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REDAKCJA i ADMINISTRACJA:

Administracji i Drukarni 12-44.
20 do 24-ej.

Wilno, Mostowa 1.

w niedziele od 12 do 13-ej.
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T Od Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENMIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 Maja 1934 r.

  
   

 

 
Formowanie nowego rządu

zakończy się dziś,
fTelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Dezygnowany na stanowisko premjera, prof. Leon
Kozłowski, ukończył w ciągu dnia wczorajszego konferencje z osobami,
Mmającemi wejść w skład jego gabinetu.

Dziś o godzinie 13 m. 30 po powrocie p. Prezydenta R. P. ze Spe-
ly, nowy gabinet przedstawi się głowie Państwa, poczem ma nastąpić
zaprzysiężenie ministrów.

Sytuacja w porównaniu do dnia wczorajszego ulegia pewnej zmia-
nie. Mianowicie, przewidziany ma stanowisko ministra rolnictwa kurator
Liceum Krzemienieckiego, p. Juljusz Poniatowski, nie przyjął propone-
wanej mu teki, wobec czego na stanowisku ministra roinictwa pozosta-
nie nadal p. Nakoniecznikoff-Klukowski. W ten sposób zmiany obejmą
Jedynie teki ministerstw przemysłu i handlu oraz opieki społecznej.

Pierwszą z nich obejmie dr. Henryk Floryar-Reichmann, drugą zaś
wojewoda kielecki, Paciorkowski.

Miebawem mają nastąpić zmiany na stanowiskach podsekretarzy 
| stanu.   
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| wiedzi na memorandum litewskie! zbliżenia

M. i. mówi się o ustąpieniu z prezydjum Rady Ministrów podse-
kretarza stanu do spraw politycznych, p. Siedleckiego, którego zastąpi
Obecny kierownik biura sejmowego mjr. Dziadosz.

Obiega także pogłoska, że do pomocy p. Kozłowskiemu ma być
óźniej dodany wicepremier. х

Jako kandydatį na to stanowisko wymieniany jest p. Miedziński.

Prasa niemiecka o zmianie rządu.
BERLIN. (Pat). Wiadomość o dy- cieszą się również

15% gabinetu w Polsce i o powie-  szałka Piłsudskiego.
zeniu misji utworzenia nowego rzą- Dzienniki zaznaczają, że zmiany
du przez prof. Leona Kozłowskiego|w ministerstwach Opieki Społecznej,

 hadeszła tu wczoraj popołudniui|Rolnictwa i Reform Rolnych oraz
omentowana jest w pierwszych wy|Przemysłu i Handlu nasuwają przy-

daniach dzienników  poniedziałko- puszczenie, że cała rekonstrukcja
wych, Dziennik: podkreślają że do-|oznacza podjęcie zdwojonej walki z

zaułaniem mar-

| mniemani członkowie nowego rządu! kryzysem i jego skutkanii.

na memorandum litewskie.

 

Odpowiedź
RYGA (Pat) Urzędowa agencja estońska opinja publiczna nastrojona

łotewska ogłasza w sprawie odpo- |jest nadzwyczaj przychylnie do idei
tw bałtyckich,

następujący komunikat: W| dalszym ciągu odpowiedź ło-
Łotewski poseł w Kownie Ekis i tewsko-estońska podkreśla, że oba

| Doseł estoński Leppik odwiedzilili- rządy gotowe są przystąpić do roZ-
| iego ministra spraw zagranicz- patrzenia wstępnych w. ów;

Rych Zauniusa, wręczając odpowiedź | które winne stać się współpracą
Tządów łotewskiego i estońskiego trzech państw, opierając się na wy-
Ta memorandum litewskie z 25. IV. |suniętych w memorandum litew-

hych odpowiedziach posłowie obu|nich konieczne zmiany i poprawki.

Daūstw sojuszniczych z zadowole- Dla przyśpieszeniatej pracy Ło-
hiem podkreślają chęć rządu litew- | twa i Estonja proponują, aby prowa-
skiego co do zacieśnienia węzłów dzić ją w drodze bezpośrednich ro-
Między Łową i Estonją z jednej a |kowań pomiędzy 3-ma zaintereso-
Litwą z drugiej strony. Łotewska i wanemi państwami.

| Polsce w państwach bałtyckich.
E! ‚ elefonem od wlasnego korespondenta.j

RYGA. W kołach politycznych zwraca uwagę, iż równocześnie z de-
Kyzją rządu litewskiego zaofiarowania współpracy z Łotwą i Estonją ce-
m. utworzenia bloku państw bałtyckich rozpoczęła się gwałtowna akcja
ropagandowa antypolska w Rydze i Tallinis. Rząd litewski rozwinął ca-
yz aparat agitacyjny, aby pokłócić i poróżnić Łotwę i Estonję

 * Polską. ;
Niema dość głupiej intrygi, którejby agenci litewscy nie puścili w

luch dla zamącenia przyjaznych stosunków polsko - łotewskich lub pol-   
        

    

  

 tko-estońskich. Zanotować trzeba przedewszystkiem wydanie odezwy
Przez Zarząd Tow. zbliżenia litewsko-łotewskiego do narodów łotewskiego
I estońskiego, w której otwarcie mówi się o istnieniu tajnej umowy
bolsko-niemieckiej w sprawie rozbioru terytorjalnego Litwy i Łotwy. Au

rzy odezwy nie wahają się publicznie rzucać kłamliwego twierdzenia
lą wzbudzenia nieufności wśród Łotyszów.

Dla podjudzenia estończyków wymyślono w Kownie inną intrygę.
W prasie kowieńskiej ukazała się sensacyjna wiadomość, że rząd polski
łożył w Tallinie protest przeciwko decyzji przyjęcia Litwy do bloku
ństw bałtyckich. Wiadomość ta jest, jak poinformowaliśmy się w ko-

„ich miarodajnych, z palca wyssana, Litwinom jednak chodzi o chwilo-
Vy efekt niekorzystny dla Polski.

Trocki w Chamonix.
"n

WARSZAWA. Jek donosi prasa paryska,' Lejba Brons:tejn—Trock
Bd dn. 4 do 13 b. m. przebywał w Chamonix.

Telefon Redakcji,
Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie,od 9 do 2O-ej,

„Dziennik Wileński" wychodzi codziennie.

ILF.

tena numeru 20 gr.
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Otwwrcie sesti Rady Ligi Narodów.
GENEWA (Pat).

Ligi Narodów rozpoczęła
przed południem pod przewodnic- gierską wpisać na następną sesję.

79 sesja Rady ,iów granicznych  jugosłowiańsko-
się dziś węgierskich. Postanowiono notę wę-

twemi Vasconcelosa, byłego premje-| Następnie Rada zajęła się spra-
ra Portugalji i przy udziale ministra | wami budżetowo-administracyjnemi,

nistrą Raczyńskiego, barona Aloi- nem przyjęła bez dyskusji raport
syego, ministra Osusskyego (Cze-|komisji do spraw uchodźczych, ko-
chosłowacja) itd. |misjj ochrony kobiet i dzieci, eks-

Rada odbyła przed południem pertów statystycznych jak również
posiedzenie poufne, na którem za- koawencję o zwalczaniu nielegalne-
jęła się ustaleniem porządku obrad go handlu narkotykami i rozpatry-
bieżącej sesji. Wywiązała się dys- wano sprawę granicy pomiędzy te-
kusja nad wpisaniem doporządku rytorjami mandatowemi w Syrji i
noty węgierskiej, dotyczącej incyden Palestynie,

Rumuński i iurecki ministrowie
spraw zagranicznych w Białogrodzie.

BIAŁOGRÓD (Pat). Dziś wpo- cji i Jugosławji odbyli dziś konie-
łudnie przybyli do Białośroduspe- rencję, która trwała 3 godziny. Po
cjalnym pociągiem z Bukaresztu mi-,tych naradach ogłoszono oficjalny
nister spraw zaśranicznych Rumunji komunikat, gioszący, że trzej mini-
Titulescu oraz minister spraw za- strowie uzgodnili swój punkt widze-
granicznych Turcji Teviik Ruszdi nia w sprawach bieżących, zwłasz-
bey z towarzyszącymi im urzędnika- cza w kwestjach wynikających z
mi. Obu ministrów spotkał na dwor-|paktu bałkańskiego.
cu minister spraw zagranicznych Ju-| Po konierencji ministrowie Titu-
gosławji Jevtić, Z dworca goście lescu i Ruszdi bey udali się do pa-
udali się do ministerstwa spraw za- | łacu królewskiego, gdzie wpisali się

I
granicznych, gdzie minister Jevtić do księgi audjencjonalnej,
podejmował ich śniadaniem. W godzinach popołudniowych

BIAŁOGRÓD (Pat). Ministrowie | Ruszdi bey opuścił Białośród, uda-
spraw zagranicznych Rumunji, Tur- jąc się w kierunku Wiednia.

Układ gospodarczy
włosko-austro-węgierski.

RZYM (Pat). Półurzędowy ko- szość posiada charakter produkcji
munikat donosi o podpisaniu w dniu typowo włoskiej,
dzisiejszym układu gospodarczego „ Ukiad włosko-węgierski zawiera
między Austrją, Węgrami i Wło< zobowiązania Włoch do nabycia
chami. : ‚ |/1,000.000 q. zboża węgierskiego,

Układ włosko-austrjacki zawiera Węgry zobowiązują się do wzięcia
koncesję dla Austrji, mocą której pod szczególną uwagę żądań wios-
Austrja uzyskuje prawo preferencyj kich w sprawach uiaiwien celnych
na dużą ilość produktów przemysło- ,w granicach klauzuli największego
wych, oraz zawiera koncesje na uprzywilejowania oraz w sprawie
rzecz Włoch, które w ramach klau- | ziagodzenia systemu zakazu wwozu.
zuli największego uprzywilejowania| Komunikat podkreśla dalej, że
uzyskują ułatwienia celne na pewną | trzy państwa porozumiały się, celem
ilość produktów, z których więk- wprowadzenia ulepszeń do istnieją-
JE-RORORIW SELCK RE |Cych między nimi układów dwu-

i E
i T stronnych, podpisanych w Semme-

 
  

с  

Barthou, lorda pieczęci Edena, mi-a na krótkiem posiedzeniu publicz|

W swoich całkowicie uzgodnio- skiem tezach i wprowadzając do

Nowa propaganda litewska przeciwko,

(lelefonem od własnego korespondenta.) 1°

Nikt go nie poznał, ponieważ zgolił on wąsy i bródkę. j

ringu. ii sk
Austrjacy mają popierać port

triestenski a Węgrzy tiumski,
Przedstawicieie Austrji i Węgier

podpisali układ zapewniający zbyt
Nie przewidując żadnych prze-

szkód, które byłyby nie do pokona-
nia przy opracowaniu wsiępnych
zasad, Łotwa i Estonja zapraszają
Litwę do przyłączenia się do łotew-
sko-estońskiej umowy  sojuszniczej
z dnia 17, IL 1934 r.  Oświadczenie tej treści zakomu-
nikowane zostało równiez posłom
litewskim w Rydze i Tallinnie. |

 

®

| Nieustanne za
PARYŻ. (Pat). Wczoraj w godzi-

nach popołudniowych odbyła się ma
nifestacja byłych kombatantów de-|
partamentu Sekwany, Przed wyru-|
szeniem pochodu doszło do incyn-
dentu z grupą byłych kombatantów
komunistów, którzy zawiesili czer-
wony sztandar na jednej z latarń, W!

LONDYN (Pet). Agencja Reutera
donosi, że ambasador brytyjski w
Waszyngtonie otrzymał polecenie
poinformowania się u rządu amery-
kańskiego, czy ten gotów byłby
przyjąć symboliczną zapłatę raty
długu brytyjskiego, przypadającą na
15 czerwca, czy też tego rodzaju
spłata byłaby uważana prżez rząd
amerykański za niewywiązanie się

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE. |

Posiedzenie sejmu śląskiego
wyznaczone zostało na 16. V. na |
godz. 15. Porządek obrad przewi-,
duje m. in. sprawę przyłączenia.
Chorzowa i Hajduk do Królewskiej|
Huty. ` |

* W, dniu dzisiejszym, o godz.
'10,50 odleciała samolotem w drogę.
powrotną do Berlina wycieczka.
dziennikarzy niemieckich, |

 

да

 

zboża węgierskiego w ilości 2,200.000
tonn oraz gwarantujący rozszerzenie
rynku węgierskiego dla austrjackie-
$o wywozu przemysłowego.
W zakończeniu komunikat pod-

kreśla, że powyższy ukiad i poro-
zumienie przyczynią się do cdbudo-
wy gospodarczej Europy środkowej
zgodnie z zasadami protokółu rzym-
skiego z 17. IIL rb.

  

ORDY

jścia we Francji.
rezultacie doszło do bójki. Aresz-
towano kilka osób, Następnie po-
chód przeszedł przez Pola Elizej-
skie. Wyłoniono delegację, która u-
dała się do ministra Sarraut, by
przedłożyć rezolucje. Kombatanci
uważają, że zarządzenia władz są
znikome w stosunku do skandalów

Symboliczna zapłata
ratówki angielskiej.

z zobowiązań. Agencja Reutera po-
daje dalej, że większość członków
gabinetu brytyjskiego sto na stano-
wisku, że, o ileby symboliczna
spłatą długu brytyjskiego była po-
traktowana przez rząd amerykański
jako niewywiązanie się z zobowią-
zań, w takim razie należałoby wo-
$óle zaniechać nawet i symbolicznej
zapłaty.

ZAGRANICZNE.

*° 7 СусуКаги donoszą, że paro-
wiec „Mandżuko* był w niedzielę
rano ostrzeliwany na Amurze przez
baterję sowiecką, Szczegółów brak.
No pokładzie znajdowali się podob-
no liczni podróżni, m. in. pułkownik
japoński Podobno jest kilku zabi-
tych i rannych,

..

 

  

odkopał u podnóża gór Elborus w m.
Chah-Tepe miasto przedhistoryczne,
datujące się według obliczeń z przed
2.000 lat przed Nar. Chr. Powstanie
tego miastą ma sięgać wieku miedzi.

    

Archeolog szwedzki dr.Arne |

zagranicą 8 zł.

 

Konto czekowe P,

Ks. Biskup
|  (Lomża KAP). J.E. Ks. Biskup Sta-
įnisiaw Lukomski wydał niezwykle
įaktualny dla obecnych stosuakėow w
„szkolnictwie List pasterski o nauce
|religji i duszpasterstwie szkolnem.
| „Jednem z głównych zadań Koś
cioia Chrystusowego—pisze Ks. Bi-
skup — jest nauczanie wiary, lo
zadanie spełnia Kościół w świąty-
niach oraz w szkołach dla pożytecz-
nego nauczania przeznaczonych.

Stolica św. zawierając w r, 1925
z Państwem polskiem układ zwany
Konkordatem,  szczególniejszy na
cisk położyła na naliczanie religji w
szkołach, które ma się odbywać z
upoważnienia Kościoła, bo naucza-
nie wiary nadprzyrodzonej przez Pa-
na Jezusa jest powierzone Kościoło-
wi. Poprzednio także Konstytucja
Polska nałożyła na Państwo obo-
wiązek wprowadzenia i utrzymywa-
nia nauki religii w szkołach pow-
szechnych i średnich.

Žatem na podstawie Konstytucji
i Konkordatu nauka religjj w szko-
iach odbywać się powinna i to pod
kierownictwem i nadzorem iŃościoła

a przez nauczycieli przez Kościół do
nauczania upoważnionych.

ronieważ owe przepisy Konsty-
tucji i Konkordatu wymagały jeszcze
szczegółowych wyjaśnień, Władza
kościelna w  Władzą szkolną we
wspólnem porozumieniu zaraz,po za-
warciu Konkordatu najpotrzebniej-
sze wypaśnienia uzgodnity i ogłosi-
ty. Atoli w ostatnich czasach poczę-
ły zachodzić w tych sprawach po-
ważne nieporozumienia. Niektóre
Władze szkolne przestały przestrze-
gać pewnych przepisów tych obowią
zujących umów, wskutek czego po-
wstało w dziedzinie nauczania i wy-
chowania religijn. młodzieży szkolnej
przykre i szkodliwe zamieszanie, Sta
ranią Władzy kościelnej o utrzyma-
nie nadal zgodnego traktowania tej
doniostej sprawy, jaką jest nauczanie
religii w szkołach, nie odniosły po-
żądanego skutku. Owszem stan ten
pogarsza się coraz więcej,

W. naszej diecezji łomżyńskiej do
szło już do tego, że kilkaset młodzie-
ży w. szkołach jest bez naukiteligji
i bez bezpośredniej opieki duszpa-
sterskiej swojego ks. prełekta, ponie
waż władze szkolne nie powołują do
szkół księży, przezemnie wyznaczo-
nych, stawiają żądania niezgodne z
przepisami wykonawczemi ao Kon-
kordatu, iai, Lai

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
K. O. Nr. 80187.

Ogłoszenia,
Terminy

 

Łomżyński
o nauczaniu religji i duszpasterstwie w szkołach.

warunkach  złamałaby Konkordat
przez Państwo ze Stolicą św, uro-
czyscie zawarty.
Śonkordat bowiem zaraz w pierw-

szymi artykule mówi: „Mościoł kato-
licki, bez rożnicy obrządkow, korzy-
stać będzie w Kzeczypospolitej Pol-
skie z peinej wolności, Faństwo za-
pewnia Kościołowi swobodne wyko-
nywanie Jego władzy duchownej i
Jego jurysdykcji, jak również swobo
dną administrację i zarząd Jego spra

wami i Jego majątkiem, zgodnie z
prawami boskiemi i prawem  kano-
nicznem“,

Szkoła może nie pozwalać na
odbywanie w lokalu szkoinym ze-
bran religijnych, lecz nie może za-
braniać miodzieży w wieku szkol-
nym będącej, brania udziału w życiu
religijnemi w takiej formie, jaką Koś-
ciói uważa za stosowną j pożytecz-
ną dla dobra dusz młodzieży. Dziec-
ko bowiem należy przedewszystkiem
do Kościołą Chrystusowego i do ro-
dziców, odpowiedzialnych głównie
za religijne wychowanie młodego po-

kolenia.
Ktoby w tej działalności Kościo

łowi przeszkadzał, stałby się przed
Bogiem odpowiedzialny za przeciw-
działanie sprawie Bożej.

Zachęcam przeto miodzież szkol-
ną, aby jaknajliczniej zapisywała się
do stowarzyszeń religijnych 1 ше гга
żałą się przeszkodami stawianemi jej
przez szkołę. Proszę też rodziców,
aby w tym duchu wpływali na swoje
dzieci i nadal domagali się od władz
szkolnych przywrócenia nauki reli-
gji. A duchowieństwu polecam oto-
czyć młodych swoich paralian tem
serdeczniejszą i  gorliwszą opieką
duszpasierską, używając przytem
środków duszpasterskich,  zaleca-
nych przez Kościół św. Młodzież zaś
pozbawioną w szkole nauki religji,
zachęcam do uczenia się prywatnie
oraz do częstszego przysiępowania
do sakramentów św. A Pan Jezus
dopomoże jej do przetrwania tego
doświadczenia, którego nie ze swej

winy doznaje,
INadto wyjaśniam, iż Księża na-

uczający religii w; szkołach, co do
ustroju szkolnego i pod względem
węwnętrznego szkolnego porządku
stosują się ao przepisów szkolnych.

Natomiast co do czynności ka-
płańskich i duszpasterskich, do któ-
rych należą: nauczanie wiary w koś-
ciele czy w szkole, odprawianie na-
bożeństw, udzielanie sakramentów W, kilku pismach do Władz szkol

nych wykazywałem niesłuszność ich
stanowiska, jednak bezskutecznie.

głęboko zaniepokojonych o
dzieci, wychowywane w szkołach|
bez nauki religji Mimo tych zabie-|
gów dotąd nie przywrócono nauki

rej i Kościół i rodzice katoliccy i mło,
dzież na mocy obowiązujących prze-,
pisów mają prawo.

Obok tej krzywdy szkoła jeszcze
pod innym względem objawia swój
nieprzyjazny stosunek do religijnego
wychowania młodzieży. Oto od
duchowieństwa i od rodziców otrzy-
małem w ostatnim czasie: powiado-
mienie o zabranianiu naszym księ-
żodm prowadzenia na terenie szkol-
nym stowarzyszeń religijnych. Nie-
którzy nawet kierownicy szkół ta-
kie stowarzyszenia religijne rozwią-
zali, nie bacząc na to, że sprawy re-
liginjne, a więc także stowarzyszenia
religijne podlegają władzy nie szkoły
lecz Kościoła.

(Włądza świecka, któraby zabra-
niała zrzeszenia się katolików, star-
szych czy dzieci, w stowarzyszenia
religijne, stałaby się winną wkracza-
nia w prawa Kościoła a w obecnych 

   ОЙЕа 

** W dniu 12 b, m. król dokonał
w Wenecji otwarcia międzynarodo-
|jwej wystawy sztuki „Biennale”*, U
| wejścia do pawilonu polskiego powi-
| tał króla ambasador Wiysocki z mał-
| žonką. Król okazywał szczególne
|zainteresowanie pracami artystów,
należących do grupy bractwa świę-
| tego Łukasza oraz rzeźbami Wittiga
etc.

** HONG-KONG, (Pat). W. eksplo-
|zii gazów w Hong-Kongu wskutek
uszkodzenia zbiornika zginęło 20
osób, kilkaset osób odniosło rany.
Spłonęło kilka pobliskich domów,

Pozostały też nieuwzględnione kilka|
krotnie wnoszone prośby rodziców,;

swe|

religji w rzeczonych szkołach, do któ|

Św. i prowadzenie stowarzyszeń re-

|iigijaych, zależą oni od Władzy koś-
cielnej. Jeśliby kierownicy szkół na
odbywanie czynności duszpaster-
skich, up. zebrań stowarzyszeń reli-
gijnych w lokalach szkoinych nie
pozwalali lub uzależniali je od swo-
jego nadzoru, księża będą je odby-
wali w innych odpowiednich loka-*
lach parafjalnych.

Wiecie, drodzy diecezjanie, że

wizytując poszczególne paraije, za-
lecaiem Wam umiłowanie szkoły
polskiej jako waszej pomocnicy w
wychowaniu waszych dzieci. Prosi-
łem Was przy tej sposobności także
o utrzymanie dobrego stosunku z
nauczycielstwem, pracującem w bar-
dzo trudnych warunkach,

Nauczycielstwu zas wyraziłem
podziękę za jego ofiarną pracę oś-
wiatową i umoralniającą, l teraz to
samo powtarzam, przekonany głębo-
ko o potrzebie współpracy Kościoła,
domu rodzicielskiego i szkoły nad
urabianiem młodego pokolenia. Jed-
nak nie mogę być obojętny na to, że
religijny wpływ w szkole doznaje
coraz większych trudności i że nasza
katolicka młodzież w niektórych
szkołach jest już pozbawiona nauki
religji, prawem kościelnem i państ-
wowem wyraźnie przepisanej,

Pragnąłem, drodzy  diecezjanie,
uniknąć tej przykrej dla mnie odez-
wy, i dla tego zabiegałem kilkakrot-
nie u Władz szkolnych o naprawę
tego bolesnego stanu rzeczy.

Ponieważ Władze szkolne nie o-
kazały dotąd skłonności do przy-
wrócenia nauki religji i nieprzyjazna
akcja przeciwko stowarzyszeniom re
iigijnym młodzieży szkolnej nie usta-
je a nadto dochodzą mnie skargi, ja-
kobym młodzieży dotkniętej temi
zarządzeniami szkoły nie wziął w
obronę, byłem zniewolony dać Wam
niniejsze wyjaśnienie i udzielić wska 

  

zówek odpowiedniego postępowa-
nią *
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Zmiana warty.
Tak się to już od kilku lat nazy-.

wa.
imni, ciągle jednak tacy sami.

Prasa sanacyjna usiłowała kilka- |

krotnie zaprzeczać wiadomościom

mmnych dzienników o spodziewanych
zmianach w rządzie. Zaraz po zam-

knięciu sesji parlamentarnej było

wiadomem, iż p. Jędrzejewicz nić

zostanie. Jak i przy poprzednich
zmianach, mówi się, iż przemęczył

się i potrzebuje odpoczynku. Natu-

ralnie powody są inne, W, każdym

razie pizy pożegnaniu p. Jędrzeje-

wicza należy stwierdzić, iż zrobił

swoje. Wprowadził nowe metody i

nowego ducha w szkolnictwie, co

wywoływało niejednokrotnie poważ-

ne zastrzeżenia ze strony katolic-

kich władz kościelnych, zniósł auto-

nomję szkół akademickich, wprowa-

dzii przepisy, ksępujące życie i roz-

wój stowarzyszeń akademickich,

wreszcie bardzo wydatnie umożli-
wił rozrost słynnego „Legjonu Mło-

dych“.

Ze względów powyższych nie bę-
dzie zapomniany w hustorji oświaty
i wychowania w Polsce.

Nominacja następcy p. Jędrzeje-

wicza w osobie profesora prehistorji

uniwersytetu lwowskiego, p. Leona

Kozłowskiego, jest zupełnie nieocze-

kiwana W, licznych pogłoskach, po-
przedzających zmianę w rządzie, ni-

gdy nie był wymieniany i zapewne

niespodzianką jest to mianowanie

nawet dla sanacji. Podobno uchodzi

za znawcę spraw gospodarczych.

Był, jak wiadomo, ministrem reform

rolnych do czasu połączenia tego
ministerstwa z ministerstwem rol-

nictwa, ostatnio zajmował stano-

wisko wiceministra w skarbie. Na-

leży do liczby osobistości, obdarza-

nych sympatją przez p. Prezydenta

Rzeczypospolitej. Często podobno

bywał na Zamku, gdzie prowadził

rozmowy na teraaty gospodarcze.

0. Według przewidywań, ta właśnie

dziedzina ma być w najblizszym

nadchodzącym okresie przedmio-

tem szczególnych trosk rządu, zwła

szcza sprawy rolnictwa, które w

swym upadku doszło już do osta-

tecznych prawie granic.

Nigdy nie przywiązywaliśmy i o-

bećnie też nie przywiązujemy ja

kiegoś większego znaczenia zmia-

'nom zachodzacym w rządzie. Na

zmianę systemu zupełnie to nie

wpływa.

Z obserwacji w ciągu ubiegłych

8 lat rządów pomajowych, a zwła-

szcza ostatnich 5 lat, można wysnuć

przeświadczenie, iż '/ zachodzące

miany następują pod wpływem po-

trzeby, która narzuca się niejako

zzewnątrz, nie z wynikającego ja-

kiegoś ogólnego planu.

Gdyby sytuacja gospodarcza by-

ła dobra i budżet zrównoważony,

stałby na czele rządu zapewne

ktoś, kogo te sprawy zupełnie nie

obchodzą. Pozornie wygląda to na

okoliczność naturalną i właściwąW|dzo ważne rozmowy polityczne w

istocie jednak wskazuje — naszem

zdaniem—na przerzucanie się od

zagadnień do zagadnień w zaleźno

ści od tego, jaką trzeba łatać dziu-

rę. W jednem tylko widoczny jest

plan—w opanowywaniu społeczeń:

stwa i dążeniu do utrzymywania się

przy władzy.

P. Leon Kozłowski nie miał spo-

sobności dotychczas wykazania

swych uzdolnień do rozwiązywania

trudności gospodarczych i finanso-

wych. Nie słyszeliśmy też niczego
jego|pozytywnie dodatniego o

kierownictwie w ministerstwie re-

form rolnych. Wiceministrem skar-

bu jest odniedawna. Jakim  bę-

dzie premjerem, trudno tedy prze-

widzieć. Nam się wydzje ta nomi-

nacja tymczasową, niejako wakacyj-

ną—do czasu otwarcia nowego se-

zonu politycznego na jesieni. To

też nie przewidujemy aby w czasie

najbliższym podjęte były jakieś po-

ważniejsze prace czy kroki w dzie-

dzinie reform gospodarczych.

DS WDT WOSK KASORONNИТЕУЕ

Odchodzą jedni, przychodzą |

| Małopoisce również, toczy się obec-

ra
Walka o narodowe sumienie.

Prasa wszelkich odcieni coraz

więcej miejsca poświęca wyborom

miejskim.
fruano się temu nawet dziwić,

bo przecież w szeregu miasi bi za?

| boru rosyjskiegc, a i we Wschodniej

nie walką wyborcza.

A jednak pomimo, iż termin wy-

borów jest bardzo bliski i prasa

wciąż o tem przypomina. społeczeń-

stwo naogół wyborami maio się in-

teresuje.
Skąd ta oboiętność?

Wyjaśnia to nam artykuł w ty-

godniku, wydawanym przez puch

młodych Stronnictwa Narodowego.

Otóż „Wielka Polska“ słusznie

pisze
uziś' panuje powszechna apatja do wszel-

kich wyborów, które w opinji publicznej zo-

stały niemal zupełnie skompromitowane

niecnemi metodami ich przeprowadzenia.

A jednak obóz narodowy, nie wy-

łączając jego młodych bierze w tych,

wyborach udział ze względów ;

wprost zasadniczych.
Po pierwsze idzie nam o udział w żŻy-

ciu i pracy samorządowej, po drugie i naj-

ważniejsze — idziemy do wyborów, jako do

jednego z licnych i różnorodnych etapów

na szeroko zakrojoną skalę walki z najwięk-

szym narodu polskiego wrogiem — żydow-

stwem.

Młodzi wierzą w zwycięstwo.
Zwycięstwo nasze być musi, bo droga

do niego pieczętowana jest od wielu lat o-

fiarą krwi przelewanej na polu nieustannej

walki, Wielkiej wagi tych ofiar zapominać

nie wolno. Pamięć żywa o nich, to nakaz,

że żaden głos polski w miastach i miastecz-

kach nie będzie oddany na sprzedawczy-

ków i zdrajców sprawy walczącego o swą

wielkość narodu. Gdziekolwiek stanie się

inaczej, wówczas zaprzepaści się na lat kil-

ka najwyżej i odda miasta polskie w ręce

żydowskiego polipa, ale nie odwróci to bie-

gu wypadków, które zażądają od każdego

rachunku sumienia, O tym rachunku sumie-

nia winni wszyscy pamiętać.

Dlatego też
wybory te traktujemy jako walkę o sumie-

nia narodowe, które muszą zdać egzamin

zarówno wobec obecnych jak i przyszłych

pokoleń.

 

Przeciwnicy i sojusznicy.
Jak już zaznaczyliśmy w ogniu

walki wyborczej oprócz naszego Wil

na staje szereg mniejszych i więk-

szych miast,
Wybory nie zawsze odbywają się

w nastrojach analogicznych do tych

jakie obserwowaliśmy przed kilku

łaty.
Tam, gdzie mamy do czynienia z

mniejszością niemiecką, jak n. p. w
Łodzi, obserwujemy zasadniczą zmia
nę stosunku do żydów. Spostrzega to
korespondent łódzki „Gazety War”
szawskiej'”, który stwiedził, iż

Niemcy łódzcy przy wyborach poprzed-

/nich do Sejmu i do rady miejskiej łączyli

się albo z żydami, albo z socjalistami. Obec-

nie zaś socjaliści niemieccy wprawdzie złą-

czyli się z P.P.S. i „Bundem”, ale Niemcy

|inni postanowili iść zupełnie odrębnie. Na

zebraniu ńniemieckiem uzewnętrzniły się na-

stroje antyżydowskie, a na wspomnienie
| dewnej współpracy żydowsko - niemieckiej

  głośno wołano: pfuj! Widać tutaj wyraźnie

wpływy zwycięstwa Hitlera w Rzeszy. Niem

 

DZIENNIK WILENSKI

Żywotny rozwój litewskiego Tow. Rolniczegoprasy.
cy jednak nie posiadają możności zdobycia
większej ilości mandatów, ponieważ w więk

szej ilości skupieni są tylko w małej liczbie

okręgów. у

Wobec takiego stanu rzecžy Ży-

dzi poszukalį sobie innego sprzymie-

rzeńca, na karku którego myslą wje-

chać do samorządu miejskiego Łodzi

i zapewnić sobie tam wpływy.
Zydzi rozbili się na szereg odłamów i

grup, a zupełnie nie widać z tego powodu

u nich zakłopotania i smutku. Idą oni do

wyborów samodzielnie tylko pozornie, dla

ułatwienia „sanacji” agitacji wśród Polaków

a w rzeczywistości poprą swoimi głosami

BB, a ci z żydów, którzy przejdą ze swoich

list, w radzie złączą się napewno z jedynką.

Walka wyborcza w Łodzi zapo”
wiada się naogół ostro, a jakiemi

metodami będą się przy niej posłu-

wali sanatorzy zapowiada `
oświadczenie prezesa głównej komisji p.

Moskwy w sprawie tajności wyborów, któ-

re jedno z pism łódzkich podało w tych

słowach: „Ustawa mówi, iż tajne głosowa-

nie jest prawem, a nie obowiązkiem. Każdy

wyborca tedy może postąpić według włas-

nej woli i chęci: ma prawo głosowaćtajnie,

ale może, jeżeli zechce, nie ukrywać swego

aktu wyborczego”. Z tego oświadczenia wy-

nika jasno, iż będzie agitacja za jawnem

głosowaniem. Byłoby to niezgodne z usta-

wą.  Tajność bowiem, jak powszechność,

równość, bezpośredniość i proporcjonalność

jest koniecznym warunkiem. Tak jak usta-

wa przewiduje, iż wyborca sam musi gło-

sować, a nie moż: wyręczać się zastępcą,

tak i ustawa wyraźnie głosi, iż skt wybor-

czy musi być tajny. Nie może tutaj być żad-

nej inierpretacji.

Bojóweczki.

Że bez bojówek nie mogło się o-

bejść, nie mieliśmy co do tego naj-

miniejszej wątpliwości.

O wyczynach bojówkarzy pisze

ostatnio „Robotnik** w sprawozdaniu

z wiecu P,P.S. w Tomaszowie Mazo-
wieckim. Zaczęło się naturalnie od

figlów z salą
W/ czwartek, 11 b. m. Komitet Wyko-

nawczy P.P.S., Bundu i Kl. Zw. Zawodowych

zorganizował odczyt tow. Z. Bociana w ki-

mie „Modern” na temat „Sytuacja klasy ro-

botniczej a wybory .do samorządi!”. W ostat

niej chwili właściciel kina odmówił sali pod

naciskiem z góry. Wobec tego zwołano ze-

branie przedwyborcze w Domu Robotni-

czym.

Tu jednak na widownię wystąpi-

li bojówkarze. Gdy rozpoczęły się

przemówienia
masłana bojówka  „sanacyjna”, składająca

się z mętów społecznych, zaczęła hałaso-

wać i... śpiewać I Brygadę. Zebrani robotni-

cy, oburzeni takiem zachowaniem się „bo-

jówki”, wyparli awanturników z sali i ze-

branie odbyło się do końca we wzorowym

porządku i poważnym nastroju.

Bojówkę „sanacyjną“ zorganizował zna-

ny tu wypędek z P.P.S. Antoni Kiermas,

który w lokalu Z.ZZ. oznajmił awanturni-

(kom, że jeśli rozbiją zebranie P.P.S. dosta-

mą tyle wódki, ile będą mogli wypić. I cho-

ciaż występ „bojówki” zupełnie się nie udał,

to jednak „bojówkarze” zdrowo później po-

pijali w lokalu „Związku Rezerwistów”,

wznosząc okrzyki na cześć wodzów „sana-

cji”.

Ciekawi jesteśmy, czy tym bojów

karzom nie wytoczono czasem pro-

cesów o... tamowanie ruchu,

 

O rozmowach
„Moment” w notatce p. t. „Bar-

Belwederze" donosi o przyjęciu to-
warzyskiem u pani Piłsudskiej, pod-
czas którego jej małżonek przepro-
wadził dwie długie rozmowy z am-

po: amerykańskim i sowiec-

im.
Te rozmowy wywołały „ogólną

uwagę”.
27 kwietnia ambasador sowiecki

wyjechał do Moskwy. Oficjalnie, aby
złożyć sprawozdanie z pierwszych
rozmów z czynnikami urzędowymi,
ale i

„Jak donoszą w kołach p-litycznych,

podróż ta ma jeszcze inne ważne cele: zło-
żyć sprawozdanie o pobycie min. Barthou w
w Warszawie oraz ze swoich ostatnich roz-

mów, odbytych przez niego (t. j. «mbasado-
ra sowieckiego) z marsz. Piłsudskim oraz

min. Beckiem“.

Do tej podróży przywiązuje się
szczególną uwaśę jeszcze dlatego, że

„jak wiadomo, dyplomacja

 
W. ciągu lata r. b. ukazać się ma

mocą ustawy. W drodze dekretowej|
uregulowane będą, niecierpiące zwło
ki sprawy natury gospodarczej.

związku z tem ze strony orga- nizacyj własności nieruchomej czy-

w Belwederze.
żąda od Polski, aby gwarantowała nieza-

leżność państw bałtyckich. Te wszystkie

sprawy miały być omówione przezmarszał-

ka Piłsudskiego z ambasadorem sowieckim

na przyjęciu u p. Piłsudskiej”.

Po rozmowie z marsz. Piłsudskim
ambasador ametykański

„zwrócił się do Waszyngtonu po in-

strukcje”.

„Hajnt* w ogólnych zarysach po-

daje takie same informacje. przy-

czem o rozmowie Z ambasadorem

amerykańskim dodaje, że rozmowa

ta musiałą być b. ważna, skoro zaraz
ambasador ;

„połączył się telefonicznie z amerykań-

kim prezydentem  Rooseveltem w Wa-

szyngtonie“.

„Z pewnej strony“ starają się za-

przeczyć oficjalnemu znaczeniu ty

rozmów, ale — z drugiej strony
„wskazują, że we wszystkich tego ro-

dzaju wypadkach następują zaprzeczenia,

których nikt poważnie nie bierze pod uwa-

sowiecka gę”.

Dekrety gospodarcze.
torjum dla długów. hipotecznych wła

! па podstawie pełnomocnictw Prezy- |ścicieli domów. Moratotjum to wy-

| denta R. P. szereg rozporządzeń z gasa z paździeruikiem r. b. Właści-

ciele nieruchomości powołują się na
konieczność tej prolongaty z powodu

przedłużenia moratorjum mieszka-
niowego dla bezrobotnych.

OŁ Uk let Glalojąca Gikole „BRO Slone sh sGakia © proląńśaie ore:| 65 i R
DŁO PRACY” z trzyletnim
krawiecczyzny, bieliźniarstwa,

i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-|

muje zapisy nowo-wstępujących ш-|

czennic do Bursy i do Szkołyina

Kursa wieczorowe dla dorosłych —

codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej

Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 3 Paulo.
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Straszny mord i rabunek w Krakowie.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj o g. 4-ej
Krakowie,
mieszkania zamknięte,

prymarjusz żydowskiego szpitala w

dr. Niessenfeld, po powrocie z pracy do domu zastał drzwi
zaś na dzwonki, nikt mu nie otwierał.

Po wyważeniu drzwi, znalazł dr. Niessenfeld w mieszkaniu swą słu-

zącą, Garnc rzównę, uduszoną w bestjalski sposób przez nieznanych

przestępców, którzy po dokonaniu mordu doszczędnie obrabowali miesz-

kanie zabierając nawet sprzęty i narzędzia lekarskie.

| Jak wynika ze sprawozdania, zło-
| żonego na ostatniem walnem zebra-
"niu litewskiego Tow. Roiniczego,
| organizacja ta rozwija się bardzo ży-
'wotnie. Posiada już 57 kėi na pro-
jwincji, z których zalegalizowanych
jjest 14, a reszta pracuje nielegalnie.

Równocześnie litewskie Tow.
Rolnicze posiada kooperatywy — 9

spożywczych i dwie wytwórcze. W

Wiosna tak jak roku ubiegłego

jak i tysiąc lat, to na wsi okres najin-

tensywniejszych robót w polu.
Ludzie pracują często po 18 godz.

ce, podmuch wiatru wiosennego, a

przedewszystkiem nadzieja lepszego

jutra, sądząc, że wrzucone do ziemi

ziarno zwróci się po kilku miesią-

cach najmniej dziesięciokrotnie.

Nadzeja ta często jest złudna, o

czemi świadczą ubiegłej zimy plaka-

ty, rozklejone na ulicach Wilna z a-
pelem o pomoc głodującym.

Nasuwa się więc pytanie, czy wy

siłki tego roju ludzi przy zasiewach

znów spotka podobny zawód, jak ro-

ku zeszłego i zajdzie |konieczńość
odwoływania się do ofiarności spo-

łeczeństwa, które w bardzo małym

stopniu mogło udzielić pomocy, bo w
stosunku na 200 tysięcy mieszkań-

ców Wilna najmniej ćwierć miljona
na wsi nie miało co jeść.

Niestety, przy najbardziej sprzy-

jających warunkach  atmosferycz-

nych chłop tego roku dużo lepszych
zbiorów na jesieni z wiosek na

Wileńszczyźnie spodziewać się nie

może, bo cóż da taka, czy inna po-
goda, jeżeli zło leży przedewszyst-

kiem w zupełnie już nieżywotnej i

wadliwej strukturze gospodarstw?

Ludność wsi nieskomasowanej

głodować musi i będzie, dopóki grun

tów się nie scali,
System gospodarowania trzypo-

lówką przeżył się dla więcej, jak i

mało rolnego gospodarstwa i przy
obecnych warunkach prawie nie mo-

że istnieć.
Bez względu na to, czy chłop ma

2 hektary, czy 20 ha, ziemia mu w

wiosce daje bardzo niewiele, — led-

wie wyżywi chlebem do Bożego
Narodzenia, a dalej to walka, jak z

głodu nie umrzeć. Sprzedać nic nie

może, kilkanaście złotych podatku
to ciężar nie do zniesienia, a żeby
coś kupić w mieście, na to niema

żadnej możliwości. Grunta chłopskie
składają się ze 100, a czasem więcej

sznurów położonych w trzech  po-

lach, z których jedno zasiewa się o-

zimina, drugie jarzyna, trzecie ugór,

jest rzeczywiście tylko dla bydła
miejscem spaceru.

Przez zadrość,
cję wytworzył się na wsi
trzymania tyle inwentarza,
potrafi wyżywić przez zimę, by do
wiosny z głodu nie zdechło. Stąd
ilość bydła we wsi 400-hekiorawej,
nie licząc koni, owiec j świń, docho-
dzi do 20 sztuk

Od samej wiosny te 100, czy 120
hektarów zostawionych ugorem musi
wyżywić tę wygłodzoną masę. Le-
dwie się pokaże najdrobniejsza roś-
linka, jest już przy samym korzonku
obgryziona, stratowana i wbita w
ziemię setkami racic.

Bydło wioskowe niczem nie przy
pomina dworskiego lub z ferm po-
morskich z godnością pasącego się

jstada, jest to niesforna czereda, stale
rozpychająca się. biegnącą wciąż na-
przód z nadzieją znalezienia dalej
czegoś lepszego do zjedzenia. Ciągle
przechodząc przez te same miejsca,
niszczy przez to jedyną możliwość
wyżywienia i ubija teren pastwiska
na podobieństwo jezdni, drogi pub-
licznej.

Na porządku dziennym mamy, iż
w zagrodzie jest kilka krów dojnych,

ONE jedynie rolę wytwórni
obornika, a ich właściciele tylko w
pewnych okresach czasu widzą po

czy przez ambi-
zwyczaj
ile się

WARSZAWA. (KAP). W: War-
szawie wychodzi miesięcznik „Skrzy

dia“, jako organ głównej. kwatery

żeńskiej Z. H, F. Otóż w Nr. 4 tego

czasopisma z kwietnią r. b. na str, 8 
znajdujemy zarowiedź zebrań in-| Bertrand Russel: Małżeństwo i mo-| wał iesić działalność Związki

harcerskich, na których |ralność, Lindsay: Małżeństwa kole-| Chrześcijańskej *Służby Dowówój `

jto zebraniach ma się odbyć dyskusja | żeńskie, Boy: Dziewice konsystot-| mieszczącego się przy ul. Kredyto”

na temat „nowe; moralności”. Poza-| skie, Foerster: Wychowanie seksu- ' wej 14, Na czele związku stał ksiądź

"struktorek

ltem główna kwatera zwraca się do

'wszystkich harcerek z prośbą o od-

powiedź na szereg pytań, m. in.:
„Czy w zakresie zagadnień mo-

też wytworzony już został pewien

system nowej moralności? Jakie by-

wają stawiane zarzuty dawnej mo-

, ralności? Czy interpretacja „czy-

stości” harcerskiej powinna ulec

| zmianie? Stosunek do związków

małżeńskich (małżeństwa koleżeń-

skie) niezalegalizowanych? i t. p.

Dopóki zasady Chrystusowe obo-į
kwestje po-wiązują w organizacji,

niemawyższe są jasne i zrozumiałe,

potrzeby mówić o „nowej moralno- Str. Nar. a zarazem głównego komi-| wielu innych.

ści”, o „małżeństwach koleżeńskich”

ani też o potrzebie zmiany „czysto-

ści” harcerskiej Niestety, widocznie
harcerstwie,

 

| wiele już zmieniło się w
skoro się mówi tam o

ralnošci“ na poziomie

 

ma dobę z radością, którą daje słoń-

stadjum organizacji znajdują się trzy

kooperatywy spożywcze i trzy mle-

czarnie. Towarzystwo posiada włas-

nych instruktorów, którzy objeżdża-

ją wsie i zakładają nowe kółka.

W Wilnie, staraniem iitewskiego

Tow. Rolniczego powstała fabryka

skóry p. £ „Skora”, której energicz-

ne popieranie uchwalone zostało na

ostatnim. zjeździe.

 

Stan rolnictwa i komasacja.
parę litrów mleka. Sami chłopi wyra

zają się, że oprócz nawozu innej ko-

rzyści z bydła nie mają, a jeżeli nie

trzymać nadmiaru inwentarza, to in-

ni będą korzyść mieli, a oni żadnej.

Cena zaś takiego wygłodzonego

'bydięcia w najlepszym wypadku nie

przekracza 40 zł.
|  Ajak wygląda gospodarka na po-

| zostałych dwóch polach?

Tam przeciętnie gospodarz ma po

40 sznurów w każdem, których sto-

sunek szerokości do długosci ma się

w najlepszym wypadku jak 1 : 100.

„Gkunijo się taki pas często na 3 klm.

z dwóch stron obramowany miedzą,

czyli zupełnie bezużytecznym wa-

łem, koło którego jest rowek wyora-

ny z zatęchłą wodą. Takie rozgrani-

czenie wraz z bruzdą ma szerokość

często 1 mtr. Prowizorycznie obli-

czając, mogę twierdzić, iż około 15%/o

ziemi leży zupełnie bezużytecznie

pod miedzami, mającemi normować

stosunki sąsiedzkie. Biorąc pod u-

wagę miedzę i ugor, bo wydajność

jego, jako pastwiska jest minimalna,

40%/0 gruntu leży co roku prawie zu-

pełnie nieużytkiem.
Gospodarstwo na powstałym u-

prawnym terenie nie przedstawia się

o wiele lepiej, niż korzyści z pastwi-

ska. Grunta, szczególnie niskie, wy-

magają pielęgnowania; ichwłaściciel

o ile chce mieć jakieś plony. musi
pilnie uważać, żeby woda nie kisła,

a w tym celu okopywać powinien

wciąż rowami. W| tym wypadku

człowiek bardziej zapobiegliwy staje
się ofiarą lenistwa sąsiada,rozumują-

cego, że jeżeli komuś zależy na spu-

szczeniu wody, to może przekopać
rów i na swoim gruncie, a on będzie

miał korzyść. Sąsiad taki mając ja-

kąś urazę osobistą, co jest na po-

rządku dziennym na skutek  sąsie-

dztwa gruntów lub siedzib, zupełnie
się zgodzi na przekopanie. Żeby więc
znaleść ujście dla wody, często trze-
ba kopać przez sznury kilkunastu

właścicieli. To wymaga wysiłku zbio
rowego, a o porozumienie dla wspól-

nego interesu tak trudno jest nawet
u: warstw bardziej kulturalnych.

Posiew i zbiór bez względu na to,

czy u kogoś jest w nieodpowiedniej
porze ze względu na pagórkowatość
terenu, musi się odbywać jednocześ-

nie.
Nietrudno z tego zrozumieć, że

konieczność rozklejania plakatów z
apelem do społeczeństwa o pomoc
głodującej ludności województwa Wi
leńskiego jest wynikiem powyżej na-
szkicowanej gospodarki sznurowej.

Zdobycz ta agrarna z Zachodu
przyniesiona do Polski w XIII stule-
ciu, wypaczona w ciągu wieków,
przeżyła się zupełnie. W Europie
zlikwidowana przed wojną, w Litwie
kilka lat po powstaniu państwa, w

 
kolektywu, pozostała częściowo w
dawnem Królestwie Kongresowem i
wszechwładnie na Kresach, bo obej-
muje jeszcze około 7 miljonów hek-

ków do powiększenia plonów i u-
miknięcia klęski nieurodzaju.

Jako przykład: w ubiegłym roku,
kiedy nadmiar deszczów specjalnie
zaszkodził rolnictwu, zbiór owsa we
wsi, gospodarowanej sznurami, led-
wie zwrócił nasiona, w skomasowa-
nej zaś przyniósi nawet 10-ciokrotny
plon — nigdzie mniej, niż 5-ty

(Dokończenie nast.)
s J. P. 

 

„Nowa moralność* w Harcerstwie.
„Legjonie Młodych”.

| Niemniej uderzyć musi następu-
jące wskazanie w ankiecie:
|| „Pomoc w dyskusjach nad temi
| kwestjami oddadzą Wam książki:

alne“.

| Boy,
| zwalczający moralność
ską, mają urabiać opinję i

Lindsay, Russel, pisarze
chrześcijań-
charakter

ralnych trwa jeszcze ferment, CZY naszej młodzieży harcerskiej. I dzie-, charakterze politycznym.
„ła te poleca się „wszystkim druch-
rom", t. zn. młodzieży w szkołach
powszechnych i średnich!

ZER SEE

Aresztowanie narodowców w Łodzi.

W nocy z 12 na 13 policja areszto-
wała najczynniejszych działaczy Str.

Nar. w Łodzi. Aresztowano: adw.
Kowalskiego prezesa grodzkiego

;,sarza obozu narodowego na Łódź

Rosji jednorazowo zaprowadzeniem'

tarów, gniotąc ludzi swoją nieżywot-.
nością, jako zapora na drodze wysił-,

А CERĘ,
42 OCZYSZCZA

дR CJELLI
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KONCERT
Muzykalno - wokalny Wileńskieś!
pocztowego przysposobienia

skowego.

Niezwykle mile wraženie zostawił

po sobie wczorajszy koncert w mu”

szli Parku Sportowego im. Želigow“

skiego, zorganizowany przez pocz*

towców na rzecz głodującej dziatwy
Wiileńszczyzny.

Szczególniej część I-sza koncertu

którą wypełniła orkiestra symfonicz”

na połączonych zespołów Poczt:
Przysp. Wojsk. ; Zw. Prac. Miejsk:
pod kierunkiem p. R. Hermana, oraż

chór męzki pod kierunkiem p, Wład:
Szczepańskiego, stanęły już na ta”

kim poziomie wyszkolenia, że zw*

pełnie poważna ocena i słowa rze*

telnego uznania im się należą.
Już przedewszystkiem sam re“

pertuar, złożony z utworów znany

i popularnych a jednak wybitnych
mistrzów kompozycji, świadczył, że

kierownictwo tak orkiestry jak i chó

ru zdaje sobie doskonale sprawę 7]

tego, na co stać symfoniczną orkie'|

 

ona dobrze i co przypadnie do sma”
ku i zrozumiane będzie przez pub

liczność wprawdzie inteligentną, ale

specjalne muzycznie nie kształcom

Kierownicy uwzględnili przede

wszystkiem, ku szczeremu naszem!

uznaniu, kompozycje polskie, a więć]

na pierwszy ogień orkiestry symi:

poszłą Moniuszkowska Uwertura *%
„Halki”, zaś chóru — dwa fragmenty
z „Flisa” Moniuszki, mianowicie

Chór Flisaków i; Arja Franka. Dru“
gim numerem orkiestry była zawsze

mile witana poetyczna, VIII niedo”
kończona symfonja Schuberta, wre”
szcie na zakończenie imponujący
Marsz Wagnerowski z op. „Tan“
nh4user". i

Orkiestra symfoniczna Pocztow*

ców, która poraz pierwszy usłysze”
liśmy występującą na szerszej arenie
z własnym koncertem, dowiodła, że
pracuje się tam poważnie, z duże”

zamiłowaniem, a choć to i owo da“
łoby się tu i ówdzie zarzucić (np:

miejscami niezupełnie czyste brzmić|
nie klarnetów, — mój Boże, jakži

pod tym względem dużo pozostawia”
ły nieraz do życzenia znane i uznanć

wil. orkiestry symł,), za to rytmika
była bez zarzutu, a inne mankamen”
ty jeśli się w tym zespole pracowat
będzie nadal z takimzapałem, ja
dotąd — znikną napewno bez śla
i można mu rokować na przyszł
jaknajlepsze rezultaty.
Chór brzmiał miło ; ciepło, moż

trochę tłumił głosy akompanjament
orkiestrowy (we Flisie), ale trzebato

wziąć pod uwagę śpiew pod gołe

niebem. :

Druga część (zespół męski rewel
lersów) dała dużo na rzecz senty”

mentu i humoru, np. walc-Боз(0
„Toujours l'amour" i „Tango bzów
oraz wesołe humorystyczne „Kom”
panja” i „Oj te baby!” Solista p. OH
szewski, obdarzony ładnym
niezbyt rozległym tenorem, odśpie”
wał z uczuciem lub wybornym hu“

moremi swoje sola.
Zakończył koncert Polonez #

Halki, odegrany brawurowo prze”
orkiestrę dętą P. P. W. pod kierun“

kiem Е. Stachacza. Koūcowej Uwef“

tury z „Orfeusza” publiczność ju |
nie wysłuchała, bo rzęsista ulewa 7

piorunami zmusiła ją do panicznej

ucieczki. 1

Publicznošci pelno — oklaskującė!

gromiko sympatyczną drużynę pocz”
;tową przedzieżgniętą w zespół af”

tystyczny.
tonie jeden szczegół charakte”

rystyczny. W wileńskich orkiestra
symfonicznych nie widuje

 
    
   

   

  

  
    

 

   

  

    

  

  
    

   

 
twarzy. х

Tutaj — nie było literalnie a%
jednej semickiej na estradzie. Ta

samo publiczność. |

Zamknięcie Związku
Chrześć. Słuźby Domowej.

| Prasa sanacyjna donosi, že k0“
misarjat rządu Warszawy  zdecydo“

 
Gąsiorowski. Powodem zawieszeniš|

Związku ma byė jakoby niepomyšslnš|

„gospodarka finansowa oraz finanso”

'wanie różnych przedsiębiorstw ©

Prasa niezależna twierdzi, iż nó.

czele Związku stały osoby, niemiłe
obecnemu reżimowi.

go, Feliksa Gęgalskiego, sekretarz?
okręgowego Stronnictwa Narodo“
wego, Kożuchowskiego prezesa ko”
ła Śtr. Narodowego im. Chrobrego *

Aresztowań dokonano nad ra

E
Z
m
a
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strę amatorów, z czego wywiąże się|

się 0

wielu lat prawie ani jednejaryjskiej||

  

  

     

  

  
   

   

  

 

    

  

  

    

   

    

  
  

 

  

   
  

 

  

 

    

  

    

 

  

  

  

 

  

 

Aleksandra Stolarka prezesa koła |nem, przyczem w mieszkaniach prze|

|Str. Nar. Bałuty i kierownika biura |prowadzano rewizje. Rewizji doko”|

' wyborczego obozu narodowego, por.

„nowej mo- | rezerwy Podgórskiego, kontrolera

dyskusyj w :wyborczego Stronnictwa Narodowe-

| nano również w lokalach St. Naro“
| dowego. į
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DZIENNIK MILEŃSKI

|| Zazń delegowanych Katolickich Stowarzyszeń Polek
mimai ZE ATE DmABS UA TK

Najskuteczniej walkę

" Nr. 10 (telef. 9-18), Jurkowskiej : Romec-

mi komisją nie przeprowadzała żad-

/ zatrudnia przy różnych robotach in-
: westycyjnych miejskich 275 robotni-

wia w: ministerstwie spraw we-
 wnętrznych, dr. Tubjasz, który
' przeprowadził lustrację ośrodka
zdrowia. Jak wiadomo, ośrodek

| czyźni urodzeni we wzmiankowanym

 usilne starania c zniesienie 10 proc.

KRONIKA.
Bostępowanie wyhorcze do Raiy Miejskiej

Prace głównej Komisji Wyborczej misyj okręgowych i udzieli im in-

nad ustalaniem składów osobowych strukcji
komisyj okręgowych i ich siedzib
wikrótce zostaną opublikowane.
Pierwsze obwieszczenie głównej
Komisji Wyborczej o podziale miasta
na okręgi i obwody, o lokalach i
liczbach radnych w poszczególnych
okręgach ukaże się w dniu 26 b. m.

Po skompletowaniu komisyj o-
kręgowych sędzia Góra odbędzie
konierencję z przewodniczącymi ko-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym ranku dniem za-

chmurzenie zmienne z przelotnemi
gdzieniegdzie opadami, po w
dzielnicach północnych. Dość chło-
dno. Ulmiarkowane, chwilami рогу-
wiste wiatry z kierunków zacho-
dnich. W południowych dzielnicach
lekka skłonność do burz.

DYŻURY APTEK |
Drit w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskiego ul. Mickiewicza

kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst
kie :э przedmieściach, prócz Śnipiszek.

— Tydzień Dziecka pod prote
kteratem wojewody wileńskiego |
kuratora Szkolnego, odbędzie się w
czasie od 25 do 31 maja.

Zebranie Sekcji propagandowej,
odbędzie się dnia 16 b. m. o godz.
17ej w Małej sali konferencyjnej
urzędu wojewodzkiego.
— Lustracja kontrolna w Ubez-

pieczalni Społecznej w Wiinie. W.
najbliższym czasie do Wileńskiej
Ubezpieczalni Społecznej przybędzie
specjalna komisja lustracyjna, która

przeprowadzi inspekcję we wszyst-

kich działach gospodarki Ubezpie-
czalni Społecznej.

Bawiąca przed dwoma miesiąca-

nej lustracji kontrolnej, lecz bawiła
w celach organizacyjnych,

SPRAWY MIEJSKIE
275 robotników  zatru-

dnia zarząd miasta przy robotach.
Na terenie miasta zarząd samorządu

ów.
Roboty, prowadzone przy pomo-

cy Funduszu Pracy potrwają do koń-
ca sierpnia r. b,

SPRAWY SANITARNE.
—Budowa gmachu ośrodka zdro-

wia. Przed kilku dniami bawił w
Wilnie radca departameniu zdro-

zdrowia buduje obecnie własny
$mach przy ul. Kijowskiej. Budowa
doprowadzona została pod dach, na
wykończenie jej jednak zabrakło
kredytów. Obecnie radca Tubjasz
obiecał wystarać się o odpowiedni
fundusz, co jeszcze w: roku bieżącym
pozwoli na wykończenie rozpoczę-
tej już od szeregu lat budowli.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Kto staje dziś do poboru?

Dziś, 15 b. m., w 8-ym dniu poboru
rocznika 1913-go do przeglądu
winni zgłosić się wszyscy męż-

roku z nazwiskami rozpoczynają-,
cemi się na litery H i I, oraz na li-
terę G z terenu I komisarjatu P. P.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Dr. Diveky doktorem honoro-

wym U. S. B. Rada Wydziału Hu-
manistycznego U. S. B. uchwaliłą na-
dać stopień doktora honoris causa
Adrjanowi Diveky, docentowi z ty-
tułem profesora uniwersytetu buda-
pesztańskiego i docentowi Uniwer-
sytetu Warszawskiego.

SPRAWY PODATKOWE.
— O zniesienie 10 proc. nadzwy-

czajnego dodatku od podatku grun-
towego, Władze rolnicze wszczęły

nadzwyczajnego dodatku od podatku
gruntowego. Sfery rolnicze tłuma-
czą, iż 10 proc. podadet, jako doda-
tek do innych podatków, został znie-
siony, natomiast pozostał przy po-
datku gruntowym dla roln'kow, któ-
rzy, przeżywając ciężki kryzys, nie  mogą opłacić normalnych podatków,
nie mówiąc już o różnych nadzwy-
czajnych, — Do sprawy tej usto-
sunkowała się przychylnie Wileńska
Izba Rolnicza, która wyśle nieba-
wem memorjał do władz central-
nych.

odnośnie postępowania
przedwyborczego.

Listy kandydatów na radnych
składane będą w głównej Komisji
Wyborczej w dniu 2 czerwca. Listę
dla każdego okręgu musi złożyć inny
pełnomocnik.

Główna Komisja Wyborcza roz-
pocznie urzędowanie 16 b, m. w lo-
kalu Izby Przemysłowo-Handlowej.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Z chrześc. Zw. zawodowych.
Ogólne zebranie piekarzy odbędzie
się jutro o godz. 9ej rano w sali przy
ul. Metropolitalnej 1 w sprawie e-
wentualnego strajku piekarzy.

Ogólne zebranie cieśli odbędzie
się dziś o godz, 18 w sali przy ul.
Metropolitalnej 1 w sprawach zawo-
dowych, organizacyjnych i uregulo-
wania zatargów, powstałych po za-
warciu umowy zbiorowej w przem.
budowlanym.

Ogólne zebranie stolarzy odbę-
dzie się jutro o godz. 18 w sali przy
ul. Metropolitalnej 1. Na porządku
dnia między innemi sprawa postano-
wienia w kwestji stosowania bojkotu
przez pracodawców ostatnio zawar-
tej umowy zbiorowej w przemyśle
budowlanym.

Z ZYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Jutrzejsza Środa Literacka bę-

dzie wieczoreni autorskim znanej
powiešciopisark' wileńskiej Eugenji
Kobylińskiej . Masiejewskiej.  Po-
znamy z rękopisu najnowszą powieść
współczesną autorki „Świata w szko
le“, p. t« „Niespodzianki małżeń-
stwa”. Rękopis czytać będą p. Marja
Sierska, artystka Teatru Miejskiegoi
autorka.

Posiedzenie naukowe Wil
T-wa Lekarskiego odbędzie się jutro
o godz. 20-ej w lokalu przy ul. Zam-
kowej 24 z następującym porządkiem
dziennym: I. Pokazy chorych i pre-
paratów. II. Dr. Z. Kuncewicz —
Uwagi o stosowaniu wyrwania ner-
wu przeponowego u chorych szpi-
talnych. III. Doc. dr. T. Wąsowski—
Przyczynek do fizjologji nerwu prze-
ponowego. IV. Prof. dr. W. Jakowi-
cki — W sprawie etjologji ciąžy po-
zamacicznej. ODCZYTY

— QOdczyty o stanie gospodar-
czym Wileńszczyzny. Stowarzysze-
nie Techników Polskich w Wilnie w
lokalu własnym przy ulicy Wileń-
skiej 33, organizuje cyki zebrań dys-
kusyjnych, w których ma być poru-
szona sprawa podniesienia stanu go-
spodarczego Wileńszczyzny.

W. ramach zach zebrań
dyskusyjnych będzie wygłoszony
dnia 18 maja o godz. 19.30 przez p.
inż. H. Jensza, wiceprezydenta m.
Wilna odczyt na temat: „Program
inwestycyjny m. Wilna”,

Wstęp wolny i bezpłatny. Osob-
ne zaproszenia rozsyłane nie będą.

— Odczyt przewodniczącej Zje-
dnoczenia Kat. Zw, Polek, W: środę
o godz. 6 wiecz. w zakładzie św. Jó-
zefa przy ul. Biskupiej 11 generalna
przewodnicząca Zjednoczenia Kat.
Zw. Polek w Poznaniu, p. Zofja Rze-
pecka, wygłosi odczyt p. t. „Rola in-
teligencji w organizacjach Akcji Ka-
tolickiej“.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoły Nazaretanek. Egza

miny wstępne do poszczególnych
klas gimnazjum i szkoły powszech-
nej Zgromadzenia Sióstr Najświet
szej Rodziny z Nazaretu w Wilnie,
ul. Piaskowa Ur. 3, rozpoczną sie
w dniu 22 maja i trwać będą do
30 maja włącznie.

Zapisy uczenic przyjmować bę
dzie Sekretarjat: szkoły codziennie
od 15 go maja do godz. 9 do 12ej
w południe. 548—1
— Prywatna szkoła powsze-

chna przy gimnazjum 00. Jezui-
tów w Wilnie — ui. Wielka 58—
orzyjmuje wpisy na rok szkolny
1934—35 w godz. 11—12 i pół w
kancelarji Gimnazjum.

Przy kolegjum „OO Jezuitów o-
bok gimnazjum istnieje również in
ternat dla uczniów tegoż gimnazjum
i szkoły powszechnej

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zmiana kwatery Korpora-

cji Concordia-Filomatiae. Kwatera
Korporacji została przeniesiona z ul.
Zygmuntowskiej Nr. 8 m. 1 na ul.
Sierakowskidgo Nr. 23 m. 8.
— Podsekcja Szpitalna S$. M.

HANDEL I PRZEMYSŁ. A-czek. Zebranie podsekcji odbę-
— Odwołania od wymierzonych dzie się jutro o godz. 8.15 w lokalu

kar, Odwołania od wymierzonych 5. M. A czek, Obecność członków
przez władze skarbowe kar i grzy- obowiązkowa.
wien za niezłożenie zeznań, wyku-
pienie niewłaściwego świadectwa,
przemysłowego, lub temu podobne,

komisji odwoławczej, a tylko adre-,
sować do sądu za pośrednictwem,
właściwego urzędu
Sprawy skierowane do komisji odwo

 ławczej zgóry są skazane na niepo-
"wo ie.

  

ly w boy jałmażnice „Laritasi**
już zaopatrzyłeś się?

 

w

Ofiary.
przemysłowego, lub tym podobne złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Ku uczczeniu dnia Imienin p. Zofji

skarbowego. Swidzińskiej — na SR narzędzi chirur-
olgicznych dla księdza Doktora Szuniewicza,

kiedyś praktykującego w Wilnie, a obecnie
Misjonarza w Chinach — składają koleżan-
= At P. w Wilnie zł. 12-—, Kupściówny
zł. 15—,

Na V-tą konferencję Pań Św. Wincen-
tego A Paulo zł. 3— (trzy) ku uczczeniu
Imienin WP. Zofji Strawińskiej — Aleksan-
der Pietkiewicz.

nie III doroczny

delegatki, reprezentując 80 stowa-
rzyszeń. Należy tu podkreślić gorli-
wość reprezentantek z Kamionki i
Szemietowszczyzny, które na zjazd
przybyły pieszo. Pierwsze przeszły
140 km., drugie zaś 70 km. Trzeba
tu jeszcze podkreślić, że większość
owych delegatek stanowią starsze
osoby, w sile wieku.

Przed rozpoczęciem zjazdu u-
czestniczki wysłuchały w' Ostrej
Bramie uroczystego nabożeństwa,
które dla nich odprawił J. E. Ks, Bi-
skup Kazimierz Michalkiewcz. Krót-
,kie kazanie wygłosił również Biskup
| Michalkiewicz.
W południe nastąpiło w sali

Archid, Instytutu Akcji Katolickiej
przy ul. Metropolitalnej 1, otwarcie
zjazdu. Obrady zagaiła p. Marja Mie
czysławowa Jeleńska, witając przy-
byłych licznie

ski,
wania młodzieży, Uikonstytuowato
się następnie prezydjum zjazdu, któ-
re stanowiły panie: przewodnicząca
— Zofja Rzepecka, generalna prze-
wodnicąca Zjednoczenia Katolickich
Związków Polek, oraz członkinie:
prezeska Jeleńska, Strawińska z Po-
znania i prof. Olga Bossowska.

Po załatwieniu wstępnych punk-
tów porządku dziennego, wysłucha-
no sprawozdań za rok 1933-ci. Szcze
gółowe sprawozdanie, obejmujące
całokształt działalności związku,
zreferowała zebranym dyrektorka

„tej organizacji, p. Jadwiga Rosz-
,kowska. Obecnie na terenie archi-
„diecezji istnieje około 80 stowarzy-
|szeń. Na pierwszy stycznia r. b.
| istniało 75. Wskazuje to w jak szyb-
kiem tempie postępuje rozwój Kato-
lickich Stowarzyszeń Polek.

 
3855 osób. Obecnie liczba ta, wobec
wzrostu ilości stowarzyszeń, odpo-
wiednio do tego powiększyła się.
Sprawozdanie kasowe również
przedstawiła p. Roszkowska. Po-
czem zreferowała preliminaż budże-
towy na rok bieżący ; omówiła pro-
gram pracy na tenże sam okres,
Budżet zatwierdzono w sumie 5750
zł. Zaakceptowano

głębieniu dotychczasowej działalno-
ści na polu religijnem, ideowem,

Poświęcenie sztandaru
Koła miodziežy P. C. K. Nr. 2.

W. niedzielę na boisku zakładu
ks. ks. Salezjanów odbyła się pod-
niosła uroczystość poświęcenia no-
wego sztandaru Kota Młodzieży P.
C. K. Nr. 2. Na oznaczoną godzinę
zgromadzili się zaproszeni goście
oraz delegacje Kół Czerwonego
Krzyża Młodzieży ze sztandarami,
nie wyłączając szkół niepolskich:
były też delegacje od szkoły ewan-
gelickiej (niemieckiej) i staroobrzę-
dowej (rosyjskiej), nawet na tę uro-
czystość pośpieszyła młodzież z po-
wiatu; pięknie umundurowany za-
stęp czerwonokrzyżaków wystawiła
szkoła w Wilielkiem Siole.

O godz. 8.30 dyrektor ks. ks. Sa-
lezjanów. ks, W. Kuczewski dokonał
poświęcenia sztandaru i zwrócił się
do młodzieży z pięknem przemó-
wieniem. Następnie wbijali gwoź-
dzie: w imieniu młodzieży czerwo-
nokrzyskiej Łotwy i Estonji pp. kon-
sul F. Donas i prezes R, Ruciński (ja-
ko konsul estoński), w imieniu władz
szkolnych p. inspektor St. Staro-
ściak, w imieniu władz Polskiego
Czerwonego Krzyża p. pułk. Cz. Ko-
zierowski, kierownictwo szkoły, ko-
mitet rodzicielski, dawni kierownicy
szkoły Nr. 30, poszczególni rodzice i
wreszcie reprezentanci bratnich Kół.
P. konsul Ruciński, p. konsul Donas
ip. insp. Starościak wygłosili pod-
niosłe przemówienia, podkreślając
wielkie międzynarodowe znaczenie
tej dziecięcej armji pokoju — Czer-
wonego Krzyża Młodzieży, poczem
przy dźwiękach orkiestry salezjań-
skiej młodzież w karnych szeregach
przedefilowała przed zebranymi
gośćmi. | З

Mszę św. odprawił ks. Świątek,
| członek wspierający Koła. Po nabo-
żeństwie rozpoczęła się akademia,
zainaugurowana przyrzeczeniem no-
wemu sztandarowi, które w imieniu
Koła złożył sekretarz

też w całości|
plan pracy, traktujący głównie o po-!

kulturalno . oświatowem i wreszcie!

Stowarzyszeń Polek z terenu archi- ściwy
diecezji wileńskiej. Przybyły nań 103, Rzepeckiej wywarł na zebranych

gości i delegatki.
Przemawiał z kolei p. prezes Niżyń- | @ przedstawia

archidjecezji wileńskiej,
W niedzielę rozpoczął się w Wil- nad wyrobieniem wewnętrznem. Pię-

zjazd Katolickich kny, starannie przygotowany i tre-
reierat p. przewodniczącej

| wielkie wrażenie. Poruszyła ona bo-
wiem bardzo aktualne zagadnienie,
mianowicie rolę kobiety w życiu
prywatnem i społecznem. W, głębo-

| ko ujętej syntezie przedstawiła apo-
'stolstwo kobiety w rodzinie i społe-
czeństwie, omawiając szczegółowo
rolę kobiety, jako panny, później
mężatki, następnie matki i wreszcie
członkini organizacji społecznej.
P. Rzepecka stwierdziła między in-
nemi, że Akcja Katolicka stoi poza i
ponad partjami politycznemi i dlate-
go dla dobra samej organizacji nie
należy członkiniom przyjmować zbyt
czynnego udziału w poczynaniach|
politycznych. i

Wobec ustąpienia kilku członkiń
zarządu, powołano na ich miejsce:
panie hr. Marję Mohlową, prof, Ja-
worską, Hawełkową i Marję Stur-
gińską, Skład obecnego więc zarzą-

się następująco:

 
poruszając zagadnienie wycho- |przewodnicząca p. Marja Mieczysła-

| Jeleńska, wiceprzewodnicząca
prof. Olga Bossowska, Józefa Jeleń-
ska, prot. Jaworska, hr. Marja Moh-
lowa, Hawełkowa, Marja Sturgiń-
ska i Marja Kołaszewska.

Komisję  Rewizyjną
panie Marja Niżyńska,
i Nieciecka.
W końcu omawiano kilką spraw,

nie mających jednak zasadniczego
znaczenia dla zjazdu.

Wieczorem w zakładzie św. Jó-
zefa odbyła się wspólna herbatka
wszystkich uczestniczek zjazdu.

Drugi dzień zjazdu.
Wczoraj delegatki IlI-g0 ziazdu

dorocznego Katolickich Stowarzy-

stanowią:

 
członkiń zarejestroanych w wspo- Franciszek Kafarski.
mnianych stowarzyszeniach wynosiła Mszy św. delegatki gremjalnie przy-

l

szeń Polek rano udały się do ko-
ścioła św. Jana na nabożeństwo,

Ilość które dla nich odprawił ks. dyr.
W czasie

|stąpiły do Komunji św.
O godz. 11 m. 30 w sali przy ul.

Metropolitalnej rozpoczęły się kur-
„sy. Zagaił je ks, dyr. Fr, Kafarski,
poczem p. dyr. Roszkowska wyło-
żyła zebranym program pracy na rok
bieżący.

Wieczorem wygłoszone zostały
3 referaty na temat pracy religijnej,
czytelnictwa i organizacji pracy cha-
rytatywnej.

Dziś dalszy ciąg kursu.
m. r. S.

`

NADESŁANE.

lowa placówka haudiowa.
№ dobie ogólnego kryzysu, kiedy zani-

|kanie i catkowite zwijanie tirm handlowych
iest na porządku dziennym,
Wilnie wielkiej placówki
zjawiskiem pocieszającem.

Właśnie w poniedziałek otwarty został
skład fabryczny największej w Polsce fa-
bryki wyrobów  trykotowych i dzianych
L. Plihal (Łódź).

Aktu poświęcenia tego przedsiębior”
stwa dokonał ks. Żarnowski, proboszcz ko-
ścioła Św. Jakóba, w obecności tutejszego
kupiectwa, na czele z p. prezesem Ruciń-
skim. Gruntowna przebudowa tego sklepu
została dokonana według projekiu p. inż.
Zima z Lodzi przez przedsiębiorstwo budo-
wlane Bieńkuński i Świetlikowski, Piękne
wewnętrzne urządzenie zostało dokonane
przez mistrza stolarskiego p. Oszurkę. Firma
Plihal, przeświadczona o wariości swych
towarów i dążąc do sprawniejszego obsłu-
żenia rynku wileńskiego, dobrała odpowie-
dnio wyszkolony personel, powierzając je-

dnocześnie kierownictwo Wil. Oddziału
znanemu na naszym terenie kupcowi (b.

właścicielowi sklepu) p. Gustawowi Arnd-

łowi. Znając dobroć fabrykatów  tirmy

Plihal oraz energję i popularność kierow-
nika, nie wątpimy w to, że nowootwarta
placówka rozwijać się będzie pomyślnie ku
pożytkowi własnemu i klijenteli.

Z powodu otwarcia przedsiębiorstwa,
firma Plihal złożyła ofiarę w kwocie zł, 15

na remont Bazyliki.

Bo uczniów k szkół wileńskich
z przed roxu 1905.

Ósmy zjazd uczniów b. szkółwileńskich

odbyty w dniu 11 czerwca 1932 r. uchwalił
zgromadzič i wydać wspomnienia z życia
młodzieży wilęńskiej w owych latach. Za-
daniem wydawnictwa byłoby utrwalenie i

związanie w pewną całość poszczególnych

wspomnień i przeżyć z tego okresu, uchro-

nienie i przekazanie następnym pokoleniom
nagromadzonego latami skarbu tradycji.

Chodzi o wydobycie pełnego obrazu wa-
runków politycznych, społecznych, kultu-
ralnych oraz myśli i wysiłków młodzieży

powstanie w

haudlowej jest

 

 
Pawlik, Po, "a

obszernem sprawozdaniu sekretarza'W Zdarzenia rzeczywistością. Dziejowa rola

wileńskiej w okresie po powstaniowym.-
Wykonanie tego zadania stanowiłoby przy-

czynek niepośledniej wagi do najnowszych
dziejów Polski, w których Wilno powinno

miec swoją treściwą kartę, zgodną z obiitą

Żagiellówna |

z pracy Koła, przemówiła do zebra-| Wilna i w tym momencie nie może zostać

nych instruktorka Okręgu Wileń- pominiętą lub nieodpowiedzianą. Wagę na-
skiego P. C. K., p. Okryńska, mówiąc|szego zamierzenia pomnaża świadomość
o wielkim znaczeniu sztandaru dla|Sostojnych, a drogich każdemu z ras trady-
każdej organizacji. Śliczne przemó- |©7i i wyjątkowe zaaczenie naszego kraju w
wienie wygłosiła przedstawicielka|ałokształcie dziejów ojczystych.

: Koła Nr. 1 (szkoła Nr. 18). Po innych Sprawę zamierzonego wydawnictwa
przemówieniach reprezentantów Kół| przynagla świadomość, że z każdym rokiem
nastąpiła deklamacja wierszy, ilu-|ubywa świadków przeżytych lat, a czas po-
strujących działalność Cz. Krzyża.|woli ale nieubłaganie zaciera wspomnienia.

z żebractwem można prowa-
dzić za pomocą bonów

Jatmužniczych „Caritas“.

Dyrektorzy «Orientu»
W sądzie pracy odbyła się roz-

prawa przeciwko b. właścicielom i
dyrektorom nieistniejącego dziś do-
mu handlowego „Orient”, Krukowi
Lewce i Michałowi Sosnowskiemu,

cyj pracowniczych.
Wispomniani „dyrektorzy' zało-

żyli fikcyjne przedsiębiorstwo pod
powyższą nazwą i zwerbowali licz-
nych pracowników, od których, obie-
cując im intratne posady, pobierali
kaucje w wysokości od 200 do 400
zł. Kaucje te zginęły.

(Wobec stwierdzenia winy, sąd

‚ @ dniem 15 bm. na Poiskich Ko-
lejach Państwowych obowiązywać
będzie nowy rozkład jazdy pocią-
gów pasażerskich.

Nowy rozkład wchodzi w życie
w nocy z 14 na 15 maja. Według
nowego rozkładu jazdy pociągi pa-
sażerskie będą przyjeżdżać i odjeż-
dżać do i z Wilna jak nasiępuje:

Pociągi przychodzące: 5.45 z
Królewszczyzny, 7.00 Olechnowicz,
718 Warszawy Wil. 7.21 Dukszt,
7.25 Lidy, 7.40 Nowowilejki (w dni
robocze), 7.40 Warszawy Gł. (Po-
śpieszny), 7.55 Zemgale, 9.05 Jaszun,
9.20 Zawias (dni rob.), 9.45 Nowo-
wilejki, 10.25 Zawias (dni świątecz-
ae), 11.40 Suwałk i Grodna, 11,45
Truskawca- Zdroju i Lwowa, 12.10
Nowowilejki, 1405 Nowowilejki (dni
szkolne i świąteczne), 15.25 Kró-
iewszczyzny, 16.30  Nowowilejki,
17.40 Nowowilejki, 17.50 Zawias
(dni robocze), 18.00 Mołodeczna (od
15. VI. do 31, VIIL), 18.40 Warsza-
wy Gł. 18.45 Lidy (w. dni robocze,
prócz sobót), 19.15 Nowowilejki,
19.45 Nowo-Święcian (soboty i dni
świąteczne), 20.07 Lidy (soboty i dni
świąteczne), 20.25  Nowowilejki,
20.45 Zawias (od 16. VI. do 19, VIII.
w dni robocze), 21.15 Zawias (w s0-
boty i dni świąt.)), 22.20 Wilejki i
Motodeczna, 22.35 Kobylnik i Łyn-
tup (od jeziora Narocz) (w dni świą-
teczne od 3, VI. do 26. VIII.), 23.00
Zdołbunowa, 23.05 Zemgale,
Grodna i Druskienik (od 16. VI. do

Teatr i muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8 wiecz. teatr Pohulanka daje po ce-
nach propagandowych świetną komedję
współczesną J. Devala p. t. „Towariszcz”,
która daje przekrój życia emigrantów ro-
syjskich w Paryżu.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś od-
będzie się pierwszy gościnny występ naj-
wybitniejszych sił warszawskiego zespołu
„Nowy Momus*, który w stolicy zyskał
ogólne uznanie i odniósł wielki sukces ar-
tystyczny. Wykonawcami bogatego pro-
gramu będą: Olga Kamińska, pieśniarka,
znakomita odtwórczyni nastrojowych pio-
senek i romansów cygańskich, Tadeusz Bo-
cheński, popularny speaker Polskiego Radja
w specjalnym repertuarze, Zygmunt Zygro,
recytator i conferancier oraz Igo Sym, zna-
ny bohater filmowy i piosenkarz. Występ te-
go znakomiiego zespołu wzbudził ogólne
zainteresowanie, Początek o godz. 8,30 w.
— „Noc w San Sebastiano * w „Lutni”.

Najbliższą premjerą będzie najnowsza ope-
retka Benatzkiego (kompozytora „Pod bia-
łym koniem”) „Noc w San Sebastiano”.
Piękna muzyka, na tle motywów hiszpań-
skich, ilustruje riekawą akcję, która roz-
grywa się w portowej oberży, następnie w

pięknej willi, wśród ognistej nocy w San
Sebastiano. Premjera zapowiedziana na
czwartek najbliższy.
— Uwaga! Otwarcie sezonu lctniego w

Bernardynce! W najbliższą sobotę odbę-
dzie się uroczyste otwarcie sezonu letniego
w ogrodzie Bernardyńskim. Odegrana zo-
stanie nowa komedja sowieckiego pisarza
Szkwarkina p. t. „Cudze dziecko” — z p.
S. Zieliūską w roli głównej, która zarazem
będzie obchodzić w tym dniu jubileusz
30-letniej swej pracy scenicznej.

 

rząd Towarzystwa
Artystów Sztuk Plastycznych przy-
pomina swym członkom i sympaty-
kom, że eksponaty na wystawę To-
warzystwa będą przyjmowane
Głównym Pawilonie Targów Pół-
nocnych w ogrodzie po-Bernardyń-
skim dziś w godzinach 13—19.

Otwarcie wystawy nastąpi w so-|
botę o godz. 14-ej.

da notatka lub wzmianka, zawierająca fakty

konkretne, niezależnie od poziomu opraco-
wania literackiego. Pożądane są również
fotografje i rysunki, ilustrujące nadsyłane

wspomnienia. į
Materjaly nadeslane będą deponowane|

w Archiwum Paistwowem w Wilnie, Prosi- |

i
!

 

oskarżonym o przywłaszczenie kau-'

23.30,

19, VIII. w soboty, dni przedświą-|

   [e

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

 

i teatru «Gong» skazani
skazał Kruka ; Sosnowskiego na
zwrócenie poszkodowanym wyłu-
dzonych sum i nadto na 2 lygodnie
aresztu każdego oraz na zapłacenie
po 200 zł. grzywny.

Tegoż dnia sąd pracy rozpatrzył
, sprawę Bonkowskiego i Marcinkie-
wiczówny, byłych właścicieli tea-
trzyku rewjowego „Gong”, który

(istniał w Wilnie w zimie ubiegłego
roku. Sprawa jest analogiczna. Po-
dobnież j tu pobrano od pracowni-
„ków kaucje, które zginęły.

Wyrok: po 2 tygodnie aresztu i
po 200 złotych grzywny. (m)

 

"Sirio chlodzii orzeźwia
„ Popporminih . z lodem,

„mektyńikacji Warszawskiej

Nowy rozkład jazdy pociągów.

 

teczne ji świąteczne), 23,35 Nowo-
wilejki.

Fociągi odchodzące do: 5.50 Dru-
skienik i Grodna (od 17. VI. do 20.
VILI. w dni świąteczne i poświątecz-
ne), 6.00 Nowowilejki (w dni robo-
czej, 6,30 Kobylnik i Łyntup (do je-
„ziora Narocz) (od 3. V1. do 26, VIII.
w dni świątecznej, 7.30 Zdołbuno- ,
„wa, 7,30 Nowowilejki, 8.08 Zemgale,
8.10 Warszawy Gł., 9.10 Mołodeczna
(od 15, VL. do 31. VIII), 10.00 Nowo-
Święcian (w soboty i dni świątecz-
ne), 11.00 Nowowilejki, 12.30 Kró-
lewszczyzny, 13.20 Nowowilejki (w
dni szkolne i świąteczne), 13.50 Ru-
dziszek w dni robocze i soboty ro-
bocze, a Zawias w soboty i święta,
13.55 Lidy, 14.25 Nowowilejki, 15.22
Mołodeczna i Wilejki, 15.35 Lidy,
15,40 Grodna i Suwałk, 15.45 Dukszt,
16.45 Nowowileiki, 17.55 Nowowilej-
ki, 18.50 Lwowa i Truskawca Zdro-
ju, 19.00 Zemgale, 19.40 Nowowilejki,
20.40 Warszawy Wil, 21.25 Nowo-
wilejki, 23,10 Mołodeczna i Olechno-
wicz, 23.25 Warszawy Gł. (pośpiesz-
ny), 23.40 Jaszun, 23.50 Landwaro-
wa i Zawias, 23,58 Królewszczyzny.

rozkładzie jazdy dla udogodnienia
podróżnym została wprowadzona
bezpośrednia komunikacja Wilno—
Lwów przez. Lidę, Łuniniec, Zdołbu-
nów, a ponadto wagon bezpośred-
niej komunikacji wszystkich trzech
„klas Wilno—Truskawiec Zdrój przez
| Lwów i z powrotem.

 
| POLSKIE RADJO WILNO.
! Wtorek, dnia 15 maja,
‚ 7.00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. pra-
| sy. 11.50: Utwory Corelli'ego (płyty), 11.57:
| Czas. 12.05: Koncert. Kom. meteor. Dzien.
poł. 14.50: Pogad. Stow. Młodz. Polsk.
15.00: Hejnał i pieśń majowa. 15.05: Wiad.
eksport. i giełda roln. 15.20: Muzyka lekka
(płyty). Skrzynka P. K. O.
neczka“. 16.35: Sonata — Bacha (płyty).
16.50: Koncert. 17,30: „Walka o Bałtyk” —
odczyt. 17.50: „Ochrona przyrody a hygiena
społeczna" — odczyt. Skrzynka muzyczna.
18.25: Reciial fortep. Codz. odc. pow. Fe-
ljeton aktualny. Wiad. sport. WiL kom
sport. Dzien. wiecz. Myśli wybrane:.
20.02: Operetka „Orłow”. Kwadr. liter. Fe-
ljeton. 22.3: Zakończenie konkursu na re-
portera. Kom. meteor. 23.05—23,30: Mu-
zyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Operetka „Orłow** w radjo.

We wtorek, dnia 15 maja o godz. 20
rozpocznie się transmisja ze studja war-
szawskiego operetki Brunona  Uranich-
staedtena „Orłow* Treścią jej są dzieje
jednego z wielkich książąt rosyjskich na
emigracji, posiadającego brylaqt koronny
„Ortow”. Kierownictwo radjooperetki do-
kłada starań, aby ta wielce interesująca
audycja wypadła jaknajlepiej. Główne role
odtworzą Olga Szumska i Aleksander Wa-
siel. Niebanalna treść i piękne melodje
z pewnością przykują uwagę radjosłuchaczy.

Kwadrans literacki.
i W przerwie audycji operetkowej od-
'czytany. zostanie rozdział z ogłoszonych
niedawno drukiem „Wspomnień  znakomi-

|tego pisarza Józefa Conrada Korzeniow*
' skiego. Pisarz ten, będący chiubą litera-
„tury angielskiej, jak wiadomo, z pochodze-
| nia był Polakiem i w omawianym rozdziale
opisuje właśnie swoje dzieciństwo, spędzo-

 
— Wystawa Niezależnych: Za- ne na Podolu w otoczeniu rodziny, w śro-

Niezależnych dowisku uczestników Powstania Stycznio-
wego.

Muzyka cygańska,
i Wieczorny koncert popularny, zapowie-
dziany na šrodę godz. 21,15, wypelnią chęt-

w nie słuchane przez szerokie koła miłośni-
ków lżejszej muzyki pieśni cygańskie, w

;wykonaniu Kwartetu chóralnego Jerzego
Siemionowa i znanej Wilnu artystki ope-

| retkowej Janiny Kulczyckiej.
W sprawie pomnika Mickiewicza.
Jak wiemy, roboty przy budowie po-

;mnika Adama Mickiewicza w Wilnie po-
suwają się raźno naprzód i jest nadzieja,
że przy należytem poparciu społeczeństwa
zostaną ukończone w terminie. O stanie
robót i akcji prowadzonej przez Komitet
Budowy poinformuje radjosłuchaczy wy-
wiad I. K. cołoziekieg z kierownikiem
Sekcji Propagandowej Komitetu. Wywiad
odbędzie się przed mikrofonem w środę
о godz. 22,40.

Należy podkreślić, że w nowym

„Mała skrzy- |

 
Wreszcie odegrano propagandową
jednoaktówkę.

fotografja. Pda 
 

Komitet redakcyjno - wydawniczy, po-

Uroczystość zakoń-| wołany przez Zjazd prosi najusilniej kole-

czono hymnem młodzieży P. C, K.|gów o nadsyłanie wszelkich znanych im

Po uroczystości odbyła się wspólna|przyczynków do dziejów przeżytę:go w szko-

łach wileńskich okresu. Cennym materjałem
dla Komitetu i dla każdego, kto w przyszło-
Ści zechce studjować owe czasy, będzie każ-

my o kierowanie materjałów pod adresami. WYUYWNKINASICDHUKARANI
kolegów: Dyrektora WacławaStudnickiego,|
Wilno, Archiwum Państwowe i Jana Bulha-| Popierajcie Polską
ka, Wilno, ul. Orzeszkowej 3. I Macierz k

Za Komitet redakcyjno - wydawniczy:| Szkainą.
(—) A. Safarewicz, W, Studnicki,| |DKAOTNIO Daliai,ATRI

J BaliakųS:Naookaki a as GКа
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"ZKRAJU.
Straszna klęska požarow.

Z prowincji w dniu wczorajszym

nadesziy do Wilna wiadomości 0

szeregu wielkich pożarów, jakie

wskutek posuchy nawiedzity naszą

połać kraju. Rozmiary tej kięski są

tem straszniejsze, že doiknęiy kraj

biedny i ludność, która już w latach

ostatnich przeszła szereg klęsk ży-

wiołowych.
Z Giębokiego donoszą nam, że

o północy z 15 na 14 bież. mies. w

Królewszczyźnie z niewyjaśnionych

dotycuczas przyczyn wybuchi pozar.

W. ogniu stanęio 6 domów, z których

4 wraz z zabudowaniami gospodar-

czemi, inwentarzem żywym i mart-

wym spionęiy doszczętnie. Natych-

miast po wybuchu pożaru przybył

ma miejsce starosta powiatowy L.

Muzyczka wraz z komendantem po-

wiatowym p. Najdowskim. Akcją ra-

tunkową kierowała straż pożarna

kolejowa w Królewszczyźnie oraz

przybyła straż z Głębokiego. Akcja
ratunkowa zmierzała do ratowania

zagrożonych budynków posterunku

P. P., Urzędu pocztowego i Elektrow

ni. Urząd pocztowy został ewakuo-
Wskutek pożaru została z

Królewszczyzną zerwana komunika-

cja teleioniczna. Sytuację uratowała

przybyła na wezwanie władz kole-

jowych lokomotywa, która dostar-

czała wodę z wieży ciśnień i elek-

trowni, Pożar został zlokalizowany.

Dochodzenie w sprawie ustalenia|
przyczyn pożaru oraz wysokości
strat prowadzone są z całą energją.

W) nocy z 12 na 13 b. m. spalił
się hutor Osuchowo w śminie jaź-

padło

16 budynków gospodarskich i miesz-
kalnych. W płomieniu zginęła 8-let-

nia dziewczynka, Zinajda Pikaczów-

na, zaś kilka osób doznało ciężkich

- poparzeń przy ratowaniu dobytku.

wany.

wińskiej. Pastwą płomieni

Również w ogniu zginęło 16 krów,

24 świń, kilkadziesiąt sztuk drobiu

i 4 konie.
Jak zdołano ustalić, pożar po-

wstał w domu Grzegorza Sidorenki,
który przez nieostrożność spowodo-
wał wybuch benzyny.

Wczoraj pożar nawiedził wieś
Mokrzyce w gm. kObylnickiej. W.

Lai "TREO

godzinach wieczornych powstał w

jednym z domow mieszkalnych о-

|gień, który przerzucii się na inne za-

budowania mieszkalne i gospodar-

|cze. Ogółem spałiio się 11 gospo”
| darstw» Straty wynoszą około 45.000

| zł. 50 osób zostało bez dachu nad

dow Przyczyna pożaru narazie

| nieustalona. Dochodzenie w toku.
We wsi Łyiojce, gm, wiszniew-

skiej, w pow. święciańskim, w zabu-

dowaniach Rozbaczyły Mikołaja wy-

buchi pożar, który przeniósł się na-

stępnie na sąsiednie zabudowania,

niszcząc 16 gospodarstw i na terenie

gminy  świrskiej 21 gospodarstw

(wieś Łyłojcie należy do dwóch po-
wiatów). Śtrat narazie nie ustalono.

Przyczyną pożaru było nieostrożne

obchodzenie się z ogniem.
Mieszkańcowi Mejszagoły, Ró-

żańskiemu, spalił się dom mi -

ny oraz znajdujący się w tym domu

warsztat garbarski, Straty wynoszą

2.500 zł. Zachodzi podejrzenie o

podpalenie przez Adama Muczina,
mieszkańca zaśc. Karszynałówka.

We wsi Biekszy, gm. olkienickiej,

spaliły się dwa domy mieszkalne

Burka Piotra i Balukiewicza Macie-
ja. № domach spaliło się zboże,

ubranie i kompietne urządzenie do-

mowe. Straty wynoszą około 3.000

zł.
stanu komina,

Robcewiczowej Jadwidze ze wsi

Doszańce, gm. podbrzeskiej, spalił

się dom mieszkalny, wartości 800 zł.
Przyczyną pożaru było nieostrożne
obchodzenie się z ogniem.
Rzadki wypadek zdarzył się przed

paru dniami w okolicach Dmitrówki

na rzece Mereczance. Mianowicie

tratwa z drzewem, spławiana przez

flisaków WŁ. Janulajtisa i Kaz. Wi-

śniewskiego, w pobliżu wsi Gieryjce

zapaliła się. Belki oraz buda flisa-
ków stanęła w płomieniach. Zanim
zatrzymano przy brzegu tratwę,
uszkodzonych zostało przeszło 100

kloców drzewa.
Jak ustalono, pożar powstał od

pozostawionego ogniska na tratwie,
przy którem gotowano wieczerzę. 

Pożar wybuchł wskutex złego|

Dzis nieodwołalnie „4 GPRECZ Z K
Nad program Gigantyczny ko!

„DEMO
й

Jutro rewe-
lacia šwia-

towych
ekranów

 

 

DZIENNIE MIDERZEBI -:"ZM RPL

W myśl 34 art. ustawy samorzą-

a od 5.000 do 10.000 mieszkańców
16 mandatów.
W ten sposób Nowe Troki mają

1 okręg wyborczy i 12 mandatów.
Nowowilejka — 3 okręgi wyborcze

W. okolicach Stołpców i Rusako-
wicz grasuje jakiś osobnik, podający
się za jednego z wielkich książąt
carskich. Osobnik tytułuje siebie
księciem. Mikołajem Aleksandrowi-
czem Romanowym i okolicznym
włościanom opowiada, iż przybył do
swoich poddanych dla zorganizowa-

sport.
PRAWNICY PROPAGUJĄ SPORT

TENISOWY.
Zarząd Sekcji Tenisowej Klubu Praw-

ników zawiadamia, że w celu udostępnie-

nia korzystania gościom i sympatykom
Klubu z nowo - zbudowanych koriów teni-
sowych ustalone zostały godziny od 10-ej
do 2-giej z wyjątkiem świąt, w których do-
puszczalne są zapisy godzin przez osoby nie
będące członkami Sekcji tenisowej.

Przy zapisie godzin obowiązuje powo-
ływanie się na jednego z członków klubu
jako na wprowadzającego. Opłata za godzi-
nę wynosi 1 zł.

GRY SPORTOWE U PRAWNIKÓW.
Kierownictwo Sportowe Klubu Praw-

ników na terenie nowootwariego ogrodu

sportowego Klubu przystępuje do urucho-
mienia kursów gier sportowych (koszyków-

ka i siatkówka) oraz nauki gry w tenisa dla
początkujących.

Ćwiczenia obu kursów są projektowane

trzy razy tygodniowo w godzinach popo-

łudniowych.
Bliższe szczegóły zostaną omówione na

pierwszej zbiórce kursów w dn. 15 b. m. o
| godz. 17-tej.

Ze względu na zamierzone odbycie
pierwszego treningu w grach już w dniu
zbiórki reflektanci na udział w kursie pro-

szeni są o zaopatrzenie się w strój gimna-

styczny.

Rozpowszechniajcie
bony Jałmużnicze „Caritasu.

 

 

 

RYZYSEM» (EDDIE CANTOR w roli głównej)
lorowo-rysunkowy dodatek muzyczay TRZY SWINKI“.

N ZŁOTA”

 

„Podział mandatów w miasteczkach.
1 14 mandatów. Oszmiana—2i16.

dowej, miasta do 5.000 mieszkańców Smorgonie 1 i 12. Nowoświęciany 1|
otrzymują 12 mandatów do rady,,

i 16. Wilejka powiatowa 2 i 16.
Dokszyce 1 i 12. Dzisna 1 i 12. Mo-
Iodeczno 2 i 16. Radoszkowice 1
i12. Glębokie2i16 i Raków1o-
kręg i 12 mandatów.

Oszust w roli wielkiego księcia,

nia doborowego wojska, które pój-
dzie z nim na oswobodzenie Rosji
z pod jarzma komunistycznego,

Osobnik ów obiecuje bezpłatnie
ziemię rolną, zwolnienie od podat-
ków i rentę dożywotnią tym, którzy
poddadzą się jego rozkazom.

 

Rejent
nie ma wstępu do więzienia.

Sensacyjny spór na tle tranzakcyj
handlowych przez osoby odbywające
karę pozbawienia wolności, wynikł
ostatnio pomiędzy obroną niejakiego
Ed. Woszczyńskiego, rolnika skaza-

nego przez sąd okręgowy na trzy la-
ta za zabójstwo, a prokuraturą. Ska-
zaniec znajdujący się w więzieniu
mokotowskiem, chce dokonać tran-

zakcji handlowej, polegającej na
sprzedaży objektu ziemskiego, poło-
żonego w pow. warszawskim. Wo-
szczyński wystąpił w tej sprawie z

podaniem do władz prokuratorskich,
twierdząc, że musi w ten sposób po-
kryć swoje pilne zobowiązania. Po-
nieważ akt ten wymąga formy no-
tarjalnej, obrona wystosowała prośbę
o dopuszczenie rejenta do celi więź-
nia. Podanie to jednak zostało za-

łatwione odmownie, gdyż prokura-
tura okręgowa uznała za niemożli-

we zezwalanie na tranzakcje handlo-

we w więzieniu, Petent nie daje za

wygraną i skarży decyzję odmowną
do prokuratury apelacyjnej w War-
szawie.

——

Sała do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11 ‚

ой 11— 3 1 od 6—8 wiecz. 

112. Podbrodzie 1 i i2. Święciany 4.

 

Ze Stołpców donoszą, iż przez
granicę do Polski przybył b. oficer
armji gen. Dowbór - Muśnickiego,

Listy do Redakcji.
Do Szanownej Redakcji „Dzienni

leńskiego* w Wilnie.
Jako Prezes Archidiecezjalnego Insty-

tutu Akcji Katolickiej w Wilnie zwracam

się do Szanownej Redakcji z uprzejmą

prośbą o łaskawe umieszczenie w najbliż-
szym numerze pisma poniższego komu-

nikatu;
„W N-rze 127 Dziennika Wileńskiego

z 13 maja r. b. w artykule „Czy Akcja Ka-

tolicka współpracuje z Rządem?” autor nie
ściśle podał do wiadomości publicznej

szczegóły z posiedzenia Rady Instytutu w
zdaniu: „Nadmienię tylko, že na posiedze-

niu L A. K. p. Mackiewicz potwierdził, że
w Komitecie Wyborczym B.B. W.R. obok
niego i p. Niżyńskiego znajdują się jednak

masoni (było wymienione konkretnie jedno

nazwisko), acz p. Niżyński z triumłem pod-
krešlil, že na 19 osób w tym Komitecie jest

aż 11 katolików”.
Podczas obrad Rady była poruszona

istotnie sprawa masonów przez jednego z

członków Rady, który wymienił 2 nazwiska.
W dyskusji, w której zabierało głos kilku
członków Rady, stwierdził p. poseł Mackie-

wicz na podstawie dokładnej znajomości

ideologji jednej z wymienionych osób, iż

ta osoba masonem nie jest. Brak oświad-

czenia ze strony p. Mackiewicza odnośnie
osoby drugiej nie może prowadzić do
wniosku, iż p. Mackiewicz potwierdził, „że
w Komitecie Wyborczym B. B. W. R. obok
niego i p. Niżyńskiego znajdują się masoni”.

O ile chodzi o oświadczenie moje —
stwierdzam, że użyłem słów „zdeklarowa-
nych katolikėw“, mając na myśli katolików
jako działaczy społecznych, a z tego nie
wynika, że reszta członków Komitetu nie

zalicza się do katolików, względnie nie stoi

na gruncie ideologji katolickiej.”

Łączę wyrazy poważania.
Dr. Kazimierz N:żyński,

Prezes Archidiecezjalnego Instytutu

Akcji Katolickiej w Wilnie.

Przyp. Red. Zamieszczając list po-
wyższy, nadmienić musimy od <iebie, że
według naszych informacyj zarówno słowa
p- SŁ Mackiewicza, jak i p. dyr. Niżyń-
skiego były o tyle dwuznaczne, iż nasz in-

formator mógł był je interpretować w tym
sensie, jak to uczynił w artykule: „Czy

Akcja Katolicka współpracuje z 1ządem?*

 

Wi-

 
—Bo

Z POGRANICZA.

BENVTEKTNN ANSI

Aleksander Szczepanowicz, ktory W
1920 roku został aresztowany w Wi-
tebsku i był więziony na dalekiej
Syberji. Obecnie Szczepanowicz
udaje się do Poznania, gdzie ma
krewnych.

Kto wygrał na ioterji?
WARSZAWA (Pat). Dziś nastę-|

pujące większe wygrane padły na |
numery losów:

Zł. 20.000 — 136.725, 158.411.
Zł 15.000 — 4.119, 61.757

149.352.
Zł. 10.000 — 53.688, 157.179.
Zł, 5,000 — 24.424, 38.021,

39.852, 82.142, 101.325,

133.999, 155.198,

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Gielda. Waluty:

Belgja 123,61—123,98—123,36. Berlin 209,45 |
-—209,11—208,73. Holandja 358,75—359,65—

357,85. Kopenhaga 120,75—121,35—120,15.

Londyn 27,04—27,17—26,91, Nowy Jork

5,28—5,31—5,26. Nowy Jork kabel 5,29%/я—

$,32—5,26'/2. Oslo 135,85—130,50—135,20.

Paryż 34,94—35,03—34,85. Praga 22,04—
22,09—21,99. Stokholm  139,40—140,10—

138,70. Szwajcarja 171,85—172,28—171,45.

Włochy 45,05—45,17—44,93. — Tendencja

niejednolita.
Akcje: Bank Polski 38,50—87 87,50. |

Cukier w-ski 19. Lilpop 11,90—11,75. Mo-

drzejów 3.95 Starachewice 11—10.90. Łie-

leniewsk. 7,35. — Tendencja przeważnie

słabsza.
Papiery procentowe: Budowlena 45—

44,85. Konwersyjna 55,50—65,25, 5 proc.

kolejowa 58,50. Premj. dolar, 35,50. Stabi-

lizacyjna 66,53—67.63—67,88. 4 1 pół proc:

ziemskie 51 (drobne). Tendencja dla poży”

czek słaba, dla listów przeważnie słabsza:
(Dolar prywatny 5,26*/2.
Rubel: (za 5-ki) 4,61; (za 10-ki) 4,65,

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 14 maja 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II standart —

12,90. Mąka pszenna 0000 A. luks, 30,62'/

—3250. Mąka żytnia 55 proc. 21—22,50. |

Mąka żytnia 65 proc. 18—19,50, Mąka żyt-

nia sitkowa 16. Mąka żytnia razowa
16—17.

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana

18—19. Jęczmień na kaszę zbierany 14—

15. Mąka przenna 0000 A luks. 30,60—
32,50. Mąka żytnia sitkowa 16—16,25-

Otręby żytnie 10—10,50. Otręby pszenne

miałkie 11—11,50. Gryka zbierana 18—19.

Ziemniaki 4—4,50. Siano 3,50—4.
„Kasze wszystkich gatunków oraz len—

bez zmian.
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  PRZECIW
KATARÓM

Nr. p. K. R. Z.F. O. 79/34.
AAAAAAAAAAAAAAA AAA
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W roli głównej Fay Wray i Ralf Belamy. Szczegóły jutro.
Kupimy dom

: z Za 1a go-
wką. głoszenia do

[== PREMIERA. Wielka uczta dla melomanów.

Słynny na cały św'at POR śpiewak J 6 = = f =p4 wyd i D į Administracji pod M

a ери
= r KOR: RM w największym przeboju doby obecnej prod. WIEDEŃSKIEJ

m m m “ TE

LOTnomaiŚWI at a eŽ V 0 ie KĘ Sprytne dziecko.
— Co zrobiłeś z temi

EA
я dwudziestoma groszami,

Głęboka, wzruszająca treść, melodyjna muzyke, cudowne krejobrazy, Flim mówiony I śpiewany po niem'esku. które ci dałero, żebyś

mka Nad progr. Atrakcje. Seanse o 4, 6, 8 1_10,15. zażył lekarstwo?
— Za dalesieć groszy

Aii pca cukierków, a

€=5| Dziś niebywała pramjera. Wspa- E 4 TAJEMNICZA TRZYNIASTKALJzeyz aa

BE |" suit LoTHiczYFLM | Krew z obłok ówi karstno.
Ga| W rel. gł zielonooka najpiękniejsza kobieta-szpieg GINA MANES i as pilotežu, bohater GASTON MODOT. Mroią:e krew w żyłach walki w obło-

==+1| kach. Niezwykłe dzieje kobiety-szpiega. — Wielki Trlumf Klnematogr=fjl Europejskiej Seanse 4, 6, 8 1 10,15 wiecz. Bilety honorowe, bez-a

Go płatne nieważne. Zapomocą newoczesnej wentylacji—miły chłód na sail.

 

 

Zrzeszenie Producentów

nabiału w Wilnie
Hurtowa dostawa mieka I śmietany

gwarantowanej jakości

zamówienia prosimy klerować do Biura roz”

dzielczego Zrzeszenia przy ui Piłsudskiego

13 2 w godz. 8-12 rano codziennie.

ących posa
rowników r

|

 

cnów sanitarno-le

Trockiego.

maja 1934.
  
GEORGES HOFFMANN. 34)

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

— Powiedzz mi — rzeki Bruno bez ogródek — dlaczego wszyscy

robią taką tajemnicę, kiedy pytać o pałac? Czy Niemcy tam mieszkają?

Chłopak ruszył ramionami:

—Nie, to bardzo bogaci Amerykanie,

rzami, Tylko szoier jest Niemiec.

Dziennikarz nadstawił ucho:

— Ź lekarzami?
— Tok, zdaje się, że stary Amerykanin i jego córka chorują na pa-

skudną chorobę, podobno mają trąd...

Obydwaj wykrzyknęli:
c Trąd!

—Tak, ludzie opowiadają, że można się zarazić jak nic, a potem

gnije się za życa... To też nikt nie chodzi do pałacu, ani nikt nie wy-

chodzi... Tylko lekarz i szoter wyjeżdżają... Rozumie pan, że nikt nie

ma ochoty patrzeć, co się tam dzieje.

Bruno uśmiechnął się,

— Wcale niezła myśl... Przynajmniej mają dzięki temu spokój.

(W przeciwieństwie do oberżysty, chłopak był bardzo rozmowny.

— Przyjechali tu niedawno. Najpierw jeden grubas w wielkich oku-

larach, a głowę to ma jak kolano...

— Napewno blumenthal — powiedział półgłosem Bruno.

— Wynajął pałac razem z umeblowaniem na rok. Właściciel mie-

szka w Paryżu i oddawna tu nie przyjeżdża...

A więc tem się tłumaczyło opuszczenie i

rezydencji RĘKE

— Reszta przyjechała w trzy dni później wielkim samochodem...

z całą masą służby i z leka-

zaniedbanie wspaniałej

Biuro Pośrednictwa Pracy!
przy Wileńsko Nowogródzki-| Izbie Lekarskiej
odaje do wiadomości P. P. Lekarzy nie ma-

2 są do objęcia stanowiska kla-

Opsie powiatu Brasiawsniego, 2 w Ignalinie
ow Swięciańsniego. 3 w Wołkołacie powiatu

Postewsniego, 4. w Dziśnie, 5 w Gródku pow.

Mołodecki.go i 6. w Koniawie pow. Wlieńsko-

Bliższe lnformaq,e oraz składanie podań w Kance-
iarji lzby Lekarskiej (Wieńska 25—3) do dnia 24

 

|ILSTENSDI

Mieszkania ||
1 pokoje

Mieszkanie posiadające
wszelkie wygody, ogró-

dek od 1 czerwca do
wynajęcia. Zaułek Mon-

twiłłowski 11, od 5 — 7

po poł. 508—3

karskich: 1. w

8)

| RÓŻNE |
, Kupno +

Ё | T977000ОО ETO Гр1

Sprzedaž Kilka  inteligen'nych i
energicznych Panów |
Peń  otrzymeją pracę
zewnętrzną, wynagrodze
nie duże. Zgłoszenia z
dowodami osobistemi w
dniu 16V I 17-V od 10
do 2 pp. Mickiewicza 41
m. 19. 556

Sklep spożywczy
w eentrum miaste, w
bardzo dobrym punkcie
z powedu wyjazdu sprze-
dam niedrogo wiado-
mość w redakcji.

56—1  PODEODRSSEEISADLTKAIS,

Peiriebna dziewezyna
do pomusy w gospc-
darstwie domowem, po-
żądane ukończenie szko
ły powszechnej Wiwul-
skiego 2 m. 13.

"LL L
Jako tako,

— Tadeuszek nauczył
się prowadzić sąmochód,
jak słyszałem. Czy jeź-
dzi naprawdę dobrze?

Jako tako. Jeśli
droga skręca wtedy, kie-
dy on z maszyną robi to
samo, to można powie-
dzieć, że wszystko szczę
śliwie się składa.

 

POZWPADOWCZOEAN

Przybłąkał się pies
rasy chart do odebrania
Parkowa (Rossa) Nr 4

552—1

Ścisłość.

— Ten wazon ma trzy-
sta lat, dwa tygodnie i
czternaście godzin...
— Skąd pan wie tak

dokładnie? 

rų

;m.7cė3 do7. 

tygodniami i czternasto-
ma godzinami powiedział
mi jeden znawca, że ten
wazon ma trzysta lat.

AMAAAAAEDAAAADAAAAAA

Oddam na własność
2 miesięcznego chłopca
zdrowego i ładnego. Su
bocz 36 m. 4. E gr2

Łatwo.

— Te dwie panienki
bliźniaczki są tak do sie-
bie podobne, że nie mo-
gę ich odróżnić...
— A to bardzo łatwo!
— Jak?
—Jedna ma bliznę po

operacji ślepej kiszki.

ninkai
poszdy ©-Poszukuję
lub gospo-chmisirzyni

dyni na wieś Znsm się
na gospodarstwie, kuch
nl, hodow!l drob'u I mle
czarstwie Referencje do-
bre. Ofiarna 2 m. ?.

gr

ее

Poszukuję posady do
wszystkiego do małej
rodziny z bardzo do-
brem gotowaniem lub za
kucharkę do kasyna lub
pensjonatu. W średnim
wieku samotne, pismien*
na posiada referencje
Siowiańska ul. Nr. 5-b

g'2

chowawczyni poszukuje
posady, zna freb. met.
może się zająć dziećmi
w wieku od 2 do 10 lat.
Poważne świadectwa i
refer, umie szyć, wyma*
gania skromne. UL Ta-

tarska 12 m. 13, od 2
do 5. gr.—2

 

W pielegno-
waniu

choryeh posiadam kilku-
letnią praktykę | po-
«hwalne zaświadczenia z
Klinik. Chętale przyjmę
dogląd <hotógcic za
niską oplatą z utrzyma-
niem. Wilao, Moniuszki
32 m. 4 H. W. gri

BILETY
4 WIZYTOWE

ZAPROSZENIA

AFISZE

WYKORYWA

DRUKARKIA

Mosiowa ul. Br.1.

Telefon 12-44,

CELY NISKIM

PILNE:

BROSZURY

i. TRIERZYŚSKIEGO

UD 

 

„Ostrożnie, Nie przewracać”; przychodzą z Paryża, albo z Niemiec...
— Zspewne przyrządy naukowe dla Piotra Gansa...
— Ale od przybycia dużego samochodu, tylkq szofer pokazał się

we wsi. To on nam opowiedział o chorobie swych państwa... i że nie na-
leży zbliżać się do pałacu, Raz wlazłem na mur i widziałem jak w parku
spacerował starszy pan... |

— A jego córka? — przerwał Jacques.
— Nie widziałem jej wcale.
— Starszy pan był sam, czy też chodził z nim doktór?
— Był sam.
— r nie starał się zbliżyć do bramy?
— Nie.

Bruno nie wiedział, co o tem wszystkiem myśleć. Że uwięziono pro-
fesora i uzyskano milczenie córki groźbą wiszącej nad głową ojca śmier-
ci, to było prawdopodobne, ale, że Piotr Gans spacerował bez opieki,
a Astrid przyjeżdżała do Genewy i oboje nie próbowali nawet z nikim się
porozumieć, było niezrozumiałe.

Dzienuikarz zadał ostatnie pytanie:
— (zy portjer bywa czasem w zajeździe?
— Owszem, bywa. Ale, zdaje się, nigdy nie wchodzi do pałacu.

Sypia w swym domku, przy bramie. On kupuje mleko, chleb i mięso.
Wszystko to kiadzie przed drzwiami pałacu a tamci zabierają do środka.
Za każdym razem przynosi sprawunki zawinięte w nową ściereczkę, któ-
rą potem palą z powodu tej choroby...

Wcale zręczna reżyserja — mruknął Bruno.
Chłepak przystanął.

Ten pan, co kuleje, idzie tak wolno... Jeżeli mam zajść do Ве!-
legarde przed zamknięciem garažu...

— Masz rację... idź prędko!
Bruno wsunął mu do ręki banknot stufrankowy.
— Ponieważ są wielkie szanse, że i aniec i mechanik nie za-

staną nas ,uż w Vanchy, będą przynajmniej mieli zapłatę za fatygę,
Chło;ak zniknął, a przyjeciele podążyli pośpiesznie w stronę pałacu. 

Potem przybył wóz ciężarowy pełen skrzyń. Teraz jeszcze przywożą ko- |

leją skizyrie. . Wyglądają na bardzo ciężkie... Pełno na nich napisów: |

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

Próbowali dostać się do parku poprzez pagórek, gdzie mur był nie-
co niższy, Udało im się to ią. Stanąwszy na ziemi czekali chwilę,

iSJOTEKĄĆ
  

+
Lk 4

nie orjentując się w ciemnošciach,

stołowy o dość ostrym końcu:

na nas....

znać, wystarczy krzyk sowy...
r— Rozumiem.

okna.
Bruno szedł za nim, przystając

knął mu

cienia użyczyło mu podmurowanie

JW, tym momencie ktoś rzucił

się na szyi.

 
 

 

 

Jacques poczuł, że Bruno kładzie mu coś do ręki. Był to duży nóż

— Skradłem dwa w zajeździe na wypadek gdyby dogi rzuciły się

Poszi* przez trawnik aż do tarasu, na który wdrapali się zręcznie.
Przez przymniętą okiennicę na pierwszem piętrze błyszczało światło.

—Pójdę tam — rzekł Jacques. — Jeżeli, który z nas będzie po”
trzebował pomocy, zaświżdżę. Gdyby zaś chodziło tylko o danie o sobie

Pełzając, Jacques posuwał się ostrożnie w kierunku oświetlonego

odgłosy uśpionej wsi, brzęczenie owadów, daleki hałasy. Jacques zni-
. oczu i Bruno odgadywał raczej niż widział, jak czepia się |

rynny, aby wdrapać się na pierwsze piętro.
Dziennikarz zaczął czołgać się również w stronę okien. Na chwilę

Nagle zastygł w nieruchomości, Pochwycił uchem jakby szmer w
trawie. Lecz cisza była zupełna, więc znowu zaryzykował ruch,

ciężarem. (Grube prześcieradło owinęło mu głowę i czyjeś palce zacisnęły

Z gardła wydostawał mu się tylko duszny charkot,
wały jak rzalone w mózgu. Bruno ujrzał, jak we śnie, twarz szofera
Scholza, przebiegłą gębę La Migneite i niepokojącą fizjognomję pana
Peccoret. W. mgnieniu sekundy przypomniało mu się umówione spotka”
nie w Pont du Diable... A łotryi.. Chcieli mieć tej nocy spokój w Van-
chy.. A może zastawili pułapkę gdzieś na drodze do Pont du Diable...

Ból wzmógł się, i Bruno zemdlał.
„Ale przedtem poczuł, że jedna z rąk obejmujących jego szyję ciśnie

z mniejszą siłą, niż druga. Brakowało u niej wielkiego palca!

(D. < a.)
 

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAWJAKITOWICZ,
 

   

   

   
    

  

  
  
  
    

       
   

  
 

i nasłuchjąc. Ale słyszał tylko nocne

drugiego stopnia tarasu.

się na niego, przyśniotając go swoim

myśli wiro”

'
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