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LUBLIN (Pat). W dniu dzisiej-
szym w godzinach przedpołudnio-
wych wybuchły tu rozruchy bez-
robotnych, którzy, podburzani przez
agitatorów, zmusili część zatrudnio-
mych bezrobotnych do porzucenia
pracy, przyczem do starostwa grodz-
kiego udała się delegacja,przedsta-

! wiając swoje postulaty. Jedno-
| czešnie tlum, podžegany przez agi-
| tatorów, udaremnił rekrutację bez-,

|  robotnych, która się dziś odbywała,
| i począł wybijać szyby wurzędzie!

'_ pośrednictwa pracy PZul. so)
__ melskiej i w sąsiednich domach pry-

watnych. Oddział policji, przezna-!
czony do ochrony urzędu, obsypano|
gradem kamieni i kul rewolwero-|
wych, w rezultacie czego cięžkoj
ranny został przodownik policji pań-
stwowej oraz zastrzelony jeden ro-

|  botnik. Oddział policji, broniąc się
przed naporem 2-tysięcznego tłumu,

| użył broni, strzelając w nogi, skut-
kiem czego kilka osób odniosło lek-
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kierany. Tłum rozpędzeno przy po-
mocy nowego oddziału policji, który
użył pistoletów gazowych. Areszto-

  

  

   

linie.

Telefon Redakcji,

codziermie.

PARYZ. (Pat) Komentując wczo-
rajsze posiedzenie prezydjum kon:
ferencji rozbrojeniowej w Genewie,
„Paris Midi” pisze, że delegat fran-
cuski Massigli podkreślił koniecz-
ność prędkiej decyzji, by nie po-
zwolić zdystansować się przez po-
ważne  niebezpieczeństwo, jakie
przedstawia tempo zbrojeń niemiec-
kich. Prezydjum w wyniku obrad
poweźmie uchwały, jakie uzna za
konieczne. Dziennik przypuszcza, że
będą czynione nowe próby odrocze
nia zebrania komisji głównej konfe-
rencji rozbrojeniowej, wobec tego
jednak, że data zebrania została wano kilkanaście osób, znanych z

działalności wywrotowej. i
Rozruchy wybuchły na następu-

jącem tle. W związku z rozpoczę-
ciem sezonu prac subwencjonowa-
nych przez Fundusz Pracy w Lubli-
nie w dniu 3, IV. rozpoczął się przy-
dział bezrobotnych ną poszczególne
odcinki pracy. Wobec prowadzenia
robót inwestycyjnych na terenie,
całego województwa część bezro-
botnych kierowano na prowincję,
Przeciwko wysyłaniu na prowincję:
bezrobotnych, obarczonych rodziną,
w dniu 9 bm. wystąpili w starostwie
grodzkiem delegaci, którzy ponadto
zażądali, by przyjmowano do pracy
również kobiety i by podwyższono
zarobki dzienne. Pierwsze dwa po-
stulaty uwzględniono, zarobków jed-
nak nie podwyższono i to było przy-
czyną dzisiejszych rozruchów. Nad-
mienić należy, że warunki pracy dla
bezrobotnych w Lublinie są znacz-
nie lepsze, aniżeli w roku ubiegłym,
i zarobki są prawie dwa razy wię-
ksze.

PARYŻ (Pat). Jak donosi „Petit
Parisie“, min, Barthou przyjął wczo-
raj ambasadora niemieckiego w Pa-
ryżu z którym omawiał stosunki

| francusko-niemieckie i aktualne za-|nej podróży zagranicę.
| gadnienia międzynarodowe. Wizyta
ambasadora niemieckiego, ustalona
już przed kilkoma dniami, nie pozo-
staje w żadnym związku z Ianta-
stycznemi pogłoskami ewentualnego
zatrzymania się min. Barthou w Ber-
linie w czasie jego podróży do Pol-

Polską
* RYGA. (Pat.) Z Kowna donoszą:

Dzisiejsza prasa kowieńska podaje,
że w końcu kwietnia ma nastąpić

| RYGA (Wat). Z Kowna donoszą:

 

  

 

   
     

  

   

   

Barthou nie zatrzyma się w Berlinie

 

Wymiana więżniów między

Pośrednik szwedzki w Wilnie.

|Jak podaje „Rytas*, w pierwszych
| dniach czerwca wybiera się do. Wil-
na członek parlamentu szwedzkiego

Obecnie w mieście panuje spokój.

Czy fałszowanie polskich
papierów wartościowych?

WARSZAWA (Pat). Ponieważ w
dj ostatnich dniach ukazały się w pra-
—| sie alarmujące opinję publiczną nie-
pó] prawdziwe informacje o tem, że ma-
5 sowo zostaly sialszowane polskie

) papiery wariościowe, jak pożyczka
(34)  stabilizacyjna 1927—47 i in. akcje,
3-)| | urząd śledczy miasta Warszawy
wa stwierdza, że w dniu 3, IV. rb. przy-

był do Warszawy z Londynu delegat
l Scotland Yardu starszy sierżant Ge-

org Hatherill i przywiózł materjały,
z których wynikało, że na terenie
Londynu kiiku fałszerzy usiłowało
puścić w obieg na znaczne sumy an-
gielskie znaczki opłat na cele spo-  

miały być drukowane w Warszawie.
W tym stanie rzeczy, wskuiek za-
rządzenia prokuratora sądu okręgo-
wego w Warszawie, urząd śledczy
wdrożył dochodzenie dla wyświetle-
nia sprawy. Dokonano wielu rewi-
zyj i aresztowano kilka osób podej-
rzanych o współudział w fałszowa-
niu wspomnianych znaczków. Akcja
śledcza znajduje się jeszcze w toku.
Wypadek fałszowania polskich pa-
pierów wartościowych pożyczki sta-
bilizacyjnej : pewnych akt nie zo-
stał do tej pory stwierdzony i wo-
bec tego sprawa ta nie jest przed-
miotem dochodzenia, również i
sprawa rzesomego fałszowania do-
larów nie wyłoniła się, wobec czego
urząd śledczy m. Warszawy nie
miał potrzeby i nie angażował do
dochodzenia policji amerykańskiej.

 

Kierownictwo teatrów warszawskich.

у łeczne. Wi tej sprawie policja an-
gielska aresztowała w Londynie
trzech osobników, pochodzących z

A Warszawy. Z informacji policji an-
: ill gielskiej wynikało, że znaczki te

z WARSZAWA (Pat).
wczorajszym zarząd T-wa Krzewie-
nia Kultury Teatralnej w Polsce od-
był kolejne posiedzenie, na którem
m. in. powziął ostateczną decyzję w
sprawie organizacji sezonu 1934/5 w

 

(W, dniu |ra tych teatrów dr. Arnoldowi Szyt-
manowi, dotychczasowemu  współ-
dyrektorowi teatrów Polskiego i
Małego. Kaden-Bandrowski prze-
chodzi od nowego sezonu na stano-
wisko delegata T-wa Krzewienia

ros objętych przez siebie tealrach, to| Kullury Teatralnej do dyrekcji
а@й jest Narodowym, Polskim, Nowym,|wszystkich objętych przez to T-wo

Małym i Letnim w Warszawie. teatrów oraz innych instytucyj te-|
p Jednocześnie zarząd T-wa powie-|atralnych, organizowanych przez:
„pó rzył stanowisko naczelnego dyrekto- [-wo. |

" AMBASADOR Z. S. S. R. W WARSZAWIE.
gd] WARSZAWA. Pat.—Dziś wieczor-jciele ministerstwa spraw zagranicz-
,żj| mym pociągiem z Moskwy przybył |nych z szefem protokółu dyploma-
„M do Warszawy nowomianowany amba |tycznego Romerem.oraz członkowie
Z sador ZSRR w Polsce Dawtian. Na|ambasady sowieckiej.
gf] dworcu gościa powitali przedstawi- '
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„| Wyjaśnienie w sprawie
” е

ай wypadkow w Rumunji.
o A BUKARESZT (Pat). Prezydjum jednocześnie w. sposób jaknajbar-

0] rumuńskiej rady ministrów ogłosiło dziej fantastyczny, Wykroczenia
gó] następujący komunikat. W ciągu kilku niższych  funkcjonarjuszów,

аЙЙ ostatnich dni były rozpowszechnia- | oskarżonych o udział w akcji o cha-
й | ne pogłoski mogące wytworzyć ,rakterze wywrotowym, będące

A atmosferę niepokoju i dezorjentacji. | przedmiotem dochodzenia, są przed-
Pogloski te, jak zawsze, pochodzą | stawiane w sposėb przesadny, przy-
z tych samych źródeł i mają na celu | czem całemu zajściu nadawany jest

gė) te same szkodliwe tendencje w | charakter całkowicie  zmyślony.
chwili, gdy kraj bardziej, niż kiedy-|
kolwiek, potrzebuje spokoju. To,
co w normalnych warunkach może|

/ być uważane jedynie jako wydarze-
nie, nadające się do rubryki drob-
nych wypadków, jest przedstawiane
w rozmiarach jaknajpoważniejszych,

Z

Rząd uważa za swój obowiązek,
przestrzec upinję publiczną, zarów-
no rumuńską, jak i zagraniczną,
przed tą, zasługującą na potępienie,
działalnością, wzniecającą niepokój
i podtrzymywaną przez wrogów
Rumunji,

/

i prezydent miasta Stokholmu, Lind-
hagen. Celem jego podróży mą być
podobne zbadanie na miejscu po-

Forpoczty niemieckości w Litwie.
Kowieńskie „Liet. Žinios“ organ

ludowców pisze, że w chwili, gdy
dzięki przedłużeniu litewsko - ro-
syjskiego paktu nieagresji, na wscho.
dzie zapewniony jest pokój na lat 10,
na zachodniej granicy Litwy dzieje
się inaczej: tam z całą zaciętością
prowadzona jest akcja ,Drang nach
Osten', akcja zdobywania dla Nie-
miec przestrzeni na Wschodzie.

Błędnem byłoby mniemanie, że
atak skierowany jest wyłącznie na
kraj Kłejpedzki, gdyż wzdłuż całej
granicy niemieckiej planowo i sy-
stematycznie zakładane są ośrodki
propagandy niemieckości, ogniska
germanizacji Litwy. Akcja ta nie jest
bynajmniej bezowocna.  Zakładane
oddziały są niezwłocznie zaopatry-
wane z zagranicy w środki materjal-
ne i książki do bibljgotek, a ośrodków
takich powstało dotychczas jakoby
czterdzieści. Wobec trudności spraw
dzenia tych danych, możliwe jest, że
nie są one ścisłe, lecz przy obecnej
gwałtowności propagandy niemiec-
kiej możliwem jest, że dzieje się
znacznie więcej, niż dochodzi do wia
domości opinji litewskiej. Germani-
zacja rozpoczyna się od zmiany naz-
wisk dzieci szkolnych z litewskich
na brzmiące po niemiecku, czego
przykłady są na porządku dziennym

 

|w szkołach w Kibartach i in. miej-
scowościach. Forpoczty niemieckoś-
ci w Litwie działają nader intensyw-
nie i stanowią niebezpieczeństwo,
wymagające zwrócenia jaknajbacz-
niejszej uwagi.

WASZYNGTON. (Pat). Wczoraj
odbyło się uroczyste otwarcie amba-
sady sowieckiej przy udziale prze-
szło 800 wybitnych osobistości ze
światą politycznego, artystycznego i
naukowego. Wśród obecnych znaj-

MOSKWA (Pat). W drugim dniu
prawosławnych świąt wielkanocnych
aresztowano w Moskwie ok .30 osób,
niemal wyłącznie pochodzących z
za Kaukazu, pod zarzutem pijaństwa
i skandalicznego
Wśród aresztowanych znajdują się
m. in. sekretarz wydziału zdrowia
zakaukaskiej rady komisarzy ludo-
wych, radca prawny sowietu miej- | skiego w Batumie oraz wielu wyż-

AMBASADA SOWIECKA
w STANACH ZJEDNOCZONYCH.

Sensacyjne aresztowanie w Moskwie.

zachowania się.
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©GŁOSZENIA:

Wzmożona aktywność dyplomacji frnncuskiej |
już wyznaczona, należy przypusz-
czać, iż przeważna część delegatów
będzie nalegała, by wyznaczona da-
ta była utrzymana.

GENEWA. Pat. Delegst francuski
Massigli odbył dziś szereg konfe-
rencyj z przedstawicielami innych
państw. M. in. Massigli konferował
z Edenem. Dziś do Genewy przy-
byt rum.minister spraw zagranicznych
Titulescu, który przed wyjazdem do
Paryża, gdzie będzie oficjalsym goś-
ciem rządu francuskiego, weźmie
udział w genewskich rozmowach
rozbrojeniowych.

ski. Jak się dowiadujemy — kończy
dziennik — poza Warszawą, Pragą

"i Genewą min. Barthou nie przewi-
duje w najbliższych miesiącach żad-

PARYŻ (Pat). Dziś rano premjer
| Doumergue konfęrował z ambasado-
jrem republiki francuskiej w War-
szawie Larochem oraz z ambasado-
|ręm francuskim w Berlinie Pon-
' cetem.

a Litwą,
wymiana więźnów pomiędzy Polską
| Litwą. Wediug tych doniesiń Pol-
ska żąda wymiany 80 więźniów.

„4
glądów na sprawę wileńską. Lind-
hagen, według twierdzenia „Kyta-
sa“, praśnie znaleźć formułę roz-
strzygn'ęcia zagadnienia litewskie-

| go, możliwą do przyjęcia zarówno

| znajdującego się obecnie w obozie|

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przezyłką pocztową Z1. 4 gr. 88,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przedtekstem | w tekście(6łamowe) 28gr,za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po #8 gr. Ogłoszenie
cyłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 2$ proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Fdministrację dowolnie zmientane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

|Kta wyarał na loterji?
WARSZAWA (Pat). W pierw-

A lszym dniu ciągnienia 3-ej klasy
f GENEWA. Pat. Minister Raczyń| 29-ej polskiei państwowi loterji kla-

ski odbył dziś z delegatem Francji sowej następujące większe wygrane
Massiglim dłuższą rozmowę na te-| padły na numery następujące:
mat prac konferencji rozbrojeniowej. Zł. 15.000 padło na numery:

177777I;|1161, 32836, 88178 i 162744,
Zi. 10.060 padło na numery:

Najskuteczniej walk 23511, 48440, 123434, 137243, 138000
z żebractwem można prowa-| Z,e 5 ać
dzić zapomocą bonów jałmu- (46231. 67600 230000:ZRJRONIE

žniczych „Caritasu“
19746, 46731, 67690, 80000 i 142714.
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O kampanję antyniemiecką w Rosji
BERLIN. (Pat).  Półurzędowawnętrzne w Rosji, Korespondencja

„Dipl. Politische  Korrespondenz“ przeciwstawia prasie sowieckiej po-
występuje z gwaltownem oskarże- prawne i objektywne stanowisko
niem przeciwko prasie sowieckiej,|organów niemieckich, które — zda-
zarzucając jej uprawianie wobec|niem jej — nigdy nie ujawniły wro-
Niemiec kampanji, przekraczającej|giego stosunku wobec państwa so-
ramy zwykłej rzeczowej krytyki, co| wieckiego. Oskarżenie swe kończy
może oddziałać ujemnie na ogólne| korespondencja uwagą, że w intere-
stosunki niemiecko-sowieckie. Kam-| sie Niemiec i Rosji leży doprowa-
panja ta—zdaniem korespondencji—|dzenie do stanu normalnego w sto-
przybrała tormy, które nie dadzą się|sunkach prasowych.
dłużej tolerować, jako zjawisko we-

NA RATUNEK ROZBITKÓW «CZELUSKINA».
MOSKWA (Pat). Według wiado-; Pilot Mołokow dał dowody dużego

mości, otrzymanej od Uszakowa, poświęcenia i energji.

rozbitków „Czeluskina”, prof. Szmidt cy aras tokasAaa A

jest chory już od trzech dni i ma byszew polecił przewieźć chorego
wysoką temperaturę. Przypuszczają, profesora Szmidta ną kontynent, a
iż jest to plewryt lub zapalenie płuc. | stamtąd na Alaskę. Wobec odmo-
Uszakow zwrócił się do władz 0| wy prof. Szmidta rozkaz powtórzono
pozwolenie przewiezienia —prof.|w formie kategorycznej. Dotych-
Szmidta w razie przedłużenia się cząs brak jakichkolwiek szczegółów
choroby ną Alaskę. Komisja rzą- | uratowania 33 rozbitków.
dowa zgodziła się na propozycję
Uszakowai polecila proi. Szmidtowi|a575257x59259590509995 0007770:
przekazač kierownictwo ekspedycją

 

swemu zastępcy Bobrowowi. Wydanie Insulla.MOSKWA (Pat). Lotnicy Kama-|
nin, Mołokow i Slepniew 1 odbyli w STAMBUŁ Pat. — Samuel Insull
dniu wczorajszymidzisiejszym loty |odjedzie jutro do Smyrny, gdzie
z Wankarem do obozu prof. Szmidta, jprzez Polskę jak i Litwę.

PARYŻ (Pat). Deputowany Sa-
biani, zastępca mera: Marsylji, u-
dzielił dziennikarzom wyjaśnień w
sprawie  kompromitującego doku-
mentu, będącego w posiadaniu Car-
bone'a, posądzonego o branie u-
działu w morderstwie radcy Prin-
ce'a. Sabiani oświadczył, że doku-
ment ten dviyczy przedewszystkiem
inspektora ŁHony'ego, który z pole-

cenia pewnego parlamentarzysty,
byłego ministra, stara się o wydosta-
nie kompromitujących listów od nie-
jakiej pani Annezin, z którą łączyła
go bliższa znajomość. Skoro pani
Amnezin odmówiła wydania tych
papierów, inspektor Bony przybył
specjalnie do Marsylj. W chwili,

gdy pani Annezin wróciła z Argen-
tyny, pod pozorem poszukiwania
narkotyków, przeprowadzono u niej
szczegółową rewizję. (W. torebce
pani Annezin znaleziono wówczas
kokainę, która, jak twierdzi Anne-
zin, została podrzucona przez po-
licję. Wówczas inspektor Bony za-
proponował pani Annezin trans-
akcję, polegającą na zaniechaniu do-
chodzenia w tej sprawie przez po-

|iicję, wzamian za wydanie owych li-
stów. Pani Annezin na to się zgo-

dziła. Sabiani zaznaczył, że sprawa
ta nie pozostaje wprawdzie w
związku z aferą Stawiskiego, ale
świadczy o metodach, jakiemi po-
sługuje się inspektor Bony. 

s

dował się również ambasador Rze-
czypospolitej Połskiej Stanisław Pa-
tek. Przyjęcie, wydane przez amba-
sadora sowieckiego Trojanowskiego,

| bylo nadzwyczaj wspaniałe.

szych urzędników lokalnych urzę-
dów gospodarczych. Wszyscy are-
|sztowani po 30-dniowym areszcie
'będą odstawieni etapem do miejsca
stałego zamieszkania. 13-tu areszto-
wanym są pozatem zarzucane prze-

|stępstwa karne, za które będą od-
powiadali sądownie. Aresztowanie
|wywowało w Moskwie wielką sen-
{sację.

 

„!0 ponosi Ginę Zamo

skąd przewieźli już 33 osoby.

RZADSZE?

PARYŻ (Pat). W! połowie marca
r. b. zgłosił się do ministra sprawie-|
dliwości Cherona były komisarz Be-

TORZE:

oWani

wsiądzie na statek „Exilona“, udają-
cy się do Stanów Zjednoczonych.

 

| p | .

„słem znaczeniu.
Dłużej omawia Lescouve sprawę

, kilkunastokrotnego odkładania roz-
nois, zawieszony w urzędowaniu w prawy przeciwko Stawiskiemu. Wi-
związku z aferą Oustrica, i oświad- nę za to ponosi, według świadka,
czył, że, według udzielonych mu in- prokurator Pressard. ©О wynikach
formacyj, zabójstwa radcy Prince'a|dochodzenia Lescouve złożył 2 ra-
dokonali trzej osobnicy: właściciel| porty, przyczem w 2-gim raporcie
domu publicznego Peretti oraz dwaj
sutenerzy Ventury i Grinaldi. Po
sprawdzeniu tych informacyj, po-
czątkowo porzucono ten ślad, jako
niewłaściwy Obecnie okazało się,
że Peretti jest ciotecznym bratem
uwięzionego Carbone'a. W ten spo-
sób nawiązano łączność między po-
szlakami, uctalonemi przez dwóch
komisarzy. Władze policyjne wzno-

wyraźnie  obarczał  odpowiedzial-
nością proiuratora Pressarda za

nieporządki, panujące w prokura-
turze. Wi dalszym ciągu Lescouve
zeznaje, że dwa raporty komisarzy
Pachota i Gripois, w których zwraca-
no uwagę na oszukańcze praktyki
t-wa La Fonciere, pozostawały w
ukryciu u Fressarda przez dłuższy
czas, poczem bez powzięcia żadnej

wiły dochodzenie w tej sprawie. decyzji prokurator Pressard kazał
PARYŻ (Pat). Wczoraj ważne |oba raporty złożyć do akt sprawy

zeznania złożył pierwszy prezes| Stawiskiego О raportach powyż-
trybunału  kasacyjnego  Lescouve. |szych wiedział sędzia Prince, przez
Lescouve kategorycznie wypowie-
dział się przeciwko tezie samobój-
stwa radcy Prince'a, twierdząc, że
Prince został zabity, gdyż chciał)
wyznać całą prawdę w aferze Dw sprawie tej Prince miał złożyć
wiskiego. Lescouve czyni byłego! ważne zeznania na piśmie. W. wi-
prokuratora republiki Pressarda od-|gilję dnia, kiedy wspomniany raport
powiedzialnym za nieład, panujący | miał być doręczony Lescouve, Prin-
w jego resorcie. Świadek m. in. ce został zabity. Dokumenty, znaj-
stwierdził, że w chwili, gdy powoła- | dujące się w jego portfelu, zaginęły.
ny został do przeprowadzenia śledz- | Zdaniem świadka Prince został za-
twa w sprawie zaniedbania czyn-| bity, gdyż ujawniona przez niego
ników administracyjnych i sądo-|chęć zeznanią całej prawdy w afe-
wych w aferze Stawiskiego, zażądał rze Stawiskiego, była wydaniem
akt sprawy. WI aktach tych brak niemal wyroku na Prince'a.

jego bowiem ręce przeszły oba ra-
porty. Sęjzia Prince był oburzony
z powodu lekceważenia obu rapor-
tów przez prokuratora Pressarda.

įbylo kilkuset dokumentów o donio-,
. ® „ s, У ŠA й .. ę

Komisje śledcze we Francji.
Zajścia w „lutym i afera Stawiskiego.

PARYŻ. (Pat). Wczoraj wznowiły nie zarzuca Pressardowi šwiadome-
swe prace obie parlamentarne ko- go lekceważenia obowiązku,
misje śledcze, Komisja dla wyjaśnie- twierdzi, że urząd jego był fatalnie
nią wypadków lutowych przesłuchi-' zorganizowany, a sam Pressard nie
wała świadków manifestacyj na pla- cieszył się u podległych mu współ-
cu Zgody w dniu 6 lutego. Komisja | pracowników żadnym autorytetem.
dla afery Stawiskiego przesłuchała: Lescouve przytoczył cały szereg
prezesa administracyjnej komisji faktów, w szczególności incydent,
śledczej Lescouve, który informował jaki miał miejsce między radcą Prin-

o okolicznościach, w jakich był po-,cem a jego bezpośrednim zwierzch-
wołany do przeprowadze. ią śledz- nikiem Pressardem, stwierdzających
twa w sprawie błędów. popełnionych niezbicie wykroczenia służbowe b.
w aferze Stawiskiego przez władze prokuratora republiki _ Swiadek
administracyjne oraz prokuraturę. twierdzi że tylko dzięki Pressardo-
Lescouve
swe sprawozdanie, głównie zaś kon-| wiele lat oszust Stawiski, Po zezna-
kluzje drugiego raportu w sprawie |niach prezesa Lescouve komisja
zaniedbania służbowego b. prokura-|przystąpiła do tora republiki Pressarda, Lescouve| kuratora Pressarda.

lecz -

uzasadniał szczegółowo wi mógł grasować po Francji przez:

przesłuchania b. pro- 2   
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"nych ofiar złożono na ołtarzu źle

_ zechcą zrozumieć, że w ich własnym

MW Austrji o stosunkach opozycyj-
nych mówi się iż są „opozycją jego

srólewskiej mości”.
Co to znaczy?

Nic innego, jak tylko to, że opo-

zycja spełnią w życiu państwa
cgromne zadanie i jest potrzebna ja-

ko najlepszy, bo naprawdę niezależ-
ny i nieraz bardzo surowy kontroler.

Zresztą teoretycznie pisało się

już tyle o roli opozycji, że nie mamy

potrzeby zbyt długo rozwodzić się

nad „teorją” tego zagadnienia.
Dziś chodzi nam raczej o prak-

tykę naszej polityki rzeczywistości,

IWiemy doskonale, jaki jest sto-

-sunek do opozycji obozu dziś rzą-
dzącego. Wkszystkd, co pochodzi od
niej przyjmowane jest z zasady jako

coś szkodliwego i sprzecznego z in-

teresami państwa. Stąd doszło na-

wet do określenia partyj opozycyj-
nych, jako... antypaństwowych.

Jak fatalne są skutki podobne-

$0 pojmowania sprawy, widzimy na

każdym kroku.
Weźmy dla przykładu sprawę

uchwalenia ustawy scaleniowej u-
bezpieczeń społecznych.

Jesteśmy dziś świadkami dość
niezwykłego widowiska: oto ci, co

współdziałaii w uchwalaniu ustawy

i bronili jej przed zarzutami przed-

stawicieli klubów opozycyjnych,

gdy ustawa weszła w życie, nie ma-

ją dość słów potępienia dla swego

dzieła.
Co więcej, właśnie ze strony

czynników  „współpracujących* z

rządami pomajowemi prowadzi się
teraz akcję przeciwko ustawie scale-
niowej.

A przecież ustawa nie spadła z
nieba, lecz stanowiła jedno z ogniw
polityki rządowej i polityki całego
obozu pomajowego. Jeżeli więc dziś

nawet najbardziej  bezkrytyczni

wielbiciele systemu obecnego nie
szczędzą jej zarzutów to mimowoli

powstaje pytanie, jak do tego do-

szło?
Odpowiedź jest nader prosta.

W swoim czasie, zanim złą ustawa

została uchwalona, nietylko zlekce-

ważono głosy opozycji, lecz uczynio-

no wszystko, aby nie dopuścić do
wszechstronnego i _ gruntownego

poddania krytyce opracowanego

przez rząd projektu. Dziś skutki

mamy przed oczyma,
Ale weźmy inny przykład ze sto-

sunków, obchodzących nas, kresow-

ców, bezpośrednio.

Oto mamy obecnie zakrojoną na

szeroką skalę akcję niesienia po-

mocy głodującym.
A jedna« z wiadomości, nadcho-

dzących z prowincji, widać, że po-
moc jest niedostateczna, że nie do-

ciera równomiernie, że może w jed-

nych okolicach, daje się niepotrzeb-
nie zawięle, w innych zaś —naj-

gorszych ogniskach głodu i zarazy—

zbyt mało, albo wcale.
Dlaczego tak jest?

Znowuż odpowiedź mamy taką
samą, jak w przypadku pierwszym.
Prasa opozycyjna, z „Dziennikiem

Wileńskim” na czele poczęła alar-

"mować o gsożącem widmie głodu już

w październiku ub, roku, kiedy

jasnem stało się, iż zbiory kartofli
całkowicie zawiodły tak, że musia-
no już na jesieni sprowadzić je z in-

nych dzielnic Polski. Niestety, gło-

sy opozycji i na ten raz zostały po-

traktowane, jako „zawodowe kraka-

nie!' i „jałowa krytyka”.
Skutek był ten, że komitet po:

mocy głodującym, zamiast na jesieni

powołany został do życia w drugiej

połowie stycznia, kiedy już „zapo-
biegać, nie było czasu, ale trzeba
było ra gwałt ratować ginących
z głodu mieszkańców powiatów po-
granicznych

Ile przytem zmarnowano niepro-

dukcyjnie wysiłków, ile niepotrzeb-

pojętej „państwowości', Póg jeden
raczy wiedzieć.

Moglibysmy takich 'i tym po-

dobnych przykładów cytować wię-

cej.

Nie łudzimy się, by nasze odwo-
ływania się do poczucia prawdziwe-
go interesu państwowego obozu sa-

nacyjnego odniosło jakiś skutek.
Ale może przywódcy tego obozu

interesie leży baczniejsze przysłu-
chiwanie się temu, co mówi opo-
zycja. :

Zaoszczędzi to nietylko państwu
wielu strat, ale i obozowi prorządo-

wemu wielu zmartwień i kompromi-

Radykalny tygodnik londyński
„The Nation“ zamieszcza artykuł J.
Steela, w numerze z dn. 21 marca,
dotyczący siosunków pomiędzy ru-
chem hitlerowskim a finanserją naf-
tową ze słynnym już dziś Deterdin-
giem na czele:

„W roku 1926 Rosenberg (twórca poli-

tyki zagranicznej hitleryzmu) przez swego
sekretarza, Georga Bella, Szkota z urodze-

nia naturalizowanego w Niemczech, nawią-
zał stosunki z magnatem naitowym Deter-
dingiem. Bell poiniormował Deterdinga o

projektowanym kierunku, jaki zamierzają

nadać hitlerowcy polityce zagranicznej po
dojściu do władzy. Dano wówczas do zro-

zumienia, że możliwe byłoby porozumienie
pomiędzy Polską a Niemcami w sprawie
Korytarza, w razie dojścia do władzy Hitle-

ra, gdyby Polska przyznała Niemcom wolną
rękę nad Bałtykiem.

Ze swej strony Rzesza czynnie popar-

łaby usiłowania Polski, zmierzające do od-
zyskania Ukrainy. Deterding, który przez
dłuższy czas nawoływał do interwencji mo-

carstw przeciwko Sowietom, doszedł do

wniosku, że plan Rosenberga ma znaczne

szanse powodzenia i od tej chwili zaczął

zaopatrywać Hitlera w środki pieniężne.

Pieniądze wpływały za pośrednictwem Bel-
la, zamordowanego w marcu 1933 r. przez

hitlerowców, kiedy usiłował on zerwać

stosunki z Hitlerem".

J. Steel w dalszym ciągu tak opi-
suje skutki porozumienia pomiędzy
Hitlerem a Deterdingiem:

„Dalsze skutki związku pomiędzy Hit-

lerem a Deterdingiem: usunięcie z Niemiec

firmy Derop, niebezpiecznego konkurenta
rosyjskiego dla należącej do Deterdinga fir-
my „Royal Dutch* i zawarcie w dniu 26
stycznia b. r. układu polsko-niemieckiego.
Układowi temu towarzyszyło porozumienie

co do propagandy prasowej, ogłoszone do-
piero w dniu 28 lutego.

Na skutek tego układu ma wkrótce po-

wstać w Polsce ministerstwo propagandy,

z funkcjami zbliżonemi do tych, jakie ma

podobny orgaa w Niemczech. Polskie i nie-
mieckie ministerstwa propagandy mają pro-
wadzić wspólnie propagandę na rzecz „Nie-

podległej Ukrainy". Ośrodkiem tej propa-
śgandy ma być Londyn, gdzie ma z niemi
współdziałać Stowarzyszenie  patrjotow
ukraińskich”.

Jak widzimy, interwencjonizm

Żydzi wierzą
Dr.  Rotenstreich _ rozpatruje

(„Hajnt* z 2 b. m.) bilans walki ży-
dowsko - niemieckiej w ciągu roku
i zastanawią się nad iaktyką, którą
czynniki żydowskie winny zastoso-
wać po rocznem doświadczeniu. Ży-
dzi rzucili hasło bojkotu wyrobów
niemieckich, ale jeżeli one nie są na-
bywane zagranicą, to wynik ten za-
leży wyłącznie od wplywów žydow-
skich:

„ — Niemieckie towary nie są kupowa-
ne nie dlatego, że my je bojkotujemy, ale
dlatego, że Niemcy chcą tylko sprzedawać,
a nie chcą kupować”.

Hitler urzeczywistnił tylko jeden
| punkt ze swego programu, mianowi-
cie dotyczący żydów:

„ — Jedną swoją obietnicę dotrzymał
i przeprowadził — pozbawił żydów praw,
zgodził się, że przeciw nim można głosić
bcjkot; jego rząd zapowiedział na dzień
1. IV. 1933 r. bojkot i go przeprowadzi”.

Żydzi nie łudzą się że dotychcza-
sowe uprzywilejowane stanowisko w
Niemczech zostanie im przywrócone
na skutek bojkotu żydowskiego:

„ — O przywróceniu żydom ich po-
przednich praw niema mowy... Byśmy za-
pomnieli to, co się dzieje z żydami w Niem-

 

„„„DZIENNIK MILENSKI

Hitler — Deterding
a uklad polsko - niemiecki

angielski, skierowany przeciwko Ro
sji, i dążenia imperjalistyczne ill
Rzeszy spotykają się według J. Ste-
ela u celownika polskiego. Dla czy-
telnika polskiego rewelacje te są
ciekawe w zestawieniu z mową po-
sła ruskiego Barana.

Poseł Baran na posiedzeniu
29-em Sejmu w dniu 1 października
1931 roku, mówiąc o roli czynników
zagranicznych w życiu wewnętrznem
Polski, wspomniał o roli Anglji w
zamachu majowym 1926 r.

Sprawozdanie stenograficzne z
tego posiedzenia na stronie 73/XXIX
zawiera następujący ustęp:

Poseł Baran:
»-»Nie jest to rzeczą nieznaną dla tego,

kto zna stosunki wewnętrzne Polski, że

właśnie Anglja sprawą tą więcej śię intere-
sowała, niż to samo państwo, które zrobiło

przewrót majowy. Bo nie jest to tajemnicą
światową, że przewrót majowy stał się za
zgodą i pod protekcją rządu wielkobrytyj-
skiego”,

Sprawozdanie stenograficzne no-
tuje, że w odpowiedzi na te słowa
posła Barana z ław poselskich roz-
legł się głos: Co to znaczy? — a po-
seł Wawrzynowski z BB. krzyknął:
Niech pan nie plecie glupstw!

Słowa posła Barana, w formie
przez nas podanej pozostały w spra-
wozdaniu stenograficznem Sejmu.

Podając „wiadomości' J. Steela
na odpowiedzialność tygodnika an-
gielskiego, dodać dla ścisłości nale-
ży, że „The Nation” jest stale cyto-
wany przez pisma sowieckie. Prasa
moskiewska niejednokrotnie już po-
woływała się na „The Nation“
zwłaszcza kiedy chodziło o stosunki
rosyjsko-angielskie oraz o próby
zorganizowania interwencji w Rosji.
Niezależnie od tego, czy wiadomości
tygodnika angielskiego są echem
obaw tych kół rosyjskich, które sta-
le wietrzą w Europie próby inter-
wencji, artykuł ten świadczy, jak o-
ceniany jest w angielskich kołach
radykalnych układ polsko-niemiecki
z dn. 26 stycznia b, r. i gdzie się wi-
dzi jego cele. Widzimy też z tego, jak niechętnie
te same koła angielskie traktują
Polskę. ‚
 

w zwycięstwo.
i skąd ma on mu dostarczać, To najwyraź-
niej uzewnętrzniło się w Ameryce, gdzie
duże domy towarowe stalowały sporo to-
warów w Niemczech i dopiero kiedy spo-
strzegłszy, że te towary nie są nabywane,
jako pochodzące z Niemiec, przestały je

wwozić'”. z

Na propagandę rządu niemiec-
kiego zagranicą czynaiki żydowskie
winny odpowiedzieć propagandą
wśród narodów rdzenaych, bo siła
żydowska polega na przychylności
wobec żydów szerokich mas:

„ — Tę propagandę słabo prowadziliś-
my, jakkolwiek właśnie my, a nie kto inny
jesteśmy skazany w naszej walce na zro-
zumienie wśród innych narodów”.

Pod wpływem żydowskiej propa-
gandy — bojkotu gospodarczego i w
zakresie kulturalnym — Niemcy bę-
dą musiały ulec w walce z żydow-
stwem:

„ — Niemcy będą pobite w trzecim,
czwartym roku. Dłużej nie wytrzymają blo-
kady gospodarczej, jak również moralnej.
Zależy to od naszej taktyki, czy przeprowa-
dzimy moralną i gospodarczą blokadę i kie-
dy to nastąpi”.

Hitler miał zapowiedzieć dalszą
walkę z żydowstwem. Autor mnie-
ma, że czynniki żydowskie mogą ją czech, byśmy nie uczuwali w krajach, w

których żyjemy, że położenie żydów nie-
mieckich, lub wyrażając się lepiej, że poli-
tyka przeciwżydowska w Niemczech działa
zakazująco na wszystkie kraje”.

sową swoją taktykę bojkotu Nie-
miec, która polegała na urabianiu o-
pinji tylko kupców żydowskich. Trze
ba odwołać się do spożywców:

„ — Nie jest prawdą, że rozstrzyga ku-
piec, jaki towar nabywa spożywca.  Spo-

Żydzi muszą zmienić dotychcza-|

zwycięsko przeprowadzić:
„ — Są widoki, że drugą bitwę może-

my prędzej wygrać, niż Hitler swoją drugą
bitwę, którą on zapowiada. Jest on osła-

| biony, nie ma pieniędzy, nie ma waluty,
nie ma wywozu, nie ma dobrej konjunktu-

W. swej walce z Hitlerem prze-
chodzą żydzi od ostatecznego zwąt-
pienia do przesadnej nadziei, zapo-
minając naraz o wszystkiem, co do-
tąd sami pisali. żywca właśnie dyktuje kupcowi, jaki towar
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Wobec tego, że od: rozporządze-
nia Pr. Rzp. z 31-go maja 1930, o
zwołaniu Soboru Prawosławnego u-
płynęiy cztery lata, a prace przygo-
towawcze nie zapowiadają rychłego
zwołania, odzywają się od czasu do
czasu w świecie prawosławnym w
Polsce głosy w tej sprawie. Ostatnio
pos. Sergjusz Chrucki, prawosławny
ukrainiec wołyński, zwrócił się, jako
poseł i jako członek Zebrania Przed-
soborowego Kościoła Prawosławne-
go, do św. Synodu pismem z 26-g0
marca r. b. Pos. Chrucxi pisze m. in.:

„Nie można np. powoływać się na to,
że trwa praca przygotowawcza do Soboru
i że skomplikowany charakter spraw, któ-
re mają być zdecydowane na Soborze, wy-
maga dłuższego zastanowienia się nad nie-
mi. Wszyscy przecież wiedzą, że prawie po-
łowa Komisyj przedsoborowych ani razu
jeszcze nie była zwoływanu. a inne zaied-

wie tylko rozpoczęły swa pracę. chociaż

referaty we wszystkich sprawach komisyj
przedsoborowych już od od lat kilku leżą
gotowe w komisjach...

Przykro stwierdzić, że obecnie wyższa
władza cerkiewna na żądanie czynników
urzędowych zgodziła się na prowadzenie

prac przygotowawczych do Soboru na innej
drodze, niż droga soborowa. Całkowite za-
stąpienie Zebrania Przedsoborowego przez

  tacyj,.

 

komisję mięsząną, w której Cerkiew Pra-| 

 

7е spraw Cerkwi Prawosławnej, -
wosławna reprezentowana jest oprócz

przedstawicieli urzędowyca jedynie przez
swych biskupów, zdaniem ogółu wiernych
osłabia bezsprzecznie pozycję. Cerkwi. w jej
rokowaniach z Rządem. : 7 drugiej strony

wroga dla prawosławia propaganda podno-
si, że komisja mieszana nie ograniczyła się
tylko do spraw związanych. z zewnętrznem
położeniem Cerkwi, do czego była wyłącz-
nie powołana, ale przedewszystkiem i naj-

bardziej dotychczas zajmowała się sprawa-
mi wewnętrznego ustroju Cerkwi, a te spra-

wy zgodnie z kanonami może decydować
tylko sama Cerkiew i wszelka ingerencja w
tych sprawach ze strony czynników ze-
wnętrznych, a tembardziej inowierczych
jest z natury rzeczy niedopuszczalna i może
wywołać wśród wierzących wielkie rozcza-
rowanie, Ogół wiernych i duchowieństwa
bardzo jest zaniepokojony tem, że: 1) Sobór

odkładany jest w nieskończoność, 2) praca
przygotowawcza do Soboru mie jest pro-
wadzona przez Zebranie Przedsoborowe i
3) sprawy wewnętrznego ustroju Cerkwi

rozpatrywane są. niezgodnie z kanonami

Cerkwi.

Pos, Chrucki twierdzi, że z po-
wodu tej zwłoki pows'aje rozgory-
czenie przeciw władzom Cerkwi
Prawosławnej, stprzyjające sekciar-
stwu, oraz że idea ustroju sobornego
jest jedynym prawdziwym. argumen-
tem przeciw katolicyzmowi.

Obozy pracy dla młodzieży.
Fundusz Pracy wydał zarządzenia

w sprawie otwarcia obozów ochotni-
czych dlą młodzieży. Obozy te uru-
chomione być mają w polowie bie-
żącego miesiąca w większych okrę-
gach przemysłowych, jak również i
na ziemiach wschodnich. Ustalony
został regulamin dla kandydatów do
tydh obozów. Wiszyscy ochotnicy
poddani będą badaniu lekarskiemu.
Przed zakwalifikowaniem ich do ba-
taljonu pracy, muszą odbyć próbę
10-ciodniową, poczem dopiero zosta-
ną zaliczeni do obozów, Ochotnikom
w czasie pierwszych dwóch tygodni
pobytu w ośrodkach pracy, przysłu-
giwać będzie prawo powrotu do
miejsca zamieszkania za zwrotem
kosztów przejazdu. Po za 50 gr. wy-
nagrodzeniem za każdy dzień prze-
pracowany i 5 zł. «wynagrodzeniem
miesięcznem składanem na  ksią-
żeczkę oszczędnościową, członkowie
bataljonów pracy otrzymywać będą
pełny wikt i umundurowanie, Kan-
dydaci do bataljonów pracy zgłasza-
ni będą przez organizacje młodzieży.
W ten sposób mają powstać obo-

zy pracy w Polsce. Nie jest to nowa
myśl. Inne państwa też czyniły bądź
czynią podobne próby. Po Bułgarji,
Niemczech, Austrji, Szwajcarji, Sta-
nach Zjednoczonych i Rosji sowie-
ckiej zastanawia się też nad tem za-
gadnieniem Czechosłowacja. Zobacz.
my, jak to wygląda gdźieindziej.

W. Bułgarji obozy pracy wprowa-
dzone zostały drogą ustawy już w r.
1920. Ówczesny dyktator Stambo-
lijski urządził obozy głównie w tym
celu, aby młodzież wychowywana
była w ducnu wojskowym i aby za-
stąpiła oną armję regularną, której
Bułgarji w: myśl postanowień trakta-
tów pokojowych mieć nie wolno.
Dopiero na dalszym planie znajdo-
wały się cele wychowawcze  spo-
łeczne i gospodarcze, budową dróg,
ożywienie rolnictwa, rozwinięcie
życia gospodarczego bez pożyczek
zagranicznych. (Od maja 1921 do
końca roku 1928 w bułgarskich obo-
zach ' pracy zatrudniono ogółem
154.540 ludzi, którzy pracowali przy
budowie i naprawie dróg, kolei, przy
robotach meljoracyjnych i w przed-
siębiorstwach przemysłowych, Ogó-
łem wykonano 13,578.830 dni robo-
czych z finansowym efektem 1.193
miljonów lewów. Ani obowiązek pra
cy ani samo wykonywanie robót
przez kolonje robocze nie spełniły
pokładanych w nich nadziei. Bułga-
rja nie zdołała ożywić w ten sposób
swego życia gospodarczego, a jej
położenie gospodarcze i obecnie
jeszcze jest nie pocieszające. Teo-
retycznie postanowiono, że kolonie
robocze mają wykonywać tylko te
roboty, które inaczej nie dałyby się
wykonać, w praktyce zaś obozy pra-
cy wykonywały prace wszelkiego
rodzaju, nietylko drogowe na linjach
pobocznych, ale i na linjach głów-

nych, kolejach lotniskach, w fabry-
kach i na roli, W ostatnich latach o-
bozy pracy występowały jako kon-
kurenci prywatnych firm przy udzie-
laniu pracy, np. przy osuszaniu mo-
czarów Karaboas w: dolinie Dunaju,
gdzie oddziały p.acy o sile 15.000 lu-
dzi były tańsze o 27 procentów od
firm ze zwykłymi robotnikami.

Obozy pracy hitlerowskich Nie-
miec, zwłaszcza ich .,Freiwilliger
Arbeitsdienst“ it. zw. „Deutsches
Arbeitsdiencijahr“ wyrastają w o-
gromną siłę pomocniczą hitlerow-
skiego aparatu. Do obozów przyjmo-
wani są młodzi ludzie do 25 lat.
Dawniej udział w obozach był ocho-
tniczy. Koiisarz Rzeszy skorzystał
ze swych praw i uznał pracę w obo-
zach robotniczych zą obowiązkową,
począwszy od 1 stycznia 1934 r. Je-
żeli mówi się o celach kolonij robo-
czych w Niemczech, to wymienia się
tu przedewszystkiem zadania kolo-
nizacyjne, roboty meljoracyjne, re-
gulację rzek i t. p. Obozy te jednak
służą do zmilitaryzowania wszelkie-
go życia w Niemczech. Świadczy o
tem nietylko organizacja obozów
pracy, ale i program pracy w nich.
Przed laty Ententa interwenjowała
w Bułgarji, kiedy tam poczęto za-
kładać obozy o charakterze nawpół-
wojskowym. Dziś jesteśmy świadka-
mi takiego zjawiska na większą ska-
lę w Niemczech. Niemcy stają się
wielkim arsenałem wojennym. Licz-
ba członków kolonij roboczych wy-
nosiła pod koniec roku 1933 około
300.000. Przez zaprowadzenie „Ar-
beitsdienstjahr“ od 4 stycznia 1934
liczba ta znacznie wzrosłą i dziś
można mówić o 1 miljonie młodych
ludzi, poddanych dyscyplinie obozo-
wo-wojskowej.

W. Austrji ochotniczy udział w
kolonjach roboczych wprowadzony
został w'roku 1932. Ustawa, regulu-
jąca tę kwestję, podobną jest do u-
stawy niemieckiej, Zarówno w Niem
czech jak i w Austrji głoszono zasa-
dę, że kolonje pracy nie powinny
zabierać pracy normalnym robotni-
kom. Krąg pracy rozszerzał się tak,
że obecnie w Niemczech i Austrji
kolonje robocze wykonują wszelkie
robotyi to nietylko dla korporacyj
publicznych, ale i dla różnych insty-
tucyj, spółdzielni ba, nawet klubów
sportowych i dla jednostek. O ile
chodzi o koszta, w Bułgarji przypa-
dało według oficjalnych obliczeń
40 — 50 lewów na jedną osobę, t. j.
3 do 3,50 zł., w Niemczech koszta
utrzymania jednej osoby wynoszą 2
marki, w Austrji 2 i pół szylinga.

W. Polsce sprawa zakrojona jest
na mniejszą skalę, Pomimo to stoi
też pod znakiem zapytania z punktu
widzenia pożytku dla zmniejszenia
bezrobocia. '

Najlepszym ną to środkiem było-
by ożywienie życia gospodarczego.

 

Z powodu obozów
pracy.

Losy wystawy
w Warszawie. 

W. związku z wiadomością о!
wprowadzeniu oddziałów  ochotni-
czych do Forąbki (woj. krakowskie
przy budowie zapory na Sole, wśród
miejscowyca robotników nastąpiło
silne wzburzenie i zaniepokojenie.
£biorowo zaprotestowano przeciwko
wprowadzeniu ochotniczych drużyn
robotniczych wtedy, kiedy miejscowi
robotnicy nie mają pracy. Powiado-
mione o tem władze, zarządziły przy
jazd większych oddziałów policyj-
nych z Krakowa i Białej, tak że po-
sterunek policji w Po1ąbce został
wzmocniony do siły 30 ludzi, których
zakwaterowano na kolonji urzędni-
czej, |

Wie wtorek przybył do Porąbki|
wicewojewoda z Krakowa oraz
przedstawiciele starostw z Bielska i
Białej w celu zapoznania się z sy-
tuacją na miejscu. Narazie nastąpiło
pewne uspokojcnie ze względu na
zapewnienie wiadz, że żądania ro-
botników zostaną uwzględnione.

Oficerowie a kampanja
przeciw Sienkiewiczowi.
(W związku z wiadomościami o

skreśleniu dzic! Sienkiewicza ze
spisu obowiązkowej lektury w szko-
łachi enuncjac „mi w „Pionie“ p.
Górki w spraw.- dzieł Sienkiewicza,
walne zgromadzenie Zw. oficerów
W. P. w stanie spoczynku we Lwo-
wie uchwaliło protest.

Walne. zgromadzenie podnosi w
proteście bohaterstwo i poświęcenie

Wkrótce ma być zdecydowana
sprawa wszechświatowej wystawy
w Warszawie, przygotowanej na rok
1934, Wystawa miała się odbyć na
Saskiej Kępie. Miasto zakupiło tam
większy teren i przystąpiło do bu-
dowy kanału odwadniającego i robót
ziemnych. Tymczasem okazało się,

- że Saska Kępa nie nadaje się do u-
rządzenia wystawy, a grunt jest po-
prostu zabagniony, Wobec tego wy-
łonił się projekt urządzenia wystawy
w Wi wie.

Sprawa nie została jeszcze zde-
cydowana i jest możliwe, że zamiar
urządzenia wystawy wogóle zostanie
porzucony.

Kengres geograficzny.
| Międzynarodowy Kongres Geo-
graficzny zbierze się tego roku w
Włarszawie w dniach od 23 do 31
sierpnia, Zgromadzi on przedstawi-
cieli geośratji i nauk geograiicznych
z blisko 30 krajów, Znajdą się wśród
nich wybitni uczeni, niekiedy wy-
próbowani przyjaciele Polski. Fo raz
pierwszy zbiorą się w Polsce ludzie,
do których zawodu należy poznawa-
nie kraju. W licznych wycieczkach
po Polsce oraz w specjalnie zorgani-
zowanych wykładach dana będzie
uczestnikom możność bezpośrednie-
go zetknięcia się z najważniejszemi
zagadnieniami przyrody i życia go-
spodarczego Polski. Prócz tego oma-
wiane będą w sekcjach i komisjach
tak ważne problemy życia współ-
czesnego, jak typy kolonij, zjawiska
emigracji i aklimatyzacji, wpływ
środowiska geogtalicznego na Ко-
munikację lotniczą i samochodową,
prawa geograficzne rozmieszczenia
przemysłu, geografja miast, osiedla
wiejskie, regjonalizacja geograficz-
na, zagadnienie przeludnienia i t. p.

"PL Katol. Stowarzyszenia Polek.|
Katolickie Stowarzyszenie Polek

przy parafji św. Ap. Filipa i Jakóba
obchodziło uroczyście swoje patro-
nalne święto w dniu 9 b. m. Po wo-
tywie, podczas której członkinie
przystąpiły wspólnie do Komunji św.
zebrały się przed ołtarzem Matki
Boskiej Nieustającej Pomocy i po
odmówieniu głośno akiu poświęcenia
się Bogarodzicy, swej 'Wszechpo-
tężnej Patronce, prosiły Ją gorąco ©
zdrowie dla Najdostojniejszego Ar-
cypasterza.

(Wieczorem po nieszporach odby-
ła się w sali parafjalnej przy kościele
uroczysta Akademja w celu uświet-
nienia święta Zwiastowanią oraz
uczczenia ks. Jana Bosko z powodu
jego kanonizacji, Program Akademii
był bardzo urozmaicony, złożyły się
nań trzy przemówienia, dwie dekla-
macje, oraz śpiew znanej artystki,
p. Plejewskiej, przy towarzyszeniu p.
Dąbrowskiej i chóru kościelnego
pod kierownictwem p. Łuniewskiego,
miejscowego organisty. Sala była
przepełniona

| W związku z uczczeniem św. Ja-
na Bosko, jako patrona wychowaw-
ców, poruszono sprawę szkolnictwa
i uchwalono jednogłośnie następują-
|cą rezolucję: Żądamy: 1) Katolickiej
szkoły, współdziałającej z domem i
kościołemi, 2) Katolickich metod wy-
chowania i nauczania, opartych o
zasady religji i etyki katolickiej, 3)
Katolickich nauczycieli nie z nazwy,
lecz z ducha, którzy mają być wzo-
rem i przykładem dla naszej mło-
dzieży.

Jesiotr wagi 169 kg.
na Helu.

W czasie połowu- łososi wzdłuż
brzegów półwyspu Helskiego udało
się rybakowi Budziszowi złowić nie-
bywałych rozmiarów jesiotra, Z
wielkim trudem rybę wydobyto i
władowano ną barkę, Okazało się,
że jesiotr ten ważył 169 kg. Ze wzglę
du na to, że złowienie jesiotra na
wodach polskich jest bardzo rzadkim
wypadkiem, wspaniały okaz tej ryby
wzbudził powszechny zachwyt. Po-
nieważ cena zdobyczy przekroczyła

 

kazu nie jest rzeczą łatwą, Budzisz z
trudnością znalazł nabywcę w jedńej
z wędzarń helskich. Jesiotra na brze
gu natychmiast zabito, śdyż po wy-
dobyciu z wody uderzeniem ogona
zdołał jednego z rybaków powalić na
ziemię, 
 

£ POGRANICZA.
Otwarcie granicy

Na wszystkich odcinkach gra-
nicznych otwarto granicę polsko-
litewską dlą ruchu rolnego. W ostat-
nich dwóch dniach granicę polsko-

Zapoczątkowana w 1931 roku
kolonizacja pogranicza polskiego
przez element litewski rolniczy trwa
dalej. W! bieżącym roku przystą-
piono do osadzenia na roli w pow.

Manewry
Z pogranicza donoszą, iż na przed-

olickim,  marjampolskim, koszedar- |

polsko-litewskiej.
litewską przekroczyło z terenu pol-
skiego i litewskiego zgórą 300 rol-

jników, Na granicy odbywa się ruch
| normalnie.

Kolonizacja pogrznicza polskiego.
skim, kalwaryjskim, wiłkomierskim,

 jezioroskim: 3 tys. rolników rdzen-
nych Litwinów, sprowadzonych z
powiatów: telszewskiego, birżań-
| skiego, kow.eńskiego i taurogskiego.

litewskie.
,i dwa kawelerji oraz wojska tech-

działających osób w. powieściach". orańskiem w Litwie odbyły się niczne z Kowna, W taktyce ma-
Sienkiewicza, na którym to wzorze
kształtowały się pokolenia, pogłę-
biając poczucie cnót patrjotycznych
i obywatelskich, podejmując piękną
tradycję żołnierza polskiego i armji
polskiej.

Walne zgromadzenie zwraca się
do Związków pokrewnych, o zajęcie
analogicznego stanowiska w obronie
honoru, godności i sławy rycerzy
polskich protoplastów obecnego bo-
haterskiego i ołiarnego żołnierza
polskiego.

Sprawa jest dziś już nieaktualna,
jeśli chodzi o szkoły, wobec zaprze-
czenia ministerstwa oświaty. Notu-
jemy wszakże głos wojskowych, jako
charakterystyczny z pówodu kampa

| manewry litewskie. W manewrach
brało udziai parę pułków piechoty

Władze litewskie na pograniczu
polsko-litewskiem w ciągu  ostat-
nich miesięcy wzniosły około 30

W rejonie Wiżajn zatrzymano
mleczarkę, niejaką Kazimierę Lisko-
wiczową, tióra w dzbanku z mle-
kiem miała 10 klg. sachary, ukrytej
w $gumowym nieprzemakalnym wor-
ku. Liskowiczowa oświadczyła, iż nji przeciw Sienkiewiczowi. —
pewien handlarz dal jej woreczek i
zapłacił 5 zł. celem: dostarczenia go

strażnic na poszczególnych odcin-;

newrowej był atak na Wilno i
Grodno,

Pospieszne wznoszenie strażnic litewskich,
kach. W rejonie orańskim, olkienic-
kim i Druskienik zbudowano 12 no-
wych strażnic.

!

Sacharyna w mieku.
dó osady Mirkowszczyzna.

| W wyniku ścisłego dochodzenia
stwierdzono. iż Liskowiczowa jest
zawodową przemytniczką i stała od
dłuższego czasu na usługach bandy
przemytniczej, która obecnie jest li-
D
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KRONIKA.
Znaczne sumy na

Tymczasowy Komitet Litewski|

małe potrzeby.
Niezależnie od tego na terenieOtrzymał z Kowna 20 tys. dolarów|Warszawy czynione są usilne stara-Ra zorganizowanie pomocy materjal-|

Rej dla garstki ludności litewskiej,
otkniętej klęską nieurodzaju w ub.

roku.
Komitet litewski w Wilnie prze-

kazał pewną sumę organizacjom li-
tewskim w pow. święciańskim i bra-
sławskim.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Nocą i rano przeważnie pochmur-
Noz opadami, zwłaszcza w dzielni-
<ach południowych; w ciągu dnia
Tozpogodzenia, począwszy od pół-
Nocy kraju. Chłodno. Umiarkowane
Wiatry z kierunków północnych.

DYŻURY APTEK.

dyżurują

 

Dziś
apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul.
Pokulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i

róścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
nipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Na intencję Tow. Pań Mił.

$w..Wincentego а Paulo. W nie.
dzielę 15 b. m, jako w rocznicę
Przenies'enia relikwji $w. Wincen-
tego a Peulo, odprawosą zostarie
sza Św. na intencję naszego Stow,

w kościele O.O Msjonarzy o godz.
S-ej, na którą zapr=sza wszystkich
Członków czynnych, wspierają «ch
I sympatyków Zarząd Rady © ntral-

następujące

23 (telef.
w

w mocy

nia Litwinów o uzyskanie zezwole-
nia na przetransportowanie 8 wago-,
nów żywności z Litwy na teren
Wileńszczyzny. Starania te narazie
nie odniosły skutku, lecz Litwini
spodziewają się, iż władze centralne
udzielą zezwolenie na przewiezienie
transportu żywności.
 

— Walne zebranie Zw. Oflice-
rów Rezerwy. W myśl $ 16 Statu-
tu Z. O. R. Rz. Pol. walne zgroma-
dzenie członków Koła wil. Związku
oficerów rezerwy odbędzie się winie-
dzielę 15 b. m. w lokalu Związko-
wym przy ul. Mickiewicza 22a m.4
o godz. 11.30 w pierwszym terminie
i o godz. 12ej w drugim terminie.
W piątek 13 b m. w godz. od

6ej do 8ej odbędzie się wykład
„|„Rozpoznanie, Zasady ogólne: orga-
nizacja, rodzaje rozpoznania lotnicze,
kawelerji samodzielnej i dywizyjnej
i piechoty",
— Kuchnia „Caritas“ rozbudo-

wuje się coraz bardziej Roboty
nad urządzeniem drugiej sali nad
kuchnią „Caritssu” w murach Kon-
wentu OO. B»nif.atrów przy placu
Napoleona
przód i wkró ce zostaną zakończone,
Już obecnie
c'ęść remontu Prace nad odaawia-
niem lokalu zakończą się jeszcze

raźno posuwzją się na-

wykonano

bieżącym tygodniu, natomiast
pozostaną do wykonania urządzeni»

|decydujących dla życia gospodar-
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

DZIENNIK WIEENSKI

OGÓLNE ZEBRANIE WILEŃSKIEJ IZBY
PRZEMYSŁOWO - HANDLOWEJ.

numerze wczorajszym podaliśmy po-
bieżnie przebieg ogólnego zebrania Wil.

|lzby Przemysłowo-Handlowej. Dziś nato-
'miast zamieszczamy szczegółowe sprawo-
zdanie, uwzględniając przedewszystkiem te
części obrad, w których poruszano sprawy,
interesujące szerszy ogół.

Onegdajsze zebranie ogólne Izby
Przemys.owo-Handlowej, w którem
wzięło udział około 60 radców z te-
renu calegu okręgu Izby, nie miało
na porządku dziennym ważnych
„Spraw, o zasadniczem znaczeniu,

czego Wileńszczyzny, A jedynie
były rozpatrywane kwestje bądź
stare, co do których należało po-
wziąć jakies uchwały o drugorzęd-
nem znaczeniu, bądź też mało jesz-
cze skrystalizowane projekty, wy-
magające tylko szczegółowego omó-
wienia.

Zebranie miało raczej charakter
sprawozdawczy. Sprawozdania nie
odczytywano na zebraniu, gdyż
wszyscy radcowie otrzymali je w
postaci broszurki, nawiasem mówiąc,
dość luksusowo wydanej, którą ro-
zesłano im na kilka tygodni przed
zebraniem. Dyskusja była ożywio-
na, zabierało w niej głos wiele osób,
mie wykroczyłą jednak poza ramy
sprawozdania.

Jak wykazuje sprawozdanie, rok. 
większą | otenzywna,

ь wnętrza. Roboty prowadzone są„ki zie Św. Win- z funduszów Społecznego Komitetu
e e? Z MIASTA.|19 Walki z Żebractwem i Włóczę-

gostwem w Wlaie przy udziale

litewskiego w Wilnie. W Wine
awił przejazdem do Rygi

Litewskiego Towarzystwa Rolni 'zego
<członek licznych orgsnizacyj rol-

Niczo- przemysłowych, dr. Liszejtis
przez pewien czas

2 Czechosłowacji, Austrji, a ostatn'o
w Polsce.  Liszejtis udał się do
Kowna.
— Ożywiena działalność ochot

Niczych straży pożarnych. W dniu
10 b. m. odbyła się w lokalu miej-
skiej

— Przedstawiciel roinictwa  
szejtis bawił

straży pożarnej odprawa na-
Szelników ochotniczych straży po-
ornych m. Wilna i ich zastępców.
a odprawę przybyło 18 delegatów

* 9 stražy ochotriczych. Odprawę
Przeprowadził podinsp Szwed, oma
Wiając z obecnymi ogólne wytyczne
„o programu prac wokresie letnim.

„ In om-+wiano sorawy: organiza
“ji stražackiego klubu Sportowego,
raz akcję przygotowswczą do ob
hodu święta patrona straży pożar
dych św. Fiorjana. Na zakończenie
Adoprawy powołano Komisję dyscy
Plinarną w następującym składzie:
Majora Różyckiego, podinspextora
Szweda, rotm. Hermanowicza i na
zelnika Skuta,
= Słaby ruch budowlany. Ruch

udowiany w Wilnie jest w ałej
Pelni. Na terenie w.elki-go Wina
„Uduje się około 60 domów drew-
lanych | kila muowanych N+
tenie N. Wlejki, Kelonji wil-ń

„ej w b. r stanie około 20 bu

 

  
  
   

  

 

nków drewnianych. Ruch budo-
any w Wilnie jest na cół siaby

od kredy
udzielają ką o

 M
Zależniony przeweżcie

„w, których banki

Z
Ę

Ar hdiecezjalnego Związku Towa-
zystw D broczyrin-šc „Caritas“.
— Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy Dzś w sali testralnej
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro-
botniczego (Metropolitalna Nr. 1)
ks. Jan Rzymełko wygłosi pogadankę
dyskusyjną, ilustroweną przezroczam!
p.t. „O polskiej emigracji w Bra-
zy ji". Początek o godz 7-ej wiecz
Wstęp dla wszystkich bezpłatny.

Związek Pań Domu. Dzś
o godz 6 w sali T wa Kredytowego
oabędzie się zebranie Z P. D Dyr.
Szkoły Ogrodniczej p. Roman Krauss
wygłosi odczyt p. t: „Zdobienie
balkonów i ogródków podwėrzo
wych“, ы

SPRAWY RZEMIEšLNICZE,
— Likwidacja Sirajku cieśli

Po jednodniowej przerwie w pracy
zlikwidowany został strajk cieśli za
trudoionych przy wznoszeniu bu
dowli przy ul. Utaūskiej w Wilnie
Strajkujący powrócili
dniu 11 bm

do pracy w

SPRAWY ROBOTNICZE,
— Ustaienie składu Nadzw.

Komisji Rozjemczej. Wczoraj zra
па w laspektoracie Pracy przy ul.
Ostrobramskiej 19, odbyła się kon
ferencja właścicieli
miejskich z dozorcami domowym

nieruchomości

W wyniku narad ustalono stład
nad'-wy-zajnej Komisji Rozjemcze,,
która zajmie się opracowywaniem
wysokości
«ych d'a dozorców domowych.

stawek wynagrodzenio

Wskiad Komisji weszło so 4
przedsta iceli z cb; stro”

SPRAWY ŻYDOWSKIE.

ubiegły był 'rokiem przygotowaw-
czej pracy do akcji przeciwstawia-
nią się skutkom kryzysu. Akcja

zaznaczona już zlekka
na niektórych odcinkach w r. 1932,
dochodzi do głosu w sposób coraz
wyraźniejszy. Rzucono w  społe-
czeństwo szereg haseł i w myśl ich
Izba prowadziłą swą akcję w kie-
runku podniesienia w sposób za-
sadniczy i trwały stanu gospodar-
czego ziem północno-wschodnich.
Wyniki działalności Izby w toku tej
akcji — jak twierdzi sprawozda-
nie — były na poszczególnych od-

sprzedawanych na Wileńszczyźnie.
W. tem mniej więcej konkrety-

zuje się cała działalność Izby w
roku ubiegiym. Działalność zaś te-
goroczną — jak twierdzi p, dyr.
Barański w sprawozdaniu za 1-szy
kwartał 1934 r. — idzie zupełnie po
tej samej linji, mając głównie na
celu pomyślne załatwienie wspo-
mnianych wyżej spraw.

W. dyskusji nad sprawozdaniami
zabrał głos p. Mieczysław Żejmo,
który wzywał władze Izby do dal-
szych starań w celu decentralizacji
dostaw do urzędów i różnych insty-
tucyj publicznych. Mówca zgłosił
jednocześnie wniosek, domagający
się od tych instytucyj zaopatrywa-
Ogólne zebranie 2.
nia się we wszelkie materjały biu-
rowe w Wilnie, a nie w Warszawie.

Z inicjatywy Izby wprowadzone
zostały uproszczone księgi buchalte-
ryjne dla przedsiębiorstw handlo-
wych w celu wykazywania faktycz-
nego obroiu i dochodu. Jak więc
z tego wynika, księgi te głównie
wprowadzono dla władz skarbo-
wych. Tymczasem okazuje się, że
w wielu wypadkach urzędy skarbo-
we nie liczyły się z niemi, To też
na wniosek p. Kowalskiego uchwa-
lono zwrócić się do władz skarbo-
wych z prośbą o uznawanie tych
ksiąg.

P. dyrektor K. Niżyński wygłosił
dłuższy reierat, omawiając w nim
kwestję podniesienia stanu $ospo-
darczego Wileńszczyzny. Prelegent
zwrócił szczególną uwagę na jedną
stronę zagadnienia, mianowicie na
udostępnienie nabywanią przez Wi-
leńszczyznę po cenach niższych pro-
dukcji z innych dzielnic Polski.

Zebranie zaaprobowało sprawo-
zdania.

Po załatwieniu kilku drobnych
spraw, jak uchwalenie poprawek
do statutu stypendjum im. Prezy- cinkach bardzo różne, a w szeregu

wypadków prace Izby odniosły po-
żądany efekt. Należy tu wymienić
dodatnie wyniki starań o powię-
kszenie dotacyj funduszu pracy dla
terenu Izby oraz postępy w dzie-
dzinie budowy urządzeń komunika-
cyjnych. W trakcie realizacji jest
myśl budowy portu rzecznego w
Drut.

Z uwagi na niekorzystne położe-
nie geograficzne swego okręgu, Izba
czyniła starania o uznanie zasady
generalnych preferencyj w zakresie
taryf przewozowych. Pewne dodat-
nie wyniki osiągnięto również w
dziedzinie podatkowej, co między
innemi znalazło swój wyraz w ul-
gach w podatku przemysłowym dla
przemysłu garbarskiego, tartacznego
i tekturowni. Natomiast starania o zmniejszenie podatku od uboju nie
dały pozytywnych rezultatów, Po-
zatem lzba prowadziła akcję nad
rozwojem ruchu turystycznego na
naszych ziemiach oraz na rzecz de-
centralizacji dostaw dla lokalnych
urzędów i instytucyj publicznych i
czyniła starania o uzyskanie zniżek

denta Mościckiego i innych, radca
Braz wygłosił referat o nowej ordy-
nacji podatkowej. Prelegent porów-
nał dotychczasowe przepisy z no-
wemi i wyjaśnił, w jakiej mierze
opinje Izb zostały uwzgiędnione.
Poddał następnie nowe przepisy
krytyce, stwierdzając, że mogą one
płatnikom stworzyć poważne nie-
bezpieczeństwo. Žniesienie np. ko-
misyj szacunkowych, a zastąpienie
ich przez urzędy skarbowe, pozba-
wia społeczeństwo wpływu na wy-
miary podatkowe.

W. wolnych wnioskach p. Ko-
walski poruszył sprawę dyplomów
pożyczki wewnętrznej, o czem już
wczoraj wspominaliśmy. :

Pozatem _ zebranie uchwaliło
wniosek p. Gołębiowskiego, wyra-
żający postulat, by monety polskie
różnej wartości nie były do siebie
podobne kształtem.

Z innych spraw należy wymienić
jeszcze zaakceptowanie zredukowa-
nego budżetu w wysokości ponad
300.000 złotych oraz wybór J. Cho-
lema na radcę Izby w miejsce ustę-
pującego inž. Kroszkina.  m.r. s. na ceny artykułów  kartelowych,

W dniu wczorajszym odbyło się:
w Izbie Przemysłowo-Handiowej ze-|
branie komisji finansowo-kredyto-
wej lzby z udziałem dyrektorów
wszystkich banków wileńskich, Izby

Kredytowe postulaty Wileńszczyzny.
W. czasie obrad przedstawiciele

poszczególnych grup gospodarczych
formułowal postulaty w zakresie
kredytów, jakie mają być przedło-
żone prezesowi Banku Gospodar-

+
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Zaburzenia żołądkowe i kiszkowe, pod-
legają zanikowi przez stosowanie codzien-
nie jednej szklanki naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka-Józeta”. Żądać w aptekach i
drogerjach. 8364/1
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Wczoraj w nocy władze policyj-
ne przeprowadziły w mieście szereg
rewizyj u agentów aferzysty Wol-
berga, dyrektora „Towarzystwa
Bankowego* z Grodna. Między in-
nemi zarządzono rewizję u Hirsza
Sałudzkiego (Subocz 2), który, jak
się okazuje, był zastępcą Wolberga

Dziwne praktyki

Niemal na wszystkich skrzyżo-
waniach bardziej ruchiiwych ulic na-
szego miasta widzimy wózki z wodą
sodową, cukierkami i owocami,

Są to jakby drobne sklepiki pod
_gołem niebiem.

Dlaczego mają one kształt wóz-
| ków, właściwie nikt nie wie bo sto-
ją nieruchomo na jednem miejscu i
nigdy nic nie przewożą.

Sezon handlowy rozpoczyna się z
nastaniem wiosny, t. j. jak tylko się
ociepli do tego stopnia, by ludzie po-
częli nabierać ochoty do spożywania
słodyczy i picia wody na świeżem
powietrzu.

Z nastaniem mrozów te uliczne
sklepiki automatycznie się zwijają,

 
miejscu aż do pierwszych cieplej-
szych dni wiosennych,

Właściciele tych „przedsię-
biorstw handlowych* za „dawnych
dobrych czasów” płacili miesięcznie
magistratowi po 3 złote miesięcznie,
przyczem podatek ter ściągano z
nich tylko w okresie, w którym han-
del istotnie się odbywał.

W. zimie byli oni z podatku zwal-
niani,

Ale te „dobre czasy” skończyły
się niebawem.
W roku 1926-ym podniesiono po-

datek do wysokości 6 złotych mie-
sięcznie, ą więc akurat o 100 proc.

Skok, trzeba przyznać, bardzo
wysoki. Wszakże, dopóki były cza-
sy „wysokiej konjunktury”, wszyst-
ko' szło dobrze i właściciele wózków
podwyższony podatek płacili.

Jednakże przyszedł okres mniej
pomyślnej konjunktury i zarobki po-
częły spadać z zawiotną wprost
szybkością. Musiano też obniżyć ce-
ny sprzedawanych smakołyków. Wy
starczy powołać się ne fakt, że do
1930 r. szklaneczkę wody sodowej
sprzedawano za 10 gr., gdy obecnie
pobiera się za nią tylko 5 gr. Dziš
właściciele najlepiej rozmieszczo-
nych wózków targują od 2 do 3 zło-
tych dziennie co miesięcznie wynosi
w najlepszym wypadku około 100 zł.
WI takich warunkach podwyższanie
jeszcze bardziej opłat od wózków

' doprowadzić musiałoby do ostatecz-
| nej ruiny właścicieli wózków.

A jednakw listopadzie ubiegłego
roku zapadła w. radzie miejskiej
uchwała o podwyższeniu opłat do 8

NN,

 

Najdelika ali

   

aczkolwiek same wózki pozostają па

Masowe rewizje śród wileńskich agentów
oszukańczego „Tow. Bankowego" w Grodnie.

na terenie Wileńszczyzny. W czasie
rewizji, których ogólna liczba prze-
kracza 60, znaleziono i zakwestjo-
nowano około 2.000 podrobionych
obligacyj dolarówkowych. Obligacje
lie agenci Wolberga wmówili naiw-
|nym, ciągnąc z iego pokaźne ko-
| rzyści.

ze sprzedawcami
ulicznymi.

złotych miesięcznie,
Dlaczego w okresie powszechne*

$o obniżania podatków (opłaty od
|strażganów na targach obniżono 6
25 proc.) akurat właścicieli wózków
uznano za zdolnych do ponoszenia
jeszcze wyższych ciężarów, pozosta-
nie tajemnicą naszyca „ojców mia-
sta“,

Nie dość tego, bo jednocześnie
kazano im płacić poda'ek także'i za
okres zimowy, kiedy wszelki tego
rodzaju handel całkowicie ustaje.

Zresztą, czy to ostatnie zarządze-
nie opiera się na jakimś przepisie,
czy powstało z inicjatywy odpowied-
niego referenta dziaiu porządku i
rynków, narazie nie zdołaliśmy usta-
lić, Słowem, płacić kazano, jak rów-
nież polecono na zimę zabrać wózki
z miejsc stałego postoju.

Wśród handlarzy wywołało to
zarządzenie duże poruszenie, gdyż
uderzało ich bardziej dotkliwie w
najczulsze miejsce — w kieszeń,

Gdyby przynajmniej miało się
pewność, że z nastaniem wiosny da
się znów spokojnie powrócić do han-
dlu. Ale tak nie było, bo niektórych
właścicieli wózkówi to tych właśnie,
którzy rozporządzenia władz miej-
skich usłuchali, spotkała niemiła nie
spodzianka ponieważ tymczasem re-
ferent, kierujący tą sprawą, p. Ro-
gowski, odnajął ich miejsca mnym 0-
sobom,

Wywołało to słuszne rozgorycze-
nie. Wysłano więc delegację do pre-
zydenta miasta z prostą o uporząd-
kowania całej sprawy _ Prezydent
Maleszewski przyjął delegację dn.
9. L r. b. nader życziiwie, obiecał
przynajmniej sprawę cpłat za okres
zimowy pomyślnie załatwić, ale po-
mimo tej obietnicy sprewa pozostała
w zawieszeniu i tylko niektórym han
dlarzom obniżono opłaty indywidu-
alnie.

Próbowano ponownie ingerować
u prezydenta, ale bez skutku, gdyž
dr. Maleszewski dla biednych skle-
pikarzy już nie miał czasu i podanie
spoczęło w kancelarji.

Obecnie, gdy nadeszła wiosna,
sprawa stała się szczególnie aktual-
,ną, ponieważ wielu sprzedawców nie
będzie w stanie uiścić takwygóro-
wanych opłat, śdyż wraz z „zaległo-
šciami“ za zimę wypadnie płacić
miesięcznie po 16 złotych, co w o- *
becnych warunkach jest ciężarem
ponad siły.

Warto nadmienić, że los właści-
cieli wózków bynajmmej nie należy
do szczęśliwych.

Większość popadła w długi ma

 
Ostrożnie. — Żydzi niezadowoleni z wo- Roka au „asian : : : = iai L : ‹. , zby zemieślniczej,|stwa Krajowego, przybywającemu w BO) nieopiacone komorne 1 inne podatki,SPRAWY MIEJSKIE. AE wach ь A Związku Przemysłowców,  Spół-|przyszłym tygodniu do Wilna. ża tak że i bez tego odmawiają sobie
— Repartycja kredytów na PARZE OMAWIAJĄC ZY dzielni i t. d. ao

i dzieciom rzeczy nawet namiezbęd-
  
  

 

   

   
   
  

  

 

  

  
  

 

konferencji, jaka odbyła się w U:.e
dzie Wojewódzkim w sprawie poć
niesienia stanu gospodarczego ziem

niejszych, byleby koniec z końcem
związać.

Wielu też skarży się na szyka-

 

*zbudowę. Ws<zoraj w Magistracie
|jfbyło się posiedzenie Komitetu
„zbudowy. Porządek dzienny wy-

etai III GE USSa ATI DOW ATALSSUTO
Teatr I muzyka lodje (płyty). 15.50: Audycja dla dzieci —  

  

„| północno wsc nich, podkreśla, że słuchowisko. 16.20: „Wychowawcze zna- Ak „ada
aa a Koniėrėliėj" newkh w — Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o czenie rodziny” —odczyt. 16.35: Koncert R ich przez wiadze SPY% z treścią podań  reflektantów |sunela na czoło troskę o rolnictwo, |gódż © więcz „Rodzina” — A. Słonim- Paidės ėsDół DOO jk —> jaisУгпапо kilkadziesiąt požyczek.|Pozostawiajac na dalszym plenie in-| skiego. - м, 18.10: Słuchowisko. Skrzynka. pocztowa ZO O IIS

niedługim czasie odbędzie się|ne zagadnienia gospodarcze. Punk Jutro „Rodzina”. 19.20: Wil. wiad, kolejowe, Odczyt aktu-
alny. Kom. sport, Wil. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02: Kon-
cert popularny Godzina życzeń (płyty).
Kom. meteor 23,05: Muzyka tan,

— Teatr Objazdowy — gra dziś do-
skonałą komedję w 3-ch aktach T. Łopa-
lewskiego „Aurelciu nie rób tego” w Mo-

„Pa tem wyjścia były „momenty patrjo-
tyczne*, mające na celu usunąć
pośrednika, podnoszącego cenę pro-

siedzenie Komitetu poświęcone
"zpatrzeniu podań osób ubiegają-

„łch się o pożyczki na przebudowę Z KRAJU.iużych mieszkań na łe. Na cel| duktów. Sprowadza to, zdaniem| łodecznie, 13. IV. w Kraśnem. Piątek, dnia 13 kwietnia, © || ne— Wilnubiedyt + 2 „Cojta“, calą sprawę na falszywe — Teatr-Kino „Colosseum“ — gra dziś { 7.00:"С5?ь.;: =и Ьёшд:у Молёи_п‘\‹.! Ostatnie transporty żywności dla głodnych.

Е
в < $ 8е т MR К ‚57; й А О: rie; 2 ч

kości 100000 złotych. drogi, gdyż, jeżeli rzeczywiście chce| sensacyjny film, ciekawie ilustrujący dzieje Zb Kant <etdic, 12.33:Wyjątki z W dniu wczorajszym na teren przeznaczony na tegoroczne zasiewy
bandy klubu włamywaczy — p. t. „Klub
Dżentelmenów". Na scenie skecz z reper-
tuaru „Na ćwiczeniach”,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś u-

się ratować wileńszczyznę i jej lud-
ność, trzeba znaleźć szerokie po
dejście do sprawy, któraby obejmo-
wała wszystkie dziedziny życia.

op. „Rigoletto” — Verdi'ego (płyty). Dzien.
poł. 14,55: Pogadanka L.O.P.P, Wiad. eksp.
Giełda roln. 15.20: Muzyka lekka. 15,50:
Koncert dla młodzieży (płyty). 16.20: „For-
tepian i jesa literatura“ — (III) pogad.

powiatu bresławskiego i dziśnień- dla najbiedniejszych mieszkańcówskiego przyszedł ostatni transport, tych powiatów.
zboża, jęczmienia i ziemniaków,

— Zniesienie przystani na ul.
enciskiej UI wylotu ulic: A'se-

Alskiej i Zygmuntowskiej znajdo-|
yła się nad brzegiem Wilji przy-

 

 

   
  

   

   

 

  

  

    

  

  

„*Ń miejska, która latem służyła
poczekalnię dla osób, jeżdżących
kemi, oraz mieściła w sobie
оке Z napojami chłodzącemi ito.

(y*ułami. Wspomniaca przystań,
ba przyznać, chociaż to robota
jska, ocalała szczęśliwie od nie-

"dej powodzi. Czego nie zniosła
kę lka powódź w 1931 r. tego do-
jnali pachołkowie  magistraccy.
<zoraj rano na zarządzenie Magi-.

ą tu w ciągu niespełna godziny
brano budynek, załadowano

Ski do samochodów i wywiesiono
tak, że nawet prawie śladu po

A nie pozostało
, — Dyżury przewoźników. Od
„zatku biesącego tygodara rozpo

Ly SIĘ nocne dyżury łódkarzy,
wożących przechodniów przez
koło ulic: Arsenalskiej i De-

w

stanie zupełnego rozkładu.
przesłane zostały do kostnicy przy
szpitalu Św. Jakóba.

Wykrycie zbrodni popełnione) na dziecko
Ubiegłej nocy w dole kloacznym

przy ul. Łukiskiej 11, podczas wyr
bierania nieczystości robotnicy wy-
dobyli trupa noworodka płci męskiej

wieku około 8-miu miesięcy w
Zwłoki

Policja wszczęia energiczne do-
chod enie, zachodzi bowiem przy
puszczenie, że dziecko pozbawione
zostało życia,
cone zostały do dołu kloacznego
dla zatarcia śladów zbrodni

a zwłoki jego wrzu-

WYPADKL
— Pożar przy ul. Sadowej.

W dniu 11.IV. w kamienicy przy ui.
Sadowej 7, w Wilnie, w godzinach

każe się po cenach propagandowych ory-
gianlna komedja muzyczna „Rajski Ogród'*
kompózytora wileńskiego J. Świętochow-
skiego. Utwór ten, po dzisiejszem przed-
stawieniu, schodzi z repertuaru, ustępując
miejsca najbliższej premjerze. Będzie to
jednocześnie jeden z ostatnich występów
L. Romanowskiej, Ceny od 25 gr.
— Sobotnia premjera w „Lutni“, Wy-

stęp Olgi Szumskiej. W sobotę odbędzie się
premjera wybornej operetki Kalmana „Ma-
newry Jesienne”, posiadającej piękną mu-
zykę i wiele prawdziwego humoru. Udział
bierze cały zespół artystyczny pod reży-
serją M. Tairzańskiego. Rolę główną
kreuje zaproszona specjalnie do tej ope*
retki znakomita śpiewaczka operowa Olga
Szumska, która ostatnio występowała w
Medjolanie i Turynie, Balet w układzie J.
Ciesiełskiego odtańczy w akcie П-ёт —
czardasza. Nowe dekoracje i kostjumy do-

16.35: Pieśni murzyńskie. 16.55: Ludowe
pieśni węgierskie, 17.30: Odczyt dla. ma-
turzystów. 17.50: „Metody nauczania w
nowem gimnazjum”. 18.10: „W gorącym
oddechu pieców* — wizyta w hucie szkla-
nej. 18.30: Muzyka z płyt. 19,25: Feljeton
aktualny, Wiad. sport. Wil. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. „Myśli wybrane”. 20.02: Po-
gadanka muzyczna. 20.15: Koncert symfo-
niczny z Filharmonji Warszawskiej, „Nowe
wejrzenie na Mickiewicza” — felj, 22.40:
Muzyka tan. Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Soliści wileńscy.

O godz. 16,35 transmitowany będzie z
Wilna przez wszystkie rozgłośnie koncert

kameralny z udziałem Marji Kaupe (so-
pran) i Alberia Katza (wiolonczela). Pro-

gram zawiera utwory następujące: 1) H.

Eccles — Sonata, 2) Głazunow — Melodja

arabska, 3) Respighi — Adagio con varia-

zioni, 4) Albeniz — Malaguena i w. in.

Słuchowisko z Krakowa.

Echa wyle
Z Dzisty donoszą, iż obliczone

zostały straty, jakie przez tego-
roczną powódź poniosły niektóre
śminy powiatu dziśnieńskiego i bra-

GŁĘBOKIE (Pat). Dn. 10 b, m.
w sali Rady Miejskiej pod przewo-
dnictwem burmistrza inż. Snarskiego
odbyło się posiedzenie przedsta-
wicieli organizacyj społecznych, po-
święcone omówieniu akcji kultu-
ralno-oświatowej, jaka będzie pro-

staną do poboru w maju r. b.

wadzona dla poborowych, którzy
i

wu Dźwiny.
sławskiego. Straty ogólne sięgają
„30 tys. złotych. Najwięcej stratpo-
niósł powiat dziśnieński.

Opieka kulturalna nad poborowymi.
W ciągu 20 dni będą urządzane

|jdla poborowych imprezy o charak-
| terze propagandowo-oświatowym, w
, szczególności wygłaszane będą po-
gadanki z dziedziny obrony prze-
ciwlotniczej, higjeny, rolnictwa istrzeleckiej. Pogadanki będą ilu-

„strowane pizezroczami,

Prowadzenie ogródków szkolnych.
Dzisiaj, w czwartek, o godz. 18,20 ze GŁĘBOKIE (Pat),studja rozgłośni krakowskiej do Wilna inspektora szkolnego w Głębokiem

transmitowane będzie miłe słuchowisko, odbył się dla nauczycieli szkół po-opracowane według jednoaktowej komedji|wszechnych 2-dniowy kurs zakłada-

popołudniowych z niewyjaśnionych
narazie przyczyn wybuchł pożar.
Pożar spostrzeżono w porę i zaalar-
mowano straż ogniową, która nle-

f"aickiej. Dyżury trwają całą noc.
Z inicjatywy

SPRAWY SANITARNE.
— Nasze piekarnie. W wyniku

nia i prowadzenia ogródków szkol-nych. W] kursie wzięło udział 60uczestników —. Wykłady prowa-dzili: inspektor szkolny Stanisław| 2

pełniają barwnej całości. Zniżki ważne.
Akademicy korzystają z ulg biletowych.

POLSKIE RADJO WILNO,

  

 

  

  
  

  

r. b. 45 piekarniom przepro-
Чгеп!е gruntownego remontu,
w przeciwnym razie piekarnie

będą zamknięte,
L .

 
a  

(tj w bony jałmażcicze „„aritasa“
już zaopatrzyłeś sę?

12.05: Utworv Mozarta (płyty). Kom. met.
12.35: Poranek szkolny. 14.00: Dzien. poł.
14.55: Pogadanka strażacka. Wiad. eksport. śnęła rekordowe powodzenie. Z pewnością

też nowy ten — nieznany jeszcze w Pol-

sce utwór zaciekawi szerokie rzesze słu- i giełda roln. 15.20: Najpopularniejsze me-

wane zostało pod kierunkiem Józefa Kar-
bowskiego, znanego Wilnu reżysera i ar-

tysty.
я jatnich lustracyj  sanitarno-tech- dr zlikwidowała w za- GZRAREJ dala "12 Eišiškių: Nicodemiego p. t. „Poeta”. DarioNicodemi EETTNS Kaczorowski, agronom powiatowy - =(nych polecono do miesiąca r 100: Czas Muzyka. Dzien. por. 11,50;|jest  najpopulamniejszym  komedjopisarzem, Sa zenia Stawiński i inspektor oświaty no”Utwory Donaudy'ego (płyty). 11.57; Czas.| którego sztuka „Świt, dzień i noc osią:| chaczy, Wykonanie słuchowiska opraco- szkolnej, y PO
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SPORTI.
W. Trokach odbędą się regaty o mi-

strzostwo Armii.

Na bardzo szczęśliwą myśl wpadli

wioślarze W. K. $., prosząc o ze-

zwolenie zorganizowania w Trokach

wielkich regat wioślarskich o mi-

strzostwo Armii.
Dotychczas mistrzostwo Armii

rozezrywanz było w Bydgoszczy w

czasie regat związkowych o mistrzo-

stwo Polski. W tym zaś roku w

Bydgoszczy regat osad wojskowych

nie będzie. Biegi wojskowe o zdwo-

jonym oczywiście programie prze-

niesione zostają do Trok.

Ma to ogromne znaczenie sporto-

we dla Wilna.
Termin regat tak szczęśliwie zo-|

stał wyznaczony, że wypada akurat

tydzień przed regatami międzynaro-į

dowemi o mistrzostwo Wilna.

Regaty wojskowe odbędą się

1 lipca, a cywilne 8 lipca. W progra-

mie regat wileńskich zajść mają|kościołów. Jest projekt, by nabo-

pewne zmiany, a mianowicie skre-

ślone zostaną biegi wojskowe i bar-

dzo możliwe, że bieg osad szkolnych

| przeniesie się z Trok na regaty je-

sienne na Wilii.

Ciekawą również nowinką jest

wiadomość, że regaty o mistrzostwo

Grodna, przypadające na ostatnią

niedzielę lipca odbędą się po raz

pierwszy w Druskienikach.

Wioślarze wileńscy czynią stara-

nia, by do Trok zapewnić przyjazd

nietylko osad z Rygi i Tallina, ale

również z Moskwy, co oczywiście

byłoby wielką sensacją sportową

| sezonu wioslarskiego w Polsce.

Otwarciż sezonu wioślarskiego

wyznaczone zostało na 6maja.

programie symboliczne podniesienie

bandery i defilada.

Z własnej zaś inicjatywy Wil.

| Tow. Wioślarskie, dbające o trady-

|eję klubu, rozpocznie sezon, jak

|zawsze nabożeństwem w jednym z

 

z uroczystością otwarcia sezonu

Wil. Tow. Cykl. i Mot. Dwie te or-
ganizacje mają porozumieć się z so-

Wioślarze pod opiekuńczemi skrzy-
dłami Miejsk, Kom. W. F.

Na zebraniu WiL Kom. Tow.
Wioślarskich omawiano sprawę za-

sypanych przystani.
Wioślarze na wniosek przewod-

niczącego mir. Lankau postanowili

prosić Miejski Komitet W. F. o za-
opiekowanie się tą sprawą.

Podobno w najbliższych dniach | w sobotę potrafi dorównać poziomo-

ma być zwołane zebranie wydziału | wi wojskowych, by mogła rozwiązać.
wykonawczego M. K. W. F. na któ-
rem ostatecznie załatwiona będzie
sprawa przystani wioślarskich.

Zebranie tekkoatletów Ogniska
K. P. W.

Jutro o godz. 18 w sali konferen-
W. F. odbędzie się

informacyjne wszystkich
lekkoatletów K. P. W. Proszeni są o
konieczne przybycie wszyscy człon-
kowie, jak również i ci którzy chcą
zapisać się do sekcji lekkoatletycz-

cyjnej Ośrodka
zebranie |żeństwo wioślarzy połączyć razem nej.

_ DRIANNIE MIESEBAI 

Na zebraniu omówione będą

sprawy najbardziej aktualne jak

kwestje: sprzętu, treningów, zawo-

dów i t. d.

1

Najbliższe mecze piłkarskie.

W sobotę i niedzielę mieć będzie-

my dalsze inecze piłkarskie o mi-

strzostwo okręgu.

Bardzo interesująco zapowiada

się sobotni mecz między W. К 5а

siły nam zawsze dość dużo emocji.

Ciekawi więc jesteśmy,

|się równa walka.

bez większego znaczenia.

z Ż. A.K.S, który zechce chyb

z W. K. S. (13:0).

dynie tylko
bramek. 

czy Makabi, z 27,40 do 27,32.

W, niedzielę Ognisko spotka się Stokholm
a carja

zrehabilitować się nieco po meczu

Po tych trzech meczach prowa-
dzenie powinien objąć zdecydowanie

W. K. $., który obecnie prowadzi je-
lepszym stosunkiem

| WARSZAWA (Pat). Sytuację wa-
jlutową w dniu dzisiejszym cechuje

łda
Dolar w obr. pryw. 5,27'/2.

| Rubel: 4,63—4,69.
l Pożyczki polskie w Nowym Jorku: De-

| niezmieniona w dalszym ciągu ten- |arowa 72. Dillonowska 82,25. Stabilizacyj- |
| dencją dla dolara, ponowny spadek

(junta angielskiego i zniżka lira

włoskiego, który od paru tygodni

! pozostawał va niezmienionym pozio-

mie, aczkolwiek dość niskim.

| W Warszawie notowano Medjo-

Makabi. „Derby“ wileńskie przyno-, lan 45,35 wobec 45,58 w dniu wczo- |

rajszym. Dewiza na Londyn spadła

WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgja
| 123,93—124,24—123,62. Berlin 209,50—210,02
—208,98. Gdańsk 172,63 — 173,06—172,20.

| Holandja 358,40 — 359,30—357,50. Londyn

Wi sobotę w Lidzie 2 Р. К. S. вга' 27,32—27,33—27,46—27,20. Nowy Jork 5,29

Makabi z Baranowicz. Mecz ten jest 5,32 — 5,26. Kabel 5,29'/+—5,32'/2—5,26'/2.

Oslo 137,30—137,95—136,65. Paryż 34,93*/:—

i 35,02—34,85. Fraga 22,03 — 22,08 — 21,98.

140,95—141,65—140,25.  Szwaj-

171,43—171,86—171,00. Włochy 45,35—

45,47—45,23. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-

wlana  43,90—43,85. Inwestycyjna 108,25.

Konwersyjna 61—61,40.

58,25—57. Dolarówka 53,50—53,40—53,50.

Stabilizacyjna 57,88. 4 proc. L. Z. ziemskie

48,25. 8 proc. L. Z. warsz. 53,25—53,73

kcje: Bank Polski

» 11,75. Starachowice 10,55, iklmewwisowa ——

5 proc, kolejowa ! pany Wołożyn 1385,60—1450,55.

j na 99,50. Warszawska 63,75,

| GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
| i LNIARSKA w WILNIE z dn. 11 kwietnia.

| Za 100 kg. parytet Wilno.
| Ceny tranzakcyjne: Żyto
z. na kaszę zbierany 15,25.

pszenna 4/0000 A luks. 33,12'/+—34,25. Mą-
| ka żytnia 55 proc. 23,75—24.
| Ceny orjentacyjne: Żyto II st. 13,50—14.

| Pszenica zbiesana 19—21. Jęczmień na ka-

szę zbierany 15,25—16,25. Owies st. 14—

14,25. Owies zadeszczony 13—13,25. Mąka

pszenna 4/0000 A luks. 33,12'/2—35. Mąka

żytnia 65 pro:. 19—19,50. Żytnia sitkowa
17—17,50, razowa  17,50—17.75. Otręby

żytnie 10,50—11,50, pszenne grube 13—13,50

pszenne miałkie 12—12,50, jęczmienne 9,75

—10,25. Ceny na kaszę bez zmian. Gryka

zbierana 20—22. Seradela 10—11. Siane

3,50—4. Siemię aaa us AAė 65—15,

Za 1000 kg. i-co st. załadow.
(B. I sk. 503,10). Len czesany Horodziej

2229,95—2294,90, (B. I sk. 216,50). Len trze-
Len trze-

pany Hoduciszki 1385,60—1450,55. Len trze-
pany Miory 1276,85—1341,80. Len trzepany
Traby 1450,55—1493,85. Kądziel Grodzień-

I st. 14,90.

 

81—81,50. Lilpop' ska 1039,20—1082,50. Kądziel Horodziejska

1125,80—1169,10,

Mąka |

 

BESTATA a SSTPA (SKSK SIIL TA

KINO Dz14. Niebywały sukces Polskiej Produkcji 1934 roku. Po raz pierwszy w Wilnie. Rewelacyjny potężny Polski °

Ogloszenie.Dźwiękowiec, kny film tatrzeński,
:

[ м… | mamy" Zamarłe ECNO z:
Zarząd Miejski w Wilnie ogłasza prze-

wielki dramai rozgrywający slę pa tie cza- Krystyna

Zbigniew Staniewicz znani z filmów „Cham* I „Dzikie Pola”. Porywająca akcja. Tragizm wielkiej miłości Sceny mreżące
targ na wydzierżawienie w sezonie letnim

Ankwicz I

krew w żyłach. Groza sytuacji. Przepiękna ilustracja muzyczna w wykenaniu słynnego kompozytera GOLDA. Film naprawdę

dla wszysikich. Mad program: Najnowsza kronika zagraniczna Pała. Seanse od godz. 4-ej. W sebotę | niedzielę od g. 2-ej| 1934 r.: s) kawiarni — restauracji w ogro-

dzie po-Bernardyńskim, oraz b) miejsc do

oraz najnowszy śpiewno-dźwiękowy dodatek

oto przepiękny program emocji,

505 00 280 |:
ustawienia wag doktorskich na następują-

KKTT KTTTDEET LAST NE R CDI MYINITIAET

 

RADA NADZORCZA
Wileńskich Składów Towarowych

Sp. Akc.

„PACIFIC |
w Wilnie

zawiadamia PP. Akcjonarjuszów, że w dniu

27 kwietnia 1934 r. o godz. 18'ej odbędzie
się w lokalu spółki przy ul. Słowackiego

Ne 27 w Wilnie zwyczajne walne zgroma-

dzenie Fkcjonarjuszy spółki z następują-
cym porządkiem dziennym:

1) Zagajenie i wybór Przewodniczą-

  

Najpotężniejszy twór filmu dźwiękowego, cych skwerach miejskich:

nsjwiększa sensacja Świata o gigantycznym rozmachu realizacji Na placu im. Orzeszkowej,

T E ky T A KW E | T Na placu Katedralnym,

Na placu Ratuszowym,
w ogrodzie po-Bernardyńskim,

kolorowo-rysunkowy ze „Złotej Serji* p. t.: „Królestwo Neptuna”.

naprężenia | najwyższego zadowolenia dla oczu | uszu.

i

w ogrodzie Cielętniku,

w ogrodzie po'Franciszkańskim.
Na każdy z wyżej wymienionych pod

a i b przetargów należy złożyć osobną o-

fertę, z podaniem wysokości zaoferowanej

tenuty dzierżawnej.
Przyjmowanie ofert oraz udzielanie in-

formacyj uskutecznia się w Wydziale Zdro-

wia i Opieki Społecznej Zarządu Miejskie-

go w Wilnie (ul Dominikańska Ne 2 oficy-
na, pokój Ne 2) do godziny 9tej dnia 16

kwietnia 1934 r. W tymże dniu o godz.

1Otej odbędzie się 'otwarcle ofert i ustny

przetarg na wydzierżawienie kawiarni—re-

stauracji oraz o godz. 10 m. 30 na wy-

dzierżawienie miejsc pod wagi doktorskie.

Stujący do przetargu powinni złożyć

kaucję w wysokości 300 zł. na wydzierża-

wienie kawiarni-restauracji i 50 zł. na wy-

dzierżawienie miejsc pod wagi doktorskie.

Warunki przetargu są do przejrzenia

w Wydziale Zdrowia ! Obieki Społecznej.

1040 Zarząd Miejski w Wiinie.

WAAAADAADORA AAADDAWAAKADADANAAAAAAALAAADAAAAAWADY

Przetarg.
Ubezpieezalnia Społeczna w Wilnie podaje

cego.
л

2) Sprawozdanie Rady Nadzorczej i
Zarządu.

3) Zatwierdzenie bilansu oraz rachun-

ku strat i zysków za rok 1933.
4) Podział zysku.
5) Określenie wynagrodzenia człon- -

ków Rady Nadzorczej i Zarządu.
6) Wybór do Rady Nadzorczej i Za-

rządu.
7) Wolne wnioski.
Akcjonarjusze, chcący wziąć udział w

walnem zgromadzeniu, winni złożyć na 7

dni przed terminem swoje akcje, względnie

świadectwa depozytowe lub zastawowe w

Banku Handlowym w Warszawie, Oddział

w Wilnie.

 

оо

  

Dziś, Niebywaly Film. oczekiwany przez MILJONY! Przewrót w dziejach klnematograiji!

300 nejpiękniejszych Takiego przepychu I wystawy nie by'e w żadnym

kobiet Świata filmie ani europ, ani amerykańskim

TAŃCZĄCA VEN "" JOAN CRAWFORD i
Wszystkie arcydzie-

Klark GABEL. la BLEDMĄ wobec

tego najwspanialszego filmu naszyci Grasów.

Królowa mody Joan najmodniejszych
Crawford zademonstr. 60 ' шолп.ц

Film,"ktėryjwprowvadzi!„šwlat w podziw. Początek seansów o godzinie 4, 6, 8 | 10,15.
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wypijam tam cztery li- | PRZESADZANIE roślin

try. W ten sposób o- pokojowych,

szczędzam dziennie dwa|SADZENIE drzewikrze-
guldeny — no i z tego wów,

właśnie żyję. CIĘCIE i prześwietlanie
| koron drzew.
| Oferty pod lit. E. K.
przyjmuję w Admin. „Dz.
Wil.” 170—1

ол

najnowszej kreneji Jako Robinson Kruzoe

KAZOY -Dorośil I młodzież! DOUGLAS FAIRBANKS A na bezludnej wyspie p. t.:

„Nowoczesny Robinson:
eraz przepiękny śplewno-muzyczny dodatek kolorowo-rysunkowy ze „Złotej Serji" p. t. „Królestwa Neptuna"—przewyźcza)

wszystko dotychczas widziane. Dla młodzieży dozwolone. * Ё "a

Program, Którym się zachwyca
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„COLOSSEUŃ"
OSTROBRAMSKA 5

 

  

   

       

    
     

Opracowany przez

nie, tartaku, mleczarni i t.

bezpieczeniowe.

rządowych.

nr. 13.674 lub przekazem

 UKWRKETREKOWEGAETPOZWIEWO ASK SOCIDARÓCYA LNTSG

INFORMATOR

imikistracyjno-
BydatkOWy

redaktora
Crajkę, konieczny w każdem gospodarstwie
rolnem, ogrodniczem, w każdym sklepie, mły-

Książka zawiera 8 działów i omawia wy-

czerpująco sprawy administracyjne, sądowe,
podatkowe, wojskowe, finansowo-rolne i u-

52 wzorów podań, skarg,
do wszystkich urzędów państwowych i samo-

Informator wysyła Rolnicza Ajencja Pra-

sowa po wpłaceniu 1.40 gr. na konto P. K.

adresem: Rolnicza Ajencja Prasowa, Warsza-

wa, ul. Marszałkowska nr. 85 m. 5.
Uwaga: Za cenę jednej porady prawnej

ma się stałego doradcę w domu.

 

Długooczekiwana Premjera.
Miłość, Sensacja.

Nieuchwytny... Tajemniczy,,.

CLIVE BROCKw roli
głów.

 

oraz najnowszy dodatek
aktualay „Paramount“.

nerja“. Wykonanie zespołowe.

Codziennie fporanki odźgodz.;2 do 4 na film „KRÓL KRÓLOW”" po cenach zniżonych: BALKON 16 gr. PARTER 25 gr.

 

„Klub Džentelmenow“
„Rapaport na ćwiczeniach" weso-
ły skecz z

 

Milość i powodzenie pozyskasz

  Przemiły długotrwały zapach.

ckladł apteczny Ludwisarska 12,

kolońskiejzzapachomkwiatuszozęścia

„LOKSOTIS“
POLECA

WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO,

Tamże mydło | wszystkie dodatki de prania
bielizny.

używając wody,
LO

AKUSZERKA

$miałowska
przeprowadziła się

Deka40 śr.

r64 Tatarskleji (róg Mickiewicza)

my, usuwa
 

krodawki, kurzajki i w:
 

Drzewka _омосоме
wogródęzyzny, w odmienach

Józefa dki do
owocow*ch

POLECA: 
próśb i odwołań

Kupno 
pocztowym pod Do sprzedania

zbudowany dom
ny 2-wu mieszkaniowy,
plac 675 m.* przy ul.

| Finnej zaułek Lewy Żoł-
nierski 2-a. 173—2  

na podkładce wileńskiej. ze
szkółek Wileńszczyzny | No-

walki ze szkodnikami drzew

OPRYSKIWACZE. ь

Wileński Sp. Syndykat Rolniczy w Wilnie.
Zawalna 9. Tel. 325. — Depesza „Rolnicze.

IANAPWN
Sprzedaż , | Fortepian krótki oraz
———— | motocykl

nowo- | wodu wyjazdu tanio do
drewnia | sprzedania ul. Witoldo-

wa 55-a — i.
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żawą folwark 42 ha
„Pach“ z po-| sd Wilaa 3o klm.

171| do 4-ej.
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ma ul. Orzeszkowej 3—12

tamże gabinet kesmotysz
zmarszczki,
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Tanio bardzo Z
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domość Biuro Reklamo-
Grabowskiego.
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CU
przystanku autobusowe- ,
go i kim. O warunkach
Subocz 6 m. 34 od 2-ej

159—0

do wiadomości,
godzinie 10-ej

cegły, 5 m!anowi

33
repertuaru Teatru „Cyga-

 
PIASEC.

o

oferty

1 pokój z balkonem do nych. otrt
wynejęcia, «log. umebl.
z wygodami (radjo, ła-
zienka, telefon) Moniwił-
towska 10 m. 2 (va plą-
trze) (dom ori) J. Gradowski

—1| DYREKTOR.

 

POKÓJ
frontowy ładny de wy-
najęcia Sniadeckich k 3,
m. Il. 161—1
———

MIESZKANIE
z 2 pokoi, kuchni, sło-
neczne, 2 elektryczno-|
ścią i ogródkiem ul. Ko-
narskiego 40. 145.

 
1 — 2 pokoje słoneczne peter A
przy rodzinie w suchej, tys” ю

+ | wysoko položonej okoli-| *
cy Wilna,
10 klm, nie w lesie i nie
nad wodą. Zgłoszeniado |
„Dzien. WiL' pod „Słoń-
ce”. 172| 

że w dniu 16 kwietnia 1934 r. o
rano w lokalu (bezpieczalni przy

ul. Zawaląej 6 odbędzie

cegły nowej 214,000 sztuk
cegły starej cełej 300009 sztuk
cegły starej w połówkach 180,000 sztuk,

Cegła może być sprzedzna tylkowiększemi

partjami lub м eslošei, osobne stara | osobno no-

wa. Osoby siające do
kaucję w kasie Ubezpieczalni Społecznej w Wilnie

w wysokości 10 proc. oferowanej sumy i kwit za-

łączyć do cferty; złożona kaucja w razieprzyjęcia
pozostanie jako zadatek
Ubezpieczalnia Społeczna zastrzega sobie

prawo wywełania przetargu ustnego, wyboru ofe-
renta, względnie nieprzyjęcia żadnej ze zgłoszo-

Oferty podegają zatwierdzeniu Wła-
dzy Nadzorezej Ubezpieczalni.

Informacje craz zezwolenia na obejrzenie

cegły udziela Referat Gospodarczy Ubezpieczalni,
ul. Domin'kańska 15 w godzinach urzędowych.

Wiino, dnia 10 IV-34 r.
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POSZUKUJĘ pracy do
prowadzenia domowego
Eau ias u samotnej
ub przy niewielkiej ro-

j gzinie w mieście lub na

Petrzekne od zaraz | wyjazd, jak również go-
folwarczne.

„Dzien.
176—2

odległej do par

Sztuka życia.

Gottsleben, znany ko-
1 mik wiedeński, pozosta-
wał przez dłuższy czas

VLI AIPSAN SNORAS TI NN ROC OTO ZD ZAERASKE OT

się przetarg na sprzedaż

przetargu winne złożyć

E. Kątkowski
KOMISARZ.

4871

bez engagement. Mimo to
niczego sobie nie odma-
wiał. Widziano go czę-
sto w nocy, jak zlekka

pijany, zdążał chwiej-

nym krokiem w kierun-
ku mieszkania.

Słuchaj stary
zapytał go raz przyjaciel
— powiedz mi, jak się
właściwie urządzasz?
Żyjesz jak król, a prze-
cież nic nie zarabiasz?
— Oh, to bardzo pro-

ste — odparł aktor —
litr wina kosztuje w
mieście jednego guldena,
a na przedmieściu tylko
ięćdziesiąt _ grajcarów.
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KARTOFLE ;
DO SADZENIA

różowe, prawdziwe wcze
sne Amerykany  (ró-
żówka, flansówka, śpiesz
ka) po 2 zł. pud. Kalwa-
ryjska 52, Saraceński za-
ułek d. Nr. 3 m. 2. 146—2

Rachunek  prawdopodo-
bieństwa.

Mały Piperman  sta-
wia pierwsze kroki na
drodze karjery szkolnej

w szkole elementarnej.
Jest lekcja rachunków—

nauczyciel pyta:

—No, powiedz, mi ile
będzie pięć mniej dwa?

Jeden, panie profe-
sorze.

mówi la
zrażać

Nauczyciel
godnie, aby nie
dzieci:
— Mnieby się

wało, moje dziecko,
raczej trzy...

Trzy — mówi pan

profesor? Też może być
nieźle.

MAGISTRA
farmacji dobrze poleco-
na z kilkuletnią prakty-
ką poszukuje posady.
Zgłoszenia Mr. Golbladt daję się tam codzien-

nie na przedmieście i apteka w Mościskach.
10700—2

 

Wdowa po sierżancie
W. P. znajdująca się w
skrejnej nędzy wraz z
dwojgiem dziec! prosi e
lakąkolwiek pracę, mo-
że prowadzić samodziel-
nie kasyno, umie szyć.
Adres w Administracji
„Dz. WIl."— Ł>skawe о-
Нагу lub zaoflarowanie
pracy prosimy składać
w Adm. „Dz. W." dla
„Wdowy”. gr3

kujęą posady ©-
i lub gospo-

4.

 

   

 

bra. Ofiarna 2 m. 7.

 

DRUKI
PILNE

ZAPROSZÓKA
RROSZWAW

I. TRIERZYŃSKIEGO
Mostowa ul. Hr:1.

Teision 18-44.

ENY MISKIA
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GEORGES HOFFMANN. 10)

Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowanyz francuskiego

Pierwsza oznaką zdenerwowania była nagła dewaloryzacja złota.

Ludwiki i napoieony, które podczas wojny nawet po stabilizacji niechęt-

nie wydobywal: oszczędni obywatele na wezwania patrjotyczne z weł-

nianych pończoch, obecnie zalały rynek pieniężny. Skoro miała się za-

cząć nieograniczona fabrykacja złota, poco przeckowywać metal, który

nazajutrz mcze nie być więcej wart od żelaza i ołowiu? Wzamian, przez

jeden z tych nieuzasadnionych odruchów właściwych tłumowi, inne me-

tale drogocen»e wzrosły w cenę. Potroiła się cena srebra, co było absur-

dem, bo gdyby Piotr Gans, lub ci, co mu skradli tajemnicę, mogli fabryko-

wać złota mogliby równie dobrze wytwarzać srebro lub platynę, ponie-

waż wynalazek polegał na przeobrażaniu wszelkich metali.

W wieisich sklepach jubilerskich na rue de la Paix sprzedawano

prawie darmo złotą biżuterję bez kamieni, ale najmniejszy szafir lub mi-

mimalnej wielkości szmaragd kosztowały cały majątek. Bruno był świad-

kiem, jak na ulicy Chateaudun, gdzie częściowo na dworze, a częściowo

w barach odbywał się rodzaj giełdy drogocennych kamieni, panował nie-

słychany ścisk i rwetes. Trzeba było wyznaczyć specjalną służbę bez-

pieczeństwa dla ograniczenia napływu amatorów taniego kupna,

W, ślad za tem, naturalnym biegiem rzeczy przyszło przeświadcze-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

nie, że banknoty francuskie, dolary, marki niemieckie, funty szterlingi,
zabezpieczone zapasem złota w bankach, nie będą już miały wartości,

Nastąpiła nieopisana panika. Mimo forsowawsego teoretycznego kur-
su, banknoty traciły z godziny na godzinę siłę nabywczą, a koszty utrzy-
mania wzrastały z minuty na minutę. W] środę, w południe o dwunastej
bez pięciu „ninut, Bruno zapłacił w „Neapolitain" dwadzieścia franków
za kieliszek wermulu. O dwunastej zauważył jednego z przyjaciół na
tarasie „„Cafć de la Paix* i przysiadł się do niego. Tam zapłacił już za to

samo pięćdziesiąt franków. Kwadrans po dwunastej wypił trzeci kieli-
szek, za cenę stu franków. O pół do pierwszej zamiknięto kawiarnię, po-
nieważ właściciel uważał, że trunki mają swoją wartość, a otrzymane
wzamian za nie pieniądze mogą do jutra stać się poprostu świstkami
papieru.

Bruno brał udział w pamiętnem posiedzeniu giełdy, która miała być
ostatniem przed oficjalnem zamknięciem. Działy się tam nadzwyczajne
rzeczy. Zaiżka wszystkich papierów banikowych, niezależnie od tego,
z którego pochodziły kraju i niebywała zwyżka papierów przemysło-
wych. Wszystkie akcje przedstawiające realną wartość jak: węgiel, me-
tale, nieruchomości, maszyny, doszły do fantastycznych cen.

W garażu Bruno zastał grubego wieśniaka z kieszeniami wypcha-
nemi złotem i tysiącirankowemi banknotami, Kupował opony samocho-

dowe. Oczywiście musiał być przekonany, że jego złoto i papiery nic nie
będą warte na drugi dzień, a guma zachowa pewną cenę.

Pod wieczór rozpowszechnił się hamdel zamienny, Krawiec za-
pewnił sobie za dostarczony garnitur fieczywo w ciągu miesiąca, a pie-
karz zawarł kontrakt z rzežnikiem.  

Rada ministrów starała się wydawanemi z godziny na godzinę de“

kretami siiumić gwałtownie wzrastający popłoch. Przymusowy _kurś

banknotów zagwarantowano już nietylko zapasami złota w banku Fran'

cji, ale również koplniami, kolejami, lasami, całym majątkiem państwa:

Uchwalono moratorjum. Zamknięto obydwie giełdy.

Nazajutrz sytuacja zmieniła się trochę. Waluty belgijska i francw

ska w stosunku do angielskiej poszły nieco w górę. Francja posiadała

dla zapewnienia sobie kredytu, równowagę polityczną i bogactwa natu”

ralnej większe niż w innych krajach. Nie groził jej bolszewizm,miałó

dobrze prosperujący przemysł, dobrze uprawione pola, pracowity na”

ród, stosunkowo mało bezrobotnych. Wszystko „to stanowiło pewn4

gwarancję, podczas kiedy gdzie ilndziej...

Ameryka, zadławiona złotem, ujrzała się wobec jego spadku w оЫ

czu ruiny, do której chciała doprowadzić inne państwa. Zaczęły się już

rozruchy we Włłoszech,Hiszpanji i Au strji. Bezrobotni w Anglji burzyli się]

W parę godzin napłynęło zapotrzebowanie na banknoty francuski

z zagranicy. Olbrzymie fortuny powstawały w viągu jednej minuty, ban

kructwa następowały jedne po drugich, ilość samobójstw mnożyła się za

straszająco.
Falą szaleństwa zapanowała nad całym światem i żadne pańs

nie zdołało jej uśmierzyć. Tylko porozumienie międzynarodowe mogł

mieć pewne szanse powodzenia,
Dlatego też w środę o dziesiątej wieczorem Bruno wsiadł na dwof”

cu Ljońskim do pociągu, idącego do Genewy, gdzie odbywał się szer!

konferencyj w tempie gorączkowem. '
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