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Budżet kwietniowy zrównaważony.
fTelefonem od własnego korespondenta.)

| WARSZAWA. W kwietniu po raz pierwszy mieliśmy zrównoważony
Budżet państwowy. Dochody i rozchody wynosiły clrca 170 milj. zł.

Delegacja żydowska u ministra spraw
wewnętrznych. |

Telefonem od własnego korespondenta.)

| WARSZAWA. Minister spraw wewnętrznych Pierzcki przyjął dele
gację żydów w osobach przedstawicieli Koła żydowskiego posłów Roz:

|maryna i Wiślickiego, którzy mu przedstawili ostatnie zajścia antyży-

 

"| t

dowskie.
Minister Pieracki oświadczył, że stoi na stanowisku oświadczenia

ao w dniu 10 lutego r. b., w którem bezwzględnie potępił walki
asistów.

Włamanie de Stronnicwa Narodowego.
Tfelefonem od własnego korespondenta.|

LWÓW. W nocy nieznani sprawcy dokonali włamania do lokalu

Telefon Redakcji,

Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

codziennie.

 Stronnictwa Narodowego. Skradziono papiery, liczną korespondencję

do 16 i od

    

  
  

    

19 maja 1934 r.

Cena numeru 20 gr.

Nr.

  
 

Zanfanie dia rządu Doumerouea.
PARYŽ (Paij. Na dzisiejszem po-,

siedzeniu izby deputowanych depu-
towany socjalistyczny Frossard do-
magał się podjęcia niezwłocznej dys-
kusji mad ogólną polityką rządu
oraz mad wydanemi deksetami z
mocą ustawy.

Premjer Doumergue odmówił nie-
zwłocznego podjęcia dyskusji i 0-
świadczył, że postępując w ien spo-
sób działa zgodnie z wolą samej
izby, która zgodziła się, aby dekrety
z mocą ustawy przedstawione były
do ratylikowania w terminie póź-
niejszym.  Parłament dai rządowi
zaułanie a nie sądzi, aby zauianie
to cd tej pory zmniejszyło się i dziś
domaga się go w dalszym ciągu. W
końcu swego przemówienia premjer

mad polityką zagraniczną na dzień
25 bm.

zgodził się na wyznaczenie a” zięć

LONDYN (Pat), Członek partji
pracy Cripps otworzył dziś w izbie

 

Po postawieniu kwestji zauiania
|Doumergue uzyskał 360 głosów;
|przeciw rządowi zaś było 205 gło-
| sów.

Przeciw rządowi głosowali ko-
muniści, socjaliści, neosocjaliści oraz
część radykałów, którzy, nie wy-
rażając opini o polityce rządu, uwa-
żali, że nie miał cn prawa odmawiać
parlamentowi żądanych wyjaśnień,

PARYŻ (Pat). Na popołudnio-
wem posiedzeniu izby deputowanych
komunista Midoi domagał się podję-
cia niezwłocznie dyskusji nad inter-
pełacją analogiczną do interpelacji
zgłoszonej przez deputowanego
Frossarda. _Doumergue postawił
kwestję zaułania, W głosowaniu izba
uchwaliła odrzucić wniosek Midola
380 głosami przeciwko 195.
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grozi pokojowi na Dalekim Wscho-

zagranicą 8 zł.

BERLIN. (Pat). Nagły przyjazd
Litwinowa do Genewy wywołał w
niemieckich kołach politycznych
wielkie wrażenie.

Niemieckie biuro informacyjne
rejestrując, krążące na ten temat
w Genewie pogłoski, pisze, że zdaje
się być wykluczonem, że przyjazd
Litwinowa stoi w związku z możli-
wością przystąpienia Związku so-
wiectkiego do Ligi Narodów. Poza-
tera związek sowiecki interesuje się
przebiegiem konferencji rozbroje-
niowej o'az szeregiem kwestji roz-
brojeniovych ze względu na Ja-
ponję.

Według informaeyj z tego źródła,
Rosja sowiecka żywi największe
zainteresowanie dla komitetu mo-
carstw, który stanowiłby przedłuże- 
 

zbie Gmin.
Groźba wojny z Japonją.—Sprawa Ligi Naredów.

| mon, jest jednym z tych, którzy pra-

nie konferencji _rozbrojeniowej.
ZSSR, zdaniem niemieckiego biura

dzie i na całym świecie wskutek|gnęliby przeprowadzić rewizję paktu

działalności Japonji w ostatnich la- | Ligi Narodów, zarówno on i ja uwa-

| wieiką brytanję i Wiochy,

|Pomniai przedewszystkiem, że sta-

%raz msszynę do pisania. Przypuszczają, że włamanie miało charakter | $min dyskusję nad polityką zaśra-

|przedwyborczy, a maszynę zabrano dla upozorowania kradzieży rabun: |niczną, zwracając uwagę na niebez-

owej. pieczeństwo, jakie, jego zdaniem,

‘ънлонкноаРСОСа аК TATTO ALSAVIRTA

$pruwa polskich koncesji monopolowych
w Radzie Ligi Narodów.

"GENEWA (Pat). Rada Ligi Na-
lodów rozpatrywaia na dzisiejszem
osiedzeniu petycję w sprawie KOn-

na sprzedaz napojow ai«ohoi0-
ch w +o0isce, przedstawioną jej

zez . zy panstwa: Vortugalję,

 

tolerancji, pozoszał wierny jej i nie prawa bez różnicy rasy, języka i re-
przestał przestrzegać równości wo- ligii,
bec prawa wszystkich bez wyjątku W _ konkluzji sprawozdawca

obywateli. stwierdza, że po tej dyskusji postara

Reprezentani Francji, minister |się przygotować wnioski na nową
Barthou, oświadczył, że, będąc tak-! sesję w tej sprawie.
że przedstawicielem państwa demo-| Zwraca uwagę iakt, że pośród
kratycznego, pragnie podziękować| członków komitetu trzech, sygnali-
reprezentantowi Polski za jego koń-| zujących sprawę Radzie, 2-ch a mia-
cową deklarację, dotyczącą równo-|nowicie delegaci Wfioch i Portugalii
ści wszystkich obywateli wobec|nie poparli wystąpienia Angiji.

®

Po przewrocie © Łotole.
RYGA. (Patjj Wczoraj wieczo- robociem. Podobno istnieje zamiar

rem odbyło się pierwsze posiedzenie umieszczenia wszystkich bezrobot-

sprzedaż napojow alkoholowych w |nowego gabinetu. Posiedzenie za- nych miejskich na robotach rolnych

oisce oparte jest na ustawach sto- gaił premjer Ulmanis, wyśiaszając|i przy eksploatacjach leśnych. Sfe-

sowanych jednakowo w caiym kraju.|przemówienie, którem podkreślił do-|ry robotnicze odniosły się do ostat-

Ustawy te nakazują udzielanie kon- | niosłosć obecnej chwili, zaznaczając, |nich wypadków naogół spokojnie.

Cesyj osobom specjalnie zasłużo- że w skład gabinetu wchodzą ludzie, |Nigdzie nie zanotowano žadnyc

sprawozdawca delegat hiszpański
 brzedstawii raport zawierający jedy-
lue streszczenie petycji oraz uwagi
lządu polskiego, stwierdzające bez-

Podstawnosc zarzuiow, jasoby ро-

Qziai koncesyj dokonywany byi pod
larodowościowym kątem widzenia.

Łabierając gios, minister Kaczyń-

Ski ziczyi dekiarację © charakierze
 żasadniczym. Uelegat polski przy-

  

 
Uowisko w sprawie koncesyj na |

sprawę Japonji. Nie jest prawdą,
mówii minister, jakoby Wielka Bry-
tanja lub jakiekolwiek inne państwo
miało podpisać z Chinami traktat,
ua podstawie którego zobowiązuje
się do użycia sił zbrojnych dla obro-
my nienaruszalności terytorjalnej i
niezależności politycznej Chin. Trak-
tat 9 mocarstw stwierdza jedynie,
że nienaruszalność terytorjalna Chin
winna być uszanowana,
W dalszym ciągu Simon poruszyi

kwestję zreiormowania Ligi Naro-
dów. Chociaż Mussolini, mówił Si- LONDYN (Pat). Pod koniec dzi-

isiejszej debaty zabrał głos wice-
premjer Baldwin. Przemówienia Si-
mona i Baldwina dają się sprowa-
dzić do 4 zasadniczych punktów:
1) rząd brytyjski nie ma zamiaru
przedłożyć zbierającej się 29 bm. w
Genewie konierencji rozbrojeniowej
|żadnego nowego projektu, a więc
temsamem upadają wszelkie przy-
|puszczenia co do projektu konwen-
|cji lotniczej; 2) rząd brytyjski naj-
jwidoczniej liczy się z likwidacją
jkonierencji rozbrojeniowej w jej
|obecnej postaci i nie będzie się w

tach. 5 žamy, že wprowadzenie iej kwesiji
Sir John Simon, przemawiając na do dyskusji nad sprawą rozbrojenia

wstępie, rozpatrzył szczegółowo nie uiatwiłoby zawarcie układu.

Wym, w szczególności inwalidom i którzy położyli duże zasługi dla nie-

byłym kombatantom. Są one analo-|podległości
%iczne do ustaw cbowiązujących wszedł w kierunku zagwarantowania

Łotwy. Rząd będzie |rakterystyczne jest,
większych incydentów. Wysoce cha- Genewie tej likwidacji opierał; 3)

że strajkujący rząd brytyjski zdecydowany jest
od dłuższego czasu robotnicy prze-|nodjąć natychmiast po likwidacji

J

| lnych krajach, posiadających mo-

е i Er

, Minisier Raczyński nie uważa za

onieczne rozpatrywanie poszcze-

Kólnych wypadków, zwiaszcza że

cesje nie są dożywotnie a tem-

bardziej dziedziczne.
Następnie delegat polski przy-

Pomniai deklarację ministra a,
złożoną na 70 sesji Rady, który
wówczas oświadczył: „Rząd polski
Nie będzie tolerował, aby pod jaką-

| kolwiek postacią stwarzane były

przeszkody do normalnego iunkcjo-

owania wewnętrznej [ości

Daństwa”. Jestem upoważniony do

oświadczenia, dodał minister Ra-

Czyński, że zdaniem mojego rządu

Liga Narodów nie może być zmuszo-

da do poświęcania czasu tego rodza-
sprawom beż poważnej szkody

dla jej autoryteiu i powagi
|, Kończąc, minister Raczyński wy-

daził ubolewanie, że do dyskutowa-

Ма tego rodzaju spraw powołana

jest właśnie Polska, kraj, który

Wierny swoim wiekowym tradycjom

RI IIS i ii III KEWKD RADA

Wiee antypolski w Kownie.
RYGA. Pat.—Z Kowna donoszą:

Qdbył się tu wiec zwołany przez
wiązek wyzwolenia Wilna. Na wiec

„| Przybyło około 200 osób, przyczem
lększość zebranych stanowiła mło-

dzież akademicka. Prezes związku

 Brof. Birżyszka wygłosił przemówie-

Bie, w którem stwierdził, że w spra
| Wie wileńskiej niema dziś na Litwie

Ednomyślności. Mówca dowodził,
Że publiczne wyrzżenie swego zbyt

Indywidualnego zdania w sprawie
Wileńskiej wywiera ujemny wpływ,

„| Ponieważ sieje zwątpienie. Z drugiej

 

(dobrobytu najszerszym warstwom |mysłu drzewnego nazajutrz po ogio- cbecnej konierencji rozbrojeniowej

ludności. Gabinet polecił  ministro-|szeniu stanu wojennego przystąpili|starania o wszczęcie nowych roko-

Jeśli pakt Ligi ma być zreiormowa-
ny, to Niemcy, ieżeli to jest możliwe,
powinny powrócić do Ligi Narodów.
Dokonanie tego bez udziaiu Niemiec
jest rzeczą nadzwyczaj trudną.
Struktura Ligi Narodów jest tak
skomplikowana, że naruszenie jej
mogłoby powiększyć tylko istniejące|
trudności. }

Następnie Simon omówił sprawę;
sankcyj gospodarczych, które, zda-
niem jego, nie mogą być stosowane,
gdyż  zagrażałyby  niebezpieczeū-
stwem wojny.

 
Przemówienie Simona i Baidwina.

plaszczyznach i prawdopodobnie w
ramach specjalnej komisji kilku lub
kilkunastu najwięszych mocarstw,
wyłonionej przez Radę Ligi; 4) rząd
brytyjski, licząc się z eweutualnością
likwidacji obecnej konierencji roz-
brojeniowej, podjął już na większą
skalę wzmocnienie swoich sił zbroj-
nych, zwłaszcza w zakresie lotnic-
twa wojskowego, zdając sobie spra-
wę z tego, że ewentualna zgoda
Wielkiej Brytanji ma przystąpienie
do jakiejkolwiek konwencji, przewi-
dującej kolektywne sankcje, pocią-
śnie za sobą odpowiedź co do $oto-,
wości wojennej, co do której Wielka
Brytanja już się przygotowuje, aby.

|
wai rozbrojeniowych na Ę

 
rynkach, aby dokonać w  najbliż-
szym czasie obniżki cen chleba.
Równocześnie temuż ministrowi po-

wierzona została sprawa podziału

majątków państwowych między by-
łych kombatantów. Gabinet polecił

ministrowi opieki społecznej zlikwi-

dować strajk p:zedsięborstw prze-

mysłowych, a mnistrowi oświaty|

przeprowadzić  ujednostajnienie i

zjednoczenie szkolnictwa  narodo- |

wego.

RYGA (Patj. Władze bezpie-j

czeństwa przeprowadzają w dalszym

ciągu aresztowania zarówno w sto-

licy jak i na prowincji. M. in. aresz-

towany został prezes „Bundu”, były

poseł na sejm Meżsel.

Odbywają się również konfiskaty

broni, nie wyłączając broni my-

śliwskiej.

" Według pogłosek rząd przygoto-

wuje rozporządzenie o walce z bez- 
strony stwarza mylne wyobrażenie

o stanowisku Litwy. Prelegant pod-

dął krytyce wystąpienie prof. Cze*

pińskiego i dr. Bistrasa, zarzucając

im fałszywe stanowisko w sprawie

wileńskiej oraz polemizował z arty-

kułami kilku dzienników polskich.

Wiec zakończył się uchwaleniem re-

zolucji potępiającej wystąpienia po-

lityczne prof. Czepińskiego i dr.Bi-

strasa oraz apelem do rządu, aby

mie zmieniał swego stanowiska w

wi rolnictwa przestudjować ceny na| do pracy.
Pod adresem premjera Ulmanisa

z różnych stron kraju napływają za-

równo od pojedyńczych osób jak i

organizacyj depesze gratulacyjne.

Wieczorem premjer Ulmanis wy-

głosił przemówienie przez radjo, w

którem zobrazował ostatnie wy-

padki. : i

RYGA (Pat) Prasa ryska cytuje

komentarze wielu pism polskich,

z zadowoleniem podkresiając, że

opinja polska ustosunkowała się do

ostatnich wydarzeń w Łotwie po-

| ważnie i objektywnie,

|

| GENEWA. Pat. Rada Ligi Naro-
„dów zakończyła prace 79 sesji, przyj-

| mując raport w sprawie zarządzeń

przygotowawczych do plebiscytu w
jSaarze i uchwalając powołanie do
życia specjalnej komisji plebiscyto-
wej. Nie wszystkie jednak zagadnie-

| nia związane z plebiscytem zostały
ostatecznie załatwione na obecnej
sesji, a to dlatego, że mimowysił-
ki barona Mloisiego, który odbył

{

и

O fortyfikaeje
LONDYN. (Pai). Pewną konster-

nację wywołała w brytyjskich ko-

łach rządowych zapowiedź Turcji,

że zamierza zwrócić się do mo-

carstw w Genewie z żądaniem udzie-

lenia Turcji swobody  ufortyfikowa-

nia cieśniny Dardanelskiej.

w Dardanelach.
Jak wiadomo, cieśnina ta ulegla

demilitaryzacji na podstawie zawar-

tego w Lozannie w 23 r. traktatu

pokojowego z Turcją. Rząd brytyj-

ski jeszcze nie zajął stanowiska wo-
bec tego żądania.

O spłatę długów woiennych.
LONDYN. (Pat), Wczoraj wie-

czorem odwiedził prezydenta Roo-

sevelta ambasador brytyjski Lind-

say. Rozmowy dotyczyły długów

wojennych. Ambasador złożył pre-.

Rooseveltowi memorjał

wyłuszczający stanowisko „brytyj-

skie w sprawie przypadającej na 15

czerwca: płatności raty długu. Treść

rozmowy trzymana jest w tajemnicy,

wobec czego przypuszczać należy,

że Wielką Brytanja przedłożyła no-

wą propozycję co do załatwienia

zydentowi

 „prawie wileńskiej. spraw długów. Pisma podkreślają,

że Wielka Brytanja 15 czerwca nie

wpłaci więcej, jak pewną część raty,

a gdyby uiszczenie tej sumy miało

być uznane za  niewypłacalność,

wówczas Wielka Brytanja wogóle
nic nie wpłaci.

Międzynarodowy kongresantysemicki
BERLIN Pat. Z ko! narodowo-

socjalistycznych donoszą,

wrześniu r. b. zwałany
Norymbergi" pierwszy międzynaro-

dowy kongres przeciwsemicki z ca-| „Der Stuermer".

lego šwiata,

sprostać swoim ewentualnym przy-|
szłym zobowiązaniom.

| Kwestja Zagłębia Saary.
rozmowy zarówno z delegatem fran-
cuskim jak i rządem niemieckim,
nie osiągnięto «o do niektórych
spraw całkowitego porozumienia.
Dotyczy to zwłaszcza kwestji gwa
rancji bezpieczeństwa dla mieszwań-
ców Saary. (Ustępstwa niemieckie
uważane są przez Francję za niewy-
starczające. Pozatem Francja uwa”
ża za przedwczesne ustalenie daty
plebiscytu, jak tego żądają Niemcy.

LONDYN Pat. Agencja Reutera

zapowiada -doniosłe zmiany w poli-

tyce monetarnej Stanów Zjedn. Ma
się ukazać orędzie prezydenta Roo-

sevelta do kongresu, proponujące

ogłoszenie ustawy o upeństwowie-

niu zapasu srebra na rynku we-
wnętrznym i uznaniu srebra jako

częściowego pokrycia waluty Sta-

nów Zjedn. Stosunek pokrycia zło”

terr do pokrycia srebrem wynosić

ma 75—25 proc. Niektórzy senato- 
 

że we|siedzibą dr. Streichera, organizatora

będzie do|bojkotu żydów w marcu 33 r. iwy-

rowie przypuszczają, że konsekwen-

Jak wiadomo, Norymberga jest

dawcy tygodnika przeciwsemickiego  
(TTT

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zm
to czekowe_w P. K. O. Kr. .

Ogłoszenia
Terminy

 

Litwinow w Genewie.
informacyjnego, pragnąiby niewąt-
pliwie brać udział w pracach tego
komitetu.

GENEWA. Pat. Wedle oficjalnego
komunikatu sowieckiego Litwinow o
kilka dni przyśpieszył swój wyjazd na
konferencję rozbrojeniową, aby móc
wykorzystać ten okres dla rekonwale-
scencji po przebytej chorobie. Znaj-
dując się kilka godzin przejazdem w
Genewie Liłwinow skorzystał z tego
aby poinformować się u członków
sekretarjatu konferencji rozbrojenio-
wej o obecnej sytuacji konfe-
rencji oraz aby konferować z fran-
cuskim min. spr. zagr. Barthou na
ma” stosunków francusko-sowiec-
ich.

 

Wi pre

iadomošci
®

telegraficzne.
KRAJOWE.

* „Dziennik Ustaw" nr 41 z 81
b. m. zamieszcza ustawę z dnia
13 marca 1934 r. o ochronie przed
pożarami i innemi klęskami. Ustawa
wchodzi w życie w 6 miesięcy po
jej ogłoszeniu, o ile poszczególne
jej postanowienia nie przewidują
innych terminów.

* Dziś wróciła z Niemiec do sto-
licy delegacja polskich ster rolni-
czych z przewodniczącym delega-
cji Fudakowskim, prezesem izb i
organizacyj rolniczych Rzplitej oraz
wiceprzewodniczącym dr. Rosem na
czele.

ZAGRANICZNE.
** Z Rzymu donoszą, że Mu5SSO-

lini przyjął przedstawiciela rządu
Rzeszy do spraw rozbrojeniowych
Ribentrene.

** „Daily Telegraph" donosi, że
rózmtowy bawiącego w Londynie bel-
gijskiego ministra spraw zagranicz-
nych  Hymansa dotyczą sprawy
wzmocnienia śwarancji bezpieczeń-
stwa Belgji. Bezpieczeństwo Belgji
opiera się na traktacie lokarneńskim
i usiłowania Belgjj zmierzają do
wzmocnienia Locarna.

** Do Morach;um przybyła dele
gacja wojskowa centralnego rzą-
du chińskiego złożona z 7 ofice-
rów, celem przeprowadzenia stu-
djów wojskowych.

** Przed sądem nadzwyczajnymw
Berlinie zakończył się proces prze-
ciwko Schultzemu, oskarżonemu o
rzucenie bomby w dniu 21. III r. b.
na ulicy Unter den Linden. Schultze
skazany został na 10 lat więzienia.
Oskarżony przyjął wyrok spokojnie.

** Zwłoki lotników, którzy po-
nieśli śmierć w katastrofie niemiec-
kiego balonu  stratosierycznego
„Bartsch von Siegsfeld", przewiezio-
|ne zostały do Moskwy, skąd będą
odtransportowane do Berlina.

Szpiegostwo w Danji.
KOPENHAGA. (Pat). Policja a-

resztowała obywatela niemieckiego
Gaeitnera oskarżonego o szpiego”
stwo na rzerz jednego z obcych
mocarstw.

Aresztowanie nastąpiło w chwili,
gdv Gaertner miał odebrać kilka
tajnych: map, na których były ozna-
czone duńskie pola minowe, urzą-
dzone na wypadek wojny.

Jak przypuszczają, aresztowany
jest członkiem szeroko rozgałęzio-
nej organizacji szpiegowskiej. W
ostatnich czasach otrzymał on pa-
rokrotnie znaczne sumy z zagranicy.

 

Zmiany w polityce monetarnej
Stanów Zjednoczonych.

cją polityki prezydenta Roosevelta
w sprawie srebra może być zwoła-
nie w ciągu roku Światowej konfe-
rencji monetarnej.

0 wojnę
w Ameryce Południowej.

" WASZYNGTON (Pat). Przedsta-
wiciele dyplometyczni Stanów Zjedn.
w Argentynie, Brazyiji, Chile i Peru
otrzymali polecenie zwrócenia się
do rządów tych państw o poparcie
akcji, któraby położyła kres wojnie
toczącej się w Ameryce Południo-
wej. Rząd Stanów Zjedn. zdecyde-
wał się jednocześnie zwrócić się do
kongresu z żądaniem uchwalenia
zakazu wywozu broni.

ty w bony. jałmożnicie „Canitasa'"
jui zaopatrzyłeś sią?

           



Na bezdrožach.
Jest rzeczą znaną i zrozumialą,

že w latach wielkich wstrząsów,
przewrotów dziejowych į katastrol
myśl ludzka, niezadawalając się
stwierdzeniem przyczyn zewnętrz-
nych, bezpośrednich swej niedoli,
stara się dotrzeć do przyczyn
wszechrzeczy, idei abstrakcyjnych,
oderwać się od ciężkiej rzeczywi-
stości, przenieść w świat idealny
ducha, niekiedy tylko... złudy.

Stąd miewamy z jedne; strony
znaczne pogłębienie wiary, przecho-
dzące niekiedy u osób szczególnie
predestynowanych — м  chorobliwy
mistycyzm — z drugiej strony abso-
lutną negacją Boga i religji, oraz
najgrubszy, najbrutalniejszy mater-
jalizm. Pomiędzy obydwu temi bie-
śunami rozciąga się olbrzymie bez-
droże, labirynt błędnych dróg, po
których wodzą naiwnych: obłęd,
blaga, szarlatanerja, najpostpolitszą
żądza rozgłosu 1... pieniędzy. Rzeczą
zastanawiającą jest, że na lep po-
dobnych zwodniczych hasei 1 fanta-
stycznych niedorzeczności idzie na-
wet tak z gruntu trzeźwy naród, ja-
kim są Niemcy.

Traktowana początkowo jako
nieszkodliwa zabawka myśl wskrze-
szenia starogermańskiej, pogańskiej
religi, coraz więcej zyskuje zapalo-
nych zwolenników, do czego w
znacznej mierze przyczynia się pa-
nujący prąd polityczny, ubóstwianie

asnej przeszłości, genjusza naro-
du, rasizm, a co zatem idzie niena-
wiść wszystkiego, co obce, niena-
wiść do Starego Testamentu, jako
żydowskiego, nienawiść do chrześci-
janizmu przesiąkniętego duchem kul-
tury łacińskiej. Przeciwstawić temu
własny kościół narodowy, własną
religję, wyrosłą z nią pragermań-
skiego, oto ambicja dziś w  Niem-
czech nietylko głów niedowarzo-
mych, ale nawet ludzi istotnie po-
ważnych: uczonych, polityków,
działaczy społecznych.
Miesiąc maj miał być poświęcony

ugrupowaniu i  spopularyzowaniu
śród szerokich mas „nowej religii”.
Służą ku temu specjalne obchody
urządzane we wszystkich większych
ośrodkach, w miastach zarówno jak
i na wsi, z właściwym hitleryzmowi
rozmachem.

Nie mamy tu na myśli tak zw.
„Święta pracy”, które się odbyło
idn. 1 maja jako lekki ukłon w stro-
mę socjalizmu... przecie hitlerowcy
mie napróżno nazwali siebie „naro-
dowymi socjalistami“. Atoli
hitlerowskie pierwszomajowe „šwię-
to pracy” nic niema wspólnego „ze
wspomnianemi wyżej obchodami
pogańskiemi. Obchody te w mia-
stach urządzane są w większych
salach, jak np. w olbrzymim berliń-
skim „Sportpalast”, na wsi przeważ-
mie pod gołem niebem. W środku
ustawia się starogermańskie „drze-
wo majowe” („Maibaum''), dookoła
którego  hitlerowscy komsomolcy
obojga płci śpiewają niby to „staro-
germańskie" pieśni, dość wątpliwej
autentyczności i tańczą staroger-
mańskie tańce, wśród których naj-
większą wziętością cieszy się t. zw.
„taniec mieczów*. Następnie sztur-
mowcy wloką kukłę słomianą, sym-
boliżującą zarówno ziemię, jak i
epokę, poprzedzającą rządy hitle-
rówskie, na kukle zawieszają tabli-
ce z rozpisanemi nazwiskami po-
przednich kanclerzy i ministrów,
szczególnie znienawidzonych przez
obecny reżim, poczem uroczyście ją

ą.
JWszystko to ma bardzo wyraźny

podkład polityczny i kończy się
prawdziwie według staroniemieckiej
tradycji — przy kuielku piwa. Po-
dobne uroczystošc; mogłyby się o-
czywiście odbywać w każdym in-
nym kraju, gdzieindziej jednak mia-
łyby one charakter wyłącznie nie-
winnej zabawy ludowej. Znaczenie
religijne, jakie inicjatorowie ich sta-
rają się im nadać w Niemczech, daje
się jedynie wytłumaczyć komplet
nem bankructwem protestantyzmu
powstałą stąd pustką duchową, któ-
rą trzeba wypełnić chociażby wiarą
w: Wotana i Thora i cały ien świat
mitologji germańskiej, spoptlaryzo-
wany ongi, a nawet po części stwo-
rzony przez genjalnego Wagnera,
ale w innym zgoła celu, niż się to
dziś robi. Trzeba przyznać, że po-,
tężne niewątpliwie dramaty muzycz-,
ne wielkiego kompozytora 1 poety,
przeniesione z desek teatralnych na'
scenę polityczną, robią wrażenie
raczej... operetki.

Słuszność nakazuje stwierdzić, że
ludność katolicka Niemiec, przynaj-
mniej w przygniatającej swej więk-
szości, z episkopatem na czele,
udziału w tej pogańsko-germańskiej
szopce nie bierze. Przypominamy tu
głośny przed paru tygodniami arty-
kui organu ber'/ńskiej kurji bisku-
piej „Katholisches  Kirchenblatt“
przeciwko jednemu z filarów hitle-
ryzmu, Alredowi Rosenbergowi,
autorowi głośnej książki „Mythos
des XX Jahrhunderts“, jak wiadomo,
umieszczonej przez stolicę Apostol- |
ską na indeksie Ksiąžkę tę autora,

jąc ziem katolickich, co doprowadza

coraz częściej do ostrych konflik-

tów. Nie w jednej już katolickiej
redakcji słanatyzowany tłum hitle-
towski powybijał szyby, niejednego
redaktora katolickiego osadzono w
osławionym „Schutzhafcie'* (aresz-
cie ochronnym). Naczelne władze
rządowe starają się łagodzić te kon-
flikty, ale sianaryzowany tłum z tru-
dem daje się utrzymać w karbach,
jednocześnie pod pokrywką wskrze-
szenia jakiejś pragermańskiej religji
szerzy się poganstwo, nie tamto z
przed tysięcy lat, ale pogaństwo no-
woczesne, polegające na negacji
prawd przyrodzonych i uświęco-
nych i na zupzłnej anarchji ducha.

To, cośmy powyżej powiedzieli,
nie dotyczy wyłącznie Niemiec, eoś

Węgrów, naśladujących nie od dziś
niewolniczo wzory berlińskie. Pod
hasłem .,z powrotem ku wierze Tu-
ranu' wyszła świeżo w Budapeszcie
książka dra Elek Nagy'ego, która
echem szerokiem odbiła się w całej
prasie węgierskiej i nagół przyjęta
została przez opinję przychylnie.
Turan, czyli dzisiejszy Pami:, to le-
gendarna ojczyzna ludów turańskich.
w tej liczbie Węgrów, skąd przybyć
mieli do Europy. W. książce swej
domaga się dr. Elek Nagy wykaso-
wania wszystkich późniejszych wpły-
wów kultury zachodniej, zwłaszcza
chrześcijańskiej i powrotu do tego
stanu, w jakim znajdowali się Wę-
grzy w chwili, gdy opuszczali swą
ojczyznę. Kościół chrześcijański ma
być na Węgrzech zniesiony, religja
usunięta ze szkoły, zniesiona:ma
być również instytucja małżeństwa
chrześcijańskiego, które należy za-
słąpić wolnemi związkami. Należy
stworzyć nowy kościół narodowy,
oparty na wierzeniach pierwotnych
ludów turańskich, stan kapłański ma
być upaństwowiony. Zniesiony ma
być kalendarz chrześcijański, era
zaś ma być liczona nie od narodze-
mia Zbawiciela, ale od przyjścia
Magyarów do Europy...

innego zgoła rodzaju jest „nowa
religja”, która świeżo objawiona zo-
stała w Anglji. Apostołem jej jest
niejakiś Frank Buchman, który w
przeciwieństwie do tego, co widzi-
my w Niemczech i Węgrzecn, „wia-
ry” swej nie oparł na pierwiastkach
narodowych, nie dąży do stworze-
nia kościoła narodowego,. ale am-
bicją swą sięga dalej, pragnie bo-
wiem stworzyć „religię wszechświa-
tową'. Jest to oczywiście wszystko
bardzo wątpliwą „muzyką przy-
złości”, dalekiej przyszłości, na-

razie jednak potratił wywołać w

swej ojczyźnie pewien ruch, który

nazwał „ruchem grup“, jak i cala
jego „religja“ ma posiadač charakter
grupowy.  Buchman  twierdzi, że
chce stworzyć w religji to samo, co
w polityce stworzyli tacy mężowie,
jak Mussolini i Hitler. Jak wiado-
mo, słowo „faszyzm'* pochodzi od
„łascis” — wiązanka czyli grupa,
zaś w Niemczech nazwa „narodo-
wych socjalistów* również
wskazywać ma na kolektywy cha-
rakter tego systemu. Ależ nazwa —
mazwą, teorja — teorją, w praktyce
zaś są to rządy dyktatorskie jedno-
stek, które opierają się na szczupłej
Iklice „opryczniikėw“. O ile między
niemi znajdzie się bardziej samo-
dzielna jednostka, jak np. włoski
min. Balbo, zostaje natychmiast
usunięta. :

Bądź jak bądź, faktem jest jed-
mak, że religijny „ruch'* Buchmana
poparcie swe otrzymuje z Niemiec,
ściślej mówiąc, od tej grupy niemiec-
kich pastorów, którzy bez zastrze-
żeń poddali się rządom Hitlera.
Kontakt pomiędzy Buchmanem i je-
go otoczeniem z przedsiawicielami
„nowego kościoła'* niemieckiego jest
niezwykle żywy, to też na pierw-
szym kongresie „grupy Buchmana',
który się odbył przed paru tygo-
dniami, pastorzy niemieccy byli
niezwykle licznie reprezentowani.

Co się tyczy zasad nowej „re-
ligii", to nie uznaje ona przede-
wszystkiem kapłaństwa, nie jednost-
ika, jako indywidualność, odgrywa
dominującą rolę, nie mistrz, prorok
czy kapłan, ale grupa. Ma to być „grupa ludzi,

I

związanych ze sobą
węzłami duchowego braterstwa, któ-
rzy mają sobie nawzajem pomagać,
którzy nie odczuwają jeden przed
drugim żadnego wstydu i którzy na-
wzajem spowiadają; się ze swych
grzechów. Ruch ten nie stwarza
specjalnych dogmatów, ani hie-
rarchji. W czasie zebrań, określo-
mych mianem „House parties“, zwo-
lennicy buchmanizmu zbierają się w
znaczniejszej liczbie, poczem każdy
opowiada o swych grzechach, zazna-
czając, o ile wolniejszym i lepszym
może się czuć po przystąpieniu do
tego ruchu, który daje mu ujście dla
wszystkich „grzesznych popędów”.
Zresztą, o ile sądzić można, nie
uznaje Buchman wogóle grzechu,
wszystko wypływa u niego z „we-
wnętrznego głosu Boga”, nie wyłą-
czając największych zbrodni i prze-

który sam siebie określa jako „czto- | dewszystkiem... drobnych świńste-
wieka wolnego od dośmatów religii,|
opierającegosię jedynie na zasadach
krwi, rasy i ziemi”, wprowadza się|
obecnie do wszystkich  bibljotek
szkolnych w Niemczech, niewyłącza- |

 

wek,
Charakterystycznem jest, že

buchmanizm cieszy się największem
powodzeniem śród warstw posiada-
jących, na których narazie opiera

bardzo podobnego widzimy także u|

__RZIENNIK MILENSKI

w prasy.
Korupcje podatkowe.

wać bardziej interesującymi przy-

kładami przemówienie p. Prystora,'

o upadku moralności śród działaczy

sanacyjnych. Ciekawy jest pod tym
względem toczący się obecnie w

Warszawie proces przeciw iunkcjo-

narjuszom podatkowym z Żywca, z

niejakim Kondziołką na czele, 0-

skarżonym. o defraudacje na szkodę

władz skarbowych i samorządowych

oraz o poszkodowanie rozmaitych

płatników, od których podwójnie
pobierano koszty egzekucyjne itp.

Nadużycia te trwały osiem lat.

Krakowski „Głos Narodu* pisze o

tem:
„Osiem lat — brzmi to nieprawdopo-

dobnie, a jednak jest to fakt, ustalony i

stwierdzony ponad wszelką wątpliwość

| przez akt oskarżenia. Poczynając od r.

1925 do roku 1933 owi „urzędnicy' nie-

prawnie wymierzali podatki gruntowe i

drógowe oraz wszelkiego rodzaju koszty

egżekucyjne; pieniądze te, ściągano bez-

względnie i następnie dzielono się niemi

między sobą. Akt oskarżenia oblicza szko-

dy skarbu w następstwie tych oszukań-

czych manipulacji na sumę 27.000 zł., a wy-

działu powiatowego w Żywcu na kwotę
387 zł. 27 gr. O szkodach, poniesionych

przez podatników, skarb nie wspomina, bo

niepodobieństwem było je obliczyc.  Moż-
na się tylko domyślać, że są one olbrzymie.

Przez osiem lat 48.000 obywateli płaciło

wszystko, co im nakazano.

Nie chce się poprostu wierzyć, żeby

coś podobnego mogło się dziać w państwie

o ttinormowanych, bądź co bądź, stosunkach,

w państwie, w którem już na co jak na co,

ale na brak urzędów nie można narzekać.

Przecież ponad urzędem skarbowym w
Żywcu istnieją inne. których zadaniem było

i jest kontrolowanie działalności podwład-

nych placówek. Jak to mogło się stać, że
przez osiem lat nie doszło do wiadomości

wyższych urzędów, że cały powiat jest te-

renem "masowych i systematycznych

nadużyć.” '

A bardzo charakterystyczne są
zeznania współoskarżonego Sucho-
nia. Przytaczamy je za katowicką
„Polonią“:

„W roku 1929 T. S. L. w Żywcu zaini-
cjowało zbiórkę na budowę pomnika mar-

szałka Piłsudskiego. Oskarżony Suchoń
przyznaje, że zbierał pieniądze na pomnik
i zebrane kwoty oddawał Kondziołce.

— Na pomnik ściągnęliśmy od każdego

płatnika, nawet niz mówiąc o tem płatni-

kom — zeznaje Suchoń.
Każdy płatnik płaci po 50 groszy.
Pobranych składek nikomu Suchoń nie

kwitował, chociaż miał odpowiednie blocz-
ki. Suchoń twierdzi, że osk. Kondziolka
wydał polecenie, by kwot zebranych ną

pomnik marszałka Piłsudskiego, nie kwito-

wano,
Zarzuca się Suchonowi, że zebrał na

pomnik około 7000 zł. i kwotę tę sobie

przywłaszczył. Oskarżony twierdzi, że ze-

brał tylko 3000 zł, co obliczył według po-

zycyj wykazów...”

Czy to nie tak, jak mówił p.
Prystor? |

(zy Balska posiada
Artykuł poniższy, nadesiany nam

przez jednego + naszych przyjaciół, po-

rusza sprawę zawsze aktualną w waż-

nych, przełomowych chwi!ach każdego

narodu. Może nie we wszystkiem, co

pisze autor, podzielamy jego pogląd,

wszakże chętnie umieszczamy przed-

miot tej interesującej uwagi. Red.

Pojęcie ,„wódz narodu wyraźnie
się różni od pojęcia ,„wódz* czy „gło
wa panstwa”, którą bywa, rzecz ja-
sna jedynie ktoś obdarzony objek-
tywnym i oficjalnym charakterem
państwowego zwierzchnika.

Tymcżasem „wódz narodu nie
zawsze posiada ten urzędowy charak
ter, i może się nawet zdarzyć, że po
zostaje on w' opozycji do oiicjarnego
kursu w państwie, Prawda, taki np.
Masaryk, prezydent repubiik: cze-
sko . słowackiej, jest niewątpliwie
także wodzem narodu, ale Zamorra
n.p. był wodzem narodu hiszpańskie-

Bo wodzem narodu zostaje ktoś
spontanicznie, przez zgodę wszyst-
kich, bez głosowania, ; fakt tea może
być stwierdzony objektywnie wyłącz
nie w wypadku absolutnej wolności
wypowiadania się. Żadne oiiujalne
zahukiwania nic tu nie żnaczą, do-

ESTRTOKS IBO SS

się. nietylko ideowo, ale przede-
wszystkiem... finansowo. „Pobożne
zebrania” odbywają się w wytwor-
nych willach londyńskich bogaczy,
lub w luksusowych hotelach.

O całej tej herezji możnaby jedy-
nie powtórzyć słowa Ben Akiby:
„wszystko to już było”, było nie-
jednokrotnie, mędrzej może i głębiej
pomyślane od tego, co uczy Buch-
man. Charakterystycznem dla chwili
obecnej jest to tylko, że podobne
brednie znajdują posłuch i zwolen-
mików nieylko śród najciemniejszych
warstw, jak to bywało w Rosji, ale
śród kwiatu inteligencji zachodniej.

I jeszcze jedno z najwyższym po-
dziwem podkreślić należy, to stano-
wisko Kościoła Katolickiego, który
śród tego labiryntu bałamutnych
ścieżek stale, niby busola, jeden
prawdziwy wskazuje kierunek — bez odchylenia.

J. 0.

Warto od czasu do czasuilustro- |

go nawet przebywając na emigracji.,

Protekcja.
| W, związku z tem samem przemó-
wieniem p. Prystora krakowski
„Naprzód' drukuje następujący do-
kument (poświadczenie'):

„Z uwagi, że stosunki majątkowe p. l...

,K.., byfego zamożnego 1 solidnego kupca
w Sanoku zamieszkałego, ojca licznej rodzi-

ny, w ostatnich czasach, skutkiem ogólnego

zastoju gospodarczego, a ponadto skutkiem

prześlałowań obozu przeciwnego, tak da-

iece się pogorszyły, iż pozbawiony jest

anożności utrzymania siebie i swej rodziny,
Prezydjum Rady Okręgowej Bezjyartyjnego

Bloku Współpracy z Rządem powiatu sa*
nockiego, z powołaniem się na wydane p.

L.. K... poświadczenia z dnia 23.Ili 1928 i 6

grudnia 1930 i zarazem w uwzględnieniu

stosunków miejscowych zaznacza, że uwa-

ża za konieczne zachowanie w swoich sze-

regach tak zasłużonego obywatel: i gorli-

wego stronnika i dlatego też goraco pole-

ca p. L.. K... władzom i z naciskiem podno-

si, że prośba tegoż o udzielenie mu koncesji
na hurtownię tytoniu, a to o ile możliwe

w Sanoku, na wyjątkowe zasługuje u-

wzślędnienie.

Sanok, dnia 6.VIII 1931. Dr. Raichel,

zastępca przewodniczącego mp. Za (pie-

częć: Prezydjum Rady Okręgowej w Sano-
ku BBWR) Józef Rolski, sekretarz mp.

Powyższe poświadczenie stwierdzamy

i prośbę p. L.. K.. popieramy,
Warszawa, dnia 1.VI 1932. Posłowie

Bloku WR okręgu przemyskiego: Andrzej

Galica mp. Stanisław Augustyński mp.."

Czy potrzebne tu są jeszcze ja-
kieś komentarze?

Wesoła kabalistyka,

Trzynastka jest tą kabalistyczną
Poe którą posługuje się często o-

62 sanacyjny w różnych ważnych

sprawach. Na ten temat feljetonista

warszawskich „Nowin Codziennych“

tak sobie na wesoło... oblicza:
Zwróciliśmy już uwagę na to, że nomi-

nacja nowego premjera nastąpiła dnia 13

maja, to jest w dniu, któryma liczbę cie-

szącą się pewnemi wyjątkowenii względami

w obozi? sanacyjnym.

Jedno z pism krakowskich wraca u-

wagę, że ostatnie przesilenie rządowe było

26-em z kelei za rządów pomajowych, ma-

jących pretensję do tytułu rządów! ustabili-

zowanych. Cyfra 26 stanowi dwukrotną

13-kę i ctąd się bierze, że w obozie rzą-

dzącym ostatniej zmianie warty przypisaną

duże znaczenie. Przed majem 1926 roku, 2&

rządów „partyjnictwa” sejmokracii przesi-

leń rządowych naliczono 17. Jest więc po-

stęp i na tem polu.

Zadałem sobie trochę fatygi 1 przyszed-

łem do przekonania, że właśnie nowy rząd

ma wszelkie kabalistyczne podstawy do

długotrwałej egzystencji. Pozatem, że pow-

Stał on 13 maja, znajdujemy jestcze dwu-

krotną 13-kę w sumie syfr pełnej daty: 13.5

1934. Suma cyfr daty, miesiąca i roku

(4 + 5 + 17) daje również liczbę 26 t. j.

2X 13.

Ale nie to jest najważniejsze. Ważniej-

sza jest liczba liter składających się na imię

i nazwisko nowego premiera.

ddiś wodza natodi/
póki jakaś wyraźna część społ
czeństwa temu przeczy.

Podczas niedługiego odrouzenia
naszego bytu państwowego, mieliśmy
takie wybitne jednostki, o siórych
można było przypuszczać, że rze-
czywiście zdobędą sobie tytuł wodza
marodu. W, pewnych n. p. chwilaca
wydawało się, że to będzie udziałem
Romana Dmowskiego, którego mąd-
rej polityce zawdzięczamy, że w de
cydującym momencie Polska znala-
zła się w szeregu państw zwycię-
skich w wielkiej wojnie światowej
Kiedyindziej szala wyraźnie prze-
chylala się na rzecz Józeła Piłsud-
skiego, n. p., gdy Sejm jednogłośnie
powierzył mu sianowisko Naczelni-
ka Państwa. O tym samym niemal
czasie rozbłysła świazda Paderew-
skiego, zaś rychło potem Hallera,
którego wojsk przybycie w maju
1919 r. zapewniło nam szereg powo
dzeń militarmych. Gdy zaś w rok

| później, dzięki latalnej kampanji ki-
'jowskiej, zaszła potrzeba odwołania
się do ofiarnośc! i męstwa najszer-
szych mas ludowych, wtenczas Witos
stanął bardzo w ;soko.

Dzis jednak, spogłądając wstecz
| rozumiemy jasno że ani jeden z tych
wybitnych mężów nie mógł zdobyc
na stałe tytułu wodza narodu, z tej
poprostu przyczyny, że za każdym z
nich stała zawsze tylko pewna, mnie;
lub więcej liczna, część społeczeń-
stwa, nigdy zaś całość. Każda też z
tych znakomitych osobistości obok
gorących zwolenników posiadała i
posiada, słusznie czy niesłusznie.
również gorących przeciwników, co
oczywiście pozbawia je prawa do ty
tułu wodza narodu, tytułu, który na-
ród daje sponte sua sine lege.

Czy jednak możemy  przypusz-
czać, że się w Polsce taki wódz na-
rodu zjawi? Kto wie? Może rzeczy-
wiście kiedyś będziemy mogli jedno-
myślnie, a przynajmniej w osoback
wszystkich uczciwych i swiadomie
sprawnych obywateli, przyznać ko
20 przez milczącą aklamację ten ty-
#,

Rzecz jasna, že i bez tego narėd
może się rozwijać i kwitnąć, ale ©.
koliczność taka mogłaby: się stać
czynnikiem -dodatnim.

Dziś jednak. niestety, dalecy 'je-
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Komanikai komendanta
Wii, Chor. Harcerzy.

W związku z licznemi zapytanialmi, skie-

rowanemi w ciągu ostatnich ami do mnie,

jako Komendanta siarcerzy, w sprawie rze-

komych zmiau ideologji harceisiiej, doko-

nanych przez ostatni Zjazd Watny Ź. H. P.

w Wilnie, oraz w sprawie rzekomego о4-

rzucenia przez ten Zjażd (w związku z pro-

jektem mowego statutu) nauki Chrystusa,

jako podstawy wychowania harcerskiego,

komunikuję tym wszystkim, którzy iniere-

sują się temi zagadnieniami, że:

1-0. Projekt nowego statutu Z. Hi. P,
uchwalony przez Naczeiną Radę Harcerską

w dniu 15, (V. 1934 r. na mocy upoważnie-

mia XIII Zjazdu Walnego Z. H. P. w Kato-
wicach, nie znajdował się na porządku
dziennym obecnego Zjazdu w Wilnie, gdyż

sprawa statutu na mocy wymienionego pei-

romocnictwa należy do kompetencji Na-
czelnej Rady Harcerskiej.

2-9, Dotychczasowy statut Z. H. P.
obowiązuje bez przerwy począwszy od r.

1923 i będzie obowiązywał nadal aż do
chwili zalegalizowania projektu nowego
statutu przez Radę Ministrów (tekst do-

tychczasowego statutu obacz w Roczniku
Harcerskim, Warszawa 1928 r., na stronie

39—46 wł.).

3-0. $ 4 projektu nowego stałutu mó-
wi, iż: „Podstawą tdeologji harcerskiej jest

Przyrzeczenie i Prawo kiarcerskie', poczem

podaje pełny tekst tego przyrzeczenia i

prawa, który jest zgodny z tekstem dotych-

czas obowiązującym.

4-a. a) Przyrzeczenie harcerskie brzmi:

„Mam szczerą wolę całem życiem pełnić
służbę Bogu i Posce, nieść chętną pomoc

bliźnim i być posłusznym Prawu Нагсег-

skiemu“,

b) Pierwszy punkt Prawa brzmi: „kiar-

cerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spei-

nia swe obowiązki".

5-0, W związku z wnioskami, zgłoszo-

nemi na Zjazd Wainy przez Dha Jerzego
Zawodzkiego i innych, zarzucającemi Ka-

dzie Naczelnej przekroczenie udaielonych

przez. poprzedni Ziazd uprawnień, oraz żą-
dającemi wskutek tego całego szeregu
zmian w projekcie świeżo uchwalonego przez

Radę statutu £. H. P., XIV Zjazd Walny

Z. H. P. w Wilnie na swojem ostatniem

posiedzeniu plenaraem na wniosek Komisji
Kapelaaów i Komisji Głównej jednomyślną
uchwałą stwierdził, że:

a) Rada Naczelna, uchwalając nowy
statut, nie przekroczyła swyca uprawnień,

udzielonych przez poprzedni Zjazd Walny.
b) Podstawy ideologji harcerskiej w

niczem nie zostały zmienione.
c) Wychowanie harcersskie opiera się

na nauce Chrystusa.

Dr. Paweł Mateusz Puciata,

Komendant Wil. Chorągwi Harcerzy.

Wilno, dnia 18 maja 1934 r.

Przyp, Red. Zamieszczając powyż-
szy komunikat, musimy nadmienic, iż brak.

w nim, niestety, wyjaśnienia co do kilku
niezmiernie ważnych szczegółów (Patrz
„Dz. Wil“ Nr. 126 art. art. p. t. „Naczel-
nictwo Z. Н. P. prostuje” i „Sprostowanie

Strażnicy Harcerskiej"), a mianowicie: czy
w projekcie nowego statutu w części,

określającej cele Związku, utrzymane z0-

stały, czy też wykreślone słowa: „wycho-
wanie ua zasadach nauki Chrystusa”, da-
lej: „pielęgnowanie żywej czujności sumie-

nia narodowego”, wreszcie słowa: „współ-

działaniu z rodziną i szkołą*? A  stwier-
dzenie powyższego miałoby znaczenie istot-
ne ze względu na kursujące różne inior-

macje i pogłoski.

WOWOOA

Dalsze zmiany.
Prasa warszawska w dalszym

ciągu notuje pogłoski o mających
nastąpić zmianach w kołach rządo-
wych. Tak naprzykład jest prawie
pewne, że z Prezydjum Rady mini-
strów odejdzie wiceminister Sie-
dlecki.

WI krótkim ież czasie ma nastą-
pić nominacja nowego wiceministra
sprawiedliwości. Według tych wer-
syj, poważnym kandydatem na sta-
nowisko wiceministra jest obecny
prezes II Wydziału Handlowego Są-
du Okręgowego w Warszawie, sę-
dzia Gustaw Lauter.

Spodziewane są też zmiany na
placówkach zagranicznych, Jedną z
mich objąć ma b. minister opieki
społecznej, gen. Hubicki, aie co do
miejsca przeznaczenia wiadomości
są bardzo rozbieżne. /Wymieniają
bowiem zarówno Buenos Aires, jak
Estonję, nawet Ateny. Mówią, że
spodziewane są zmiany na wyższych
placówkach zagranicznych, a mia-
nowicie, że miebawem ustąpi p.
Chłapowski ze stanowiska ambasa-
dora w Paryżu, a p. Skirmunt z Lon-
dynu. i

Pieśń wileńska
w stolicy.

Nauczycielstwo wileńskie, z ini-
cjatywy i pod przewodnictwem nie-
strudzonej krzewicielki śpiewu p.
bronisiawy Gawrońskiej, zorganizo-
wało w ubiegłym tygodniu wyciecz-
kę do Warszawy, zawadzająci o
Grodno, w sziachetnym celu zazna

jomienia stolicy z regjonalną pieśnią
źiemi Wileńskiej.

Wycieczka powyższa była na-
prawdę szeregiem tryumtów dla gro-
ra organizatorów i wykonawców.

Brały w niej udział trzy organi-
zacje: 1j Chór nauczycielski Okręgu
Szkolnego Wileńskiego w liczbie
100 osób pod dyrekcją p. Br. Ga-
wrońskiej. (Program: pieśni z nad
Wilji i Niemna), 2) Orkiestra IV kla-
sy Szkoły Ćwiczeń przy Seminarjum
Nauczycielskien: męskiem im. T[o-
masza Zana „pod batutą' jednego z
uczniów, dziewięcioletniego Zbysz-
ka (kierownikiem tej młodocianej
orkiestry jest p. Władysław Lato-
szek, nauczyciel i wychowawca tej
klasy). 3) Chćr chłopięcy Szkoły
Powszechnej Nr. 29 pod dyrekcją p.
Antoniego Maciejewskiego.

Cała wycieczka składała się z
200 osób, nie licząc rodziców i przy”
jaciół młodzieży, którzy się do niej
przyłączyli.

We czwartek, 10 maja, wyciecz-
ka przybyła do Grodna i znalazła
serdeczne przyjęcie w gmachu Se-
minarjum żeńskiego.

Po krótkim wypoczynku zwie-
dzono miasto, a wieczorem w naj-
milszym nastroju gościnności i roz-
radowanią odbył się w Domu Żoł-
nierza koncert, zdobywając zachwyt
i oklaski nadzwyczaj licznie zgro-
madzonej, publiczności, Ž
W piątek zrana wycieczka zna-

lazła się w Warszawie, zatrzymała
się w gimnazjum im. Stefana Bato-
rego i po odbyciu generalnej próby
w podwórcu gimnazjalnym, złożyła
hołd przed pomnikiem wielkiego
króla w postaci pięknego wieńca
oraz składanych kolejno przez
wszystkich uczestników, palm wi-
ieńskich, przy  akompanjamencie
pieśnj naszych. Parę tysięcy mło”
dzieży warszawskiej asystowało tej
przedwstępnej uroczystości.

12-go maja odbył się wielki kon-
cert wycieczki w: wypełnionej do
ostatniego 'miejsca sali Konserwa-
torjum Muzycznego. Swoiste piękno
utworów i wysoki poziom muzykal-
ny wykonania ogólne entuzjastyczne
zyskały uznanie.

Nazajutrz, t. j. 13 maja, Okręgo”

wy Chór Nauczycielski, pod umie”
jętną į sprawną dyrecją p. Bron“
sławy Gawrońskiej, instruktorki mu”
zyki i śpieww Kuratorjum Okręgu
Szkolnego Wileńskiego, którą może
naby śmiało nazwać duszą całej tej

pięknej imprezy. wziął udział w po”

ranku muzycznym, transmitowanym
co niedzielę z Filharmonji Warszaw-
skiej. Śpiewano głównie pieśni z na!
(Wilgi 1 Niemna, wydobywając perły

zapomniane lub zaniedbane
skarbca naszej melodji.

Wycieczka wileńska nie zapo-
mniała o złożeniu hołdu czci i pa-

mięci genjalnemu miłośnikowi pieśni
ludowej. Przed pomnikiem Szopena
odśpiewany został wybór najpięk-
niejszych pieśn: ziemi wileńskiej,
a wieniec z palm spoczął u stóp
Mistrza.

"Tegoż wieczora nastąpił wyjazd
z Warszawy.

Wyprawa zespołu wileńskiego
udałą się świetnie.
jąca na celu szerzenie zamiłowania

do muzyki zespołowej, na szczegól-
ne zasługuje uznanie.

Nie o sukces pojedyńczej jed-

nostki chodzi, lecz o powodzenie
| gromady, jednem ukochaniem zwią-
„zanej ze sobą.
| Wilno dało przykład innym dziel,

 
|nicom: możemy się spodziewać, że
| wkrótce witać będziemy orgenizacje
jśpiewacze z innych ziem Polski na

| naszych tu kresach.
Stanisława Wolmerówna.

| z
Likwidacja Związku

Anarchistów.
Funkcjonarjusze Urzędu Śledcze-

go, z polecenia prokuratora do
spraw politycznych dokonali w
Warszawie _ likwidacji _ Awiązku
Anarchistow.

Aresztowano przeszło 20 osob.
Podczas rewizji dokonanych w ich
mieszkaniach, wykryto wielkie  ilo-
ści broszur, książek i bogalą kores-
pondencję. Spodziewane są jeszcze
dalsze aresztowania.
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Echa afer Stawiskiego.
PARYŻ. (Patl. Zeznając dodatko-

'wo dep, Bonnaure oświadczyłm. in.,
że oddawna wiedział o tem, że pod
nazwiskiem Alexandre ukrywa się
Stawiski. Jedno z.pism w 1933 r.

.|prawicowa domaga się ponownego
steśmy od tego i nie jest rzeczą ani
mądrą ani uczciwą narzucać gwal-
tem i sugestją rzeczywistości i.hi-
storji własne partykularne sympatje
i antypatje, w myśl maksymy: sit.pro
ratione voluntas, to znaczy: chcę
tak, choć nie mam słuszności, @ @ A.P.

wskazywalo na to, že Bonnaure jest
jednym ze wspólników Stawiskiego.
Bonnaure zwrócił się wówczas do b.
premjera Chautemps, który zapew-
jnił go, że nie należy się przejmować
temi zarzutami. W związku z ostat-
inemi zeznaniami Bonnaure prasa

| przesłuchania Chautemps.
PARYŻ. (Pat). (Wi liście do prze-

wodniczącego komisji dla badania
aiery Stawiskiegob. premjer Chau-
temps zaprzecza jakoby deputowany
Bonnaure zwracał się do niego o ra*
dę, czy ma wstąpić do wydawnictwa
„Voloate” i co do osoby Stawiskiego.

   

 

M
i
o

A
š
i

 

ze|

 

Inicjatywa, ma- |

A
O
„
i
m

W
M
a
M
A
o

T
S
A

E
F
H

пу
Ч
б
ч
"
U
J

MU
"
M
Z
U
U
"
W
w

OG
—

—
—
—

„
т
о
и
а
.
ч

 

т
м
о
5

<
с
Во

т
Ф 

WR
KZ
AZ
SS
E.

br:

 



 

 

 

 

 

k

   
  
  

 

|lazd do Wilna b. ministra litewskie-

| škim,

»Ni
| Szeroki Niemnie i ty, Wisło płowa,

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Najpierw chmurno i miejscami

*anikejące deszcze, zwłaszcza w
dzielnicach południowych i wschod-
nich, peczem pogoda słoneczna.
Temperatura bez większych zmian.
Słabe wiatry lokalne. Wdzielnicach.
południowo-wschodnich lekka skłon-
ność de burz.

DYŻURY APTEA
Dciś w mocy dyżurują następujące

apteki: OE,

Augustowskiego — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-08), Jurkowskiej : Romec-
iego — ul. Wileńska Nr, 8; Rodowicza —

ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie .» przedmieściach, prócr Śnipiszek

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany w duchowieństwie.

Na mocy zarządzenia J.E. ks. Arcy
biskupa-Metropolity w składzie oso-
bistym duchowieństwa archidiecezji
wileńskiej zaszły następujące zmia:
ny: ks. Józef Orzełowski, dotych-
czasowy wikary w Trokach, prze-
niesiony został na wikarego do Bra-

sławia, ks. Piotr Wojno Orański peł-
niący funkcje wikarego w Brasławiu,
przeniesiony został na wikarego do

Trzciannego, ks. Bolesław Zabłu-
dowski, dotychczasowy wikary w
Wołożynie, na wikarego do Widz.
— Podziękowanie. Od uczestni-

Czek pielgrzymki do Kalwarji etrzy-
mujemy następujące pismo:

Uczęstniczki pielgrzymki do Kalwa-

rj, którą został zakończony Ill Zjazd
delegatek K. Z. P., składzją niniej.

szem wyrazy najgłębszej wdzięczno-
ści Wielebnemu ks. Sołtanowi za
trud przewodniczenia pielgrzymce i
przepojone duchem  apostelskim
przemówienia przy każdej Stacji

Męki Pańskiej, któremi utrwalił w
słuchaczkach postanowienie gorliwej

pracy pod sztandarem Chrystusa
Króla.Nie zapomnimy, że Polska a
zwłaszcza jej „wschodnia granica

zawsze była, jest i być musi przed-

murzem chrześcijaństwa. Twierdzą
nam będzie każdy rodzinny próg —
tak nam dopomóż Bóg! '

OSOBISTE,
— Odznaczenie papieskie. Ka-

pituła papieska nadeła emer. zę

dziemu, a obecnie adw. p. Mieczy-
sławowi Szpakowskiemu komando-

rję orderu Sw. Jerzego.
Z MIASTA.

— Pokaz napadu lotniczego
l obrony. W poniedziałek 21 b. m.
W ramach święta wileńskiego lot-
hictwa sportowego „aeroklub wileń-

Ski* wraz z okręg. kolej. LOPP
w Wilnie i władzami wojskowemi
Organizuje pokaz napadu na lotni-

mieprzyjacielskich samolotów
raz obronę lotniska przez własne

%tnictwe myśliwskie. Nieprzyjaciel
tkie samoloty z 2 stron zaatakują
lotnisko w celu zaiszczenia jego
Urządzeń. Myśliwskie sanoloty, bę
dąc uprzedzone przez posterunki
Obserwacyjno - melduakowe o zbli-
Żaniu się niepr:yjacielskich samo-
lotów i w chwili nalotu nieprzyjaciel-
Sxiej eskadry rozpoczną działanie

przeciwzaczepne. Widzowie podczas

tego pokazu będą mogli łatwo za
Poznać się z wiasnościami samolo
tów rożnych typów, w szczególności
t Ich szybkością, obserwować pię
kne ewolucje lotnicze samolotów
pojedyńczych oraz grupowe ioty.
— wycieczki na Zielone Swię-

. Na Zielone Święta do Wilna
przybywa kilka wycieczek z War-
Stawy, Lwowa 1 Białegostoku.
<zeatnicy wycieczek zwieazą histo-

łyczne zabytki naszego miasta, po-
Szem udadzą się do Werek i Trok.

ycieczki zabawią w ciągu dwu dni
świąt. Miała przybyć liczna wyciecz-

z Krakowa, licząca z górą 600
sób, lecz miejscowy komitet tury-
ityczno-wycieczkowy nie był w sta-
Me zorganizować przyjęcia dia go-

i krakowskich i zabezpieczyć Im
binimum wygody i komfortu, a
drzedewszystkiem noclegu.
— Przyjazd p. iczasa. Na Zie-

one Święta spodziewany jest przy-

go, Iczasa, który ma zabawić w Wil-
bie w ciągu kilku dai dla narad
2 przedstawicielem kościoła ewan-

KRONIKA.
} SPRAWY MIEJSKIE,
— Zatwierdzony budżet mia-

sta. Na ostatniem posiedzeniu wy-
działu wojewódzkiego zatwierdzono
preliminarz budżatowy miasta na
rok 1934—35. Władze nadzorcze
większych zasadniczych zmian do
budżetu nie wprowadziły. Jest to
najbardziej okrojony budżet ze

; wszystkich dotychczasewych.
Z komitetu rozbudowy.

Quegdaj w Magistracie odbyło się

sosiedzenie komitetu rozbudowy.

Porządek dzienny wypełniła sprawa

pożyczek na przebudowę oraz grun-
towne remonty i t. p. Ogółem przy-
'znano poszczególnym petentom po-
,życzek na sumę przeszło 100.000 zł.,
w tem ma remonty domów 30000,
na przebudowę mieszkań—40000 zł.

Ponadte przyznano dwie : pożyczki
ua wykończenie murowanych do-

DZIENNIK MILEŃSKI |

 

 

 

Państwo Jasińscy wręczają

Trzeba wierzyć mów masywnych. Domy te budo

|wane są na ul. Węglowej oraz na

|bfowyra Świecie na ul Nieświeskiej
SPRAWY WOJSKOWE.

Kto staje de przegiądu

W dniu 22b m. go przegiądu rocz

nika 1913 winni są zgłosić poborowi

z nazwiskami, rozpoczynającemi sę

na literę K, zamieszkali w obrębie;
III i IV komiserjatėw P P

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Kontyngent na skóry. W

związku z uruchomieniem —Копбуп '

gentu na skóry surowe w okresie
maj—czerwiec r. b., należy składać

podania do lzby P.-H. w trybie nor-;
malnym za pośrednictwem lokal:'
niych zrzeszeń gospodarczych w
p3eprzekraczalnym terminie do dnia'
eb m |

Podania nadesłane pe tym ter-

minie nie będą mogły być uwzględ:|

„kontyngentu.
—Ceny nabiału i jaj. Ceny na-

biału i jaj według notowań Związku
Spółdziele! Mleczarskich i Jajczar-
skich, eddział w Wilnie, Końska 12.
Dnia 18 maja 1934 r. Ceny detal.
w nawiasach. Masło za 1 kg.: wy
borowe 2.60 (300), stołowe 2.40
(280). Sery za 1 kg: Nowogródzki
2.20 (2.60), Lechnicki 190 (2.20),
Litewski 1.70 (2.00). Jaja za 60 szt.
detal za 1 szt Nr. 1—390 (008),
Nr. 2—3.30 (007), Nr. 3—3 00,(0 06).

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Konferencja w Izbie skar-
bowej. Onegdaj wieczorem w lo-
kalu wileńskiej Izby skarbowej od-
była się konferencja przedstawicieli
władz z delegatami Cechów wędli-
niarzy i rzeźników oraz z przedsta-
wicielami Chrześc. Związku zaw.
rzeźników i wędliniarzy i Chrześc.
Związku handlarzy trzodą chlewną.

Konferencję tę zwołała Izba skar-
bowa w celu omówienia sposobów
zmiany systemu Ściągania państwo-
wego podatku przemysłowego od
sztuki na rzeżoi miejskiej w Wilnie
Władzom skarbowym chodziło prze
dewszystkiem 0 zrzucenie z siebie
ciężaru samej techniki ściągania te-
go podatku i przerzucenia go na
barki wymienionych wyżej organi-
zacyj.

Zainteresowane związki i cechy
w żaden sposób nie chcą zgodzić
się na podobną inowację, ponieważ
stworzyłoby to niepotrzebny chaos
i obarczyło ich zbyt wielkim cięża-
rem.
W tej sprawie zwołane zostaną

jeszcze dalsze konferencje.
— Podpisanie umowy zbioro-

wej w cukiernictwie. Prowadzone
przez dłuższy czas przez Chrześc
Związek zaw. cukierników pertrakta-
cje w sprawie podpisania umowy
zbiorowej zostały pomyślnie zakoń-
czone. Obie strony zgodziły się na
podpisanie umowy zbiorowej. No-
wopodpisana umowa przewiduje
wynagrodzenie dla cukiernika dzien-
nego wraz z utrzymaniem 12 zł.
dziennie, a dla stałego 65 zł. ty-
godniowo.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

 

  gelicko-reformowanego p. Jastrzęb-

Ni SIS 

_od11—3i od 6—8 wiecz.  
Zapomniana kartka. |

Przeglądając niedawno, porząd-
kując 1 niszcząc różne stare szparga-
ły, natrafiłem na pożółkią kartkę pa-
Pieru, zapisaną przed 50-ciu przeszło
ty moją, jak widać, niewprawną je-

szcze młodą ręką. ;
Kartki tej nie zniszczyłem. Obu-

ziła ona we mnie różne wspomnie-
di napisany na niej mego utworu

Wierszyk, zatytułowany: „Do Roda-
ków” z datowaną 1882-im rokiem
dedykacją mojej ś. p. Siostrze Maryi
Niepoyczyckiej, kuszę się oddać in
%xtenso na łaskawy sąd czytelnika.

DO RODAKÓW,

ie tyle wody bystro wasz nurt toczy

w łez gorzkich i ile krwi broczy
€ całą ziemię, gdzie brzmi nasza mowa.

Na wszystkich krańcach szerokiego świata
Napotkasz Polski rozsypane dzieci,
Każde z nadzieją, choć brat nie zna brata

a, aż jutrznia swobody zaświeci.

  esakiai
Ža winy przodków, ciąży na nas kara,

Lecz z krwi i życia naszego ofiara
Doszła już w niebie do Boga stolicy.

Miejmy nadzieję, wszak On sprawiedliwy,

Potarga pęta i skruszy kajdany.
Znów biedny naród nasz będzie szczęśliwy,

Lecz nowem szczęściem: jednością zbratany.

Podajmyż sobie wszyscy bratnie dłonie,

Pracujmy szczerze, bo to trud w potrzebie,
A błyśnie jeszcze, choć po naszym zgonie,

Jutrznia swobody i na polskiem niebie”.

Po przeczytaniu tej kartki za-
pomnianej cały rój wspomnień prze-
sunął się w mej starej pamięci, a tych
wspomnień jest tak wiele...

Wszak w tych słowach przeszło
przed półwiekiem siliłem się streścić
te myśli i uczucia patrjotyczie, ktė-

re w nas nurtowały i któremi prze-
pojone były dusze i serca młodego
po-powstaniowego pokolenia.

Streszczenie tego, co odczuwaliś-   Jęczym w niedoli, bośmy niewolnicy, my, być może w swem ujęciu nieco

Trzecim ze spółwłaścicieli szczęśliwego
losu nr. 72321, nabytego w miechowskiej
kolekturze Mazurkiewicza, a na który to
los padła w dniu 9 maja r. b. wygrana
50.000 złotych, jest referent Urzędu Śkar-
bowego w Miechowie, p. Antoni Jasiński.
Ł pensji swojej, wynoszącej 160 zł. mie-
sięcznie, utrzymuje żonę i syna, Konrada,
który przyszedł na świat w Krakowie,
w sam dzień obchodu 250-ej rocznicy od-
sieczy Wiednia,

— Choć pensja moja zaledwie starczyć
może na utrzymanie rodziny i moje, tak
święcie wierzyłem w to, że kiedyś wygram
na loterji, że nie wahałem się przezna-
czyć dziesięciu złotych miesięcznie . na
kupno ćwiartki losu — mówił nam p. Ja-
siński, — Modliłem się o to i uczyniłem
ślub, że jeżeli prośba moja będzie wysłu-
chana, to ofiaruję część wygranej na cele
dobroczynne. Ślubu tego dotrzymam i prze-
znaczę pewną kwotę na instytucje opieki
nad biednemi dziećmi i sierotami.

—Czy dawno gra pan już na loterji? —
zapytujemy,

— Siedem lat i to naogół dość szczę-

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Ligi Morskiej 1 Kolenjai-!

nej. W dniu 13 b. m. odbył się
w Wilnie okręgowy zjazd delegatów
okręgu wileńskiego Ligi Morskiej
i Kolonjalnej. Na zjeździe został
obrany nowy zarząd, w skład któ-
rego weszli pp: prezes okręgu wi-
leńskiego p. wojewoda Wł. Jaszczołt. |
wice-prezesi pp.: Kulikowski Leon,'
płk. Kowalski; członkowie zarządu,
рр.: prezes dyr. PKP. Falkowski,
inspekt. PP. Buczowski, komend.
PP. Izydorczyk, Łuczkowski, Klue'
kowski, Szymański, prezydentowa|
Maleszewska, Kopeć Edward. Za-'
stępcy pp.: starosta Tramecourt
starosta Niedźwiecki, starosta Trytek,|
mjr. Kozłowski, sędzia Folejewski,'
sędzia Januszkowski, inž. Zubele-|
wicz.

,

Zjazd Nazaretanek. Zjazd
Kół b. wychowanek gima. Zgrom. SS.
Najśw. Rodz z Nazaretu odbędzie
się w dniach 20 i 21 b. m. Daia 20
b m. o godz. Sej rano w kaplicy
klasztornej zostanie odprawiona
Msza św. inauguracyjna, poczem
o godz. 9.15 nastąpi otwarcie zjazdu.
Członkowie Koła wileńskiego są
proszeni o jaknajliczniejszy udział
w zjeździe.

ODCZYTY.
— Odczyt inż. Glatmana. Sto-

warzyszenie Techników Polskich
w Wilnie w lokalu wiasnym przy
ul. Wiieńskiej 33 organizuje cykl
zebrań dyskusyjnych, na których
ma być poruszona sprawa podnie
sienia stanu gospodarczego Wileń-
szczyzny. W ramach powyższych
zebrań dyskusyjnych będzie wygło
szony dnia 22 maja o godz. 19.30
przez p. inz. Juijusza Glatmana, ay
rektora elektrowni miejskiej, odczyt
na temat „Potrzeby energityczne
ziemi wileń»kiej (węgiel, woda, torf,
drzewo) Wstęp wolny i bezpłatny.
Osobne zaproszenia rozsyłane nie
będą.

SPRAWY SZKOLNE.
— Szkoły Nazareianeń. kyza

mimy wstępne do poszczególnych
klas girmnazjum i szkoły powszech
nej Zgromadzenia Siós:r Najświętszej
Rodziny z Nazaretu w Wilnie, ul
Piaskowa Nr. 3, rozpoczną się w
dniu 22 maja i trwać będą do 30
maja włącznie.

Zapisy uczenic przyjmuje Sekre-
tarjat szkoły codziennie od godz. 9
do 12-ej w południe.  

do wypłaty szczęśliwy los.

łem często na los mój padały stawki. Nu-
mer 72321 wybrałem sobie dopiero w bie-
żącej loterji, wierząc, że om właśnie przy-
niesie mi szczęście. Ta moja wiara w wy-
graną była nawet przedmiotem żartów ze

jstrony kolegów, którzy kiedyś zrobili mi
„kawał”, przysyłając fikcyjne zawiadomie-
nie o tem, że na mój los padło 20.000 zł.
i składając powinszowania. Opatrzność
wyrządziła im jednak jeszcze lepszy „ka-
wał”, przyznając memu losowi nie 20, lecz
50 tysięcy, dzięki czemu ja otrzymam też
nie 4 lecz 10.000 złotych. Skutek tego jest
przedewszystkiem taki, że u Mazurkiewicza
zabrakło losów, gdyż wszyscy ci kawa-
larze chcą grać na loterji.

ns Czy poza spełnieniem ślubu, ma pan
już jakie projekty co do ulokowania wy-
granych pieniędzy?

e Jak panowie widzą, jestem inwa-
lidą (p. Jasiūski nie posiada prawej ręki),
dlatego zamiary moje na przyszłość muszą
być z konieczności ograniczone. «Oboje
z żoną pragniemy zapewnić naszemu małe-
|mu dach nad głową i w tym kierunku idą
nasze projekty. Narazie pozostawiamy pie-

jśliwie, bo raz już wygrałem 500 zł. poza-. niądze w kasie oszczędności.

nione przy podziale wspomnianego |SWEWZESTZWNAYTZZWNNNNAWZATZWII I IIIIIS

KRONIKA ARTYSTYCZNA.
— Otwarcie wystawy — niezależnych.

Dziś o godz. 14-ej w głównym pawilonie

Targów Północnych w ogrodzie po-Bernar-
dyńskim nastąpi otwarcie IV-ej wystawy
dorocznej Towarzystwa Niezależnych Ar-
tystów Sztuk Plastycznych z udziałem licz-
mych gości.

Wystawa będzie otwarta codziennie w
godzinach 10—20 i potrwa kilkanaście dni.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zabawa wiosenna w Ogni-

sku akademickim. Dziś w sali
Ogniska Fkademickiego (ul. Wiel
la 24) odbędzie się wielka wiosen
na zabawa taneczna. Początek o
jqodz. 21. Do tańca przygrywać bę
dzie pierwszorzędny jazz akade
micki. Moc niespodzianek i atrakcj
wiosennych.

Teatr I muzyka
— Miejski Teatr Letni — w Ogrodzie

po-Bernardyńskim. Dziś, o godz. 8 m. 30
wiecz. premjera nowej komedji sowieckie-
$0 pisarza Szkwarkina pt. „Cudze dziecko”
-— z Ś. Zielińską w roli głównej, która za-
razem obchodzić będzie w tym dniu jubi-
leusz 30-letniej swej pracy scenicznej. Ży-
we reakcje i kontrasty, niepczbawione
akcentu satyrycznego, tworzą kapitalną sy-

tuację, dając wielkie pole do popisu gry
aktorskiej pp: I. Jasińskiej-Detkowskiej, H.

Skrzydłowskiej, T. Sucheckiej, E. Ściboro-

wej, M, Bieleckiemu, K, Dejunowiczowi, W.

Neubeltowi, t. Martyce, J. Woskowskimu,
M. Węgrzynowi, K. Puchniewskiemu.  Re-

żyserja — W. Czengerego. Dekoracje — W.
Makojnika.

— świąteczne popołudniówki w  Te-
atrze Letnim. W niedzielę i w poniedzia-

łek o godz. 4-ej dana będzie doskonała

sztuka współczesna J. Devala pt „Towa-
riszcz” — przedstawiająca życie emigracji
rosyjskiej w Paryżu. Ceny propagandowe.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Noc w

San Sebastijano“. dziś po raz drugi. obfitu-

jąca w piękne melodje operetka „Noc w

San Sebastiano“ Benatzkiego, kompozyto-
ra op. „Pod bialym koniem“. W wykona-

niu biorą udział: Halmirska, Łasowska,

Dembowski, Detkowski, Rewkowski, Szcza-

wiński, Tatrzański : inni Opracowanie ге-

żyserskie M. Domosławskiego. Balet pod

kierownictwem J. Ciesielskiego wykona:

taniec hiszpański, złote koła i czarne tan-

go. Nowe dekoracje, efektowne kostjumy

— dopełniają artystycznych wrażeń. Po-

czątek o g. 8.30 w. Ceny miejsc letnie.

Akademicy korzystają ze specjalnych ulg

 

(W. poniedziałek, 21 bm. będą od
godz. 12.30 z przystanku „Ratusz”
uruchomione wozy autobusowe do
Porubanka ze względu na lot pół-
nocno-wschodniej Polski. Cena bi-
letu od ratusza na Porubanek wy-
nosi gr. 50.
W niedzielę, dn. 20 bm. i w po-

niedziałek, dn 21 bm, wozy linji nr.
2 w godzinach od 16-ej do 19,30
będą dojeżdżać zamiast do koszar,
do ul. Werkowskiej przy stadjonie
sportowym, ze względu na odbywa-
jące się tam zawody piłkarskie mię-
dzy mistrzem Gdańska ,„Gedanją'* a
MKS „Śmigły* i ZTGS „Makabi”.
Obowiązuje opłata biletów normal-
mych jak do koszar.

Od dnia 22 bm. w dnie powsze-
WAZA AEG AD TLB AANK S

Ce na to Tow, Opieki
nad zwierzętami?

„Głos Wileński" porusza w 0:
statnich czasach sprawę bolesną,
ale aktualną barbarzystwa iurma-
nów żydowskich, przeiadowujących

wozy, które ciągnęć muszą konie
szkielety w czasie upałów obecnych,
szkielety okiadane w. nagrodę za
swą ciężką pracę batami i kijami.

Żydowscy turmani to tłum
ciemnych analiabetów, których po-
winni pouczyć inteligentni żydzi, jak
należy obchodzić się człowiek ze
zwierzęciem, które na niego pracuje.

Ale cóż powiedzieć o Radzie
Miejskiej i Magistracie naszym, w
którym wszakże zasiadają na urzę-
dach ; posadach nieanaltabeci — a
zatem zdawałoby się ludzie inteli-
genini? Co myśleć o tych ludziach,
którzy swemi rozporządzeniami
znieśli już, zda się ostatnią uliczną
krynicę, w której woźnice mogli po-
ić przemęczone, zgrzane i spragnio-
ne wody koniei

Przed 8-miu laty jeszcze krynice
z tryskającą świeżą wodą iunkcjo-
nowały na ulicach: Wielkiej obok
skweru,  Ignacowskim,  Zzwalnej,
Placu Napoleońskim, Ś-tej Anny,

 
Placu Katedralnym (dwie), Mosto-
wej, Łukiszkach. Mógł woźnica,
dorożkarz, napoić swe zmęczone
zwierzę, mógł żebrak, przechodzień
dziecko ochłodzić się źródlaną wo-
dą, bez szkody dla zdrowia, bo wo-
da kryniczna w Wilnie jest czysta.

Ależ na Boga — wodociągi i o-

tanny na ulicach swoją drogą! Chy-
ba porównać się nie da kultury
miast szwajcarskich, belgijskich, z
naszemi, tak wiele wyżej stoją
pierwsze od naszych. Tam każdy
dom wieśniaczy posiada wodociąg i
kanalizację, a mimo to! Mimo to
funkcjonują na ulicach stolic, miast
i miasteczek źródła i fontanny — i
jakie  jeszczel Prawdziwe dzieła
sztuki.

Tam się fontann nie znosi, ale
buduje, a o ile są zabytkami z daw-
nych czasów — podtrzymuje į re-
montuje. W| Wilnie, ku wstydowi
władz miejskich a udręczeniu woź-
niców i zwierząt jest inaczej, Ale
jeszcze przed rokiem funkcjonowały
ostatnie dwie krynice na Mostowej i
Zawalnej.

Na Mostowej studnię w tym ro-
ku zasypano. Tak więc, aby zmęczo-
nego konia napoić musi woźnica czy
dorożkarz jechać z Łukiszek na Za-
walną! I jeszcze czekać w kolejce, bo
w. dni targowe, a nawet zwykłe tłu-
my przy studni. I co jeszcze — mu-
si płacić za wiadro wody dla konia
co przy dzisiejszych zarobkach do-
rożkarzy jest już doprawdy chyba

wyzyskiem. Q

— Popołudniówki świąteczne w „Lut-

ni”, Niedzielne przedstawienie popołudnio-
we po cenach propagandowych wypełni

barwna i melodyjna operetka Kalmana

„Manewry jesienne '. W poniedziałek świą-

teczny ujrzymy pełną młodzieńczego hu-

moru komedję muzyczną „Niech żyje mło-

dość!* B. Horowicza. Początek o 45. 4 pp.
— Teatr Objazdowy — gra w dalszym

ciągu świetną komedję Z. Geyera pt. „Ko-

bietka z elegancki:go świata” dziś w

Kraśnem, jutro w Wołożynie.

— Teatr-Kino Coloseum — dziś „Dwie
siostry” — na scenie Rewja: „Taniec,

   biletowych. śpiew, aktówka”.

ZMIANY W KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ.

płaty swoją drogą, a krynice i fon-|
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dnie rozkład jazdy do Jerozolimki
przedstawia się jak następuje: Od-
jazd z pl. Orzeszkowej — 6.45, 7.45,
15.15, 19.30, 20,30. Odjazd z Jero-
zolimki: 7.15, 8.15, 15.30, 16.30,

20, 21.
Od dnia 20 bm. w dnie świątecz-

ne rozkład jazdy do Jerozolimki
jest następujący: odjazd z pl. Orze-
szkowej od godz, 7-ej do 21-ej co
godzinę. Odjazd z Jerozolimki od
godz. 7,30 do 21,30 co godzinę.

Z dniem 19 bm. przedłuża się
trasę łinji 3ej od cerkwi Aleksandra
aż do Pośpieszki. Równocześnie z
dn. 19 bm. przedłuża się na linjach
1-ej, 2-ej i 3-ej rozkład jazdy. W
dnie powszednie ostatni wóz linji
lej i 2-ej odjeżdżać będzie z dworca
kolejowego o godz. 23,15, ostatni zaś
wóz limji 3-ej odjeżdżać będzie od
cerkwio godz. 23, Natomiast w dnie
świąteczne odjeżdżać będzie ostatni
wóz linji 3-ej o godz. 23,15.

Ustala się przystanek warunko-
wy na linji 3-ej przy sierocińcu mię-
dzy przystankami Sapieżyńskie Ro-
wy — Promienista.

ANTENNS"WIRORA

SOK CZOSĄZRKU
ORYGŁYALNY- WYROBU
GSK MAZOWIECKIEJ

2 MARKĄ OCHRONK:

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

 

         

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 19 maja 1934 roku.

1.00: Czas. 11.40: Przegl. prasy. 11.50:
Utwory Greczaninowa (płyty). 11,57: Czas.
12.05: Utwory Głezunowa (płyty), Кот.

meteor. Muzyka żydowska (płyty). Dzien.

poł. 14.55: kwadr. akademicki. Wiad. ekspor

towe i gosp. Giełda rolni. 15.20: Wizyta mi-

krofonu w teatrze u Jubilatki — Sabiny Zie-

iiūskiej. 15.35: Pod znakiem jazzu (płyt).

15.40: Audycja dla chorych. 16.13:Przemó-

wienie o Funduszu Obrony Morskiej. 16.20:

„Wileński kącik językowy”. 16.35: Mecz te-

nisowy Polska - Francja. 16.50: Muzyka lek-
ka. 17.20: „łdea batorjańska" — odczyt.
17.40: Reportaż. 18.00: Nabożeństwo z Ka-

plicy w Ostrej Bramie w Wilnie. 19.15: Prze

ląd prasy roln. kraj. i zagrn.. Kwadrans po-

etycki. Sport. Wil. kom. sport. Dzien. w'e-

czorny. „Myśli wybrane”. 20.02: Koncert.

Skrzynka techniczna. 22.00: „Dolny Zamek

Królewski w Wilnie“ — odczyt. 22.15:

„Przez otwarte okna“ — reportaż muzycz-

ny. Kom. meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Przez otwarte okna.

Ciekawą audycję przygotowała

głośnia wileńska na zakończenie sobotniego

programu o godz. 22,15. Będzie to reportaż

literacko-muzyczny, opracowany przezAn-

tomiego Koncewicza. Tematem reportażu —

wiosenne nastroje w mieście,

Wspomnienia przeszłości.

Ciekawym fra$mentem przeszłościWil-

na zajmie się w swej pogadance znany hi-

storyk sztuki, dr. Piotr Śledziewski, który

w sobotę o godz. 22,00 będzie mówił o

dolnym Zamku Królewskim w Wilnie, któ-

ry kiedyś łączył się z Bazyliką i zamkiem

na Górze Zamkowej. Dzisiaj na tem mi

scu nie zostało nawet śladów królewskiej

roz*

 

siedziby.
Reportaż sportowy.

W/ niedzielę o godz. 16,30 tenisiści wi-

ieńscy zgromadzą się przy słuchawkach i

głośnikach, 'aby  čiedzič przebieg meczu

tenisowego Polska—Francja, który o tym

czasie rozegra się w Warszawie.

Wesele krakowskie.

Już niejednokrotnie dawało Polskie

Radjo słuchowiska weselne z różnych

dzielnic Polski — są one obrazem panu-

jących w danej okolicy zwyczajów, a

głównie śpiewów, związanych z obrzędem

weselnym. Wśród tych obrzędów do naj-

barwniejszych i najciekawszych należy nie-

wątpliwie wesele z okolic Krakowa. Au-

dycję taką w nowem opracowaniu, opar-

tem na materjałach etnograficznych, przy*

gotowuje rozgłośnia krakowska na nie-

dzielę 20 b. m., godz. 17,15. Transmisja na

całą Polskę.

WAWUD
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tebele, zaproszena afisza

okólniki olakaty, bliety wizytowa
Ceny konkurencyjne.

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 
Lis"BREED IT OOD TLII KI KAJОО KITETER TAROT YZTTEZZEOOO СУ 7З SKETTLER

naiwne i w nieudolnej poetyckiej tała uważnie moje naiwne piśmidłą ipjnoszonych mniejszości i wrzaskliwe ty, uczy się często ze skrótów i za«
formie na papier wylane, tem nie- następnie powiedziała, głęboko zaj- głosy cisnących się do żłobów pew-
mniej jednak odźwierciadlało dosyć|
jasno zrozumienie przez nas, mło-
dych, położenia naszej rozdarteji
niewolonej w t-zech zaborach Ój-
czyzny, a także i pojmowanie przy-
czyn tego jej tragizmu.

Przypomniało mi się, iż byłem
wówczas w szkołach w Wilnie i że
my, uczniowie polacy Wileńszczyz-
ny, zbieraliśmy się stale w kilku za-
konspirowanych kółkach (np. „Na-
dzieja”, „Jedność”, „Zjednoczenie''),
gdzie pilnie pracowaliśmy, studjując
skrycie historyczną przeszłość na-
szego biednego kraju i przygotowu-
jąc siebie do walk o jego wolność w
przyszłości, w co wierzyliśmy świę-
cie.

Pamiętam, iż ten mój wierszyk
wraz z innemi próbami mego począt-
Ikującego pióra pokazałem .Elizie
Orzeszkowej, która mieszkała w tym
czasie w Wilnie, miała księgarnię
pizy ul, Św. Jańskiej i chętnie do-
puszczała do siebie młodzież szkol-
ną. Stoją mi w: pamięci chwile, kie-
dy Wielka Pisarka ze wspartem na
dłoni swem wyniosłem czołem czy-  

rzawszy mi w oczy: „Bóg dał ci,
chłopcze, zdolność i żywą wyobraź-

nych siebie różnych karjerowiczów,
którym, jak mówi poeta: „wszędzie

nię — kochasz przytem naszą zie- ojczyzna, gdzie ;eno dobrze”.
mię. Staraj się pracować dla kraju|
piórem i pamiętaj, żebyś nie zmar-
nował w życiu danych ci darów Bo-
żych”, Niestety, życie moje poszło
po innej drodze....

Teraz, kiedy po długoletnie tu-
łaczce na obczyźnie udało się przy
schyłku życia wrócić do wolnej już
i odrodzonej Ojczyzny, nie mogę nie
widzieć, jak jest ona niepodobną do
tej naszej wymarzonej i wyśnionej w
przeszłości.

Dlaczego nasz naród, który po
tylu latach niewoli powinien być bo-
gatym w' mądrość dziejową i naj-
ściślej się zbratać, obecnie rozczłon-
kował się na liczne ; nieraz wrogie
sobie partje, partyjki i koterje z tak
odmiennemi hasłami, orjentacjami i
ideologjami politycznemi?

Zdawałoby się, iż jasne i zdrowe
hasła narodowe powinny być jedy-
nym. cementem naszej młodej państ-

Dlaczego tak bujnie krzewi się u|
nas protekcjonizm, wyziera pod róż-
nemi postacjami sobkostwo, uprawia
szantaż i nierzadką jest przedaj-
ność, — zaś nieszanowanie, mówiąc
oględnie, cudze; własności stało się
rzeczą niemal zwyczajną, która prze
stała kogobądź dziwić?

Znaczny odłam naszej tak zwanej
inteligencji skrycie popiera i nawet
otwarcie toczy walkę z tą ostoją
prawdziwej państwowości, jaką jest
religja. Czyż Polska katolicka prze-
staje być „semper fidelis"?

Dlaczego znaczna część naszej
młodzieży akademickiej i nawet
szkolnej, która przychodzi na zmianę
naszego starego ustępującego poko-
lenia i której Polska dostała się bez
walk i zmagań z uciskiem zaborców
w przeszłości — miast przedew-
szystkiem bogacić się w wiedzę,
krzewiąc równocześnie w sobie u-
czucia narodowe i umiłowanie ziemi wowości. Jednak są one bez przesz-

ikód tłumione przez szwargot rozpa- rodzinnej, uprawia nadmiernie spor-

bawia przedwcześnie polityką, sta-
rzając nieraz typy zgoła ujemne, do
hołdujących  hasłom komunistycz-
nym włącznie?

Nie poruszając trudnej do doraź*
nego omówienia kwestji niedomagań
„naszego aparatu państwowego, ©

| czem tak dużo pro i contra mówi się
li pisze, muszę jednak wyznać otwar-
cie, iż nie mogę się pogodzić z my-
ślą, która min:owoli sama mi się
ciągle nasuwa, iż w młodości byliś-
my w błędzie, i że ta Polska, którą
kochać uczyli nasi ocowie, 1 której
obraz przenieśliśmy w duszy przez
całe życie z wiarą w jej szczęśliwą
przyszłość, mogia być tyiko złudną
marą i nieżyciową zjawą.

Chociaż smutno mi jest nieraz na
duszy i jestem ze sobą wciąż w du-
chowej rozterce. jednak, niepopraw-
ny naiwny marzyciel, chcę wierzyć,
jak dawniej, w Polscę i w nasz na-
ród, bo wszak lepsze i jaśniejsze ju-
tro przyjść musi niebawem...
№ maju 1934 r.

Inż. Jan Olszewski, 
  



      

‚ & КК AU.
Proces urzędników kolejowych w swiecianach!

ŚWIĘCIANY (Pat). W Swięcia-

nach odbyła się rozprawa sądowa na|

sesji wyjazdowej S. O. w Wilnie

pracowników kolejowych Józefa Ję-

dzy į Podleckiego, oskarżonych 0|

pobieranie łapówek za wyjednywa-|

nie posad na kolei.
sędzia Limanowski,
dziowie Sienkiewicz i

Cyganie uprowadzili s
Pod zarzutem uprowadzenia

letniego chłopca, syna właściciela

majątku Janówka, gm. jaźwińskiej,

pp. Janowskich, aresztowano dwóch

cyganów, Wołczyka i Kowalskiego.

Cyganie obozowali niedaleko Ja-

mówki, skąd porwali wracającego z

Misje w pow. Wilejskim.
Donoszą z !, że staraniem

miejscowego proboszcza odbyły się

tam misje parafjalne.
Misje prowadzili księża misjona-

rze z Wilna, dyr. ks. Matelski i po-

mocnicy księża Broda i Ciszewski.

Udział ludności w misjach w

stosunku do wielkości i rozległości

parafji był znaczny;  przycho-

dzili ludzie z miejscowości, odleg-

łych od kościoła nawet o 20 prze-

szło kilometrów. Do Komunji Św.

przez cały tydzień przystąpiło 4500

osób.

20 prawosławnych przeszło
na katolicyzm.

Na terenie parafji Ilja w deka-
nacie wilejskim w ostatnich czasach

przeszło z prawosławja na katoli-
cyzm 20 osób.

Rozpowszechniajcie

 

bony jałmużnicze „Caritasu".
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w najnowszej jej kreacji—fiimie
który wzbudził na ealym Świecie

niezwykie zaciekawienie
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rewelacja Wspaniały, najcowszy,

na cały
W rol gł. zielonooka naj
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KINO-REWJA
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OSTROBRAMSKA 5
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BIET

Przewodniczył| zien

wotowali sę-|wienie praw obywatelskich na prze-

Zaniewski. | ciąg lat 10.

Oskarżał wiceprokurator Jastrzęb- |

yna właściciela majątku,
6- zabawy chłopca

ski, bronili: Jędzę adw. B. Szysz-

kowski i L. Kulikowski, Podleckie-

$o adw. Petrusewicz i М. Engel z

Wilna. Sąd po rozpoznaniu sprawy

i wysłuchaniu świadków wydał wy-

rok, skazujący wymienionych każ-

dego na 3 lata więzienia i pozba-.

1

|

celem zmuszenia°
Janowskiego do odwołania skargi,

ina kilku cyganow i cyganek, oskar-

żonych o kradzież. Syna Janow-

skich odnaleziono ukrytego w jed-

nym z wozów, należących do Wol-

czyka.

Warsztacik fałszywych
monet.

Warsztacik fałszywych 50 gr.i

1 zł. monet ujawniono u Stanisława

Jakubalisa, mieszkańca wsi Kiczki

gm. derewnickiej.
Podczas rewizji znaleziono 45

monet fałszywych oraz przyrządy

do fabrykowania pieniędzy.

Od 11-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-

DŁO PRACY” z trzyletnim kursem

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

1 trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

czennic do Bursy i do Szkoły i na

Kursa wieczorowe dla dorosłych —

codziennie od godz. 9 — 1.

Zarząd Rady Centralnej

Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo. 
Ke Józef SZMIDT

CIEBIE “***
Dziś początek o godz. 2-ej Niebywała

świat LOTNICZY FILM
piękniejsza

ch. Niezwykłe dzieje kobiety-szplega.

bezpłatne nieważne. Zapomocą nowoczesne,

Dzi$ ostatni dzień programu CENY O? 25 GROSZY. W

rą świat odtrącił, we-
dług słynnej powieści:
Na scenie: wielka nowa

ZŁODZIEJ" udział biorą. p. p.
i p. Br. Borski.

 

muje zapisy nowo-wstępujących u-|

. DZIENNIE MIERKREI -

Z POGRANICZA.
Ostrzeżenie dla kuracjuszy w Druskienikach

Z Druskienik donoszą, iż niemiła rabinowych. Nawisłowscy wraz ze

przygoda
skich i pewnego studenta z

szawy, którzy, wybrawszy się ło- |nicy, który ich zatrzymał aż do wy-

dzią na spacer, skutkiem silnego |jaśnienia sprawy. „Wyjaśnienie

wiatru dostali się na stronę litewską |sprawy' tym razem trwało jakoś

rzeki niedaleko wsi i strażnicy |niedługo,

Dzieże. Patrol litewski zatrzymał nym udać się na brzeg i zezwolono

|

łódź i pasażerów wysadził na brześ odpłynąć.

pod groźbą luf «ewolwerowych ika-j

Masowe podania Litwinów o przyjazd
do Wilna.

Z pogranicza donoszą, iż do władz na udanie się do Polski w celach

centralnych kowieńskich zwróciło handlowych, turystycznych i nauko-

się sporo kupców, przemysłowców, wych. Prośby te narazie nie zostały

nauczycieli i młodzieży akademic- załatwione. Wśród zgłaszających się

kiej z prośbą o udzielenie im ndy- jest kilkunastu Tatarów, chcących

widualnych i zbiorowych zezwoleń odwiedzićWilno.

Zabłąkany sowiecki gełą» pocztowy.

Gołąb sowiecki pocztowy spadł nie dla otwartego tam zjazdu mło-

w pobliżu granicy polskiej w rejonie dzieży rolniczej W dniu wczoraj-

Turowszczyzny. Gołąb leciał z Sze- szym wycieńczonego „kurjera“ ой-

pietówki na Ukrainie do Borysowa, dano w ręce komendanta sowiec-

okręgu mińskiego, niosąc pozdrowie- 'ikiego.

PORT
DZIŚ POCZĄTEK ZAWODÓW będą popisy lotnicze, wyruszy sztafeta sa-

LOTNICZYCH. | molotowo-motocykiowo-samochodowa i t. p.

Dziś na Porubanku rozpoczną się za-: iprezy.

wody lotnicze. |

W pierwszym dniu zawodów odbędzie | Na jeziorach Trockich.

się lot„kometowy wszystkich zawodników,| Zapowiedziane na jutro otwar-

jutro zaś odbędzie się drugi lot północno-: cję schroniska L. M. i K. w Trokach
wschodniej Polski. „|oraz otwarcie sezonu nawigacyjnego

Z Wilna zostały zgłoszone dwie załogi: па jeziorach, odłożone zostało na

Leszczyński z Gutkiewiczem na” przyszłą niedzielę, 27 bm.

 

por.
|„P. Z. L. 5* i Nielubszyc z Maracewiczem;

DZIŚ PRZYJEŻDŻA GEDANJA,

Dziś wieczorem przyjeżdża do Wilna

piłkarska drużyna Gedanja, która walczyć

na „M. N. 5*.

Najciekawiej zapowiada się poniedzia- |

łek. Od godz. 14 na lotnisku odhywać się 

 

  

 

  

dmęt
TYLKO DZIŚ I JUTRO CENY ZNIŻONE: Dz. balkon 25 gr.,

od 78 gr. Potężna rewelacja światowych ekranów, film poryw

„Demon Złota
(co tydzień nowy tygod

uczta dla melemanów. Słynny na
w największym prze

F 13'
kobieta-szpieg GINA MANES

słynny

i as pilotażu,

rowe,

«2 SIOSTRY» *

я "BB ‹

cały świat fenomenala
boju doby

obecnej prod. WIEDEŃSKIEJ

treść, wzroszająca melodyjnamuzykr,

wiony i śpiewany po niemiesku. Nad progr.

Seauso o 4,6, 8! 10,15.

AJEMNICZA TRZYNASTKAI

Krew W

— Wielki Triumf Kline

rewja p. t: „POMALUTKU AZ Do

będzie w niedzielę o godz. 16.30 na stadjo-

nie przy ul. Werkowskiej z W. K. S$, a w

poniedziałek również na stadjonie przy ul.
Werkowskiej spotka się z Makabią.

Piłkarze Gedanji reprezentują wysoki

poziom gry, to też mecze zapowiadają się

interesująco.

Gedanja odpowiada poziomowi drużyn
ligowych, z któremi niejednokrotnie uzyski-
wała bardzo zaszczytne a zwycięskie wy-

niki.

   

ulicy
Kino „P A N“.

parter 54 gr, wiecz. balkon 48 gr.,parter

ający $ nlałością myśli I rozmachem rea-

(FAY WRAY I RALPH
BELLAMY) Nad pro-
gram: Najnowszy „Fox“ NOWY SKŁAD MIEJSKIEGO KOMI-

TETU W. F.

Na pierwszem zebraniu Miejskiego Ko-

mitetu W. F., który został przed paru

tygodniami mianowany przez p. wojewodę
wileńskiego, został dokonany podział na
poszczególne sekcje jak również przyjęto
budżet Komitetu na ogólną sumę 16200 zł.

Przewodniczącym komitetu z urzędu
został p. prezydent, dr. W. Maleszewski,
wiceprzewodniczącym również z urzędu p.

starosta W. Kowalski, sekretarzem p. No-
tes, a intendentem p. Żukowski.

Do poszczególnych sekcyj weszli pa-
nowie członkowie komitetu.

Do komisji gospodarczo-administracyj-
nej: płk. Giżycki (przewod.), insp. Izydor-
czyk, kpt. Kónig, por. Pawłowicz, kpt. Ma-

zurkiewicz, p. Żułkowski, inż. Merson.

nik).

y śpiewak na miarę CarusaI

WIAT NALEZY
Film mó»

$
«udowne krajobrazy.

Atrakcje.  
pow letr z ul

GASTON MODOT. Mrożące krew

matogr:fjl Europejskiej. Seanse

j wentylacji — miły chłód na sail.

bohater

strząsalący dramat dziewezyny, któ-

DZIECKO). ZUZAWNA MAR-
Reżyser MAC FRYCZ.
SKUTKU" | AKTÓWKA „K O-

Popiłowska, Grabowska, p. S$. Janowski,

IESLUBNE
WUILE.

 

 
 

TT Liu
KAZIMIERZA JUREWICZA

została przeniesiona z ul. Trockiej 13

w przešliczneį
lasów, rzeczka w pobłiżu kąpiel,

Sieržinių“.

Pensjonat -letnisko
miejscowości wśród sosnowych

kolejowej. Adres i poczta Gudogaj, zat

I Kupno į Do komisji W. F.: p. Frank (przewod.)

Sprzedaż 5 |mgr. Epsztejn, por. Pawłowicz, sędzia W.
some |Tarasiewicz, mjr. Lankau, mjr. Kurcz, p.

2 kilom. od st.|| Kartofle do sprzedaala
w wiekszej ilości. Wilno,

ul. Tyzenhauzowska 16

Rudominówna, Rzeszowski i kpt. Mazur-

kiewicz.
  

 
 

  

 

na ul. Ludwisarską 9 | gzzzeewzcu
Poleca się wszelkie roboty PARZA ! 5]:11-

kie Reperacje rowerów, maszyn do szycia

motocykii i i p. yykocenie solidne z gwa:aneją + МШ]ЗЁКА{?:‘‚ д

kureneyjne. lo wynejęcia 5- -

ZY ne: kojowa 1 piętro z fron-|Letniski

= wawa| паооть tkiawicza 19 o

| pRaca ||| Mieszkania || 7. borat
# I pokoje|| Mieszkania 5 pokojo-

Osoba lat 27 poszukuje у we z. elektrycznoście,| randzmi

Ša S azyżłkiego z| DWA mieszkania do| świeżo odremontowane|można

Em y odnajęcia ulica Orzesz- suche i słoneczne, d | Ceny ba

dobrem gotowaniem mo”

że samodzielnie. Chętole| kowej J, o warunkach
dowiedzieć się u dozor*

 

wynajęcia. Lwowska 13-a
wiadomość u dozorcy. 

I
iimki w kolonji Zgoda
willa Zająszkowskiej w

mują się pokoje z we:

Dojszd autobusem z pla:
cu Orzeszkowej do Je-

Do komisji propagandowej inż. Merson
(przewod.), red. Nieciecki, dr. Brokowski,
insp. Starościak, mjr. Pieifer, p. Pełczyński i

dr. Wasilewski.
Na zebraniu przez dłuższy czas zasta-

nawiano się nad charakterem pracy spor-

towej Miejskiego Kom. W. F.
Trzeba przypuszczać, że kadencja no-

womianowanego komitetu będzie owocną
w pracy, która nie pójdzie na marne.

Sukcesy Jędrzejewskiej.

BERLIN. (Pat). "Wczoraj rozpo-

Lecznies Sw Józefa

z bagażnikiem I akceso-
ram sprzedam za 120 zł.
glądać od 4 do 7 Wi-

a koło Jerozo- 586
lsńska 42 m. 2

| RÓŻNE |
iika

Polecam axspedjenikę
wyspecjalizowaną w pro-
wadcenia wszelkich ko-
operatyw hurtu I de alų
najuczelwszego charakte-

lesie odnaj-

lab balkonami
z utrzymaniem.
rdzo przystępne

579   na wyjazd. Dobre refe 563--1| rozolimki.

rencje Tatarska 2. Wia-| CY: 467—2 r ru k znakomitych se czął się w Berlinie międzynarodowy

domość u dozorcy. „|| „zginaczy,„-| »żęztteowanczzzzyik | |AMMANNNANMANAMNMA616 ае poludnie ""grż turniej SMakowy.. dkóRWCiY

GEORGES HOFFMANN.

Fab
Na hałas uczyniony przez wcho

zajęcie i podszedł do Blumenthala.

— Niełatwo zmontować te ko:

zrobić podstawę z cementu...
Ubrany

dziestu la:, mowił przewlekłym bellevilskim akcent

„Coco-bel-Oeli' — pomyślał pan Legon. —

towarzystwo!
Usłyszawszy głos,

szklanej kiatki, w której właśnie sie

błyszczącym aparatem, całym z

Panie Blumenthal! — zawoł

był w niebiecki kombinezonmechanika.

37)

rykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

dzących, jakiś człowiek opuścił swe

ndensatory z A.E.G. Trzeba będzie

Miał koło trzy-
em.
Poznałem już całe

Piotr Gans wyskoczył, jak djabeł z pudełka, ze

dział na metalowym taborecie,

kryształu i niklu.

przed

ał — mam już tego doprawdy dosyć!

Od trzech dni proszę o aspirator, Nie można pracować w tych wyzie-

wach chloru! Jeżeli do jutra nie będą miał jakiej takiej wentylacji, rzu-

cam wszystko!
Stary uczony wymac

ratoryjnym fartuchu pełno miał dziur,

urzenie lada chwila przejdzie w furję.
krzyczał:

— Tak samo jak z kondensatorami,

się, że jego wzb L

wcale uwagi na von Hoertinga,

ich ustawić. A ja ciągle czekam!

Blumenthal ułagdził przyjacie

oczach Coco-bel-Oeil'a.

— ldjota mechanik — as e

wiele, panie Gans! Dość drogo on mnie kosztuje.

hiwał gwałtownie krótkiemi rękami, W. labo-

wyżartych przez kwasy. Zdawało
Nie zwracając

ldjota mechanik nie potrafi

lskim uśmiechem złość wzbierającą w

lektrotechników lotniczych? To już za
Myślę, że jutro dostanie

pan ten aspirator. Proszę się nie denerwować... I niech pan pozwoli, że

mu przed::awię...

-

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI.

Niezwykle ruchliwa twarz starego uczonego przeobraziła sięnagle

zupełnie. Profesor Gans uśmiechnął się teraz z oczami błyszczącemi in-

telegencją. Przerwał wpół zdania:
— N'm upłyną trzy dni, kochany panie Blumenthal, podam panu

cyfry, któe zadziwią cały świat! Jeżeli kwarc oprze się temperaturze

1800 stopni, których działaniu poddaję go właśnie będziemy już jutro

mieli rezultat...
Blumenthal podjął z czysto germańską flegmą:

— Peoszę, niech pan pozwoli przedstawić sobie barona von Hoer-

tinga, który interesuje się pana pracami...
Twa-z Piotra Gansa stężała z tą samą szybkością, z jaką się po-

przednio "ozchmurzyła. Odpowiedział suchym tonem:

— Pzosiłem już pana, panie Blumenthal, o nieprzyprowadzanie mi

| gości. Niech pan sobie przypomni naszą umowę... Chcę mieć spokój.

Spokój!
#' Uczeny podniósł głos i grube żyły
kończył pawie z krzykiem:

— Spokoju! Moje laboratorjum, to nie młynl.. Nie można tu pra-
cować...

Wyprosił obecnych szerokim gestem:
— Wyroście się stąd! Wynoście się stąd!

Pan Lebon przemówił cicho, skłaniając się przed starcem:

—Nie będziemy panu dłużej przeszkadzać, panie profesorze... i pro-

ao to wtargnięcie, gdyż celem naszym było wyrazić panu
ZiW...
Nie odpowiadając. uczony pośpieszył do swych aparatów, a cała

trójka wyszła pozostawiwszy Piotra Gansa i Coco-bel-Oeil'a przy tajem

niczej pracy.
W. kosytarzu czekała na nich Astrid i bez słowa powrócili tą

samą drogą. : `

Zasiedli znów w wielkim salonie.
— No i cóż, teraz jest pan przekonany? — zapytał Blumenthal.
— Tak, uważam, że obecnie nic nie stoi na przeszkodzie do na-

wiązania pertraktacyj...

wystąpiły mu na skroniach. Do-

 

spotkała pp. Nawisłow- |swym gościem akademikiem zostali'
War-|odprowadzeni do komendanta straż-|

| żydowskich. We wrześniu roku ze-

gdyż kazano zatrzyma-!

Żydzi na roli...
„Moment“ z 3 b. m. w korespon-

dencji w Wilnie donosi o działalno-
ści żydowskiej w rolnictwie.

Na Wileńszczyźnie jeszcze z cza-
sów carskich istnieje sporo kolonij

,szłego założono w Wiilnie tilję ży-
dowskiego Tow. Rolniczego. W! skró
cie nosi ona nazwę „Julag”. Rozwija
ona działalność w województwach
wileńskiem i nowogródzkiem:

u — W. szeregu żydowskich kolonji w

tych okręgach, jak np. w Lejbiszkach. Ję-

drzeliszkach, Lejpunach, Deksznie (pow.

Trocki), Stojaszyszkach (pow. Święciański),

Podróżni jadący ekspresem Nev York
— Hollywood byli niemało zdziwieni, gdy
pociąg zatrzymał się na małej stacji: peron

zalegał tłum złożony z kiłkuset osob, które

wywoływały entuzjastycznie nazwisko gwia

zdora iiimowego O'Briena. Istotnie O'Brien

jechał tym samym pociągiem i wobec owa-
cyj, którą mu urządzili wielbiciele jego ta-

lentu ukazał się w oknie wagonu.
Wielkie było zdumienie podróżnych,

którzy zachodzili w głowę i zadawali sobie
nadaremnie pytanie, skąd ludność okolicz-

na wiedziała o przejeździe gwiazdora  fil-

mowego. Zaledwie ochłonięto z wrażenia,

śdy pociąg zatrzymał się znów na jakiejś
małej stacyjce, gdzie powtórzyło się to sa-

mo widowisko, Tłum oczekujący przybycia
ckspresu, wykrzykiwał jakieś nazwisko,

żądał ukazania się jakiejś nieznanej dotąd

sławy. Przynajmniej nikt z podróżnych nie
czytał o aktorze v. Twardowskim, Niemcu
z pochodzenia, który istotnie grał podrzęd-
ne role w jednem z ateliers iilmowych

Hollywoodu. Twasdowski ukazał się w
oknie, przyjął owacje od „wielbicieli“ i po-
dziękował im za hołdy i uznanie.

Historja ta tłómaczy się w sposób

wcale nie mistyczny, Oto linje kolejowe
amerykańskie, jako przedsiębiorstwa — ргу-

Kto wygrał na loterli?
W. dziesiątym dniu ciąśnięnie 4-ej klasy

29-ej polskiej loterji państwowej, większe

wygrane padły na sumery następujące:

Zł, 15.000 na Nr. 167763.

ZŁ 5.000 na N-ry: 8455 63713 86023

145632.

ZŁ 2.000 na N-ry: 17102 25290 26911

32279 36396 40443 58937 79743 87210 89553

90425 96701 100144 134900 126987 145677

156628 166277.

ZŁ 1.000 na N-ry:
55550 63943 65161 66748 70197 73146 74940

15496 82805 89415 102159 110453 114301

120028 123446 126725 129499 134331 140923
146206 150824 153278 162472.

 

Ciągnienie popołudniowe
ZŁ 15.000 na N-ry: 30315 76733 150897.

ZŁ 5.000 na N-ry: 28064 131312 133097.

ZŁ 2.000 na N-ry: 2060 15164 22338
22681 24713 33418 36756 55103 56701 57222

81684 82804 112223 113817 132406 150720

1156965 166141.

ZŁ 1.000 na N-ry: 1914 12841 13712

27106 35340 35738 38917 39019 11443 42923

44445 49237 52693 57656 73675 80730 93214

94232 106075 108129 111391 111529 112098

114332 118264 125645 131881 132295 133457

146653 148280 149040 151653 154007 158071.

у WARSZAWA (Pat). W. il-ym dniu

ciągnienia 4 klasy 29 polskiej państwowej
loterji klasowej padły następujące większe

wygrane na numery losów: :
Zi. 20.000 — 100.454,

ZŁ 10.000 — 35.535, 126,142.

ZŁ 5.000 15.925, 24.515,

83.691, 100.223, 146,371, 168.806.

 
‹
1

64.042,

przez klub Rot-Weiss. W. turnieju
bierze udział mistrzyni poiska Ję-
drzejowska. W pierwszym dniu za-
wodów Jędrzejowska odniosła duże
sukcesy. Zwyciężyła w grze poje-
dyńczej niemiecką mistrzynię p.
Rost w stosunku 6:2, 6:1, oraz p.
Kaeppel w stosunku: 6:3, 7:5. (W
śrze podwójnej mieszanej para Ję-
drzejowska i Vodicka: odniosła zwy-
cięstwo nad parą Dollinger i Gru-
żewski w stosunku 6:1, 6:2. 

— Do nawiązania? Chyba chc
— N'e śpieszmy się zbytnio.

Piotr Gans... Musiałbym przedewsz
szczegółowo proces fabrykacji. Ma

równie ostrożny...
— To znaczy?

niążki będą na stole!

lik i dorzu „ił śmiejąc się szeroko:
— Jak ty mnie, tak ja tobie!
Pan Lebon skłonił się.

— Suina jest już oznaczona.
ani feniga.

— A więc?

rze.

dam formułki.
— A pieniądze? (D.

3624 41284 52611.

— Bardzo słusznie! Zreszlą ja osobiście nie mam upoważnienia
zakończenia pertraktacyj, ani do oznaczenia sumy...

„Naliboki (pow. Stołpecki), jak również w
| miasteczkach — Święciany, Druja i Mir są
rozganizowane kółka „julag“, do których
należy wszystkiego 220 żydowskich rolni-
ków. W tych kółkach jest prowadzona fa-

chowa praca oświatowa, zakładane są bi-

bljoteczki”.

Koloniści . żydzi otrzymują na-
rzędzia rolnicze na warunkach ulgo-
wych: \

„ — Do poczynań tego Towarzystwa w

ostatnim czasie należy zaliczyć nawiączanie

kontaktu z szeregiem firm narzędzi rolni-

czych, które członkom „julag” będą udzie-

lały 10 proc. zmiżek przy każdym zakupie.

 

Nowe sposoby amerykańskiej reklamy.
watne, toczą ęe s>bą wściekłą walkę koa-
kurencyjną; każda z nich stara się prze-

ścignąć swojego konkurenta w pomysłach

reklamowych. I oto jedno z towarzystw

kolejowych wpadło na pomysł następujący:

każdy z podróżnych, który mabywa bilet do
odleglejszej stacji, Denver np. czy Bulialo,

za pewną dopłatą do biletu może zamówić

dla siebie „owacyjne powitanie* na kilku
stacjach. W ten sposób jego nazwisko sta-

je się głośnem, podróżni dowiadują się o

istnieniu, zasługach, sławie mister Iksa,

przekonywują się, ze ludność powiatu czy

Okręgu Zet zna doskonale i wielbi niezna-

ną dotąd wielkość. A że Amerykanie nie

pogardzają żadną iormą reklamy, że cenią

bardzo reklamę, jako środek zarobkowania,

przeto linja kolejowa uprawiająca tego ty-

pu trick reklamowy cieszy się dużem uzna-

niem i powodzeniem, większem uiż  linja

konkurencyjna, wiodąca do tych samych
stacyj końcowych po innym szląku, Oczy-

wiście, że ludzie mniej lub wcale nieznani,
muszą płacić drożej za owacje, niż jakiś

świazdor czy gwiazda filmowa. W tym wy-

padku wystarcza depesza wysłana na daną
stację przez zarząd kolei, aby na peronie

na wieść o przejeździe popularnego stal'a
zgromadziło się paręset osób ciekawych

ujrzenia go lub jej. Gdy chodzi o sławy
„Rieznane”, „wielbicieli* trudno  napędzić
jedynie z entuzjazmu, trzeba im zapłacić

za fatygę tak, jak się płaci zwykłym staty-
stom. To też mister iks, czy Ygrek musi
wybulić trochę grosza za owacje, za tłumy,
które go witają. Ale jeśli jest to człowiek

bogaty, pozwoli sobie chętnie na tę sa-

tysiakcję.

—————————————————

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Waluty:

Belgja 123,70—124,01—123,39. Berlin 209,25
—209,77-—208,73. Gdańsk 172,65—173,08—

172,22.  Holandja 358,95— 359,85—356,05.

Kopenhaga 120,60—121,20—120,00 Londyn

26,98—27,11-—26,85. Nowy Jork 5,27/:—

5,30'/2—5,24'/:. Kabel 5,28—5,31-- 3,25. Oslo

 
—34,85. Praga 2%05—22,10—22,00.

holm 139,15 — 139,85 — 138,45.

172,30—172,73—171.87. Włochy 45.04—45,16

—44,92. — Tendencja niejednolita.

Dolar w obr. pryw. 5,26.
Rubel: za 5-ki 4,61; za 10-ki 4,63%/2

Akcje: Bank Polski 86- $6,50—86,25.

Lilpop 11,75. Starachowice 10,80—10,70—

10,75. — Tendencia niejednolita.

Papiery procentowe: Budowlana 44,85.

Inwestyc. (zwykła) 112,50—112,60. 5 proc.

konwersyjna 65,25-—66. 5 proc. kolejowa

58—58,50. Dolarówka 53,25. Stahilizacyjna
66,25—66,15—66,50. 4 i pół proc. listy zast.
ziemskie 49,50—49.

Stok-

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA |
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 13 maja 1934 r.

Za 160 kg. parytet Wilno:

Ceay tranzakcyjne: Mąka pszenna 0000

A luks. 30,75—32. Mąka żytnia 55 proc.

22—22,50. Mąka żytnia 65 proc. 18,50.

Mąka żytnia sitkowa 17. Mąka żytnia ra-

zowa 16,50.
Ceny orjentacyjne: Żyto I standart 13—

13,50. Zyto II standart 12—12,50. Pszenica

zbierana 17,50—19. Jęczmień na kaszę

zbierany 14—15. Otręby żytnie 10—10,50.

Otręby pszenne miałkie 10,75—11,25, Gry-
ka zbierana 18—19. Ziemniaki

Siano 4—4,50.
Ler — bez zmian °

*
5

 
e pan powiedzieć: do zakończenia!
Teraz już widzę, że propozycja pana

ma poważne podstawy. Ale nie wiem, jakie konkretne rezultaty osiągnął
ystkiem zobaczyć formułki, zbadać
pan tu zapewne opis metody...

Blumenthal roześmiał się ironicznie... {

— Bezwątpienia.. Ale pan pozwoli, panie baronie, że i ja będę

— T zneczy, že zobaczy pan formułki dopiero wtedy, kiedy pie-

.

Już ją panu podałem. I nie opuszczę

„— Poza tem nie posiadam kwalifikacyj naukowych, żeby należycie |
ocenić dokumenty, jakie zamierzają mi panowie przedstawić. a

| — Wiec możemy się w ten sposób umówić: zaraz jutro porozumiem
się z Wilhelmstrasse i za parę dni, gdy będę mógł udzielić ostatecznej
wa ds;wyznaczę panu: spotkanie.

—Jeżeli będzie twierdząca, przyjadę tutaj wraz z ekspertem i zba*

— Przywiozę połowę należności, resztę wypłacimy po wytworże*
niu w Niemczech pierwszego grama złota...

c n.) k.

 

   
OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAWJAKITOMIEŻ „|

135,60—136,25—134.95. Paryż 34,94—35.03

Szwajcarja |

4—4,50.

iiiS iI iii I

Słowa te przypieczętował mocnem uderzeniem w stojący obok sto-

"152
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