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DUBADRCYWYSZE RZE Da

Nie chcą
Nie chcą nas w świecie. l nie po-

tfzebują nas! A nas jest coraz wię-
cej. W r. 1927 — na początku — by-
ło nas 30.104.000, w r. 1933 — па
końcu — było nas 32.638,000, a więc

6 półtrzecia miljona głów więcej.

Spitwa kredytów amerykańskich. |
= iš , Od szeregu lat kurczą się na wszyst-

Stanowisko Francji. kich polach stosunki Polski z wszyst
PARYŻ. (Pat). Jak twierdzą do- państwa, które to uskutecznią mo- , kiemi krajami.

brze poinformowane koła politycz-| gą być narówn: traktowane z pań-, Trzeba sobie zdawać sprawę z
ne, rząd francuski nie wypowiedział| stwami, które nie wywiązują się ze iego stanu rzeczy aby mieć zdrowy
jeszcze swej opinji w kwestji opu-| swoich zobowiązań. Ta mterpre- pogląd na przyszłość naszą.
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MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

  

  

15 Maja 1934 r.

=

Powrót min. Becka.

Polski położonej na skrzyżowaniu 2 wszystkich jej sąsiadów.

 

Głosowanie nad konstytucjąw Łotwie

blikowanego wczoraj w Waszyngto-|
nie memorjału, z którego

spłaty
przyjmowane przed  15.VI,

LONDYN. (Pat).
w Manchesterze minister

 

Przy otwarciu kongresu opozycja
domagała się obrania na przewodui-
czącego swego przywódcy Cuda-
net'a. Wówczas Herriot oświadczył,
że oczekuje protestu przeciwko je-

tacja billu Johnsona doprowadzić|
wynika,| może, jak przypuszczają, że Anglja wyruszy w tych dniach specjalny po-

że symboliczne wpłaty na poczet| nie uskuteczni wpłaty przed 15.VI ciąg emigracyjny: powróci nim do
długów wojennych będą| i w tym wypadku znalazłaby się w ta Polski kilkuset robotników,

jednak kiem położeniu jak Francja.

Anglicy wolą nie płacić,

skutkom ustawy Johnsona mimo

 

; Keierat w sprawie akcji, jaką na-
leży zastosować względem  człon-

puiowany Bayet. Mówca wymienił

ków, których wystąpienie przynio-
sio ujmę stroanictwu, wygłosił de--

Czytałem, iż z Francji do Polski

którzy
ostatnio stracili pracę we Francji.
| Gdzież to się podziały te czasy, gdy
|rok w rok szło z Polski pół miljona
jludzi za morze i drugie pół miljona

Przemawiając;city londyūskiem odzywają się gło-,na roboty sezonowe, na Saksy?!
Simonsy, że skoro Anglja ma podlegać| Urzędowe stawienie wychodźtwa

|z Polski i powrotu do Polski wyka-

 

weźmie decyzję, czy będzie mógł
pogodzić swoje przyrzeczenie z po-
zostawaniem na stanowisku  preze-
sa stronnictwa.

Po gorącej dyskusji przyjęto

 

Świat domaga się od nas zwrotu
pożyczonych pieniędzy. I bierze, co
się tylko da od nas wyciągnąć. Ogło-
szono niedawno „Szacunek obrotów
płatniczych Polski w latach 1931 —
1932'. Są to szacunki bardzo chara-
kterystyczne, Wi kredytach krótko-
terminowych, a więc najłatwiejszych
do rozwikłania, wypłaciła Polska w
r. 1931 — 1,642 miljonów zł. wr.
1932 — 1,075 mik. zł. w t. zw. „ko-

carska. Wszystkie bez wyjątku już
w swej formie gospodarczej są szkod
liwe. Lepiejby było, gdyby Polska
takich pożyczek brać nie potrze-
bowała. t

 

BUKARESZT. Pat. Minister Beck |stawicieli władz. O godz. 8 rano|ostro wystąpił przeciwko niektórym, ; т i с ės : w
z małżonką był żegnanv na dworcu |min. Beck odjechał 5 Warszawy.|krytykom amerykańskim, którzy|wpłacenie zaliczki, to lepiej będzie,| zuje za 7 lat ostatnich: rzyściach majątkowych (procenty, i

przez ministra spraw zagranicznych|Do granicy towarzyszyli mu posel|wywodzą, že Anglja może spłacić jeżeli wogóle nie będzie płaciła.| Rok wyjazd z Polski powrot do Polski|prowizje, kupony, dywidendy) zapła-
Rumunji Titulescu z małżonką, wi-| polski w Rumunji Arciszewski, dwaj| długi wojenne, ponieważ uzyskała|lune głosy są za spłatą w srebrze,|1927 147.614 79,813 ludzi ciła Polska w r. 1931 — 443 mili, zło-
ceministra  Radeleseu, sekretarża |urzędnicy poselstwa i 2 przedstawi-|nadwyżkę pokojową. Minster za- |co dałoby 50 proc. oszczędności.| 1928 186,630 119,080 tych, w r. 1932 — 300 milj. zł. Za :
generalnego MSZ Ariona, dyr. pro-!ciele MSZ rumuńskiego. znaczył, że główną rolę odgrywa tu Możliwe jest, że stanowisko zajęte| 1929 243,442 104503 „|rok 1933 cyfry nie są jeszcze znane.
tokėlu Grigorcea i wzższych przed- ' kwestja transferu. Pozatem trzeba|przez Stany Zjedn. spowoduje nowe| 1930 218,387 101,084 * _ Stan kredytów zagranicznych, o- К

wziąć pod uwagę, że opodatkowanie | rokowaniad A ais o ACR и Ёг:ёш?пу;&’р{ггг рр[в]шеейшіуіцс;е
Г obywateli w Anglji jest conajmniej 2 | w sprawie długów wojennych. 19. 1,43 8,578 " redytu krótkoterminowego, wyno- "

Prasa rumuńska owizyciemin.Becka. a dk niż w Ameryce W]| 1933 35,525 18,834 " |sił 31 grudnia: A i
BUKARESZT. Pat. — Cala prasa | europejskich dróg prowadzących W |as 2 ST INS URI 1928 r. — 535 milj, zł, ść

rumuńska omawia obszernie prze-:4 strony świate. Polityka zagranicz- z Е 1929 r. — 613 ш). 24. 7
bieg wizyty min. :Becka w Buka-|na Rumunji zūajdowela zawsze po- 1 1930 r. — 640milj.zł. X
reszci*, podkreślając jej niezmiernie |tężne poparcie Polski. Liczy ona Ol $ TCS IC i (i U Sól U l Ć 1931 r. — 401 mikj, zł. `
dodatnie wyniki. na nie i w przyszłości. Ūdziai min. ь 1932 r. — 292 milj. zt. я

„Dimineata“ m. in. pisze, że wi-|Becka w acne Wake Ru- c k : t > в : 1(‘3%3 57 234 milj. zł.
zyta wzmacnia jeszcze bardziej so-|munji było symbolem sojuszu po- от „ (30. IX. _ х
]!!и polsko-rumuński. dei o-|dnosząc jednocześnie znaczenie wi- zyst a, czy ratowanie Pp zorow. ‚ Pożyczki, uzyskane w ciągu 3 lat
kreśla pobyt min. Becka w stolicy|zyty. PARYŻ. (Pat), Dziś rano w mierza mnie atakować, oświadczył — Ро tem oświadczeniu podniósł ostatnich, są wszystkie związane z :
Rumunji jako jeden z nejdonio- „Tara Noastra", organ partji na-| Ferrand-Clermont pod przewodnic-, on, niech to uczyni w mojej obecno- się Herriot, który powiedział, że, towarem lub zastawem lubdzierża- :
slejszych wypadków politycznych o-|rodewo - chlopskiej charakteryzuje|twem Herriota rozpoczął obrady |ści, Mówią, że niektórzy delegaci jest zdecydowany dotrzymać zobo- ; wą: monopolzapałczany, kolej Śląsk B

_ statniej doby. również  mocarstwowe znaczenie|kongres radykałów _ socjalistów. |mają wystąpić z pretensjami pod wiązań danych w imieniu partji —Gdynia, dwiekolejowe angielskie, |
„Rdeverul“ dodaje, ze sojusz|Polski Polityka ministra Becka| przybyli niemał wszyscy ministro- |moim adresem. Ja też mam preten- Doumergue'owi, poczem oświadczył, jedna pocztowo-telegraficzna angiel 2

Rumunji z Polską ma tem większe |stwierdza dziennik zdołała zabezpie-| wię zasiadający z ramienia partji w |sje, chcę jednak aby praca nasza że w dniu jutrzejszym zabierze głos |ska, jedna samochodowa szwajcar- (
znaczenie dzięki mocarstwowej rolilczyć interesy Polski od strony|sabinecie Doumergue'a. odbywała się w spokoju. w zasadniczych sprawach i sam po- |ska, dwie drogowe wioska i szwaj- 3

 

Aaa: opalaćSeine EM AD. Cae go obecności na kongresie. Odpo-|zazwiska Garrata, Bonnaure'a,Mu- propouowane przez Baycia wnioski + chce m i naszegotowaru. 3

konstytucji. Najwažniejsžy — риоК*,|Оедупе ograniczenie swoich praw|wiedziano mu, że nikt nie protestu- lina, Prousta, Dalimiera aa w sprawie oczyszczenia partji. В У“°21‘1"927“‘у "2“;‘;’5“'…1. а :
dotyczący wzmocnienia władzy pre-|na które zgodził się sejm jest takie, |je przeciwko niemu, lecz OAZY PWZ Repatsoreini W ® a ka ć 1928 > 2508mili. Ž Ф
zydenta został odrzucony. Losy|że sejm nie ma prawa zwiększać|unji narodowej. Wobec tego Herriot|zarzucił proiegowanie untownicze-| Wiadomości ' 1929za 2813 mili. zł. i
więc gabinetu w dalszym ciągu ma-| budżetu państwa. podniósł, że sprawa ta będzie przed-|go preiekta Chiappe'a, Komisja zaj- TE, m OE ;
ją być uzaleźnione ed glosu sejmu miotem obrad i że kongres będzie|mująca się oczyszczeniem  partji t i | fi ! w r. 1930 za 2,433 milj, zł. :

2 : ' mial swobodę powzięcia decyzji |sklada się z 24 delegaiow. elegraficzne. | Wr. 1961 za 1878 mj zi. sa
s ° lecz i on zastrzega sobie swobodęj W. dyskusji nad reieratem Baye-| KRAJOWE. w r. za 1,084 maij. zł. >Konferencja Małej Ententy. —_|cjdecyzji ta część mówców wypowiedziaia się| * Zmarł w Warszawie przeżywszy| w r. 1983 za 959 mil. zł. |P ywszy i

za ostremi zarządzeniami sanacyj- Polska wywoziła ważne dla rol- ABUKARESZT. (Pat). Po dziesię-
ciodniowych obradach zakończona
została druga konferencja gospodar-

 być usunięte przy wzajemnem wy-
rzeczeniu się korzyści egoistycznych
na rzecz dobra ogólnego. Wnioski

Po 2 przemówieniach powital-
nych postanowiono powołać komisję
do przeprowadzenia sanacji w łono

į

| partji, Przed złożeniem przewod-

nemi Adwokat Gatineaux
w wątpliwość moralność tych, któ-
rzy ponieśli klęskę polityczną, a dla 

 

|73 lata kienryk Konic, adwokat, zna-
„komity cywilista i teoretyk prawa.

* Dziś około godz. 11 przed po-
|łudniem w Warszawie w pobliżu ul.

nictwa: bydła, trzodę, cukier, ma-
sło, jaja. Wszystko to się kończy.
Oto suche cyfry:

  

w którym podkreśla, że zatrzyma-

  

czą Małej Ententy. Obrady doty-|konferencji gospodarczej przedsta-| nictw. Rupauita i po ukon-| ratowania swego prestiżu wstąpili |. j spadi |w r. bydła rogatego trzody s
czyły głównie usunięcia nastręcza- wione będą najbliższemu zjazdowi | sybeiriii kę RA” e” do dabbiaja Bowatogóte: pre dreianoraieśo ika MD 1928 za 03.630,000 zł. 20,8107,000 zł SĘ
jących się trudności w obrotach|ministrów spraw zagranicznych Ma-| raz zabrał głosHerriot, oświadcza-|domagał się skreślenia ich z listy| wotniaka. Pilot po przewiezieniu do| 1929 za 16,113,000 zł. 185,182,000zł. R
handlowych między zainteresowane.| łej Ententy. jąc, że weźmie udział we wszystkich|członków. szpitala zmarł  Dochodzenia w|1930 za 22,232,000 zł. 138,747,000 zi. |||
mi stronami. Trudności te mogłyby| pracach kongresu. Jeżeli ktoś za- sprawie przyczyny wypadku są w JSŚL 2a 11450900 a. 52.249.000zł 3

a: oku. r ' ” ' ' *

Parafowanie ukladu ; 5 : ERROR м Кар se OJ ada.. 3 й arjusza >wirskiego w „Warszawie 4austrjacko-węgiersko-włoskiego. |Zamieszki komunistyczne we Francji peta; podpisany akt darowizny 1928 za 144,691,000 zł. 66.370000 zł.
až 8 i $ < © 2 i 5 A za w ' , ' ' е

BUDAPESZT Pat. „Esti Kurrier” |nicy węgierskiej ceny stojące znacz | PARYŻ. (Pat). W miejscowości usiłowali przerwać kordon, jaki za een podbadimą“Dalė 4580 se: 49440200 p> Idonosi, że parafowano w Rzymie|nie ponad parytetem rynku šwiato | Gargon pod Paryżem komuniści zor- | gradzał drogę na zebranie. Następ- Artystów na Jastrzębiej Górze. 1931 za 97,774,000 zł, 56,505,000 zł.
porozumienie gospodarcze austrjac- |wego, wzamian za co musiały We |ganizowali kontrmaniiestację prze-|nieurządzili barykady, obrzucając * Wi Wełnowcu pod Katowicami|1932 za 56,603,000 zł.  3,860,000 zł,«Ze "| ciwko zebraniu miejscowej organi-| policję kamieniami. Kilku policjan- Odbyło się odsłonięcie. pomnika. ku 1933 za 33,621,000 zł. 4,460,000 zł.ko-węgiersko-włoskie. strony
dobrze poinformowanej stwierdzają,
że Włochy i Austrja zapewniły psze-

gry poczynić różne ustępstwa n:
polu przemysłowym.

 

ża. Komuniści, w liczbie 400 osób, który wystrzelił do manilestantów. wojewody. śląskiego dokonał odsło-| Wi Jeszcze w r. 1928 ża cztery я

ZM o iais a ы 5Rs|niecia pomnika śrupy: za bydło, trzodę, jaja i masło iWojuś i«a э Arabii 3 ZA ICZNE. otrzymał rolnik od e, 423 mil. s: : ° м ; e : GRAN zł. W, r. 1933 z tego źródła wpłynę- 3"2 EA a> Ustrój korporacyjny we Włoszech| - posczc zmarlego szeia GPU.|E nike gi ię gó cznik woły |y g porcie Hodeida. Wacława  Mieżyńskiego odbędzie|mniej. $

№

jzacji „Ognisty Krzyż”. Na zebranie | tów odniosło rany. Jeden komunista
| to miało przybyć wiele osób z Pary- | został zabity przez automobilistę,

  

 

RZYM. (Pat). Uchwalony przez Uchwalony projekt opiera się na

czci śp. Żwirki i Wigury, Po nabo-
żeństwie naczelnik Robel w imieniu

się na koszt państwa. Zwłoki będą

O cenie, po jakiej towar ten za-
granicę sprzedajemy, lepiej nie mó-

Za cukier otrzymała Polska:
‚ 1926 — 145 milj. zł,

   

RZYM Pat. Oficjalnie potwierdza |jcom, oddziały wojskowe włoskic|Centralny Komitet  Korporacyjny zasadach kolekt ch, na współ-
się wiadomość o wylądowaniu od-|i angielskie wróciły na pokład swo|plan ookkdicany ustroju KoroOCYE pracy zadkoch instytucyj i R:diae Kremla. : WT zrdziałów włoskich i angielskich wjich okrętów, jednakże 2 włoskie |nego, stanowi poważny etap utrwa- na współpracy osobnych przedsta- też i SPY o: w r. 1927 — 131 milj, zł. aporcie Modeida, celem ochrony|okrety znaldują się daleį w porci: |lenia systemu korporacyjnegowe |wicielstw pracowników i pracodaw- SRO o RS ikak a Žž w r. 1928 — 102 mil, zł. -аinteresów obywateli włoskich i an-|i odpłyną dopiero po przybyciu |Włoszech. Należy przypuszczać, że ców. System powyższy jest tak ków Šali ь a = о8 w.r. 1929 — 134 mili. zł. AAglelskich. Po zajęciu miasta przez |kontrtorpedowca „Turbina”, którego|Narodowa Rada Korporacyjnaule- | zbudowany, że żadna grupa w łonie|pad śćR WYDERODNA "RE w r. 1930 — 138 milj, zł. Swojska emira Fajsala, który zagwa-| przybycie do Hodeidy spodziewane śnie w związku z nowymplanem poszczególnych korporacyj nie mo-;W9m 7 ы иа w r. 1931 — 60milj.zł. iTantowal žycie i mienie cudzoziem-|jest w najbližszych dniach. korporacyjnym reorganizacji. jże liczebnością swych delegatów|.„© Ruisi Lisa A kari Ž i e m 5 m u

Kto kogo bije? RZYM. (Pat). Agencja Stefanie-| zmajoryzować drugiej grupy. pożarów. Oprócz dużych pe Czy wrócą dawne otóaiinkii i a
RZYM Pat. Prasa donosi z Ade-

nu, że wojska jemeńskie odniosły
nowe zwycięstwo nad wojskami Ibn
Sauda i przeszły do ofensywy na
froncie S$ibya i Abirarysz. Natomiast
z Jerozolimy nadchodzą wiadomości,

°

Perypetj
CHICAGO. Pat. Adwokat Insulla

złożył protest w sądzie federalnym,

nie i aresztowanie przez policję tu-
tecką Insulla jest bez precedensu
prawnego i ze obecnie klient jego

że imam Jemenu zwrócił się tele-
graficznie do Ibn Sauda o pokó,
na co miał otrzymać odpowiedź, że
zawarcie pokoju zaležne/ jest 04
przyjęcia warunków Ibn Sauda.

skiej, wszystko to było aktem nic-
legalnym. W rezultacie tego prc
testu lnsull nie bronił się jako c
skarżony 0 pogwałcenie prawa с
bankructwie. Przed sądem stanę
również syn Insulla oraz liczni jego

$o donosi, że wczoraj na posiedze-
niu centralnego komitetu korpora-
cyjnego uchwalono projekt ustroju
korporacyjnego.

Projekt przewiduje powołanie 22
korporacyj obejmujących całokształt
produkcji włoskiej. Korporacje bę-
dą się dzieliły na 3 grupy: rolnictwa,
przemysłu i handlu. Rzemiosło nie
stanowi oddzielnej korporacji lecz
wejdzie w skład odpowiednich od-
działów przemysłu.  Przewodniczą-
cych mianuje prezes rady ministrów,
zastępców zaś wyznacza partja fa-
szystowska. Przedstawiciele  po-
szczególnych gałęzi administracji
państwowej zasiadać będą w radach

Partja faszystowska przez dele-
| gatów w poszczególnych korporac-
|jach odgrywać będzie rolę czynnika
decydującego. Ilość przedstawicieli
świata pracowniczego będzie rów-
nać się litości pracodawców.

оРСсРа UPACZCYRAIKNCTZOKA

len. Potin. nie marsz. Połain.
Korespondent paryski  „Kurj.

Warszawskiego” donosi, że pogłoski
o wyjeździe do Polski marszałka Pe-
tain'a pozbawione są wszelkich pod-
staw, natomiast wybiera się do War-
szawy jen. Petin, wydelegowany w
celu ustalenia charakteru — i ewen- 

iasu spaliły się dwa miasta m. in.
Campulung.

** W Bosfor (Szwecja) wybuchł
pożar w wytwórni łożysk kulko-
wych. Straty materjalne wynoszą
100 tysięcy koron szwedzkich.

** W Wiener Neustadt zasądzono
przywódcę Schutzbundu Greinera
na 2 i pół roku ciężkiego więzienia.

Greiner po ogłoszeniu wyroku u-
rządził "demonstrację przeciwko
prokuratorowi i wywołał zamiesza-
nie. W Gracu po 3-dniowej rozpra-
wie skazano 7-miu członków Schutz
bundu na karę od 2 do 3 miesięcy
więzienia.

dawne czasy?
Powoli świat się uspokoi i nie-

jedno się poprawi. Ale dawne sto-
sunki nie powrócą. Nie będzie zbyt
dużo zapotrzebowania w świecie
dla naszych rąk, nie będzie dobre-
$o kupca na nasz towar.

Nie potrzebują nas i nie chcą nas
w świecie. Nietylko zresztą nas,

Trzeba tak gospodarować abyś-
my sami sobie w głównych dziedzi-
nach życia wystarczali.

Wtedy nie spotka nas zawód.

Stanisław Rymar, 
izostał równiez zatrzymany wbrew |wspólnicy, którzy nie przyznają sie ъ ю : ZRprocedurze. Adwokat oskarza, że|do winy. Sprawa prawdepodobnie |administracyjnych poszczególnych |tualnego wprowadzenia zmian wolicjanci tureccy działali w chara-|odłożona będzie do wtorku.  Insuli| Когрогасу), konwencji wojskowej z roku 1921. Przedstawiciele Ligi Narodów m pogranicza” ;golskiem

terze agentów Stanów Zjedn. prze-
dostając się na statek Maiotis i
twierdzi, że zabranie Insulla z po-
kładu statku Maiotis, zatrzymanie
go w Stembule i oddanie w ręce

nie powróci do więzienia gdyż ad
wokat jego powiedział, że moze zło-
żyć ządaną kaucję w wysokości
200000 dolarów. Przedstawicieli ambasady amerykań-

odbędzie się w niedzielę o g. 18-ej. GREIEODIERZDY"RERTWZWAZARZTS ESTA SISTTT ACDSEE

KOMUNIKAT.
Zbiórka wszystkich członków Kola Młodych Stronnictwa Narodowego

Wstęp tylko za legitymacjami. Sta-
wiennictwo bezwzględnie obowiązkowe.

Na pograniczu polsko-litewskiem
w okolicach Kiernowa, Mustowian,
Oranlitewskich i Bakalarzyszek
bawiła delegacja Ligi Narodów,
którawdrodze do państw bałtyc-
 kich zatrzymała się na kilka dni w

Litwie. Delegacja L. N. intereso-
wa.a się żywo stosunkami narodo-
wościowemi w _ miejscowościach
granicznych.  



Czego brak?
Wracamy jeszcze do mowy p.

Prystora, wygłoszonej o protekcjo-|

nizmie i szantażu. Będzien'y do niej

powracali zapewne  niejdnokrotnie.

Znajdzie się niewątpliwie sporo
okazyj, aby zdania w niej wypowie-

dziane zastosować do niektórych

ludzi i niektórych wypadków  za-
równo z przeszłości, jak į przy-

szlošci, Ileż to powodów do powo-
ływania się na ма nastręczyčby

mogła chociażby tocząca się obec-

nie kampanja przedwyborcza do
rad miejskich. Iluż to „ciurow“ —

według słusznego zresztą określenia

prorządowej „Gazety Polskiej" —

znalazło się na listach komitetów

wyborczych, organizowanych przez
BB, iluż to ich i to takich najbar-

dziej zelanckich znajdzie się na li-

stach kandydackich różnych owych!

„bezpartyjnych“ i „apolitycznych“
„odrodzeń gospodarczych” itp. Każ-
da niemal sprawa publiczna na-
stręczałaby sporo przykładów, któ-
re dałoby się dostosować do słów p.

Prystora. е

Nas tu na ziemiach wschodnich,
szczególnie te sprąwy interesują.

Uważamy, że jednym z najfatalniej-

szych następstw metod i systemu, o

którym mówił p. Prystor, jest osłabie
nie tu tempa i natężenia życia poli-

tycznego. Słusznie podniósł to bratni

nasz organ lwowski „Kurjer Lwow-

ski”, przypominając inną mowę inne-
go wybtnego przedstawicielą obozu
rządowego, ministra spraw we-

wnętrznych, p. Pierackiego. Na po-
siedzeniu Sejmu w lutym r. b. p.
Pieracki między innemi pówił:

„Niewątpliwie życie polskiego  społe-
czeństwa — zwłaszcza jeżeli chodzi o zie-

mie kresowe — mogłoby bić żywszem tęt-
nem. Niewątpliwie istnieje potrzeba
wzmocnienia tego tętna, nazwanego przez

niektórych „wzmocnieniem żywiołu — ро!-
skiego”.

Czy może wzmóc się tętno ży-
cią publicznego, czy może wzmocnić
się żywioł polski w stosunkach, w

których brak swobody do pracy
społeczno . narodowej i brak atmo-
słery, potrzebnej do ujawnienia
odwagi cywilnej. Czy można mówić

o żywem tętnie życia publicznego,

gdy stowarzyszenia i orgenizacje

społeczne usiłuje się brać pod prze-

możną opiekę i protekcję sanacji, te
zaś, które tego nie chcą, niszczy się

lub rozbija. Czyż nie sprzyja to
panowaniu się — według
Prystora — lizusostwa, lęku przed

odpowiedzialnością, tchórzostwa?

Ludzie się podlizują, ludzie sie

boją. Zamierają wszelkie inne u

czucia i instynkty. Lizusostwo |

strach paraliżują rozkwit zycia po!

skiego na kresach, paraliżują owo

tętno, które miał na myśli p. Pera

cki. W ścieraniu się poglądów, *

gorącem współzawodnictwie w pra-
cy społecznej i narodowej, w wyści-

gu zadań i celów rozwija się każda

kultura i nabiera mocy atrakcyjnej.
Tam gdzie się ją przytłoczy naci-

skiem, przymusem i równaniem pod

jeden strychulec, zamiera i ginie, al-

bo w najlepszym razie zaledwie we-
getuje, wyczeku'ąc lepszych czasówi

lepszych warunków. Na powierzch-

nię wypływa tylko to, cc usiłuje

utrzymąć się protekcją, aibo со 516 ! уа
wysługuje, jak owe „ciury”.

Nic przeto dziwnego, że „życie

polskiego społeczeństwa moglob:
bić żywszem tętnem”, ale, niestety,

nie bije, bo nie ma potrzebnyci.

warunków, a nawet gorzej, bo to

czy się w warunkach niesprzyjaje

cych.

Brak w mowie p. Prystora tego,

co samo przez się z niej wypływe

Brak pozytywnego wezwania ab.

nie udawano się pod niepowołane
protekcję, nie bano się, nie dawano
się nabierać szantażystom, nie podli-

zywano się.

Miałoby to może jakiś skutek,

otrzeźwiłoby niejednego gorliwcr,

dodałoby zaś odwagi innym, tj

prostej uczciwej odwagi, która pę

dzi kijem precz od siebie szant:

żystę i pozwala z godnością pracc-

wać tak, aby życie polskiego spc

łeczeństwa biło żywszem tętnem.
1

Od ii-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DŁO PRACY” z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haitu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkołyina
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia |
św. Wincentego a Paulo.

 

słów p.!

#
| O przemówieniu i o „ciurach”.

Sprawa przemówienia p. Frystora,

niemal wszystkie pisma w

Polsce. Jedynie prasa sanacyjna,,

która też coś niecos o niem wspomi-
na, zdradza zakłopotanie.

7 wielkiem uznaniem przyjął

mowę p. Prystora krakowski „(si0s|

Narodu”. Uważa ją za poważny wy-

padek polityczny. W, numerze z dn.
10 b. m. m. inn. czytamy:

Przemówienie p. Frystora, jak rzadko

która z enuncjacyj publicznych mężów sta-

nu obozu pomajowego, zasługuje na po-

ważne traktowanie. Jego treści istotnej nie

da się ukryć w powodzi frazeologji, ani

tembardziej nie da się przyslomė demago-

śją. To, co się dzieje dziś w Polsce, nie

spadło z nieba, nie spowodowały tegosiły

! nadprzyrodzone. Istniejące w niej stosunki

są dziełem ludzkiem, są nieuniknionym re-

zultatem rządzącego państwem systemu,

sprzyjającego niezmiernie pawstawaniu i

rozwojowi tej atmosfery, na którą się uskar-

żał b. premjer i którąby niewątpliwie pra-

śnął oczyścić. „Ciury”, o których dziś z ta-

prasy.
właśnie obala zupełnie legendę o apolitycz-
ności samorządu. Bo skoro administracja

nie schodzi ze szpalt prasy. Uwagi rządowa w najszerszem tego wyrazu zna-' Strażnica Harcerska"

swoje na ten temat zamieszczają czeniu i stosunek obywateli do nie, opierają numerze kwietniowym artykuł p. t.
caiej |się na założeniach politycznych, to non-! To czego to zmierza?“, gdziemię-

sensem jest twierdzenie, że założenia te

nie istnieją w odniesieniu do samorządo-

wej części jednolitej admin stracji pań-

stwowej. Zachodzi tu taki sam błąd lo-

giczny, jakgdyby ktoś dowodził najpierw,

że część jest taka sama, jak całość, a

zaraz potem, że jest inna.

Gmina jest częścią państwa, starszą

od niego i trwalszą. Państwo może ogra-

niczać lub rozszerzać samorząd śminy, ale

nie jest w stanie przekreślić jej istnienia.
Z istnieniem tem muszą się liczyć i liczą

wszelkie ustroje, z jakiemi spotykamy się

w dziejach świata. Zwłaszcza w obecnych
czasach, kiedy tendencje ustrojowe róż-

nych narodów nawracają ku formom kor-

poracyjnym, znaczenie i rola gminy, jako

naturalnej korporacji terytorjalnej, jest o

wiele większą, aniżeli w ustroju demo-

kratyczno-parlamentarnym.

Biurokratyzacja społeczeństwa.
Zbliżony do sanacji organ prze- ką pogardą pisze „Gazeta Polska”, znalazły

w wytworzonych przez ten system. warun-

kach ideałne wprost dla siebie pole do pa-

sożytowania na organizmie społeczeństwa i

państwa. Liczba ich wzrastała z każdym ro-

wielokrotnie „aktywną armję“, która, gdyby
ich zabrakło, ujawniłaby swój stan liczeb-

ny. A to z pewnością nie leży w jej intere-

sie.

„Gazeta Polska“ nie szczędzi „ciurów”,

wlokących się, zdaniem jej, za obozem po-

majowym. Pisze o „mocnym pysku”, o

„wypchanych  kałdunach”, o „duszach lo-

kajskich“; mie przebiera w wyrażeniach,
byleby ich przedstawić w najgorszem świet-

le, pognębić i skompromitowa*. Jest to,

bądź co bądź, widowisko niezwykłe, bo

jednak te „ciury” są integralną częścią tego

obozu politycznego, którego „Gazeta Pol-

ska“ jest naczelnym organem. Dziwne rze-

czy dzieją się w Polsce zwłaszcza dla tych,

którzyby te gromy chcieli brać na serjo...

„Głos Narodu* uważa atak ,Ga-
zety Polskiej" na „ciurow“ za coš
podobnego do burzy wiosennej. Szyb
ko miją i nie wyrządza wielkich
szkód. „Ciury” zniosą burzę spokoj-
nie, bo wiedzą,
„czystki“ jest bardzo daleko.

Fałszywa teza.

Obóz sanacyjny w obecnej akcji
przedwyborczej do rad miejskich
wysuwa twierdzenie o rzekomej
apolityczności samorządu.

Wiykazywaliśmy już  niejedno-
krotnie fałszywość tego twierdzenia.
Sanacja sama dobrze zdaje sobie
sprawę z charakteru samorządu,
usiłuje jednakowoż wygrać swoją
tezę w stosunku do wyborów. „Ga*
zeta Warsz-* pisze o tezie apoli-
tyczności samorządu:

Płytkość i fałszywość tej „tezy” wy-

stępuje szczególnie jaskrawo w zestawieniu

jej z innym, nie mniej dobilnie głoszonym

przez sanację dogmatem o jedności admini-

stracji państwowej. Sanacyjni idcologowie

dowodzą, że samorząd nie jest przeciwsta-

wieniem administracji rządowej, tak

traktowaliśmy samorząd w państwach za-
borczych, — ale że stanowi on przedłuże-
nie i uzupełnienie tej administracji

 
kiem i tworzą oni obecnie główną Bodo |

wę obozu pomajowego. Siły ich przerastają|czynności do narzucanych, biuro-

że od słów do

mysiowcow „Kurjer Polski“ uskarża
się na plagę biurokracji, która wyra-
ża się nie tylko w przeroście zbę-
dnych czynności manipulacyjnych

j urzędów publicznych. Każdy pry-
watny człowiek musi naginać swe

| kratycznych metod.
} Tak np. chcąc załatwić sprawę w ja-

kimś urzędzie, nie można tego dokonać w

jednej prostej czynności. Trzeba uczynić

zadość skomplikowanym  formalistycznym
wymaganiom: wypełnić stos papierów, po-

dać cały szereg szczegółów, nie mających z

istotą sprawy nic wspólnego i t. d.

Wraz z rosnącą ingerencją państwa w

przejawy życia indywidualnego jednostka

coraz częściej musi się stykać z różnemi

władzami i urzędami. Jeżeli wzrost tej in-

gerencji odbywać się będzie nadal pod zna-

kiem biurokratyzmu, to przeciętny człowiek

niedługo zatracić może zdolność prostego

myślenia i postępowania, a jedno i drugie
dostosuje do skomplikowanych, biurokra-

tycznych form. Biurokratyzacja urzędów

prowadzi więc do biurokratyzacji społeczeń-

stwa.

Na dowód „Kurje rPolski* przy-
tacza informację o liście pewnej
fabryki metalowej.

ł Fabryka zapytuje, czy pracujący w niej

urzędnicy są jej urzędnikami, mającymi wy-

konać robotę, związaną z produkcją, czy też

urzędnikami Ubezpieczalni Społecznej, lub

Urzędów Skarbowych. Od szeregu bowiem

miesięcy urzędnicy w dziale handlowym

zajęci są wypełnianiem rozmaitych formu-

larzy. Pomijając wypełnianie stosow papie-

rów z Urzędu Statystycznego, Komisarjatu

Rządu i t. p, Ubezpieczalnia Społeczna

przysyła do wypełnienia stos rozmaitych
tormularzy, nadto żąda rozdzieloria dwuty-

godniowych wypłat na jednotygodniowe, co

jest podwójną robotą, podobny stos przy-

słał Urząd Skarbowy i t. d.

Wątpliwości nie ulega, że dziś, kiedy

egzystencja wielu zakładów wisi dosłownie

na włosku, czynienie zadość biurokraaycz-
nym wymaganiom, pociągając za sobą

zbędne koszta, oraz absorbując czas i e-

nergję personelu na nieistotne sprawy, nie-

raz może w sposób decydujący zaważyć na

szali egzystencji przedsiębiorstwa.

A co najważniejsze, że często
owe ankiety, formularze i t. p. leżą

 
   

 

 Ta druga teza jest słuszna. Ale ona to

kowie
„ Donosiliśmy przed paru dniami o
cyskusji publicznej jaka odbyła się
na uniwersytecie kowieńskim na te-
mat stosunku Litwy do Polski.

Dyskusja ta głośnem echem od-
iła się w prasie kowieńskiej.

„Lietuvos Aidas“ dyskusję po-
wyższą uznaje za szkodliwą i bała-
mucącą opinję krajową i zagranicz-
ną, '

W. odpowiedzi na wyrażane po-
ślądy co do możliwości porozumienia
z Polską i rewizji stosunku do za-
gadnienia wileńskiego dziennik ten
dowodzi, że

Litwa gotowa jest nawiązać partrakta-

cje i zawrzeć porozumienie, lecz nikt nie

może oczekiwać, by, że względu na rzeko-
me niebezpieczeństwo w przyszłości, już

dziś poddawała się bez zastrzeż>ń i rekom-
pensaty pod niebezpieczny wpływ politycz-

ny Polski. Pragnie ona zlikwidowania za-

targu z Polską, ale nie może się ugiąć przed

sobie potem w urzędach i nikt gło-
wy tam sobie niemi nie zaprząta.

GOD EE PYud i WOTA AD iTAU AKAS"INSстр

Echa (dyskusji nu. uniwersytecie
ńskim.
zatarg o Wilno, sprawa o nie z tymi, co je

| zagarnęli.

Nie brak jednakże w prasie li-
tewskiej głosów bardziej rozsądnych.

Tak n. p. „Rytas“ zamieszcza ar-
tykuł d-ra Bistrasa, który z zado-
woleniem i uznaniem stwierdza, że
podczas dyskusji w Uniwersytecie poraz
pierwszy od chwili utraty Wilna działacze
litewscy wypowiedzieli publicznie i otwar-

cie to, o czem przekonani byli oddawna;,

a co stanowi jedyny słuszny i rozsądny spo-

sób rozumowania. Te wystąpienia stanowią

początek nowej karty w dziejach litewskiej

myśli politycznej. Wiszyscy mówcy otwarcie

stwierdzili, że potrzebny jest zwiazek bał-

tycki, że kwestji wileńskiej nie należy łą-

czyć ze sprawą związku, że najgroźniejszem

niebezpieczeństwem dla niepodległości Lit-

wy są obecnie Niemcy, że realną wartość o

obronie niepodległości Nadbałtyki będzie

miał jedynie taki związek, w którym u-

czestniczyłaby również Polska i że Litwa tymi, co jej gotują niewolę, nie może bu-

rzyć wspólnego frantu patrjotycznego, Pol-

ska dziś, w obliczu szeregu sukcesówmię- |

winna  przedewszystkiema nawiązać  sto-

sunki z Polską, a dopiero później szukać

możliwego dla obu stron rozstrzygnięcia
dzynarodowych, jest mniej niż kiedykol-|kwestji wileńskiej.
wiek skłonna do ustępstw i ze strony pol- sprawia, że nikt nie sprzeciwił się twier-
skiej odzywają się dziś już tylko głosy od-, dzeniu, iż odzyskanie obecnieWileńszczyz-
bierające Litwie wszelkie nadzieje na kom- | ny spowodowałoby upadek Litwy i że wo-
promisy terytorjalne, Jedynem szczęściem bec tego szczęściem jest, iż nie została ona
jest, że mała i uboga Litwa zdołaładotych-| dotychczas odzyskana. Wszyscy bowiem
czas bez obcej pomocy utrzymać swą nie- | rozsądni Litwini oddawna są o tem prze-
podległość, którą zachowa też nadal, jeżeli świadczeni. Dotychczas głosy takie spoty-
stanowisko społeczeństwa będzie skonsoli-|kały się z potępieniem, dziś jednak rozsą-
dowane przynajmniej w tej jednej kwestji. dek zwyciężył niezdrową uczuciowość, Do-
Przetrwała ona już gorsze chwile, a panice tychczasowe wykorzystywanie kwestji wi-
mogą dać się porwać jedynie osoby pozba- | leńskiej dla ratowania zachwianych intere-
wione zdrowego instynktu narodowego, któ sów partji wyrządziło krajowi już ogromne
ry dyktuje powstrzymanie się od rokowań straty, Sami ieh winowajcy nie mieli na-
i porozumień z Polską. Głosy, które się stępnie odwagi, by rozwiać wytworzoną
odzywały w sali Uniwersytetu, są echemj przez się psychozę, dla której podtrzyma-
tezy polskiej i nie przynoszą zaszczytu ro-|nia Niemcy też nie szczędziły wysiłków. 

; wileńskiem*, podczas, gdy dla Litwy żadne

 

zumowania tej częście społeczeństwa. Mó-|Jakkolwiek w ciągu długich lat nie chciano
wiono tam wciąż o jakiemś „Zagadnieniu|tego widzieć, dziś już nikt nie wątpi, że są

one zainteresowane w podsycaniu zatargu
polsko - fitewskiego, Podczas dyskusji, po*'takie zagadnienia nie istnieje. Jest tylko

Oczywistość tych tez|

NIK MILENSKI

| Naczelnictwo Z. H. P. prostuje...
NarodowegoOrgan Harcerstwa
umieścił w

!
dzy innemi podano wiadomošė, že w
Z.H.P. prowadzona jest agitacja na

rzecz Aowego statutu Związku H.P.

Projekt tego nowego statutu różni

się od uchwalonego przez Zjazd Wal-

ny w kwietniu 1930 r. między innemi
także i tem, że w części zassdniczej,

określającej cele Związku,opuszczo-

ne zostały słowa:
„ — wychowanie na zasadach na

uki Chrystusa”.
Usunięto słowa:
„ — człowieka, świadomie pel- į

niącego służbę Bogu, Polsce i bliź-,

nim, zgodnie z przyrzeczeniem har-|

cerskiem“, |

a wstawiono poprostu:
„dzielnego i prawego człowieka

Usunęto nadto: S |
„ — pielęgnowanie żywej czuj-

ności sumienia narodowego”. '

Usunięto wreszcie z obowiązują-

cego obecnie statutu słowa, mówią-

ce o „współdziałaniu z rodziną i szko
łą”.

Nadto „Strażnica Harcerska" po-

dała w tymże numerze szereg wia-

domości prasowych o sprawach sa-

nacyjnego działacza na terenie Har-

cerstwa, niejakiego Stanisława Ły-

pacewicza, wysuniętego przez obóz

sanacyjny na stanowisko sekretarza

Generalnego Z.H.P. i zwróciła się do

władz naczelnych Z.H.P. z zapyta-

Iniem, kto wysunął podobną jednost-

kę na stanowisko tak odpowiedzial-

ne w Harcerstwie, czy Łypacewicz

został już skreślony z listy członków

ZAB?
Wiadomość „Strażnicy Harcer-

skiej” powtórzone zostały przez sze-

reg pism narodowych 1katolickich—

częściowo bezpośrednio z łam „Straż

nicy”, częściowo za komunikatem

K.A.P.
Wiadomości te obudziły niezado-

wolenie obecnych władz harcer-

skich. Owocem tego niezadowolenia

był komunikat, umieszczony na ła-

mach „Gazety Polskiej" i innych or-

ganów tego obozu.
Cóż prostuje komunikat Naczel-

1
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Nie mówi nic o tem, jaka różni-

ca zachodzi pomiędzy obecnym pro-

jektem, propagowanym przez obóz

sanacyjny, a projektem z roku 1930

i obowiązującym statutem.
Nie zaprzecza, że z projektu z

1930 roku wyrzucone zostały przy-

gotowane powyżej za „Širažnicą
Harcerską" ustępy, które tylko kwa-

lifikuje z przekąsem jako „dość swo-

iście dobrane”. Dobrane — trzeba

Jeszcze mniej prostuje komunika+ stwo' redaktorów K.A.P., „Strażnicy
co do osoby Stanisława Łypacewi- Harcerskiej" oraz tych pism które
cza. Okazuje się, że istotnie Łypace- umieściły „prostowane przez Naczel
wicz przestał być Sekretarzem Ge- |nictwo informacje”, S.H. już ogłosi-
neralnych Z.H.P. dopiero od kwiet-|ła w pismach sprostowanie komuni-
nia 1933 roku, zawieszony w u.r., a|katu, jeżeli zaś kiedykolwiek dojdzie

zwolniony jeszcze później. do procesu, wyjdzie wówczas na jaw

nictwa Harcerskiego? |

Pomimo, iż właściwie komunikat;kto broni
po- skich, a kto je podkopuje, kto broninic nie prostuje, lecz raczej

czystości zasad harcer-

twierdza wiadomość „Strażnicy Har,dobrej opinji Harcerstwa, a kto pro-

 

teguje jednostki w rodzaju p. Stani-
sława Łypacewicza.

—

cerskiej', Naczelnictwo zapowiada |
zaskarżenie do sądu „za oszczer-

Sprostowanie „Straźnicg Harcerskiejp CO Ų °

Wobec komunikatu Naczelnictwa prawdą jest, że „Strażnica Harcer-

Związku Harcerstwa Polskiego, któ- ska“ w kwietniowym numerze na

ry ukazał się w prasie codziennej w str. 9 wyraźnie tozaznaczyła, uwa-

dniu 3 maja br. redakcja „Strażnicy żając jednak, że w odróżnieniu od o-
Harcerskiej"

*' sprostowanie: į
1. Nieprawdą jest twierdzenie Na

czelnictwa Z.H. P., že pismo „Straž-
nica Harcerska' dopuściło oszczer-
stwa pod adresem Z. H. P., natomiast
prawdą jest, że w numerze IV-1934
„Strażnicy Harcerskiej" krytycznie
omówiono projekt nowego statutu
Z.H.P., propagowanego przez p. A.
Olbromskiego, Naczelnika Harcerzy.
Prawdą jest, że porównanie $ 3 tego
projektu, obejmującego sformułowa-
nie celów Związku, z odpowiednim
paragrafem statutu Z.H.P., uchwalo-
nego na Nadzwyczajnym Walnym
Zjeździe z kwietnia 1930 r., wykazu-
je, iż 1) usunięto słowa: „wychowa
nie na zasadach nauki Chrystusa”, 2)
usunięto słowa: „człowieka swiado-
mie pełniącego służbę Bogu, Polsce i
bliźnim zgodnie z przyrzeczeniem
harcerskiem** — a wstawiono popro-
stu: „dzielnego i prawego człowie-
ka“, 3) usunięto: „pielęgnowanie
żywej czujności sumienia lowe-|
go“, 4) w porównaniu ze statutem o-
becnie obowiązującym: od r. 1923 u-
sunięto: „współdziałanie z rodziną i
szkołą”, Prawdą dalej jest, że w
chwili wydania powyższego kwiet-
niowego numeru „Strażnicy Harcer-
skiej” redakcji był znany jedynie
projekt statutu propagowanego przez
p. A. Olbromskiego, lecz nie była i
nie jest znana uchwała Naczelnej Ra
dy Harcerskiej z dnia 15 kwietnia
b. r., na którą powołuje się komuni-
kat Naczelnictwa i która, jak można
wnosić z komunikatu, poparła oma-
wiany projekt statutu, co zresztą
sprawy jeszcze nie przesądza, śdyż
decydujący głos w zmianie statutu
ma jedynie Zjazd Walny.

2. Nieprawdą jest w stosunku do
„Strażnicy Harcerskiej" sugestja, za-
warta w komunikacie Naczelnictwa,
jakoby „Strażnica Harcerska" (wy-
mieniona na końcu komunikatu) po- tu dodać: przez harcerzy sanacyj-

jektu statutu.

Wyznanie wiary
Poglądy społeczno - gospodarcze

Legjonu M4odych zostały ostatnio ur,

jęte na naczeinem miejscu pisma je-

go „Faństwo Pracy” nr. 17 z 6-$o bm..

w sposób następujący:

2 — Co ak.= dniu powszednim

oznacza likwidacja kapitalizmu? Likwidacja

kapitalizmu oznacza, że pan dyrektor nie

sędzie miał własnego auta, pani prezesową

„„e pojedzie zagranicę, a jej uroczy synalek

zamiast rozbijać się po ulicach motocyk-

lem i studjować życie nocnych lokali, bę-

dzie musiał stanąć do pracy, w której o

wartości człowieka zadecyduje wyłącznie

siła mięśni i mózgu. I oto tysiące panów

prezesów i dyrektorów alarmują w obronie

swoich aut, rent, willi, akcyj, twierdząc, że

właśnie to wszystko stanowi najwyższe do-

bro Rzeczypospoliiej...

Cały szereg rożnie ideologicznych, któ-

re dzielą Legjon od komunizmu, które były
zawsze wyraźnie podkreślane i akcentowa-

ne, nie zmienią tego faktu, że rzeczywi-

| stość sowiecka na bardzo wielu odcinkach

| oGoaoisieżnych i społecznych pokrywa się
tz celem, do którego dążymy. Tolerowanie

| gospodarki indywidualistycznej i ustroju ka-

pitalistycznego, w którym żyjemy, byłoby

zbrodnią wobec proletarjatu polskiego, wo-

bec przyszłości narodu i państwa. Jeśli Pol-
ska straciła swoją niepodległość, to między

innemi także dletcgo, że nie nadążyła za

duchem czasu i jako kraj zapóźniony, jako

żyjący anachronizc:, musiała stać się czę-

ścią innych organismów państwowych. Dzi-

siaj grozi nam takie same anachroniczne о-

dosobnienie w Europie, jak wówczas, i a-

nalogiczne konsekwencje...

Bo trzeba sobie jeszcze i tę twardą

prawdę powiedzieć, że niepodległość poli-

yczna, w znacznej mierze krwią proletar-
jatu okupiona, nie przyniosła żadnej istot-

| mimo różnie politycznych i ideologicznych,
jednogłośnie uznano, że, wobec grożącego|

 
nych dla wyrzucenia z nowego pro-| mińęła sprawę pozostawienia w no-

wym projekcie statutu przyrzeczenia

i prawa harcerskiego, natomiast

Legjonu Młodych.
nej zmiany w sytuacji chłopa i robotnika,

zmiany w znaczeniu spoiecznem i ekonomicz

nem. Szesnascie lat minięto od chwiii ©azy-

skania samodzieinego bytu. Przez ten diugi

okres czasu warstwy posiadające nie uczy-

miły mic, nie usiąpity ani kroku ze Swych

uprzewiiejowanycu stanowisk, niewykazały

tyle dobrej woli, aby można było z niemi

pertraktować. Nie pertrakluje się z lich-

wiarzem, który własny interes czyni alią i

omegą świata. Bierze go się za kark izrzu-

ca ze schodów. Na pasożytujące robactwo

musi się znaleźć radykalny środek. Czem

prędzej, tem lepiej dia domu i jego miesz-

kańców.
Trzeba to raz wreszcie powiedzieć ja-

suo i wyraźnie. Młody radykalizm polski

przeszedi już okres ząbkowania, znalazł
mocne podstawy w szerokich masach spo-

iecznych i nie chce żadnych pakłów z przed

stawicielami kapitału. Wypowiada mu po-
słuszeństwo, Wyraża votum nieuiuości, Za-

powiada walkę nieustępliwą aż do wyczer-

pania wszelkichistniejących środków, aż do|

| zwycięstwa.

| Nie należy się łudzić, że kapitał zrezy-
| gnował samodzielnie i dobrowolnie ze swo-

'
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ogłasza następujące  becnie publicznie ujawnionego zda-

nia Naczelnictwa, w zestawieniu

z usiłowaniami zmiany statutuwego

określenia celów Związku nie jest to
wystarczającą rękojmią zachowania

wej Z.H.P., a projekty zmian tych

nasuwają poważne obawy i zastrze-

żenia.
3. Nieprawdą jest również suge-

stja Naczelniąctwa, zawarta w ko-
munikacie, że „Strażnica Harcer-

ska” zniesławia dobrą opinję Związ-
ku, natomiast prawdą jest, że wspo-
minając w nr. IV-1934 o aresztowa-

nym obecnie Łypacewiczu, domaga-
my się m. in. wyjaśnienia: „Czy Ły”
pacewicz został już skreślony z li-
sty członków i kiedy?" Obecnie re-
dakcja przyjmuje do wiadomości i
ogłosi w najbliższym numerze „Straż
nicy Harcerskiej" stwierdzenie za-
warte w komunikacie Naczelnictwa,
odnoszące się do wymienionego S.
Łypacewicza. Wyrazić przytem na-
leży ubolewanie, że Naczelnictwo
tak późno zdecydowało się podać do
publicznej wiadomości usunięcia. Ły-
pacewicza z Z.H.P.

4. „Strażnicę Harcerską” redagu-
je p. L. Czerniewski, były redaktor
„Skauta” w Warszawie w latach
1913-1914, były członek tajnej na-
czelnej komendy skautowskiej w
Warszawie w lata 1913-1917,—oraz
przez jakiś czas naczelny komendant
skautowy, a w pamiętnym roku 1920
-— członek Rady Obrony Państwa.
Wszyscy współpracownicy „Strażni-
cy Harcerskiej" wykonują swoje pra
ce bezinteresownie.

(Wreszcie redakcja
Harcerskiej" znaznacza, że wszyscy
dobrze życzący młodzieży harcer-

nach nie powinni odsuwać się od pra
cy w związku, lecz przeciwnie po-
winni do Z.H.P. wstępować i okazy”
wać młodzieży jaknajwiększą po-
moc w walce o czystość ideałów har
cerskich. (KAP).

Redakcja „Strażnicy Harcerskiej

Zapisy do szkół
państwowych.

Ministerstwo oświaty wobec zbli
żająceżgo się końca roku szkolnego
wydało okólnik w sprawie przyjmo-
wania kandydatów do państw. szkół
średnich ogólno-kształcących i se-
minarjów. Okólnik zaleca ażeby u-*
względniano najbardziej uzdolnio-
nych kandydatów, przyczem pierw-
szeństwo przyznawano dzieciom na*
uczycieli wszystkich typów szkol-
nych, urzędników państwowych, in-
walidów, kawalerów Virtuti Milita-
ri i Krzyża Niepodległości.

Walą się domy.
Inspekcja budowlana zarządu

miejskiego w Warszawie sporządza
obecnie nową listę nierucaomości,
których stan zagraża bezpieczeń”

grożących wciąż zawaleniem wyka*
|załą ostatnio znaczny wzrost, mimo
stosowanych nakazów remontowych.
W. ciągu lata r. b. będzie musiało
ulec ewakuacji 110 posesyj, zamiesz- ich zdobyczy. Tacy ludzie nigdy z niczego

nie rezygnują. Ceniąc siłę, tylko naprze- |

moc są czuli. Jedynie twarda pięść prze-;
mawia im do sumienia i przekonania: Nie|
przebierając sami w środkach, vie zastu-
żyli też na żadne względy i na żadną wy-

rozuiniałość. Są szkodliwi. Prowadzą na-
ród do zguby. To wystarczy, aby ich zli-
kwidowač“. ю

kałych przez przeszło 50 osób.

przypada na przedmieścia jak np.
Wolę Solec i Czerniaków.

Pożary i widmo głodu
w Rumunii.

Na całym terenie Rumunji wy-

  
Dobrze powinni sobie w ВВ ргге-|

czytać... wszyscy te wynurzenia...!
własnego jutra. |
 

buchają skutkiem suszy ciągłe poża-
ry.
trzech wsi i zaacznych przestrzeni
lasów w pobliżu Cluj.

Straty, wyrządzone przez pożar,

właściwej harcerskiej linji rozwojo- -
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„Stražnicy |

skiej, zrzeszonei w licznych družy- |
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stwu budowlanemu. Liczba domów,

„Większa część budynków-ruder

Świeżo donoszą o spłonięciu į

ūboz Narodowy |
w Lodzi.

Ž Lodzi donoszą,
Polskie Stron. Chrześcijańskiej
mokracji

wynoszą miljony lej. Również z Be-
sarabji i delty Dunaju napływają wia
|domości o pożarach. Brak wody i oraz Związki Zawodowe dzielnica miasta. Straty są oceniane

że tamtejsze gwałtowne wiatry utrudniają akcj !V V ją akoję |
De- | ratowniczą. Wi Buzeu spłonęła cała

Chrześcijańskiego Zjednoczenia Zaw. na 16 miljonów lei. W; pobliżu tego A
niebezpieczeństwa, należy  przedewszyst- utworzyły wspólny blok ze Stronni-|

kiem bronić niepodległości, zaś sprawę wi- ctwem Narodowem do wyborów sa-
leńską — narazie odłożyć, by nie utrudnia- morządowych p. n. „Oboz Narodowy|
ła rozstrzygnięcia głównego celu. Nie po- w Łodzi”. )

ciąga to za sobą bynajmniej wyrzeczenia| Równocześnie Chadecja łódzka o
się Wilna. W/ polityce litewskiej ozwał się strzega opinję przed fałszywemi wia-
wreszcie głos rozsądku i odnosi się wraże- domościami, szerzonemi przez „sa-
nie, że nieszczęsny okres w sprawie wileń- |nacyjne'* Zjedn. Chrześcijańsko-Spo-
skiej minął, ustępując miejsce epoce sze- łeczne. jakoby wszystkie Zwiazkił
rikich możliwości twórczej polityki zagra-|Chrześć. Zjedn. Zawodowego przy-
nicznej, O tem, że możliwości te będą wy- stąpiły wraz ze Zjedn. Społ. do
korzystane, można wnosić z memocjału li- | B,B,W.R.
tewskiego, a należy mieć nadzieję, że nie

będzie to zjawisko odosopbnione. !

 

 

 
miasta płoną znaczne przestrzenie
lasów. Spłonął m. in. klasztor Negru
Voda, który zawierał niezwykle cen
ne zabytki sztuki kościelnej. Klasz*
tor ten został ufundoany w roku
1635 przez wojewodę wołoskiego:
Latensza Basaraka. Straty są oce”
niane na 50 miljonów lei, Klasztor
nie był ubezpieczony.

Rząd ogłosił nową proklamację
do ludności, w której nawołuje do
oszczędzania zapasów zboża. Wy”
wóz zboża zagranicę został chwilo”
wo wstrzymany, аат —  
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"KRONIKA.
KLĘSKA

Z prowincji nadchodzą alarmu-
jące wiadomości o stanie ogrodów,
sądów i pól z powodu panującej po-
suchy. W niektórych powiatach
Wileńsczyzny od trzech tygodni nie
spadła kropla deszczu. Klęska po-
suchy daje się szczególniej odczu-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół pogoda słoneczna © 1а

chmurzeniu umiarkowanem i ze
słabą skłonnością do burz. Umiar-
kowane wiatry z kierunków północ-
nych. :

DYŻURY АРТЕК. —
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

E“ WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
—Dzieło M. B. Powołań. W nie-

dzielę o godz. 8 rano w kościele św.
Jerzego dla członków i sympatyków
Dzieła Matki Boskiej Powołań zo-
stanie odprawiona Msza św., wieczo
rem zaś o godz. 6 przy zaułku Ber-
nardyńskim 8 odbędzie się zebranie
ogólne, połączone z referatem ks.
Prof. d-ra J. Ellerta.

Z MIASTA.
— Tydzień obrony lotniczej

I przeciwgazowej. W ubiegly czwar-
k rozpoczął się na terenie nasze-

go miasta „Tydzień obrony Lotni-
Czej i Przeciwgazowej”, zorganizo-
Wany przez Wojewódzki Komitet
L O.P. P. Jest to z rzędu Х1 -
dzień.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Miasto zamierza zlikwidować

Pogotowie Ratunkowe? W. swoim
czasie powstał "projekt założenia
Prywatnego pośotowia ratunkowego
subsydjowanego przez miasto. U-
ezpieczalnię Społeczną i inne za-
Interesowane instytucje. Miejskie
Pogotowie ratunkowe miało ulec li-
widacji Realizacja tego projektu

Została wówczas nie tyle zaniechana
ile odroczona. Obecnie, jak się do-
wiądujemy, sprawa ta znowu podob-
no stała się aktualną,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do poboru W

 lajbliższym dniu poboru rocznika
1913-g0 do przeglądu winni stawić
się wszyscy mężczyźni urodzeni w
m roku z nazwiskami rozpoczy-

lającemi się na literę G zamieszkali
lą terenie II, III, IV i VI komisarja-
łów P. P.

POCZTA I TELEGRAF.
— Zwinięcie agencji Kuropole.

k-egowa Dyrekcja Poczt i Tel--
frafów komunikuie, że z dniem 31
Maja. r. b. zostanie rw nięta agencja
10--towo - telegiaficyna Kuropole,
Dow postaw ki, waj w |Inńs" >,

SPRAWY PODATKOWE.
|, — Ważne zmiany i po-
dątku od nieruchomości, Wślad za
ośnym wyrokiem N. T. A., uchwa-

iającym dotychczasową praktykę u-
śtalania podstawy wymiaru podatku
Od kwot komornego z czerwca 1914
© bez uwzględnienia obniżek, wła-
że skarbowe na skutek przedsta-
eń stowarzyszeń właścicieli nieru-

ci ustaliły nowe wytyczne
gla wymiaru tego podatku, który

dzie wymierzany od faktycznie
Osiągnięteśo dochodu. W ten spo-
S6b likwiduje się podatek od pu-
stych mieszkań. Za dowód faktycz-
lego komornego, będą służyć kwity
omorne. Szczegółowych informacyj
ziela Biuro Stowarzyszenia Wła-

"icieli Nieruchomości  (Jagielloń-
a 14),

3 HANDEL I PRZEMYSŁ.
a= Ceny nabiału I jaj. Ceny
k biału'i jaj według notowań Zwią-
ky Spółdzielni Mieczarskich 1 Jaj-
4 rskich oddział w Wilnie (Końska
„2. Dnia 11 maja 1934 roku. Ceny

hurcie za 1 kg. w złotych, detal
(3 hawiasach. Masło: wyborowe 2 90

40), stołowe 2.70 (3 20)
Sery: Nowogródzki 220 (260),

(zghieki 1.90 (220), Litewski 170
4% ). Jaja za 1 szt. notowania w
gawiasach: Nr. 1 390 (008), Nr. 2
*30 (007), Nr 3 300 (0.06)

SPRAWY ROBOTNICZE.
ny, Zakończenie sirajxku w prze-
Yšle budowlanym. Jak już do-

 gillśmy, w dniu 9 maja r. b. wie
p w Inspektoracie Pracy pod-
kyno umowę zbiorową w przemy-
Yśle budowlanym, ustalającą wa-

Koki płacy i pracy dla następu-
tę ch gałęzi rzemiosła: murarzy,

arzy, cieśli i malarzy.
czasie trwania narad nad wa-

2 sami podpisania tej umowy—
IK zresztą już onegdaj zaznacza-
hy pokrótce — na podwórzu In-
(Ktoratu Pracy zebrali się straj
lący, skąd na wezwanie sekreta-

p, Centrali Chrześc. Zw. Zaw,,
4 kjWł. Ostrowskie o, udali się do
U Cbrześc. Żw. Zaw. przy ul

w Topolitalnej 1, gdzie do 12-ej
tę Ocy oczekiwali na rezultat kon-
p, Šeji. Po zakomunikowaniu przez
zyj Ostrowskiego o zawarciu umowy
dęgowej,

osóbKaj

ь ®

 

 
    

   

 

   
  

       

    

  

    

   

    

  
  
  
  

  
   

  

   

  

  

    
  

   

  

  

   

 

zebrani w liczbie okolo
uchwalili przerwanie

o

a

PA związku z tem wczoraj zrana
NU ta została na wszystkich bu-d

Ach przerwana praca.

 

,cieczek. Zadaniem wspomnianego

POSUCHY. |

DZIENNIK WILEŃSKI

Walny. zjazd harcerstwa polskiego.
Wiczoraj rozpoczął obrady XIV swoją radość z powodu rozwoju har-

walmy zjazd doroczny Związku
Harcerstwa Polskiego.

Zrana uczestnicy zjazdu oraz

cerstwa polskiego. Przemówienie
„ks. Biskupa było kilkakroinie okla-
skiwane. Następnie przemawiali:

wać na gruntach lekkich, gdzie pod- przedstawiciele władz miejscowych prezydent Maleszewski, p. Ojżyń-

glebie naturalrrą wiosenną wilgoć
już straciło.

Wśród rolników panuje niepokój,
że tegoroczny urodzaj dobrze się
zapowiadający w większości woje-
wództwa może być stracony.

— Warunki unowej stawy zblo-;
rowej w przemyśle budowianym |
Niedawno zawarta umowa zbiorowa
w przemyśle budowlanym, obejmu-|
jąca cztery zawody, mianowicie:
murarski, stolarski, ciesielski i ma-
larski, wprowadza szereg zmian.
|Uchwalone stawki robotnicze, acz-
kolwiek nie są więkzze od zeszło-
rocznych, zostały jednak bardziej
celowo unormowane. I tak dla mu-
rarza lej kategorji ustalono wyna-
grodzenie za 8-miogodzinny dzień
pracy w wysokości 8 zł., dla mura |
rza ll-giej kat. 7 zł, dla stolarza ||
kat. 6 zł, a |1—5 zł. 75 gr., dla)
cieśli I kat. 6 zł., dla Il kat. 5 zł.|
i wreszcie dla malarzy: | kat.—7 zł.,
II kat.—6 zł i III kat-—4 zł.

Tydzień pracy będzie trwał 5
dni, szósty ześ dzień przeznaczony
został na zatrudnianie  bezrobot
nych Nadto umowa określa waru
nek, że każdy z rzemieślników, któ-
ry wykonuje pracę w Wilnie, musi:
być przedewszystkiem stałym miesz-
kańcem naszego miasta i že jedy-
nem źródłem zarobkowania „jest|
właśnie rzemiosło. Warunek ten me'
szczególne znaczenie, ponieważ,
przybywają do Wilna różni rzemieśl-'
nicy i nierzemieślolcy z prowincji,'
którzy po najniższych cenach wy-'
konują roboty rzemieślnicze, podry-,
wając w ten sposób z jednej strony.
wysokość stawek robotniczych, a
z drugiej zarobki wykwalifikowanych'
rzemieślni"ów į

„SPRAWY SZKOLNE,
— Wizytacja ministerjalna szkół,

Bawiący w Wilnie minister W. R. i
O. P. p. Jędrzejewicz przeprowadzi
wizytację szkół średnich i zawodo-
wych,

 

Wizytacja obejmie również
szkoły mniejszościowe a więc gi-
mnazjam rosyjskie im. Puszkina
szkoły średnie żydowskie oraz  gi-
mnazjum litewskie.

W. gimnazjum litewskiem p. mi-
nistra Jędrzejewicza ma powitać
oprócz delegacji profesorów i mło-
dzieży tego girunazjum także dele-
gacja organizacji oświatowych, któ-
ra będzie prosiła p. ministra o uru-
chomienie nówych szkół litewskich.

Zapisy dzieci do publicznych
szkół powszechnych m. Wilna,
Zgodnie z odnośnem rozporządze-
niem zapisy odbywać się będą w
dniach 13 i 14 maja 1934 r, w kan-
celarjach Kierownictw publicznych
szkół powszechnych m. Wilna w
czasie od godziny 9 do 12 i od 15 do
18-ej. Е

W. okresie obowiązku szkolnego
od dn. 21 sierpnia br. wstępują
wszystkie dzieci urodzone w r.
1927 i od tego czasu będą one podle-
gały przymusowi szkolnemu w
przeciągu lat siedmiu. Dzieci, któ-
rych rodzice (opiekunowie) nie za-
piszą sami do szkoły, będą zapisane
do publicznych szkół powszechnych
z urzędu, a rodzice (opiekunowie)
winni nieposyłania dziecka do szko-
ły zostaną pociągnięci do odpowie-
dzialności,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEN.
— Referat turystyczny przy

Instytucie Akcji Katolickiej. W
tych dniach przy Archidiecezjalnym
Instytucie Akcji Katolickiej powstał
referat „do spraw pielgrzymek i wy-

 
referatu jest pomoc w przyjmowa-
niu pielgrzymek i wycieczek z tere-
nu archidiecezji wileńskiej i dal-
szych ziem wschodnich do różnych
miejscowości całej Polski. Referat
załatwia sprawy zniżek kolejowych,
zamieszkań, wyżywienia, programów
zwiedzań, organizuie powitania piel:
grzymek i wycieczek, ułatwia udział
w nabożeństwach i t. d. it d.

Referat mieści się przy Archid.
Instytucie Akcji Katolickiej, gdzie
należy zwracać się po wszelkie
informacje.
— Związek Polskiej Inteligen-

cji Katolickiej. Zarząd Koła Wileń
skiego Zw. P. I. K. komunikuje: 1)
w niedzielę o godz. 10 rano odbę
dzie się Msza św. wspólna w ko-
ściele św. Jana (w kaplicy), 2) W po-
niedziałek dn. 14 b. m. o godz. 8
wiecz. punktualnie w lokalu Semi-
narjum Teologicznego USB. (Uni-
wersytecka 7) zebranie ogólne z re-
feratem ks. prof. dr. Wł. Suszyń-
skiego p. t: „Hiperkrytyka jako
główne źródło niewiary* (w świetle
=” wybitnych prof. zagranicz-
nych).
— Rozwój Katolickich Stowa-

rzyszeń Polek. Ostatnio na tere-
nie archidiecezji wileńskiej powstały
dwa nowe K tolickie Stowarzyszenia
Polek. Jedno zostało założone w
Iwju (pow. lidzki), a drugie w Nie-
wodnicy (powiat białostocki).
— Zakończenie zjazdu S. M.P.

męskiej. W dniu wczorajszym na-
stąpiło zakończenie dorocznego zja-
zdu Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej męskiej. Zrana delegaci wy-

na czele z p. woj. Jaszczołtem  po-

O. P., Wacława Jędrzejewicza, po-
czem udali się do Ostrej-Bramy na
nabożeństwo, które o godz. 9 r. ce-
lebrował przed cudownym obrazem

| Matki Boskiej Ostrobramskiej J. E.' Hubicki,
ks.
wicz.

Biskup Kazimierz Michalkie-
Kazanie okolicznościowe wy-

cerstwa „Bogu, Polsce ; bliźnim”,
Bezpośrednio po nabożeństwie,

min. Jędrzejewicz w towarzystwie
władz harcerskich dokonał na pla-
cu Katedralnym przeglądu drużyn
harcerskich. Zaś maj. Grażyński
złożył wieniec na grobie śp. Bisku-
pa Wł Bandurskiego w Katedrze
Wileńskiej.

Efektownie wypadła defilada
drużyn harcerskich i gromad zucho-
wych, która odbyła się około godz.
11 na ul. Mickiewicza, Przyjął ją
min. Jędrzejewicz w otoczeniu wo-
jewodów: Jaszczołta i Grażyńskie-
$o, generałów: Smorawińskiego i
Pasławskiego oraz przedstawicieli
władz szkolnych i harcerskich,

Wikrótce potem nastąpiło w o-
becności około 600 osób w gimna-
zjum im. Orzeszkowej otwarcie
zjazdu. Wstępne przemówienie wy-,
głosił przewodniczący Z, H. P., woj.
Grażyński, który, otwierając obra-
dy, powitał gości i delegatów. Ukon-|
stytuowało się następnie prezydjum,
do którego wchodzili: przewodni-
czący p. prezes Kamiński i człon-
kowie: woj. Grażyński, pułk. Peł-
czyński, prof. Strumiłło, gen. Pa-
sławski, p. Falkowska i dyr. So-
snowski,

Wi imieniu rządu przemówił min.
ędrzejewicz, poczem zabrał głos J.

E. ks. Biskup Michalkiewiczwyraził

które dla nich specjalnie odprawił
w zakładzie O, O. Salezjanów przy
ul. Dobrej Rady, ks Kuczewski. Po
nabożeństwie odbyła się akademija,
poświęcona św. Janowi Bosko, zor-
ganizowana dla młodzieży S. M. P.
przez OO. Salezjanów. W południe
delegaci udali się pochodem do
Kalwarji na zwiedzanie dróżek Męki
Pańskiej. Wieczorem  zwiedzano
miasto i jego zabytki historyczne,
poczem delegaci rozpoczęli rozjeż-
dżać się do domów.
W ciągu dnia wczorajszego wię-

kszość delegatów opuściła Wilno,
pozostali zaś wyjadą dziś.
— Kuratorjum nad ociemniałymi,

Dnia 23 b. m. o godz. 19 wpierw-
szym terminie, o godz. 20-ej w dru-
gim terminie odbędzie się w lokalu
Poradni Zrzeszenia Lekarzy Specja-
listów przy ul. Garbarskiej 3 walne
zgromadzenie Kuratorjum nad о-
ciemniałymi w Wilnie, Porządek
dzienny: 1) wybór prezydjum wal-
nego zgromadzenia, 2) sprawozdanie
Zarządu z działalności za rok 1933-
1934, 3) sprawozdanie kasowe, 4)
sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 5)
preliminarz bydżetowy na rok 1934-
1935, 6) wybór członków Zarządu i
ka Rewizyjnej, 7) wolne wnio-

SPRAWY AKADEMICKIE.
Porozumienie _ Katolickich

Akadamickich Stowarzyszeń w Wil-
nie zawiadamia ogół młodzieży alka-demickiej, že dn, 13 bm. po Mszy
św. ogólno-akademickiej (godz. 9-ta,w kościele św/ Anny), odbędzie się
ogólnoakademicka pielgrzymka do

Kalwarii. Spotkanie nastąpi w Kal-warji przy Wieczerniku o godz. 11.
Zarząd Akad. Koła Misyj-

nego zawiadamia, że jutro o godz10ej odbędzie się zebranie ogólne
w lokalu Koła (Wielka 64). Zebraniepoprzedzi Msza św. o godz. 9-ej
w kaplicy

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Kirkut na Zarzeczu prze-

pełniony Kirkut żydowski znajdu
jący się na Zarzeczu jest już prze-
pełniony. Obecnie gmina żydow=
ska zwróciła się do Zarządu
miejskiego z prośbą przydzielenia
względnie sprzedania odpowiednie-
go miejsca na nowy cmentrarz ży-
dowski.

Sprawa ta wkrótce ma być przez
magistrat załatwioną.

MAGGI'*
kostki

zkrajowej fabryki

 

  
  
    

 

Spółka z ogr. odp.
POZNAŃ   

"ski, gen. Smorawiński, imieniem Źw.
„witali na dworcu ministra W. R. i Młodzieży Polskiej K, Jędrychowski,

p. Rostkowska i p. Hiller.
| Odczytano depesze gratulacyjne,
„ktėre nadeslali: J. E. ks, Biskup
Gawlina, ministrowie: Zarzycki i

gen. Želigowski, gen. Po-
'powicz i inni.
| Z kolei przekazano poszczegól-

(głosił ks. kanclerz J. Mauersberger,|nym komisjom zgłoszone na zjazd
podkreślając znaczenie służby har- wnioski, poczem wybrano członków

do 8 komisyj.
| Dłuższy referat o „zagadnieniu
starszego harcerstwa" wygłosiła p.
| Marcinkowska. Mówiła ona o ko-
,nieczności zorganizowania starsze-
,$o harcerstwa oraz odpowiedniego
|wychowania i wyszkolenia instruk-
, torów.
| Woj. Grażyński, referując spra-
wozdanie z działalności w roku ub.

' podkreślił, że harcerstwo polskie w
tym okresie wzrosło niemal o 50
proc. i zrzesza obecnie 135 tysięcy
członków. Na terenie Polski istnie-
je 16 komend chorągwi i ponad 200

Po przerwie obiadowej obrado-
wały nad zgłoszonemi już wnioska-
„mi lub nad nowemi komisje: kapela-
nów, męska, żeńska, starszego har-
cerstwa, kół przyjaciół i inne.

Wieczorem odbyła się w Ka-
synie  garnizonowem  wieczornica

, harcerska.
Dziś dalszy ciąg zjazdu.

Występ chóru harcerskiego.
Dziś o godz 7 wiecz. w sali gi-

mnazjum im. króla Zygmunta Augu-
sta przy ul. M. Pohulance, z okazji
walnego zjazdu Z. H. P., odbędzie
się wieczór pieśni, w wykonaniu
chóru drużyn starszo-harcerskich ze
Lwowa pod batutą p. Fr. Rylinga.

>
—————————

„Wiek Nowy” ogłosił wiadomość o
ukaraniu przez Šąd Okręgowy we Lwowie
całego szeregu osób po 2, 3, 4 i 6 miesię-
cy aresztu za podrabianie proszku D-ra
Oetkera. Dobry i znany towar pobudza
przestępców do szukania łatwych zysków
przez naśladownictwo.

trzegamy tedy  wszystlich przed
kupnem „tanich” falsyfikatów, albowiem są
one szkodliwe i nikt nie powinien narażać
zdrowia swego i swoich bliskich dla kilku
$roszy.

Ostrzegamy również _ naśladowców,
których spotkać musi los lwowskich  „fa-
brykantów”, gdyż fałszujących nasze wyro-
by ścigać będziemy z całą bezwzględno-
ścią. Zatem ostrożnie z falsyfikatami! Tyl-
Ko prawdziwe preparaty D-ra Oetkera są
pożywne, smaczne i dobrze służą zdrowiu.
Prosimy zwažač na oznaczenie nasze
„Jasna Głowa” i „Dr. Oetker”.

 

Tealr | mużyna
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś

o godz. 8 wiecz. doskonała współczesna ko-
medja J. Devala p. t. „Towariszcz”, Sztuka
przedstawia obraz życia emigrantów rosyj-

skich w Paryżu.

Jutro ogodz. 8-ej w. „Sprawa Moniki”,

— Zespół Reduty w Teatrze na Pohu-

lance. Jutro zespół Reduty w przejeździe do
Rygi, wystąpi z dcskonałą sztuką w 3-ch

aktach M. Morozowicz - Szczepkowskiej p.
t „Sprawa Moniki* — graną w Warszawie

ponad 550 razy, dwukrotnie: o godz. 4-ej

popoł. (ceny zniżone) i o godz. 8ej wiecz.,
po cenach zwyczajnych.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”, — „Rajski
ogrėd“ z L. Romanowską. Dziś grana będzie
raz jeden tylko oryginalna komedja muzycz

na kompozytora wil. J. Świętochowskiego

„Rajski ogród”. W roli głównej wystąpi L.
Romanowska w otoczeniu zespołu artystycz

nego. Ceny miejsc letnie.

— Niedzielne widowiska w  „Lutni*,

Jutró odbędą się dwa przedstawienia: o 6.

4 p. po cenach propagandowych komedja
muzyczna z życia studentów U. S. B. „Niech

jeden tylko wartościową operetkę Herve
„Nitouche“ z udziałem L. Romanowskiej w

roli Dyonizy. Ceny miejsc na przedztawienie
wieczorne — letnie zniżone. Akademicy ko-

rzystają z ulg biletowych.
— „Noc w San Sebastiano”, Barwna i

melodyjna operetka Benatzkiego „Noc w

San Sebastjano”, wejdzie niebawem na re-

periuar teatru „Lu*nia”, w opracowaniu re-

żyserskiem M. Domosławskiegoc. Operetkę
urozmaicają liczne balety i ewoiucje układu

J. Ciesielskiego. Operetka otrzyma nową
efektowną wystawę.

— Pocztowcy na cele  doiiroczynne.
Jutro w parku sportowym im. Gen. Żeli-
gowskiego odbędzie się koncert orkiestr i
chórów pocztowych ze współudziałem or-
kiestry Zw. Pracown. Miejskich.

W, programie utwory Moniuszki, Schu-
berta, Wagnera, Offenbacha, Abrahama i
innych.

Czysty dochód przeznacza się na
głodne dzieci na Wileńszczyźnie.
— Teatr Objazdowy — gra dźiś w N.

Święcianach świetną komedję Z. Geyera p.t.
„Kobieta z eleganckiego świata”.
— Teatr - Kino Coloseum — wyświetla

i doskonały film p. t. „Głos skazańca”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 12 maja.

1,00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. prasy.
11.50: Utwory Ketelbey- (płyty). 11.57: Czas.
12.05: Koncert. Kom. meteor. Dzien. poł.
14.55: Kwadr. akademicki, Wiad. eksport. i
giełda roln. 15.20: Recital śpiewaczy. Roz-
zaitości 15,40: Aud. dła chorych. 16.10: Po-
gadanka. 16.20: „Wilno a Nadbaltyka“ — 

!  słuchali uroczystego nabożeństwa,

 

odczyt. 16.35: Muzyka lekka. 17.20: „Żerom-
ski” — odczyt. Reportaż. 18.00: Nabożeń-
stwo majowe. 19.15: Przegl. prasy roln. kraj.
i zagr. 19.25: Kwadr. póstywiei. Wiad. sport.

4

żyje młodość!" O godz. 8.15 w. ujrzymy raz |

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

Kalendarzyk wyborów do Rad
Miejskich. Przypomina się wszyst-
kim miejskim okręgom wyborów
samorządowych prócz Wilna (które
ma inny kalendarzyk wyborczy), że
wczoraj tj. dn. 11 mają upłynął ter-
min składania spisków wyborczych,
przez przełożonych Zarządów Miej-

S
DZI$ ZAWODY SZKOLNE.

Dziś na Piórómoncie о godz. 17 roz-

poczną się zawody lekkoatletyczne szkół:

Litewskiej, Handlowej Kupców. Staszyca i
Ogrodniczej.

Dokończenie zawodów w niedzielę o

godz. 11.
Audi da

Stan zawodów o mistrzostwo Ligi.
Czwartkowe mecze o mistrzo-

stwo Ligi wprowadziły bardzo duże
zmiany w układzie sił poszczegól-
nych drużyn w tabeli zawodów, Aż
10 drużyn zmieniło zajmowane do-
tychczas miejsce w tabeli. Jedynie
na czele tabeli znajdują się w dal-

| szym ciągu Ruch i Garbarnia.
! 1) Ruch 4 gry 8 pkt. st. br. 23:2,
(2) Garbarnia 4 gry 7 pkt. st. br. 8:1,
|3) Polonia 5 gier 8 pkt. st. br. 6:7,

 
|4) Warta 4 gry 4 pkt. st, br. 14:9,
|5) Pogoń 3 gry 4 pkt. st. br. 7:5,
16) L. K. S. 4 gry 4 pkt, si. br. 8:8,
|7) Wisła 4 gry 4 pkt. st. br. 7:7,
|8) Cracovia 4 gry 4 pkt. st. br. 8:11,
|9) Legia 5 gier 4 pkt. st, br. 4:6,
| 10) Strzelec 5 gier 3 pkt. st. br. 7:10,
|11) Podgórze 6 gier 3 pkt, st.br. 5:21,
12) Warszawianka 4 gry 2 pkt, st.
br. 3:13,

(Według straconych punktów na
pierwszem miejscu znajduje się Ruch
(0 pkt.) przed Garbarnią (1), Pogo-
nią (2), Wartą (4), Wisłą (4), Ł. K.S.
(4), Cracovią (4), Polonią (5), War-
szawianką (5), Legją (6), Strzelcem
(7) i Podgórzem (9 pkt.)

 

30-lecie pracy scenicznej,
P. S. HLAWATI-ZIELIŃSKIEJ,

Dn. 19 bm. odbędzie się na scenie te-

atru Miejskiego na Pohulance w Wilnie ju-
bileusz 30-letniej pracy scenicznej p. Sa-

biny Hlawati-Zieliūskiej. o

Sabina Hlawati-Zieliūska urodzila się

dnia 27 paždziernika 1885 r. Wstąpiła na

scenę w r. 1906 w teatrze w Sosnowcu pod

dyrekcją Majdrowicza. Następnie kolejno

pracowała w teatrze w Kaliszu pod dy-

rekcją Zielińskiego, przez 3 lata w Kra-

kowskim teatrze Ludowym pod dyrekcją
E. Rygiera i w Lublinie, aż do r. 1920, W

tymże roku zaangażowana została do te-
atrzyku literackiego „Czarny kot* w War-
szawie, następnie do teatrzyku „Wesoła

Wydra* we Lwowie, z którym jeździła po

Galicji i Królestwie jako: „Teatr polowy 6

armji generała Iwaszkiewicza”, a później
w Łodzi w Teatrze Popularnym i ostatnio

dwa lata w teatrze Miejskim w Wilnie. W

obecnym sezonie występuje sporadycznie w

tymże teatrze w Wilnie,
P. S. Hlawati-Zielińska w pierwszych

latach swej karjery artystycznej wystę-

powała jako wodewilistka w operetkach, a

późniejszych — jako charakterystyczno-
komiczna w teatrach dramatycznych, cie-

sząc się uznaniem publiczności, dyrekcji i

kolegów. 
2.

Dzien. wiecz, Koncert chopinowski Skrzyn-
ka techniczna. 20.45: Koncert. 22.00: Chór
Juranda. 22.20—23.00: Audycja z cyklu
„Wizyty mikrofonu”. Kom. meteor. 23.05:
Muzyka taneczna.

+

| Z ZA KOTAR STUDJO
1 Muzyka naszych gór.

Pomimo, że muzyka góralska należy

również do bogatego skarbca muzyki ludo-

| wej, to jednak ma ona w sobie coś specy-

ficznego, co ją bardzo różni od inuzyki in-

nych dzielnic kraju. Cechuje ją jasaś dzika

pierwotność, wyrażająca się w ciekawych,

nigdzie bodaj niespotykanych formach ryt-

micznych i melodyjnych. Pieśni i melodje

Podhala stanowią bogaty i zanikający dzi-

siaj materjał muzyczny, który żmudną pracą

zebrał i utrwalił Stanisław  Mierczyński,

znawca i miłośnik muzyki góralskiej. W ra-

mach niedzielnej audycji, poświęconej mu-

zyce polskiej o godz. 17.15 rozgłośnia sto-
łeczna daje koncert muzyki podhalańskiej
pod dyr. St. Mierczyńskiego.

: Kampanja przeciw radjopajęczarzom.

Państwowa radjofonja duńska organizu-

je w każdym roku wielkie kampanje prze-

;ciwko radjopajęczarzom, pomimo iż mogło-

by się wydawać, iż-wysoki procent abonen-

tów radjowych i odpowiedni poziam kultu-

,ralny ludności nie sprzyja tam rozwojowi

radjopajęczarstwa. W roku 1933 wykryto
4.000 nielegalnych radjosłuchaczy, których

ukarano grzywnami na sumę około 70.000 zł.
| W Polsce walka z radjopajęczarzami, któ-
| cych wykrywaniem zajmują się posterunko-

| wi policji oraz listonosze, zaczyna przybie-

rać coraz szersze rozmiary. Szczególnie in-
tensywnie prowadzona jest ona na terenie

 

Górnego Śląska, gdzie w ciągu października|

do grudnia ub. roku wykryto 700 radjopaję-

czarzy. Obecnieuwaga zwrócona została na
teren wileński, gdzie z całą energją prowa-
dzona jest akcja przeciw nielegalnym posia-
daczom odbiorników radjowych.

Sala do wynajęcia

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.

  

PPOR

  
Zezw. Z. F. O. 58/34, 5/3-34 r.

skich przewodniczącym  Komisyj
Wyborczych.

Jutro tj. dn. 13 bm. wypada
pierwszy dzień wyłożenia. list wy-
borców dla ich przejrzenia w „po-
szczególnych Komisjach  Okręgo-
wych

POGOŃ ZA LISEM.
W dniu 13 bm. Wileński Motocyklo-

wy Klub Sportowy „Strzelec” urządza im-
prezę motocyklową „Pogoń za lisem”,

Zbiórka zawodników o godz. 10-ej na
placu Katedralnym. Wpisowe 2 zł, płatne
na starcie. s

DLACZEGO UPRAWIAM SPORT?
Doskonale rozwijające się w całym

kraju Towarzystwo Krzewienia Kultury

Fizycznej Kobiet rozpisało dwie bardzo

ciekawe ankiety p. t. „Dlaczego nie upra-

wiam  sportu* — i „Dlaczego uprawiam

sport” i zawiera szereg pytań, a m, in:

Jakie sporty pani uprawia? Jaki sport

najwięcej pani lubi? Jakie przyczyny skło-

niły panią do uprawiania sportu? Któremu
z uprawianych sportów przyznaje pani naj-
większą wartość? Co pani zawdzięcza

sportom? Gdzie pani sport uprawia (jakie

boisko i jak daleko od domu)? Czy uprawia

pani sport pod kierunkiem instruktora? Ja-
kie trudności, przeszkody i niewygody spo-

tyka pani w uprawianiu sportu?  Jakiemi
argumentami namawialaby pani inne ko-
biety do uprawiania sportów?

Ankieta powinna przynieść bardzo in-
teresujący materjał orjentacyjny. Blankiet
ankietowy może być dostarczony każdemu.
Adres Towarzystwa: Warszawa, Raszyń-

ska 58 m. 18, tel. 826-43,

L. K. S. MA PRZYJECHAĆ DO WILNA.
Dowiadujemy się, iż na dzień Wil. O. Z.

P. N. na 2 i 3 czerwca ma być sprowadzona
do Wilna drużyna L. K. S. która nie grała
jeszcze ani jednego meczu w Wilnie.

Dryžyna L. K. S. zostanie zakontrakto-
wana po 15 maja, gdyż do tego turnieju ma-
ją odpowiadać drużyny Łotwy i Estonji,

które mają pierwszeństwo przyjazdu do

Wilna.

Sensacyjne zwycięstwo Węgier.
BUDAPESZT. (Pat). Wobec

40.000 ludzi reprezentacja Węgier
odniosła sensacyjne zwycięstwo w
meczu piłki nożnej nad reprezen-
tacją Angljj w stosunku 2:1, Do
przerwy 0:0. Na meczu był obecny
regent admirał Horty.

Start Nurmiego,
HELSINKI. (Pat). Paovo Nurmi

startował w tych dniach w biegu na
przełaj o mistrzostwo okręgu helsin-
kowskiego na trasie 8 i pół km,
Pierwsze miejsce zajął Nurmi w do-
brym czasie 28 minut 05,3 sek.

ZATARG MIĘDZY KAJAKOWCAML
Na Wilji około przystani wioślarskich

wynikł  zatar$ między  kajakowiczami.
Obrzucili się oni wzajemnie kamieniami.

Kilka osób zostało poszkodowanych,  Za-
targ wynikł na tle prywatnem.  Kajakow-

cy nie są zrzeszeni w organizacjach wio-

ślarskich.
 

KRONIKA POLICYJNA.
— Z lokalu Bazaru Przemysłu Ludowe-

go (Zarzeczna 2) skradziono różnych nici,

wartości 35 zł. Kradzieży dok'nał Jakalis

Jakób Góra Bouffałowa 14), którego ze

skradzionemi nićmi zatrzymano.

— Na gorącym uczynku. Matulewicz

Ignacy (Tomasza Zana 20) został zatrzyma-

ny na gorącym uczynku usiłowania — Кга-

dzieży pieniędzy z torby  konduktorskiej,
pozostawionej w autobusie,

WYPADKI.
— Utonął uczeń w stawie. Wajman

Jakób-Moszek , uczeń szkoły ogrodniczej

w _ Jerozolimce, podczas kąpieli w
stawie około Jerozolimki, utonął. Zwłoki

wydobyto.

— Nieszczęśliwy wypadek, Na ul. No-
wogrodzkiej wskutek spłoszenia się konia

w dorożce, powożonej przez Jacewicza

Pawła (Jelenia 29), wypadła z dorożki na
bruk Lutomska Helena, lat 60. Lutomska

doznała ogólnego potłuczenia ciala.

ddDAADDb
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIŁGO
Przyjmuje zamówienie na
wszeikie roboty drukarskie

Broszury, tebele, +4aproszena afisze

okólniki plakaty, biiety wizytowe

| Ceny konkurencyjne.
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 WARSZAWA. (Pat), W. 5-ym
„dniu 4-ej 29-ej polskiej państwowej
loterji klasowej padły następujące
większe wygrane na numery losów:

ZŁ. 50.000 — 49357,
| ZŁ 15,000 — 77730.
' ZŁ 10.000 — 1000, 45185, 52959,
65713, 72978.

' . ZŁ 5.000 — 6992, 19938, 55054,
"67740, 74517, 101146, 117299 i 133697

CERZE ERZE

Kalendarzyk wyborczy na nrowineli,

Kto wygrał na loterj:?

 



Z KRAJU.
Budowa Kolei Druskieniki dworzec —

Druskieniki — uzdrowisko.

Roboty przy budowie odnog: ko-
z Druskienik dworca doiejowej

Druskienik uzdrowiska są już w

pełni. Grupa inżynierów i techni-

ków oraz wykreślarzy kolejowych |

uwija się wśród oddziałów juna-

ków, przybyłych z różnych stron

Polski celem budowy odnogi kole-
jowej.

Narada w sprawie budowy

GŁĘBOKIE. (Pat). (Wi dniu 10
bm. odbyło się w Głębokiem zebra-

nie przedstawicieli organizacyj spo-

łecznychi społeczeństwa  miejsco-

wego w sprawie

dworca. Na zebraniu stwierdzono,

że obecny stan rzeczy utrudniaeks- |
port wysoko wartościowego drzewa,,

stan bezpieczeństwa utrzymywać

budowy nowego,

; Rozpoczęte prace przy budowie

| odnogi postępują z każdym dniem

|raźno naprzód.
| Roboty potrwają od maja do

września rb. (We wrześniu odnoga

ma być prowizorycznie ukończona.

Koszta budowy zostały obliczone na

sumę 2 nil. 150 tys. złotych.

nowego dworca kolejowego.

się daje na obecnym dworcu z trud-

nością, mała poczekalnia nie odpo-

wiada potrzebom ruchu pasażer-

skiego. (W wyniku uchwalono

wszcząć kroki w kierunku realizacji

i budowy nowego dworca, przyczem

zebrani podpisali odpowiedpi me-

morjał do władz.

Pożary leśne.

WILNO-TROKI. (W. Oddziale
VII leśnictwa Jagiellońskiego, koło
wsi Cieszkany, gm. turgielskiej, po-
wstał pożar lasu, wskutek czego
spaliło się 3500 m. kw. wrzosu i su-
chych gałęzi,

OSZMIANA. W. pobliżu maj.

;którego spaliło się około 6 ha lasu

| młodocianego . sosnowego. Straty

wynoszą 1500 zł. Pożar powstał naj-

prawdopodobniej wskutek  zapró-

szenia ognia przez przechodnia.

OSZMIANA. W. lesie rządowym,

położonym za wsią Iwaszkowicze,

DZIENNIK MIEENRSZKI

Uprowadzona przez cygankę?
Duże poruszenie wywołała w towarzystwie cyganki, udającej się w

dzielnicy Biory w: Białymstoku wia-|kierunku lasu—zaniepokoiły matkę,

domość o usiłowaniu uprowadzenia . Marję Nowikową.

przez wędrujących cyganów uczeni- Bez namysłu pobiegła ona we

cy szkoły powszechnej, 11-letniej|wskazanym kierunku, w poszukiwa-

Aleksandry Nowik, zam. przy ul.|niu córki. Po długich i mozolnych

Tarnowskiej 2. | parókhydkóóch udało się jej odna-

Nowikówna została podstępnie |leźć córkę, która — nie przewidując

zwabiona przez przechodzącą cy- |nic złego — odpoczywała w lesie w

gankę, która przyrzekła pokazać jej, |towarzystwie cyganki, Teodory Toł-

w: jakich warunkach żyją cyganie.  kacz. O zajściu tem Nowakowa za-

Dłuższa nieobecność dziewczynki|meldowała policji, która wszczęła w

oraz wiadomość, że widziano ją w| tej sprawie dochodzenie.

Nowy instremezt muzyczny.
W moskiewskich „kołach muzycz- IW warszawskiej gminie żydow-

nych wywołał wielkie zainteresowa- skiej wykryto aierę, w którą zamie-

nie wynalazek inżyniera Ananiewa, sząni są członkowie zarządu. Je-

który skonstuowałnowy instrument, szcze przed kilku laty księżna Ra-

pod nazwą „sonar”. Jest todrew- dziwiłłowa zapisała gminie żydow-

niana skrzynka, przypominająca 07 skiej dom przy ulicy Dzielnej. Zapis
biornik radjowy „Funkcja „SONATU |ten wywołał wiele komentarzy, ale
polega na zjawiskach radjowych. testament był sporządzony prawnie.

„Świst, huk j inne dźwięki, jakie sły- Zmarła zapisała na różne cele duże

szeć można w odbiorniku radjowym, | kwoty, a między innemi znajdował

naprowadziły mnie na myśl wybudo- | się również zapis i dla gminy ży-

wania instrumentu, harmonizującego |; dowskiej. |

te dźwięki” — mówi wynalazca.| Gmina przyjęła dar, jednak po-|

Podczas grania instrument włącza ' stanowiła sprzedać dom, a za otrzy-

się do sieci elektrycznej a przez na- mane pieniądze wybudować szkołę

cisk palców na odpowiednie pręty dla dzieci na Czerniakowie. Dom

powstają dźwięki, które mogą być sprzedano za 30.000 dolarów. Kupio-

różnych odcieni, długości ibarwy. | no plac i powołano komisję z pięciu

Nauka na „sonarze* jest o wiele | osób, która miała zająć się rozpisa-

łatwiejsza, niż nauka na instrumen- niem konkursu, powierzeniem robót

tach smyczkowych Wynalazca nie- | oraz kontrolą nad budową domu. W

 

WARSZAWA. (Pat). Giełda. Waluty:
Belgja 123,67 — 123,98 — 123,36. Berlin
208,55 — 209,07 — 208,03. Gdańsk 172,67—
173,10 — 172,24. Holandja 358,62 — 359,55

— 357,75. Londyn 27,03 — 27,16 — 26,90.
Nowy Jork 5,28 — 5,31 — 5,25. Nowy Jork

kabel 5,28!/} — 5,31/: — 5,25!/2 Paryż

24,95 — 35,04 — 34,86. Praga 22.04 — 24,09

— 2199. Stokholm 139,35 — 140,05

138,65. Szwajcarja 171,65 — 172,08—171,22.

Włochy 45,07 — 45,19 — 44,95. Tendencja

riejednolita.

Akcje: Bank Polski 90, Częsiocice 20.

Cukier w-ski 19,50 Lilpop 12,20 — 11,80.,

Starachowice 11,75 — 11 — 11,25. Ten-į

„Testament ksigžoej Radziwiłłowej i ytandaj w gminie żydowskiejwWarszawie
ner i Piżyc. 5 |

Wbrew oczekiwaniom, nie rozpi-|
sano otwartego konkursu, ale przy-|

jęto oferty od pięciu firm budowla-!

nych. Oferty były następujące: bra-,

cia Lichtenstajn złożyli kosztorys|
budowy domu na 110.000 złotych,|

firma „Wierny” na 100.000 zł., firma |

Hirszbajn na 93.700 zł., firma Diner)

na 93.000 zł, oraz firma Radzano- !

| wicz na 80.700 zł. |

Wybrano firmę Diner, ponieważ

jej właścicielem był członek zarządu:
gminy i zarazem członek komisji. W
łonie gminy wybuchła z tego powodu

awantura. Przeciwnicy podkreślali,
że konkurs był zamknięty oraz, że

faworyzowanie „członka komisji jest
niedopuszczalne. Pozatem firmie Di-
ner ostawi rzut ‚ „ otręby pszenn. miałkie 11,25 — 11,50%

PZWONO a PEpopeł Gryka, ziemniaki, siano, kasze i len —4
niła już raz bankructwo i, że w SWO- bez zmian.

łda.
dencja przeważnie mocniejsza.

Papiery procentowe: 3 proc. poż. bu-

dowiana 45 — 45,25 — 45. 4 proc. poż.

inwestyc. 113. 4 proc. poż. inwestyc.-se-

ryjna 119,75. $ proc. poź. konwersyjna 65,50

— 66 — 65,75. 5 proc. poż. kolejowa 59 —

59,50. 6 proc. poż. dolarowa 77,25 — 78 —

71,75. 4 proc. poż. dolar. premj. 53,50 — 54

— 53,65. 7 proc. poż. stabilizacyjna 69,50

— 68,63 — 68,75. 7 proc. poż. stabilizacyjna

(drobne) 70,00 — 69,00 8 proc. oblig. bud.

BGK. 93 4 i pół proc. listy zast. ziem. 52

— 51,50. 5 proc. listy zast. W-wy 33 r.

57,75 — 58,50 — 57,50.

Dolar prywatny 53,26.
Rubel (5-tki) 4,62 (10-tki) 4.65.

 

 

WZROST PAPIERÓW POLSKICH.
NOWY JORK. (Pat). W dniu 10 bm.

na giełdzie nowojorskiej zanotowano dal-
szy wzrost papierów polskich. 7 proc. po-

życzka stabilizacyjna osiągnęła rekordowy

kurs 116, wobec 111,25 w dniu 8 bm. Inne
pożyczki zanotowano jako następujące:
8 proc, dillinowska 88 wobec 86,50, 7 proc.

warszawska 68 wobec 65,375 oraz 7 proc.

śląska 70 wobec 68.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
1 LNIARSKA W WILNIE

z dnia 11 maja 1934 r.

Za 100 kg. parytetWilno.

Ceny tranzakcyjne: Oowies zdeszczony
12, mąka pszenn. 0000 A luks. 30—30,37'/e,

żytnia 55 proc. 21,50 — 22, mąka:mąka
żytnia 65 proc. 18. Mąka żytnia razowa 16:

Ceny orjentacyjne: Żyto il standart
12,25 — 1250. Pszenica zbier. 16 — 17
Jęczmień na kaszę zbier. 14—15. Mąka
pszenn. 0000 A luks. 30—32. Mąka żytnia:
razowa 16—16.50. Otręby żytnie 10—10,50%

śeAseewaninew |
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dawno demonstrował swój wynala- skład tej komisji weszli: prezes gmi- im czasie budowała galerję gminie,: „Wielkie-Soły, gm. solskiej w lesie,
Wenan-
wskutek

śm. solskiej, powstał pożar, wsku- : :

tek którego spaliło się około 2 halzek w konserwatorjum moskiew-

lasu młodocianego. ras: - mew. skiem. ci rooms.wee mimikę Zarządu gminy Lerner,
| ny żydowskiej Mazur i członkowie. która się zawaliła.

należącym do Łacińskiego
cjusza, wybuchł pożar,

Kaminer, Di- | i

 

   

 

 

 

   

Przed 2
Nr. p. K. R. Z.F. O. 79/34.
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Biuro Pośrednictwa Pracy
przy Wileńsko Nowogródzkie|] Izbla Lekarskie]

ogłasza konkurs na stanowisko
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Letniska
wiili położonej nad

brzegiem Wiijj: przy szosie Niemeń-

czyńskiej 2, z wodociągiem I kanali-

zacją, lodownią, ogrodem Inspekio-
wym I parkiem, oraz dojazdem auto-

busem, — do wynajęcia. Cena 200 do
300 zł. dowiedzieć się Wileńska 32

m. 4 godz. 17—19-a. į

 
 

    

 

Pralnia
Bieliznę brudną prze-
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

| ein cudownie fi-

Kryzysowa | :
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— A w palacu?
— Nie wpuszczą tam pana.
Brun» wyjaśnił pośpiesznie:

— Kabina telefoniczna jest zamknięta od siódmej wieczorem... przenocują nas w zamku?
Dziewczyna wybuchła śmiechem:
— Amo, sprobujcie panowie... Przyjmą was strzałami!...
Bruno udał wielkie oburzenie:

ъ

 

  

    

GEORGES HOFFMANN.

Fabrykanci złota.
‹ Przekład autoryzowany z francuskiego

Bruno i Jacques w milczeniu szli wzdłuż muru, aż stanęli przed

bramą,nawprost giówiej części pałacu. Nagle pojawiły się jakieś cienie:

to dwa dogi niemieckie z szorstką szerścią, wielkie jak cielęta, rzuciły,

się w milczeniu na żelazną kratę ogrodzenia.

ё — Wiscekle besije! — marzekai Jacgues, colając się szybko — szcze-

kają tylko wtedy, kiedy nie mogą sobie same dać rady. Jednym skokiem

przewracają człowieka, a jak dobiorą się do garła, winszuję...

Podworze było ciemne i suche. Zaledwie można było odróżnić ciem-

ną sylweikę Ponthieu six, stojącego obok kamiennego wodotrysku,

— Chodźmy do wsi — zadecydował bruno. — Dowiemy się tam

czegoś na pewnol Ale właściwie gdzie jesteśmy? Masz mapę?
— Oczywiście! Nie trałiibym przecież do Genewy, kierując się

tylko węchem! Ostatni słup kilometrowy na szosie przed górką wskazy-

wał Beliegarde o cztery kilometry,

Przy wjeździe do wsi paliia się samotna latarnia elektryczna.Ro-

złożyli mapę i szybko zorjentowali się w terenie. Wieś nazywała się

Vanchy, a pałac był zaznaczony małym trójkątem. Kominwentylacyjny,

przez który wydostał się poprzedniej nocy Bruno, musiał być gdzieś

między Fort - LEcluse i Vanchy.
Na progu najbliższego domu siedział jakiś staruszek, paląc fajkę i

przygląda: im się uważnie, Bruno podszedł do niego.
— Czy jest tu gdzieś teleton? Może pałacu, albo w zajeździe?

— ŻZdarzył się nam wypadek o paręset metrów stąd... Musimy
sprowadzić mechanika z Bellegarde... Dlaczego nie mieliby nam pozwo-
lić zateletonować z pałacu?

Stary znowu splunął nie odpowiadając. Jacques powtórzył:
— No, dlaczego?
Tamten spojrzał bokiem:
— Dlaczego, że... odpowiadział z wahaniem, kończąc dopiero po

chwili: — takie rzeczy...
— (o takiego?
Stary machnął ręką.

3 — Niech panowie idą do zajazdu. Znajdą tam panowie na pewno
kogoś, co zgodzi się jechać na rowerze do Bellegarde po mechanika. A
do pałacu lepiej nie chodzić,..

3 Młodzi ludzie zrozumieli wreszcie, że nic więcej z niego nie wy-
ciągną. Poszli dalej. Znaleźli bez trudu zajazd, gdze zasiedli nad szlkan-
kami a Naa

—Panienko — rz Bruno do ładnej, usługującej im dziewczyny—
podobno nie można już telefonować doBellegarde? 2 sy,

— żnie, Mocą pana, a do siódmej...
—Może znajdzie się tu ktoś, ktoby się zgodził jechać po hani-

ka do Bellegarde... Dostanie dobrą pij ają e : ROA
— Możnaby poszukać...
— A może przespalibyśmy się tutaj... Są pokoje do wynajęcia?
— O, nie... i niema innej restauracji w Vanchy. o już lepiej iść pie-

chotą do Bellegarde... Najwyżej pół godziny drogi... 
   

  

  

  

  

     

  

   

— Jakio? A cóż to za dzicy ludzie....?
Zbliżył się oberżysta.
— Szklaneczkę, panie gospodarzu — zaproponował Bruno. '
Tamien odmówił i ruchem ręki odesłał dziewczynę do kuchni. M

mo, že miai chytre spojrzenie + zacięte usta, Bruno zaryzykowai pytani*!
— z. m że mieszkańcy sai niebardzo są gošcinni? j
— Mają widocznie swoje powodu — rzekł gosf TŽ
— Tak? A jakie? A SB
Własciciel zajazdu spojrzał niechętnie.
— (o to pana może obchodzić?
I odwrócił się na pięcie.
— Nie można powiedzieć, żeby tu ludzie byli zbyt rozmówni

mruknął Bruno, 4
— %_ач{ешдеM za to. '
— Tak. Nie trzeba za bardzo nalegać lub chcieć płacić mó p

głoby to wzbudzić podejrzenia... Grajmy i ab dalej kodeka, Isa
którym zdarzył się wypadek. я

Zawołał oberżystę:
— Proszę nam znaleźć kogoś, ktoby się zgodził jechać do Bell

garde po mechanika dia zreperowania nam maszyny.
sA Gospodarz wyszedł z pośpiechem, chcąc się widocznie jak najs

ceł wd ciekawych podróżnych. W chwilę później zjawił się m*
chłopak.

   Bruno i Jacques Bergmans wyszli z nim razem, tł ;i umacząc, co
zrobić. Jacques udawał, że mocno kuleje, ^

 

   
Stary spiunąt daleko żółtą śliną i rzekł powoli: — To niemożliw: SGH ALE: potłukł się, ledwie chodzi... a może (D. c a.)
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