu
warszawskim.

Komisaryczny Zarząd miasta
„Warszawy przeprowadził lustrację
biura ewidencji ludności. Na ratuszu
„stołecznym trwa stan _ pogotowia
iprzedwyborczego: śdyż Zarząd Miej
ski musi być przygotowany w każdej
chwili na możliwość wyznaczenia

rów.
Liczba wyborców _ stołecznych

wynosząca około 630.000 osób ulega
ciągłym fluktuacjom z powodu zgo-

wyjazdów i przyjazdów z za-
sposób w razie uka-

ądzenia © wyborach
-ciu dni gotowe będą

 
   

  
zania się za
już w ciągu
dokładne spi

L

| pachnące, ciemniej lub :

barwione; obok nich najwczešniejsze |

sny w ogrodzie to skromnefiołki
jaśniej za-

narcyzy, biało i dwubarwne, poje-

dyńcze lub pełne. Równocześnie

zjawiają się stokrotki pełne, bratki,
pierwiosnki wczesne, | gwoždziki

chińskie. Maczki karłowe teraz za-

czynają rozwijać swoje kwiaty żółte,

lub białe i pomarańczowe, by zdobić

niemi ogród do późnej jesieni. Pod

koniec kwietnia rozkwitają płomyki

wiosenne w różnych odcieniach, zaś

z początkiem maja mamy już tulipa-
ny, których liczne klasy, w prze-

pełne, kwitną aż do czerwca.
IW maju głównie kwitną niezapo-

minajki, kosaćce w różnych odcie-

miach, malwy i ogólnie lubiana kon-
walja. Jest to okres rozkwitu naj-

wcześniejszej piwońji o kwiatach

karminowych,  liljowców  wielko-

kwiatowych maków w odcieniach,
kosaćców brodatych, w setkach prze
pięknych odmian rėžnobarwnych,
późnych pierwiosnków. Takie jest

bogactwo kwiecia, że trudno je
wszystkie podawać,
rakteryzują: kosaćce cebulkowate,
ostróżki, dzwonki, gwoździki kartu-

zy. Na przełomie czerwca i lipca

zakwitają różne dalje, zdobiąc ogro-
dy aż do pierwszych mrozów. Z ni
najpiękniejsze są: kaktusowe, deko*

racyjne i holenderskie. W: tymże
miesiącu rozwijają swe długie kłosy,
przeróżne mieczyki, by stopniowo
kwitnąć, aż do września. W lipcu
również zakwitają najwcześniejsze
odmiany płomyków jesiennych: Z
lilji najodpowiedniejsze dla naszego
klimatu są: czysto - biała, cielista,
szamowa i tygrysową. W. sierpniu
w dalszym ciągu kwitną dalje, flo-
ksy, mieczyki.  Wykańczają swoje
kwitnienie różne malwy pojedyńcze
i pełne, śnieżno - białe jastrunie żół-

to-czerwone dzianwy i inne. Aster
Amellus w kilku pięknych odmia-
nach rozwija swe kwiaty, zapocząt-
kowując liczny szereg przeróżnyc
astrów jesiennych. Te we wrześniu

świat swoją grą kolorów. Ostatni w
omówieniu, a pierwszy wszędzie,
którego w ogrodach nigdy zbyt wie-

kwiatów Róża.

grodów na wsi nabiera znaczenią 0
wiele ważniejszego, niż przedtem.
Dzisiaj we własnem państwie widzi-
my już, że produkujemy na roli sto”
sunkowo o wiele mniej, aniżeli by”
śmy produkować mogli, že sprowa-
dzamy z zagranicy warzywa i owo*

ją, ale których potrzebnej ilości nie
produkujemy. W. dziedzinie kwia-

stęp, szczególnie w kwiaciarstwie
handlowem. Stało się to głównie
dzięki ochronie celnej, dzięki znacz-
nemu  wyszkoleniu _ ogrodników,
wreszcie dzięki zrozumieniu przez
ogrodników potrzeby samowystar“
czalności w tej dziedzinie-

Jeżeli idzie o 1entowność, to
rzecz wiadoma, że rośliny, pocho-
dzące z kultury ogrodowej przyno-
szą kilkakroć większe dochody, ani-
żeli zwyczajne płody ziemne. i

Wprowadzenie pewnych gałęzi

skich wpłynęłoby w znacznej
rze na zwiększenie dochodów go”
spodarstw poszczególnych.

Jeżeli zwrócimy uwagę na osied-
la i wsie w pobliżu miast to rzecz ta
inaczej się przedstawia. Zaprowa*
dzenie ogródka kwiatowego handlo*
wego będzie na swojem miejscu, po”
nieważ komuńikacja i rynek zbytu:
jakim staje się miasto, jest jednym
plusem więcej do bliższego zaintere”

chowane w odpowiednim 2
można oddać wprost hurtownikow!
kwiaciarzowi, albo też zastosować
sprzedaż /detaliczną. Z chwilą:
zwiększenia hodowli kwiatów mog4
powstać specjalne spółdzielnie kwia”
ciarskie, mające na celu zbyt to” waru. i

M. K. (RAP)  

  

 

różnych odmianach, pojedyńcze i

Czerwiec cha* '

rozkwitają w całej pełni, darząc

le nie bywa, to nasz kwiat, królowa

W) czasach obecnych sprawa 0-

ce, które się u nas znakomicie uda*

ciarstwa zaznaczył się istotnie po.

sowania się tą sprawą. Kwiaty wy”

czasie | 
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ogrodnictwa do ogrodów włościań” | ;
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, Dnia 23 kwietnia w wielkiej sali
Konferencyjnej Urzędu Wojewódz-
kiego odbyło się zebranie informa-

e, zorganizowane pizez Zarząd
Centralny Polskiej Macierzy Wileń-
%iejj Zebranie zagaił prezes Wę-
awski, prosząc do prezydjum p.

 Wojewodzinę  Jaszczołtową i pp.
 Tożka, Cieślewskiego i Bańkow-
skiego. Pierwszy referat wygłosił
dyrektor Zarządu Głównego PMS.
W Warszawie, p. J. Stemier, kreśląc
0brąz działalności Macierzy Szkol-
dej na terenie całej Polski. Macierz

|Drowadzi obecnie 79 szkół po-
| Wszechnych, 45 szkół zawodowych,

> gimnazjów, 865 bibijotek oraz
| Szeroką akcję odczytową. Kryzys
zmusza Macierz do rezygnowania Z
Prowadzenia szikół średnich. W r.
1933 P.M.S. wydała na cele oświa-
lowe 21/4 miljona -złotych.

Następnie przemawiał inspektor
Macierzy w Wilnie, p. St. Kożan,
tóry przedstawił rys historyczny

Prac P,M.S, Wileńskiej, która pro-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

dem, z przelotnemi deszczami oraz
łę skłonnością do burz. Chłodniej.
miarkowane, chwilami porywiste

Wiatry z. kierunków zachodnich.
DYŻURY APTEK.

 
|. Dziś w nocy dyżurują następujące

| Wteki:
| Sukc. Augustowskie»; — ul. Kijowska
Ne 2 (telef. 1631, Erumkina — ul. Nie-
Biecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
о — ul. Kalwsryjska Nr. 31, Wysockie-
0 — ul Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst
Ч» przedmieściach, prócz Śnipiszek.
| Z MIASTA.
‚ — Ostateczne opróżnienie ko-
ścioła po-Franciszkańskiego- Pozo-
Stałe resztki archiwum w kościele
Do-Franciszkańskim w dniach naj-
liższych zostaną ostatecznie prze-
Riesione do nowego lokalu przy ul.
deatralnej.

° 7 dniem 1 maja rb. rozpoczną

E: wstępne prace przy restauracji
starej, historycznej świątyni, która
Bo wielu latach zostanie oddana dla
iżytku wiernych.

SPRAWY MIEJSKIE.
, —Zarząd miasta stara się o po-

Życzkę. Zarząd miasta. zwrócił się

do B. G. K. z prośbą o udzielenie

Pożyczki w wysokości 500.000 zł. na
Toboty miejskie. Szanse uzyskania
Pożyczki są minimalne, gdyż nie są
spłącone długi stare.
— Roboty wodociągowo-kanali-

*асуте i niwelacyjne. Na terenie
Jo: rozpoczęły się roboty wodo-

tiągowo-kanalizacyjne. Zarząd mia-
Šia zatrudnia przy tych robotach 75
tobotników.

Przy robotach niwelacyjnych na
Plącu Orzeszkowej, gdzie stanie po-
Mnik A. Mickiewicza, pracuje 20
tobotników.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

1 — Nowy naczelnik III Urzędu
Skarbowego. Naczelnikiem III Urzę-
du Skarbowego w Wilnie na miej-
ice ustępującego p. Bronakowskiego
ianowany został p. Szutowicz.

ŻYCIE GOSPODARCZE.
—Posiedzenie Izby Polsko-Bał-

tyckiej. W dniu 26 b. m. odbędzie
Się w Wilnie pierwsze posiedzenie
Rowopowstałej Izby Poisko-Bałtyc-

Si Na posiedzenie przyježdžają
yz delegaci z Łotwy, Estonji i
Warszawy z ministerstwa handlui
Przemysłu.
. — Zapowiedź przyjazdu kupców

|iprzemystowców łotewskich. Nie-
awem do Wilna przyjeżdża większą

į cieczka kupców i przemysłowców
©tewskich celem nawiązania bliż-
Szęgo kontaktu handlowego z Wi-
leńszczyzną.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Zebranie krawieckie w Inspek-

® acie pracy. Wiczoraj w Inspekto-
Acie pracy.odbyła się konferencja
zedstawicieli cechów krawieckich
delegatami związków  zawodo-

Niespodziewane wykrycie poby-
ы Trockiego w Barbusson we Fran- piata. Jak doniosły depesze, z
„ATbusson, leżącego w pobliżu Pa-
ża, Leon Bronsztejn, alias Trocki,
yły wódz czerwonej armji, zamie-
ał kierować pierwszemi krokami
Żwartej międzynarodówki.

początkiem wojny Trocki prze-
vat we Francji. Pracował nawet

Eko inżynier w jednej z fabryk w
Ordeaux. Wi 1916 r. został wygna-

gd: : Od tego czasu nie przekraczał
1 anie Francji, otrzymując jedynie
jej tylko prawo przejechania przez

lai terytorjum. Trocki jednak podał
z,wówczas za chorego. Stan jego
ną wia wzruszył wielkiego dygnita-
kie masonerji, ministra Chautempsa,
Śry zniósł postanowienie z 1916 r.,

wWalając Trockiemu na przeby-
z Me we Francji, pod warunkiem,
„qpowstrzyma się od wszelkiego
uęjeszania się do polityki francu-
Na ! Trzeba było być również
Węytym, jak były minister spraw
chpietrznych, by chociażby na
e mniemać, że wielki agitator

tyją wieki zaniecha swych rewolu-
ych poczynań za użyczoną mu

KRONIKA.
Zebranie informacyjne Macierzy.

DZIENNIK WILEŃSKI „

Wczoraj odbyło się odsłonięcie
pomnika w celu uczczenia bohater-
skiego czynu ucznia szkoły rze-
mieślniczej ś. p. Mieczysława Dor-

wadziła w 1929 r. 2 szkoły zawodo- dzika, któryw czasie pamiętnej po-
we, 118 powszechnych, 35 bibljotek|wodzi w kwietniu 1931 roku, ratując
stałych i 208 wędrownych, 12 do-|ze wzburzonych fal Wiienki kilku-
mów ludowych, 10 przedszkolii letniego chłopca żydowskiego, sam

8 burs. Ostatnio tempo pracy osła- utonął.
bło wskutek przekazania części Przed odsłonięciem pomnika od-

'szkół władzom szkolnym i likwi-|prawione zostało w kościele po-

dacji części szkół z braku fundu- | Bernardyńskim uroczyste nabożeń-
szów, nie osłabła natomiast akcja stwo żałobne za spokój duszy boha-
_odczytowa. |terskiego chłopca. Mszę św. odpra-

Wreszcie prezes  Węsławski wił ks. kanonik Tadeusz Zawadzki,
|przedstawil rozpaczliwy stan finan- proboszcz kościoła św. Piotra i Pa-
isowy Macierzy, mogący prowadzić , wła. Na nabożeństwie byli „obecni

do likwidacji reszty szkoł Macierzy, przedstawiciele władz administra-
oraz wskazał na wzrastające potrze- cyjnych, samorządowych, kurator-
by w zakresie szkolnictwa i czytel- jum szkolnego, wszystkie drużyny
nictwa na Wileńszczyźnie. Zacho- harcerskie z terenu Wilna oraz de-
dzi potrzeba rozszerzenia sieci legacje szkół powszechnych i śre-
szkół do conajmniej 50 dla 8000
dzieci, oraz założenia szeregu czy-
telū-šwietlic.

Zamykając zebranie, prezes Wę-
sławski podziękował zebranym za
liczne przybycie i prosił o poparcie
;moralne i materjalne,

 

wych robotników krawieckich.
W| wyniku narad postanowiono

ponieważ obie strony, zarówno pra-
codawcy jak i pracownicy, zgodzili
się dobrowolnie prowadzić polu-
bownie pertraktacje co do warun-
ków zawarcia umowy zbiorowej,
— Związek Cechów. Walne do-

roczne zebranie delegatów związku
cechów odbędzie się 30-go bm. w
lokalu Niemiecka 25 o godz. 7.30
wiecz. W razie braku quorum dru-
gie zebranie odbędzie się tegoż dnia,

uchwały będą

SPRAWY SZKOLNE.
Przyszłe szkoły kupieckie.

W ubiegły czwartek odbyło się w
lokalu państwowej szkoły przemy-
słowo-handlowej zebranie dyrekto-
rów i nauczycieli szkół handlowych
wileńskich, na którem wizytator
ministerjalny p. M. Tatoń wygłosił
przemówienie na temat nowej -
strukcji szkół handlowych i nowego
ustroju przyszłych szkół kupieckich.
Z informacyj tych dowiadujemy się,
że przyszłe szkoły kupieckie będą
niższe, gimnazjalne i licealne. Głów-
nym przedmiotem nauczania w tych
szkołach będzie „Technika i organi-
zacja handlu*. Nauczyciele i ucznio-
wie będą zmuszeni przechodzić
praktykę. Praktyka dla uczniów
przewidziana jest na 300 godzin w
roku, przez co rok szkołny w jednej
z klas ma być przedłużony do 11
miesięcy. Nowe programy, które o-
pracowuje się w ministerstwie prze-
widują  jaknajdalej posunięte u-
praktycznienie nauki i przygotowa-
nie uczniów do zawodu. Przejście
dla uczniów z gimnazjum kupiec-
kiego do liceum wogóle i kupieckie-
$o ma być udostępnione.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Jutrzejsza Środa Literacka.

Naskutek inicjatywy Poiskiej Aka-
demji Literatury nabrała nowej
aktualności sprawa Ustawy o bi-
bljotekach gminnych, która ma
stworzyć przewrót w zbycie książki
i w docieraniu słowa d.ukowanego
„pod strzechy”: Związek Literatów
poświęca temu doniosłemu zagad-
nieniu jutrzejszy wieczór Środowy,
ujmując sprawę ustawy bibljotecznej
w ramach całości zagadnień doty-
czących kultury książki, Pogadankę
pt. „Nowoczesne dążenia bibljote-
karstwa'” wygłosi dyr. Adam Lysa-
kowski. Początek o godz. 8.30 wie-
czorem.

wszystkie
mocne.

prawo-

Posiedzenie naukowe Wil.
Tow. Lekarskiego wspólne z Wi-
leńskiem Towarzystwem Ginekolo-
gicznem odbędzie się dnia 25 bm.
o godz. 8-ej wiecz. w lokalu Towa*
rzystwa (Zamkowa 24) z następują- 
 

1 znowu zwróciło na niego uwagę

cym porządkiem dziennym; obejmu-

zwolenie przebywania we Francji,
by ooeać u" działalność
przewrotową. yśnaniec z
Prinkipo nosił się już od dać
czasu z ideą odwetu, pragnąc utwo-
rzyć wielką partję leninowską, ma-
jącą mu służyć, W tym też duchu
prowadził już od lat kampanię, zmie-
rzającą do wykazania, że obecny
bolszewizm w: Rosji przeżywa się, a
z nim hasłą IIl-ej międzynarodówki,
(W. tym celu utworzył Międzynarodo-
wą Ligę Komunistyczną, posiadają-
cą rozgałęzienia we wszystkich waż-
niejszych stolicach. W; sierpniu 1931
r. kiedy nikt nie myślał, żeby mógł
znaleźć się we Francji minister,
zdolny do udzielenia Trockiemu pra-
wa pobytu, ten działał już tutaj w
sposób bardzo skuteczny.

Do Trockiego przybyła wówczas
delegacja lewicowego odłamu komu-
nizmu, celem odbycia pielgrzymki
komunistycznej i zaczerpnięcia od
szeła nowych dyrektyw do walki.
Trocki wówczas właśnie opracował
specjalnie postulaty walki dla , ko-
munistów hiszpańskich, będąc zda-
nia Lenina, że półwysp Iberyjski jest
po kolosie moskiewskim najbardziej
podatnym dla zaszczepienia doktry-| dościnę,

: Trocki nie czekał zresztą na po-
ny integralneśo bolszewizmu. Troc-

konferencję odroczyć do dnia 1 maja,!

w tejże sali, o godz. 8, na którem|

dnich zakładów naukowych z pocz-
tami sztandarowemi Nadto kościół
zapełniła młodzież z różnych sto-
warzyszeń oraz niestowarzyszona,
Przez całą nawę główną, od ołtarza
głównego aż po wyjście harcerze

Ii harcerki ustawili się szpalerami.
| W środku znajdował się pięknie
jubrany katafalk, przy nim zaś
stały poczty sztandarowe. Cała

swiątynia tonęła w powodzi światła.
Odsłonięcie pomnika nastąpiło

o godz. 11 na placu Metropolital-
|

{

i

jącym referaty dr. E. Sedlisa, I.
Abramowicza, St Bagińskiego,
|wreszcie pokazy chorych i prepara-
jtów.
— Komitety domowe L.O.P.P.

Dziś o godz. 18-ej odbędzie się na-
stępne zebranie organizacyjne Ko-
mitetów domowych L.O.P.P. ulicy
Wielkiej Pohulanki. Wszyscy wła-
ściciele, względnie administratorzy
domów: przy wspomnianej ulicy pro-
szeni są o przybycie. Ze względów
organizacyjnych obecność jest ko-
nieczna. W razie niemożności przy-
bycia — należy wydelegować za-

stępcę.
Jutro o godz. 18-ej odbędzie się

zebranie Komitetów domowych L.O.
P. P. ulic: Małej Pohulanki, Alei
Róż, Kamiennej i Teatralnej,
— Liga Morska i Kolonjalna. W

dn. 25 bm. gen. Gustaw Orlicz-
Dreszer wygłosi w kasynie garnizo-
nowem (Mickiewicza 13) o godz.
11-ej przemówienie na temat zadań
i celów Ligi i konieczność szero-
kiego udziału społeczeństwa w jej
pracach.
— Z Czerwonego Krzyża, 19 bm.

w lokalu Polskiego Czerwonego
Krzyża odbyło się pożegnanie dłu-
goletniego kierownika kursów sani-
tarnych Czerwonego Krzyża, płk.
dra Dawbor-Markiewicza, oraz roz-
danie świadectw absolwentom VI i
VII kursów dla sierot pogotowia sa-
nitarnego PCK.
— Z Fundacji S. i J. Montwiłłów.

Rada Fundacji im. $. i J. Montwił-
łów podaje do wiadomości, że walne
zebranie kuratorów odbędzie się w

posiedzeń Wileńskiego Banku Ziem-
skiego (A. Mickiewicza 8).

W] razie nieprzybycia dostatecz-
nej ilości kuratorów, następne ze-

dzinie 6.30 wiecz., bezwzględu na
ilość przybyłych kuratorów-

— Internat dla księzy-emerytów.
Archidiecezjalny Związek Kapla-
nów archidiecezji wileńskiej remon-
tuje obecnie w obiębie murów Kon-
wentu OO. Bonifratrów przy placu
Napoleona 6 cztery sale, przezna-
czone na internat dla księży emery-
towanych. Internat narazie prze-
znaczony jest na 4—8 osób. Roboty wkrótce będą zakończone,

wydawnictwo, odpowiadające
ryskiej „Veritć”', Był to organ te-
|oretyczny, noszący nazwę „Commu-
|nismo'',
| Wi dwa lata potem, akcją byłego
„wodza armji czerwonej tak się po-
| myślnie rozwinęła, że „Międzynaro-
|dowa Izba Komunistyczna” zdobyła
sobie siedzibę w Genewie, promie-
niując na różne inne kraje europej-
skie, a przedewszystkiem Anglję
Holandję, Belgję, Francję, a nawet
Niemcy. Wówczas to Trocki, korzy-
stając z dojścia do władzy we Fran-
cji żywiołów lewicowych i masoń-
skich, prosił o pozwolenie zamiesz-
kania na terytorjum francuskiem.
Od pierwszych miesięcy pobytu we
Francji, Trocki prowadził intensyw-
ną propagandę na rzecz utworzenia
nowej międzynarodówki rewolucyj-
nej, opierającej się na „niewzruszo-
nych* dogmatach nietylko Lenina,
ale i Marksa.
Tygodnik „Га Veritć' rozwija się

pomyślnie. Jest on specjalnie kol-
portowany w środowiskach robotni-
czych, a także żołnierskich. Równo-
cześnie Trocki wydaje „Biuletyn
opozycyjny”, redagowany po rosyj-
sku. Obydwa te organy neo-komuni-
styczne głoszą konieczność rewo-
lucji, której wojna domowa ma być
pierwszym etapem. Ponieważ zaś
we Francji wypadki postępowały w
tym czasie w niezmiernie przyśpie-

šrodę 25 bm, o godz. 6 wiecz. w sali|

branie odbędzie się tegoż dnia o go-|

pa- |

Odslonięcie pomnika š. p. Dordzika.
„nym, niedaleko brzegu rzeki, w
której nurtach zginął ś. p. Dordzik.

ki, poczem p. woj Jaszczołt odsłonił
50 w obecności rodziców Dordzika,
przedstawicieli władz,  społeczeń-
stwa i licznie zebranej młodzieży
szkolnej i pozaszkolnej.

Pomnik, pomysłu prof. Bałzu-
kiewicza, w kompozycji jest nad-
zwyczaj skromny, ale natomiast pre-
zentuje się bardzo dobrze. W, obra-
mowaniu szarego granitu, które
tworzy coś w rodzaju wideł, znaj-
duje się duża czarna płyta, zawie-
rająca u góry w kole: płaskorzeźbę
z wyobrażeniem Matki Boskiej
Ostrobramskiej, u dołu zaś złotemi
literami napis informacyjny.

Do zebranych w imieniu Komi-
tetu budowy pomnika przemówił p.
dr. Obiezierski, przekazując w
końcu pomnik pod opiekę miasta,
Wiceprezydent Jensz, przyjmując
pomnik od Komitetu, powierzył go
opiece harcerstwa wileńskiego, za-
znaczając jednocześnie, że miasto
zawsze dołoży jaknajwięcej starań,
by pomnik znajdował się w takim
stanie, w jakim jest obecnie,

Wygłoszono jeszcze kilka prze-
mówień okolicznościowych. Na za-
kończenie zebrani odśpiewali „Boże
coś Polskę”. 
 

'Zapowiedzi polepszenia doli wilnian łą-
liczą się z nazwiskiem WOLANŃSKA....
 

 

Rada Centr. Stow. Pań św.
Wincentego a Paulo, Z powodu
wyjazdu księdza superiora i mode-
ratora Stowarzyszenia Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego a Paulo, ze-
branie Rady Centralnej odroczone
zostało na wtorek dnia 1 maja o 6
wiecz.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Walne zebranie Ak, Koła Ło-

dzian sprawozdawczo wyborcze od-
będzie się dn. 29 bm. o godz. 11,30
w I. term., o godz. 12 w Il. term. w
lokalu A. K. P. M. S. ui. Wileńska
23 m. 9 Obecność członków obo-
wiązkowa.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Walka © uposażenie rabinów.

„Cajt” donosi, że w dniu 22 bm.
odbyło się posiedzenie Rady gminy
żydowskiej, na którem doszło do
poważnej scysji przy rozpatrywaniu
sprawy uposażeń rabinów. Miano-
wicie przedstawiciele Bundu żądali
zmniejszenia pozycji na uposażenie
rabinów o 50 proc., przedstawiciele
rzemieślników o 15 proc., a wresz-
cie większością 9 głosów przeciw 8
postanowiono budżetu rabinów nie
redukować.

 

Pielgrzymka do Rzymu |
na Zielone Swiątki.

W najpiękniejszej porze roku, w okre-
sie od 17.V. do 23,V. br. organizowana jest
pielgrzymka do Rzymu, połączona ze zwie-
dzaniem Neapolu, Padwy i Wenecji. Piel-
grzymka ta odbędzie się pod protoktora-
.em Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Dr. Oko-
niewskiego.

Ze względu na to, iż cena udziału w
pielgrzymce jest bardzo niska, gdyż można
ją odbyć już za zł, 385— budzi ona wielkie
zainteresowanie nawet wśród osób mniej
zamożnych, Ze względu na dużą ilość zgło-
szeń — ilość miejsc jeszcze wolnych jest | vgraniczona i wkrótce lista zapisów zosta-
nie zamknięta. :

Cena zł, 385— obejmuje: paszportza- |
graniczny wraz z wizami, przejazdy kole-
jowe w obie strony, pobyt i utrzymanie w
Rzymie, pobyt i utrzymanie w Wenecji i
Padwie, wszelkie napiwki, opłaty za zwie-
dzania, oraz wyżywienie w drodze w wa-
gonach restauracyjnych.

Zapisy przyjmują i udzielają informacyj:
Akcja Katolicka w Pelplinie, oraz Wagons-
Lits/Cook w Warszawie, Krak. Przedmieście|
42/44.

laj w bosy jałmożnicze „Caritasu'*
już zaopatrzyłeś się?

 

Trockiego w. pobliżu „centrum
akcji", tj. Międzynarodowej Ligi
IV-ej międzynarodówki była pożą-
dana. Trocki obrał sobie wtedy za
siedzibę w: Barusson wilę „Ker Mo-
nigue“,

Nie potrzeba podkreślać, pisze

go, z jakiem rozgorączkowaniem
śledził on dni lutowe we Francji.
(Wydawał wówczas specjalne wyda-
nie „Vćritć”, nawołując klasę robot-
niczą do walk ulicznych, strajku ge-
neralnego i sabotażu. Dziennik ten
posiadał także inne, specjalne wyda-
nie, przeznaczone na
gdzie istnieją ważne ośrodki robot-

podobnie swoją agitacją do próbnej
mobilizacji sił rewolucyjnych we
Francji, z dn. 12 lutego doustalenia|
t. zw. wspólnego frontu socjalistycz-
no-komunistycznego.

Pod tym względem należy zazna-
czyć, że o ile francuscy, komuniści,
pozostający na žoldzie moskiew-
skim, wypierają się jak mogą wszel-
kiej styczności z b. dowódcą armji|
czerwonej i nazywają go nawet
„kontr-rewolucjonistą“, to omas a

 

Pomnik poświęcił ks. kan. Zawadz-|
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| Seine zebranie
| T-wa Przyjaciół Nauk.

Wiczoraj odbyło się pod prze-!

;wodnictwem prot. Ždziechowskiego "

| miesięczne ogólne zebranie lowa-,

|rzystwa Przyjaciół Naus w Wilnie. |

Wczorajsze zebranie byo z kole|

setne, to też przed przystąpieniem|

ido właściwego porządku dziennego|

|zebrania, proi. dr. Stanisław Ko-|

| sciałkowska, czynny pracownik To-|

| warzystwa od chwili jego założenia|

| wygłosił krótki reierat o zebraniach|

jogoinych  lowarzystwa Przyjaciół |

  

Stosując znakomity krem Preciosa,
Pani cera, skłonna do piegów,
nie będzie narażona na zdradliwe
działanie mocnych promienisłonecz-
nych. Krem Preciosa usuwa pla-
my, pieg | udelikatni Pani cerę.

KREM
PRECIOJĄŁ
„„PERĘECTION
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Teatr I muzyka w»
— Teatr Miejski Pohulanka Dziś o

korespondent „Kurjera Poznańskie. d.

prowincję, |

 

Nauk. Statutowo zebrania te mają|

się odbywać co miesiąc, jednak!

| wobec licznych trudności w czasach
| przedwojennych, przerwy w działal-
ności Towarzystwą w czasie oku-

pacji niemieckiej i bolszewickiej,

lieryj i t. p. dotąa odbyło się tylko

sto zebran ogólnych,
Prof. Kościałkowski zobrazował

jliczne trudności, na jakie napoty-

"kala praca Towarzystwa Przyjaciół
jNauk za czasów rosyjskich, z któ-
|rych najbardziej dotkliwy był obo-
wiązek prowadzenia obrad i proto-
kułu w języku rosyjskim Dużo
trudu kosztowało każdorazowo omi-
nięcie tego przepisu i wygłoszenie
odczytu po polsku.

Po reieracie prof. INościałkow-

skiego interesujący odczyt p. t.
„Konfederacja Barska na Litwie"
wygłosił znakomity historyk profe-
sor Uniwersytetu Jagiellońskiego dr.
(Władysław  Konopczyński.  Frele-
gent podał zebranym w iormie zwię-
złej, niemal telegraficznej, szereś

faktów z historji działainości Kon-
tederacji Barskiej na Lilwie, owoc

swych dwudziestopięcioletnich stu-
djów archiwalnych. Odczyt, rzuca-
jący nowe światło na historję okresu
od 1768 do 1792 roku, wzbudzii
wielkie zainteresowanie wśród słu-
chaczy.

!
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U.brojeni pocztowcy.
Minister pocz i telegrałów wy-

dał zarządzenie o noszeniu i używa-
niu broni przez pracowników poczt
telegraiow i teietonów, oparte na
przepisach w tej sprawie, wydanych
w porozumieniu z minisiiem spraw
spraw wewnętrznych.

Pracownicy poczt, telegratów i
ieletonów, sprawujący funkcje dorę-
czycieli pieniędzy i przesyłek war-
tusciowych, konwojentow, wartowni
kow, oraz sprawujący obowiązkį Ww
rocztach ruchomych, zaopatrywani
będą na czas pełnienia służby w środ
si, siużące do obrony osobistej i o-
brony powierzonego im mienia.
Środkami obronnemi są: broń palna
(krótka lub długa), pałki gumowe i
gwizdki alarmowe. Kodzaj srodka о-
chronnego, przydzielonego Pracowni
kom, zależy od rodzaju wykonywa-
nych przez nich czynności,

 

Listy do Redakcji.
DO SZANOWNEGO ZARZĄDU

MIASTA WILNA.
KIE BĄDŹMY MĄDRZY PO SZKODZIE.

Czy pomnik Mickiewicza w Wilnie
mógłby być piękniejszym od przygotowy-
wanego i czy miejsce wybrane dlań naj-
odpowiedniejsze? — za późno dziś rozwa-
mac. Widząc jednak rozpoczętą budowę
chodnika na pasku zajętym z placu Orzesz-
kowej, wołam: Ratujcie póki czas! Nie
plac ratujcie, ale wstrzymajcie robotę i
zajmijcie szersze pasy z placów (ogrodów)
aby dać koło samego pomnika miejsce dla
zwiedzających, mówców i delegacyj, kto-
rzy pod nim będą niezawodnie, nie raz tyl-
ko, składali wieńce, a prócz tego muszą być
szerokie z obu stron przejazdy dla defilad
i pogrzebów i szerokie chodniki dla tłumów.

Kazimierz Poniatowski,
b. radny m. Wilna i b. członek Komite-
tu budowy pomnika Mickiewicza w

 

godz. 8-ej w. „Rodzina” — głośna komedja
satyryczna Antoniego Słonimskiego, w wy-
konaniu świetnie zgranego zespołu, z A.
Łodzińskim w roli Lekcickiego. Rezyserja
— W. Czengerego, dekoracje — W, Ma-
kojnika. Ceny propagandowe.

Jutro, we środę o godz. 8-е) w. „Ro-
dzina” — ceny propagandowe.

W. najbliższą sobotę Teatr Miejski na
Pohulance daje premjerę doskonałej ko-
isedji w 3-ch aktach J. Devala pt. „To-
wariszcz“.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Manewry

jesienne” po cenach zniżonych. Występy
Olgi Szumskiej. Dziś po raz 9-ty ciesząca
się wielkiem powodzeniem doskonała ope-
ieika Kalmana „Manewry jesienne” z u-
działem znakomitej śpiewaczki operowej
Ulgi Szumskiej, na czele zgranego zespołu.
Celem udostępnienia „Manewrów  jesien-
tych” szerszej publiczności, ceny miejsc
zniżone,
— Najbliższa premejra w  „Lutni”.

Przemiła, pełna humoru i pięknych me-
lodji komedja muzyczna „Niech żyje mło-
dość!', już wkrótce ukaże się na scenie te-
aliu „Lutnia”, Codziennie odbywają się
pełne próby, pod kierownictwem reżysera

teatrów warszawskich M. Domosławskiego.
— Teatr-Kino Colloseum — wyświetla

dziś fenomenalny film produkcji sowieckiej
ptr „Ostatni z Gołowlewych”. Na scenie
„Fiirt w garderobie”.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Wtorek, dnia 24 kwietnia.

1.00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl.
piasy. 11.50: Utwory Mozarta (płyty). 11.57:

Czas. 12.05: Koncert. Kom. meteor. Dzien.
poł. Wiad. eksport. i giełda roln. 15.20:

Muzyka taneczna (płyty). 16.20: Kącik ję-

zykowy. 16.35: Reportaż muzyczny. 17.30:

„Warzość teorji i wymowa faktów” — -od-

czyt. 18.10: Koncert chóru Dana. Codz.

cde. pow. Feljeton aktualny. Wiad. sport,

Wil. kom. sportowy. Dzien. wiecz. Myśli

wybrane. 20.02: Pogad. muzyczna. 20.15:

Koncert muzyki polskiej. 21.15: Kwadr.

iiter. 21.30: Muzyka lekka. Kom. meteor.

23.05—23.30: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert wieczorny. Ё

We wtorek o godzinie 20,15 wszystkie

rozgłośnie polskie transmitować będą ze

siudja warszawskiego konceri poświęcony

twórczości zasłużonego kompozytora Pio-

tra Maszyńskiego. W programie poemat

symfoniczny Elegja w wykonaniu orkiestry

vraz pieśni, które wykona p. Downar Za-

olska.
Ё Chór Dana.

Po sukcesach zagranicznych chór Dana

powrócił do kraju i wystąpi przed mikro-

tonem we wtorek o godz. 18,10 z całkowi-

cie nowym programem piosenek, do słów

Hemara, Wrzosa, Wlasta i Szerszenia. Mi-

łośników muzyki lekkiej oczekuje więc

nad wyraz miła i urozmaicona atrakcja.

Mikrofon w KKO.

W, cyklu reportażów radjowych prze-

widziany został na najbliższą środę repor-

taż z Komunalnej Kasy Oszczędnościowej

w Wilnie. O godz. 18-ej mikrofonwileński

zajrzy do wnętrza tej instytucji, do okie-

nek kasowych i podzieli się z radjosłucha-

czami swojemi obserwacjami.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie zlodziejki. Zatrzymano

Józetę Czerniewiczównę (Pożarowa 3) z

tiansoletką i zegarkiem złotym, wart. 200

zł, skradzionemi Frumie Milikowskiej (Pił-

sudskiego 38). :
— 50 rubli w złocie. Tomaszowi Cze-

chowi (Szkaplerna 75) skradziono z nie-

zamkniętego mieszkania 50 rubli ros. w

złocie.
WYPADKI

— Wypadła z okna II piętra. Helena
Zygnol (Archanielska 20), żona znanego

Maszki Greka, stojąc w oknie, dostała za-

włotu głowy i wypadła z II piętra na bruk,
cdnosząc ciężkie pokaleczenia i złamania

bioder. Zygnolową odwieziono do szpitala

żydowskiego.

  kościele św, Jana w Wilnie.
23/IV 34,

ponieważ w cząsie swego pobytu nie
uciekał się do żadnej manifestacji!
й Oczywiście nie stanął on na cze-
ie krwawych szeregów socjalistów.
„Niemniej powyższa obrona ze stro-
iny przywódcy ll-ej międzynarodów-
ki wydaje się nieco podejrzana. Wia-
domo bowiem, że p. Leon Blum oraz
cała klika socjalistów, dążąc obec-
nie jawnie do zdobycia władzy, szu-
ka sojuszu najpierw z rnoskiewskimi
bolszewikami. Ponieważ zaś dotych-
czasowe pertraktacje zdaje się nie
dały specjalnie pomyślnyrch  wyni-
,ków, więc, czekając może na lepszy
obrót sprawy, sprzymierzyli się oni
z Trockim, wiernym uczniem Leni-

nicze. Trocki przyczynił się prawdo- |na i Marksa.
* *

*

Prasa francuska zamiesizcza cie-
kawe szczegóły z :Łycia Trockiego
podczas jego pobytu w  Barusson.
Trocki wstawał wcześnie rano i ra-
no też przyjmował wizyty, Przy roz-
mowach z ludźmi, którym pozwolo-
no wstąpić do "willi, obecny był
zawsze sekretarz. Trockiego, który
ju niego odgrywał rolę „mistrza: cere-
monji', kierował. „audjencjami”, a
zarazem był jego strażą przyb oczną.

sztab żyda Bluma występuje z gorą-|Kiedy Trocki z gościem przyl>yłym
cąobroną żyda Bronsteina. Ten u-|z Paryża wychodził na przechzidzkę
waża, że rozporządzenie wygnania po parku, seki:etarz nie opuszczał
Trockiego z granic Francji jest „,po- swego pana, trzymając się kilka kro-
gwałceniem prawa gościnności”, ków od niego. Najczęściej odwie-  ki posiadał także w Madrycie swoje szonem tempie, przeto obecność
prawdziwym skandalem; że Trocki dzali | Troclkiego niejaki Gasbrjel
okazał się niezmiernie dyskretny (!), | Brausz i Polak znany pod  pseudo-

a

Trocki we Francji.
nimem  „Staś', wysoki, szarooki

blondyn. Brausch i Staś cieszyli się

zupełnem zaufaniem Trockiego, któ-

ry powierzał im nawet poważne

misje.
Trocki sam nigdy nie opuszczał

Barbusson. O ile trzeba było wyje-

chać do Paryża, udawała się tam je-

go żona; wyjeżdżała wcześnie rano

a wracała dopiero w nocy. Pewnego
razu żona Trockiego nie wróciłą do
domu o zwyczajnej porze. W. willi
„Ker-Monique'* powstał zgiełk. Mo-
tocyklista kilkakrotnie wyjeżdżał i
znowu wracał. Po raz pierwszy se-
kretarz zostawił Trockiego samego,
zmuszony również wyjechać. W willi
obawiano się, że białogwardziści
sprzątnęli żonę Trockiego. Ta jed-
nak z pewnem opóźnieniem wróciła
do domu żywa i zdrowa. ‘

Mieszkańcy willi mieli paniczny
strach przed bialogwardzistami 1
prawowiernym bolszewikami. Z każ-
dej drobnej przyczyny powstawała
w willi panika. W lutym nadeszła z
Paryża jakaś alarmująca wiadomość.
Całe dwa tygodnie mieszkańcy willi
byli w pogotowiu, W. ogrodzie bez
przerwy obserwowano  przechod-
niów. Nic jednak się nie stało ; z
czasem zapanował w willi spokój, W
tym czasie w okolicy mówiło się, że
mieszkańcy willi postanowili prze-
nieść się do Royan. Tak jednak się
nie stało i dopiero ostatnio ich pobyt
został ujawniony. 1  

aa aaTa



ZKRAJU.
Budowa linji kolejowej do

Druskienik.
Budowę odnogi kolejowej ze

stacji kolejowej Druskieniki do
uzdrowiska Druskieniki, której od-
ległość wynosi 18 klm., rozpoczęła
we własnym zakresie Dyrekcja
P. K. P. w Wilnie.

Koszta budowy wyaiosą około
3 milj. złotych:

Budowę linji będą wykonywały
bataljony junackie, które z dniem 1
maja r. b. przybywają do Druskie-
nik. Kierownictwo robot technicz-
nych spoczywa w rękach inżynie-
rów z wileńskiej Dyrekcji kolejowej.

Tor kolejowy pójdzie w odległo-
ści trzech klm. od szosy. Ze wzglę-
du na górzystą miejscowość budowa
linji będzie rzeczą niełatwą. „Budo-
wa potrwa w ciągu maja, czerwca,
lipca isierpnia. Wie wrześniu r. b
pójdą już pociągi z Druskienik do

owiska-
Dla orjentacji podróżnych nazwa

Druskienik uzdrowiska otrzyma
brzmienie: Druskieniki-Zdrój i Dru-
skieniki-Stacja. Również jest pro-
jektowane, aby Druskienikom stacji
przywrócić dawną nazwę Porzecze.

Nowa szosa do Narocza.

Wznowiono prace przy budowie
nowoczesnej szosy na szlaku Wilno
—Kobylnik— Narocz. Zbudowany
odcinek drogi w ub. roku odpowia-
da w zupełności nowoczesnym szo-
som zachodnim.

(W roku bieżącym przy robotach
będą zatrudnieni mieszkańcy gmin
oraz drużyny ochotnicze, wobec
czego spodziewane jest wykończe-
nie tej ważnej dlą komunikacji tu-
rystycznej drogi jeszcze w roku
bieżącym. Odcinek szosy będzie
wynosił zgórą 50 klm.

36 tys. zł. na budownittwo
w Głębokiem.

Bank Gospodarstwa Krajowego
w Wilnie przyznał dla Głębokiego
36 tys. zł. tytułem kredytów na
bieżący sezon budowlany. Zaintere
sowan!i mogą otrzymać pożyczki,
wnosząc podania do Banku za po-
średnictwem Zarządu Miejskiego.

Bank będzie brał pod uwagę opinię
miejskiej komisji budowlanej. W
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Чавексоий
WSTĘP TYLKO DLA DOROSŁYCH.

KINO

„COLOSSEUM”
QSTROBRAM:KA 5 DAY

"|się stodoła Józefa Stelmaczonka.

związku z tem ukazały się odpo-
wiednie ogłoszenia Zarządu Miej»,
skiego. !

Rozwój sadownictwa nawsi.
Komitet opieki naa wsią wileńską,|

którego zadaniem jest podniesienie
poziomu sadownictwa na terenie,
Wileńszczyzny przystąpił już do,
intensywnej pracy na wsi. Akcja,
sadzenia drzewek prowadzona jest|
wespół ze szkołami rolniczemi w Wil-
nie i Bukiszkach. Niezależnie od|
tego Komitet prowadzi propagandę
wzorowej gospodarki w sadachi
ogrodach Wileńszczyzny. Komitet
w okresie swego istnienia posadził
przeszło 30 tys. drzewek owoco-
wych.

Pożary od uderzenia pioruna.
We wsi Gawejki, gm. słobódz=

kiej od uderzenia pioruna zapaliła  Ogień przeniósł się na dalsze bu-
dynki i strawił 2 stodoły i įszopę,
z sianem, słomą i narzędziami gos-|
podarczemi. Straty wynószą 3245 zł.|
W kol. Sturowce, gm. N. Pohoskiej,!
spalił się dom mieszkalny i chlew,
należące do Kazimierza Stelma-
czonka, oraz chlew i spichrz Stani:|
sława Dargiela. Ogólne straty wy-,
noszą 2500 zł. Przyczyny pożaru
nie ustalono.

Od uderzenia pioruna spaliła się
stodoła i chlew Anieli Kuniejowej,'
mieszkanki hut. Postrzynie Il, gm.'
wiszaiewskiej. Straty—1000 zł. j

We wsi Mostki, gm. rudomiń
skiej, od uderzenia pioruna spalił
się dom mieszkalny ze wszystkiemi
sprzętami i dwie stajnie, należące
do Stefana Kaczkowskiego. Straty
wynoszą 10000 zł.

Cmentarzysko napoleońskie |
w Głębokiem. |

Przy niwelacji placu 3-go Maje'
w Głębokiem, przeprowadzanej w
związku ze „świętem lasu”, w miej”
scu, gdzie ma być zasadzony skwer,
natrafiono na szkielety ludzkie |
Badania przedwstępne, dokonane
przez lekarza powiatowego, ustaliły,
że są to szkielety osób, pogrzeba-
nych conajmniej „przed stu laty.
Należy przypuszczać, że są to szcząt-

Į
i

|
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\ ki żołnierzy francuskich z r. 1812.
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Sała de wynajęcia

 

 

DZIENNIK MILENSKI |

5port.
ZAWODY BOKSERSKIE W WILNIE. |

Ubiegłej niedzieli mieliśmy dwie impre-
zy bokserskie, które nie miały jednak
większego znaczenia sportowego. niu nowej emisji sowieckiej požycz-

у 4 |ki wewnętrznej w kwocie 3 i półOgnisk ее 27, ; AE
sta daZZO A RORY | miljardą rubli. Tak jak poprzednio

sprawa przedstawiona została w tenPięściarze zaś W. K. S. rozegrali swo- | Sb. żefiniciać AGD i
je wewnętrzne zawody, Nadmienić przytem | SPOSO (kas

należy, że zawody te były bardzo słabo \ “Ю]йішіу‹ігіп W Ja
šaliaias E io Zz warszla pracy i fa

| zada в ь
Magnitogorscy robotnicy zwró-

DZIŚ EGZAMIN SĘDZIOWSKLI

Dziś o godz. 16.30 na Pióromoncie od-
będzie się egzamin na kandydatów sędziów

lekkoatletycznych.

Zapisy na miejscu.

|cili się przed dwoma tygodniami do
|rządu z prośbą o rozpisanie nowej
pożyczki. Rząd nadzwyczaj szybko
zadość uczynił tej prośbie i w ten
sposób ogłoszona została oficjalnie
pożyczka drugiego roku drugiej
piatiletki.

Subskrypcja odbywać się będzie
tak, jak poprzednio. Suma subskry-
bowana rozdzielona będzie w ten

sposób, aby na każdego pracownika

DZIś LEKKOATLECI SKŁADAJĄ
ŚLUBOWANIE.

W. sali Ośrodka W. F. odbędzie się

dzisiaj o godz. 18.30 zbiórka.wszystkich

lekkoatletów wileńskich, którzy złożą slu-

bowanie sportowe.

Obecność wszystkich zawodników ko-

nieczna.

 

wi „doktorzy* i „redaktorzy
będą karani.

Stosownie do obowiązujących
przepisów wzbronione jest używanie
tytułów przez osoby nieupoważnio-
me.

ZAWODY STRZELECKIE W SOKOLE.

W niedzielę zostały zorganizowane w

Sokole zawody strzeleckie dia dorostu so-

koiego z wiatrówek na dystansie 25 mtr.
Do zawodów stanęło 17 zawodników,

którzy osiągnęli następujące rezultaty: 1)

Lachowicz 91 pkt. na 100 możliwych, 2)
Joczys 88 pkt, 3) Krepski 86 pkt., 4) Ko-
sarski 81 pkt.

Zawodnikom zostaną wręczone nagro-
dy w postaci: nart, książek, dyplomów.

Nagrody rozdane będą 3 maja.
Zawody zorganizowane zostały przez

pp. adm. Borowskiego, prof. Jarockiego i
Brancewicza.

Sokół w tym tygodniu zamierza zorga-
nizować zawody międzyklubowe.

Ustawa wyraźnie przytem wy-
mienia tytuły takie, jak profesorów,
doktorów, adwokatów i t. p. Stwier-
dzono jednak w wielu wypadkach,
że nadużywane są również i inne ty-
tuły, które są dla określenia pew-

nych stanowisk i zawodów, a mia-
nowicie tytuły redaktorów, mistrzów
it. p. Wobec tego, że tyiuły te uży-
wane są dla celów niewłaściwych,
ministerstwo spraw wewnętrznych
wydało rozporządzenie, w  którem
wyjaśnia, że używanie tych tytułów

będzie również ścigane i karane-
Jednocześnie w rozporządzeniu tem
wydane jest zlecenie wydziału ewi-
dencji ludności, aby przy przyjmowa
niu druczków meldunkowych z tytu-
iami, żądały odpowiednich dokumen
tów. i

Zwycięstwo ślązaków.
i niedzielę późnym wieczorem

rozegrany został na Śląsku między-
narodowy mecz bokserski pomię-
dzy reprezentacją Estonji i Śląska.
Zwyciężyli ślązacy w stosunku 9:7.  na odczyty i zebrania

Orzeszkowe| 11
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Na uwagę zasługuje fakt, że nie-|
prawne używanie tytułów na  ta-|
bliczkach na drzwiach będzie rów-!
nież karane, 
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"Pralnia" Kryzysowa

Nowa sowiecka pożyczka wewnętrzna.
Z Moskwy donoszą, że prasa so- umysłowego i robotnika przypadła| pojgia

„wiecka publikuje dekret podpisany równa część; subskrybowana kwota : 267,60 — 208,72 — 207,08. Gdańsk 172,69—
przez Kalinina i Mołotowa o wyda- |odliczana będzie od zarobków mie-| i73,12 — 172,26. Holandja 358,60 — 358,63

sięcznych. Obywatele sowieccy mu-
szą subskrybować kwotę równającą

lubsię trzytygodniowemu jedno-|
miesięcznemu zarobkowi a kwota|
potrącona będzie ratami od zarob-

ków.
Obligacje są dwojakie: oprocen-

towane i premjowe. Właściciele о-
bligacyj nie mogą ich sprzedawać.
Natychmiast po ogłoszeniu sub-
skrypcji rozpoczęto kampanję  agi-
tacyjną. Ulice moskiewskie prze-
pełnione są afiszami agitacyjnemi a
prasa pełna jest artykułów, nawołu-
jących do zakupywania obligacyj po-
życzki. Z emisją mowej pożyczki
wewnętrznej sowieckie długi we-
wnętrzne wynosić będą łącznie 15
miljardów rubli.

Dikrycia legendaraej Lemurji.
Zmarły w zeszłym roku miljoner an-

gielski sir John Murray zapisał w swym te-|

stamencie sumę stu tysięcy dolarów na

koszta ekspedycji, mającej zbadać  legen-

darny kontynent Lemuria, stanowiący ongi|

połączenie między Afryką a Indjami

We wrześniu z. r. wyruszyła na pokła-

dzie maiego okrętu grupa uczonych geoio-
gów i oceanograiėw, członków słynnego

Uniwersytetu w Cambridge, celem podję-

cia tych poszukiwań,

Ekspedycja przeprowadzita szczegėlo-

we pomiary dna na Morzu Arabskiem,
gdzie — zdaniem uczonych całego świata

leżała owa legendarna kraina. Po długich i

uciążliwych badaniach stwierdzono istnie-

nie potężnego podmorskiego łańcucha gór-

skiego sięgającego wysokości 3000 metrów.

Łańcuch ten dużym łukiem przebiega w

kierunku południowo-zachodnim ku zatoce

Adeńskiej, stanowi wedle wszelkiego praw-

dopodobieństwa przedłużenie lańcucha gór-

skiego Aravulli w Indjach.

Zdaniem członków ekspedycji jest to

właśnie owa Lemuria, która skutkiem ja-

kiejś katastroty — wybuchu wulkanów lub
trzęsienia ziemi — pogrążyła się przed

wiekami w głębiny Oceanu.

pożyczyć jeden złotyfna
ste dni.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda.

123,75 — 124,06 — 123,44.
Dewizy:

Berlis

|—-359,55 — 357,75. Kopenhaga 121,00 —
| 121,60 — 120,40. Londyn 27,08 — 27,21 —
126,95. Nowy Jork 5,26 — 5,28 — 5,22. Ka“
| bel 5,26 — 5,28 — 5,23. Paryż 34,96 — 35,05
— 3487, Praga 2200 — 22,05 — 21,9%

| Stokholm 139,70 — 140,40 — 139,00 Szwaj”
carja 171,55 — 171,98 — 171,12. Włochy

45,06 — 45,18 — 44,94. Tendencja niejed*
nolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budow“

lejowa 57,38. 6 proc. dolarowa 75,63 —
75,75, Dolarówka 53,40 — 53,35. Stabiliza“
cyjna 59,25. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
49,38 — drobne: 49,25. 8 proc. L. Z. war
szawskie 54 — 53,75 — 54,13.

Akcje: Bank Polski 82,50. Lilpop 11,73
Starachowice 10,75.

Dolar w obr. pryw. 5,19.
Rubel: 4,64 — 4,68.
 

WARSZAWA. (Pat). Bardzo po“
ważna zniżka dolara, która zazna*
czyła się ma wszystkith giełdach
europejskich w ubiegłą sobotę, ustą“
piła w dniu dzisiejszym miejsca lek*
kiej poprawie. Przeciwnie marka
niemiecka wykazuje w dalszym cią”
gu tendencję spadkową.

W Warszawie dewizę na Nowy
| Jork notowano 5.25 a w sobotę 5.23.
Dewizę na Berlin notowano dziś
urzędowo na giełdzie warszawskiej
207.60, w sobotę 207.80, prywatne
notowania marki niemieckiej były
dziś w Warszawie 202 wobec 203
sobotnich. Dewiza ma  Medjolan

 
wizę na Londyn notowano 207.08
wobec 207.11 w sobotę.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 23 kwietnia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
„Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 4/0

A iuks. 32,50. Mąka żytnia 55 proc. 23,75—
24, żytnia 65 proc. 20, sitkowa 17, razo”
wa 17,50.

Ceny orjentacyjne: Mąka pszenna 4/0
A luks. 3250—35. Żyto I st. 14,75—15
Żyto II st. 14—14,25. Pszenica zbierana
15—20. Mąka żytnia 55 proc. 24—2%
65 proc. 20—20,50, sitkowa 17—17,50, ra“
гома 17,50—18, Otręby żytnie 10,50—11
oszenne grube 12,75—13,25, pszenne miał
sie 11,75—12,25. Kasze — bez zmian, jak
rownież gryka, seradela, łubin, siano. Zie”
mniaki jadalne 4—4,75.

i Ben
Za 1000 kg. f-co st. załadow.:
Kądziel horodziejska — — 1050—1080,

inne gat. bez zmian. — Ogólny obrót —
350 tonn. 

 

gam—chwali się grzecz*
ne dziecko.
— Tak? A co rebisZ

włedy?
-— Rachuję srebrna ły-

 

ana 43,95, Inwestycyjna 111,75. 5 proc. ko”

obniżyła się z 45.10 do 45.06. De

|

<«ieszy się największem uznaniem Wilnian. Codziensie

kino przepelnione. Akeja fllmu rozgrywa się w okresie

wszyscy gC$IBI»

HARRY BAURA
w potężnem arcydziele

który został OCENZUROWANY. Reżyser twórca „Na zachodzie bez zmian”

PIATILETKI
Bogaty nadprogram.

RACOTZSEZEZTOKUREWTOOSEETEALÓWHOAI:PDZ

53 Cc S$ i
Niezliezoną Ilość razy można Pamlę-

oglądać z rozkoszą «CSIBl» tajcie!

Nad piogram: Atrakcje. Seanse od godz. 4, 6, 8 I 10,15.

 

fenomensina gra, małege chłopca, 8 le-
tnlego gwiazdora francuskiej produkcjiKażdego

 

Lewis Milestone.
Seanse od godz. 4-ej.

Gangrena! Zepsucie. Poraz pierwszy na ekranie flim prod. SOWKINQ wedłu? słynnej powieści Sałtykowa-Szazedrynap.t.

Ostatni z Gołowiewyc
W rcli głównej genialny tragik W. GARDIN, czołowy aktor teatru Stenisław-iewany_po rosyjsku

RORONORE Mo y sxiego w Moskwie.

BRYGADA
Biązntzeznago  DNIEPROSTROJU.

 

DLA WSZYSTKICH

«CSIBI» "x, |

 

Roberta Lynen

„NIEĘPOTRZEBNE DZIECKO"
Dramat ludzi należących do jednej radziny a wzajemnie 5еЫе obcych. Ned program.

 

Clou Sezonu. Królowa gwiazd i mody, słynna :

AWFORDĘ
 

mienię w nową. Bez
szkodzących środków
odbywa się mycie.
Prasuje się też przy-
zwoicie,  kołnierzom
połysk nadaje lustrza
ny, co mówią panie,
panowie i panny, —
niech że wiedzą Wil-
nianki, 12 pierzemy na
po cudownie fi-

runki, że czasy są
ciężkie i srogie, ceny

też są niedrogie.
Zaułek Literacki 5,

Powieści pedróżni-
cze K. May'a

przedwojenne  vydanie
bogato  Ilustrewana e-
kspedjuje Księgarnia Wy-
syłkowa Lwów, Piłsud-
sklego 16. Na żądanie

prospekta,
--———

Młoda inteligentna oso-
ba poszukuje posady za
kaucją. Łaskawe zgło”
szenia do administracji
Dziennika Wileńskiego
pad K. 251—1

oraz wszęchświa-
towo słynnego

SATAEZIO"

p  
 

Młoda panna poszuku-

lub bona. Szyja dobrze
Świadectwa posiada i
szkołę zawodowa. Może
na wyjazd. Młyrowa2
Biuro Pań Milošierdzia.

gr3

JEJ
I Tranzakeja |kawiarniana.

| — Pożycz mt sto zło-

  

Bieliznę brudną prze- |

   

       

    

je pragy jako krawcewa |

REEF RWAACPACYNOŚĆ

Poszukuję pracy
pielęgniarki do chorych
posiadam świadectwa
adres Mlynowa 2 — 30
Jadwiga Lebiedziūska.

gr4

Moralista.

— Petrzebuję dziesię
clu złotych na gwałt.
— Nie dam ci. Ja na

wszeteczne czyny nie
pożyczam.

 

; Kupno
' Sprzedaž į

TN m.

KAMIENICZKA
skanalizowana, ze wszel-
kiemi wygodami, 5 po-
kojowa do sprzedania.
ul. Święciańska 31. 211

| DZIAŁKĘ około 7 ha
| sprzedam z długiem ban-
| kowym. Ornej ziemi 3 ha

 
lasu opałowego 21/: ha,
resztę łąki. Wiad. w
Adm. „Dz. Wil."

DO SPRZEDANIA
dom murowany z pla»
tem. Informacje codzien-
nie ul. Krótka 4 Selta-
niszki. 212

237
 

 

X powodu wyjazdu bzr-
dzo tanio sprzedam dom
e dwuch mieszkaniach z
wszelkiemi  wygodami.
Oferty Bluro Grabow-
sklego, Garbarska 1.

7-mio pokojowe

mieszkanie
na 1-szem piętrze po
lekarzu do wynajęcia od
1 maja r. b. Ul. Mic-
kiewicza 19, portjer
wskaże. 238—1

2 MIESZKANIA: 3 po-
Lojowe, odremontowane,
z elektr, słoneczne, z
ogródkiem, w ładnej i
zdrowej dzielnicy, po 50
zł m. i 2 pokojowe z2
25 zł. Antokolska 35—14
u właściciela. 194—2

MIESZKANIE
z 2 pokoi, kuchni, sło-
neczne, z elektryczno-
ścią i ośródkiem ul. Ko-
narskiego 40. 145—4

MIESZKANIE
do wynajęcia 4 pokojo-
we z wygodami, Zarze-
cze 20. Dowiedzieć się u
dozorcy. 218—2

Do wynajęcia
2,3,5 pokojowe miesz
kanie Sierakowskiego 25
m. 10. 250—2

JLEC
Pomoenica.

U państwa Figlasiń-
skich są goście. Siedmio-
letnia córeczka państwa
Figlasińskich pomaga
swej mamusi: częstuje
gość! ciastecz kami, obno-
si herbatę.
— Jakie grzecznedzie-

<ko — odzywa się ktoś,
! Pomaga mamusi.

 

žeczki
brał...

Pokój
umeblowy elektrycz. okno
na og ód do wynajęcia
Portowa 19 m. 11.  gr3

Pomiędzy dziećmi.

Pięcioletnia _ Marylka
pyta swego  sześciolet-
niego braciszka, dlacze-
go bociany jesienią ad-
latują na południe?

Bo tamci ludzie —
odpowiada braciszek —
też chcą mieć dzieci.

ZLAAARAAĆ GAMADAANNAANANE

УУ

DRUKI
PILNE

BILETY
WIZYTOWA
ZAPROSZERIA
BROSZURY
AFISZE

WYKOBYWA
DRUKARNIA

1. TEIERZYŚSKIEGS
Mostowa 15). Met.

Teleton 12255.

(zuv- Kiškių

 

 

czy kto nie za*

x

 WKOZYSYDY TKTOWNEEHC ESTORILZOESEK PYEROKE

GEORGES HOFFMANN.

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Žž й 2 zo
Bruno, pochyłony dotychczas wprzód, z twarzą tuż przy szybie,

wyprostował sią nagle. Położył inspektorowi rękę na kolanie i powie-

dział zmienionym głosem: AG

— Ta kobieta... ta kobieta... to była, zdaje się...

Pan Lebon uśmiechnął się: ń M

—Astrid? Może. Niech się pan nie da złudzić

„Przed chwilą wziął pan Mac Gregora...

— Za innego członka tej samej bandy. To prawda... ale tymczasem...

Dziennikarz przerwał, zdziwiony nagłem przyśpieszeniem biegu.

Korzystając z licznych zakrętów B. 84-88 znów usiłowałumknąć prze-

śladowcom.
'

" —с Niech się pan nie boi, nie ucieknie nam — uspokoił Brunona

m Lebon, — O! jest. ‚ : RA

> Zegar szybkości Delagea wykazywał 120 klm. i wkrótce ujrzeli

tylne światło limuzyny, niebezpiecznie drgające na szosie, |

—Jeżeli pojedzie tak jeszcze ze trzy kilometry — rzekł inspektor

— znajdziemy go na pewno w 1owie. Te amerykańskie wozyza lekkie,

przy normalnej szybkości jako tako ciągną, ale z chwilą,kiedysię chce

utrzymać przez dłuższy czas większą szybkość, ciska niemi po całej

drodze... niech pan patrzy... i ! ; 2 .

Istotnie tylna latarnia zbiega zakreśliła niepokojący łuk i prawie

w tym momencie dogonił ją Delage; wóz amerykański jechał znów

szybko, ale już ostrożnie, osiagając 90 kilometrów będących zabawką

dla francuskiego wozu, : : A

Za Eaux Mortes ukazała się w świetle latarni zupełnie prosta droga.

19)

podobieństwem

 
77 Wydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 

NA SCENE: Sympatyczny monodram w 2 obr. Splew. Bzlet. Humor.

 

Drukarnia A, zwierzyńskiegoć Wilno,
/ NE

— Wiemy już teraz, dokąd jedziemy — oznajmił z zadowoleniem
inspektor. — Można się już tak nie śpieszyć. Przed granicą francuską
jest tylko jedno rozwidlenie.

Nagle gwałtowny hamulec na wszystkich kołach rzucił podróżnych |
na szyby. Przed nimi stanął B, 84-88. |

—Proszę wyminąć powoli i zatrzymać — rzekł pan Lebon do szo-
fera przez tubę,

Bruno z ręką na rewolwerze gotował się już do skoku,
— Spokoju... przyjacielu, spokoju! Zapytamy grzecznie tych tury- |

stów, czy nie potrzebują naszej pomocy... i
I, wyprzedzając niecierpliwego reportera, inspektor wysiadł ciężko |

i powoli, jak starzec, któremu w chłodny wieczór dokucza reumatyzm. |
— Ja pomówię — szepnął — niech się pan przyjrzy przez ten czas |

kobiecie... * j
Zbliżyli się do wozu z pękniętą oponą. j

о Już szofer naprawiał szkodę, a pan Mac Gregor dźwigał zapasowe |
koło.

— To tylko opona — rzekł Bruno. — Za trzy minuty będą gotowi. |
Pan Lebon zajrzał bez ceremonji do otwartych drzwiczek i zapy- |

= ze zwykłą sobie uprzejmością, czy nie mógłby zaofiarować swych |
usług.

— Nocą... na pustej drodze. prawda...
Bruno wysilał wzrok, probując rozeznać w półmroku, panującym w

miluzynie, rysy młodej kobiety. Lecz ona odwróciła głowę, a Blumenthal
grzecznie, ale stanowczo podziękował za wszelką pomoc.

Pan Lebon nastawał słodko: |
— Może jednak pani obawia się chłodu nocnego; możemy panią od-

wieźć do Chancy... albo Bellegarde. W naszym wozie jest jeszcze miejsce...
Tym razem Blumenthal przerwał szorstko:
—Nie, dziękuję... Dowidzenia panom...
Nie można było dłużej naleśać. Inspektor i dziennikarz wrócili do

swego wozu i Delage na rozkaz pana Lebon ruszył w stronę granicy,

 

  
 

M * w Wilnie.

u oby Sa

 

mmm TT ii 0 |

— i jak pań -
'2603906% Ja a: to dac

PASTADBS

:Przejechawszy dwa zakręty szofer sprowadził wóz tyłem na bocz”
ną ścieżkę, tam przystanął pod drzewami, Latarnie pogasły. Silnik szu*
miał cicho, ledwie dosłyszalnie, :

Pan Lebon zapalił papierosa. ;
— Na pewno niedługo poczekamy — powiedział, — A ta kobieta.»

czy to byia..,.?
— Niewiem—przyznał się dziennikarz.
— Może zatelegrafuje pan do swego przyjaciela Ber$mana, Zape”

wne spotkamy jeszcze nieraz tę młodą dziewczynę na swej drodze, a ot
mógłby nam na pewno powiedzieć...

,  — Zadepeszują do niego jeszcze dzisiaj, a pojutrze niewątpliwie bę”
dzie w Genewie...

Przerwał mu warkot motoru i na
Ponthieu Six.

— Jedziemy — rzucił szoferowi pan Lebon.
Posłuszny Delage, ze zgaszonemi światłami pomknął cicho tuż za

amerykańskim wozem.
: Niebezpieczna gra, bo niepodobieństwem było jechać tak blisko

pierwszego wozu, żeby korzystać z jeśo światła, a w ciemnościach nie
widać było wcale drogi.

' Pan Lebon opuścił przednią szybę dla łatwiejszego skomunikowa”
nia się z szoferem.

Ten zaklął niespodziewanie, hamując gwałtownie. 3
— Widział pan tego typa? Cudem wyszedł cało! Nie sztuka jechać

po pociemku, bo drogę zawsze widać, najgorsze to, że ludzi nie można
wczas zobaczyć!

Na końcu prostej wstęgi drogi ukazały się światła miasteczka
Grancy, „ostatniego po stronie szwajcarskiej, przed komorą fran”
cuską, Widać było jak B. 84 - 88 wjeżdżał do miasteczka, skręcił na

(D. c a.) ; 1

dnAkAkAAbÓkAkAAAAANACWÓ

 

zakręcie wkazały się latarnie

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAWJAKITOWICZ—  
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