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Telefon Redakcji,

codziermie.

Minister Barthou w Krakowie.
Ё PRZYBYCIE.

KRAKÓW. (Pat). O godz. 23,50
we wtorek pociągiem z Warszawy
przybył do Krakowa minister spraw
zagranicznych Francji Barthou wraz
Z ministrem spraw zagranicznych
Beckiem i ambasadorem Laroche.
Po powitaniu w salonie recepcyjnym
min. Barthou z min. Beckiem wyszli
przez dworzec kolejowy, gdzie licz-
Nie zebrana publiczność owacyjnie
witała dostojnych gości. Z dworca

6 pm udali się do Grand Ho-
elu.

ZWIEDZANIE KRAKOWA.
KRAKÓW (Pat). Dziś rano mi-

nister Barthou przyjął w salonach
Grand-Hotelu przedstawicieli prasy
Polskiej i francuskiej Pan minister
podkreślił na wstępie, że rozmowy,
Jakie odbył w Warszawie, toczyły
Się w atmosferze niezwysle serdecz-
nej. Omówione zagadnienia, po-
Wiedział” minister, rozpatrywane
były pod kątem widzenia tego, co
ączy nasze kraje w duchu wzajem-
dego zrozumienia j przyjaźni. Mini-
ster Beck okazał niezwykłą znajo-
Mošė obecnej sytuacji w Europie.
Dokonaliśmy wspólnego przeglądu
Najaktualniejszych zagadnień. Wynik
Naszych rozmów jest najzupełniej do-

tni zarówno dla Francji jak i dla
Polski. Sojusz nasz został nietknię-
ty, co powinno wywołać najgłębsze
Ządowolenie u wszystkich przyjaciół
Pokoju.
O godz. 10,40 minisier Barthou

Wraz z ministrem Beckiem i amba-
$adorem Larochem złożył wizytę w
konsulacie francuskim. Następnie
Minister Barthou w t-wie ministra
Secka zwiedzał zabytki Krakowa.
Gościowi towarzyszył ambasador

roche, szef gabinetu ministra Bar-
lhou Rochat, szef gabinetu ministra
cka Dębicki i radca ministerstwa

Spraw zagr. Łubieński,
U wejścia do kościoła Marjac-

kiego powitał dostojnego gościa w
Imieniu parafji najświętszej P. Marji
ks. Machay, w imieniu komitetu re-
 Stauracyjnego świątyni  marjackiej
 Drof. dr. Szydłowski. Minister Bar-
hou zatrzymał się dłuższą chwilę
Drzed otwartym ołtarzem Wita
twosza, podziwiając wielkie dzieło

średniowiecznego mistrza, a następ-
lie pojechał z otoczeniem na Wa-
Wel. Minister Barthou zwiedził ka-
ledrę, skarbiec i groby królewskie.
W skarbcu ministrowie Barthoui
Beck wpisali się do księgi pamiąt-
 Xowej. Zkolei gość udał słę na
 ziedziniec zamkowy, poczem zwie-

Sził apartamenty królewskie na
tamku, oprowadzany przez kustosza
%biorów wawelskich Swierza. Z Wa-
Welu minister Barthou wraz z mini-
ślrem Beckiem i otoczeniem odje-
„Mai do bibljoteki jagielloūskiej,
 śdzie p. ministra Barthou powitał
| ektor uniwersytetu Jagiellońskiego
„Ptof, Maziarski oraz zarząd bibljo-
Т ki jagiellońskiej. ”

4. PRZYJĘCIA.
" KRAKÓW (Pat). Z okazji pobytu

| \ Krakowie ministra spraw zagr.
| "rancji Barthou wojewoda krakow-
ki dr. Kwaśniewski wydał o godz.
13.30 w salonach Grand-Hotelu śnia-
danie,

(W, godzinach popołudniowych go-
| "ia podejmował prezydent Krako-
Wą dr. Kaplicki, WI czasie przyjęcia
lelegat T-wa bibljofilow krakow-
fa ich wręczył ministrowi Barthou
| tapkę bibljofilską wraz z dyplomem
| Bo łącinie. Równocześnie prezydent

lasta ofiarował ministrowi Barthou
| ekę sztychów  najwybitniejszych
| Srafików polskich, Głęboko wzró-

Żony minister Barthou serdecznie

į

z
A jiękował za te podarunki, pod-

eślając, że są one jednemi z naj-
lszych, jakie dotychczas otrzymał,

WYWIAD Z MIN. BARTHOU.

KRAKÓW, (Pat), U kresu swego
pobytu w Polsce minister Barthou
udzielił w Krakowie wysłannikowi
P. A. T. specjalnego wywiadu, w:
którym streścił ogólne wrażenia i
wyniki swej wizyty.

Wynoszę — powiedział minister
Barthou — jaknajlepsze wrażenie
ze swego pobytu w Polsce, jak rów-
nież z przyjęcia, jakiego doznałem.
Trudno mi powiedzieć, jak bardzo
mnie wzruszyła serdeczność przyję-
cia ze strony p. ministra Piłsudskie-
go. Odnalazłem u niego tę samą
żywość umysłu, tę samą orjentację
w zagadnieniach politycznych, co w
r. 1921, gdy miałem sposobność zet-
knąć się z nim po raz ostatni, Roz-
mowa marszałka roiła się od wspo-
mnień osobistych, które opowiadał
z niezwykłą werwą i malowniczo-
ścią. Rozmawiał ze mną jak z przy-
jacielem, jestem mu za to niezmier-
nie wdzięczny. .

Miałem również okazję poznać
p. ministra Becka. Jest to prawdzi-
wy mąż stanu, świetnie poinformo-
wany o wszystkich zagadnieniach
Europy współczesnej, o inteligencji:

„aby znaleźć się na terenie przy-
jaźni,

Jak p. minister
swojej podróży?

Za odpowiedź niech posłuży tekst
wczorajszego komunikatu, Wystar-
czy go przeczytać, aby uprzytomnić
sobie wagę osiągniętych rezuliatów.
Sojusz irancusko-polski jest nietylko
mocny ale i niewzruszony. Wszyst-
ko nas łączy, zarówno interesy jak
i wspomnienia przeszłości i troski
przyszłości. Oczywiście każde pań-
stwo zachowuje swobodę działania,
gdy, jak powiedziałem onegdaj, so-
jusz nie może polegać na uzależnia-
niu jednego państwa od drugiego, ale
jestem pewny, że w stosunku do
żadnego zagadnienia nie ujawni się
pomiędzy Francją i Polską głębsza
róznica zdań. Wszyscy, którzy pra-
gną szczerze pokoju w Europie,
winni cieszyć się z rezuliatów mojej

ocenia wyniki

 wizyty, gdyż przyczyni się ona nie-
wątpliwie do jego utrzymania. Sta-
nowisko ministra spraw zagranicz-
mych Francji — kończy p. minister
Barthou — jakie objąłem, ulegając
prośbom mojego przyjaciela prezy-

niesłychanie bystrej j żywej. U tego|denia Doumergue'a, pełne jest wiel- „L
gorącegopatriotas gal“ dla ideału |kiej cdpowiedzialności, ale szczęśli- bour Party w wyborach uzupełniają-
łączy się z rza przenikliwością
i zmysłem rzeczywistości. W ciągu
2-ch ostatnich dni odbyłem z p. mi-
nistrem Beckiem liczne rozmowy,
'wychodzące poza ramy protokółu,

wy jestem, że dało mi ono również
sposobność de odbycia podróży, któ-
rą zaliczać będę do najlepszych
wspomnień mojego życia publicz-
nego.
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| ogłoszenia następującego komu-
nikatu: '

Rząd niemiecki poiniormowal
rząd łotewski, że rząd sowiecki w
celu zamaniiestowania poprawy sto-
sunków  niemiecko-sowieckich za-
proponował Niemcom podpisanie
protokółu gwarantującegc niepodle-
głość i nienaruszalność państw bał-
tyckich. Rząd niemiecki uważa, że
niepodległość i integralność państw

Kłopoty
RYGA (Pat). Od dłuższego czasu

krążą w Kłajpedzie wiadomości, że
władze litewskie noszą się z zamia-
rem zaaresztowania prezesa dyrek:
torjatu kłajpedzkiego Schreibera.
Wiadomości te są przedwczesne,
natomiast nie ulega wątpliwości, że
stanowisko Schreibera jest mocno
zachwiane i że rząd kowieński

Sukeesy Labour 
„cych w okręgu londyńskim Hammer-
smith, gdzie zamiast zmarłej niedaw-
no posłanki konserwatywnej wybra-
'ny został kandydat Labour Party,
|jest typowym wyrazem przesunięcia,
jakie się dokonywa obecnie w Anglii.

LONDYN. (Pat). Zwycięstwo La-'

zagranicą 8 zl.
zawiersz milim. tekstem!w

„polepszyć stosunków  niemiecko-
| sowieckich, wobec czego postanowił
|edrzucić propozycję sowiecką,
| Rząd niemiecki  poiniormował
|również rząd łotewski c sowieckiej
inicjatywie i odmownej odpowiedzi

, Niemiec.
|  Qile wiadomo, Estonja, Litwa i
| otrzymały takie same za-
wiadomienia.

B. iT ei CIA o WERKEDAK SENki 000

litewskie w Klajpedzie
ży konsekwentnie do jego usunię-
cia. Akcja ta stoi w związku z po-
myślnemi dla Litwinów objawami
na terenie sejmiku klajpedzkiego,
gdzie za.zyna się tworzyć poważna
grupa dążąca do lojalnej współpra-
cy z gubernatorem Kiajpedy Nova-
kasem.

а-:

.

Party w Anglji.
jący z liberałami. Obecnie wskutek
abstynencji liberałów wraca stan
|rzeczy z roku 1929, Również wczoraj
w Hammersmith wskutek abstynen-
cji 7 tys. wyborców, przeważnie libe-
raiów, kandydat konserwatystów
przepadł i zwyciężył dawny poseł z
Labour Party West. Jest to piąty z

Barthou dziękuje prasie.
ITelefonem od wlasnego korespondente.)

WARSZAWA. Minister Barthou, opuszczając Kraków, w rozmowie
z prezesem warszawskiego Syndykatu Dziennikarzy Wileńskich, red. Scie-
rzyńskim, dżiękował prasle polskiej za powitanie i stanowisko wobec je-
go wizyty.

Jednolite stanowisko prasy połskiej, pomimo różnicy poglądów na
sprawę stosunków polsko-francuskich, zdaniem Barthou, było zjawiskiem
zdumiewającem. W końcu wyraził min. Barthou nadzieję, że niebawem
bęhzie mógl gościć prasę polską w Paryżu.

L Odjazd do Pragi.
KRAKÓW (Pat). Dziś o godz. nister Beck pożegnał się niezwykle

20-ej w salach Grand-hotelu mini- serdecznie z minstrem Barthou. W
ster Beck podejmował obiadem w | chwili odjazdu pociągu licznie zgro-
scisłem gronie ministra Barthou. Po | madzona na peronie publiczność że-
obiedzie minister Barthou, žegnany |gnała owacyjnie ministra Barthou.
owacyjnie przez tłumnie zebraną |O godz. 21,25 minister Barthou wraz
przed hotelem publiczność, odjechał |z szefem gabinetu odjechał do Pragi.
wraz z ministrem Beckiem na dwo-|W drodze do granicy towarzyszy mi-
rzec kolejowy. Przed odjazdem mi- |nistrowi ambasador Laroche.

PRASA FRANCUSKA O WIZYCIE.
PARYŻ (Pat). Prasa paryska w

mocy tej teorji Polska zawarła pakty
o nieagresji z Niemcami i Związ-
kiem Sowieckim.

Labour Party zaczyna powoli odzy- |rzędu okręg, odebrany przez Labour
skiwać zpowrotem wszystkie te o- !Party od konserwatystów w wyniku
kręgi, w których w roku 1929 prze- odbytych w ciągu 2 lat 37 wyborów
szłś liberali, a które w r. 1931 zdobył |uzupełniających.
|od*nieh-rząd: narodowy, współpracu- į

FLOTA STAKÓW ZJEDNOCZONYCH
podjęła niezwykłe zadanie.

NOWY JORK (Pat). Flota Sta- nału Panamskiego. Flota,

przepłynięcia w ciągu 24 godzin ka-!nie ona z Pacyfiku na Atlantyk.

OSTRA. nie: Е

 

Polska żąda zmiany klauzuli wojskowej.
lielefonem od własnego korespondenta.j

PARYZ. Prasa przynosi wyrazy nadziei, że podróż min. Baithou do
Polski przyniesie poważne wyuiki. „L'Oeuvre” podaje z Warszawy w
sposób rewelacyjny następujące żądania Polski: 1. Stwierdzenie równo-
rzędneści obu państw, czego wyrazem będzie m. in. przyznanie Polsce
stałego miejsca w Lidze Narodów zwłaszcza w wypadku przystąpienia
Rosji do Ligi. 2. Zmiana tajnej klauzuli układu z 1921 r., gdyż dotych-
czasowe jej brzmienie nie odpowiada stanowi organizacji armji polskiej.
3. Poparcie ze strony Francji ewentualnego wniesku polskiego co do
wypowiedzenia przez Polskę traktatu o ochronie mniejszości narodo-

biorąca|
nów Zjednoczonych podjęła wczoraj;udział w tych ćwiczeniach, sklada
niezwykłe zadanie, mianowicie 2 ze 111 okrętów wojennych. Pły-/

dalszym ciągu komentuje wizytę w
Warszawie ministra Barthou.

Publicysta Brinon stwierdza w
„L'Information“, že rząd polski nie
chce prowadzić polityki hipotez i
sentymentalizmu. Polska przystoso-
waia swą politykę do istnienia rzą-
dów narodowo-socjalistycznego i so-
wieckiego, uważając, że oba te rzą-
dy są istniejącą rzeczywistością,
a jeden i drugi rząd jest stały. Mi-
mister Barthou stwierdził to w

Warszawie. Stwierdzenie to przy-
czyni się do rozwoju sojuszu polsko-
francuskiego.

Publicystka Tabouis pisze w
„L'Oevre“, že Polska jest o wiele
mocniejsza i w lepszej sytuacji go-

spodarczej, finansowej, wojskowej i

dyplomatycznej niż przeciętny Fran-
cuz sobie zazwyczaj to wyobraża.
Autorka twierdzi, że marszałek Pił-
sudski ma wypróbowany zespół do-
skonałych współpracowników. Ze-
spół ten pragnie tylko wielkości
swego kraju. Dyplomacja Polski
rozszerza sytuację Polski na sza-
chownicy międzynarodowej, powię-
kszając jednocześnie możliwości po-
kojowe. Podstawą polityki marszał-
ka Piłsudskiego jest staranie o
wzmocnienie dumy narodowej. Mi-
nister Beck jest zdania, że Polska
powinna mieć swój własny system
polityczny, zajmując stanowisko a bowiem oddźwiękiem jego włas-

"Ego umiłowania, między wschodem i zachodem. Na

„Waza TEZY III ET BIT KIETASIS)

„4 KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO.
W niedzielę, 29 b. m. o

ZEBR

g. 12 i pół odbędzie się

ANIE

CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO

| Sprawozdanie z Rady
na którem złożą ;

Naczelnej Stronnictwa Narodowego
Posłowie prof. Wacław Komarnicki i Zbigniew Stypułkowski

* oraz p. Stefan Pacanowski.

jo referacie odbędzie się dyskusja. Wstęp wyłącznie za legitymacjami.całkowitej swobody ruchów.
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Publicysta Jeune podkreśla w
„Paris Midi“, že oficjalny komuni-
kat nie wyłącza wiadomości, że
Polska ujmuje niektóre sprawy pod
innym kątem widzenia, aniżeli Fran-
cja ji że ministrowi Barthou nie uda-
ło się przekonać polskich mężów
stanu. Sojusz polsko -francuski i
jego podstawy są  nienaruszalne.
Polska jest wielkiem mocarstwem i
może orjentować swą politykę ogól-
ną w tym kierunku, w jakim ze-
chce. Podróż ministra Barthou nie
była jednak bezużyteczna, gdyż
zawsze dobrze jest wzajemnie się
informować.

GŁOSY PRASY NIEMIECKIEJ.
BERLIN (Pat).  Popoiudniowa

prasa niemiecka omawia wizytę min.
Barthou w Warszawie.

Pėlurzędowa „Diplomatisch . Po-
litische Korrespondenz* podkreśla,
że w ciągu rozmów na pierwszem
miejscu stały wyłącznie zagadnienia
polsko-francuskie, Ustęp komuni-
katu, nazywający sojusz polsko-

francuski czynnikiem wybitnie kon-
struktywnym w rozwoju polityki w
Europie, "nie zaskoczyi Niemiec.
Zdaniem „„Korespondencji', najdo-
nioślejsze znaczenie dla Polski jako
wynik podróży Barthou jest fakt
usunięcia zależności polityki ро!-
skiej od francuskiej, Nazwanie Pol-
ski przez Barthou mocarstwem jest
widomym sukcesem nowej linji za-
$raniczne; polityki polskiej, która
przeniosła ośrodek swych decyzji z
Paryża do Warszawy. Stosunek
Polski i Francji polegać będzie obec-
nie na zupełnej równości.

„Boersen-Zeitung" w artykule pod
tytułem „Przełom pisze, że Polska
wybiła się na wyższe stanowisko
międzynarodowych rozważań poli- tycznych przez zachowanie sobie

wych. W końcu zaznacza,

P. Jacques Bainville, znakomity
pisarz polityczny, poświęca wyjaz-
dowi p. Barthou do Warszawy na-
stępujące uwagi w La Liberte z dnia
22 bm. nr. 25758:

„Dziecinną byłoby rzeczą taić to przed

sobą. Przyjaźń Francji i Poiski wymaga

pewnej podniety, Wymaga również odgrza-

nia.

Mowa tu zresztą tylko o przyjaźni poli-
tycznej. Inna przyjaźń, tradycyjna, z serca

płynąca, jest nienaruszona. Mamy zresztą

coczienne tego dowody. Poeci i pisarze

współzawodniczą w wyrażaniu tego uczucia
polskiego, tak dawnego. Są w tem wspo-
mnienia, które nie przebrzmiewają, oraz
jest wspólność cywilizacji i położenia, któ-

ra nie może zniknąć. Temi dniami jeszcze

mówił o tem szczególnie wymownie poseł
Stroński.

ZAINTERESOWANIE LITWINÓW

WIZYTĄ BARTHOU.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
Cała prasa litewska przepełniona
jest szczegółowemi wiadomościami
o pobycie Barthou w Warszawie
oraz. komentarzami prasy francus-
kiej, zarówno przychyłnej jak i nie-
przychylnej dla Polski. W. litewskich
kołach politycznych oczekują z
wielkiem zainteresowaniem wiado-
mości o przebiegu narad Barthou z
polskimi mężami stanu,  przede-

wszystkiem z marsz. Piłsudskim.
To wyjątkowe zainteresowanie wy-
wołane jest panującem tu powszech-
nie przekonaniem, że jednym z te-
matów polsko-francuskich rozmów w
Warszawie była kwestja uregulowa-
nia stosunków polsko-litewskich. , 

że Piłsudski odmówił dyskutowania jakichkol-
wiek spraw wykraczających poza ramy układu polsko-francuskiego.

Odwiedziny p. Barthou
i naprawa stosunków francusko - polskich.

Niemniej prawdą jest, że przeszła jakaś

chmura, Tylko że musimy zapytać: kto wi-

nien?
Marszałek Piłsudski i pułkownik Beck,

jego minister spraw zagranicznych, zbliżył

się do Fiihrera Hitlera. Zawarli z nim układ.

Wobec takich zdarzeń dypiomatycznych
mamy zawsze uczucia podzielone, Oczy-

wiście wolimy między Niemcami i Polską

zbliżenie, niż zatarg, któryby Bóg wie gdzie

powiódł Europę. Ale nadmicrna serdecz-

ność między Berlinem i Warszawą musi w

nas budzić pewien niepokój.

Trzeba jednak wiedzieć, kto zaczął.
Stan niepewności i zeniepokojenia zrodził

się najprzód w Polsce, gdy Francja zawarła

pakt czterech, który tam wywołał wrażenie

opuszczenia, a może jeszcze bardziej wra-

żenie braku należytego poszanowania. Ża-
den kraj nie znosi chętnie tego, by był trak-
towany jako państwo drugiej klasy i dru-

£iego rzędu. Jeszcze nie wszyscy wiedzą, ile
zlego narobiło określenie państw jako t.

zw. z interesami ograniczonemi, które po-

chodzi z roku 1918.
I my z kolei musieliśmy spostrzec to,

że, chcąc być przyjacielem wszystkich,

ostatecznie nie jest się niczyim, A potem z

| jednego tarcia w drugie sprawy się wikłają.

| Zatarg, który powstał między Polską a Cze-
chosłowacją w sprawie cieszyńskiej, jest

tego dowodem. -
Oto sprawy, które trzeba załatwić, Tam

również coś trzeba sprostowac. Nie jest to

nic bardzo poważnego. Są jednak sytuacje
|fałszywe i niejasne, z których lepiej jest
wyjść jaknajrychlej“.

W: sposób prosty i szczery, wolny
od upiększeń, ale też i od przesad-
nych obaw, wyraził tu p. Bainville
powszechne we Francji przekonanie,
że podróż p. Barthou miała na celu
istotnie potrzebną naprawę stosun-
ków.
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Niemcy nie chcą gwarantować
niepodległości państw bałtyckich.

RYGA (Pat). Łotewska agencja bałtyckich nie są zagrożone i že)
telegraliczna upoważniona została tego rodzaju protokół nie mógłby|propozycji sowieckiej zagwaranto-

Odrzucenie przez rząd niemiecki

|wania neutralności i niepodległości
państw bałtyckich jest pierwszo-
jrzędnem wydarzeniem' politycznem
iw Europie wschodniej. Nie może
osłabić tego faktu oświadczenie nie-

,mieckie, że państwom: tym nie grozi
jznikąd żadne  niebezpieczeństwo.
|Tylko przy wielkim  optymizmie
| możnaby oświadczenie to uważać za
| deklarację polityczną, wiążącą rząd
„niemiecki. Komu znany jest pro-
|gram wschodni narodowych socjali-
stów, a znamy go wszyscy z głoś-
nych wynurzeń Rosenberga, wie, że
rząd niemiecki skierowywuje swą
ekspansję w kierunku wschodnim na
państwa bałtyckie. ,

Walka o Kłajpedę, prowadzona
z Litwą przez Niemcy, przybiera na
sile. Nie należy się łudzić, że rząd
niemiecki zrezygnuje z Kłajpedy i'
cofnie się wobec zarządzeń odweto-
wych litewskich. Kłajpeda i Litwa
stanowią tylko etap w dalszej eks-
pansji niemieckiej wzdłuż wybrzeży
bałtyckich.
W tych dniach szwedzki „Socjal-

demokraten" podawał, że Niemcy na
ipropagandę swą w państwach bał-
tyckich rzuciły w 1933 r. 500 tysięcy

| Ile przeznaczono na akcję
jtę w roku bieżącym — niewiadomo.
| Wiadomość o stanowisku Nie-
jmiec wywrze niewątpliwie we
|wszystkich państwach bałtyckich
|silne wrażenie. Przypomnijmy sobie,
|że rządy tych państw, gdy powstała
jinicjatywa rządu sowieckiego za-
| gwarantowania wspólnie- z Palską
|niepodległości tych państw, dały do
|zrozumienia w Moskwie i Warsza-
jwie, że pakt sowiecko-polski nie
byłby jeszcze dostateczną gwaran-
cją bez udziału innych mocarstw.
Finlandja, w której dominują wpły-
wy niemieckie, z miejsca odrzuciła
opiekę mocarstw i przez niedys-
krecję utrudniła bieś rokowań Mo-
skwy z Łotwą, Estonią i

Obecnie państwa baityckie zna-
lazły się w trudnej sytuacji. Pierw-
sza koncepcja zagwarantowania pa-
ktu bezpieczeństwa wyłącznie przez
Sowiety i Polskę odpada. Straciła
ona zresztą znaczenie po podpisaniu
na 10 lat paktu o nieagresji między
Sowietami i państwami nadbałtyc-
kiemi. Jedynem wyjściem z sytuacji
jest 'jaknajrychlejsze utworzenie
związku państw bałtyckich, do cze-
go zdąża dziś najenergiczniej bezpo-
średnio przez Niemcy zagrożona
Litwa. Bardziej zapewne skłonne do
utworzenia związku nadbałtyckiego
okażą się Łotwa i Estonja, które wo-
bec Litwy zachowują się z rezerwą.

Wiadomości
*

telegraficzne.
KRAJOWE. :

* Poseł niemiecki w Warszawie
podejmował śniadaniem  dziennika-
rzy polskich, którzy w liczbie 14 na
zaproszenie rządu Rzeszy dn. 28 bm.
udają się na wycieczkę do Niemiec.
Poseł zapewnił dziennikarzy, że bę-
dą jaknajlepiej przyjęci.

ZAGRANICZNE.
** Liczba wydobytych dotych-

czas oiiar katastrofy w kopalni Ka-
kandz wynosi 116. Brak wiadomości
o 40 górnikach. Straty materjalne,
spowodowane przez eksplozję, się-
gają 400.000 dynarów. :

** Strajk robotników przędzalń w
Bombaju coraz bardziej się rozsze-
rza i objął w chwili obecnej już
około 50 tys. robotników. Na 40
przędzalń zamkniętych jest 18. —
Wobec powtarzających się zaburzeń

j władze wydały szereg zarządzeń,
| "W dn. 20 bm. odbył się na uni-
jwersytecie lyońskim odczyt ргой
| Hałeckiego, poświęcony problemowi
regjonalizmu w historji Polski.

|  ** W Ankarze podpisana została
dodatkowa umowa handlowa pomię-
„dzy Niemcami a Turcją. Umowa
| wejdzie w życie z dniem 1 maja.

* „Times“ donosi, że rząd nie-
miecki zamówił w angielskiej wy-
,twórni motorów Amstrong Siddely
80 motorów do samolotów. Zamó-
wienie to jest największem z dotych-
czasowych zamówień rządu nie-
mieckiego, dokonywanych w Anglii
w dziedzinie motorów aeroplano-
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| M oktnONICZA.
Nasj urzędowi optymiści twier-

dzili zawsze j twierdzą, ze nasz stan

gospodarczy w znacznym stopniu

jest zależny od światowej sytuacji

gospodarczej.  Tłómaczą kryzys,

grzebiący Polskę, skutkami kryzysu

światowego, zapowiadają poprawę w

chwili, gdy ożywia się życie gospo-

darcze w innych krajach. Czy jest to

zgodne z rzeczywistością?

Istotnie na Zachodzie 1 w Stanach

Zjednoczonych dają się zauważyć

przebłyski poprawy gospodarczej. Są

oznaki, pozwalające się spodziewać,

dż ożywienie interesów, zauważone

w kilku gałęziach gospodarczych w

połowie 1933 roku, będzie postępo-

wało dalej. Nie jest to jeszcze po-

mwyślność, ale początek zwrotudo

stanu normalnego, do ktorego świat

będzie się zbliżał prawdopodobnie

po linji falistej, ale naogół z przewa-

$а momentów dodatnich.

„Moniteur des Interets Materiels“

w kronice, poświęconej ewolucji kry.

zysu światowego, przewiduje na 1934

wzmocnienie wskaźników pomyślno-

ści, które się już ujawniły w r. 1933,

Dowiadujemy się stamtąd, że popra-

wa różnych wskaźników pozwala

przypuszczać, iż w 1934 roku nastąpi

wzmożenie się czynności gospodar-

czych i jest to oznaka początku no-

wego lepszego okresu. Pomiędzy ty-

mi symptomami jest przedewszyst-

kiem zmniejszenie się bezrobocia.

Drugi objaw — to poprawa stanu

rzeczy na rynkach dla giównych su-

rowców. Są podobno iepsze per-

spektywy dla żyta oraz wełny. Co do

metali, a zwłaszcza ołowiu, to w sto-

sunku do 1930 roku ich sytuacja na

rynku się poprawiła. Zapasy ołowiu

znacznie spadły. Również jest wi-

doczna poprawa na rynku dla cyny,

cynku i miedzi i t. d. z wyjątkiem

srebra. Produkcja światowa naity

wyniosła o 101 miljonów beczek wię

sej, niż w roku poprzednim, czyli o

18 miljonów więcej, niż w roku 1932.

Naogół ruch towarowy na kolejach
też się powiększył.

Natomiast w wymianie międzyna”

rodowej dotąd nie widać oznak po-

prawy. Chwiejność pieniądza stano.

wi w handlu międzynarodowym wiel

ką przeszkodę. Gdyby prezydent

Roosevelt, który faktycznie w swem
ręku trzyma los pieniędzy świato-

wych, zdecydował się slabilizowač

dolara, tobyśmy już mieli inny układ
stosunków międzynarodowych. Pod
osłoną pokoju pieniężnego łatwiej
byłoby osiągnąć porozumienie świa-
towe i poczynić wzajemne koncesje

w granicach dzisiejszego protekcjo-
nizmu, 1 odwrotnie, jeżeii nastąpią

nowe dramaty pieniężne i finansowe,
to powrót do pomyślności napewno
będzie spóźniony.

Wi sprawie bezrobocia „Moni-

teur”, korzystając z liczb, podanych
przez Międzynarodowe Biuro Pracy,
pisze: Widzimy zmniejszenie się bez,
robocia w Niemczech,  Australji,
Beigji, Kanadzie, Chili, Gdańsku, Da
nji, Estonji, Stanach Zjednoczonych,

Fimlandji, W. Brytanji, Węgrzech,
Irlandji, Japonji, Łotwie, Holandji,
Portugali, Rumunji i Jugosławii.
Natomiast bezrobocie było większe
jesienią 1933 r., niż jesienią 1932 r. w
Bułgarji, Norwegji, Nowej Zelandji,
Palestynie, Polsce i Czechosłowacji.

Niestety, jakkolwiek nawet w
kilku z tych ostatnich krajów bezro-
bocie na początku 1934 r. zmniejszy-
ło się, w Polsce sytuacja w tej dzie-
dzinie nie uległa zmiani: na lepsze,
bodaj że nawet pogorszyta się.

Wracając do ożywienia produkcji,
należy zaznaczyć, iż najsiiniej wystą.
jiło ono w Stanach Zjedn., Niem-
czech, Francji i na Węgrzech. Jeśli
chodzi o Stany Zjednoczone, to spo-
wodowały je, dość niebezpieczne
zresztą, eksperymenty prezydenta
Roosevelta. Niemcy też „nakręcały”
konjunkturę. Bardziej naturalny jest
ten ruch we Francji i na Węgrzech.
W. krajach tych, jako dłużniczych,
zapewne dewaluacja doiara spowo-
dowała zwyżkę.

Bardzo ciekawe ogłosił niedawno
prof. Rybarski zestawienia, dotyczą-
ce wskaźnika ogólnego spadku pro-
dukcji w różnych państwach w la-
tach 1929 — 1933 oraz wskaźnika
zwyżki produkcji przemysłowej w
r. 1933. Biorąc za podstawę rok 1928,
jako równy 100, obliczył, iż w sumie
lat 1929—33 spadek produkcji prze-
mysłowej wyniósł: we Francji—22,2,
w W. Brytanjj — 25,8, w Szwecji —
32,7, na Więgrzech—61,7, w Belgji—
83,1, w Austrji — 95,5, w Niemczech
— 105,8, w Stanach Zjedn. — 106,3,

w Polsce — 140,1. Wzięta tu jest do
obliczenia produkcja wielkoprzemy-
słowa. W. krajach rolniczych, jak
Polska, mogłoby to nie mieć znacze-
nia, gdyby sytuacja w roinictwie by-
ła pomyślna. Niestety, u nas zarówno
przemysł jak i rolnictwo wskazują
najgłębszy spadek.

Ale w r. 1933 wskaźnik produkcji
przemysłowej wszędzie się podniósł.

Byłoby logicznem i zdrowem, gdyby
tam, gdzie produkcja spadła najbar-
dziej, podniosła się też stosunkowo
najwyżej. Jednak, co widzimy? W
porównaniu z r. 1932 zwyżka ta w
r. 1933 wynosi punktów: we Fran-
cji 9, w W. Brytanji 4,7, w Szwecji
2,8, na Węgrzech 7,7, w Belgji 4,4,

w Austrji 1,4, „w Niemczech 7,4, w

Stanach Zjedn. 11,6, w Polsce 1,7.

Polska idzie na przedostatniem miej-

 

Gmina narodowa.

Stronnictwo Narodowe występu-

je w obecnych wyborach miejskich

z programem, który streszcza się w

haśle: narodowa ёпипа miejska w

państwie narodowem. Oczywiście,

nikt się nie łudzi, aby program ten

mógł być zrealizowany w  stosun-

kach dzisiejszych pod względem u-

strojowym, Uważa jednak obóz na-

rodowy, iż należy przeprowadzić

wstępną walkę z czynnikami, zale-

wającymi samorząd — biurokratyz-

mem, etatyzmem komunalnym i ży-

dostwem. „Gazeta Warszawska”

tak to ujmuje:

„Żywotny interes narodu domaga się

ochrony naszego samorządu wogóle, a

miast w szczególności przed tem potrójnem

niebezpieczeństwem. Drobny i średni prze-

mysł, warsztaty rzemieślnicze, uczciwy han-

del polski, — to wszystko, co jest najdroż-

sze w naszem gospodarstwie i co stanowi

miejski odpowiednik małych 1 średnich $o-

spodarstw rolnych — musi być chronione

przed pasorzytnictwem warstwy niepro-

dukcyjnej, złożonej z przerostu biurokracji

i nadmiernie rozwiniętego żydowskiego po-

średnictwa handlowego. Satsorząd ma tu

do spełnienia nader ważne zadanie, nie

tylko jako jedna z form iiskalizmu, ale ja-

ko czynnik administracji loka!nej, załatwia-

jącej mnóstwo drobnych, iecz ważnych

spraw, od których zależy rozwój warszta-

tów gospodarczych. Nie obojętne jest tak-

że i to, aby z tego miljarda złotych, któ-

rym dysponuje samorząd w swych budże-

tach brutto, jak najmniej pochłonęły paso-

rzyty, a jak najwięcej wróciło do zdrowia,

polskich warsztatów pracy.”

Obóz sanacyjny zechce sparali-

żować rolę mieszkańców miast przy

nadchodzących wyborach argumen-

tem wszechmocy rządu i stąd wyni-

kającej konieczności współpracy z

nim:

„Jest to polityczny sofizmat, O ile z

jednej strony samorząd jest obowiązany

współdziałać z władzami państwowemi w

zakresie i w duchu obowiązujących ustaw,

— o tyle samorząd bierny, wykonywujący

tylko polecenia rządu bez wiasnej inicjaty-

wy, jest zupełnie niepotrzebnem ogniwem

—jest jeszcze jednym — pasorzytem.

Samorząd powinien być terenem twór-

czej pracy narodu. Podporządkowany z

reguły państwu, winien on oddziaływać do-

datnio na wyższe organy administracji, a

nie być tylko ślepym wykonawcą ich po-

leceń."

DZIENNIK WILENSKI

Ł prasy.
Rozdźwięki w Związku legjonistów.

Przed kilkoma dniami zakończy-
ły się w Warszawie obrady zjazdu
Związku legjonistów. Prasa sanacyj-
na podała obszerne sprawozdania ze
zjazdu, przytoczyła dosłownie prze-
mówienia różnych dyśnilarzy pań-
stwowych, nie wspomniała jednak o
rozdźwiękach, które ostro się Za-

znaczyły podczas obrad. Chodzi tu
głównie o różnice zdań między kom-

batantami z legjonowych „kół puł-

kowych”, a „legjonistami” ze Związ-
ku legjonistów, z pośród których
wielu nigdy w legjonach nie było.

Czionkowie „kół pułkowych” to

żołnierze, którzy przeważnie z pie-
tyzmem strzegą swych dawnych ide-
ałów legjonowych, są częstokroć
krytycznie nastawieni do obecnego
systemu rządzenia. I z tego powodu

między nimi a innymi „iegjonistami”
powstają niekiedy starcia.

ABC przynosi nieco inicrmacyj

o podobnych rozdźwiękach na ostat-
nim zjeździe:

Zarząd Związku pragnąc

szeregi elementem bardziej politycznym, niż

dotychczasowy, a temsamem ugruntować

swe wpływy, postawił na komisji * organi-

zacyjnej wniosek o przyjmowaniu peowia-

ków do Związku legjonistów. Wywołało to

energiczny sprzeciw b. kombatantów, a w

czasie głosowania na  plenum, większość

obecnych wypowiedziała się za odrzuce-

niem wniosku. Mimo to uznano wniosek za

uchwalony. Niespodziewany wynik gloso-

wania wywołał burzę protestów; przewod-

niczący Galica, nie mogąc opanować nie-

spotykanej dotychczas sytuacji, zagroził

„rugami”, Odpowiedzią na to było dwu-

krotne odśpiewanie „I Brygady”.

Lecz na tem nie koniec, bo oto ną ko-

misji ogólnej, kombatanci zainterpelowali

prezesa Sławka w sprawie jego przemówie-

nia w Krakowie dn. 12. IIL. br, gdzie w

bardzo dosadny sposób określił tych entu-

zjastów obecnego reżimu, którzy napastują

o posady, radząc dać im 20 groszy w zę-

by i paszoł won! Komisja postanowiła za-

żądać od prezesa Sławka cofnięcia tych

słów na plenum. Tak też się stało; prez.

Sławek wyjaśnił, że powiedzenie to nie do-

tyczy stosunku do legjonistów.

Ale teraz powstaje ciekawe pytanie,

kogo miał wówczas na myśli prez. Sławek?

Szereg dalszych burzliwych zajść na

tym zjeździe, uwypuklił jeszcze bardziej

różnicę zdań na sprawy bieżące w Państwie

między kombatantami, zgrupowanymi w

Kołach Legjonowych, a pozostałymi człon-

kami, a jeszcze bardziej zarządem Związku

zasilić swe

 
W; związku z rewelacjami prasy

o wystąpienie akademickiego koła

„Legjonu Młodych" w Warszawie z

powodu istnienia wewnątrz organi-

zacji konspiracji pod nazwą „Alta“,

komendant główny, p. Zapasiewicz,

jak już informowaliśmy ogłosił za-

przeczenie.
Tymsamem jednak w „Gazecie

Polskiej” pojawiło się oświadczenie,

podpisane przez komendantów po-
szczególnych akademickich oddzia-

łów „L. M.”, z Warszawy, pp. ko-

mendanci odrzucają rewelacje pra-

sy, jako „całkowicie (!) niezgodne z

stało _ postawionych / Komendzie

Głównej szereś zarzutów o chakte-
rze wewnętrzno - organizacyjnym,

które to zarzuty są w tej chwili w

ników Organizacja oczekuje ze spo-
kojem”. '

Spokėj spokojem, a jednak 2 ро-
wodu powyższego oświadczenia wy-

nika, iż rewelacje o rozłamie nie by-
ły znów tak „fałszywe”.

.

Ze Lwowa też napływa wiado-
mość następująca pod datą 23 bm.:

W ślad za rozłamem w warszaw-
skim „Legjonie Młodych” nastąpił

w dniu wczorajszym rozłam w śro-

dowisku Iwowskiem tej organizacji.

Secesjoniści iwowscy na wstępie
wydanej przez siebie odezwy

„stwierdzają z przykrością, że stan

organizacyjny  Legjonu Młodych,

który został w znanym komunikacie

wszystkich akademickich Obwodów

L. M. w Warszawie skonkretyzowa-

my, — odpowiada prawdzie i posia-
da analogię w środowisku Iwow-

skiem“.

W. dalszym ciągu odezwa jako

przyczyny rozłamu podaje momenty

nalury organizacyjnej i rozbieżności

ideowe. „W. szególności — jak czy-

tamry w odezwie — interes polskości

Kresów Wischodrich nie znalazł w

obecnych kierownikach L. M. god-

mych młodzieży piastunów, i obroń-

scu po Austrji, a przytem stan rol-

nictwa nie podniósł się, iecz prze-

-——

A jednak rozłam..

„Przebieg sprawy przedstawia się|

następująco: ze strony Oddziałów|mendę główną organizacji akademickiej

Akademickich Legjonu Młodych z0- kowania jej kierownictwu ogólnemu. :

toku normalnego i przewidzianego chlopskiego,

statutem dochodzenia i klėrego wy-,Z jej szeregów.

Legjonistėow.“

 

"ców, — zaniechano realizacji skraj-

mych postulatów społecznych,

bez wiedzy i wbrew uchwale 3 o-

"gėlnopolskiego kongresu L. M. roz-

poczęto hałaśliwą akcję przeciw re-

ligii i Kościowi”.

Odezwę podpisali pp. Kostołow-

ski, Żółkiewski, Orłoś, Piotrowski i

Staszków.

 

 

    

      
    

Rada Naczelna Stronnictwa Na-

rodowego, która odbyła się dnia 15

kwietnia rb. w Warszawie, posiada

szczególnie ważne znaczenie dla

dalszego rozwoju ruchu narodowe-

go i musi wywołać specjalne zainte-

resowanie członków Stronnictwa w
całym kraju.

Na Radzie została przyjęta de-

klaracją ideowa, która zawiera wy-

tyczne dla pracy politycznej i spo-

iecznej naszego obozu, oraz wygło-

szone zostały trzy zasadnicze refe-
raty przez Prezesesa Stronnictwa

senatora Joachima Baitoszewicza,

Wiodza ruchu narodowego Romana

Dmowskiego i Prezesa Parlamentar-

nego Klubu Narodowego prof. Ro-
mana Rybarskiego.

W. referatach tych, a przede-

wszystkiem w niezmiernic ciekawem

przemówieniu R. Dmowskiego zo-

stały rzucone nowe myśli, oświetla-

jące dzisiejsze położenie Polski i

wskazujące racjonalne środki do

wyjścia z niego i wkroczenia na

drogę normalnego rozwoju. Obóz

narodowy szczyci się tem, że on

wskazuje od 40-tu lat narodowi pol-

skiemuw drogę zarówno w polityce

zagranicznej, jak wewnętrznej i choć

zwalczany jest zaciekle, narzuca

swym _— przeciwnikom wytyczne,
przez siebie wypracowane. Ostatnia

koncepcja Dmowskiego o stosunku

warstw produkcyjnych i nieproduk-

cyjnych jest jedną z takich wielkich

Prasa litewska zaczyna się zaj-

mować stosunkiem ludności ży-

dowskiej do Litwy.
„Tiewu Żiamie' w artykule S

Kryžanauskasa zaznacza, že sprawa

ta zasługuje na wysunięcie na pierw-

sze miejsce przed omawianiem

spraw innych mniejszości narodo-

wych, że Żydzi stanowią najliczniej-

szą w Litwie mniejszość, najsilniej-

szą gospodarczo część ludności kra-

ju, że zamieszkując w zwartych u-

grupowaniach miasta, są większą,

aż inne mniejszości, przeszkodą do

rozwoju kultury narodowej miast,

że wreszcie posiadają oni najbar-

dziej charakterystyczne właściwo-

ści ujemne z pośród wszystkich

grup etnicznych Litwy. Nie nauczyli

'się oni wi ciągu lat 16 języka litew-
 

| ZZOZSEO
ОНО

Rozłam w Legjonie Młodych pogłębia się.
tleletonem od własnego korespondenta.)

* ‹ : | WARSZAWA. Rozłam w Legjonie młodych pogłębia się obejmując

prawdą'.. Poza tem jednak piszą: | stopniowe wszystkie środowiska uniwersyteckie.

Powodem rozszerzania się rozłamu: jest fakt rozwiązania przez ko

Legjonu Młodych i podporząd- я

Wyrzucony przez swoich.
(leletonem od wiasnego korespondenta.]

WARSZAWA. Poseł Kulisiewicz
został przez sąd założo

Przylazd Ks. Biskupa
MOSKWIA, 24 kwietnia (KAP).

Na mocy zarządzenia władz sowiec-

kich JE. Ks. Biskup Antoni Malecki,

Administrator Apostolski Aaaa”

du, po pięcioletniem uwięzieniu na

Syberji ma opuścić granice Rosji.

Ks. Biskup znajduje się już w Mo-

skwie i w tygodniu bieżącym ma

przybyć do Polski,
Osoba JE. Ks, Biskupa Maleckie-

go dobrze jest znana tym wszystkim,

PRAGA (Pat). Poseł mniejszości

polskiej w sejmie prask'm Emanuel

Chobot wygłosił na wczorajszem po-

siedzeniu sejmu dłuższe przemówie-

nie, w którem podkreślił, że ludność

polska, zamieszkała w Czechosło-

wącji w części Śląska Cieszyńskiego

i kraju Ostrawskim, stała i stoi zaw-

sze lojalnie na gruncie państwa cze-

chosłowackiego.

Aczkolwiek w ostatnich czasach

można było stwierdzić u pewnej czę-

ści społeczeństwa czeskosłowackie-

SI SII I IIS,

tem współzawodnictwo różnych kra-

jów wzmaga się coraz bardziej, co

pogarsza stan państw słabszych pod ciwnie pogorszył.
Jakież z tego wnioski? Poprawa,

notowana istotnie w r. 1933 i w dal-'

szym ciągu w początku r. 1934nie |

jest jeszcze bynajmniej ustabilizowa-/

ma, Owa falistość, o ktorej wspomi-|

na wyżej cytowany „Moniteur' može
być rozpięta w długim bardzo okre=,

sie czasu. W. dódatku poprawa nie

rozwija się wszędzie równomiernie,
iecz raczej następuje tu i ówdzie pod,

wpływem sztucznych podniet. Przy*, ny głębokiego kryzysu.

względem gospodarczym.

Dla Polski wnioski są jeszcze

smutniejsze. Mieliśmy największy

spadek produkcji, mamy najmniej-

szą jej zwyžkę. Świadczy to, żenie

jesteśmy tak bardzo znowu zależni

od poprawienia się sytuacji w innych

krajach i że mamy własne przyczy”
Tego nie

chcą, . albo mie mogą zrozumieć fa-

brykanci urzędowego optymizmu,

stronnictwa, założyciel sanacyjnego
wykluczonynej przez siebie partji

Maleckiego do Polski.
którzy mieszkali w stolicy nadnew-

lskiej. Znaną jest jego działalność

|pasterska i dobroczynna, jak rów-
|nież zakłady rzemiosł dla chiopców,

|które założył i któremi osobiście z

|wielkiem zamiłowaniem kierował,

|Wiek (lat 73), ciężka praca, długo-

|letnie więzienie, podkopały zdrowie

Ji siły sędziwego biskupa-męczenni-

| ka, którego katolicka Polska z rado-

"ścią przyjmie i powita.

|

 

Mowa posła polskiego
w sejmie czeskim.

go, jak też niektórych władz central-

nych dążenie do zlikwidowania kwe-

|styj spornych i do zgodnegowspół-

życią z mniejszością polską, to jed-

nak z bólem serca należy stwierdzić,

że każdy znający stosunki bezstron-

ny obserwator musi uznać, że pew-

na część, liczebnie wprawdzie mniej-

sza, ale zato bardziej agresywna,

społeczeństwa czeskosłowackiego, a

|zwłaszcza część władz lokalnych,

| pozostająca pod wpływem czeskiej

Macierzy Oświaty Ludowej na Śląs-

ku Cieszyńskim, jest dia ludności

polskiej usposobiona nieprzychylnie

i popiera dążenia tej naczelnej, mia-

rodajnej dla wielu władz organizacji

czeskiej, „do rewindykacji spol-

szczonych Morawian“.

Stan posiadania ludności polskiej

w ostatnim czasie ciągle sięzmniej-

szał i coraz bardziej uszczuplał.

dłuższym wywodzie poseł Chobot

przedstawił stan szkolnictwa pol-

skiego i prześladowania, jakie je

spotykają, rugowanie ludności pol-
skiej z warsztatów pracy + 14 p.

Wi końcu podkreślił, że ludność pol-

ska na Śląsku Cieszyńskim życzy so- 

Komunikat Stronnictwa Narodowego
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Žydzi w Litwie,

TWARZ BEZPIEGÓW
TO IDEAŁ KAŻDEJ PANI
JKREM CAZIMI
METAMORPHOSA
UDELIKATNIA CERE-ZAPOBIEGATWO
RZENIU SIĘ PIEGOW,WAGROW,ZMAR
STCZEKiINNYCH:DEFEKTOW CERY

idei, torujących drogę ku przyszło-
ści. Wysunięcie jej w dobie obecnej
świadczy o niezmiernej żywotności
polskiego obozu narodowego, co po-
zwala prześć do porządku dzienne-
go nad odłączeniem się od niego po-
szczególnych jednostek.  40-letnie
'doświadczenie obozu narodowego
uczy, że rozmaite secesje i frondy,
które przeżył, nie zaszkodziły mu i
„nie osłabiły go, a odłączające się od
„niego grupy, po miedługie; wegetacji,
zamierały bezpłodnie, Także ostat-
nia Rada Naczelna stanowiła wspa-
niałą manifestację jedności i spój-
ności obozu narodowego, co przede-
wszystkiem zaznaczyło się w licz-
nych przemówieniach pzedstawicieli
młodego pokolenia.
Szczegółowe sprawozdanie z Ra-

dy zostanie złożone w. najbliższą
niedzielę tj. 29 kwietnia o godz. 12 i
pół w lokalu Stronnictwa przy ul.
Orzeszkowej 11 na zebraniu człon-
ków Stronnictwa przez pp. posłów
prof. Komarnickiego, mec. Z. Sty-
pułkowskiego oraz p. Stefana Paca-
nowskiego. Po referatach odbędzie
się dyskusja. :

Ze względu na szczegėlnie waž-
me sprawy, jakie mają być omó-
wione, udział wszystkich członków
Koła Stronnictwa Narodwego w
Wilnie jest konieczny. Zarząd Koła
usiinie prosi o niezawodne przyby-
cie. 
skiego, na ulicach, a nawet w domu

mówią po rosyjsku i po niemiecku,
unikają litewskiego, sprowadzają z

zagranicy  wychowawczynie — @а

dzieci, podczas gdy litewskie pozo-
stają bez pracy, kształcą dzieci w

gimnazjach rosyjskich i niemieckich.

„Hańba żydom!” — woła autor. Do-

daje on też, że porusza tu wyłącznie

kwestję wychowania młodzieży, ja-

ko najważniejsze, 'chog możnaby

przytoczyć i dziesiątki podobnych
uchybień z innych dziedzin.

„Formując poruszone tu kwestie,

— pisze — nie mówimy nic złego o
używaniu własnego języka żydow-
skiego: nauczywszy się najpierwi
pokochawszy mowę litewską, obok

niej używajcie i uczcie się swojej,

żydowskiej, poznawszy i pokochaw-

szy przedewszystkiem kulturę i hi-

storję litewską, zaznajamiajcie dzie-
ci ze swemi'”.

Lecz żydzi wolą poznać „kultu-

ralny“ jezyk alomischi | niemiecką

literaturę. Gdy zaś do Niemiec zra-

ził ich Hitler — przerzucili się na

| francuski i angielski i języki te sły-
ać już na ulicach Kowna, żydzi ja-

koby zapomnieli, że mieszkają w Li-

twie i wszędzie mogą rozmówić się

po litewsku.
m O EC ETAPATRZETO RECE POWCBANORA.

Wielki napływ kandydatek
na roboty rolne do Łotwy.
ŚWIĘCIANY (Pat). Przed kilko-

ma dniami starostwo powiatowe
święciańskie rozpoczęło rekrutowa-
nie kobiet na roboty sezonowe do
Łotwy. — Ogółem z terenu powiatu
ma być zarektrutowanych 1500 ko-
biet w wieku od 21 do 30 lat. Do
dnia 24 b. m. zarekrutowano około
1000, z. czego trzy transporty robot-
nic w ogólnej liczbie 700 odjechały
już do Łotwy. Rekrutacja pozosta-
łych będzie ukończona w najbliż-
szym czasie. j

Reflektantek na wyjazd jest o
wiele więcej, niż wynosi zapotrze-
bowanie. Codziennie około tysiąca
dziewcząt, zgromadzonych przed
biurem  rekrutacyjnem, oczekuje
możliwości  zakontraktowania na
wyjazd. Przedewszystkiem uwzglę-
dniane są zgłoszenia najbiedniej-
szych i nieposiadających żadnych

po W. Ks. Michale.
W. poniedziałek przed Sądem

Apelacyjnym w [Warszawie rozpo”
czął się proces o olbrzymi spadek, w

postaci majątków ziemskich, war

tości ok, 20 miiljonów: zł. po w. księ*

ciu Michale Aleksandrowiczu Roma*
nowie. Należące niegdyś do niego

dobra Zagórze, Ostrowy 1 Klobucko;
leżą pod Częstochową. Car Aleksan*

der Il nabył je z prywatnej szkatuły |

od poprzedniego właściciela, obywa”|

tela niemieckiego  Donnersmarcka |

aktem notarjalnym zawartym u rejen

ta w: Częstochowie i darował następ”

nie w. ks. Michałowi. Ks. Michał o-|

żenił się potajemnie w Serbji z roz*

wiedzioną żoną oficera nazwiskiem

Wiulpert. Ze związku tego narodził

się syn. Car nie chciał uznać małżeń”

stwa, dopiero w r. 1915 podpisał akt

dając im nazwisko Brassow. Było tof

małżeństwo morganatyczne, qa więć

bez praw dynastycznych. Podczas

rewolucji rosyjskiej w. ks. Michal!
został w 1918 r. uwięziony i rozstrze.

lany przez bolszewików. Wdowa
wraz. z synem schroniła się zagrani*
cę. Syn jej zginął w katastrofie sa*|

mochodowej.

Tymczasem dobra Zagórze, Ostro*|

wy. i Kłobuko, na mocy postanowie"

nia Traktatu Ryskiego przeszły na
własność skarbu państwa. |

Natalja Brassowa, jako jedyna

spadkobierczyni po w. ks. Michalej
wystąpiła do sądów polskich z po”
wództwem cywilnem o zwrot ma*|

jątków. Przed wdrożeniem właści”|

wego procesu Brassowa postarała
się w Sądzie o przyznanie jej prawa

ubogich, oraz uznanie w. ks. Michała
Romanowa za zmarłego, co dotych*
czas prawnie stwierdzone nie było:|
Te dwa momenty umożliwiły jej wy”

stąpienie o zwrot majątków. Skarga|

powodowa Brassowej opiera się na|

tem, że postanowienie Traktatu

Ryskiego nie dotyczy zakwestjono”

wanych majątków, bowiem w chwili
jego podpisania w. książę już nie żył |

dobra więc były już w posiadaniu|

spadkobierców. Dalej wywodzi, że

spadkobiercy nie należeli do domu
panującego, małżeństwo było bo”

wiem morganatyczne, a więc ani żo”

na w. księcia, ani syn nie mieli praw

dynastycznych. Dla udowodnienić

tej ostatniej okoliczności, powołano
na świadków szereg osób z pośród

czionków b. dworu carskiego. у

Sąd Okręgowy w mysi wniosku |
prokuratorji generalnej Rzplitejod“

dalił powództwo i umotywował t€
decyzję obszernie, )

M. in. Sąd zaznaczył w motywach:

że żołnierz polski nie po to walcz
o niepodległość, żeby członkowie|

rodziny carskiej zachowaj: w całości |

majątki dynastyczne, Sporne majątk

uważać należy jako własność człon|

ków domu panującego i zastosować|

wobec nich postanowienia Traktatu|

Ryskiego. ,
Powódka nie zrezygnowała i de'|

cyzję Sądu Okręgowego zaskarżył]
przed Sądem Apelacyjnym. Obie strój
ny: rzecznicy powództwa adw. Ry“
mowicz i Szyszkowski i adwokat
Sokołowska oraz przedstawiciel
Prokuratorji Generalnej uzbroili si
w arsenał argumentów. Do Sąd
przyniesiono całe paki akt, ustaw!
przepisówi dzieł prawniczych. Kom”
pletowi sądzącemu na sesji cywilne)
$. Apelacyjnego przewodniczy sę*|-
dzia Śliwiński. 1

Piśmienna odpowiedź apelacyjne |
Prokuratorjj przytacza dowód, #
dobra pod Częstochową faktycznie
należały do majątkw carskiego, ca” |
bowiem ustanowił nad niemi opiekt|
na podstawie statutu domu Romano“
wych, dalej stwierdza, że malžeū“ ||
stwo w. ks. Michała z Brassową było|
zawarte nielegalnie i jest nieważne|
jako bigamiczne. 1

Do późnej nocy trwały dysputy | środków do życia, a odpowiadają-
cych wymogom określonego przez
warunki rekrutacyjne wieku.
OZZLаЕН

MADRYT (Pat). Rząd premjera

, PRAGA (Pat). W] poniedziałek,
wieczorem odbyło się zebranie orga-

Ligi studenckiej, nad kiórą2 Й prote-
ktorat objęli rektorzy — uniwersy-

W|tetu Karola w Pradze prof. Domin
oraz politechniki czeskiej prof. Mil-
lauer. Na zebranie przybył z Polski
AKAAODT RT TILLRI O OS

bie,aby rządy czeski i polski jaknaj-
prędzej przeprowadziły między sobą
rokowanią į doprowadziły do zgod-
nego załatwienia spornych kwestyj. am podai = =oz Przy- stji.

czyną te) decyzj yło stanowisko suj ta: trzeżeniami, którć|

zajęte przez prezydenta republiki!a ikos =

CZESKO-POLSKA LIGA STUDENLKA. |

między zastępcami obydwu stron. f
Wyrok oczekiwany jest z wielkiemt
zainteresowaniem. Т

Dymisja gabinetu Leroux.
Zamorręwsprawie ustawy0amnė“|

Zamorra oświadczył, że podpi*

do publicznej wiadomości. |

profesor Akademii Górniczej w Kra“|
kowie, Goetel. W zebraniu wzięło |

nizacyjne czeskosłowacko . polskiej udział ponad 500 osób
Przemawiali: rektor Domin, stw”|

dent Czech, przedstawiciel polskie)
młodzieży ze Śląska, który podkreś |
lit, że droga do zbliżenia czesko |
polskiego prowadzi przez Śląsk:
Na temat zbliżenia polsko-czeskieś”
przemawiał też prof, Goetel.

Prezesem Ligi wybrany został
inż. dr. Hlavka. i
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DZIENNIK WILEŃSKI . 3
 

WYPADKI Przy zaburzeniach w trawieniu, bólach
" jżojądka, naturalna woda gorzka

Staruszka 92-letnia pod kołami „łranciszka - Józeła" pobudza do wy-
prożnień. Żądać w aptekach i drogerjach.

b | Walne zebranie Fundacji im. Montwiłłów.|
i |. Wczoraj wieczorem w. lokalu, 10) I-sza Konferencja Tow. Pań Mi-| BAP = : lami: в | Wil. Banku Ziemskiego odbyło się | łosierdzia św. Wincentego a Paulo! WOW Przy zbiegu ulic Ostrobramskiej i
i pod przewodnictwem Konstantego ' w. Wilnie 300 zł. 11) Tow. Gimna-| K.lejowej wóz, powożony przez Kułakowa|

Międzynarodowa Konferencja kolejowa.
i | Michała, mieszkańca wsi Czarnice, gm. ru- ” =ks. Czetwertyńskiego walne zebra- styczne „Sokół* w Wilnie 300 zł.| domińskiej, najechał na przechodzącą przez! Eksplozja zapalnika od granatu.

"nie kuratorów Fundacji im. S. i J.;12] Centralny Związek Chrześcijań-

u

| jezdnię Marję B ką (Turgielska 2), lat | Mieszkaniec Nowej Wilejki Józef Floryn,
° і‹ем‘)гвапёо:пті:шяогді[деёдяш;о:;“сіе„?д':папірпіщцс zapalnikiem od granatu, spo-

 

i Wczoraj, dnia 25 bm., o godz. 11 skiej jest p. Matoga, naczelnik Wy-

 

 

 
 

Montwiłłów.

 

skich Związków Zawodowych w!7

 

 

  

 

 

wodował eksplozję, wskutek czego został

  

 
 

  

      

os z ; 5 иСа , : Ža * „| o'aia. Pogotowieodwi ją d itala | W 3 2Tano w sali konferencyjnej Dyrekcji działu Ministerstwa Komunikacji, Na zebraniu tem postanowiono|Wilnie 500 zł. 13) Szkoła organistów tydowekkiożo ama ia | ciężko ranny wobie ręce i POR. Prze-
* Okręgowej Kolei Państwowych w niemieckiej — dr. Schmidt z dyrek- przyjść z pomocą instytucjom i orga- |im. J. Montwiłła w Wilnie przy Tow.| > jej życie. Gie go do szpitala żydowskiego w
Wilnie rozpoczęła swe obrady X cji Breslau, sowieckiej — p. Kisa- nizącjom, przeznaczając na ten cel| Lutnia” 600 zł. 14) Sodalicja Ma- Ё„ niemiecko-polsko-sowiecka Das NeP, aL“ ss 10.000 złotych. Wspomnianą sumę |rjańska Polek, pracujących паФ о-
tencja Związkowa. Tematem konie- ludowego dróg komunikacji w. Mo- rozdzielono, jak następuje: światą w Wilnie 100 żł, 15) Schro- #ме są prawy tarylovė, w он аке 0 vice ga, Oi Ślow iMilis |as im. Maiki Boris, анЫ Katastrofa lotnicza pod Turmontem.
nikacji polsko-sowiecko-niemieckiej. onierencja potrwa mniej więcej dzia św, Wincentegoa Paulo w Wil-|skiej w Wilnie 500 zł. 16) Rada Wczoraj przed południem samo- ty: dowanie odbyło si |Przewodniczącym delegacji pol- 3 tygodnie, nie 500 zł. 2) Polska Macierz Szkol-| Opiekuńcza Kresowa w Wilnie 500 l Fokk а р а Ш iczej DE 4 Ц a NA ох :Ol е ; A ot „Fokker” komunikacji lotniczej, naogół szczęśliwie. Nikt z jadących
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€*, LOSY ZBIEGÓW Z POLSKI — NĘDŻA R OBOTNIKÓW. — SOWIECKIE „FABRYKI.,Inaczej bywa, gdy się zjawi inteligent lub do Polski, nie licząc się z oczekującą ich ka-|cem Polakiem, oddawna tu osiadłym, Przy- komo gotowana na mięsie, co bardzo wąt-З KUCHNIE". jprzynamniej półinteligent. Ci po ргле- rą więzienia za nielegalne przejście granicy.| miera głodem i odżałować nić może, iż w pliwe, na drugie — kisiel z jabiek, przyczem18] | Й szkoleniu mogą być zużytkowani na „iron- Niedostatek w Polsce wydaje się im teraz| czasie właściwym nie wrócił jako repatrjant porcje mikroskopijne. Robotnicy jedzą sto-że (Moskwa — KAP). ; Е tuiAWEKea jcie wewnętrznym”, Lecz co robić z analia- po zakosztowaniu życia w Rosji — wyma-|do Polski. Zarabia według noim sowieckich jąc, gdyż na 1300 stołowników jest tylko 30ie Cudzoziemiec w dzisiejszej Rosji, zwa- słowych. Są to jednak tylko ats! przy”|betą, nie znającym nawet żadnego rzemio- rzonym dobrobytem... dobrze, (12 rb. dziennie), alc zarobek ten taboretów. Podobnie dają zachwalanej iętedo brudnego i polatanego kožucha, | й wyślądają| nej zreszią ZSSR, skazany jest na podzi- pięte do egoI polatanego sła? Mają bolszewicy i własnych analiabe- Zdarzyło mi się spotkać w Złatouście|wystarcza zaledwie na tydzień życia. kuchnie w Odesie i Kijowie. Przypominaj.
A wę ®

ą„ę|  Wianie tylko tego, co mu podziwiać pozwo- Na Dia (pūkas ADO,mi „uchodžcėw tów za dużo, Takich niepożądanych przy- i osobliwą ofiarą tamtejszych stosunków. Od czasu do czasu otrzymuje od kre-| one śmietniki, a strawa podawana w nich—"н lą gościnni gospodarze. Nawet wtedy, gdy| z faszystowskiej Polski“, zatrudnionych w |byszów w końcu wysyła się na Ural, a cza- Był to młody działacz komunistycznej partji, wnych z Polski kilka dolarów i za te pie-. pomyje. Rzecz ciekawa, że nawet dla t. zw.| bywa pozbawiony czułej opieki towarzy- tamtejszym przemyśle. : Są to przeważnie| sem jeszcze dalej. zachodniej Białorusi Wałęsał się długopo |niądze kupuje żywność w sklepach Torś- | „szturmowców* nie wprowadzono lepszychlo | *zów. — „ciceronów* niewiele zaobserwo- chłopi-analiabeci Rusini (Ukraińcy) i Bia- Gorzki jest los tych zbałamuconych naszych wioskach kresowych, aż wreszcie |sinu. W sklepach tych można nabyć nie- | obiadów.je| Wać zdoła. Zetknięcie się bowiem bezpoś- łorusini z powiatów.pogranicznych, Padli | biedaków. W Złatouście skarżył mi się je- policja wpadła na trop tego ptaszka, Wo-|mał wszystko, ale za obcą walutę. Dolar O moralnym poziomie robotników, ko-_ łednie z sowieckimi „obywatelami” jest u-| oni tu ofiarą niesumiennej agitacji komuni-|den z nich, iż przymiera poprostu głodem. lał więc zwiać do swej „ideowej ojczyzny”.| jest szacowany w Torśsinie za 1 br. 90 kop. |rzystających z jadłodajni, świadczą cho-y| trudnione. Dla wielu niepokonaną przeszko- stycznych wysłańców, wychowanków mo- |Po 8 godzinach ciężkiej pracy rusza do Ale władze komunistyczne potraktowały|złoty — 22 kop., gdy tymczasem na czarnej|ciażby systematyczne rozkradanie łyżek iы dę stanowi nieznajomość języka rosyjskie- skiewskich kursów propagandowych. Opo-| sklepu, by otrzymać 800 grm, chleba. Długo jego postępowanie jako „samowolne opu-|giełdzie za jednego złotego piaci się około noży, W jednej z kuchni w Odesie, w krót-m fo, a dla wszystkich—nieuinošė sakaiA wiadali oni ciemnym małorolnym chłopom| trzeba wystawać w ogonku, często jednak szczenie posterunku” i za karę posłały go| 3 rubli, a. za dolara 15 rubli! Jakaż więc| kim czasie znikło 700 łyżek._ Człowieka z tłumu wobec „buržuja“ z Za-| kresowym piękne bajki o rajskiem życiu w |chleba zabraknie. Powraca więc głodny do do Złatousta, by tam „zaśrzewał ducha” e-|ogromna różnica! Życie robotnika w Rosji — to nędznys Ь <hodu. Sowietach, Uwiedzeni obietnicami przekra-| baraku, by nazajutrz znowu iść do pracy. migrantów z Polski, Zapędzony do trudnej W innych sklepach,i na rynku panują żywot niewolnika, wyzyskiwanego i głodzo-Ubiegłej zimy i wczesną wiosną w in- dali się zbiegowie w noc ciemną przez zie-|Na bazarze chleb kosztuje 8 rb. kilo i trze- pracy, pozbawionej dolarów, któremi zwykł| takie ceny: mięso (rzadko zresztą widziane) nego w imię fantastycznych projektów i
g у ь i P:teresach pewnej zagranicznej tirmy wypadlo| loną granicę do „ojczyzny pracujących”, ba o niego staczačwalki. ' | rozporządzać, skazany na niedojadanie —| 10 rb, kilo, masło 15 rb. za 400 śram, sło-|planów władców „czerwonego Kremla”.«| i odbyć dłuższą wędrówkę po Rosji. By- Rychło jednak doświadczyli na własnej Inny robotnik, również zbieg z Polski, rychło wyzbył się entuzjazmu. Nie znajduje|nina 12-14 rb. 400 gram, mąki wcale niema,|Kiedyś ma być rzekomo lepiej...„| lem na Uralu, nad morzem Azowskiem, w| skórze dobrodziejstw komunistycznego ładu.| opowiadał mi, że w czasie pracy dostaje teraz słów dla odmalowania sianu swej du-|gęś 40 rb., kura 20 rb., cukier niedistępny, Nazwał ktoś ideologię sowiecką „re-| Kijowie i Odesie, zawadziłem też o sowiec-|Zazwyczaj taki zbieg, po przejściu granicy,|wprawdzie obiad, ale tak marny, iż dziecka szy! Twierdzi, że zbrzydło mu życie... Ma-| jeśli bywa, to po 15 rb. kilo. Nawet ryba, |ligją brzucha”, Należy dodać, iż jest to

  

/ dostępnych dla zwykłych śmiertelników,
c]

=

kie Podole.
Oczywiście, warunków mojej podróży

lie mogę uważać za normalne w tym kraju.

Korzystałem z ułatwień i uprzejmości nie-

; muszę to zaznaczyć, wygody te i

Awcistego gatunku „komiort* trzeba było

Opłacać na wagę złota.
0troje tak się złożyło, iż miałem

bność przypatrzeć się bliżej życiu co-

dziennemu óeókkkć robotników rolników

i inteligencji Zachód dziś nie chce słyszeć
9 bezmiarze nędzy mas rosyjskich, woli za-

<hwycać się rozmachem „piatiletki“. Ma
naogół biorąc, całkiem iałszywe po-

dostaje się w ręce najbliższej placówki GPU

i bywa zamykany w areszcie conajmniej na
6 tygodni By mu się nie nudziło, składać

musi obszerne zeznania o celu przybycia

do Rosji, o stosunkach w Polsce itp. W

areszcie styka się z żywiołem mieszanym i
ze zdumieniem dowiaduje się, że wieśniacy

sowieccy siedzą tu za sprzedaż lub kupno
krowy, za ukrycie przed Komisją paru kor-
cy zboża, za wypowiedzenie niepochlebnej
opinji o władzy sowieckiej. i t. d. Już nieco
doświadczony co do warunków życia w So-
wietach „uciekinier* wędruje następnie do

więzienia w któremś z miast większych, np.

w Mińsku. Tu odbywa „rozmyślania”, trwa- © ZSSR i wartości istotnie kolosalnych

nie nasyci, pozatem ma dziennie 800 grm.|
chieba, 200 grm. cukru na miesiąc i rybę, |
żadnych natomiast tłuszczów. Į

W niektórych dzialach pracy robotni-'
cy w Złatouście nie otrzymali pensji od,
dwóch miesięcy (było to w styczniu). Wła-|

dze w ten sposób przeciwdziałały maso-|
wym ucieczkom robotników po otrzymaniu
zapłaty, Złatoust jest przytem ośrodkiem u-
przewilejowanym. Już w Nowo-Sibirskuro- |
botnik dostaje tylko 600 gram. chleba, a:
najlepszy z nich zarabia 200 rub, miesięcz-

 
 jące znowu sześć tygodni, nawet bez nowe- ników nocuje w warsztatach.

„ną kastę. Przecież to robotnicy moskiewscy

nie, (około 80 zł.). Uchodźcy z Polski prze- |od innych, zarabia 90 rb. miesięcznie. Żyje
ciętnie dostają tylko 70 rub. Mieszkania a jednak o chlebie i wodzie. Zimą funt chleba
właściwie noclegi, są drogie i wielu robot- | kosztował tu 3 ruble, a mięso wołowe 25

rb. kilo.

rzy wciąż o powrocie do Polski...
Nie lepiej żyją robotnicy w Moskwie;

gdzie, takby przypuszczać należało, władza

sowiecka szczególnie dba o uprzewilejowa-

i leningradzcy zajmują w całem państwie
kierownicze stanowiska polityczne i gospo-
darcze. Niestety — rzeczywistość przeczy
temu. Okropne stosunki mieszkaniowe,
chroniczne niedojadania, brak odzieży i o-
buwia. Jeden ze zbiegów z Polski, któremu
udało się tu znaleść pracę, inteligentniejszy

której dawniej było tu wzbród — nie czę
sto widziana obecnie.

Narzekał ów biedak, iż musiał „dla
chleba" pozbyć się radja, a tak lubił słu-

chać audycyj z Polski! Jego chłopcy uczyli
się w ten sposób poprawnej mowy ojczy-
stej...

W sowieckich fabrykach i zakładach
przemysłowych oraz w miastach istnieją
dla robotników & zw. „fabryki - kuchnie”.
Sowiecka propaganda chętnie rozwodzi się
o tem „dobrodziejstwie”. Jakże te „iabryki-
kuchnie'* wyglądają?

Widziałem takę jadłodajnię w Jekate-

brzuch przyszłych pokoleń, bo dzisiejsze po-
kolenie rosyjskie nawet dla swego brzucha
nie pracuje, Wątpliwie zresztą, czy wogóle
kiedykolwiek w państwie komunistycznem
może być inaczej. ;

Robotnik Zachodu zdziwi się, dowia-
dując się, że robotnicy rosyjscy z cierpli-
wością i rezygnacją znoszą swój los, nie
myśląc o strajkach i innych wystąpieniach.
Kto jednak zna organizację GPU — dziwić
się nie będzie, W Sowietach strajki są nie-
podobieństwem wobec surowych Каг га ©-
pozycję wobec „państwa robotniczo-włoś-
ciańskiego', — tak się bowiem lubi tytuło- rynosławiu. Brud i ciasnota, niemyte naczy- nia. Stu robotników obsługuje jedna dziew-

wać państwo współczesnego niewolnictwa.
Wędrowiec.  



Z KRAJU.
Robota niszczycielska w Kienie-Panieńskie].

Przed czterema laty wKienie wiasta, którą Bóg zesłał na Kienę-;

Panieńskiej powstało stowarzyszenie|Panieńską, by doświadczyć jej

DZIENNIK MILERSKI .

Walka dwu wsi e grunta.

j Na tle pomiarów gruntów między ,przyjęłaby katastrołalny obrót, gdy-
| mieszkańcami wsi Łosie a Staniszki,| by nie szybka interwencja „policji.
śm. jaźwińskiej, doszło do ostrych, Mimo to 7 włościan odniosło poka-

I starć. Dwie większe grupy włościan leczenia, w tem Janowski Michał i
|uzbrojone w kije, widły, siekiery i Kaziukowicz Kazimierz ulegli cięż-

kamienie wszczęły bójkę. Walka! kim obrażeniom głowy 1 twarzy.

niej". w gm. Brasławskiej.
Wielkie wrażenie wywołała wia-, Od uderzenia pioruna spalił się

domość o rozwiązaniu przez władze dom mieszkalny, stajnia i stodoła
szkolne „Straży przedniej”, istnie-, Karasiewicza Michała, mieszkańca

kiem w Grodnie. Przyczyna roz- wynoszą 2300 zł,

Rozwiązanie „Straży przed-| Pożar od uderzenia pioruna |

wiązania tej organizacji sanacyjnej| Również od uderzenia pioruna'
Młodzieży Polskiej. | mieszkańców.

nie jest znana. | spaliły się zabudowania Szustako-
Wyniki tej

Młodzieży Stowarzyszonej, która
czteroletniej pracy | A, že jest to osoba w wieku po-

deszłym i wielce doświadczona więc

miałą duży wpływ na otoczenie, — | pewien efekt został osiągnięty.

są duże. Zamiast tak pospolitych pi- |
jatyk i bijatyk, odbywają się tutaj

zebrania w „Ognisku* SMP poświę-

cone na wspólne czytania, pogadan-

ki, naukę o rolnictwie itp. W rodzi-

nach wskutek tego zapanował spo-
kój i zgoda, a dzięki wysiłkom nad

doskonaleniem pracy м gospodar-

stwie ; па roli, dobrobyt poszczegól-
nych gospodarstw wsi znacznie pod-

niósł się.
Jedynem zmartwieniem młodzie-

ży męskiej, był brak możliwości

czynnej pracy w  przysposobieniu

wojskowem, że względu na opiesza-

łe traktowania tego działu pracy
przez czynnikido tego powołane.

Jednak przysposobienie wojskowe i

wychowanie fizyczne we własnym

zakresie było prowadzone. Cała zaś|
praca, we wszystkich kierunkach

przewidzianych programem  organi-

zacyjnym polegała na własnym wy-

siłku młodzieży i przy poparciu mo*
ralnem starszych.

Ta zgoda, bezwzględnie poży-
teczna i harmonijna praca całego

społeczeństwa wsi, komuś była nie

wsmak. czyniono wysiłek, by ją

zniweczyć, a co najmniej poróżnić

tych ludzi ze sobą nawzajem. Użyto
do tego środka: „chodź do nas, to bę.
dziesz miał wszystko za darmo". :

Przywieziono dużo nart, czapek i wię CE me Bedą |kursy kroju, szycia i robót ręcznych nocześnie wiara,

innych przedmiotów, po cichu zaś— | D m"L = pod | dla SMP., Koła Gospodyń  Wiej-|wysiane na dobrą glebę wydadzą!

sporo butelek na zaspokojenie pra- | fon * Pec) Y POd| skich i dla wielu niestowarzyszo-|dobry plon w przyszłości.

śnienia... i zaczęto uszczęśliwiać te- o | wych, Urzędowa statystyka

mi rzeczami tych, którzy za cenę w . Z połączone było z 8 ao A p PS |

wymienionych dobrodziejstw  ze- i «<| stość zakończenia wspomnianego osób, 2) członkiń K. G. W.9 osób,

chcieliby opuścić szeregi SMP. ly W bony jełmużnicja „Laritasu kursu 3) niestowarzyszonych dziewcząt 14

Na czele tej roboty stanęła nie-

 

 

Na szczęście trzeba stwierdzić,
że sama organizacja SMP na tem
zyskała; bowiem podobny dopust
boży wzbudził czujność i umożliwił
odróżnić plewy od ziarna i zaharto-
wał wolę u tej młodzieży, która
godną jest pracy pod sztandarem
SZM. P.

Ofiarną pracę dla dobra swojej i
sąsiedniej wsi, prowadzą tutaj nie-

ków, Stankiewiczów i inne. A skut-
ki ich ofiarnej pracy wydały piękny
plon w Wołowszczyźnie, w Stow-
niszkach i innych osiedlach ludzkich,
gdzie praca młodzieży i starszych w

Oby i tutaj nie przyszedł zły czło-
wiek i nie zasiał ziarna niezgody.

Przechodzień.

Propaganda uprawy Inu
na Wileńszczyźnie.

Stowarzyszenia Młodzieży Pol-
skiej wiejskiej na terenie Wileń-
szczyzny postanowiły większą zwra-
cać uwagę na uprawę Inu. W tym

 

 już zaopatrzyłeś się?

BEERE 

Z Dzisny donoszą, iż onegdaj na
terenie niemal całego powiatu dziš-
nieńskiego szalała burza, połączona
z silnym wichrem, który uszkodził
wiele drzew. Na Dźwinie wicher
powywracał wiele łodzi rybackich

Ławaryszki bądź co bądź wielu

są znane, szczególniej od czasu, gdy

ku laty i teraz jest ogromna, to jed-
nak kwestja dobrej komunikacji z
Wilnem, ma jaknajmniejszy wpływ

na podniesienie poziomu kultury.

Gdzie jak gdzie, lecz tutaj ożywcze

rzewskich i pod protektoratem księ-
dza proboszcza Zacharzewskiego,
który potrofił zachęcić .do pracy

społecznej ludzi dobrej woli, szcze-

gólniej personel miejscowego nad-

leśnictwa i nauczycielstwa, dużo

| powstało i zostało wcielonych w

|czym dobrych pomysłów. Niemal w szkoły powszechnej, w godzinach

|popołudniowych były prowadzone

 
Wystawa była zwiedzana w cią-

ciągu 'całej ubiegłej zimy w lokalu|

 

„Burza nad Dźwiną.
oraz zerwał 11 tratew z drzewem.

Burza, szalejąca po stronie so-
wieckiej i łotewskiej, zniosła trzy
wielkie barki łotewskie oraz kilka
łodzi sowieckich,

 

Wystawa w Ławaryszkach.
gu całego dnia z wielkiem zacieka-

wieniem przez wielkie rzesze ludzi.

jacyś „ucznie“, lecz prostaczkowie,|zostały połączone z Wiinem dosko- |Przyczem pp. Zacharzewscy i p.

zamieszkali w tejże wsi: rodzina|nałą szosą, Jakkolwiek różnica Wierszyłowska instruktorką Kół

Pieślaków, Bartosewiczów, Basły- |między tem, co było tutaj przed kil- Gosp. Wiejsk, udzielały zwiedzają-
cym wyjaśnień.

Wieczorem przybył inspektor
szkolny p. Aleksander Makarewicz,
oraz wójt gminy Mickuńskiej p. An:
toni Jankowski i kierownik szkoły
powszechnej w Łoźnikach p. Mata-

zakończeniem wystawy
przeszło 200 osób zasiadło przy stale
biesiadnym, gdzie powtórnie mieli
sposobność podziwiać kunszt  kuli-
narny druhen SMP, które dzięki u-
kończeniu kursu gotowania i gospo-
darstwa wiejskiego przygotowały
wspaniałe święcone.
W przemówieniach: miejscowego

księdza proboszcza i przybyłych go-

| pięknej harmonji;, we wspólnym wy-|prądy idą z wewnątrz, ze źródeł i

siłku podnosi społeczeństwo na miejscowych. rewicz.

|wyższy poziom kulturalny, duchowy| Dzięki ofiarnej, niezmordowanej Przed

liumysłowy. pracy P. Anny i Konstancji Zacha-

du pięknych wyników pracy osiąg-
niętych przez absolwentki, a rów-

że dobre ziarna

stwierdza, osób.ści dźwięczałą nuta radości z powo-|

Kłopot magistratu Podbro-
dzia z podrzutkiem.

ŚWIĘCIANY (Pat). Z Podbro-
dzia donoszą, że w dniu 23 b. m
o godz. 22 w sieni domu Judela Ep-
sztejna w Podbrodziu znaleziono
podrzutka płci męskiej, owiniętego
w kołderkę, do której przyczepiona
była kartka z napisem: „Dziecko

jest wyznania katolickiego, liczy 2
tygodnie, proszę je ochrzcić. Jest
synem kaprala-podoficera'. Wobec
nieustalenia rodziców, podrzutka od-
dano pod opiekę magistratowį m.
Podbrodzia. — Miasteczko jest po-
ruszone tem wydarzeniem, zarówno
z uwagi na sam fakt, jak i domnie-
manego ojca podrzutka,

Konduktor pod kołami

wej Michaliny, mieszkanki zaścian-
ka Hołubinki, śm. kudelskiej.
 

 

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda, Dewizy:

Belgja 123,90—124,21—123,59. Berlin 207,55

—208,07—207,03. Gdańsk
112,26.  Holandja 358,45—359,35—357,55.

L:ndyn 27,10—27,11—27,24—26,98. Nowy
Jork 5,25/4+—5,28—5,22'/4. Kabel 5,26'/4—
5 29—5,23!1/2. Paryž 34,96!/>—35,05—34,88,
Praga 22,00—22,05—21,95. Stokholm 139,75
-—140,45—139,05. Szwajcarja 171,57—172,00
—171,14. Włochy 45,10—45,22—44,98, —
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wiana 43,65. Inwestycyjna 111,75. Konwer-
syjna 64,15—64,40. 6 proc. dularowa 75,75.
Dclarówka 53,10—53. Stabilizacyjna 59,50
— 63 (setki). 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
49-—49,38; 8 proc. L. Z. warszawskie 54,38
—55—54,75. Tendencja dla pożyczek nie-
jednolita, dla listów mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 82,25--82. Lilpop 
SŁONIM (Pat). Dziś o godz, 9-ej|

rano na 28 km. szosy Zelwa—Słonim|
zalrzymał się autobus, zdążający|
do Zelwy, celem zabraniapasażera |
Bolesława Leoszkiewicza, gajowego|
z Dzieszkowic. Z braku miejsca ga-|
jowy nie mógł już zabrać swego ro-
weru. Witedy konduktor autobusu, |
24-letni Zawel Bereszkowski z Zel-|
wy chciał zaradzić temu i siadł na|
rower, uczepiwszy się autobusu.|
Po ujechaniu 2 km., na skręcie szo-|
sy, konduktor wpadł pod kołą auto-|
busu, który go przejechał napół.|

|'W, stanie beznadziejnym ae
$o do szpitala.

Popierajcie Polską

|

 

 
 

 

 

1i,65. Ostrowiec s. B 20,25. Starachowice
16,20—10,30. Tendencja przeważnie słabsza.

Dolar w obr. pryw. 5,22'/2.
Rubel: 4,64—4.67.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

lacowa 75,50. Dillonowska 835,25. Stabili-
zacyjna 995/s. Warszawska 64,50.  Ślą-
ska 66,50.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 25 kwietnia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 13,41.

Mąka pszenna 0000 A luks. 32. Mąka żyt-
nia 55 proc. — 24. Mąka żytnia 65 proc. —
20. Mąka żytnia razowa — 16.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 14,75—15.
Pszenica zbierana 18—20. Jęczmień na ka-
szę zbierany 14,85—16. Mąka pszenna 0000
A luksusowa 32—34. Mąka żytnia sitkowa
17—17,50. Gryka zbierana 19,50—20,50. Se-
radela 9—10. Lubin niebieski 7,50—8.
Ziemniaki jadalne 4—4,50.
„ — Сепу па inne artykuły — bez zmian. —
Len również — bez zmian,
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.Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Otóż pociągów z Francji, przychodzących do Genewy między dzie-

siątą wieczorem, a szóstą niema zbyt wiele, bo tylko dwa: ekspress z

Ljonu, który koło jednastej wieczorem jest w Genewie 1 zwyczajny

z Evian, przychodzący do Genewy—Eaux - Vives koło piątej rano.

obydwu tych wypadkach gniazdo bandytów musiałoby się znajdować

w odległości pięćdziesięciu kilometrów od Genewy, a zatem na tej prze-

strzeni należało przeprowadzić poszukiwania.

Może jednak list był napisany w Genewie. Oczywiście, jako za bar-

dzo komp:omitujący, na pewno nie w kawiarni, ale w hotelu.

Należałoby więc przypuszczać, że jeden ze wspólników jest zainsta-

lowany w Genewie i posiada maszynę do pisania... Wątpliwe, tem bar-

dziej, że w takim razie o wiele łatwiej byłoby wrzucić list w Genewie. a

nie postronie francuskiej, co bądź co bądź wskazywało kierunek uciecz-

ki tajemniczej szajki.
Rozweselony tem pierwszem odkryciem, Bruno dokończył przeglą-

dać resztę poczty. 'W| chwilę później przyniesiono mu depeszę Jacquesa

Ber$mansa, który doniósł, że dziś wieczorem wyjeżdża z Hagi i że bę-

dzie w Genewie następnego dnia przed wieczorem.

Bruno zaczął rozmyślać. Nie mógł się omylić. To napewno Astrid

była w wozie Blumenthala. Ale w takim razie ta Astrid niewydawała

się zbyt przejętą wypadkami, odwróciła głowę, kiedy Bruno patrzył na

nią, jakby nie chcąc być poznaną, nie usiłowała bynajmniej wyrwać się

swym prześladowcom, nie zawołała nawet o pomoc.

Wszystko to było bardzo dziwne. A może bandyci zmusilidziewczę

do takiego zachowania, grożąc, że zemszczą się na ojcu.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI. |

 

Drukarnia A.źwierzyńskiego, Wilno;

A zresztą... Zresztą były jeszcze dwa trupy znalezione w  Mozie,
których identyczność przecież stwierdzono. Wszak Astrid i jej ojciec
nie mogli tównocześnie leżeć na marmurowym stole w mordze Amster-
damskiej : przebywać w Genewie, żywi...

Morga... Błyskawica przeszyła myśl Brunona. Jednym skokiem wy-
padł z pokoju i pobiegł do stojącej przed hotelem taksówki. W parę mi-
nut potem wchodził do agencji prasowej: 3
— Proszę mi dać Epokę z 14 października! — zawołał od drzwi.

! Drżał z niecierpliwości, podczas kiedy wyszukiwano numer z po-
śród gazel zagranicznych. Wreszcie podano mu ją:

14 pażdziernika, był to dzień, w którym świat dowiedział się o wy-
nalazku Piotra Gansa. W tym też numerze znajdował się skomponowany

| w dziesięć minut dowcipny reportaż Luc Vernes'a o perypetjach po-
śmiertnych dwóch skradzionych z morgi trupów.

Wszystko się wyjaśniło. Bandyci nie stracili czasu. Musieli być
wtajemniczeni w prace Piotra Gansa. Musieli wiedzieć, że jego doświad-
czenia miały się już ku końcowi. I z chwilą, kiedy nowinę tę opubliko-
wała w słynnym komunikacie Akademja, wykonali zdawna przygotowany
zamach. Zabrali z pierwszej lepszej morgi Holandji dwa trupy, porwali
Astridi jej ojca, zniszczyli laboratorjum i puścili popartą dowodaini wer-
sję o zamordowaniu Piotra Gansa i jego córki. Przebrali ciałą z morgi
w ubrania uczonego i Astrid, włożyli do kieszeni ich papiery : zniekształ-
ciwszy, wrzucili przez poręcz mostu do Mozy. Czas i wodą dokonały
reszty.

Możliwem więc było, że Piotr Gans i jego córka są jeszcze żywi w
rękach swych oprawców. Chodzi więc teraz o szybkie zaatakowanie
przeciwników i wyratowanie starca i dziewczyny,

Ale gdzie? Bruno jeszcze raz przeklął to, co nazywał lenistwem pa-
na Lebon. Gdyby byli wczoraj śledzili wóz amerykański do końca! Cel
jego drogi na pewno nie był bardzo oddalony od granicy i, według obli-
czeń reportera, znajdował się w promieniu najwyżej pięćdziesięciu ki-
lometrów od Genewy. 

 

Mimo, iż Bruno zdecydował się sam działać, nie mógł się oprzeć
chęci odwiedzenia pana Lebon, którego zamierzał zmiazdżyć sarkazmem.

Co zreśztą więcej mógł uczynić? Nie mógł marzyć o zaatakowaniu,
pół tuzina przeciwników, kryjących się w jakiejś tajemmczej norze.
Przeszukaine okolic na chybił trafił też nie doprowadzi do niczego.
Gdyby nawet sprzyjało mu szczęście i napotkał gdzie Ponthieu six,
przygodnie wynajęta maszyna pozostałaby napewno daleko wtyle. Bruno
nie miał ochoty wtajemniczać w sprawę kolegów. Miał coprawda przy-

młodzieńców dzielnych i wysportowanych. Uśmiechałaby im się na pew-
na taka awantura. Niektórzy mieli nawet dobre auta, ale specjalny wy*
słannik „Epoki'* był mnie; pewny ich dyskrecji niż odwagi.

Najlepiej było jeszcze odwołać się do pana Lebon, ktory posiadał
możność dysponowania potężnemi śodkami informacyjnemi,

Bruno zastał inspektora w „Hótel des Bergues“, spacerującego
wzdłuż i wszerz po pokoju.
— Nic nowego? — zapytał już od drzwi.

się zgadzać z rysopisem pańskiego tajemniczego starca z
, ,, Lakonicza kartka oznajmiała Lebon, że odwiedzi go wieczorem 0
| dziewiątej w „Les Bergues" pewien pan, który dostarczy mu emocjonują“
| cych wiadomości o „ftabrykantach złota”, którymi pan Lebon podobno

się zainteresuje. ‚
I Przynęta? Pułapka? Próba... wysondowania?
| Pan Lebon wzruszył ramionami na znak, że nic się nie orjentuje.
| Rz Dziś wieczorem będziemy to wiedzieli — powiedział, — W kaž“
| możność dysponowania potężnemi środkami nformacyjnemi.

Hagi...

baczymy co zamierza. Tymczasem nic nie pomoże łamać sobie głowę:
Brakuje nam zbyt wielu ogniw do całości.

— Nie tak znów wielu — odpowiedział Bruno.
I wtajemniczyt pana Lebon $ rezultaty swych porannych rozmyślań

.c R)
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jaciół w Genewie, wśród dziennikarzy i w sekretarjacie Ligi Narodów, |
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— Owszem. Tych parę słów wręczył osobnik, którego wygląd zdaje |
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