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Najpowaźniejszą spółdzielczą iastytacją bankową w Polste jest

лоа ЛАН 1 AWOAIAARSW КАНЕCENTRALNA KASA

istniejąca od roku 1909 i działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
I najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyśclą dla Interesów

e wytwórców—drobnyeh rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-
mujemy nietylko korzyść dia sieble, ale służymy także

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

BONGO OWWWRAGGOSGGRGRW

4

Ostrzeženie.
jest nielegalne wypożyczanie i czytanie pism, co przynosi
poważne straty Wydawnictwom — Stała Komisja Wydawnictw Wi-
leńskich i afiljowanych w Wilnie ostrzega niniejszem zarówno nie-
uczciwych czytelników jak i sprzedawców, że winni pociągnięci

zbawieni zostaną pism do sprzedaży

Stała Komisja Wydawnictw Wileńskich
I aflijowanych w Wilnie.
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kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę

I sprawie pubiicznej.

Wobec stwierdzenie, że w Wilnie w dalszym ciągu praktykowane

będą do odpowiedzialności sądowej, kolporterzy zaś prócz tego po-
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Czesława Michałowskiego mini-
strem sprawiedliwości,

dr. Bronisława Nakoniecznikoli-
Klukowskiego ministrem roln. i re-
form rolnych,

inż, Michała Butkiewicza mini-
strem komunikacji,

wojewodę Jerzego Paciorkow-
skiego ministrem opieki społecznej,

WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.
12-ej prof. dr. Leon Kozłowski, któ-
remu prezyden! Rzplitej powierzył
misję tworzenia gabinetu, przybył

na Zamek i przedstawił Prezyden-
towi RP proponowaną przez siebie

listę członków nowego gabisetu.
" WARSZAWA (Pat). Prezydent
Rzeczypospolitei mianował dziś prof.

Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

codziennie.

  

 

 

 
    

  

  

  

  

   

 

Leona Kozłowskiego prezesem Rady
ministrów, oraz na jego wniosek:

posła do sejmu Bronisława Pie-
rackiego ministrem spraw wewnętrz-
nych, '

Józefa Becka ministrem spraw
zagranicznych,

marszałka Polski Józefa Piłsud-  skiego ministrem spraw wojskowych,

prof. Włądysława Zawadzkiego,
ministrem skarbu, |

Wacława  Jędrzejewicza  mini-
strem wyznań zeligijnych i oświece-|
nia publ., '

inž. Emilą Kalińskiego ministrem
poczt i telegrałów.
WARSZAWIA (Pat). O godz. 13,30

członkowie nowomianowanego rzą-
du z prezesem rady ministrów dr.
Kozłowskim na czele przybyli na
Zamek, gdzie złożyli przysięgę na
ręce Prezydenta Rzplitej.

WARSZAWA. W. godzinach po-
południowych urzędnicy 1 funkcjo-
narjusze prezydjum Rady ministrów
pożegnali ustępującego premjera Ję-
drzejewicza.

Wkrótce potem odbyło się powi-
tanie nowego premiera Leona Ko-
złowskiego.

 

Spór 6
RYGA. Pat. Na łamach prasy

kowieńskiej rozwinęła się ostatnio
ciekawa polemika na temat, czy
kwestja wileńska rzeczywiście sta-
nowi najważniejszy cel polityki li-
tewskiej. Zdaniem prof, Czepinska-
sa i dr. Bistrasa przyłączenie Wilna
do Litwy spowodowałoby tyle no-
wych trudności i ciężarów, że mło”
da Litwa nie mogłaby uporać się z
niemi. Wystąpienie to spotkało się
z ostrą krytyką urzędówki litewskiej
która dowodzi, ze do sprawy wileń-
skiej nie naieży podchodzić li tylko

 

Zakończenie rokowań
rolniczych z Niemcami.

BERLIN (Pat). W dniu dzisiej-
szym zakończyły się polsko-niemiec-|
kie rokowania rolnicze. |

Po zakończeniu rozmów niemiec-
kie biuro iniormacyjne ogłosiło ko-| masła polskiego jak również prze-
munikat stwierdzający pomysine za:| widuje
kończenie rokowań, prowadzonych z| bliskiej przyszłości realnych

ków również co do innych produk-|
tów rolnych. Wzamian przedstawi-
ciele rolnictwa polskiego gotowi są
przyczynić się ze swej strony do
umożliwienia wwozu do Polski obok
artykułów przemysłowych również
kilku niemieckich artykułów rolni-

myślą, że w obecnej sytuacji gospo-
darczej Europy uzdrowienie może
być osiągnięte tylko na podstawie

średniego porczumienia zain-
teresowanych stanów rolniczych.
W wyniku osiągniętego porozu-

mienia przedstawiciele gospodarstw
rolnych przedłożą rządom obu stron

Zjednoczony kościół ewangelicki.

z punktu widzenia korzyści mater-'
„Lietuvos Aidas",'jalnej. Zdaniem

zagadnienie Wilna pozostaje dalej
bez zmiany i o żadnych kompromi-
sach mowy być nie może.

RYGA. Pat. — W dniu 13 b. m.
związek odzyskania Wilna zwołał
wiec, który zgromadził około 200
osób. Po referacie prof. Birżyszki
wiec uchwalił przez aklamację rezo-
lucję, w której potępia wystąpienie
prof. Czepinskasa i dr. Bistrasa i
prosi rząd o niepoddawanie rewizji
stanowiska w sprawie Wilna.

konkretne propozycje.
Osiągnięte porozumienie dotyczy

m. in, wywozu do Niemiec polskie-
$o drzewa tartego i ckrągłego, dalej

możliwość osiągnięcia w
wyni-

|

czych.

' gzonego Ewangelickiego kościoła

BERLIN, (Pat). Jak słychać
przygotowywana jest nowa ustawa
kościoła ewangelickiego, na mocy
której wszystkiz krajowe kościoły
będą musiały należeć do Zjedno-

Rzeszy, Rokowania między rządem
a kościołem w tej sprawie rozbiły
się, gdyż większość kościołów od-
mówiła przystąpenia do Kościoła
Zjednoczonego.

  

fon Redakcji,
 

 

  d 9 do 20-ej,

  
   

GENEWJA (Pat). Komitet Rady
Ligi Narodów, zajmujący się sprawą
plebiscytu w zagłębiu Saary, ogłosił
dziś prowizoryczny raport na temat
|przygotowawczych zarządzeń do

utworzenie komisji plebiscytowej do
sądzenia w ostatniej instancji kwe-
styj spornych, dotyczących wpisania
na listy wyborcze i ważności głoso-
wania. Jest to sprawa mniej ważna,
natomiast najważniejsze zagadnienia,
mianowicie zabezpieczenie ludności
Saary przed wszelką represją, utwo-
rzenie policji międzynarodowej, śwa-
rancja nieprześladowania ludności
po plebiscycie, te kwestje raport
pozostawia na uboczu. Są one obec-
nie przedmiotem zakulisowych dys-
kusyj, w związku z czem komitet ża-
strzegł sobie, że jeszcze w czasie
obecnej sesji będzie mógł swój ra-
port uzupełnić,

GENEWA (Pat). Dziś ogłoszony
został kwartalny raport konzisji rzą-
dzącej w zagłębiu Saary. Do rapor-
tu tego francuski członek komisji
jrządzącej dołączył uwagi dotyczące
|sądownictwa w zagłębiu Saary. O-
šiadcza on, że sędziowie niemieccy
w zagłębiu kierują się ideologją na-
rodowo-socjalistyczną i uważają in-
teres narodu niemieckiego za źródło

 

 

Nominacja nowego rządu.
Charakterystyka
zmian w rządzie.

ABC tak charakteryzuje zmiany
w rządzie:

Wejście do rządu pp. Kozłowskiego,
Reichmana i Paciorkowskiego oraz ewen-

tualnie Poniatowskiego, charakteryzują wi

kołach sanacyjnych, jako zwycięstwo fru-

py pik. Becka oraz pp. Matuszewskiego i
Miedziūskiego. To, że wbrew przewidywa-
niom nawet dobrze poiniormowanych sana-
torów kierownictwa rządu nie powierzono

komuś z wybitnych osobistości w elicie,
jak płk. Prystorowi, czy pik. Slawkowi,
świadczy, że w sanacji istnieją rozbieżności,

których nie można było wyrównać. Dobór
nowych ludzi w rządzie oceniają jako

wzmożenie prądów radykalnych w dziedzi-
nie gospodarczej. Mjr. Reichman jest bo-
wiem zdecydowanym etatystą, a p. Ponia-

towski wywodzi się z Wyzwolenia, z któ-
rem dotąd utrzymuje stosunki.

Utrzymują też niektórzy, że nowa kon-
stelacja oznacza pewne odsunięcie od

wpływów grupy płk. Pierackiego, który

jednak pozostaje na stanowisku ministra

spraw wewnętrznych. Przesilenie obecne

poprzedziła niewątpliwie jakaś ciekawa gra

zakulisowa. Data 13-go w 6smą rocznicę

zamachu majowego świadczy, że przesile-

nie zostało otwarte zgóry, ale że wywołało
ono ciężkie zmaganie się poszczególnych
grup, wobec tego ciekawe też będzie, jak

| wypadną dalsze zmiany po utworzeniu
rządu i w jaki sposób obsadzone zostaną

/ stanowiska wiceministrów.

To, że nie wszedł do rządu p.
Poniatowski, nie zmienia w niczem
powyższych uwag.

 
WARSZAWA (Pat). Zalarg po-

między spółdzielnią artystów tea-
trów Narodowego, Letniego i No-
wego a personelem technicznym tych
teatrów został ostatecznie w dniu
dzisiejszym zlikwidowany. O godz.
13,30 u inspektora pracy inż. Doma-
niewskiego zjawili się, celem konty-
nuowania pertraktacyj przedstawi-

i Pond wystartowali o godz. 12.24
podług czasu
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wszelkiego prawa, wskutek czego
część ludności straciła całkowicie|
zaułanie do ich bezstronności, W/|
|związku z tem raport domaga się|

i ) : „utworzenia trybunalu
|plebiscytu, gdzie m. in. proponuje|sędziów neutralnych, którym prze-

złożonego zi

kazywanoby wszystkie sprawypoli |
tyczne.

GENEWA (Pat). Wczoraj przy-|
była do Genewy delegacja t.
frontu niemieckiego zagłębia Saary.|
Delegacja _ zakomunikowała dziś |
przedstawicielom prasy swoje postu-|
laty ujęte w 3 punkty: 1) natych-|
miastowe ustalenie daty plebiscytu!

zagranicą 8 zł.

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. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

Kanto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
TTRNASTSGIITSTENIES x

nietylko przyczyni się do uspokoje-
nia ludności, ale również wywoła od-
prężenie w krajach sąsiadujących.
2) Zapowiedź uż obecnie amnestji,
która byłaby ogłoszona po plebis-
cycie, prowadziłaby do zastosowa-
nia teroru, gdyż zapewniłaby bez-
karność czynom nielegalnym. 3)
Konieczne jest utworzenie trybunału

nych, związanych z głosowaniem, ale
trybunał ten nie powinien być po-
wołany do sądzenia wszystkich
przestępstw mających związekzple-
biscytem.

 

Rozmowy
GENEWA (Pat). Dzień dzisiejszy

poświęcony był głównie rozmowom
i rokowaniom pomiędzy delegatami
na sesję Ligi Narodów, przyczem naj-
ważniejsze były rozmowy odbyte
przez francuskiego ministra spraw
zagr. Barthou z delegatem brytyj-
skim Edenem i delegatem włoskim
baronem Aloisym.

Barthou w rozmowie z Aloisym,
który jest przewodniczącym komi-
tetu rady zajmującej się przygotowa-
niami do plebiscytu w zagłębiu Saa-
ry, slormułował pewne sugestje na-
tury praktycznej co do zapewnienia
swobody głosowania w czasie ple-

STANY ZJE

genewskie.
biscytu w 35 r. Zdaje się, że Francja
kładzie nacisk na konieczność uzys-
kania od Niemiec zabezpieczenia
przed represją tych głosujących, któż
rzy będą głosowali przeciwko przy-
łączeniu Saary do Niemiec. W razie
uzyskanią tych $warancyj Francja
nie będzie, być może, domagać się
policji międzynarodowej.

W] kołach francuskich zapewnia-
ją, że Barthou wyniósł z rozmowy
z Edenem wrażenia optymistyczne i
że znalazł u Anglika duże zrozu-
mienie dlą' tez francuskich, zawar-
tych w nocie z 17. IV.

DNOCZONE
„wobec konferencji rozbrojeniowej.

WASZYNGTON (Pat.) | Prezydeut
Roostvelt polecił deiegatowi Sta-
nėw Zjedn. na konferencję rozbro-
jeniową Normanowi Dzvisowi po-
wrócić do Genewy. Prezydent Roo"
sevelt oświadczył przytem, że go-
tów jest udzielić swego poparcia

 

 

konferoncji rozbrojeniowej, o ile
wyłoni się jakaś możliwość zawar
cia porozumienia w sprawie rozbro-
jenia powszechnego. Ścisłe instru-
kcje, jakie zzpewne prezydent Roo-
sevelt udzielił Davisowi, są narazie
trzymane w tajemnicy.

MAC DONALD NiE POJEDZIE DO GENEWY.
LONDYN. Pat. Z dzisiejszego o-

świadczenia premjera Mac Donelda
w izbie gmin wynika, że ani on, ani
min. wojny Hailsham i min. lotni-
ctwa Londondery nie będą ucżestni-

Czyli w konferencji rozbrojeniowej
w Genewie, natomiast pojadą na nią
ae ministrowie Simon

i Eden.

Bias: „Ruaają A ŁA KE i A TT

DYMISJA GABINET
SOFJA. (Pat), Premjer Musza-

now wręczył królowi prośbę 0 dy-

U BUŁGARSKIEGO.
misję całego gabinetu.

Warunki pokojowe Ibn Sauda.
KAIR (Pat). Jak słychać, warun-

ki pokojowe, wysunięte przez Ibn!
Sauda, są następujące: 1) wydanie|
terytorjum Tehama i Nejsan, przy-

czem imam Jemenu zobowiązać się
musi do niemieszanią się do spraw
tych terytorjów; 2) oszkodowanie za
wydatki wojenne; 3) zabezpieczenie

bezpieczeństwa dla tych jemenitów,
którzy wstąpili do oddziałówibn|
Sauda; 4) przyrzeczenie nieforty-
fikowania w ciągu 30 lat granicy

 

szą być wydani zakładnicy. Z Sa-
naa donoszą, że imam Jemenu za-
wiadomił przywódców szczepu Idris-
si o tych warunkach pokojowych,
którym zawdzięczają poddanie ich
szczepu władzy lbn Sauda. Przy-
wódcy odpowiedzieli na to, że za-
równo oni jak ich dzieci-i majątek są
do dyspozycji imama. Z Syrjj dono-
szą, że lbn Saud zaprosił pewną
liczbę młodych wykształconych lu-

i do oojęcia stanowisk administra-

"SUBSEITITPKTTPA DTSTEATROUS

przed plebiscytem © Zagłębiu Sury. Wiadomości,
telegraficzne.

KRAJOWE.

* Wspaniała | ciepła pogoda
trwa u podnóża Tatr już od dwu
miesięcy. Ciepło ogołociło już nie-
mal zupełnie góry ze śniegu, tak,
że już można, z małemi wyjątkami,
juprawiać turystykę wysokogórską,
|jaka normałnie bywała możiiwa do-

zw.|plebiscytowego do spraw technicz- |piero z końcem czerwca.
| Ożywił się więc w związku z tem
Łk turystyczny i wycieczkowy.
| — * Liczba bezrobotnych w dniu 12
|bm., w/g danych biur pośrednictwa
|pracy przy funduszu bezrobocia wy”
j nosi 343,955 osób, co stanowi spadek
ilości bezrobotnych w stosunku do
tygodnia ubiegłego o 9.461 osób.

ZAGRANICZNE.
'* Ukazał się dekret, mianujący

członka _ Kollegjium Komisarjatu
Handlu Zagranicznego,  [amarina,
przedstawicielem handlowym ZSRR
w Warszawie na miejsce odwołane-
go Abela.

** Komisarz sowiecki Litwinow
w najbliższych dniach wyjeżdża do
Genewy, by wziąć udziai w rozpo-
czynających się w dniu 29 bm. obra-
dach Komisji rozbrojeniowej.

** W Moskwie zmarł młody lite-
rat, Maksym Pieszkow, syn Gorkija.
"W ZSSR dokonano ostatnio

szeregu doniosłych odkryć archeolo-
gicznych. W starej dzielnicy Tyili-
su Seid-Abad znaleziono arabski
słup wiorstowy z VII w. po Chrystu-
sie. Nad rzeką Woroneż odkopano
starożytny gród słowiański z wieku
bronzowego. W. dolinie rzeki Pie-
czory znaleziono całe cmentarzy-
sko mamutów. ‚

** Statek Smoleńsk, który przy-
był do zatoki Św. Wawrzyńca, wy-
sadził na ląd 24 pozostałych rozbit-
ków Czeluskina. Smoleńsk powróci
następnie do zatoki Opatrzności po
lotników i samoloty.

** Ww ukutncy Ńrasuo Urzisza zna”
leziono bryłę złota wagi 1,8 kg.

** Wczorali przybył do Rygi
zespół teatralny „Reduty“, wita-
ny na dworcu przez licznie įzebra-
nych przyjaciół łotewskich. Wieczo-

trze Narodowym „Sprawę Moniki”.
** Z Kłajpedy donoszą, że zaża-

lenie dr. Schreibera przeciwko @е-
cyzji sędziego śledczego skazującej
$o na grzywnę zostało przez sąd ape-
lacyjny odrzucone. W] sobotę aresz-
towano jeszcze 7 osób zamieszanych
w sprawę Neumanna.

** W Koźlu odbyła się wczoraj
uroczystość położenia kamienia wę-
gielnego pod budowę kanału Adolia
Hitlera, łączącego zagłębie Górnego
Śląska niemieckiego z Odrą. Projek-
towana jest budowa kanału środko-
wo niemieckiego, który połączy za-
głębie Ruhry z Berlinem. W roku
1938 budowa doprowadzona będzie
do Łaby. Odra będzie zamieniona
na rzekę spławną. i

** Turecki minister spraw zagra-
nicznych Tevfik Ruszdi bey opuścił

 
ciągnącej się wzdłuż ustąpionychte-; cyjmych, w czem upatruje, że król wczoraj wieczorem Białogród, uda- 

LIKWIDACJA ZATARGU
W TEATRACH STOŁECZNYCH.

ciele obu stron, to jest zarządu spół- |sposób strajk,
dzielni aktorskiej w t-wie radcy| dzień, został zakończony.

 

Samolotem z N.-jorku do Rzymu.
LONDYN. (Pat). Donoszą z No- dorem a Nową Funlandją. Samolot

wej Phunlandji, że samolot Leonardo | leciał bardzo
da Vinici, na którym lotnicy Sabelli|atmosferyczne dobre.

środkowo-europej*|benzyny. Obliczają, że przy sprzy-
skiego z Nowego Jorku do Rzymu,|jających warunkach
został zauważony w chwili gdy |nych samolot wyląduje w Rzymie,
przelatywał o godz.2 zrana na wy-|
spie Bell, leżącej pomiędzy Labra-|,ranem.

PIERWSZY POCIĄG POWIETRZNY.
MOSKWA. Pat). Odbył się pierw-, kolejno odczćpiały się i lądowały.

szy w ZSSR lot pociągu powietrzne- |
go. Trzy szybowce pilotowane przez|
samolot wzniosły się do wysokości|będzie trwał
800 metrów i po 25 minutach lotu| wania,

rytorjów. Niezależnie od tego mu-

prawnego spółdzielni adwokata Bart-
cząka oraz przedstawiciele strajku-
jącego personelu technicznego. Po
parogodzinnej dyskusji i wzajemnych
ustępstwach podpisano protokół u-
stalający nowe warunki, na podsta-
wie których wszyscy dotychczasowi
pracownicy techniczni powrócili do
pracy w teatrach miejskich. W ten

trwający blisko ty-

wysoko, Warunki
Samolot za-

opatrzony jest w około 3.400 litrów

atmosferycz-

po 40 godzinach lotu, czyli jutro nad

W, najbliższym czasie zostanie
podjęty lot Moskwa—Krym, który

wahabitów dąży do zorganizowania
przy pomocy młodych wykształco-
nych Arabów okupowanych tery-
torjów na zasadach współczesnych.

‘ у

|jąc się do Wiednia.

Rozpowszechniajcie
bony jałmużnicze „Caritasu".

 

 

Inscenizacja wielkiej bitwy morskiej
"na morzu Karaibskim.

111 okrętów wojennych —355 aeroplanów—50 tys. marynarzy
NOWY JORK. Prasa amerykań-

ska zamieszcza interesujące dane o
wielkiej 5-cio-dniowej bitwie, zain-
scenizowanej na morzu Karaibskiem
w czasie manewrów iloty amerykań-

skiej. |
Były to największe manewry ilo--

ty naszych czasów. W bitwie pię-
ciodniowej wzięło udział 11i jedno-
stek bojowych, 355 aeroplanów i
przeszło 50 tys. żołnierzy. Mnóstwo
okrętów, zgodnie z programem ma-
newrów, zostało zatopionych i cięż-
ko uszkodzonych przez łodzie pod.
wodne i torpedowce oraz aeroplany
miotacze bomb.

Kilka okrętów-baz dla aeropla-
nów zniszczyły torpedowce i
przyjacielskie“. |

Manewry zakończyły się zajęciem
przez „błękitną ilotę”* szeregu wysp..
Flota ta jednak poniosła tak wielkie|
straty, że według ocenyTEM

„NiE-|

nie zdołałaby utrzymać się na zaję- 10 godzin bez lądo-

: ki tychwyspach.

Ogólną uwagę zwrócił udział w
manewrach wielkich jednostek floty
powietrznej. Główny aerostat „Ma-
chon* w czasie bitwy teoretycznie
opadł na morze.

Mimo to koła marynarki amery-
kańskiej uważają, że tego typu aero-
staty mogą stać sią potężną bronią
iloty amerykańskiej.

Na ogół naczelny dowódca floty
amerykańskilej zadowolony jest z
wyniku manewrów.

Pogłoski o Bermont-Awało-
wie.

RYGA. — Pzt. Z Kowna donoszą:
| „Lietuvos Aides* twierdzi, że mimo
zaprzeczenia niemieckich czynników
rządowych Bermcnt Awałow w dal-
szym ciagu przebywa w Prusach
Wschodnich nad granicą litewską.
Siedziba jego znajdująca się w ma-
jątku barona Korffa, jest pilnie
strzeżona przez cpecjalny oddział
ochronny,

rem Reduta daje w łotewskim tea- —

M
Ł

   



„jego wewnętrzną treść, objawiającą
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Rocznica.
MW, miedzielę. 13 bm. (symbolicz-

na trzynastka), minęła ósma roczni-

ca przewrotu majowego. Tegoż sa-

mego dnia otwarte zostało przesile-
mie rządowe, jakgdyby dla uczynie-

nią zadość zabawnej taktyce podej-

mowania jakichś akcyj wiasnie pod

datą 13-go. Trzeba z tego chyba
przypuszczać, iż jeśli kiedys trzy-

nastka zawiedzie, to wszystko inne

również się nie uda, czyli že wisimy

na włosku, zależymy od przypadku.
Byłoby to zabawne, gdyby nie

mieściło się w tem sporo prawdy.

Prasa sanacyjna oczywiście podkre-
śliła swoją rocznicę, ale w tym ro-

ko fan'ary brzmiały nieco ciszej, niż

zwykle, okrzyk tryumfu były słab-
sze, mniej zgodne. Pozornie do ra-

dości j hałasów zwycięskich byłoby
przecież więce; powodów, niż w

każdym z lat poprzednich. Sejm i
Senat całkowicie opanowane, usta-
wy przechodzą bez trudu w parla-

mencie, pełnomocnictwa  umożli-

wiają wydawanie wszelkich ustaw

nawet bez rozgłosu w parlamencie,

nowa _„konstytucja* niemal już

uchwalona, aparat administracyjny

oczyszczony od góry do dołu z ży-

wiołów  „niepożądanych', budżet

państwowy  „zrównoważony” (tak

twierdzi p. Zawadzki — liczby mó-
wią co innego), samorządy wiejskie

opanowane, teraz się idzie z „ma-

iem' do samorządu miejskiego, po-

życzka powiodła się znakomicie

(następna też się może udać), szkol-

nictwo „oczyszczone ; z ducha i z

ludzi, ludność potulnie przyjmuje
wszelkie zarządzenia i „ulgi“ —

słowem na wszystkich polach żad-

nych trudności, żadnych przeszkód.

Sukcesy zagraniczne też nie są prze-
cież małe. Uważani jesteśmy po-

dobno za mocarstwo, przed naszymi
dyplomatami obcy biją czołem, za-

warliśmy szereg aktów międzynaro-

dowych pierwszorzędnej wagi, po-

życzki zagraniczne przychodzą w

miarę potrzeby i t. p. i t. p.

Czyż nie byłoby więc dość po-
wodów, aby uderzyć głośzo w kotły

upojnego zadowolenia w poczuciu

spełnionych zadań i osiąśniętych

celów? Tymczasem nie widać szcze-

śgólnego zadowolenia w prasie sana-

cyjnej. Raczej czytaliśmy w dniu

13 bm. dość mgliste wywody o przyj-

ściu w maju 1926 roku do głosu nie-
tyle innych ludzi, ile innej myśli,|

przyjście organizacji woli, zamiast

improwizacji, która rzekomo do tej

daty przez wieki rządziła w Polsce.

Tak przynajmniej wywodził naczel-
ny organ sanacyiny „Gazeta Polska“
i zakończył swoie wspominki ośmio-
lecia następującą konkluzją'

Osiem lat zaledwie. Z tego cztery lata
walki z  „gasnącym  światem* anarchii.

Cztery dalsze lata walki z gorączką prze-
silenia, trawiącą cały świat. A przecież

dokonania tych lat ośmiu zdają się być

trwalsze, mocniejsze, głębsze, — niż in-

dziej, gdzie znaczono triumf przewrotu w

kamieniu, w marmurze, w gmachach, nie-
ledwie w piramidach. Bowiem polski prze-
wrót majowy, zdaje się, uczynił rzecz sto-

kroć ważniejszą i stokroć trudniejszą, niż
wszystko, co zdziałać może mięsicń i pie-

niądz. Zmienił duszę narodu.

Mięsień działał i pieniądz dzia-

łał — to prawda, działają zresztą

jeszcze, ale czy przewrót majowy

zmienił duszę narodu polskiego, to

jest kwestja bardzo wątpliwa, nawet
z punktu widzenią pytania, czy na-
daje się wogóle do rozważania. Na-

samprzód należałoby ustalić, czy
objekt, o którym mowa, to jest du-

sza narodu — jakiegokoiwiek zre-

śztą, nietylko polskiego —- może

ulec tak szybkiej operacji, jak zu-

pełna zmiana, w ciągu krótkiego, bo

ośmioletniego zaledwie zabiegu. Du-
sza narodu nie jest to znowu coś

takiego, co można jak miękką glinę

ulepić w ciągu kilka lat na swoją
modłę. Na to, by zmienić ducha na-
rodu — wytwór wieków i najróż-
norodniejszych czynników  dziejo-
wych, niezależnych często od woli

i czynów ludzkich — potrzeba dłu-
giego okresu czasu i potężnych pod
względem moralnym i maierjalnym

sit. Ani przewrót majowy nie był
taką szczególną siłą, ani ludzie tego

przewrotu nie posiadają tak nad-

ludzkich walorów, by na przestrzeni

lat kilku przekształcić zasadnicze

cechy charakteru narodu polskiego,

się w jego stosunku do życia zbio-
rowego społeczeństw, do kulturyi
cywilizacji, do zagadnień moralnych,

społecznych, politycznych it d., sło-
wem do wszystkiego tego, co naród
na swojej drodze dziejowej musi na-
potykač. To też, gdyby się chciało

Szczere wynurzenia „Czasu”.

Sanacyjny „tzas” krakowski w

związku ze znanem przemowieniem

p. Frystora pisze między innemi:
„Ugramiczycć zakres aziaian:a panstwa.

Etatyzm i interwencjonizm przybrały u nas

rozmiary zastraszające, a są One źródłem

demoralizacji dużo większej od cafego ustro

ju kapitalistycznego. Jeśli obywatel matyl-

ko do wyboru — posada rządowa, albo nę-

dza, jego charakter się załamuje. Jeśli prze-

mysłowiec czy rolnik może dosiać zamówie-

nia tylko od rządu, kredyty tylko od rządu,

poparcie tylko od rządu, jeżeli system po-

datkowy umożliwia w praktyce zlicytowanie

każdej osoby „niemiłej ”, jeśli byle jakiś dru-

gorzędny dyśnitarz lub nawet tylko szef

biura może grozić całym przemysłom ruiną

— to takie społeczeństwo nie doczeka się

obywateli lojalnych, uczciwych, spokojnych

1 szanujących swą godność. Walka z eta-

tyzmem, walka z dowolnością wiadz admi-

nistracyjnych, wałka z przerostami biuro-

kracji — to wałka o dobre obyczaje poli-

tyczne, niemniej potrzebne jak kij na karje-

rowiczów”.

Również słuszne są uwagi „Cza-

su” o przyjmowaniu do urzędów

tylko ludzi swoich. „Czas” żąda, aby

kandydaci na urzędników przecho-

dzili egzaminy konkursowe, t. zn. by

przydzielanie posad uzależniano od

zdolności i fachowego przygotowanią

kandydatów. O dzisiejszych stosun-

kach pisze „Czas”:
„Zaś metody przynajmniej jednego Z

ministerstw — zmuszanie kandydatów na

urzędników do pracy w jednej niezmiernie

radykalnej organizacji — są z pewnością

szkołą braku charokteru, pepinjera najgor-

szego karjerowiczostwa. Godni pogardy są

ludzie, którzy taką drogą starają się do-

chrapać posadki czy awansiku, ale z latar-

nią w ręku nie możemy się dopatrzeć, dla-

czego szefowie resortów i kierownictwo

obozu Marszałka toleruje podobnie szkodli-

we i głęboko nieetyczne metody”.

z prasy.
wołają z panem Jędrzejewiczem: „my”. |

Oddając należne uznanie zasłu-;
gom prawdziwych  Legjonistów, 1
gan Stronnictwa Ludowego konklu-;
duje: |

„I źle robią ci, którzy dla podniesieniai

własnych zasług zaprzeczają zasługom na- |

rodu lub je obniżają, mówiąc: „my i jedynie

my wszystko zrobiliśmy, wszystko robimy i

wszystko zrobimy”.
Jestto najlepszy sposób zabicia w naro-

dzie wiary w siebie i energji przez wzbu-

dzanie w nim przekonania, że troskę i od-

powiedzialność za państwo można całkowi-

zdać na „opatrznościowych mężów”,
którzy wystarczą za wszystko i wszystkich”.

cie

Nagrodzenie Aszkenazego.
P. Józei Kisielewski na łamach

„Kurjera Voznaūskiego“ zastanawia
się nad zagadnieniem, skąd przyszio
do przyznania Aszkenazemu nagro-
dy literackiej m, Warszawy, skoro
jest on nie literatem, lecz history-
kiem.

Nasuwa się myśl, że skoro Aszkenazy

tak zdecydowanie pobił kandydatów — mu-

si posiadać jakieś wyjątkowe, niesiychane

wartości i to w takiej sile, że dzięki nim

zapomniano o braku jego kwalifikacyj lite-

rackich ' o tem, że od szeregu lat ric nowe-

go nie opublikował. Jakaś przecież przy-

czyna istnieć musi na dnie tej niespodzian-

ki Brak jakiegokolwiek logicznego wytłu-

maczenia zagadki, siłą faktu zwraca myśl

ku tym cechom, któremi się tegoroczny lau-

reat odróżnia od swych kontrkandydatów,

t zn. ku jego niearyjskiemu pochodzeniu

oraz przynależności do masonerii. Czyżby te

momenty wchodził: tu w grę? Bo jeśli nie

one działały — to jakie wreszcie? Warto
się o nich dowiedzieć, Za dużo już tych plo-

tek, szeptanych poxątnie — możeby wresz-

cie zacny areopag rozwiązał swe dostojne

wargi. Że Aszkenazy pisze pięknie po pol-

sku? Znam urzędnika skarbowego, który
nakazy płatnicze pisuje najczystszym języ- Szkoła braku charakieru, pe-

pinjera najgorszego karjerowiczo-
stwa, metody szkodliwe i głęboko
nieetyczne, O kim się tak mówi w
pismach sanacyjnych? O reżimie
sanacyjnym w 8-4 rocznicę przewro-

tu majowego. Ładnie pozdrowili Pol-
skę!

„My“ >

Na odbytym niedawno w Warsza-
wie zjeździe delegatów Związku

Legjonistów przemawiał p. premjerį
Jędrzejewicz, kióry w przemówieniu|
swem wciąż mówił o cudach doko-,
manych przez obóz rządzący.

„Zielony Sztandar”, cytując ustę-
py z tego przemówienia, zaznacza:

„My“ — mówi ciągle p. Jędrzejewicz.
I nie jest to, prawdę mówiąc, nic nowego.

Nutę tę słyszymy od 8 lat. Od 8 lat, od
przewrotu majowego, głosi się konsekwent-

| nie, uporczywie i przy każdej sposobności,

|że wszystko zrobili „oni”, „Oni” podarowali

 
| narodowi niepodległość, „oni” zorganizowali

państwo, „oni* je ugruntowują i rozbudo-

wują, „oni“ wiedzą, co dla państwa najlep-

sze, „oni* najlepiej potrafią wcielać w życie

cele państwowe... Nikt tylko „=ni”, wszyst-

ko „oni” i jedynie „oni”.

„Zielony Sztandar zapytuje:
„I któż to mają być ci „my”, o których

ciągle mówił p. premjer Jędrzejewicz?

Czyżby obóz „sanacyjny“? Chyba nie!
Wszak do obozu sanacyjnego należą i pod-
porę jego dziś stanowią panowie Lubomir-

scy, Tarnowscy, Potoccy i inni konserwa-
tyści galicyjscy, którzy gorliwie do ostatniej

chwili podpierali walący się tron Habsbur-
gów i do ostatniej chwili zapewniali cesarza

austrjackiego, że „przy mim stoją i stać

chcą”. Wszak pod chorągiewką obozu „sa-

nacyjnego* kroczą dziś przedstawiciele bła-

gonadiożnych „żubrów* kresowych, wier-

nych do ostatniej chwili poddanych cara,
między którymi nie brak takich, którzy asy-

stowali przy odsłonięciu pomnika carycy

kiem Skargi, ale nikt mu za to nie przy-

znaje nagrody literackiej. Dostaje pewnie|
gratyfikacje za pilne wyciskanie pieniędzy

z podatników, ale są to odznaczenia z za-

, kresu czynności w jego fachu.

| W świetle przyznania nagrody
,literackiej Aszkenazemu, oraz kilku
jinnych nagród, zaczyna coraz bar-
jdziej nabierać prawdopodobieństwa
podejrzenie, że

„w przyznawaniu nagród działają mo-

tywy pozaliterackie, że każda nagroda ma

swoje kulisy i swoje tajemnice. W chwili

obecnej, kiedy tak wiele mówi się o orga-

nizowaniu życia kulturalnego w Polsce, o

|jego scaleniu i nadaaniu mu ram normalne-

(go rozwoju — taka nienormalność w proce-

sie nadawania nagród literackich wprowa-

dza zamieszanie i rodzi sceptycyzm w sto-

| litycznych,

Stan rolnictwa i komasacja. |Hila WKU ZAW0Ó.
iza >

Komasacja — to akcją wymaga-
jąca zrealizowania w ciągu paru lat
tak ze względów gospodarczych, po-

jak i wychowawczych
włościaństwa. Bo zbrodnią jest po-
zwolić głodować najszerszej war-
stwie społecznej, najpoważniejszemu
i najpewniejszemu płatnikowi po-

datków gdy są możliwości po-
radzenia ziemu

Scalenie w ten sposób pojmowane

i w takim tempie wykonywane, jak
obecnie, przeciągnie się conajmniej

lat 30.
Domaganie się przez wieś scale-

nia jest to może mniej jaskrawy, ale
głos głodnego o chleb. [o jest budo-
wanie mieszkań, wprowadzanie wo-
dociągów, poprawa dróg — roboty,
konieczne dla dobrobytu i wygody,
co można wykonywać przez szere$
lat; jest to konieczność taka, jak je-
dzenie, wypływająca z warunków
istnienia, zmuszająca państwo do
natychmiastowego zrealizowania,

Akcja przebudowy gospodarstw
chłopskich na koszt państwa koszto-
wałaby kilkadziesiąt miljonów, na
co bezwzględnie liczyć nie można w
czasach kryzysu, ale jest zupełnie
możliwa za własne tylko pieniądze
wsi, o ile będzie konsekwentnie, pla-
nowo i ze zrozumieniem warunków
powodzenia przeprowadzona.

Obecna akcja Wileńskiego Urzę-
du Ziemskiego przedstawia się nie-
zbyt zachęcająco dla komasacji sa-
morzutnej: 14 zł, za scalenie jednego
hektara, z tego połowa tytułem za-
datku, resztę w ciągu kilku miesię-
cy. Najczęściej spotykana wieś na
Wileńszczyznie o obszarze 400 ha
przy 50-ciu gospodarstwach musi
naraz wpłacić tytułem zadatku 2800
zł. Cena zaś, płacona przez<tżędy|
ziemskie wykonawcom, waha się
między 9—10 zi. od jednego ha. Za
co ci ludzie, dobrowolnie odciążając
skarb i opłacając roboty planowane
przez państwo, mają jeszcze dopła-
cać połowę faktycznych kosztów.
Są obywatelami, płacą podatki, mo-
że państwo udzielić im bezpłatnego
dozoru, który wykonywany przez
jednego urzędnika zabrałby mu na
jedną wieś najwięcej 10 dni pracy.

Ministerstwo rolnictwa w ostat-
nich latach co roku przydziela Okrę-
gowemu Urzędowi Ziemskiemu w
Wilnie kredyt, umożliwiający scale-
nie conajmniej 50 tysięcy hektarów.
Czy nie bardziej celowem byłoby,
zamiast płacenia 10 zł. od jednego
hektara ; scalenia w ten sposób 50 sunku do stosowanych środków.

wobec wyborów do

Chrześcijańskie rzemiosło w Ma-
iopolsce nie zatwierdziło projektu
jakich dziataczy warszawskich, któ-
rzy na jakimś tajemniczym zjeździe
w Poznaniu zawarli pakt z żydow-
skiemi organizacjami rzemieślnicze-
mi i zgóry wyznaczyli procentowy
udział Żydów w Radzie i Zarządzie
lzby, lecz postanowiło spróbować
swych samodzielnych sił  wybor-
czych.

Szereg chrześcijańskich cechów
iwowskicn skierował pod adresem
Łwiązku Cechów. Kzemieslniczych
(prezes Drzewicki) we Lwowie
wspólne, pismo, mocą którego cechy
te domagają się zwołania specjalnego
posiedzenia, na którem rozpatrzona-
py została sprawa wyborów do lwow
skiej lzby, Kzemieślniczej. Prezes nie
zechce zapewne pominąć prośby Katarzyny w Wilnie. Trudno zaiste zali-

czyćby ich do tych „my”, którzy wywalczyli

niepodległość, choć po przewrocie majowym

najprędzej przyznali się do „ideolośji marsz.

Piłsudskiego”, choć z Wiślickim, Sobolew-|

skim, Falterami najdumniej dziś kroczą na

czele czwartej brygady, choć najgorliwiej

śpiewają „Pierwszą Brygadę" i najgłośniej ;

nego organu sanacyjnego, mutsieli-
byśmy chyba uważać je za jakąś

żałośliwą przesadę, nie umiejącą

ukryć smutnego poczucia, iż ósma

rocznica przewrotu nie daje auto-

rom powodów: do zadowolenia į ra-

dości.

Byłoby stokroć bliższem prawdy,
śdyby się poprostu powiedziało, iż
duch narodu po ośmiu latach przy-

gasł, zamknął się w sobie + na wiele

objawów, niezgodnych z nim, nie
chce, nie może lub nie ma tily rea-

gować. To byłoby znacznie bliższe
prawdy i znacznie konkretniejsze.

Ale to przecież nie powinncby też

dawać powodów do triumfów nawet

tym, którzy chcieliby dokonać na
narodzie radykalnej operacji zmia-

ny jego duszy.

Najważniejsza zmiana, jaka na-

stąpiła w stosunku społeczeństwa

do objawów życia publicznego, po-
lega na całkowitej apatji Jest ona

dziś dominującą cechą zachowania

się szerokich mas ludności, nie wy-

łączając jej szczytów. Polityka obec-

nego kursu, zmierzająca uo pod-   dosłownie brać określenie oficjal-

ai I iki ai

porządkowania wszystkich i wszyst-|
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cechmistrzow i w najbližszym czasie
takie zebranie przygotuje. Inne chrze
ścijańskie cechy Izb: krakowskiej,
tarnopolskiej i ctanisławowskiej pój-
dą prawdopodobnie śladem iwow-
skich cechów: chrześcijańskich i ta-
kie zebranie przygotują.

2 powodu powyższych starań,

kiego wyłącznie woli i kierownictwu
własnemu, sprawiła ten ujemny sku-

tek, który przecież nie może być

nawet przez jego sprawców uważa-

my za coś dodatniego. Jako objaw

wtórny idzie wszystko to, co tak

wymownie gromit p. A. Prysior, a co

jest  nieuniknionem następstwem

przymusu w każdym czasie, w każ-

dych warunkach, w każdym naro-

dzie.
Artykuł swój „Gaz. Polska“ za-

częła pompatycznym frazesem: „Na-

TTTAST KOR PR KKARETE ZROB TTTUNITAIO

RZEMIOSŁO POLSKIE

OCZ hektarów, pomódz scalić
pięciokrotnie większy obszar? U-

Izb rzemieślniczych.

organ narodowy we Lwowie „Kurjer

dzielane w ten sposób dwa złote za

hektar kredytu będą miały większe

możliwości powrotowe do kas skar-,

bowych, niż 10 lub 14 obecnie żąda- |

ne za wykonane prace z kredytów,

państwowych i przeważnie już dla|
państwa stracone. |

Przy grupowaniu kilku wsi

jeden objekt scaleniowy oraz redu-

kując cały szereg czynności, niema-

jących praktycznego znaczenia, nie

wyszczególnianych przez nas jedynie

ze względu na ich charakter facho-

wy, można obniżyć same koszta wy-

konania conajmniej o 2 zł. od jedne-

go hektara, a dozoru ze strony urzę-

du o 2/3, Nawet laik zrozumie bez-
planowość takiego postępowania,

jak naprzykład w tym roku, kiedy

mierniczy częstokroć dostawał do

wykonania kilka małych i jedną od
drugiej daleko położonych wiosek i

to często nie w jednym powiecie.

Z całą stanowczością możemy

twierdzić, że 6 zł. od jednegohekta- |

ra, płatne w 3 ratach w trakcie sca-

lenia i 3 złote od hektara, płatne w

ratach rocznych w ciągu 3 lat od da-

ty jego ukończenia, opłacą całkowi-

cie wykonanie tych robót i nawet

rzeczywiste koszta kontroli urzędu,

oraz zapewnią całkowicie rozwój

komasacji za własne pieniądze wsi.

Jedynie dobrowolnie mogą nie

przystąpić do podobnej akcji wsie o

wyjątkowo z natury nieurodzajnych

gruntach, ale takim żadna komasacja

nie jest potrzebna. Twierdzenie swo-

je opieram na tem, że pomimo bar-

dzo ciężkich dla akcji samorzutnej

warunków, wyszczególnionych wy-

żej a stawianych przez Urząd ziem-

ski, bardzo wiele wsi chce płacić i

scalić się natychmiast. Ogólnemu od-

ruchowi stoi w dużej mierze na prze-

szkodzie dezorjentująca ludność po-
lityka  komasacyjna dwóch osta-

tecznošci. W jednej wsi żąda się

7-miu złotych naraz tylko tytułem

zadatku, sąsiednią należącą do tych

50 tysięcy hektarów rocznie koma-

sowanych za pieniądze państwowe

scala się, nie wymagając ani grosza,

Trudno, by w takich warunkach
większość wsi nie przyjęła stanowi-
ska wyczekującego, a nuż w przy-
szłym roku będą należeli do tych

szczęśliwych! Musi być jedna cena i

jeden sposób, umożliwiający wszyst-

kim scalenie się.
Teraz, kiedy wsie zrozumiały już

korzyści komasacji, a konieczność
jej weszła w sposób myślenia, dzia-
ialność urzędów ziemskich, ogromnie

kosztowna dla państwa mająca za
zadanie zachętę, względnie zmusze-
nie ludności do scalenia swoich grun-

tów, spełniła swoją rolę. Należy je-

dynie dostosować do możliwości
płatniczych wsi koszt komasacji i
umożliwić natychmiastowe po wpła-
cie rozpoczęcie robót. Obecnie

ogromnie zniechęcają  włościanina, Lwowski' pisze:
Chodzi obecnie o objektywną ocenę tej

inicjatywy. Na pierwszy rzut oka wysuwa

się kwestja liczebności rzemiosła chrześci-

jańskiego i stosunku tejże do rzemiosła ży-

wia się tak rozpaczliwie jak ją malują kruki

centralistyczne. Skoro się jednak daną sta-

tystykę skoryguje przez usunięcie z szere-

gów wyborczych naleciałości iuszerskich,

które w żydowskiej masie rzemieślniczej

stanowią ponad 50 proc., natenczas sytuacja

zgotuje nam obraz o wiele jaśniejszy. Jest

iaktem, że olbrzymi odsetek żydów rze-

mieślników przeszedł dziś do szeregów nie-

samodzielnych rzemieślników, korzystają-

cych masowo z tolerancji fuszerskiej i do-

broczynności żydowskich instytucyj huma-

nitarnych i z prawdziwem rzemiosłem nie

ma dziš nic wspėlnego. |

Jest iaktem, że zubożałe rzemiosło

chrześcijańskie li tylko na drodze konsoli-

dacji organizacyjiej znaleźć może deskę

ratunku, Nie wolio nam bowiem zapominać

o tem, že bezpro:entowy kredyt, z jakiego

korzysta dziś, za pośrednictwem żydowskich

organizacyj finansowych, rzemieślnik ży-

dowski, jest dla rzemieślnika  chiześcijań-

skiego niedostępny, a co ważniejsze żydow-

ski rzemieślnik, korzystający z tej formy

pomocy, spycha rzemieślnika chrześcijań-

skiego ma niższy szczebel gospodarczy i or-

ganizacyjny. ^

Jest iaktem, że żydowskie o;ganizacje

rzamieślnicze, mające o wiele silniejszą dy-

namikę w wywalczaniu swych praw, jako

jeden ze swych nojbliższych celów posta-

wiły sobie opanowanie Izb Rzemieślniczych

i ich Związków. Przykładem tego war-

szawska Izba Rzemieślnicza, włocławska

Izba Rzemieślnicza, które dzięki tej taktyce

żydów straciły swój charakter samodziel-

mości i stały się pomocniczemi agendami

komisarskiemi, które były powolne polityce

gospodarczej organizacyj żydowskich. ród żyje wtedy, jeśli znaczy w dzie-
jach wolę własną”. Możnaby z tego

wysnuć wniosek, iż naród rasz nie:
żyje, ponieważ nie znaczy weli włas-'

nej. Tak daleko jednak nie należy

się posuwać. Pod bierną i apatycz-

ną powierzchnią narodu nurtuje i

wzmaga się, mimo wszystko, „wola

własna”, która będzie motorem zu-

pełnie innego pokierowanią własne-

mi losami, niż to może sobie wy-
obrażają ci, którzy już w wyobraźni
dokonali zmiany jego duszy. Można
czyjąć wolę czasowo skrępować, ale

z duchem sprawa grubo trudniejsza.

1“ -— Ъ.

„związkėw, skazani na „gospodarcze“ orga-

Chrześcijanie pozbawieni dziś walorów

swych cechów, swych chrześcijańskich

mizacje zawodowe, zmuszeni są bronić tych

placówek, które wywrzeć mogą decydujący

wpływ na przyszłe losy chrześcijańskich

warsztatów rzemieślniczych.

Jest rzeczą godną uwagi ta ener-

giczna obrona praw i stanowiska

rzemiosła polskiego przez cechy

małopolskie. Uwagi „Kurjera” o sta:

nie rzemiosła polskiego doskonale

pasują naprz. do stosunków  wileń-

skich również. Tylko, niestety, nasi

rzemieślnicy mniej są energiczni i
mniej pełni inicjatywy.

 

dowskiego. Ogólnie sprawa ta nie przedsta- i Trwają one bowiem kilka miesięcy

który chce widzieć na najbliższą je-

sień efekt wydanego pieniądza, w
tem, że będzie siał żyto zamiast na

sznurach na nowowydzielonej par-
celi, przewlekłe czynności urzędów.

powszechnych od chwili, gdy opuści
mury: szkolne, aby rozpocząć nowy
okres życia, zależny od wyboru od-
powiedniego zawodu. Nasuwa się
tedy zagadnienie wyboru zawodu
dla tej mtodzieży, któryby dał jej
zadowolenie a jednocześnie w przy-
szłości zabezpieczył jej byt.

Przed rodzicami i wychowawca-
mi stoi zatem zagadnienie w obecnej
chwili bardzo ważne: skierowania
młodzieży kończącej szkoiy ogólno-
kształcące na drogę wyboru odpo-
wiedniego zawodu.

Ideainem wyjściem z tego zagad-

nienia _ interesującego rodziców

przedewszystkiem byioby to, aby

dziecko według własnej skłonności

upodobana obrało sobie odpowiedni

zawód. Jednakze doświadczenie i
praktyka wykazują, że wielka część
młodzieży obojętnie zapatruje się na

sprawę wyboru zawodu i oczekuje

decyzji ze strony rodziców, polega-

jąc na ich doświadczeniu i dojrzało-

ści życiowej. -
Chwila obecna wymaga zajęcia

przez każdą jednostkę zdecydowa-

nego stanowiska oraz odpowied-

nich ludzi na odpowiednch placów-
kach. Nie można się zatem kierować

w wyborze zawodu sentymentem

młodzieży do danego zawodu, który

w większej części wypadków skiero-

wuje ją na niewłaściwe tory. Kształ-

cenie zastępów przeciętnej inteligen-

cji i jej nadprodukcji w czasach roz-

różniczkowania pracy mija się z

celem.
Panuje powszechne przekona-

nie, że każdy jest kowaiem swego

szczęścia i sam jedynie powołany

jest do stanowienia o sobie. Jed-

nakże w: przekonaniu tem jak wyżej
powiedziano, tkwi pewne niebezpie-
czeństwo, jeżeli chodzi o młodzeż
dorastającą. Jest ona bowiem nara-
żona na cały szereg najróżnorodniej-
szych pokus, które sprowadzają ją
częstokroć na bezdroża. Charakter
młodzieży w tym wieku jest jeszcze
niedostatecznie wyrobiony, myśl jej

pora się z szeregiem trudności w
rozwiązaniu różnych poglądów na-
suwających się nowych zjawisk žy-
ciowych.
M większości wypadków leży

decyzja wyboru zawodw w rękach

rodziców i sprawia im, rozważając

znaczenie tej kwestji z punktu wi-
dzenia przyszłości dziecka, nie ma-
ło trosk i kłopotów. Wybór zawodu
oznacza nie tylko wybór pewnej
czynności określonej, która dziecku
w przyszłości da utrzymanie, lecz
wybór pola pracy, do którego dziec-
ko czuje skłonność, do którego
może wrosnąć duszą j ciałem.

Nie wszędzie mamy poradnie za-
wodowe, ułatwiające w dużej mie-
rze rodzicom powyższą kwestję. Nie
wszędzie nawet wychowawcy  mło-
dzieży wzgl. kierownictwo mogą
dać w tym wypadku decydującą od-
powiedź, gdyż wiek 13 wzgl. 14 lat
dziecka nie zawsze daje w stu pro-
centach możność zapoznania się z
dzieckiem. ;

Rodzice jak i wychowawcy przy

   

 

  
   

  

  

  
  
    

    
     

 

   do uruchomienia prac od dnia wpła-
cenia przez wieś zadatku.

 

J. P.

Bóle żydowskie.
„Hajnt“ omawia  systematycz-j

ność obozu narodowego, z jaką on,

ostatnio występuje w. przypomina-

niu niebezpieczenstwa zydowskiego

dla Polski:
„Przeciwżydowska naganka w endec-

kim głównym organie „Gaz. Warsz. jest

prowadzona systematycznie i z rzadkim u-

porem, :

Wybory do rad miejskich dają

nową sposobność do podkreślenia
niebezpieczeństwa żydowskiego:

„Dzień w dzień drukuje się artykuły,

notatki, feljetony o „żydowskiem  niebez-

pieczeństwie”, grożącem Polsce, jeżeli nie

uwolni się możliwie najprędzej miast i

miasteczek od żydowskiego zalewu.”

Przykładem tej złośliwej naganki
przeciwżydowskiej przed wyborami

może służyć artykuł „o polskości

miast" prof, Rybarskiego w „Gaz.
Warsz.'. Po przytoczeniu diuższego
ustępu z tego artykułu, aulor pisze:

„l to pisze proiesor, ekonimista, który

wie b. dobrze, że handel żydowski w mia-

stach zamarł, że kupcy żydowscy są zruj-

nowani i żyją w biedzie”,

Ta „endecka naganka w związku

z wyborami do rad miejskich" daje

zarazem sposobność autorowi żargo-

nowemu wyrazić żal pod adresem
sanacji za jej nieszczerość wobec
żydów. Mianowicie „Gaz, Polska” w
swej polemice z „Gaz. Warsz.“ wy-
powiedziała się, że błędne jest mnie-
manie zarówno Hartglasa w „Hajn-
cie“, jak i „Gaz. Warsz.', która po-
wołała się na 'ego świadectwo, że
nowa ordynacja wyborcza jest skie-
rowana przeciwko polskim partjom
opozycyjnym:

„Pismo sanacyjne utrzymuje zatem, że

słowa posła Hartglasa nie są uzasadnione.

Wobec tego nie wiemy, co nie ma żadnej

wartości: czy twierdzenie p. Hartglasa, że

nowa ordynacja wyborcza jest skierowana

przeciw polskim partjom opozycyjnym, czy

też twierdzenie, że ona nie jest skierowana

przeciw żydom.”

Żydzi wiedzą, jakiemi pobudka-
mi kierowali się autorzy nowej or- 

|rzędzie wziąć pod uwagę zdolności

wyborze zawodu dla chłopca lub
dziewczynki winni w pierwszym

   

   

    

    

    

  

   

  
  

 

  

 

w pewnym kierunku, upodobania
konkretne a wreszcie rozwój umy*
słowy i fizyczny.

Wśród młodzieży spotyka się
częstokroć typy bierne, dziwnie
lekko traktujące życie, nieświadome
skutków, nie interesujące się tem, |
co dalej po ukończeniu szkoły ogól-
no-kształcącej czynić należy. Szko-
ła jest bowiem tylko wstępem do
dalszej pracy, a nie starczy sama w
sobie do wypełnienia zajęcia zawo-
dowego.

Stosunki powojenne i brak szkół ||
zawodowycąh wytworzyły stan te-
go rodzaju, że mało mamy dobrych |
rzemieślników, kupców, handlow*
ców, których poszukują różne
przedsiębiorstwa, natomiast mamy
w. kraju całe zastępy bezrobotnych,
ludzi przeważnie bez określonego
fachu, którzy stają się ciężarem spo-
łeczeństwa i nie wnoszą nic dla go-
spodarczego podniesienia kraju.

Podniesienie wytwórczości i do-
brobytu w kraju uzależnione jest w
dużej mierze od ilości i poziomu, na
jakim stanąć muszą szkoły zawodo-
we, których normalny rozwój wy-
maga zrozumienia przez całe społe-
czeństwo, czem jest rzemiosło, rol-
nictwo, handel, kupiectwo i posza-
nowanie tego rodzaju pracy.

Szkoły zawodowe na kresach,
nieliczne wprawdzie, jednakże na-
ogół dobrze zorganizowane, mają
do spełnienia wysoce obywatelskie
zadanie: muszą nadrobić przede-
wszystkiem to, co zostało wskutek
najrozmaitszych przyczyn _ zanie-
dbane, muszą podnieść życie gospo- |
darcze naszych kresów, dostarcza-
jąc im zastępów zdolnych fachow-
ców, przygotowanych należycie do
pracy w swym zawodzie i świado-
mych swych obowiązków tej pracy
dla dobra narodu.

Rodzice, wybierający zawód dla
swych dzieci, winni mieć więc na
uwadze, że dobry rzemieslnik, han-
dlowiec, technik, jest stokroć wię”
cej wart od bezrobotnego  „inteli-
genta“. I to powinno dziś decydo” dynacji wyborczej.

wać. 1
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KRONIKA.
DZIENNIK WILEŃSKI

Żydzi przed wyborami do Rady miejskiej.
„Wilner Tog* w artykule p. t. dzie potrzeba około 1.200 głosów.

„Geogralja wyborcza“ donosi, że ży-| „Cajt”, omawiając kampanję wy-
dowskie ugrupowania mieszczańskie ,borczą, podkreśla, że sprawa żydow-|

Delegacja Ligi Narodów przybędzie doWilna. | wystawią listy, kandydatów tylko w | skiego wiceprezydenta miasta jest|

Wi drodze powrotnej z państw
bałtyckich w Wilnie ma zatrzymać
„Się delegacja Ligi Narodów. Dele-

,śacja ta podobno interesuje się sto-
|sunkami mniejszościowemi w Wilnie
i na prowincji.

Zakończenie zjazdu delegowanych
Kat. Stow. Polek.

, Wczoraj nastąpiło zakończenie
Zjazdu delegowanych Katolickich

towarzyszeń Polek z avchidiecezji

Wileńskiej.
Zjazd zakończył dwudniowy kurs,

czasie trwania którego wygłoszo-

to 11 referatów, obejmujących pro-
$ram pracy dia K. S. P., metody

Pracy religijnej, rozpowszechnianie

Czytelnictwa i kolportaż, organizację

racy charytatywnej, cele i dążenia

Stytutu „„Marianum”, obronę ma-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno, miejscami deszcz,

twłaszcza w dzielnicach południo
JWych i wschodnich. Chłodno. Ulmiar
owane wiatry zachodnie i półno-
(o zachodnie
4 DYŻURY APTEK

Dciś w nocy dyżurują następujące
teki:

Augustowskiego — ul. Mickiewicza
„t 10 (telef. 9-46), Jurkowskiej : Romec-

go — uł. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —

U. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ZawalnaRi soda ES MSM:

1р przeł jeściach, prócr Snipnisze

й Z MIASTA.
„ — Ożywiony ruch budowlany.
legoroczny sezon budowlany rozpo-

Czął się bardzo dobrze. Rozpoczęto
Szereg robót budowlanych, remon-
ów i przeróbek domów. Przy pra-

tach tych znalazło zatrudnienie wię-

ej robotników, miż w analogicznym
Okresie roku ubiegłego. Naogół pa-
Ruje przekonanie, iż tegoroczny se-
łon budowlany będzie do końca
lepszy nieco od zeszłorocznego.

OSOBISTE
— Dyrektor Oddziału Banku

olskiego w Wilnie, p. Euz. War-
dejn, wyjechał na urlop wypoczyn-
łowy oraz na mający się odbyć

tym czasie zjazd dyrektorów od-
Gjałów Banku w Warszawie.
— Konsui angielski w Wilnie.

Przedwczoraj przybył do Wilna kon

ul Wielkiej Brytanji w Warszawie.
D. Frank Savery, który zabawi w
Wilnie i na tereniewojewództwa

|Mleńskiego kilka dni. P. Savery po
|Przyjeździe zlożył wizytę p. wojewo
„ie Jaszczoltowi

SPRAWY MIEJSKIE.
— Roboty na Antokolu przy
opywaniu wzniesienia na ul. Tad

ościuszki posunęły się już bardzo
lacznie naprzód. W najbliższych
„Mach ruch kołowy skierowany zo
anie dolną kondyndacją. Jednocze
„Me rozpocznie się skopywanie
lSzdni po której obecnie odbywa
ię ruch kołowy.
— Ruch kołowy na ul. T. Ko

Scluszki. Poczynając od dnia wczo-
jęjszego ruch kołowy na ul. Tad.
Ościuszki odbywa się dwustronne
Wobec wybrukowania jezdni na

pbniżonym terenie kierownictwo ro-
Jdt przystąpi w najbliższym czasie
© układania chodn:ków od strony

Altarji, Dotychczas jak wiadomo
dnia na ul. T. Kościuszki miała
odnik jednostronny.

R — Remont mostu zarzecznego.

„Oboty nad remontem mostu za
żecznego, łączącego ul. Miłosierna
i ul. Zarzeczną, zbliżają się ku
Ońcowi. Zmienione zostały poręcze
ostowe stare z blachy na nowe
Szyn żelaznych. Obecnie trwają

„Tace nad przemalowaniem mostu
kolor stalowy. Jednocześnie zdję

0 jezdnię starą, na miejsce której
'о2опа zostanie nowa, również z
li drzewnych.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracje Sanitarne na

fgach. Wczoraj na targach wileń
ich przeprowadzono lustrację sa-
ltąrną przywiezionych na sprzedaż
kułów żywnościowych i nabiału.

lų Sporządzono okolo 40 protoku-
„W karnych za nieprzestrzeganie

1 цдері:‹.‘ш sanitarnych, oraz оКо!о 10
|otokułów za falszowanie mleka,
„Mietany i masła

| SPRAWY WOJSKOWE.
В Kto staje dziś do poboru.
Na do przeglądu rocznika 1913-go
EU są stawić się wszyscy mężczy

| urodzeni w tym roku z nazwi-
mi rozpoczynającemi się na lite
J zamieszkali w obrębie: Il, III,

(MV i VI komisarjstów P P
POCZTA i TELEGRAF.

tę — W Sprawie paczek żywno-
3 ałowych. Władze pocztowe zmie-
i przepisy o obrocie paczkami
M nościowemi. Według nowego
„Zporządzenia nadawcy paczek ży-
Nościowych z zawartością ulegają-

|| zepsuciu mogą zastrzec, aby na
badek niedoręczalności, paczki
som idoręczono innej osobie,

4.

| „Mieszkalej w tem samem miej.
A
4 lub zwrócono nadawcy. O ile

tanie stwierdzone, że zawartość
*esylki żywnościowej jest już ze-
tą, wówczas bez względu na za-
dzenie nadawcy poczta ma pra-

40 zniszczyć paczkę. Musi to jed-
.' odbyć się komisyjnie ze spisa
(M odpowiedniego protokułu.

MY w poty jalmażaic „lala
jiż zaopatrzyłeś się?

|cierzyństwą i zadania
Kat. Stowarzyszeń Polek.

Zakończenie kursu i tem samem
zjazdu nastąpiło wczoraj wieczorem
w sali Chrześcijańskiego Uniwersy-
tetu Robotnicześo przy ul. Metropo-

I italnej 1. _
„ Dziś uczestniczki zjazdu i człon-

kinie miejscowych stowarzyszeń
(KSP) odbędą wspólną pielgrzymkę
do Kalwarii.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Zniżka cen na artykuły pierw-

szej potrzeby. Powstała przez ostat-
nie susze drożyzna wskutek obniże-
nia temperatury uległa odprężeniu.
Wczoraj na rynkach wileńskich za-
notowano zniżkę cen na artykuły
pierwszej potrzeby. Wspomniana
zniżka waha się od 5 do 10 proc
— Ceny nabiału i jaj według no-

towań Związku Spółdzielni Mle-
czarskich i Jajczarskich Oddział w
Wlilnie z dnia 15 maja 1394 r. Ceny
detal. w nawiasach. Masło za 1 kg.:
wyborowe 2,70 (3.20), stołowe 2.50
(3.00). Sery za 1 kg.: Nowogródzki
2.20 (2.60), Lechicki 1.90 (2.20), li-
tewski 1.70 (2.00). Jaja za 60 szt.,
detal za 1 szt.: Nr. 1 — 3.90 (0.08),
Nr. 2 — 3.30 (0.07), Nr. 3 — 3.00
(0.06).

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Umowa zbiorowa w przemyśle

budowlanym. W. poniedziałek i we
wtorek w Inspektoracie Pracy odby-
wało się podpisywanie umowy zbio-
rowej w przemyśle budowlanym
przez tych właścicieli lub kierowni-
ków budowli, którzy nie, dokonali
tego podczas konłerencji w ubiegły
czwartek. Obecnie prawie już
wszyscy podpisali umowę.

— Piekarze zaniechali strajku.
Wczoraj zrana odbyło się walne ze-
branie Chrześc. Związku zaw. pie-
karzy, na którem postanowiono nie
organizować strajku, ponieważ pra-
codawcy zgodzili się przedłużyć
umowę zbiorową do 1 październi-
ka r. b. '

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
Z Towarzystwa Przyjaciół

Nauk w Wilnie... W myśl art. 42
statutu Zarząd T. P. N. zawiadamia,
że w czwartek, dnia 24 bm. o godz.
6 wiecz. w siedzibie T-wa przy ul.
Lelewela 8 odbędzie się walne do-
roczne zgromadzenie  cztonkėw.
T-wa. Zgromadzenie zakończy prze-
mówienie prezesa Towarzystwa prof.
dr. Marjana Zdziechowskiego.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie
będą.
— Z Kół Miejscowych L.O.P.P.

Obwodu Miejskiego, Zarząd Obwo-
du Miejskiego L.O.P.P. na posie-
dzeniu w dniu 14 bm. postanowił
zawiesić regularne zebranią mie-
sięczne delegatów Kół Miejscowych
na okres letni ze względu na zmniej-
szenie się intensywności prac w tym
czasie. Pierwsze więc miesięczne
zebranie delešatow Kół Miejsco-

się w pierwszy wtorek po 1-szym
października 1934 r.

ODCZYTY.
— Odczyt p. Zofji Rzepeckiej.

Dziś o godz. 6ej po poł. odbędzie
się w Zakładzie św. Józefa przy ul.
Biskupiej 11 odczyt p. Zofji Rze
peckiej, przewodniczącej  Zjedno
czenia Katolickich Związków Polek
w Poznaniu, p. t. „Rola inteligencji
w organizacjach Akcji Katolickiej*
na który prosi o jaknajliczniejsze
przybycie wszystkich członków i
sympatyków przewodnicząca Kato-
lickiego Związku Polek w Wilnie.
Wstęp wol-y :

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Sodalicja Marjońska Aka-

eemikėw U.S. B Na zebraniu
walnem w dniu 6 b. m. został wy
brany zarząd i komisja rewizyjna na
rok akad. 1934 35, w' składzie na
stępującym: Zarząd prezes sod. Mar
kowski „Kazimierz, wice-prezes ze
wnętrzny sod. Roder Ryszard, wice-
prezes wewnętrzny sod. Peres"czako
Jerzy, sekretarz sod. lndan Franci-
szek, skarbnik sod. Kuklewski Cze-
sław, kłerownik sekcji uświadomie-
nia religijnego sod Delalicz de La-
val Paweł, kierownik Sekcji Akcji
Katolickiej sod. Korotaj Władysław.
Komisja rewizyjna przewodniczący
sod. Orłowski Wacław. Członkowie:
sod. Komorowski Roman sod. Pola-
kowski Henryk.

TURYSTYKA.
— Konierencje turystyczne: O-

statnio na terenie okręgowej dyrek-|
cji kolei państw. w Wilnie odbyły
się dwie konferencje turystyczne wo-
jewódzkie, a mianowicie w Nowo-
gródku i Białymstoku.

Na konferencjach tych ustalono
szlaki turystyczne, z których szcze-|
gólnie szlak mickiewiczowski w wo-
jewództwie nowogródzkiem posta-
nowiono otoczyć największą pieczą
i kierować nań wycieczki grupowe

masowe a szczególnie młodzieży, |
 

213 obwodzie wyborczym, przy- | bardzo skomplikowana, jakkolwiek
czem w drugim. który wybiera 12-tu| wśród żydów jest kilku amatorów
radnych, żydzi stanowią 30 proc.|na to stanowisko. Miarodajne stery|

wych Obwodu Miejskiego odbędziej

ludności, a w 3-cim sześćdziesiąt
kilka. Żydzi będą mieli 4 listy:
Bloku, kupców i ugrupowań, które
do nich przystąpią, Bundu i Ligi
'Pracującej Palestyny. Według obli-

—— e Z

  

zawsze

| tego, kto więcej przeprowadzi man-

społeczne czeń „Wilner Tog“, na mandat bę- | datów do Rady Miejskiej.

AUSEĄ,,
ON Ko 2JAK

  

jednakże chcą mieć dwu wiceprezy-|
dentów, a stanowisko trzeciego do-|
piero mają otrzymać albo narodowi
demokraci, albo żydzi, zależnie od

н

 

wszędzie

 

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski SE Dziś prze-

dostatnie przedstawienie w Teatrze na. Po-

hulance doskonałej komedji J. Devala pt.

Sztuka ta przedstawia obraz

życia emigrantów rosyjskich w Paryżu.
Arystokratyczni dawnej

carskiej Rosji, typy mieszczaństwa francu-

skiego i nowi ludzie, rządzący mową so-

wiecką Rosją spotykają się pod jednym da-

chem, z tego spotkania wynika szereg ko-

medjowych a chwilami dramatycznych sy-
tuacji. Ceny propagandowe.

Jutro po raz ostatni „Towariszcz” po

cenach propagandowych.
— Otwarcie sezonu letniego w Ogro-

dzie po-Bernanrdynskim. W sobotę 19 bm.
odbędzie się uroczyste otwarcie sezonu

letniego w ogrodzie po-Bernardyńskim. W
dniu tym na scenie Teatru Letniego ukaże
się mowa komedja sowieckiegc pisarza

Szkwarkina pt. „Cudze dziecko” — z p.

Sabą Zielińską w roli głównej, która zara-

zem będzie obchodziła w tym dniu jubi-
leusz 30-letniej swej pracy scenicznej.

— Teatr Muzyczny „Lutnie”. Dzisiej-

szy występ zespołu „Nowy Momus“.

Wczorajszy występ zespołu warszawskiego

„Nowy Momus* w „Lutni”, stał się praw-

dziwą sensacją artystyczną. Olga Kamiń-

ska zjednała sobie odrazu sympatję pu-
bliczności wileńskiej. Sympatyczny speaker

Polskiego Radja Tadeusz Bocheński, jest

znakomitym recytatorem. Znakomity ar-
tysta filmowy, Igo Sym, był przedmiotem

gorących owacji. Dziś w „Lutni* drugi i

ostatni wieczór tego wybornego zespołu.

Początek o g. 8.30 wieczorem.

— „Noc w San Sebastiano* — piękna,

melodyjna operetka Benatzkiego będzie

najnowszą premjerą w' teatrze „Lutnia”.

Pełne próby z reżyserem Domosławskim

odbywają się codziennie. Operetka ta z

Halmirską, Łasowską, Dembowskim, — Та-

trzańskim i Szczawińskim w rolach  głów-
nych, otrzyma całkowicie nową wystawę,

a barwne tańce urozmaicą premjerę.

— Teatr Objazdowy — gra dziś w

Królewszczyźnie, jutro w Wilejce — dosko-

nałą komedję Z. Geyera pt. „Kobietka z

eleganckiego świata”.

„Towariszcz'.

przedstawiciele

 

POLSKIE RADJO WILNO,
Środa, dnia 16 maja 1934 r.

1.00: Czas. Muzyka. 11,40: Przegl. pra-
sy. 11,50: Utwór Bayera (płyty). 11.57:

Czas. 12.05: Utwory Brahmsa (płyty). Kom.

meteor. 12.33: Muzyka popularna (płyty).
Dzien. poł. Wiad. ogrodnicze. 15.00: Hejnał

i pieśń. Wiad. eksport. i wiad. roln. 15.20:
Utwory Jazzowe. 15.50: Progr. dla dzieci.

16.20: „W świetle rampy”. 16.35: Recital
fortepianowy Cecylji Krewer. 17.10: Kon-

cert. 17.30: „Polska Jagiellońska" — od-
czyt. 17.50: Odczyt podróżniczy. 18.10: Mu-

zyka jazzowa. Codz. odc. pow. 19.25: „Nie-

znane utwory Prusa'* — feljj Wiad sporto-

we, Wil. kom. sport. Dzien. wiecz.: „Myśli

wybrane”, 20.02: Koncert solistów. 20.35:

Recital fortepianowy. 21.00: Trąbka i

capstrzyk z Gdyni. 21.02: „Zamarłe miasto”

— felj. 21.17: Pieśni cygańskie, 22.00:

Audycja poetycka. 22.25: Muzyka tan.

22.40: „Jak organizują się artyści wileńscy”,

teljeton. Kom. meteor. 23.05: Muzyka
taneczna.

Czwartek, dnia 17 maja 1934 r.

1,00: Czas. Muzyka. 11.40: Przegl. pra-

sy. 11.50: Utwory muz. cygańskiej (płyty).

11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna (pły-
ty). Kom. meteor. 12.35: Poranek szkolny.

Dzien. poł. Chwilka strzelecka. 15.00: Hej-
nał i pieśni. Wiad. eksport, i giełd. roln.

15.20: Utwory Mozarta (płyty). 15.50:

Audycja dla dzieri:: 16.20: „Kobieta w o-
bronie przeciwgazowej” — pogad. 16.35:

Muzyka lekka. 17.30: „Parlamentaryzm pol-
ski” — odczyt, 17.50: „Potrzeby komunika-

cyjne w Polsce" — odczyt. 18.10: Słucho-

wisko: „Czwarty do brydža“. 19,00:

„Skrzynka pocztowa. Wil. wiad. kolejowe.

Trąbka i capstrzyk. 21.02: Pogod. radjo-

techniczna. 21.17: Audycja muzyczna, Kom.

meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Czwarty do bridża. 

do bridża”, powetują to sobie dzięki Pol-
skiemu Radju, które daje tę sztukę w opra-
|cowaniu radjofonicznem w czwartek, dnia skiego, Toma, Lawińskiego i Dymszy ostat-
17 maja o godz. 18,10,

Święto narodowe Norweegji.
W związku z przypadającem 17 maja

świętem narodowem Norwegji radjo orga-
nizuje w tym dniu specjalną audycję' oko-
licznościową, na której program złożą się
hymny, przemówienia oraz częsć koncerto-
wa, poświęcona muzyce norweskiej, W tej
części prcgramu weźmie udział orkiestra

 
19.25: Odczyt aktualny. Wiad sportowe.

Wil. kom. sport. Iłzien. wiecz. „Myśli wyć”

brane” 20.2: Audycja norweska, 21.00:,

Stypendjum
im. A. Mickiewicza.

jtrzem oddychają ci ludzie.

Straszne warunki Polaków
więzionych w Sowietach.

Korespondent moskiewsk: KAP
podaje szereg wiadomości z życia
kapłanów i świeckich katolików,
więzionych w Sowietach.

Ubiegła zimą przyniosła więźniom
i zesłańcom znaczne pogorszenie
warunków egzystencji. Wielu z po-
śród tych dzielaych bojowników za
wiarę spędziło zimę w najstraszliw-
szych warunkach, mieszkając razem
z kryminalistami, — zesłańcami w
małych domkach lub w barakach.
Zarówno domki, jak i baraki są
przepełnione. W pokojach o wymia-
rze 8 kroków długości, a 7 szeroko-
ści mieści się od 20 do 30 więźniów.
W. barakach mieści się kilka pięter
pryczy i 300 do 350 więzniów. Moż-
na sobie wyobrazić, jakiem powie-

Domki
te i baraki są istnem piekłem, Od
chwili gdy powracają z robót przy-
musowych, nieszczęśliwi więźniowie,
przemęczeni, głodni, podrażnieni, z
przekleństwem, kłócą się, wymyśla-
ją sobie wzajemnie, nie pozwalają
innym ani na odpoczynek, ani na spo- 

Zarząd Okręgu Lwowskiego Tow.|

Naucz. Szkół Średnich i Wyższych,
(T. N. S. W.) ogłasza konkurs na,

jednorazowe stypendjum z Funduszu |

im. A. Mickiewicza, istniejącego|

przy Towarzystwie Naucz. Szk.Śred. |

1 Wyžsz. — O stypendja te mogą

ubiegać się wdowy i sieroty po nau-|

czycielach szkół średnich i wyż-

szych, którzy byli członkami T. N.

S. W. lub byłego Stowarzyszenia|

Nauczycielstwa Polskiego w b. za-|
borze rosyjskim — Do podania na-|
leży załączyć: a) dowód, że ś. р.!
mąż, względnie ojciec starających się

o stypendjum należał do 1. N.S. W.

lub Stow. N. Pol, potwierdzony
przez Zarząd obecnego miejscowego

Koła T. N. S. W. i b) polecenie Koła

miejscowego, stwierdzające nieza-

możność petentów.
Podania należy nadsyłać najpóź-

nej do końca maja r. b. pod adresem:

Zarząd Okręgowy T. N. S. W. we
Lwowie, ul. Łyczakowska 5, I p.

Ordynacja podatkowe.
W Dzienniku Ustaw R. P. Nr. 39

poz. 346, opublikowana została u-

stawa o ordynacji podatkowej.

Na samym wstępie ustawa posta-

nawia, że przepisom ordynacji po-

datkowej podlega postępowanie w

sprawach następujących podatków

państwowych: gruntowego, od nie-

ruchomości w gminach miejskich

oraz od niektórych „budynków w

gminach wiejskich, od lokali, od pla-

ców budowlanych, od energji elek-

trycznej, przemysłowego, dochodo-

wego, nadzwyczajnego, od niektó-

rych zajęć zawodowych, wojskowe-

go — pobieranego w postaci dodat-
ku do podatku dochodowego, od

kapitałów i rent.

  

Sala G0 wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11 —3 i od 6—8 wiecz.

KRONIKA POLICYJNA.

— Włamanie do plebanji kośc.
św. Steiana, W dniu wczorajszym
do plebanji kościoła św. Stefana
włamali się narazie nieujawnieni
sprawcy, którzy po spiądrowaniu
mieszkania zabrali różne przedmioty
wartości około 400 zł. i niezatrzy-
mani przez nikogo, zbiegli. Powia-
domiona policja zarządziła śledztwo.

— Przygnieciony wagonetną
na Antokoiu. Jan Dumski lat 5i
(zauł. Krawiecki 6) zatrudniony przy
robotach ziemnych przy ul. Tadeu
sza Kościuszki został przygnieciony
wagonetką naładowaną piaskiem,
wskutek czego ma zgniecioną klatkę
piersiową. Pogotowia ratunkowe pc

udziełeniu pierwszej pomocy odwio
zło go do szpitala żydowskiego w
stanie niebudzącym obaw o ży:ie.
— Skutki nieostrożnej jazdy.

Posteruakowy rezerwy P. P. Jozef
Jastrzębski. przejeżdżając rowerem
ul. Wielką przy rogu ui. Bakszte
został z tyłu najechany przez cykli
stę Władysława Apryszkę (Poles-
ka 30). Jastrzębski upadł na jezdnię,
doznając ogólnego potłuczenia cia
ła, poczem o własnych siłach uda
się do Pogotowia Ratunkowego.
— Spalił się gołębnik. Wczoraj przed

południem wybuchł pożar w posesji przy
ul. Kalwarysjkiej 146. Z nieustalonych na-
razie przewodów zapaliła się słoma w przy-
budówce drewnianej, w której mieścił się

gołębnik. Wkrótce ogień objai całą przy-

budówkę, która spłonęła.

— Tegoż dnia zapaliły się sadze w ko-

minie domu przy ul. Gaona 6. Straż ognio-
wa pożar zlokalizowała.

 

Ci, którzy nie mieli sposobności ujrzeć. utwory Gadego,
granej niedawno przez Redutę w Wilnie.
najnowszej sztuki A. Siedleckiegu „Czwarty |

| Dora Kalinówna.

pod dyr. J. Ozimińskiego oraz znany piani-
sta Władysław Burkath. W/ykonane będą

Griega, Halwersona a
z młodszych kompozytorów — Hurumai
Johansena. Początek o godz. 20-ej.

kojną rozmowę. Co chwila wybu-
chają kłótnie i bójki. W! ciasnym lo-
kalu kotłuje się nieraz od bijących
się ciał ludzi, którzy coraz mniej
podobieństwa mają do człowieka, a
coraz bardziej przypominają zwie-
rzęta. : |

Odżywianie w. barakach jest
straszne. Podstawą pożywienia jest
chleb; porcja dzienna więźnia to
200 do 300 gramów chleba. Zrana
więźniowie otrzymują nieco kaszy;
dosłownie 3 do 5 łyżek, Do kaszy
dodaje się 3—5 gramów oleju roślin-
nego. Obiad stanowi jedna potrawa:
jest nią albo kapuśniak ze starą su-
szoną rybą lub mięsem, albo zupa
na kaszy jaglanej z takąż rybą lub

Międzynarodowy Instytut Rolni-
czy w Rzymie opublikował w tych
dniach przegląd światowego stanu
zasiewów pszenicy i na podstawie
obecnego stanu przewiduje przy-
puszczalny stan zbiorów tegorocz-
nych. Zgóry należy zaznaczyć, że
statystyka zasiewów nie jest zupeł-
na i że obliczono przypuszczalny

zeszłorocznym stanem  zasiewów.
Dotyczy to zwłaszcza stanu zasie-
wów pszenicy ozimej.

(W. Europie znana jest powierzch-
nia zasiewów z 15 państw z cztere-
ma piątemi powierzchni zasiewów w
Europie wogóle. Tegoroczny stan za-
siewów wynosi 26,1 miljonów hekta-
rów, czyli o 800.000 mniej, niż w ro-
ku ubiegłym. W innych państwach,
które dotychczas nie nadesłały do
Międzynarodowego Instytutu Rolni-
czego odpowiednich danych staty-
stycznych co do zasiewu ozimin,
według prywatnych doniesień stan
się równoważy przy zasiewie po-
szczególnych płodów, cb znaczy, że
mniej więcej powierzchnia  zasie-
wów jest taka sama, jak w roku

ubiegłym.
Zdaje się, że niektóre państwa po-

większyły stan zasiewów jarzyn,
aby w ten sposób nagrodzić oziminy,
które z powodu złej pogody zawio-
dły, lub gdzie oziminy zostały w zi-
mie zniszczone. Powiększenie stanu

zasiewów jarzyn będzie miało tylko
podrzędne znaczenie, bowiem po-
wszechnie w Europie zasiewa się ja-
rą pszenicę tylko na mniejszych po-
wierzchniach. Jeżeli jednak mówi
się o stratach, jakich doznały ozimi-
ny w niektórych państwach z po-
wodu niekorzystnej poźody i chorób,
można mniej więcej sądzić, że po-
wierzchnia zasiewów pszenicy (tak
jarej jak i ozimej), jest niemał o je-
den miljon hektarów mniejsza, niż w
roku ubiegłym. W, Rosji sowieckiej
powierzchnia zasiewu pszenicy po-
większona została o 700.000 hekta-
rów,. z drugiej iednak strony o taką
mniej więcej ilość zmniejszona zo-
stała powierzchnia zasiewów w Sta-
nach Zjednoczoaych. Bryty;skie In-
dje oznajmiają, że powiększono tam
powierzchnię zasiewów o jeden mil-
jon hektarów, gdy tymczasem w
Afryce północnej w stanie zasiewów
nie nastąpiły żadne zmiany. Ponie-
waż szkody wynikłe z przezimowa-
nia ozimych w Stanach Zjednoczo-
nych są o wiele mniejsze, niż w roku
ubiegłym, tymczasem zaś znaczne
były w Rosji sowieckiej,+można
mniej więcej obliczyć, że ogólna po-
wierzchnia, z której w bieżącym ro-
ku zbierana będzie ozima pszenica
we wszystkich państwach, będzie
niemal tak wielka, jak w roku u-
biegłym.

Rozmiarów tegorocznych zasie-
wów: jarej pszenicy nie można nawet
w przybliżeniu określić, bowiem na
północnej półkuli
trwają a na południowej będą dopie- Obok popularnych rewjowcow Krukow-

nio zyskała sobie na scenach xrewjowych
wielką popularność doskonała artystka, ce-
lująca zwłaszcza w grotesce — Dora Kali-
nówna. Usłyszymy w jej wykonaniu kilka
monologów w popołudniowej audycji lek-
kiej, jaką rozgłośnia stołeczna transmituje
w czwartek o godz. 16,35. W uudycji tej
bierze udział ponadto orkiestra jazzowa
teatru „Cyganerja“ |

|ro w czerwcu i lipcu. Rozmiary tych
|zasiewów wiosennych zależeć będą
od perspektyw cen na rynku świato-
,wym, z drugiej zaś strony od poczy-
nań poszczególnych rządów, które
mają interes w tem, aby istniała
pewna równowaga na światowym
|rynku pszenicy.

mięsem. Na kolację otrzymują więź-
niowie tylko gotowaną wodę, (t. zw.
„kipiatok').
Cóż dziwnego, że przy takiem odh.

żywianiu i okropnych warunkach
mieszkaniowych ogromny procent
więźniów załamał się tej zimy za-
równo moralnie jak į fizycznie.
Kapłani-Polacy więzieni w Sowie-
tach  żywili wielkie nadzieje na
wzmożenie akcji pomocy ze strony
rodaków z kraju, lecz, niestety, po-
lepszenie stosunków dyplomatycz-
nych pomiędzy Rzecząpospolitą a
ZSSR nie odbiło się pomyślnie na
losie więzionych Polaków. Znamien-
nym jest też fakt, że Polski Czerwo-
ny Krzyż, organizacja dobrze zorga-
nizowana i nader czynna, jest jako-
by bezsilną w sprawie opieki nad
więźniami w Sowietach. Przesyłane
pod adresem więźniów Polaków
paczki żywnościowe miesiącami ca-
łemi nie są odsyłane, a niejednokrot-

dla których są przeznaczone.
Obecnie dochodzą wiadomości o

wzmożonej kampanji antyreligijnej
GPU. Dla skuteczniejszego dopięcia
swego celu Sowiety pęstanowiły
zniszczyć w pierwszym rzędzie tych
nielicznych kapłanów, którzy jesz-
cze pozostają w Rosji. Akcja bez-
bożnicza, kierowana w dużym stop-
niu przez czekistów-żydów, zwraca
się obecnie głównie przeciwko Ko-
ściołowi katolickiemu.  Niejedno-
krotnie sędzia śledczy GPU zazna-
cza, że niepożądany dla ZSSR
wpływ kultury polskiej jest zawsze
połączony z wpływem Kościoła ka-
tolickiego, który „fatalnie osłabia
ducha czujności proletarjackiej” i z
„sowieckich _ Kresów zachodnich 
|dziewać się wydatnych
| Europie, które nawet mogłyby prze-

stan zbiorów na podstawie wyników|wyższać bogate zbiory w roku 1932,
zeszłorocznych w porównaniu z,

czyni dzielnicę Polski“.

Berspekiywy Światowych zbiorów pozonicy.
Powierzchnia zasiewów w Europie o 1 miljon hekiarów mniejsza. Ocze-

kiwane są mniejsze zbiory, niż w roku 1932 i 1933,

Wzrost ozimin w Europie od mar-
ca do kwietnia znacznie się popra-
wił, ale według całkowitego wyglądu
pól tegoroczny stan nie jest tak za-

, dowalający, jak o tym samym czasie
w roku ubiegłym. Podczas gdy w ro-
ku ubiegłym sądzono, że można spo-

zbiorów w

nie można tego powiedzieć o roku
bieżącym. Ba, z wyjątkiem wypad
ków, gdzie warunki wegetacyjne by-
ły wyjątkowo korzystne, powiedzieć
można, że widoki zbiorów pszenicy,
w porównaniu z rokiem 1933 i 1932
są gorsze, W/ Stanach Zjednoczonych
według tymczasowych obliczeń i
wyglądu pól, można przypuszczać,
że zbiory ozimej pszenicy wynosić
będą 134 miljonów centnarów, czyli
o 39 miljonów więcej od bardzo sła-
bych zbiorów zeszłorocznych, ale
znacznie mniej od przeciętnej pię-
ciu lat, wynoszącej 168 miljonów
centnarów. Obliczenia te przeprowa.
dzone zostały w czasie, kiedy dale-
ko jeszcze było do żniw, tak, że tyl-
ko w przybliżeniu określają przy-
puszczalne zbiory. W! Indjach angiel-
skich zbiory pszenicy będą nadzwy-
czaj wydatne, pomimo niekorzyst-
nych warunków, które hamowały
rozwój zasiewów, Jak już zaznaczo-
no, oblicza się zbiory pszenicy w
Indjach na 100,6 miljonów centna-
rów, czyli o 7,9 miljonów więcej, niż
w roku ubiegłym, jak wówczas obli-
czano. W porównaniu z przeciętną z
lat 1928—32, która wynosiła 31,8
miljonów, tegoroczne zbiory byłyby”
o 9 miljonów centnarów większe.
Przypisać to należy temu, że po-
wierzchnia zasiewów w Indjach bry-
tyjskich jest o jeden miljon hektarów
większa, niż w roku 1932. Jeżeli
obliczenia te się sprawdzą, Indje po-
siadać będą znaczną nadwyżkę wy-
wozową pszenicy, której ilość za-
leżna oczywiście będzie od cen w
przyszłym okresie, WA Syrji i Pale-
stynie stan zasiewów jest o wiele
lepszy od zeszłorocznych, w Afryce
północnej niemal przeciętny, w Ma-
roku i Tunisie mniej zadowalający, w
Algierze i Egipcie przeciętny.

С. Р.

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
DLO PRACY“ z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia 

zasiewy jeszcze |

św. Wincentego ż Paulo.

Neapps.

UI
DRUKARNIA

'A. ZWIERZYNSKIEGO
| Przyjmuje zamówienie na
| wszelkie roboty drukarskie
|Broszury, tabele, zaproszena afisze
okólniki piakaty, bilety wizytowe
Ceny konkurencyjne,
Ie MOSTOWA 1. TEL. 12-44

nie wcale nie trafiają do rąk tych, -

 



      

4 Burza gradowa w
SŁONIM (Pat). W. dniu 14 maja

południową część terenu gminy by-

teńskiej, powiatu słonimskiego, na-

wiedziła silna burza gradowa i hu-

ragan.

Spadający grad wielkości prawie

kurzego jaja zniszczył w 80—100%/

ZKRAJU.
pow. słonimskim.

oziminy na polach gromad Kocha-
\

1

SPO1L
HERMANOWICZ NA MOTOCYKLU

ZŁAPAŁ LISA.
Wileński Klub Motocyklowy Strzelec

nowa, Bytenia i Złotowa, huragan zorganizował onegdaj pogoń za lisem. Do

zaś zerwał kilka dachów ze stodół

w osadach Złotowo, Bražno i Plan

ta, śminy byteńskiej. |

zawodów stanęło kilkudziesięciu zawodai-

©, ków.

Pierwszy odnalazł lisa w ciągu 40 mi-

Wypadku z ludźmi nie zanoto-| nut Antoni Hermanowicz na „Panterze“.

wano.

 

zegiuga na Dźwinie.
Z Dzisny donoszą, iż na skutek

osiągniętego porozumienia między

Polską, Rosją sow. a Łotwą unor-

mowany został ruch graniczny na

rzece Dźwinie przy spławie drzewa

budulcowego.
Rzeką Dźwiną codziennie obec-

nie spławianych jest 10 i więcej

tratw z drzewem.

Okradzenie cerkwi prawo-
sławnej.

Za pomocą wyłamania kłódki przy

bocznych drzwiach nieznani sprawcy

dostali się do cerkwi prawosławnej

we wsi Usza, gm. kraśnieńskiej, pow.

mołodeczańskiego, lecz co skradli,

narazie nie ustalono, wobec nie-

obecności parocha. Złodzieje poszu-

kiwali pieniądzy, czego dowodzi roz-

bicie przez nich jednej skarbonki

Pożar w gminie Daugleliskiej

We wsi Maksimowicze, gm. dau-

gieliskiej, pow. święciańskiego, po-

wstał pożar, który zniszczył dom

mieszkalny j chlew Anieli Suboczo-

wej, dom mieszkalny i chlew Urszu-

li Suboczowej, dom mieszkalny,

chlew i stodołę wraz z inwentarzem

rolniczym Antoniego Pawłowicza,

oraz dom: mieszkalny i chlew Krzy-,

sztofa Szkoducisa. Ogółem straty

wynoszą 10.500 zł. Wypadków z

ludźmi nie było. Pożar powstał

wskutek nieostrożnego obchodzenia

się z ogniem przez bawiące się

dzieci,
KE mo

PraK

Pożar lasu.
SŁONIM. (Pat). W  miejscowo-

ści Hutka, gm. szydłowieckiej w

pow. słonimskim wybuchł pożar la-

su, który zniszczył 80 ha lasu w

wieku 20 do 40 lat. W akcji prze-

ciwpożarowej brały udział straże

pożarne z Albertyna i Słonimia,

ikompanja garnizonu słonimskiego i

ludność miejscowa. Pożar z trudem

zlokalizowano.

Zabity przez piorun.
Podczas wczorajszej siinej burzy

od uderzenia pioruna zabity został

drwal Konstanty Blin, mieszkaniec

wsi Zieleniec, gm. rakowickiej. K.

Blin w trakcie burzy znajdował się

| w lesie i z powodu silnej ulewy ukrył

się pod drzewem, w które uderzył

piorun. ay

ai -/ , „a

Dziecko pożarte przez świnie

Okropny wypadek zdarzył sję w

dniu 14 b. m. w zaścianku Mrólewi-

|cze, gm. kozłowskiej.

! pozostawione przez matkę pod opie-

ką kilkuletniego syna dwuletnie

ne przez świnie, Chłopiec, który

miał pilnować dziecka, Stefanowicz

Stanisław, tłumaczy się, iż odszedł

na kilka minut, by powiadomić mat-

kę, że jego siostrzyczka dostała sil-

nego kaszlu i że jej idzie krew z

mosa. W tym czasie świnie sąsiadki

zagryzły nieszczęśliwe dziecko.

Dochodzenie potwierdziło oświad-

czenie chłopca, przyczem ustalono,

liż dwie świnie Chudykowej są chore

|na wściekliznę. Świnie zostały za-

| bite,

Remiza strażacka w Moło-
decznie.

MOŁODECZNO. (Pat). Dnia 14

maja o godz. 10-ej odbyło się uro-

czyste wmurowanie aktu erekcyjne-

go do budującego się gmachu remizy

strażackiej na Placu Napoleona w

| Mołodecznie.

 

Ag. pocztowo - telegraficzna.

Dnia 26 kwietnia 1934 r. urucho-

miono pośrednictwo pocztowo. te-

legraficzne w Bleżowie, pow. Stolin,

woj. poleskie o rozszerzonym za-

kresie działania. Jako urząd nad-

zorczy wyznaczona została agencja

pocztowo-telegraficzna Berezów.

  
Dziś premjera Potężna rewelacja światowych ekranów,

Mianowicie |

dziecko zostało na śmierć zagryzio-,

Lisem był por. Jerzy Gostkiewicz, a

starterem Rudak.

ZEBRANIE

MIEJSKIEGO KOMITETU W.F.

Pismem p. wojewody wileńskiego Jasz-

czołta został powołany do życia nowy skład

Miejskiego Komiteiu Wychowania Fizycz-

nego i P. W.
Pierwsze zebranie Komitetu odbędzie

się w czwartek o godz. 18 w sali Rady

Miejskiej. Miejski Komitet W. F. składa

się z przeszło 20 przedstawicieli sportu

oraz osób mianowanych z urzędu.

Budżet Miejskiego Komitetu na rok

bieżący wynosi tylko, 15 tysięcy zł.

Przewodniczącym M. K. W. F. jest p.

prezydent dr. W. Maleszewski.

Na pierwszem zebraniu Komitetu zo-

stanie dokonany wybór poszczególnych kie-

rowników sekcyj, jak również omówiony bę-

| dzie zasadniczy charakter pracy sportowej.
 

Kwalifikacja zasiewów
na materjał siewny.

Wydział Nasienny prac zleconych sekcji

centralnej do spraw nasiennictwa przy

| Związku Izb i Organizacyj Rolniczych R. P.
& upowažnienia Izb Rolniczych dokonuje

kwalifikacji zasiewów na materjał siewny

zbóż, ziemniaków i nasion rolnych,

Kwalifikacja nasion polega m. in. na

inspekcji w polu podczas wegetacji. Dlate-

go pożądane jest, aby gospodarstwa, mające

zamiar poddać zasiewy kwalifikacji, nadsy-

łały zgłoszenia wcześniej. Ułatwi to ukła-

danie marszrut do bliskich siebie $ospo-

darstw i w skutku zmniejszy koszt prze-

jazdu inspektora. ;

Materjai siewny zakwalifikowany

sprzedawany jest z nadwyżką, kiórej część

pokrywa koszty kwalifikacji.

Wydział nasienny ogłasza i przesyła

wszystkim zainteresowanym publikacje od-

powiednio ręklamujące gospodarstwa, któ-

re produkują nasiona pod kontrolą Wy-

działu.
Nasiona zakwalifikowane korzystają

ze specjalnych przywilei przy przewozie

koleją według taryfy ulgowej.
Zgłoszenia i zapytania o bliższe infor-

macje należy jaknajrychlej adresować: Wy-

dział nasienny Związku Izb i Organizacyj

CAŁA POLSKA DO MORZA.
Zwyczajem lat ubiegłych Główny Za-

rząd L. M, i K. w Warszawie organizuje i
w roku bieżącym wielki spław wioślarzy,

żeglarzy i kajakowców z całej Polski do

Gdyni, pod hasłem „Cała Polska do morza”.

Spław tegoroczny ma być wielką im-

prezą, obliczoną na 2.000 uczestników i

zostanie skierowany Wisłą do Bałtyku i

Gdyni.

Spław Warszawę mijać będzie dnia 5

sierpnia, zaś Gdynię osiągnie dn. 17

sierpnia.

W okresie czasu spławu odbędzie się

w Polsce 2-gi zjazd Polaków z zagranicy,

dla których spław, jako najpotężniejszy
wyczyn z dzicdziny sportów wodnych i tu-
rystyki wodnej, będzie doskonałym  poka-

zem na Wiśle.
Dla tego też w zbliżającym się spła-

wie pożądany jest jak najliczniejszy udział.
Ze względów organzacyjnych cała sieć

wodna Polski została podzielona na grupy,
przyczem zbiórka grupy okręgu wileńskie-
go odbędzie się w dniu 21 czerwca rb. w

Wilnie, skąd grupa uda się koleją do Grod-
na, a dalej — ze spławem.

Szczegółowych informacji udziela i
przyjmuje zapisy Liga Morska i Kolonjalna
w Wilnie, ul. Wolana 10 (įmach Kurator-
jum) w godz. od 9 do 13, oraz Komenda

Obwodu P. W. 1 p.p. Leg, w Wilnie ul.
Dąbrowskiego Nr. 1.

WYCIECZKA WIOŚLARSKA
DO BERLINA.

Została już przesłana do Berlina ofi-

cjalna lista Pol. Zw. Tow. Wioślarskich

wszystkich członków, którzy zgłosili się na

wycieczkę wodną dookoła Berlina. Ogó-

łem zgłosiło się 80 wioślarzy z następują-

cych miast: Warszawa, Poznań, Kraków,

Bydgoszcz, Toruń, Kalisz, Międzychódi

Skarżyszko. Wioślarze nasi dostaną łodzie

od niemieckich klubów wioślarskich, a po-

jadą na czwórkach i dwójkach na cztery

krótkie wiosła.

NIEMCY PRZYJADĄ DO TROK.

Na międzynarodowe regaty wioślarskie

do Trok zostali zaproszeni wioślarze z

Prus Wschodnich z Królewca. Zaproszenie

wysłał WiL Kom. Tow. Wioślarskich.

Przypominamy przy tej sposobności, że

w roku ubiegłym na regatach w Rydze

o mistrzostwo Łotwy wioślarze Królewca

wykazali bardzo dobrą formę, zajmując

prawie wszystkie pierwsze miejsca, to też

trzeba przypuszczać, że jeżeli termin ten

Niemcom będzie odpowiadał i jeżeli przy- Rolniczych R. P. Warszawa, Kopernika 30, tel. 259-90,

film porywający šmialošelą myśli | rozmachem realizacji p. ti

jadą do Trok, to start ich obudzi ogromne

zaciekawienie.

Z POGRANICZA.
Podejrzane loty aeroplanów litewskich.

Z pogranicza donoszą, iż w po- opowiadają, iż lotnicy litewscy w|
bliżu m. Kalety zauważono dwa li-
tewskie samoloty, które zatrzymy-
wały się nad graniczną miejscowo-
ścią przez dłuższy czas. Włościanie

pewnych chwilach opuszczali się zbył
|nisko i sporządzali jakieś zdjęcia:

 

„Samoloty po pewnym czasie офе
„cialy na teren litewski.

Kto wygrał na loterji?
W siėdmym daiu ciągnienia 4-ej klasy

29-ej polskiej loterji paūstwowej, większe
wygrane padły na numery następujące;

ZŁ 10.000 na N-ry: 53668 157179.

ZŁ 5.000 na N-ry: 82142 101325 115172

133999.

2.000 na N-ry: 12200 14016 30343 40808 | gnienia 4 klasy 29 polskiej państwowej lo]

57845 62353 79555 80352

166554 106885 168310.

161951 163629

ZŁ 1.000 na N-ry: 1426 5229 6630 18395|

21236 24650 32770 33991 35145 36193 39283

46793 56410 68708 75736 76707 78409 80479

81363 81894 97482 100244 105105 107224

109680 111457 112283 117951 123112 152694

158592.

Ciągnienie popołudniowe.
ZŁ. 20.000 na N-ry: 136725 158411.

ZŁ 15,000 na N-ry: 4119 61757 149352,

ZŁ. 5.000 na N-ry: 24424 38021 39852

155198.

Zi. 2000 na N-ry: 24780 26205 35922

39268 44751 51035 51411 53361 59703 69997

11653 77901 86745 98552 12452 124510

147910 150774 168555.

Proces Tnaelmanna,
WĄ najbliższym czasie rozpocznie

się w: Berlinie olbrzymi proces poli-
tyczny byłego przywódcy niemiec-
kiej partji komunistycznej Thael-
mana. — Proces ten ma być zapo-
czątkowaniem _ wielkiej kampanii
propagandowej  antykomunistycznej,
zapowiedzianej niedawno przez mi-
nistra propagandy dr. Goebbelsa. W
związku z procesem przybyła do
Berlina delegacja  parlamentarzy-
stów angielskich, która wyraziła ży-
czenie zobaczenia się z Thaelmanem
w więzieniu. Władze niemieckie od-
mówiły prośbie delegacji angielskiej.
Proces wzbudza olbrzymie zaintere-
sowanie. Rząd Rzeszy pragnie go
wykorzystać dla wykazania udziału
Moskwy w akcji komunistów nie-
mieckich. Akt oskarżenia przeciw-
ko Thaelmanowi opiera się m. in.
również na protokółach posiedzeń
kominternu, których odpisy stano-
wić będą jeden z dowodów rzeczo-

 

 wych w procesie.

RE720 5776SET TERRATEC inos aa L]

gonu.— Zdąžylėm na po-

Do sprzedania ciąg.

— Bo
— Cóż w tem złego?

ZŁ 1000 na N-ry: 4278 13166 1422
19779 24042 28235 35998 39299 44283 47140
57670 70174 72173 77632 88733 91118 92776

| 96045 97248 104076 105362 116442 119806
1132063 134023 163719 168422,

WARSZAWA (Pat). Dziś w 8 dniu cią

terji klasowej następujące większe wygra”

pe padły na numery losów:

Zi. 50.000 — 24,882.

ZŁ 15.000 — 3.865, 138.923.

Zi. 10.000 — 47.357, 47.839, 77.2404
144.640.

Zi. 5000 — 11.344, 14.170, 36.939

48.515, 52.114, 57.203, 89.127, 91.936, 92.066
| 100.249, 100.392, 105.392, 137.143, 160.374
160.822, ‚

. p E 1

ama MABA Ą

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda, Waluty

Belgja 123,/2—124,03—123,41. Berlin 209,50
-—209,82—208,78. Holandja 358,85—359,7.

351,95. Kopenhaga 120,60—121,40—120,20
Londyn 27,04—21,17—26,91. Nowy Jo
5,28*/—5,31—5,25'/:. Kabel 5,28—531'/
5,26. Oslo 135,85—136,50—135,20. — Рагу%
34,94'/—35,03-—34,86. Praga 22,04—22,09—
21,99.  Stokholm 139,40 — 140,10—138,10
Szwajcarja 171,85—172,28—171,42, Włoch!
UA — Tendencja niejedno”
ita.

Akcje: Bank Polski 86,50—86. Lilpo
11,55—11,75. Starachowice 10,60—10,65.
'Tendencja przeważnie słabsza. e

Papiery procentowe: Budowlana 44,7
—44,65. Inwest. ser. 118,25. Konwersyj??
65,25—65,00—%65,25. Dolarówka 53,00—52,1:

Stabilizacyjna 66,75—66,88—66,50. 4 i pó

proc. listy ziem. 50—50,25; drobne 49,63.
Tendencja dla pożyczek słaba, dla listó
słabsza. 1

Dolar prywatny 5,26. 4

Rubel: 4,611/ (za 5-ki); 4,64 (za 10-kil

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 15 maja 1934 r.
Za 100 kg. parytet Wilno: /
Ceny tranzakcyjne: Mąka pszenna 00%]

A luks. 30—32. Mąka żytnia 55 proc, 21,7
—22,50. Mąka żytnia 65 proc. 10,50. Mąk
żytnia razowa 16,50.

Ceny rjentacyjne: Żyto Il
12,75—13. Pszenica zbierana 18—19. Ję:
mień na kaszę zbierany 14—15. Mąka żył)
nia sitkowa 16,16,25. Otręby żytnie 107
10,50. Otręby pszenne miałkie 10,75—11,
Ziemniaki jadalne +,50—4,50. Siano 3,50

Kasze różnych gatunków — bez zmia”)
Len — bez zmian.

standa”'| 
PY PRON

ŠKL›

B. NAUCZYCIELKA,

PRD T

zostawiłem w

„COLOSSEUM|.;2 SI

„DEMON ZŁOTA”
Ko w roli głównej pięknaąbohaterka „King-Kong" FAY WPAY i RALPH BELLAMY. Znakomity twór techniki, prześcigający wszystko dotąd

stworzone. Cudowne kmrożąae krew w żyłach sceny potęgują wrażenie jakie wywiera ten film, do maksymum. Nad program: Najnowsze

aktualja. Bilety honorowe nieważne.

  

JUŻ NADSZEOŁ I WYŚWIETLA SIĘ.

Józef SZMIDT
na miarę Carusa | Klepur

p w nejwlększym przeboju doby obecnej prod. WIEDEŃSKIEJ
ннн| /

m m m a

T

Erana

za. Głęboka, wzruszająca treść, melodyjna muzyka, €udowne krajobrazy. Flim mówiony I śrieweny po niem!ecku.
Seanse 0 4, 6, 8 | 10,15.

TOTZYYRKIKUIDARAKE

PREMJERA Wielka uczta ćla melomanów.

Słynny na ca'y świat fenomenelny śpiewak

Nad progr. Atrakcje.

 

    

e hh.Ważą. = TAJEMNICZA TRZYNASTKA!
niały, nejaowszv, s'ynnv na <ały

ZE||" świat LOTNICZYFILM ° Кгем м powietrzul
«ea| W rol gł. zielonooka najpiekniejsza kobieia-szpleg GINA MANES i as piloteżu, bohater GASTON MODOT. Mrożące krew w żyłach waiki w oblo-

muzę| kach. Niezwykłe dzieje kobiety-szpiega. — Wielki Triumf Kinematogrefji Europejskiej. Seanse 4, 6, 8 I 10,15 wiecz. Bilety honorowe, bez-

© 2 płatne nieważne. Zapomocą nowoczesnej wentylacji — miły chłód na sail.

-- Ardraa UA

KINO-REWJA CENY OD 25 GROSXY. Wstrząszjący dramat dziewczyny, którą świat odtrącił, według słynnej powieści:

5 te W << (nieślubne dziecko)
ZUZANNA MSRWUILE. Reżyser MAC FRYCZ.

Na scenie: wielka nowa rewja. ŚPIEW — TAŃCE — AKTÓWKA. udział biorą. E Tauberówna, W. Wańkowiczowna
i Ron-Velt (duet taneczny) Br. Borski, S$. Janowski, Z. Winter I In,OSTROBRAMSKA 5

 

35)

 

| Mieszkania“ |
I pokoje

PASZ AZ —

DO WYNAJĘCIA
mieszkanie z wygotaml
3 pokoje | kuchnia,
cał:owicie odnowione,
suche, ciepie i słonecz-
ne. Zwierzyniec ulica
Jasna 49 w ogrodzie.

55

 

Pokój z wygodami
do wynajęcie. Tamże
sprzedaż dracen. Aleja
Róż 4/6, 553--2

Znawczyni

— Ja chcę tylko jajek
od czarnej kury.
— Jak mam je po-

znać?
— To są zawsze te

największe:

MAŁAŁAKI BADAŁA!ASALA

Kupno ;
Sprzedaż |

PORNRY

Sklep spożywczy
w «centrum miasta, w
bardzo dobrym punkcie
z powodu wyjazdu sprze-
dam niedrogo wlado-
mość w redakcji.

   

GEORGES HOFFMANN.

"Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

ROZDZIAŁ IX.
Wystizał rewolwerowy.

Kiedy limuzyna  Blumenthala zatrzymała się na dziedzińcupałacu

w. Vonchy. szoter ochclz wyskoczył i pomógł panu Lebon wysiąść.

Inspektor, mającyod

Wiedzia, że Bruno jedzie jego

uchylić opaski dla zorjentowania się w okolicy. Pozwolił się wieźć,

całkowite zaufanie.

granicy francuskiej zawiązane oczy, nie prze-

stawał grźć roli niemieckiego dyplomaty.
nie starał się więc nawetśladami,

udając

Blumenthal wysiadł za nim i wziął go pod rękę.

— Uwaga... trzy stopnie..:

Otwcrzyły się wysokie

kamiennej posadzce, potem prog.
drzwi. Pan Lebon liczył kroki, Piętnaście po

—Jesteśmy na miejscu — oznajmił Blumenthal swym dźwięcznym

głosem.

silnem światłem.zamrugał, olśniony
Grubemi palcami powoli odwiązywał czarny fular. Pan Lebon aż

— Proszę siadać — zaprosił Blumenthal.

Inspektor usłuchał i rozejrzał się naokoło.

Był w obszernym salonie, napewno 1

Na umeblowanie składały się fotele
dzić po szeregu oszklonych drzwi.

i pufy, kryie granatowym rypsem i $!

giego Cesarstwa, oraz złocone

tów rodzinnych z osiemnastego wieku, i

dwie czy trzy bardzo wymuskane akwarele w stylu księż-

Nowi właściciele najwidoczniej nic tu nie zmienili,
z roku 1870 i
niczki Matyldy.

——Wydańca:ALERSANDER ZWIERZYŃSKI. |

frontowym, jak można było są-

ęsto pikowane, modą z czasów Dru-

krzesełka. Na ścianach wisiało parę portre-

powiększona iotografja gwardzisty

Blumenthal bez ceremonji powtykał za pasek zbytnio wyrzuconą |
koszulę i zozsiadł się wygodnie w fotelu. Jakiś człowiek o szerokich bar-
kach w fartuchu laboranta, nieznany z twarzy panu Lebon, ukazał się we

dom z ogrodem ш!, Be=
liny 32.

I
Uezciwošč..

— Są jeszcze uczciwi
ludzie w Wiinie! — opo-
wlada pan Kombinater-
ski. — Wczoraj dałem
ogłoszenie, že zgubilem
laskę, a dziś mam już
cztery sztuki.

| RÓŻNE |

Prrybłąkał się pies
rasy chart do odebrania
Parkowa (Rossa) p

52
-—————————

Zdolny, energiczny, la-
teligentny młody ezlo-
wiek znajdzie dobry za-
robek praculąc przy a-
kwizycyi oglosz- A. Wia-
domość Biuro Ogłoszeń
S. Grabowskiego Gar-
barska 1.

Logika.

560| domu wallzke, ponieważ

  — Co za pech, —woła
pasażer, siadsjąc do wa.

— Propozycje, które miałem zaszczyt w pani imieniu przedłoż

byłem przekonany, że
się spóźnię.

Potrzebna dziewczyna
do pomocy w gospo-
darstwie domowem, po-
żądane ukcńczenie szko-
ły powszechnej Wiwul-
skiego 2 m. 13. 567

 

Potrzebna osoba w
średnim wieku do msłej
rodziny z gotowaniem.
Zgłaszać się ze šwlada-
<twami  Antokolska 95
m. 1. 561—1

 

Osoba inteligentna po-
szukuje posady gospo”
dyni u samotnych lub na
probóstwo, może zająć
się gospodarstwem do-
mowem | kuchnią. Mo-
że na wyjazd. Adres w
Administracji „Dz. Wil."
lub oferty prosi klero-
wać pod „C. K.“ 558—4

L)

Swietnie.
—Ostatni raz przy-

chodzę pana prosić o
zapłacenie rac! unku.
— Swietnie. Bo juž

miałem tego dosyć.  

67 lat, zostaje w skraj
nej nędzy, chora na oczy!
błaga litościwe serca О
najmniejszą pomoc. Ofia” |
ry proszę ' składać w
Admin, „Dz. Wil“ pod
„nauczycielka S.“ gr.—2

Kucharz samotny poszu*
kuje posady do majątku:
pensjonatu lub kasyna
oficerkiego, mam chlub“
ne referencje, za skrom“
ne wynagrodzenie. Mic”
kiewicza 44-33. gr.(3)

Solidny Klijest.

— Kledy mam przyjść
z rachunkiem? !
— Kiedy pan chce. Jė

śll to panu dogadza, mo”

 

że pan zacząć od jutra. |

BROS ASTA TESTAI |

Wdowa po sierżancie
W. P. znajdująca się w
skrajnej nędzy wraz £
dwojgiem dzieci prosi О
jakąkolwiek pracę, mo*
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.
Adres w Administracji
„Dz. WIl.“— Łeskawe 0“
flary lub zacflarowanie |
pracy prosimy składać
w Adm. „Dz. W.* dla
„Wdowy”, gr3    

  

+

       

 

panu von Hoertingowi nie zostały odrzucone a priori.
Pan Lebon przerwał:

 

 
Drukarnia A. Zwierzyńskiega

drzwiach. Upadał lekko na nogę.
— Zapewne Handley... albo Coso-Bel-Oeil — pomyślał inspektor.
Blumenthal wydał rozporządzenie w swej angielszczyźnie popsutej

amerykańskim akcentem i berlińską gwarą.
— Proszę poprosić tu pannę Astrid Gans.
Domriemany laborant odpowiedział najczystsza angielszczyzną.

Nie może to być Coco-bel Oeli, a
pan Lebon ;

więc zapewne Handley — pomyślał

Blumenthal przysunął się z fotelem i wyciągnął z kieszeni wspaniałą
cygarnicę

— Dziękuję — odmówił pan Lebon, który obawiał się narkotyków—
palę tylko papierosy...

I zapalił Waldorf Astoria, których pudełko kupił sobie przezornie
przed samy wyjazdem...

Astrid weszła cichutko. Eskortował ją Mac Gregor; wyraz oczu
miała jeszcze bardziej fałszywy niż zwykle. Pan Lebon poprawił monokl
wstając z srzesla.

Blumenthal zaprezentował ceremonjalnie,
= M'ss AstridGans, pani pozwoli, że pani przedstawię barona von

Hoertinga z delegacji niemieckiej przy Lidze Narodów, który żywo inte-
resuje się piacami panii jej ojca...

Astr'd skłoniła się chłódno, podczas kiedy pan Lebon stuknął obca-
sami, zginając się niemal pod kątem prostym.

Blumenthal dodał:
— Pan Mac Greg-r, jeden z moich przyjaciół...
Lebon — von Hoerting skłonił

czterdziestu pięciu stopni.
Zapaaowała chwila ciszy, Wreszcie Blumenthal

Astrid po niemiecku:

lecz już pod kątem

odezwal się do

się raz jeszcze,

— Może panna Gans wolałaby prowadzić rozmowę po holender“

sku — znam doskonale ten język.
Grymas niechęci ukazał się na twarzy Blumenthala:
—Niestety, ja nie znam go wcale...
Ale, me czekając na przyzwolenie,

holendersku:
— Czy pani mówi zupełnie bez przymusu?

Uśmiechnęła się i odpowiedziała w swym ojczystym języku:
—Ależ tak! Co pan przypuszcza!
Poczem mówiła dalej po niemiecku, teraz już z uśmiechem zdawkó”

wej grzecziości w stronę Blumenthala:
— Myślę, że lepiej będzie odrazu postawić kwestję jasno. W t

sposób uniunie się nieusprawiedliwionych podejrzeń, lub niepotrzebne

otwartości.
Von Hoerting skłonił się.
— Dziwiło pana niezawodnie tajemnicze zniknięcie, a potem milcze”

nie profesora Gansa ; jego córki...
— Oczywście... '
— Może pan sobie wyobrazić, ile propozycyj spotkań, olert kup”

i pogróżek smierci otrzymał mój ojciec w ciągu tych kilku godzin od ogł

    

   

   

  

  
  

  

    

pan Lebon zapytał Astrid

uczonym, pioszę pana, i uważa, że rezultaty, do których doszedł, są tylk:
etapem w ogólnym planie prób i doświadczeń... To też pragnie pracowa
w spokoju i porwanie, choć nastąpiło wbrew naszej woli, stało się niejak
dla nas opatrznościowem...

— Jeżeli tak się można wyrazić! — zauważył wesoło pan Lebon,
—Ależ tak... a

(D. c a.) 
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szenia komunikatu Akademji do chwili naszego porwania! Mój ojciec jes” |

  


