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Z KOSSAKOWSKICH'

MARJI MEDEKSZYNY
odbędzie się o godz. 9 w kościele S ej Trójcy żałobne nabożeństwo

Na które zaprasza Krewnych, Przyjaciół | Znajomych
Syn.

i ZANRABIOCKROCER

Zatrważająca zapowiedź
ministra Jana Piłsudskiego.

Dyskusja budżetowa w Sejmie.
(Telef. od własnego korespondenta.) Е *

WARSZAWA. Wczoraj rozpoczęła się w Sejmie generalna čys:

kusja budžetowa.
Po przemówieniu referenta, posła Miedzińskiego, który bronił

stanowiska rządu i większości komisji, zabrał głos prof. Rybarski,
wykazują liczne możliwości realnych oszczędności w budżecie i pod-
kreślejąc fakt ustawicznych redukcyj ..praw Sejmu. Poddał on druz-
gocącej krytyce całokształt polityki gospodarczej rządu.

Po przemówieniach kilku posłów, zabrał głos minister
skarbu, Jan Piłsudski, którego przemówienie było punktem
kulminacyjnym posiedzenia wczorajszego.

Mianowicie, minister Piłsudski oświadczył, że rząd

 

HINY W OGNIU WALK.
WALKI POD SZANGHAJEM TRWAJĄ
OPÓR CHIŃCZYKÓW ROŚNIE.

WALKI W SZANGHAJU.

SZANGHAJ (Pat). Agencja

Reutera. donosi, że dziś po po-

łudniu Japończycy wszczęli po-

nownie próby wyparcia Chińczy-

ków z północnego odcinka Sza-

Pei. Japończycy mają nadzieję, że

jeszcze przed wieczorem uda się

im zburzyć większą część budyn-

ków, gdzie schronili się Chińczycy,

którzy bronią się z niezwykłą za-

ciętością mimo, iż jako jedyną

broń mają karabiny zwykłe i ka-
rabiny maszynowe.

MOSKWA (Pat). Dnia 3 b. m.

japońskie okręty wojenne bombar-

dowały przez kilka godzin fortyfi-

kacje chińskiego portu wojennego

Usunie. Forty zostały poważnie

uszkodzone. Wśród chińskiego
garnizonu zapanowała panika.
MOSKWA (Pat). Według do-

niesień korespondentów sowiec-

kich, walki na ulicach Szanghaju

Japonja czyni różnicę pomiędzy
Szanghajem a Mandżurją.

LONDYN (Pat). ,Times* ogła-

szą następujący wywiad, udzie-

lony mu w Tokio przez japońskie-

go ministra spraw zagranicznych

Yoshizawę.
, Rząd japoński wyraźnie roz-

różnia zatar$ Mandżurji i wyda-

rzenia w Szanghaju i dopóki róż=

nica ta nie będzie uznana, polityka

nasza będzie przedmiotem niepo-

rozumień, Interesy Japonji w Man-

dżurji są pierwszorzędne, zarówno

pod względem ekonomicznym, jak

j politycznym, Nasza sytuacja w

Mandžurji jest dla nas kwestją ży-

cia lub śmierci. W Szanghaju in-
teresy nasze są podobne do inte-

resów innych mocarstw. Jedynem
naszem życzeniem jest prowadzić

spokojnie handel i zapewnić bez-
pieczeństwo naszych obywateli
oraz ich legalnych przedsiębiorstw.
Nie posiadamy w Szanghaju ani
terytorjalnych, ani politycznych
ambicyj. Zamordowanie japońskie-
$o duchownego oraz artykuł, znie-
ważający w organie Kuomintangu
naszą rodzinę cesarską, było wy-
darzeneim kulminacyjnym. Celem
przywróćenia pokoju zgodzimy się
na każde rozumne porozumienie
na warunkach honorowych, przez
co mamy na myśli, aby zanim wy-

cofamy nasze wojska, bezpieczeń-

stwo naszych obywateli było za-

śwarantowane przez wycofanie
wojsk ze strony Chińczyków. Żad-

nych innych żądań nie stawiamy.,

KOBIETY CHIŃSKIE WALCZĄ
W SZEREGACH.

SZANGHAJ (Pat). W dniu
wczorajszym marynarze japońscy
ponowili ataki na Sza-Pei z wielką
gwałtownością. Japończycy dążą
widocznie do okrążenia oddziałów
chińskich i izolowania ich. Gęsta
mgła utrudnia bombardowanie z
aeroplanów, pomimo to jednak w
koncesji międzynarodowej spadło
kilka pocisków. Wśród oddziałów
chińskich jest pewna ilość kobiet,
kompletnie umundurowanych i
uzbrojonych, które bierą udział
w walkach.

POGŁOSKI O HARAKIRI
ADMIRAŁA JAPOŃSKIEGO.
SZANGHAJ (Pat). Uporczy-

wie obiegają tu pogłoski, jakoby
admirał Shiosawa popełnił hara-
kiri. Jakkolwiek urzędowo zaprze-
czają tej pogłosce, jednak w dal-

po uchwaleniu przez Radę Banku Polskiego wniesie
trwają w dalszym ciągu. Japoń- 3 szym ciągu znajduje ona wiarę

do Sejmu projekt ustawy o podniesienu bezprocento- czycy zniszczyli artyleryjskim Desant amerykański w Szanghaju. u wielu osób, a to ze względu na

wego kredytu Skarbu Państwa w Banku Polskim z 50 Ožniem główne punkty oporu SZANGHAJ (Pat). Krążownik Z Sza-Pei dochodzą odgłosy strze- odwołanie admirała Shiosawa ze

stanowiska dowódcy floty na wo-

na 100 miljonów złotych.
Chińczyków. Wojska chińskie wy- amerykański „Houston'** wysadził

na ląd oddział, złożony z 300
aniny artyleryjskiej, w pobliżu

jednak granicy koncesji między- dach chińskich, które to stano-
A i cofują się podobno z Szanghaju.

Oświadczenie to wywołało ogromne wrażenie. e = dziel- - strzelców morskich. Trzy krą- narodowej walki ustały niemal A= powierzono / admirałowi

Pos. Rybarski I „ nicy cudzoziemskiej, grabiąc po żowniki japońskie ponownie bom- zupełnie. amura.

go nie Aminaooać : Pora by te drodze składy żywności. bardują od rana port Woosung.
we

arbu.
‚

a)

W komisji administracyjnej.
(Telefonem od własnego korespondenła.j

*" Wniosek o konfiskatach.

WARSZAWA. W komisji administracyjnej [odrzucono głosami
BB. wniosek socjalistyczny w sprawie konfiskat.

‚ „Pos. Wlierczak (Str. Narod.) mówiąc o chaosie, jaki w dziedzi-
nie konfiskat panuje, cytował liczne przykłady z Wilna, Radomia itd.

Ustawa o zgromadzeniach.

WARSZAWA. Wczoraj komisja administracyjna przystąpiła do
debat nad ustawą o zgromadzeniach. я

Posłowie Winiarski I Jasiński ze Stronnictwa Narodowego wy-
kazali sprzeczność projektu rządowego z Konstytucją.
: Przyjęcie projektu ustawy uczyniloby z artykulėw 100, 104
i 108-go Konstytucji martwą literę.

Pos. $ommersteln przypomniał jak to w roku 1924-ym poslo-
wie Anusz, Miedziński, Polakiewicz, Kościałkowski i Wędziagołski
protestowali we wniosku poselskim przeciwko ograniczaniu zebrań
na Wileńszczyznie.

0 zdrowy ustrój szkolnictwa.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA W dalszych debatach nad ustrojem szkolnictwa,
posłanka Balicka (Str. Nar.) mówiła o walorach etycznych i morel-
nych wychowania, a pos. Lech (Str. Nar.) wystąpił w obronie 8-kla-
sowego gimnazjum. :

Z tonącego okretu...

POD CHARBiNEM.
MOSKWA (Pat). Według in-

formacyj. z kół sowieckich, sytu-

-acja w rejonie Charbinu przedsta-

wia się bardzo groźnie. Dowódz-
two kuantuńskie stanowczo od-
rzuciło wszelkie propozycje w
sprawie ewakuacji Charbinu i za-

mierza stawiać Japonji ostry opór.

Japonja przystąpiła do ściągania

pod Charbin większych oddzia-
"łów, szykując się do opanowania
go wielkiemi siłami. Według prze-
widywań, rozstrzygające bitwy na-
leży oczekiwać w dniu dzisiejszym
i jutrzejszym. Korespondent so-
wiecki przypuszcza. że zajęcie
Charbinu przez Japończyków na-
„stąpi 5 b. m.

NOWY PROTEST —
STANÓW ZJEDNOCZONYCH.
BERLIN (Pat). Biuro Wolłfa

donosi z Waszyngtonu: Rząd ame-
rykański zgłosił nowy protest
przeciwko używaniu przez Japonję
strefy neutralnej w Szanghaju,
iako bazy operacyjnej, do ataków
przeciwko wojskom chińskim.

 

 

Konferencja rozbrojeniowa.
Bez programu.DYSKUSJA GENERALNA.

GENEWA (Pat). , Dyskusja ge-

neralna na konferencji rozbroje-

niowej orzpocznie się w ponie-

działek. Zaraz pierwsze dni przy-
niosą wystąpienia głównych dele-
gatów. Pierwszym mówcą będzie
przedstawiciel _Angljj Simon.
Wkrótce po rim przemawiać bę-
dzie Tardieu, który wygłosi mowę
o charakterze ogólnikowym. Za-
bierając głos przed kanclerzem
Brueningiem, Tardiev nie będzie
zmuszony odpowiadać w swej mo-

wie na tezy niemieckie i ograniczy
się do przypomnienia zasadniczego

stanowiska Francji oraz umoty-

wuje tezę, że redukcja zbrojeń u-

zależniona jest od bezpieczeństwa.

W drugim dniu dyskusji przema-

wiać będzie przedstawiciel Sta-
nów Zjednoczonych Gibson i
ewentualnie kanclerz Bruening.

GENEWA. Rozpoczęta w dniu

wczorajszym konferencja rozbro-

jeniowa nie posiada wcale usta-

lonego programu prac, który za”

rysuje się dopiero po dyskusji

jeneralnej mającej rozpocząć się

w poniedziałek.
W chwih obecnej z całą pew-

nością da się tylko stwierdzić, że

na porządku obrad znajdzie się
projekt konwencji rozbrojenio-

wej. Natomiast całe mnóstwo za-

gadnień, jak wzmocnienie bezpie:

czeństwa,  rozbrojenie moralne

etc. będą dopiero musiały for

malnie zdobyć sobie prawo oby-

watelstwa na stole konferencji.

Pewne korzystne wyjaśnienie
w tej materji pfzynosi wynik prac
komisji regulaminowej, która dziś
uchwaliła zaprojektować utworze-
nie 5 komisji: ogólnej, budżeto
wej, morskiej, lądowej i powietrz-

pieczeństwa i rozbrojenia moral-
nego i t. p. Utworzenie komisji
budżetowej również zgodne jest
ze stanowiskiem Francji i Polski,
które w przeciwieństwie do Nie-
miec i Sowietów stale broniły te-
zy o ograniczeniu zbrojeń drogą
budżetową, czyli przez redukcję
budżetów.

Jest możliwe, że jutro po połud-
niu odbędzie się plenarne posiedze-
nie konferencji celem przyjęcia
do wiadomości raportów komisji,
które dziś obradowały.

CAŁA UWAGA ZWRÓCONA
NA DALEKI WSCHÓD.
GENEWA (Pat). Groźna sytu-

acja na Dalekim Wschodzie odsu-
nęła na drugi plan wszelkie inne
tematy w tutejszych rozmowach
politycznych. Wskutek tego
zmniejszyło się też znacznie zain-

Telef: ores| i
waRsznwA ACE = A pondenta.] i R Ą tk i L 1 sA D Id nej. teresowanie konferencją rozbroje-

. guszewski, który należał do radykalnej po anie avala Z ac ona em Komisja ogólna zajmować się niową. Dziś przed południem po-

grupy BB. wystąpił z tego klubu. Przyczyny narazie nie są znane. i Brueningiem będzie  wszystkiemi sprawami, nownie zebrała się na posiedzenie

Spłonął teatr na Chłodnej.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Wczoraj około g. 5ej wiecz. spalił się teatr dra-
matyczny na ul. Chłodnej.

Okradzenie b. premjera belgijskiego w Łodzi
ŁÓDŹ (Pat). Na stacji Łódź

Kaliska okradziony został prze-
jeżdżający przez Łódź były pre-
mjer belgijski Theumis. Złodziej
skrddł portfel, zawierający 3 tys.

Ekscesy na pograniczu niemiecko - kłaj-
pedzkiem.

Prasa żydowska donosi o eks- w jatkach żydowskich. Kilku wła-
cesach przeciwżydowskich, jakie  ścicieli jatek zostało poturbowa-
się wydarzyły w Poniemuniu w nych. Stan zdrowia jednego z
kraju Kłajpedzkim. Miasteczko  obitych jest poważny. Nazajutrz
to nabrało w swoim czasie roz- powtórzyła się ta sama historja.

fr. belgijskich i 100 marek nie-
mieckich. Zawiadomiona policja
wszczęła poszukiwania, narazie
jednak bez rezultatu.

PARYŻ. (Pat). Według infor-
macyj prasy francuskiej, w pew-
nych kołach Ligi Narodów, w
których panuje opinja, że zagad-
nienie reparacyj dominuje nad
problemem rozbrojenia, uważeją,
jako rzecz możliwą bliskie spotka-

nie w Paryżu Lavala, Mac Donal-
da i Brueninga. Na zapytanie w

Quai d'Orsay oświadczono, że w

chwili obecnej nie można pogło-

skom tym zaprzeczyć, ani je po-

twierdzić.

 

Łódź podwodna «M 2» odnaleziona,
Komunikat admiralicji.

LONDYN (Pat). Admiralicja
podaje, że łódź podwodną „M 2",

która zatonęła przed kilku dniami,

odnaleziono w odległości około

5 mil od portu Portlandville.

Wydobywanie łodzi potrwa kilka tygodni.

LONDYN (Pat). W związku z

odnalezieniem miejsca, gdzie na
dnie oceanu spoczywa łódź pod-

wodna „M 2", prasa donosi, że wy-

dobywanie łodzi „M 2" na po-

zienia łodzi „M 2 wyznaczone na
piątek nabożeństwo żałobne zo-
staje odwołane i odbędzie się za-

pewnie w formie uroczystego po-
grzebu, gdy zwłoki 60 marynarzy

które nie mają charakteru ściśle
technicznego, a zatem komisja
ta w rzeczywistości będzie ko-
misją polityczną, co z punktu wi-
dzenia francusko-polskiego powi-
tać należy z uznaniem gdyż ko-
misja ta stać będzie otworem
dla projektów, tyczących się bez-

komisja porządku dziennego kon-
ferencji rozbrojeniowej, — ażeby
ostatecznie ustalić tekst swego
sprawozdania dla plenarnego po-
siedzenia konferencji _ Plenum
zbiera się dziś o godz. 5 po po-
łudniu.

TSRADIOGREENOAST ST I

Znów manifestacje anty-państwowe

w Berlinie.

BERLIN (Pat). Studenci naro-
dowo-socjalistyczni urządzili we
czwartek nową manifestację anty-
semicką w gmachu uniwersytetu
berlińskiego. Około 1500 demon-
strantów zaczęło wznosić okrzyki:
„Precz z żydami” i obelgi pod

czącemu narodowo-socjalistyczne-
$o zrzeszenia studenckiego. Mię-
dzy hitlerowcami i studentami de-
mokratycznymi wywiązała się bój-
ka. Tajni agenci policji zaalarmo”
wali oddział pogotowia, który
wkroczył do uniwersytetu i mimo

głosu w związku z przymusowem _ Rzeźnie itl - : j i óżni
upozzereniem krwi ek žydi pret nei abai wierzchnię potrwa dobrych kilka o zostaną na powierz- Hata arseDas as ph D=

1 y : й R Ч 1 { o Zi - życiu pałek gumowych. Po

dla analizy, mającej stwierdzić, żydów bić. Policja śpieszyła z irda, Roo: Raj: 3 wołanie poprzedniego zajścia, m. godzinie 12-ej rektor zarządził
‚ in. dwóch studentów hitlerowskich zamknięcie uniwersytetu, któreinterwencją, gdy sprawców napa-

du już nie było.
Gubernator kłajpedzki, do któ-

rego z prośbą о wyjaśnienia
, zwróciło się „Id. Stimme“, wia-
domość o ekscesach potwierdz'ł*

czy nić są chorzy na tyfus.
Jak donosi prasa żydowska,

dn. 26 ub. m. przybyło z Tylży
do Kłajpedy kilkunastu rzeźników
z hitlerowskiemi znakami. Wzno-
sząc okrzyki: „Musimy wymor-
dować żydów*, poczęli tłuc szyby

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
Dnla 7 'utego w niedzisię o godi'. 12 I pół w sall własnej

przy ul Orzeszk owej 11
SPRAWOZDANIA P'OSELSKIE

posłów MIECZYSŁAWA FIJALKOWSKIEGO
i ALEKSANI/RA ZWIEL?ZYŃSKIEGO.

 

Jak wykryto

LONDYN (Pat). Kadłub łodzi

podwodnej „M 2* wykrył jeden

z torpedowców przy pomocy po-

tęžnego aparatu, rejestrującego

dźwięki. Dwa poławiacze min

ustaliły położenie łodzi, Nurkowie,

166% „М 2“..
którzy nie mogli dotrzeć do kor-
pusu łodzi z powodu silnego prą-
du, oczekują na pomyślniejsze
„warunki i mają zamiar podjąć wy-

siłki w celu dotarcia do łodzi
w ciągu nocy.

PRZESILENIE NA STANOWIS-KU SEKRETARZA SKARBU W

STANACH ZJEDNOCZONYCH.

WASZYNGTON (Pat). Sekre-
tarz skarbu Mellon zgodził się

objąć stanowisko ambasadora Sta-

nów Zjednoczonych w Londynie,

WASZYNGTON (Pat). Dotych-
czasowy podsekretarz skarbu
Mills został mianowany sekreta-
rzem skarbu Stanów Zjednoczo-
nych.

i udzielającego nagany przewodni- ma potrwać kilka dni.

"KLUB NARODOWY
W niedzielę dnia 7 lutego o godzinie 5 po południu w sall przy ul.

Orzeszkowej 11

poseł MIECZYSŁAW FIJAŁKOWSKI
wygłosi odczyt p. t.: N

WPŁYW KRYZYSU ROLNEGO NA GOSPODARCZY STAN
MIAST.
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Wojna czyrepresalja
Na Dalekim Wschodzie grzmią

działa. Codziennie telegraf i tele-
fon przynoszą wiadomości o coraz
to bardziej krwawych walkach
pomiędzy wojskami japońskiemi
a chińskiemi. Dzieje się to wszyst-
ko w okresie powszechnego dąże-

_nia do trwałego pokoju, w parę lat
po zawarciu paktu Kelloga, w
którym wszystkie państwa świata
wyrzekły się na zawsze wojny,
w przeddzień międzynarodowej
konierencji rozbrojeniowej, której
zadaniem jest zniszczenie wszel-
kiej możliwości * prowadzenia
wojny.

Wysiłki Ligi Narodów w kie-
runku załagodzenia konfliktu są

bezowocne.- Japonja twierdzi, że
wojny nie prowadzi, gdyż wojny
nie wypowiadała, że jej działanie
przeciwko Chinom, to nie jest woj-
na, tylko tepresalja. Japonia jest
rzekomo zmuszona  okupować
część .terytorjum chińskiego dla
ochrony* zagrożonego wskutek
anarchii w Chinach bezpieczeń-
stwa obywateli japońskich.

Jakaż jest różnica
wojną a represaljami? jna jest
to walka zbrojna pomiędzy pań-
stwami. natomiast represalja są
to działania objektywnie  bez-
prawne, któremi jedno państwo
reaguje na bezprawne działanie
drugiego państwa. ;

Do represaljów w prawie mię-
„dzynarodowem zalicza się takie
środki, jak naprzykład błokada po-
kojowa, embargo (zajęcie statków
przeciwnika). Jednym z rodzajów
represaljów jest też okupacja
części terytorjum przeciwnika.
Przykładem tego rodzaju represal-
jów jest okupacja zasłębia Ruhry
przez wojska aljanckie w roku
1923, jako reakcja wywołana
uchybieniami Niemiec w wykony-
waniu traktatu pokoju: Okupacja
obcego terytorjum może więc być
dokonana bez wojny, jednakowoż,
jak słusznie twierdzi prof. Cybi-
chowski, państwo  zaczepiające
może ogłosić swe działanie za
represalja tylko wtedy, o ile druga
strona nie stawia oporu.
W wypadku zatargu japońsko-

. chińskiego działania iapońskie na-
trafiają na dość silny, a miejscami
nawet bardzo silny opór regular-
nych wojsk chińskich.-Wskutek
tego oporu mamy na Dalekim
Wschodzie dwustronną walkę
zbrojną pomiędzy państwami, co
odpowiada definicji wojny.

Brak wypowiedzenia wojny nie
ma dla kwestji znaczenia, W hi-
storji mamy bardzo wiele przykła-
dów wojen bez wypowiedzenia.
Wojnę z Rosją w roku 1904 roz-
„poczęła Japonja bez wypowiedze-
nia, również bez wypowiedzenia
rozpoczęła 51е druga wojna bał-
kańska pomiędzy Bułgarją z jednej
srony, a Serbją, Grecją i Czarno-
górzem z drugiej strony. woj-
nie światowej większość państw
wojnę owiedziała, jednakowoż
„cównież były wyjątki Mianowicie
"wojna pomiędzy Turcją a Rosją
i Francją rozpoczęła się atakiem
"floty tureckiej pod Odesą 29 paž-
dziernika 1914 roku, podobnież
rozpoczęła się wojna pomiędzy
Bułgarją a Serbją — Bułgarja za-
atakowała 11 października 1915
roku Serbję bez żadnego wypo-
wiedzenia. Tak samo bez wypo-

omiędzy.

wiedzenia rozpoczął się stan woj-
ny pomiędzy Austro-Węgrami a

Japonią. Początkiem wojny był
tutaj otrzymany przez komen-

danta statku austro-węgierskiego

„Elisabeth“ rozkaz wzięcia udzia-

łu pod Tsing-Tao w bitwie po-

między flotą niemiecką a japoń-

ską.
Jeżeli chodzi o Azję, to wojna

bez wypowiedzenia wypływa z
tradycji tej części świata. W'ypo-
wiedzenie wojny jest wytworem

cywilizacji europejskiej, wyrosłej
pod wpływem Rzymu i chrześci-

jaństwa. Cywilizacja azjatycka

tego zwyczaju nie znała. Stwier-
dza to uczony japoński dr. Yotaro

Soughimoura w wydanej po fran-

cusku w roku 1912 pracy p. t.

„De la declaration de guerre au

point de vue du droit internatio-
nal public”.

Według tego autora, Japonja
przez przeważną część swych
dziejów żyła w odosobnieniu od
innych państw. W ciągu przeszło

dwóch i pół tysiąca lat historji
toczyła kilka wojen z Koreą, kilka
z Chinami i przedsiębrała szereg

wojen, a raczej wypraw zdobyw-
czych, w. kierunku wschodniej

Syberji i krajów leżących na po-
łudnie, jak Annam, Siam, Indo-
chiny, Tonkin; Oceanja. W ciągu
całej historji tych wojen rozpo-
czynały się one od zwróconego do
poddanych tylko, a nie do prze-
ciwnika, oświadczenia woli cesar-
skiej. W myśl pojęć azjatyckich,
państwo wszczynające rokowania
z drugiem, zwykle żądało od niego
przyjaźni, która się miała wyrażać
w poddaniu jego woli, złożeniu
daniny i Ł p. W razie odmowy
następowało zerwanie rokowań

ji rozpoczynano nagle, bez uprze-
dzenia, kroki nieprzyjacielskie.

Dla stwierdzenia faktu istnie-
nia stanu wojny pomiędzy pań-
stwami wypowiedzenie lub brak
wypowiedzenia wojny »jest obo-
jętne. Nie znaczy to jednak, żeby
według prawa międzynarodowego
państwa rozpoczynające kroki nie-
przyjacielskie nie miały obowiąz-
ku wypowiedzenia wojny.

Obowiązek taki istnieje i wy-
pływa z podpisanej w Hadze 18
La rie a 1907 roliu konwencji
dotyczącej. rozpoczynania kroków
nieprzyjacielskich (Convention re-
lative a Iouverture des hostili-
tós). Do konwencji tej przystąpiły
Chiny w roku 1910, a Japonia ra-
tyfikowała konwencję w roku
1911.

Art, 1 tej konwencji glosi:
„Układające się mocarstwa uznają,
iż kroki  nieprzyjacielskie (les
hostilitės) między niemi nie po-
winny się rozpoczynać bez uprze-
dniego i niedwuznacznego zawia-
domienia (avertissement prėalable
et non ėguivogue), które będzie
mieć formę bądź umotywowanego
wypowiedzenia wojny, bądź formę
ultimatum z warunkowem wypo-
wiedzeniem wojny”.

Kroki nieprzyjacielskie na Da-
lekim Wschodzie niewątpliwie
istnieją, jeżeli zatem wypowiedze-
nie. wojny nie nastąpiło, to nie
znaczy, że wojny niema, a znaczy
natomiast, że zobowiązanie, wy-
pływające z konwencji haskiej
1907 r., nie zostało wykonane.

.

ANGLJA PRZESZŁA DO PROTEKCJONIZMU.
LONDYN (Pat). [Izba Gmin,

wypelnion: po brzegi, przeżyła
4.lutego wielki dzień, w którym
W. Brytanja odstąpiła od blisko
„sto lat trwającego systemu wolne-
„go handlu i oficjalnie przeszła do
protekcjonizmu celnego. . Kancle-
rzowi skarbu w chwili, śdy przy-
stąpił do stołu rządowego, aby
wygłosić przemówienie, zgotowa-
no żywiołową owację. Chamber-
iain w. swem przemówieniu przed-
stawił obraz trudnosci gospodar-
szych, kładąc nacisk na wysoce
ujemny bilans handlowy. Cham-
berlain oświadczył, się popra-
wić bilans handlowy, rząd składa
Izbie projekt ustawy, której naj-
główniejsze postanowienia są:
1) wprowadzenie powszechnej ta-
ryfy' celnej w wysokości 10% ad
valorėm wszystkich towarów im-
portowanych. Zwolnione od tego
uła będą tylko zboża, co do któ-
rych rząd przedstawipóźniej spe-
cjalną ustawę  kontyngentową,
mięso wszelkiego rodzaju, bekony
i niektóre inne artykuły. 2) Pod-
niesienie tej taryfy w stosunku do

iowarów luksusowych oraz ta-
kich, które mogą być wyrabiane
w wystarczającej ilości w Anglii.
W tym celu rząd zaproponuje mia-
nowanie niezależhej komisji, która
oczyni stosowne propozycje. 3)
łączenie kolonij i terenów man-

datowych z taryfy celnej i wstrzy-
manie mocy obowiązującej taryty
celnej w stosunku do dominjów aż
do uregulowania wzajemnych sto-
sunków celnych z dominjami.
4) Uchwalenie ceł prohibicyjnych
aż do wysokości 100% ad valo-
rem, które będą nakładane w sto-
sygku do importu krajów, stosu-
jących wobec Brytanji restrykcje
i w stosunku do których bilans
handlowy Brytanji jest wybitnie
ujemny. 5) Przewiduje się możność
poczynienia ulg celnych w drodze
rewizji traktatów handlowych w
stosunku do innych krajów na pod-
stawie wzajemności.

Gdy Chamberlain skończył, ca-
ia Izba zgotowała mu owację.
Następnie przystąpiono do dys-
kusji. Głosowanie we wtorek.

 

SKUTKI TRZĘSIENIA ZIEMI
NA KUBIE.

SANTIAGO DE CUBA (Pat).
Wskutek trzęsienia ziemi, które
dało się odczuć tu przed kilku
dniami, poniosło śmierć 12 osób
i przeszło 300 zostało rannych.
Duża ilość największych budyn-
ków w mieście została zniszczona.
Uszkodzenie przewodów  elek-
trycznych spowodowało w mieście
całkowite ciemności, które po-
większyły panikę, Według dotych-
czasowych obliczeń 75% budyn-
ków w Santiago jest uszkodzo-
nych. Po ulicach krążą patrole
wojskowe i oddziały ratownicze.
Równocześnie z trzęsieniem ziemi
w Santiago dało się ono odczuć
w Kingstown na Jamatce. Było
©no jednak bardzo słabe i nie spo-
wodowało żadnych strat.

PRZEJĘCIE MAJĄTKU

JEZUITÓW. A

BARCELONA (Pat). Wczoraj

w godzinach wieczornych władze

cywilne objęły w posiadanie śma-

chy, należące dotychczas do Za-

konu Jezuitów. Do żadnych zajść

nie doszło.

 

Łotysze biją dzieci polskie za mówienie

Organ mniejszości polskiej w

Łotwie „N>sz Glos“ przynosi wia-
domość, która budzi poważne za-

niepokojcnie o los szkolnej dzia-

twy polskiej w Łotwie.

Pismo to pisze:

„W swoim czasie z Przystań-
skiej szkoły mieszanej zwolniono

3 nauczycieli, w tej liczbie jedną

nauczycielkę Polkę. Powodem do

tego była t. zw. „polonizacja”.
Obecnie na te miejsca wyznaczono

nauczycieli Łotyszów, którzyodra

zu z punktu zabrali się do pracy

kulturalnej i w myśl idei obecnego

ministra oświaty. Dzieciom pol-

skim zabrania się w szkole mówić

po polsku.
po polsku i za to nawet stosuje się

kary i t. d.
Powyžsi energiczni pedagodzy

tak się sumiennie zabrali do sze-

rzenia oświaty wszelkiemi meto-

dami, że rodzice dwóch uczniów,

którzy metody te fizycznie od-
czuli, podali zażalenie na tych
nauczycieli do Ministerstwa O-

światy, a nawet, jak słychać, mają
zamiar skierować sprawę do

sądu”.
Tak więc Łotysze zaczynają

stosować metody pruskie w wy-

chowaniu młodzieży polskiej. Jak-
że prędko nauczyciele łotewscy

zapomnieli o gnębieniu ich przez

baronów kurlandzkich!

E277 ilaia ZI

Przed pelnią sezonu
Warszawa 4 lutego.

Luty będzie miesiącem bardzo

pracowitym. Parlament przepro”

wadzi dyskusję nad budžetem i

uchwali go, a równocześnie ko-

misje będą bardzo intensywnie o-

mawiały wniesione przez rząd

przedłożenia, zespolone z sobą

nicią przewodnią agtęboko wni-

kające w treść naszego życia pu-

blicznego i osobistego. Wielka ta

kampanja zaczyna się w czwartek,

kiedy to Sejm przystąpi do' roz-

praw budżetowych.
Obrady komisyjne nad budże-

(em zostały zamknięte przez: prze-

wodniczącego komisj: pos. Byrkę,

członka BB, przemówieniem.wy-

bitnie opozycyjnem. Takie prze-

mówienia uprzednio wygłaszał

również dawny referent generalny

prof. Krzyżanowski. eraz p.

Byrka wręcz powiedział, iż budżet

opracowany przez komisję: jest

nieprzejrzysty — że iest deficyto-

wy, nie potrzebował ws ominać,

boć przecie o tem mówiły. same

cyfry — że wprowadza dwoistość

rachunkowości, bo poza budżetem

państwowym, który może być

przez parlament kontrolowany,

wprowadza rozmaite fundusze, u-

chylające się od kontroli parla-

mentu, a rząd może tymi fundu-

szami dysponować, a społeczeń-

stwo musi je opłacać. Rzucił py-

tanie, kto ma dać skarbowi po-

irzebne fundusze, gdyż gospodar-

ka obecna idzie w kierunku ogra-

niczenia wytwórczości podatnika,

odbiera mu bowiem co krok war-

sztaty jego pracy.
Powołał się tutaj na przedłoże-

nie rządowe o nowelizacji ustawy

c monopolu tytoniowym,*który

chce przekształcić na przedsię-

biorstwo państwowe. mogące na-

wet zaciągać samoistne pożycz-

ki. Zdaje się, że o to chodzi prze-

dewszystkiem. Narady jakie mi-

nister skarbu odbył z kierownika-

mi monopolu tytoniowego i spiry-

tusowego zdają się świadczyć o

tem, że podobną zmianę rząd ze-

chce przeprowadzić także z mono-

polem spirytusowym.

Do dziedziny przedłożeń go-

spodarczo - finansowych trzeba

jeszcze dodać nowelę o podwyż-

szeniu opłat stemplowych, o zmia-

nie postanowień ustawy inwalidz-

kiej i emerytalnej, które będą

wniesione jeszcze do parlamentu.

Dwie ostatnie będą nosiły charak-

ter oszczędnościowy, t. zn. świad-

czenia, z nich płynące, zostaną о-

graniczone. Tu jeszcze przyjdzie

nowela ustawy o dotacjach na

bezrobotnych.

Przy budżecie mówiono O

wszystkiem. O jednem tylko nie:

skąd wziąć pieniądze na zaspoko-

jenie deficytu Projekt ustawy

tę sprawę załatwia szybko: prag-
nie pokryć z pozostałości kaso-
wych i dawnych nadwyżek.

Brzmi to bardzo pięknie, ale
zgoła nierealnie. Bo rząd ani mi-
nister skarbu o pozostałych kaso-
wych pozostałościach nic nie mó-
wią. Więc?...

Zostaje w ten sposób tylko
jedna forma, reklamowana w roku
zeszłym w licznych wywiadach,
forma t.zw. „luzów budżetowych”.
Przedstawiono tę formę jako ideał
i niestety coraz bardziej do tego
ideału się zbliżamy. Pos. Byrka z
ironją mówił, że jeżeli dalej mini-
ster skarbu, który powinien być w
rządzie dyktatorem, nie przeciw-
stawi się obecnym metodom go-
spodarki; to chyba niebawem bę-
dzie przy budżecie mógł oma-
wiać... wydatki na ministrów i wi-

- ceministrów, reszta bowiem zosta-
nie ogarnięta przez owe
budżetowe”.

Taka jest nasza rzeczywistość.
Tymczasem po 1-szym stycznia za-
czynają napływać do podatników
nakazy płatnicze, o wiele wyższe
aniżeli w roku zeszłym. Dozorca
domu, w którym mieszkam, gdy
mu dostarczono takie wezwanie,
ujął swój pogląd folozoficznie, a
prosto:

— Takie to dziwne, że gdy
wszystko tanieje i gdy mniej wszys
cy zarabiają, to drożeje wszystko,
co jest państwowe...
„. Ścieśnia nasze życie
Ścieśnia i administracja. W czwar-
tek zacznie się debata nad ustawą
o zgromadzeniach i stowarzysze-
niach, która nadaje administracji
tak szerokie prawa, jakich jej nie
udzielała żadna ustawa. państwa
sakas, „Przychodzi ustawa o
samorządach, podporządkowująca
samorząd administracji. Idzie u-
stawa o ustroju szkolnictwa, która
nawet w łonie obozu rządowego
wywołuje głosy zastrzeżeń jako
eksperyment nieznany w Europie.
Przyjdzie ustawa o zmianie usta-

gei dieiinirai o izbach ręko-
dzielniczych, po to, by dač sanacji
možnošė opanowania i tego žywio-
łu: właśnie izbę warszawską,
gdzie nie miano większości roz-
wiązano — i liczą na to, że przy
nowej ustawie, dającej sposobność

„luzy

nominacji trzeciej części człon-
ków, będzie można swoje prze-
prowadzić.

A co jest najbardziej zastana-

wiające: to brak reakcji w społe-
czeństwie. Ogranicza się jego ży-

cie, a tymczasem ono jakby nawet

się nie orjentowało w nowych wa-
runkach. Kiedyindziej wszędzie
toczyłyby się dyskusje, zapadały-
by uchwały, wyrażałaby się opinja
społeczna, a dzisiaj

H. W.

A UTNi

Czy słuszne są obawy o dolara?

W/ dziale gospodarczym „Frank

furter Zeitung” (20.1.) znajdujemy

taką ocenę sytuacji dolara, która

zasługuje na uwagę:
„Trzeźwa analiza sytuacji pie-

niężnej Ameryki wykazuje, iż z

zamierzonego rozszerzenia kredy-

tu nie wyniknie lak długo żadne

niebezpieczeństwo dla dolara, jak

długo to rozszerzenie będzie u-

trzymane w rozsądnych granicach.

Obawa o doląra byłaby dopiero

wówczas usprawiedliwiona, gdyby“

zmieniony obraz sytuacji w Ame-

ryce wykazał, że jest możhwe

przekroczenie rozsądnej miary.

Bezwzględny krok Francji mógłby:
jednakowoż zmienić położenie.
punktu widzenia techniki waluto-
wej, mogłyby banki, należące do
systemu Federal - Reserve - Bank
sprostać zadaniu nawet wówczas,
gdyby Francja wycofała wszystko,
co ma w Stanach Zjednoczonych,
lecz trudno przewidzieć następ-
stwa psychologiczne  silnego
zmniejszenia się zapasów złota.
Jest do pomyślenia, że wyjaśnie-

TRZECIE WYDANIE

nie tego kroku Francji względami
czysto politycznemi wystarczyło-
by do uspokojenia, lecz jest także
możliwe, że zmniejszenie się za-
pasu złota obudziłyby nieufność u
klijentów banków amerykańskich
 popchnęłaby ich do wycofania
swych wkładów z banków. Wyso-
kość amerykańskiej rezerwy złota
sprawia, że banki emisyjne mo-
głyby sprostać nietylko wycofaniu
pieniędzy przez Francuzów, lecz
także zapotrzebowaniu wewnętrz-
nemu; lecz wiadomo z drugiej
strony, że iak się zacznie run na
banki, to nie można nigdy przewi-
dizeć, kiedy się skończy. Tylko w
ten sposób mógłby być dolar za-
grożony; tak tedy ma w swem rę-
ku środki prowadzące
łania niebezpieczeństwa, którego
się obawia lub też do zażegnania
go. Z drugiej strony z powyższej
sytuacji wynika, że polityka kre-
dytowa amerykańska może rozwi-
nąć tylko ograniczoną aktywność
dopóty, dopóki musi się liczyć z
pporem Francji.

skarb. °

do wywo- -

Czy reumatyzm i podagra są uleczalne?
Jak ogólnie wiadomem jest, reumatyzm,
podagra i pokrewne cierpienia mają za

przyczynę nagromadzanie się kwasu mo-

czowego w organiźmie ludzkim. Kwas
moczowy zaś stanowią ostre jak igiełki

drobne kryształ, które sadowiąc się w

mięśniach lub w innych częściach ciała
wywołują częstokroć już przy najmniej-
szym ruchu straszliwe bóle. Szczególnie
w stawach mogą te ostre kryształy wy-
wołać niebezpieczne zaburzenia, czyniąc
z chorego nieszczęśliwego kalekę, który
dręczony uporczywemi bólami stopniowo
traci władzę w członkach. Również p.
A. Hoeflich, Łódź, Rokicińska 25, więłe
przecierpieć musiał, zanim znalazł wła-
ściwą drogę do uzdrowienia. Pisze on
nam m. in.: przed czterema laty miałem
pierwszy napad reumatyzmu. Po gorą-
cych kąpielach poczułem początkowo pe-
wną ulgę, lecz wkrótce bóle wróciły jesz-
cze w silniejszym stopniu i odtąd. stale
mię już dręczyły. Prawe kolano opuchło  silnie i zupełnie zesztywniało tak, że przy

wchodzeniu na schody włóczyłem tę no-
gę. Gdy siedziałem przez pewien czas,
nie mogłem powstać z miejsca. Wówczas
to wyczytałem w gazetach, że pewien
pan we Lwowie uleczył się skutecznie
rzy pomocy Togalu z tych dolegliwości.
ównież i mnie te tabletki tak wspania-

le pomogły, że teraz chodzę jak daw-
niej i nie odczuwam żadnych bólów, jak-
fra nigdy nie cierpiał na reumatyzm.
odobnie świadczy wiele tysięcy cierpią-

cych, którzy przyjmowali Toga! przy reu-
matyźmie, podagrze, rwaniu w stawach,
łamaniu w kościach, bólach nerwowych
i głowy, przeziębieniach i pokrewnych
niedomaganiach. Nawet w chronicznych
wypadkach osiągnięto przy pomocy Го-
galu pomyślne rezultaty, ponieważ lek
ten w zarodku zwalcza owe cierpienia
Nieszkodliwe dla serca, żołądka i innych
organów. Jeśli ponadto tysiące lekarzy
Togal ordynuje, to przecież każdy z za-
ufaniem zakupić go może. We wszyst-
kich apt. Kom. Rz. m. st. Warszawy.

Ze środy na Środę.
Teatra I misterja religijne.

Sto pięćdziesiątą środę lite-
racką wypełnił referat ks. kape-
lana  Sledziewskiego o miste-
riach i teatrach religijnych w
Wilnie w XVI i XVII stuleciu. Pre-
legent wspomniał o historji te-
atrum religijnego w Wilnie wcol-
legium oo. Jezuitów i Bernardy-
nów, omówił pierwsze z miste-
rjów, które odbyło się w roku
1604 p. n. „Wet za wet chrze-
ścijańskie" oraz wspaniałe „te-
atrum sancti Casimiri*, którego
było świadkiem Wilno w dobie
kanonizacji Świętego Kiólewicza,
oraz złożenia go w kaplicy Kazi-
mierzowskiej.

Teatra ówczesne, o treści wy:
bitnie religijnej organizowane by-
ły z wielkim nakładem prac
przygotowawczych, a trwały nie-
jednokrotnie całą dobę przy
współudziale całego społeczeń-
stwa a niekiedy nawet umyś'nie

„sprowadzonych techników i py-
rotechników z Włoch

Prelegent, który ciekawe swe
dane o teatrach czerpał z dzieł
prof Widekiewicza, zapoznał ze-
branych z niezmiernie ciekawem
teatrum odegrywanem w koście-
łe oo. B*rnardynów w oktawę
Niepokaianego Poczęcia Najśw.
Marji Panry.

Plan kościoła demonstrowany
w przezroczach, zapoznał nas z
techniką niezmiernie ciekawego
misterjum.

Smok ognisty „a wielce plu-
gawy” atakował postument Marji

Panny „ku wielkiemu žalowi i
niezadowoleniu* zebranych.

Ale oto zmiana następuje na-
tychmiast w sytuacji.

Z za filaru kościoła sunie po-
stument z Archaniołem  Gabrye-
lem z lilją w ręku i „węża plu-
gawego w łeb godzi*.

Na widowni odprężenie, wszy-

scy się radują że „gad plugawy*
zginął.

Królowie polscy, a zwłaszcza

król Zygmunt HI i Władysław IV

byli wielkimi orędownikami te-

ae i pomocą je swoją wspie-
rali.

Podobne misterja zachowały
się po dziś dzień w stiukach ko-

ścioła św. Piotra i Pawła na An-
tokolu.

Wybitnie  teatralno barokowy

sposób ich ujęcia oraz ekspresja

masek zwraca uwagę w dekoracji
tego najpiękniejszego kościoła
W Ina.

Prelekcja ks. kap. Sledziew-
skiego ilustrowaną była bardzo

ciekawemi przezroczami, które

umożliwiły słuchaczom dokładne
studjum.

Po przerwie p. Napoleon Conti
odegrał z prawdziwym artyzmem
szereg utworów Chopina F.D.

BYTEZZBTKIASERECTZ EEST
Przed decydującem do-
świadczeniem Dunikow-

skiego.
PARYŻ. (Pat). Jeden z obroń-

ców Dunikowskiego oświadczył
"przedstawicielom prasy francu-

skiej, że doświadczenie dzieli się

na dwie części: traktowanie mi-

nerałów przez wyładowanie radjo-

czynne i poddanie materji dzia-

łaniu ciepła o temperaturze 1400

stopni. Obecnych będzie

20 osób, sędziów, ekspertów, ad-

wokatów i operato'ów filmowych.

Zdaniem prasy, wszystko zostało
przewidziane, aby Dunikowski

mógł pracować możlwie z naj-

większą swobodą. Dunikowski

poświęcił dzień wczorajszy przy-

gotowaniu aparatu oraz sporzą-

dzeniu ampułki z substancją ra-

djoczynną, której dotychczas by-
ło brak

Czyjesteś członkiem
LOPP ?

LŽ
Od porozumienia między Francją

a Stanami Zjednoczonemi zależy

przeto wynik dyskusji o dolarze;

zresztą dokładnie w tym samym

stopniu, jak wynik dyskusji o dłu-

gach wojennych i rozbrojeniu”.

 

 

 

KSIĄŻ
ROMANA DHOWSKIEGO

SWIAT POWOJENNY I POLSKA
Cena 10 zł.

już opuściło prasę I jest do nabycia we wszystkich

l księgarniach.

koło

SZKICE I OBRAZKI.
CZŁOWIEK KTÓRY COś MA.
No niewiele takich mamy w Polsce,

o których by to można powiedzieć.
Mają coprawda ludzie u nas: weksle

protestowane, komornika na karku, mo-

nopole na wszystko i nadzieję dobrej

śmierci.

Jest jednak stanowczo więcej takich,

którzy nic nie mają, nie mają nawet

weksli — bo im nikt nic nie da na nie,

komornik nic nie zabierze, monopole są

im zbyteczne .. a śmierć — jest im obo-

jętna.

Człowiek,

dobrze ma —

łem Ma.

Nomina sunt odiosa.
Nie znacžy to coprawda w złem pol-

skim tłomaczeniu, że nominacje od Józe-

ta pochodzą, ale że mają magnetyczny

wpływ imiona na życie i charakter

ludzki.
Albowiem generał Ma, dużo ma.

„Siedział sobie pod Cy-cy-karem i to

się niepodobało japończykom.

Dalejże myśleć o sposobie pozbycia

się go z tamtąd.

W. końcu sypnęli parę miljonów jen

i Ma, ma coprawda pieniądze ale nie ma

— miasta.

Był co prawda w Polsce i do tego

w Ministerjum Skarbu, jeden człowiek,
który coś miał, ale nie na długo.

Siedzieli sobie sami dyrektorowie

i uczeni za zielonym stołem

w sali konferencyjnej i dumali nad tem

skąd wziąć pieniądze, których jest coraz

to mniej w skarbcu.

Na końcu stołu

rzędnik protokulant.

Wyciskali mózgi i nic.
A wtem urzędnik, co siedział z miną

strapioną i krzywą, zawołał:
— Maml!
I twarz mu rozpromienila się ra-

došcią.

Wszyscy powstali z miejsc, w do-

wód szacunku dla nowo narodzonego

genjalnego pomysłu.

Bomba, rozczarowanie... Okazało się
bowiem, że biedny urzędnik złowił

pchłę na kołnierzu.

Biedaka razem z pchłą wyrzucono

nie tylko za drzwi, ale i z ministerstwa.

I teraz nic nie ma.

W Wilnie była rówież katastrofa

z jednym kupcem, co lo chciał mieć

klijentelę.

Czegóż ten człowiek nie wyrabiał ?...
Dawał anonse, urządzał świetlną re-

klamę, na wystawie swego sklepu urzą-

dził konkurs na najpiel:niejszego męž-

czyznę w Wilnie...

Kondydaci osądzeni mieli być przez

publiczność, stojąc w kostjumach kąpie-

lowych i trzymając w ręku: ser szwaj-

carski, śledzie marynowane i powidła...
Wszystko zawiodło...

Klijenteli nie zdobył,
niądze...

— A wiesz jednak, że ten twój zna-

jomy kupiec to ma...

— No, chwała Bogu, duże zyski...
—Ależ nie — fijoła...

Nomina sunt...

Biedny kupiec nazywa się Anastazy

Fijołek... M. Junosza.

się ma i który się

chińskim  genera-

który

jest

siedział biedny u-

stracił pie-

z sall sądowej.
Echa katastrofy kolejowej pod

Białymstokiem.

„ W Sądzie Okręgowym w Bia-
iymstoku toczyła się przy wypeł-
nionej po brzegi sali rozprawa
przeciwko 4 kolejarzom: Janowi
Aścikowi, kierownikowi ruchu na
posterunku kolejowym  Baciuty;
Eugenjuszowi Skupio, kondukto-
rowi (pełniącemu obowiązki kie-
rownika pociągu osobowego); Ka-
zamierzowi Penso (zastępcy kon-
duktora) i Józefowi Borkowskie-
mu (końcowy konduktor).

Akt oskarżenia zarzucał, iż
spowodowali oni w dn. 7 sierpnia
1931 roku pod Białymstokiem ka-
tastrofę kolejową, połączoną z roz-
biciem 2 wagonów pociągu po-
śpiesznego, uszkodzeniem  6-ciu
wagonów pociągu osobowego i po-
ważnem uszkodzeniem parowozu
pośpiesznego. Podczas tej kata-
strofy znalazły śmierć 4 osoby,
ponadto cały szereg osób doznał
ciężkich uszkodzeń ciała.

Po zbadaniu świadków i eks-
pertów oraz przemówieniu oskar-

życiela publicznego  wiceproku-
ratora p. Wójcickiego i obrony,
Sąd ogłosił wyrok, mocą którego
skazani zostali: Aścik za umyślne
wywołanie katastrofy na 2 lata
więzienia; Skupio za nieostrożne

spowodowanie katastrofy na 6

miesięcy więzienia; Penso na 4

miesiące więzienia; Borkowski zo-

stał uniewinniony.

 

 

 
|

||
!

 



  

 

—
>

 
а-

ra

1a

y;
--

е-

n-

e-

ia
a-
z-
ю-

ю-

al

Onegdaj odbylo się walne zgro-
madzenie Stowarzyszenia Kato-
lickich Polek przy parafji św. Ja-
kóba w Wilnie. Na zebraniu tem
omawiano nowy projekt prawa
małżeńskiego. Po ożywionej dy-
skusji powzięto jednogłośnie rezo-
lucję protestującą. przeciwko no-
wemu prawu małżeńskiemu. Rezo-
lucję tą podpisały 52 osoby.

Do Archidiecezjalnego Instytu-

KRONIKA.
Dalsze protesty przeciwko projektowi

prawa małżeńskiego.
ostatnich dniach wpłynął protest
z parafji Zadorskiej z 1373 pod-
pisami,

Ponadto wpłynęły. protesty z
parafji Juchnowiec z 794 podpisa-
mi; z parafji O. O. Franciszkanów
w Grodnie w imieniu całego mia-
sta; z parafji Różanystok koło
Grodna z 120 podpisami; z parafji
Dziśnieńskiej pow. Głębockiego z
221 podpisem i z parafji Janowa

tu Akcji Katolickiej w Wilnie w koło Sokółki z 1991 podpisami.
 

— Plan regulacyjny m. Wilna.
Wydział pomiarów miejskich pra-
cuje obecnie pełną parą nad spo-
rządzeniem planu regulacyjnego
m. Wilna. Zaznaczyć należy, że
roboty te prowadzone są od kilku
lat i obecnie wkraczają już w sta-
djum finalizacji Jeszcze w roku
bieżącym Magistrat spodziewa się
ukończyć prace i plan przedłożyć
do zatwierdzenia kompetentnych
władz centralnych. (a)
— Regulacja brzegów Wilji.

W związku ze zbiiżającym 516

okresem wiosennym Magistrat m.

Wilna zwrócił uwage na regulację
brzegów Wilii u wylotu na ul.
Zyśmuntowską. Umocnienie brze-
gów i zabezpieczenie śródmieścia
przed ewentualnym wylewem rze-

ki ma nastąpić w ciągu najbliż-

szych tygodni. O ile uda się uzys-

wać odpowiednie kredyty, Magi-
strat przeprowadzi w najbliższym
czasie regulację brzegów Wilji na

szerszym odcinku, od więzienia
wojskowego na Antokolu do mo-
stu Zwierzynieckiego. Obecnie na

robotach regulacyjnych Magistrat

zatrudnia ckoło 30 bezrobotnych.

SPRAWY MIEJSKIE.
Ponowna  konierencja w

sprawie wyboru typu jezdni. Jak

wiadomo, z początkiem wiosny

Magistrat zamierza przystąpić do
wprowadzenia nowoczesnych je-
zdni na ulicach przebiegających
w centrum miasta. Szeł sekcji
technicznej wiceprezydent Czyż
wyjechał w tej sprawie do War-

szawy, Katowice i innych miast

polskich, gdzie na miejscu zazna-

jamia się z typem współczesnych

jezdni, badając ich trwałość i

koszty budowy. Roboty Magistrat
projektuje rozpocząć w  pierw-
szych dniach kwietnia r. b. (a)
— Eche pizeplacenia w po-

śpiechu 4000 złotych przez kasjera
magistrackiego. W roku ubiegłym
w kołach magistrackich żywo ko-
mentowany był wypadek przepła-
cenia w pośpiechu przez kasjera
magistrackiego 4000 złotych, pod-
jętych przez płatnika elektrowni
miejskiej p. Antoniego Bielaw-
skiego, który następnie sumę tę
zwrócił w całości. Przeciwko p.
Bielawskiemu wszczęte zocłało
przez prokuraturę dochodzenie
karne. Po _ przeprowadzeniu
śledztwa władze prokuratorskie
dochodzenie przeciwko p. Bielaw-
skiemu umorzyły z powodu braku
dowodów winy, o czem zawiado-
miły Magistrat m. Wilna. W ten
sposób p. Bielawski został zreha-
bilitowany

Z MIASTA.
— Gość francuski Opuścił

Wilno. P. Andrė Bonamy trzeci
dzień pobytu swego w Wilnie po-
święcił konferencji z muftm mu-
zułmańskim d-rem Jakóbem Szyn-
kiewiczem, informując się szcze-
gółowo o społeczeństwie muzuł
mańskiem na kresach Rzeczypo-
spolitej. W dniu 3 b. m. wieczo-
rem państwo Bonamy odjechali
z Wilna.
—Podpisanie nominacji Komi-

sarza Kasy Chorych. Minister Pra-
cy i Opieki Społecznej podpisał
nominację na stanowisko Komisa-
rza Kasy Chorych m. Wilna mjr.
E. Kątkowskiego.  -(a)

SPRAWY SZKOLNE.
*| — Budowa gmachu szkoły
powszechnej w N. - Wiiejce.
Magistrat N-Wilejki przystąpił do
budowy gmachu 7 mio klasowej
szkoły powszechnej w N. W lejce.
Kosztorys budowy obliczony jest
na sumę 100,000 złotych. (a)

®

SPRAWY PODATKOWE.
— Lustracja skarbowa w

sprawie świadectw przemysło-
wych.  Przemysłowey, kupcy,
rzemieślnicy, którzy dotychczas

nie zdążyli wykupić świadectw

przemysłowych winni pośpieszyć

się z ich nebyciem, gdyż specjal-

ni kontrolerzy władz skarbowych

mają już zacząć obchodzić skle-
py i lokale przedsiębiorstw prze-
mysłowych i handlowych celem
sprawdzenia. czy właściciele ich
posiadają Świadectwa  przemy-
słowe na rak 1932. (>)

POCZTA i TELEGRAF.
— Poczta Horodźki. Dyrekcja

Poczt i Tel. w Wilnie komuniku-
je: W agencji pocztowejHorodźki

(pow.Wołożyn) z dniem 1Il b. r.

zaprowadzono służbę telegraficz-
ną i telefoniczna

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zarząd Koła Pol. Mac.

Szkolnej ii... Т. Kościuszki w Wil-
nie uprzejmie prosi o zwrot list
ofiar na oświatę pozaszkolną, ro-
zesłanych na dzień 15X1r., ub.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Poiskie Towarzystwo 0-

chrony Kobiet w Wilnie, urzą-
dza „Dancing Towarzyski" w sa-
lonach Ogniska Kolejowego ul.
Kolejowa Nr. 19, w dniu 6 lutego
b. r., na humanitarne cele To-
warzystwa, licząc na poparcie
przez sympatyków naszej imprezy,

Bufet przygotowany staraniem
Pań Gospodyń. Muzyka wyboro-
wa. Sala dekorowana. Wejście za
zaproszeniami imiennemi moża
otrzymać u prezeski p. Doktoro-
wej Dobrzańskiej ul. Zawalna Nr. 8
codziennie od godz. 2 po poł.
Cena biletu 2 zł, Akademicki
1 zł. Początek o godzinie 9 ej.
— Z życia „Sokoła". One-

gdaj w Gmieźżdzie Wileńskiego
„Sokoła* odbyła się akademja
pośw ęcona rocznicy powstania
Styczniowego.

Na program akademii złożyły
się: uroczyste przyjęcie nowych
członków, którzy. w ilości 18 dru-
hen i druhów złożyli na ręce
d ha prezesa, w obecności zastę-
pu starych druhen i druhów
i tłumnie zebranej publiczności,
przyrzeczenie Sokole.

Następnie prof. Wierzyński
wygłosił odczyt na temat „ideo-
we podłoże i skutki powstanil-
styczniowego”.

Na zakończenie sekcja dra-
matyczna „Sokoła* odegrała bar
dzo udatnie patrjotyczny obra-
zek sceniczny „Wanda* M. Reut-
tówny w 4 odsłonach. Futorce
obecnej na sali zgotowano gorą-
cą owacię я

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Zarząd Koła Medyków U.

S.B. uprasza PP. Absolwentów
wszystkich lat o przybycie na ze-
branie sprawozdawcze w sprawie
doktoratów w dniu 5. II. 32 r. o go-
dzinie 6-ej po południu do lokalu
Koła Medyków ul. Wielka 24.
Sprawy są niezwykle pilne i waż-
ne — obecność wszystkich jest ko-
nieczna. Referuje kol. Gałka Jó-
zef, delegowany na Zjazd Ogólno-
polski Związku Akademickich To-
warzystw Medycznych, który się
odbył w Poznaniu w dniach 30. II.
1932 roku.
— Zarząd Koła Prawników

Stud. U S$. B. zawiadamia, iż dziś

odbędzie się zebranie Dyskusyjne
w lokalu Koła, o godz. 20-ej. Re-
ferat p. tt „Zmiana zwrotnic w
teorjach pańtwowych* wygłosi
kol. Gustaw Nowodworski. —Wstęp
wolny.

'monowicz Klemens, zam. we wsi
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Język polski powodem niesłychanej awan-
tury w lokalu gminy żydowskiej.

Miejscem niesłychanego zajścia była onegdaj gmina żydowska.

W lokalu tej gminy odbywało się pierwsze organizacyjne posiedze-

nie b. wojskowych i rezerwistów narodowości żydowskiej. Już samo

ukonstytuowanie się prezydjum zgromadzenia w osobach dr. Papa

jako przewodniczącego i b. sierżanta Kasztańskiego jako wiceprezesa

oraz sekretarza apl. sądowego Rbelsona wywołało niezadowolenie

. wśród zgrupowanych licznie nacjonalistów żydowskich. Burza rozpę-

tała się na dobre, gdy

opracowanego w języku polskim. W czasie,
pierwsze paragrafy ustawy po polsku,zgromadzenia odczytywał

przystąpiono do odczytywania statutu związku
gdy przewodniczący

zgromadzeni żydzi wywołali burzliwą awanturę połączoną z biciem

krzeseł
dziej, że

Przyczyną zajścia było nie

statut odczytywano po polsku.

i gwizdaniem. Referent musiał przerwać czytanie, tembar

pod jego adresem posypały się różne groźby.
zadowolenie części zebranych, że
Wobec zdecydowanej, a bezczelnej

postawy rozjuszonych awanturników przewodniczący zmuszony był

do kontynuowania swego referatu już w języku żydowskim. Ponowna

awantura wynikła w czasie dyskusji nad statutem. Ż»dzi tak dalece

się zagalopowali, że zażądnIi umieszczenia w statucie specjalnych

punktów, w żadnym wypadku nieodpowiadających charakterowi

zrzeszenia, a dowodzących jak dale-e sięga arogancja rasowa wnio-

skodawców. Wobec tego, że awantura groziła poważnemi następ-

stwami zebranie zostało rozwiązane. (a)

RED ND AsSEATSAKT PESTAS KADAVVOSTATTOO

Do czytelni Kola nadeszlyi sa
do przejrzenia następujące no-
wości: 2

1) Gazeta Administracji i Po-
licji Państwowej Nr. 2

2) Gazeta Sądowa Warszaw-
ska Nr. 5.

3) Dziennik Ustaw Nr. 7.
4) Polska Gospodarcza Ze-

szyt 5.
SPRAWY ROBOTNICZE.

— 360 bezrobotnych zatru-
dnia Magistrat. W chwili obecnej
na robotach miejskich zatrudnio-
nych jest ogółem 360 bezrobot-
nych. Bezrobotni zatrudniani są
partjami. (a)

Z ŻYCIA LITEWSKIEGO,
— Walne 'ebranie Tymcza-

sowego Komitetu Litewskiego.
Onegdaj odbyło się plenarne po-
siedzenie Tymczasowego Komite-
tetu Litewskiego w. Wilnie, na
którem obszernie omówiono spra-
wę szkolnictwa litewskiego oraz
poruszona była kwestja zamknię-
cia przez Kuratorjum Okręgu
Szkolnego 10 szkół litewskich.
Uczestnicy plenarnego zebrania
uchwalili rezolucję. domagania się
od władz szkolnych uruchomienia
nowych szkół litewskich.

Pozatem wybrano nowy skład
zarządu prezydjum Tymczesowe-
go Komitetu do którego wesz i:
K. Staszys—prezes, ks. P. Krau-
jęlis i dr. D Olsejko jako wice-
prezesi i R. Mackiewiczius jako
sekretarz. (a)

NADESŁANE.
— Sterowiec nad Wilnem.

„Podana przez nas w dniu wczo-
rajszym wiadomość o ukazaniu się
wkrótce nad naszem miastem
wielkiego. sterowca, zelektryzo-
"wała umysły'czytelników.

Zasypywani pytaniami, spieszy-
my wyjaśnić, że ukazanie się nad
naszem miastem wielkiego ste-
rowca bynajmniej nie zagraża
mieszkańcom, gdyż jest to, jak
zdołaliśmy stwierdzić, zapowiedź
jednego z większych kino-teatrów
ukazania się wkrótce na ekranie
wielkiego epokowego filmu p: t.
„STEROWIEC L. A. 3“.

Nazwy kino-teatru, który, nie
bacząc na kolosalne koszty, zdołał
jednak film ten pozyskać dla
Wilna, nie możemy jeszcze wy-
mienić, W każdym bądź razie na-
leży . się dyrekcji kino-teatru
szczere uznanie.

KRONIKA POLICYJNA.
— Złodzieje grasują na cmenta-

rzu po-Bernardyńskim. Onegdaj
wieczorem na cmentarz po-Ber-
nardyński przedostali się nieznani
sprawcy, którzy zniszczyli nagro-
bek rodziny Cieślińskich. Ze zni-
szczonego nagrobka złoczyńcy za-
brali złoconą figurę, artystycznie
rzeźbioną, wartości 400zł. (a)

— Fałszywy banknot 20 - dolarowy.
W dniu 3 b. m. został zatrzymany Sy-

Jody,
gm. mejszagolskiej, pow. wil.-trockiego,
za usiłowanie puszczenia w obieg fał-
szywego banknotu 20-dolarowego w Ban-
ku Winiskiego Fajwusza przy ul. Wiel-
kiej 47. Banknot zakwestjonowano.
— Okradzenie kupca z Dołhinowa.

Zamożnemu kupcowi Szmerko Aksel-
rodowi z Dołhinowa w mieszkaniu nie-
jakiej R. Dejlinzonowej, zam. przy ul.

Sadowej 9, skradziono z kieszeni 180 do-
larów amer. Powiadomiona policja za-
rządziła poszukiwania za złodziejem. (a)

TEATR, MUZYKA I SZTUKA.
TEATRY MIEJSKIE Z. A S.P.
— Na Pohulance. Dziś o godz. 8-ej

„Mam lat 26“.
Jutro i dni następnych „Mam lat 26“.
— W Lutni, Dziś — „Ta. ktėrej szu-

kamy”.
Jutro i dni następnych —- „Ta, któ-

rej szukamy”.
— „Dawne czasy — dawne pieśni” —

w Teatrze na Pohulance. W najbliższą
sobotę o godz. 5-ej pp. odbędzie się nie-
zwykle interesujące widowisko p. t.
„Dawne czasy — dawne pieśni”, w wy-
konaniu wybitnych artystów dramatu
i opery. W drugiej cześci widowiska
odegrana zostanie świetna, jednoaktowa
komedja Fredry „Pan Benet', w wyko-
naniu artystów Teatrów Miejskich z p.
Baronem Waldemarem  Weyssenhoffem,
jako świetnym odtwórcą roli tytułowej.
Bilety już do nabycia w kasie teatru
Lutnia.

— Doroczna Reduta Artystów Te-
atrów Miejskich. W poniedziałek w sa-
iach kasyna Garnizonowego odbędzie się
doroczna Reduta Artystów Teatrów Wi-
teńskich, uchodząca za najwytworniejszą
zabawę w karnawale, Wesoły nastrój za-
bawy podniosą niewątpliwie liczne nie-
spodzianki, między innemi konkurs na
najskromniejszy a zarazem  najbardziej
elegancki kostjum. Ceny biletów wejścia
szl 15.zł

“  Osoby, które dotąd nie otrzymały za-
proszeń, zechcą zostawić w kasie teatru
swoje adresy, celem umożliwienia do-
starczenia zaproszeń w jaknajkrótszym
czasie.

— Recital pieśni i arji operowych.
P. Zygmunt Protassewicz, utalentowany
baryton, obdarzony nadwyraz pięknym
głosem, wystąpi z recitalem pieśni i arji
operowych w niedzielę nadchodzącą,
1 b. m., w sali Konserwatorjum. Zazna-
czyć należy, że p. Z. Protassewicz odniósł
ostatnia wielki sukces artystyczny w
Warszawie na koncercie dobroczynnym,
urządzonym w Prezydjum Rady Mini-
strów. Bilety w biurze podróży
„Orbis“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 5 lutego 1932 r.

11.58. Sygnał czasu.
14.10. Program dzienny.
14.15, Muzyka z płyt.
15.15, „Kom. z Warszawy.
15.25. „Synowie Jagiełły” — odczyt

z Warszawy wygł. prof. Oskar Halicki.
15.45. Koncert dla młodzieży (pły-

ty). Objaśnia Zofja Zawęska.
16.20. „Porównanie zagadnienia z

hygjeny społecznej w Polsce, Ameryce i

Anglii" — odczyt z Krakowa, wygł. dr.

A. Polek.
16.40. Codzienny odcinek  powie-

ściowy. +
16.50. Lekcja angielskiego z Warsz.

17.10. „Duchy i stolik” — odczyt

wygl. Jerzy Ostowski. Tr. na wszystkie

polskie stacje.
17.35. Muzyka lekka z Warsz.
18.50. Kom. LOPP-u
19.00. „Polakom na Kowieńszyźnie”

19.15. Przegląd prasy rolniczej kra-

jowej i zagranicznej — prowadzi dr. Ja-
nusz Jagmin. Tr. na Warszawę.

19.25. „Kłopoty Oszmiańczuka'”
feljeton humorystyczny  wygł. Leon
Wołłejko, art. dram.

19.40.  Progr. na sobotę.
19.45. Prasa dzien. radį. z Warsz.
20.00. Pogad. muz. z Warszawy.

20.15. Koncert symałoniczny z War-

szawy (dyrekcja — Emil Młynarski i Ire-

na Dubiska — skrzypce. Utwory Haydna,
R. Straussa, E. Młynarskiego i inne).

22.40. Kom. i muzyka. taneczna z

Warszawy.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Duchy i stoliki. A

Psychologja współczesna zaintereso-

wała się ostatnio tajemniczą dziedziną

zjawisk spirytystycznych. Pukające sto-

liki i zjawy astralne na seansach badane

są dziś objektywnie przez ludzi nauki
i ustala się. pogląd, że nie są to ani
sztuczki kuglarskie, jak twierdzą sce-

ptycy, ani też objawienia ze świata za-
grobowego, jak utrzymują „wierzący,

jeno zjawiska do pewnego stopnia natu-

ralne, choć mało jeszcze zbadane w swej

istocie. O stanie i wynikach tych intere-
sujących badań opowie dzisiaj o godz.

17,10 w odczycie transmitowanym na
wszystkie stacje p. Jerzy Ostrowski.
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MIECZYSŁAW CYBULSKI
OSOBIŚCIE wystąpi w godzinach wieczorowych w kinie „Casino“ podczas
demonstrowania cieszącego się niebywałem powodzeniem dźwiękowca polsk.

66А
i przywita publiczność wileńską oraz rozdawać będzi

: (7 wlasnorerznym Adas zle swe fotografje

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO
Jak można sądzić z prasy biało-

ruskiej („B. Krynica", „Biełaruski
'Zwon", „Snietacz Bielarusi“ i „Ho-
łas prawosławnego Biełarusa”) w
ciągu ostatniego roku pośród u-
śrupowań białoruskich zaszła du-
żo, dość gruntownych zmian. Prze-
dewszystkiem nastąpiły zmiany w
łonie starych ugrupowań biało-
ruskich, a jednocześnie z tem na
arenę polityczną wystąpiły nowe
organizacje i grupy białoruskie.

Przypomnijmy sobie, iż do nie-
dawna obóz białoruski w Polsce
składał się z trzech zasadniczych
ugrupowań: 1) grupa białoruska
komunistyczna vel komunizująca,
do której należała sławetna Hro-
mada i już oficjalnie komunistycz-
na K. P. Z. B., a później grupa t.
zw. „Zmahania”, 2) grupa „Biało-
ruskiego Komitetu Narodowego”,
składająca się: z partji „Biało-
ruskich Chadeków", „Związku
Włościańskiego”* Jaremicza i pra-
wostawnego grupy p. Bohdanowi-
cza i 3) grupa bialoruskich polono-
filów.

Z powyższych 3 ugrupowań,
bezwarunkowo najsilniejszą grupę
tworzą komuniści. Twórcy tej gru-
py b. posłowie Rak-Michajłowski,
Miotła i sekretarz generalny Hro-
mady Bursewicz po swojej uciecz-
ce z Polski zajęli wysokie stanowi-
ska w stolicy Białorusi Sowieckiej
— Mińsku, Jedynie przypadkowo
trafiwszy do pułapki, siedzi w wię-
zieniu polskiem przywódca tej
grupy Taraszkiewicz. Odbywa ka-
rę więzienną również następna
serja posłów białoruskich komuni-
stycznych: Gawrylik, Hrecki, Wo-
łyniec i Kryńczuk  Pozbawieni
swej inteligentnej elity komuniści
białoruscy jednakże ciągle ujaw-
niają swoją energiczną działalność,
tylko zmienili taktykę, od dzia-
łalności jawnej przeszli bowiem do
pracy podziemnej, konspiracyjnej,
operując głównie pośród młodzie-
ży zarówno wiejskiej jak i miej-
skiej. Nader częste procesy poli-
tyczne komunistyczne, podpalania
osad i folwarków, niszczenie
kaplic wiejskich, przydrożnych
krzyżów, ożywiona komunikacja z
zakordonową Białorusią sowiecką

przez t. zw. „zieloną granicę" —

oto owoce tej pracy.
Druga z kolei grupa t. zw. „Ko-

mitetu Narodowego Białoruskie-
go“ jest o wiele slabszą od grupy
poprzedniej. Główne jędro tej gru-
py stanowi partja Białoruskich
Chadeków Partja ta jak wiadomo

za swe zbyt demagogiczne hasła i

ideologję, zbliżoną do komuni-
stycznej, ściągnęła na siebie u-

wagę władz duchownych, które
zabroniły katolikom, a przede-
wszystkiem księżom katolickim
należenia do tej partji. Zakaz taki

nie mógł nie odbić się niekorzyst-
nie na rozwoju tej partji. Ostatni

zjazd Białoruskich Chadeków,
który się odbył w dn. 13. XII. 31 r.

[po przerwie 3 letniej) zgromadził
nieliczne tylko grono młodzieży

białoruskiej, przeważnie formacji

Praskiej. Rozłam w samem gronie

Białoruskich Chadeków, który za-
szedł podczas ostatnich wyborów,
kiedy to wystąpili z partii tej dwaj
wybitni przywódcy pp. Stepowicz
i Kazuro, również osłabił wpłyv
chadeków na szersze warstwy bla-

łoruskie. Skutkiem czego Chadecy
nie zdobyli ani jednego mandatu.

4 `

Młynarski i Dubiska.
Dzisiaj o godz. 20,15 znakomita pol-

ska skrzypaczka Irena Dubiska wykona
na koncercie symfonicznym z Filharmonji
Warszawskiej koncert skrzypcowy Emila
Młynarskiego pod JysakcjąKospocytich,
Dzieło to jest młodzieńczym utworem
kompozytora i wykonany był po raz
pierwszy w Petersburgu przez świetnego
skrzypka prof. Auera.

 

„Co się tyczy partji posła Jare-
micza t. zw. „Sielańskiego soju-
szu” to takowa już od dłuższego
„czasu żadnych odznak życia nie
podaje. Organ tej partji „Sielan-
ska Niwa" więcej jak od roku
przestał _ wychodziś _ pozatem
żadnych referatów, żadnych zjaz-
dów, lub zebrań „Sielański Sojusz”
nie urządza. Z dwóch leaderów
Sojuszu” jeden — b senator Ro-
gula odbywa karę więzienną za
swoją działalność poprzednią, zaś
poseł Jaremicz żadnej działalności
nie ujawnia Również neoprawo-
sławna czyli „tichonowska” grupa

, senatora Bohdanowicza, jak
wiadomo nie uznająca autokefalji
Cerkwi Przwosławnej w Polsce i
hierarchji cerkiewnej, nie ma żad-
nego wpływu na cerkiewne życie
Pr Grupa ta licząca za-
edwie 10 osób, przeważnie z po-
śród rosjan nie uzyskuje żadnych
zwolenników i wyznawców.

Nareszcie trzecią z pozosta-
łych starych ugrupowań białorus-
kich jest grupa białoruskich polo-
nolilėw czyli t. zw. „białoruskiej
sanacji”. W grupie tej ostatnio od-
były się bardzo bolesne scysje
skutkiem wystąpienia z niej b, ju-
ryskonsulta Hromady p. Okiń-
czyca, który ogłosił w prasie re-
welacyjne zeznania o działalności
całej tej grupy w szczególności zaś
jej) przywódcy, p. Łuckiewicza.
Osobliwe powiązanie przez p.

Okińczyca grupy tej z osobą nie-
jakiegoś Susemihla, szpiega nie-
et ad nie mogło niezwrócić
uwagi ster protegujących do nie-
dawna sanację białoruską.

Tak mniej więcej wygląda u-
kład sił starych ugrupowań  poli-
tycznych białoruskich przy końcu
1931 roku. Lecz już w pierwszej
połowie 1931 r. w życiu politycz-
nem białoruskiem poważną rolę
zaczyna odegrywać nowy czynnik
—młodzież žaidė, B związ-
ku z upaństwowieniem gimnazjum
białoruskiego w Nowogródku i na-
daniem praw publiczności gimna-
zjum białoruskiemu w Wilnie, do -
niwersytetów polskich, szczegól-

nie zaś do Uniwersytetu Wileń-
skiego zaczynają napływać znacz-
ne zastępy młodzieży białoruskiej.
Tak np. Białoruski Związek Aka-
demicki w Wilnie liczy obecnie
już około 100 członków.

„Grupa zorganizowanej akade-
mickiej młodzieży białoruskiej ma
tem większe znaczenie, wobec
znanego faktu, że białorusini- po-
siadają bardzo nieliczną swoją in-
teligencję. Dla tego to pośród
wszystkich ugrupowań  białoru-
skich zaczyna się walka konku-
rencyjna o wpływy na młodzież
akademicką białoruską — te przy-
szłe zastępy inteligencji białoru-

skiej. :

Sprawie tej poświęcimynieba-
wem osobny artykuł.

Х. Х.
UBIKE
Ulgi dla akademików na

kolejach.

* WARSZAWA (Pat). Minister-

stwo Komunikacji wydało do

wszystkich dyrekcyj kolejowych

telegraficzne polecenie uwzględ-

niania zaświadczeń na przejazd

ulgowy dla akademików isłucha-

czy szkół wyższych, bezwzględu

na termin większości tych za-

świadczeń. Zarządzenie to wy-

wołane zostało przedłużeniem

większości biletów ulgowych dla

akademików i szkół wyższych do

dnia 15 lutego b. r., aczkolwiek

uprzednio termin oznaczony był
na dzień 3 lutego. Chodzi o ulgi
kolejowe dla akademików, korzy-

stających z feryj międzysemestral-

nych.
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Listy ze Szwalcar|ji.
Berner Oberland.

Interlaken.

Berner Oberland — to nazwa
południowej części kantonu ber-
reńskiego. Obejmuje potężne pa-
smo gór na zachód od Dammasto-

cku południowemu zachodowi do
Dotdenhorn i prawie cały półno-
sny stok, z wszystkiemi wyłaniają-
semi się grupami i łańcuchami, na
północ zaś jest ograniczona t. zw.
łańcuchem Stockhorn, Sigriswiler
Grat, Hohgant, Brienzer Grat, Gad
mer Fliihen aż do Susternhorn. Od
czasu wybudowania koleji Lótsch-
berg Spiez-Brig, Simmental Spiez-
Zweisimmen i Montreux — Berner
Oberland — Bahn zalicza się rów-
1ież do Berner Oberland doliny
Kander, Simme i Saane, o ile znaj-
dują się na terytorium berneń-
skiem. W ściślejszem znaczeniu
Berner Oberland obejmuje tylko
okolicę jezior: Thuner — See i
Brienzer — See do Grimsel, jak
również obie doliny Lauterbrun-
ren i Grindelwald, Dostęp od pół-
nocnego zachodu prowadzi

przez Thuner — See, od północne*
go wschodu przez Briinig, od połu-
dnia przez Lótschberg, przez Grim
sel albo Gemmi, od południa przez
Lótschberg, przez Grimsel albo
Gemmi, od południowego zachodu
przez _ Simmental. _ Najwyższe
szczyty Alp berneńskich stanowią:
Finsteraarhorn (4275), Aletschorn
(4182), Jungfrau (4166), Mėnch
(4105), Schreckhorn (4080), Gros-
ses Fiescher Horn (4049) i Laute-
raarhorn (4043). Jako miejsce słyn
ne z pięknych widoków, najbar-
dziej są uczęszczane: Niesen (2367)
Schynige Platte (1970), Faulhorn
(2683), Sulegg (2412), Lauberhorn
(2475) i Brienzer Rothorn (2353).

Bez przesady zaliczyć można
Berner Oberland do najpiękniej-
szych, najbardziej malowniczych
zakątków Szwajcarji. Bogactwo
natury idzie tu w parze z dzieła-
mi rąk ludzkich. Słynne domy tu-
tejszych wieśniaków odznaczają
się nie tylko okazałością, lecz prze '
dewszystkiem bogactwem ozdób

malarskich i rzeźbiarskich; ponad

to zdobią je różne pod względem
treści i barwy sentencje.

Od północy, wchodząc do
Szwajcarji przez bramę bazylej-

ską, wiodą tu dwie drogi: jedna

przez Olten — Burgdori, druga

przez Delemont — Biel, przyczem
obie schodzą się w stolicy Szwaj-

carji — Bernie. Jadąc przez Biel
(franc. Bienne, — dawniej wolne
miasto, znane z przemysłu zegar-
niczego), zwraca uwagę dolina

Miinster (Val Moutier), romanty-
czna 6 kilometrów długa cieśnina,
utworzona przez posępne grupy
skaliste.

Najbardziej znanem letniskiem,
ciszącem się znaczną frekwencją

obcych w Berner Oberland jest
Interlaken. Z Berna droga prowa-
dzi tu przez Thun, dokąd dostać
się można albo koleją państwową,
przez Giimlingen i Miinsingen, al-
bo też koleją elektryczną Giirbeta-
bo też koleją elektryczną Giirbe-
krajobrazów. Samo Thun, miaste-
talbahn, piękniejszą pod względem
czko liczące 10 tysięcy mieszkań-
ców, położone jest wspaniale, nie-
daleko ujścia Aary z jeziora
Thun; jest to ulubiona przystań
dla zwiedzających tę część Szwaj-

carji. Ponad miastem wznosi się
prastara twierdza książąt Zahrin-
gen, z 1182, odbudowana na śre-
dniowiecznych i celtycko - rzym-

skich ruinach, z dobrze utrzyma-
nemi częściami,  pochodzącemi
przypuszczalnie jeszcze z czasów
burgundzkich. Dziś jest to siedzi-
ba namiestnika, a zarazem pomie-
szczenie wielu urzędów państwo-
wych. Ruch obcych koncetruje się
głównie w przedmieściu Hofstet-
ten, położonem na prawym brzegu
Aary, z wielkiemi hotelami,

Z Thun do Interlaken dostać
się można albo wodą okrętem po-
przez jezioro Thun, albo też dro-
gą lądową, i to znów lewym lub
prawym brzegiem jeziora. Jezioro
Thun rozciąga się wśród wspania-
łego świata górskiego od północ-
nego-zachodu na  południowy-
wschód. Długości 18 klm., a 3 klm.
szerokie, jest to najwspanialsze
jezioro tej krainy (Berner Ober-
1ап@) upiększone. po brzegach
wielce malowniczerii zamkami.
Statek zatrzymuje się 'm. in. w
"berhofón-Hiltertfingen, '-—— pięk-
nie położone letniska, — dalej w

' nad wyraz położenie i
również wielka-

Gunten oraz w Spiez, ważnej stacji
węzłowej, z ciekawym średnio-
"riecznym zamkiem, z romańskim
kościołem żamkowym z 10 w. Le-
wym brzegiem jeziora prowadzi
do Interlaken kolej elektryczna —
Berner Alpenbahn — przez Spiez-
Leissingen*-Dirlingen, praw
zaś brzegiem tramwaj przez Hil-
erfingen, Beatenbucht, (skąd ko-
lej zębata do Beatenberg, 1150),
Beatus-Hóhlen (z bardzo cieka-
wemi jaskiniami i grotami oraz ho-
dowlą srebrnych lisów) Neuhaus—
do dworca w Interlaken.

Miejscowość Interlaken składa
się z trzech gmin Interlaken, Un-
tersen i Matten. Położone jest
565 m. p. p. m. w małej nadzwyczaj
urodzajnej dolinie, pomiędzy dwo-
ma jeziorami (stąd nazwa: inter

iacus) Thum i Brienz, t. zw. Bó-
deli; liczy około 8 tvsięcy miesz-
kańców. Łagodny klimat, po

ogata

roślinność, jak
rozmaitość wycieczek sprowadzia
u rokrocznie liczne rzesze cudzo-
ziemców,

Interlaken nazywają Mekką

Alp. Wszystko, czego dostarczyć
może piękno natury oraz kultura
materjalna, — to wszystko stało
się własnością tego zakątka.
Wspaniałe, z zakrojem pałaców,
wzniesione hotele, przepych we
wszelkich kierunkach, ta Szwaj-
carję tak znamionująca pedantycz-
na czystość i porządek, nadają tej
miejscowości, otoczonej zewsz
górami i jeziorami jakiś nadzwy-
czajny charakter: ma się wrażenie,
że nie może to być rzeczywistość,
że tylko w bujnej imaginacji ludz-
kiej mógł powstać taki obraz.
Przyjeżdżającym daje Interlaken
rzeczywiście .wiele. Ci, którzy
potrzebują zabiegów wodoleczni-
czych i innych, znajdą je w domu
kąpielowym wyposażonym w no-
woczesne urządzenia; dla zwolen-
"ników kąpieli w jeziorze, urządzo-
ną została wspaniała plaża (Neues
Strandbad) nad Aarą, pomiędzy
obu jeziorami. Woda w znajdują-
cym się tu basenie jest usta:
wiczną kontrolą zakładu bakterjo-
logicznego.

$. С.
(D. n.)   
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SPORT
Brak kultury.

W piątek. 29 b. m, kierownictwo

Ośrodka Wychowania Fizycznego

w Wilnie (Ludwisarska 4) zwró-

ciło się do naszego sprawozdawcy

sportowego p. Jarosława Nie-

cieckieśo, zapraszając go na mają-

ce się odbyć w dn. 30 i 31 stycz-

nia zawody szermiercze. Pierwszy

telefonował osobiście kierownik

Ośrodka, p. kpt. Herhold, a na-

stępnie zaproszenie ponowił u-

rzędnik Ośrodka, p. Łucki.

W sobotę 30.1 p. Nieciecki udał

się do Ośrodka o g. 18-ej i w ocze-

kiwaniu na rozpoczęcie zawodów

usiadł w kancelarji, w której w

tym czasie przebywał również p.

kpt. Łucki. Po pewnym czasie p.

Łucki w podniesionym tonie zwró-

cił się do p. Niecieckiego, żądając

wyjaśnienia , w jakim celu p.Nie-

ciecki przybył do Ośrodka, a na-

stępnie  obrzucając go stekiem

wyzwisk.
Nie będziemy opisywali prze-

biegu zajścia. Wystarczy jeżeli

stwierdzimy, że zachowanie się p.

Łuckiego, wobec pełniącego swe

obowiązki dziennikarskie p. J. Nie

cieckiego było wysoce niekultu-

ralne. (Nie chcemy tu używać wy-

razów mocniejszych).
W końcu p. Łucki, po szeregu

pogróżek, zapowiedział, iż wstęp

do Ośrodka W. F. zostaje p. Nie-

cieckiemu zamknięty
Musimy wyjaśnić, iż w ten spo-

sób p. Łucki, pragnął wywrzeć

zemstę za zamieszczoną przez nas
wzmiankę, krytykującą organiza-

cję kursów, kierowanych przez p.
Łuckiego. W szczególności wyra-
ziliśmy powątpiewanie co do celo-
wości wydatków na kursa narciar-
skie w chwili, śdy niema śniegu.

Wzmianka ta miała na celu jedy-
nie zwrócić uwagę na brak plano-
wości w dysponowaniu fundusza-
mi, przeznaczonemi na rozwój
sportu i nie zawierała żadnych
momentów, mogących obrazić p.
Łuckiego, którego dodatnią dzia-
łalność na polu pracy sportowej
niejednokrotnie podkreślaliśmy.

Tembardziej zdziwieni zosta-
liśmy niekulturalnym wybrykiem
ze strony p. Łuckiego i początko-
wo oczekiwaliśmy jakiegoś wy-
jaśnienia i zadośćuczynienia ze
strony kierownika Ośrodka W. F.
w Wilnie kpt. Herholda. Gdy wy-

jaśnienie takie nie nastąpiło odda-
jemy całą sprawę na sąd opinii
publicznej, zaznaczając jednocześ-
nie, iż nie pierwszy to już raz
przedstawiciele prasy na terenie
Ośrodka narażeni są na niekultu-
ralne wybryki ze strony nieodpo--
wiedzialnych jednostek.

Chcemy wierzyć, że p. kpt. Her
hold, jako kierownik Ośrodka, od-
powiedzialny nietylko wobec swej
władzy przełożonej, ale także i

wobec społeczeństwa, które łoży

na utrzymanie tej instytucji, ze-
chce na przyszłość zabezpieczyć
przedstawicieli prasy przed możli-
wością napaści i wodze jedno-
stek pozbawionych poczucia taktu
i przyzwoitości.
 

OTWARCIE ŚLIZGAWKI
WIL. TOW. ŁYŻWIARSKIEGO.
W. tych dniach nastąpi otwarcie

własnej ślizgawki Wileńskiego T-wa

Łyżwiarskiego przy ul. Mickiewicza i

Garbarskiej, na której ku uczczeniu

10-lecia Polskiego Związku Lyžwiar-

skiego „i Wileńskiego T-wa Lyžwiar-
skiego Zarząd urządza w dniach 6 i 7 lu-

tego święto sportowe, w którem wezmą

udział w Zawodach Okręgowych i poka-

zach w jeździe figurowej pań, panów

i parami mistrzowie Polski: panie Runic-

ka Marta, Śniadecka Ludwika, Cukierów-
na Jadwiga, Chochlewska Barbara i pa-

nowie kap. Thieuer Alfred, Sadowski
Władysław, inż Iwasiewicz i Staniszewski

Bolesław, jak również miejscowi za-

wodnicy, według następującego  pro-

fgramu:

W dniu 6 lutego, w sobotę, o godzi-

nie 6-tej pokazy mistrzów Polski i miej-

scowych zawodników w jeździefigurowej

pań, panów i parami.
W. dniu 7 lutego —- niedziela —

godz. 10 poświęcenie ślizgawki przez

ks. Markowskiego i podniesienie flagi

T-wa; godz. 11 — zawody o mistrzostwo

Okręgu w jeździe figurowej, solowej i

parami; godz. 12 — pokazy w jeździe

figurowej-pań, panów i parami; godzina
5—6 — pokazy.

Ślizgawka posiada ciepłą szatnię

i nowe łyżwy do wydzierżawienia.
Otwarta codzień do godz. 11-ej.

We wtorek, dnia 8 lutego ma być
urządzony karnawał na lodzie.
BUDZTTIEZZIESGZESZEJZWСОССИНЫЛННРЧЕЫ ТОЛЕННИИЫI

KONKURS KINO-TEATRU
„CASINO“.

Dziś jakoby ukazać się ma
nietylko na ekranie, ale również
i na widowni bohater filmu
„Cham*—p. Cybulski, który spe:
cjalnie przyjeżdża do Wilna.

Spodziewać się należy, iż wi

leńska publiczność owacyjnie

witać będzie znanego nietylko

w Polsce, ale również i na ekra

nach Niemiec, Francji i Czecho-

słowacji polskiego artystę filmo-

wego.
Zamieszczamy jeden już z

ostatnich kuponów  zniżkowych
našfilm „Cham“.
TESDAAODOKCEZIPELODA” © 6LDL

KUPON ZNIŻKOWY
NA FILM

«C H A M»
WYŚWIETLANY

w „CASINO” Wielka 47

į WILNO 5 LUTEGO 1932 r. i
HP ARDO >

 

MIEJSKI  KIAENATOGRAŹ | |
Ostrobramska 5.

 

zmotreęre „© TILOWY |
WIELKA 86  

  

Mamy zaszczyt zawiadomić, że

POLSKA SKŁADNICA SPORTOWA

Od środy 3 lu=
tego b. r.

nieękiego. Począte!

Zapisy zawodników 0 mistrzostwo
Okręgu przyjmuje codzień  dyżurny-
członek na ślizgawce od godziny 5-ej.

SEKCJA ŁYŻWIARSKA PRZY PARKU
SPORTOWYM IM. GEN. ŻELIGOW-

* SKIEGO.
Kierownictwo Parku Sportowego

młodzieży szkolnej im. gen. Żeligowskie-
go w Wilnie podaje do wiadomości, iż
od dnia 5 b. m. będą przyjmowane zapisy
na członków nowoorganizowanej Sekcji
Łyżwiarskiej przy Parku Sportowym im.
gen. Żeligowskiego, której celem bę-
dzie — rozpowszechnienie propagandy
sportu łyżwiarskiego, a w szczególności
jazdy figurowej na łyżwach.

Przepisowe wskazówki będą udzie-
lane przez mistrzów jazdy figurowej
m. Wilna, dyplomowanego instruktora
p. Olszewskiego, p. inż. Kuleszę, p..Fi-
szera oraz wielu innych.

MECZ BOKSERSKI.

Mecz bokserski C. W. S. Warsza-
wa — Wilno odbędzie się dnia 7 lutego
1932 r. w sali Teatru Ludowego przy ul.
Ludwisarskiei 4. Początek punktualnie
o godz. 18-ei.

Lista zawodników klubu sportowego
C. W. S. Warszawa przedstawia się jak
następuje:

Waga musza — Wieczorek, reprezen-
tant Warszawy, stoczył walk 27, zwy-
cięstw 21, remis 2. — Waga kogucia —

Śmiech, walk 29, zwycięstw 24, remis 2.
Waga piórkowa — Orlicz, reprezentant
Warszawy, stoczył walk 36, wygrał 19,
remis 5, startował już dwa razy w Wil-
nie. Waga lekka — Bartosiak, walk 25,
wygrał 19, remis 3. Waga półśrednia —
Zygmunt, mistrz pierwszego kroku bo-
kserskiego, stoczył 7 walk, wygrał 6, re-
mis 1. Waga średnia — Karpiński, repre-
zentant Warszawy, stoczył 32 walki, wy-
gral 26, remis 2, ostatnio znokautował
ielińskiego, mistrza okręgu Poznań-

skiego.

W reprezentacji Okręgu Wileńskiego
biorą udział: Krzeczkowski, Głowacz,
Łukmin, Maciukow, Pilnik i Wojtkiewicz.

Bilety w przedsprzedaży w kawiarni
„Spėlkowej“ przy ul. Mickiewicza 4.

W sobotę o godz. 1t rozpoczną się
rozgrywki hokejowe o mistrzostwo szkół
średnich. W dniu tym odbędą się mecze:
drużyny Gimn. A. Mickiewicza z ucznia-
mi Szkoły Handlowej i hokeistów z N.
Wilejki z uczniami Gimn. J. Słowackiego.
W zawodach biorą udział wszystkie dru-
żyny średnich zakładów naukowych. Za-
kończenie mistrzostw odbędzie się 12. IL.

Dnia 6. II. o godz. 17-ej w lokalu
Ż. A. K. 5. przy ul. Zawalnej 21 (wejście
z podwórza) odbędzie się pierwszy dzień
mistrzostw ping-pongowych z udziałem
klubów: Ogniska, Makabi, Ż. A. K. S.
i A. Z. S. Žarząd Ž. A. K. S. dla najlep-
szego klubu ping-pongowego ofiarował
puhar. с

urocza

Potrzebny

«Ciebie tylko kochałem»

ach p. t:
Jeanette Mc Donald I Denis King.

SET STT RTL ITTNTTINTT TSS

rządca—e- Trzy pokoje z kuchnią

DZIENNIK WILEŃSKI

ŻYCIE GOSPODARCZE.
Ciężki kryzys w handlu Wilna

i Wileńszczyzny.
Dowiadujemy się, iż liczba upa-

dłości na terenie Wileńszczyzny
w roku 1931 była znacznie wię-
ksza niż w roku 1930, wynosiła
bowiem o 24/6 więcej w stosunku
do roku 1929. Bardzo niepokoją-
cem zjawiskiem jest fakt, że w ro-
ku ubiegłym zanotowano upadło-

sci licznego szeregu firm starych
i solidnych.

Według danych statystycznych

w ubiegłym miesiącu na terenie

m. Wilna uległo likwidacji 47 skle-

pów spożywczych i 16 zakładów
przemysłowo-handlowych. W tym-
że czasie na terenie poszczegól-
nych miast i miasteczek Woje-
wództwa Wileńskiego zlikwido-
wało się 79 zakładów, sklepów
spożywczych i warsztatów pracy.

Zestawienie to wskazuje, że
zastój w życiu gospodarczem Wi-
leńszczyzny w ciągu 1931 roku
zrobił znaczne postępy w kierunku
pogłębienia się kryzysu. (a)

Znowu samobójstwo rolnika,

Zamożny niegdyś rolnik Wł.

Romanowicz, mieszkaniec wsi Du-

binki. gm mołodeczańskiej, po-

padł ostatnio w długi. Romanowi-

tzowi za nieopłacone długi zabra-

no ostatni inwentarz nieruchomy

oraz konia i krowę co go tak
przygnębiło, iż przybył de domu
h. małżonki, zam. we wsi Litwa,
gm. połoczańskiej, gdzie wystrza-
łem z rewolweru w skroń odebrał
sobie życie. (a)

w sprawie gos[ odarstwa stawowego.

Silna presja naszych warunków

ekonomicznych wymaga reorgani-

zacji istniejących warsztatów pra-

cy, jak również umiejętnegowybo-

ru w tworzeniu nowych pod has-
łem gospodarczości i celowości.

Zasada ta w pierwszej mierze do-

tyczy warsztatów produkcji rolnej,

specjalnie zaś krytycznego ujęcia

wymaga dziedzina produkcji ryb-

nej.

Analizując poszczególne nakła-

dy i zyski, bardzo często stwier-

dzić możemy fakt nikłych zysków,

a nierzadko strat.
Po tych smutnych doświadcze-

niach sprawa meljoracji wogóle, a

z tem i sprawa budowy i utrzyma-

nia gospodarstw rybnych zdawało-

by się zostanie pogrzebaną na sze-
reg lat. Staranne jednak badanie

istoty złych wyników pozwala na

stwierdzenie faktu, że panował u

nas impet „melioracji” aż nazbyt
często nie rachujący się z danemi

gośpodarczości. Ogarnięta masową

hipnozą wielkich zysków własność

rolna nie zastanawiała się wprost

nad tem. że nieprzemyślane wzo-

rowanie się na innych krajach dać

może u nas niepożądany rezultat.

W pierwszym rzędzie da się to po-

wiedzieć o centralnych i wschod-

nich województwach. W. skutku

zrodziła się niewiara i niedocenia-

nie tej dziedziny gospodarstwa

wiejskiego.
Koniecznem jest sprostowanie

tych opinji przez sumienne, trze- ,

zwei racjonalne ujęcie sprawy.

Racjonalne przeprowadzenie in-

westycyj nietylko nie będą cięża-

rem, lecz dadzą bardzo dobre wy-

niki i pomogą wytrwać w kryzy:

zysie dzisiejszym. Jakkolwiek ni-

skie są obecnie ceny ryb hodow-

lanych, a w pierwszym rzędzie

karpia i mogą trwać one, względ-

nie nawet obnižyč się do poziomu
z innemi produktami rolnemi, to i

wówczas zalewanie jednego hek-

tara łąk słabych pod gospodar-

stwo rybne będzie rentowało się

często lepiej, niż ten sam hektar

łąki w samozbiorze, o ile oczy-

wiście kapitał inwestycyjny zosta-

nie użyty racjonalnie przy umie-

jętnem eksploatowaniu i odpo-

wiedniem handlowem ujęciu spra-
wy. Bez przesady rzec można,

że znaczna większość istniejących

gospodarstw rybnych budowaną
była nie w myśl zasad i wytycz-

nych planowej gospodarki wodnej

i bez rozumienia elementarnych

zasad hodowli rybnej, a wbrew
warunkom oszczędności.

Rzecz prosta, że najlepiej prze-

prowadzone inwestycje nie dj

dobrych rezultatów, jeżeli gospo-
darstwo rybne będzie prowadzone
źle bez fachowej znajomości

rzeczy.
Nierzadko powstają szkody z

dążenia do zalania jaknajwiększej

Are
epoKról Żebraków

w rolach głównych: Mady Christlans I Jan Stu-|
we. Koncertowa orkiestra pod batutą M. Sal-

k seansów 4, 6, 8 1 10 w. Ceny miejsc: balkon 50 gr. parter 60 gr. Kasa czynna od g. 3,30 do 10 w.

RRS FIĘTEOSZWOZOT TONY"NETZ"STO IEEE.

Dziś! Najpiękniejszy 100 proce. dźwiękowy film! Nowe
wydanie! Całkowity w naturalnych kolor:
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powierzchni pomimo, že ani tech-
niczne ani handiŠwe ani ekono-
miczne warunki nie usprawiedli-
wiają takiego wykorzystania te-
renu, tymczasem tereny tą drogą
są stracone jako łąka, której wy-
dajność mogła często być łatwo
znacznie podniesiona drogą bardzo
prostych, nieskoplikowanych i zu-
pełnie niekosztownych prac.

Jeżeli do tego wszystkiego do-
damy wykonywanie gospodarki
rybnej przy pomocy drogiego kre-
dytu, to jasnem staje się niedosta-
teczny i zawodny wynik gospo-
darstw rybnych.

Chciałbym tu podkreślić jesz-
cze jedną rzecz: Z niewytłumaczo-
nych przyczyn poniechaną. została
zasada tworzenia gospodarstw
rybnych drogą stopniową, unikając
tem _ obciążających _ zadłużeń.
Wszak rzec można śmiało, że to co
powstało dotychczas przy pomocy
drogiego kredytu w amerykań-
skiem nieraz tempie, daje tak nikłe
faktycznie korzyści, że zniechęca
najoptymistyczniejsze jednostki.

Eksploatacja gospodarstw sta-
wowych stała się dziś o tyle kło-

potliwą, że rynek rybny w znacz-

nej części opanowany został przez

żerujących pośredników i komisjo-
nerów.

Dla tych, którzy choć trochę
stykają się z tą sprawą, komenta-
rze są zbyteczne. Zdrowy odruch

społeczeństwa powinien pójść w
kierunku usamodzielnienia się,

drogą tworzenia instytucji, które-

by ujęły w swoje własne ręce han-
del rybny.

O ile własność rolna powoli
daje się przełamać w niesłusznem
dziś uprzedzeniu, to z drugiej

strony wskazaną jest trzeźwa o-

cena warunków, gospodarcze uję-
cie budowy stawów rybnych i u-
miejętna ich eksploatacja, celem
podniesienia naszej >rodukcji ryb-
nej, co łacno spowodować może
nasycenie naszych rynków we-
wnętrznych i wstrzyma import
ryb słodkowodnych, a nawet mo-
że powstać eksport naszych ryb
zagranicę.

Cz. G.

Z POGRANICZA.
Aresztowanie fałszerzy

granicy.
Na odcinku granicznym Fili-

powo patrole K. O. P. ubiegłej
nocy zatrzymały 3 osobników, usi-
łujących przedostać się zagranicę.
Zatrzymanymi okazali się oddawna
poszukiwani fałszerze 20 zł. ban-
knotów Wł. Piotrowski vel Nyćko,
Abraham Hinkler Fin i Józef Pu-
recki-przezwiskiem „Bijomczyk“.
Przy aresztowanych znaleziono
mnóstwo gotówki w walucie za-
granicznej i polskiej oraz 1500 zł.
w fałszywych banknotach.

monumentalno-
ramat. W rol. gł.

  

Głosy czytelników.
O uporządkowanie peryferyj

miasta.

Udzielając informacyj dzienni-
karzom warszawskim o potrze-
bach ziemi wileńskiej oraz o walo-
rach turystycznych Wileńszczyz-
ny, p. wojewoda między inemi po-
ruszył sprawę uporządkowania m.
Wilna. Zdaniem p. wojewody chod
niki drewniane w Wilnie dziś zni-
knęły niemal całkowicie, a nieza-
brukowanemi ulicami są jedynie
najdalej wysunięte, raczej drogi
wiejskie, wiodące do wsi, które
zostały przyłączone do Wilna.

Trzeba przyznać, że centrum
miasta zmieniło swą szatę zewnę-
trzną do niepoznania. Odremonto-
wano domy, uporządkowano jezd-
nie, wyłożono chodniki, docho-
dzące w niektórych miejscach do
10-metrowej szerokości. Nato-

miast ktoby zechciał zwiedzić pe-

ryferje, rychłoby się przekonał, że

sprawa uporządkowania miasta

jako całości nie przedstawia się

zbyt różowo. Wykazują one takie

same braki i zaniedbania, jakie

wykazywały dziesięć lat temu.

Weźmy dla przykładu Zakret,
dzielnicę położoną w bezpośred-
niem sąsiedztwie z Uniwersyte-
zem. Ulice: Konarskiego, Rzeczna,
Nasza, Letnia, Zacisze, Koszyko-
wa, Cedrowa, zaułek Zakretowy,
it. d. nie posiadają nawet śladu
chodników. O brukach mowy nie-
ma. Ulica Legjonów, będąca głów-
ną  arterją komunikacyjną tej
dzielnicy posiada zaledwie jedno-
stronny chodnik metrowej szero-
kości. A przecież dzielnica ta po-
siada przepiękny park naturalny z
nadzwyczaj malowniczemi brzega-
mi Wilji. Chcąc go zwiedzić, trze-
ba przebyć ulice, na których la-

tem unoszą się tumany kurzu a w

jesieni i wiosną kałuże i bajory są
nie do przebycia.

Nadomiar złego ulice nie są

zaopatrzone w tablice z nazwami.
Chcąc odnaleźć ulicę Rzeczną, Na-
szą, Letnią, zaułek Zakretowy i t.

d. trzeba wiele się nachodzić i na-

rozpytywać, tem bardziej, że na-

wet miejscowa ludność nie zawsze

się orjentuje w nazwach. Odnale-
zienie zaś tych ulic w nocy jest

rzeczą wprost niemożliwą. Nie-
które ulice posiadają tablice z
nazwami, błędnie  wypisanemi.
Tak np. zaułek Prowjantowy nosi
nazwę oficjalną „Prowantowy”.

Na ulicy Zacisze umieszczono

w przejściach słupki chyba po to,

by przechodnie przypominali sobie

o nich, potykając się i przewra-

cając wśród ciemności egipskich.

Przytoczyłem tutaj braki, które

się rzucają w oczy, pomijając cały

szereg niedomagań mniejszej wagi.

Obcy turysta, który zechce zwie-

dzić miasto nie tylko w okolicach

ulicy Adama Mickiewicza i Placu

Katedralnego, spotka się

objawami rażącego zaniedbania,

że napewno nie wyniesie wrażenia

dodatniego. Dopóty nie może być

mowy o szerszym ruchu turystycz-

nym na terenie Wilna, dopóki nie

zostaną ado jako ta-

kiego porządku peryferje miasta.go p pery: VW
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bajcie o swoje zdrowie!

„Szwajtarski Gorzkie Zioła”

z tylų,

0 reklamę obuwia
krajowego.

Wczoraj odbyła się w lokalu
Izby Rzemieślniczej konferencja
prasowa Komitetu Pracowników
Przemysłu Skórzanego z przedsta-
wicielami pism wileńskich.

Konferencję zagaił prezes
wspomnianego Komitetu p. Rudy,
omawiając szczegółowo ciężką sy-
tuację ogółu pracowników prze-
mysłu skórzanego.

Następnie p. Umiastowski szcze
gółowo zreferował sytuację prze-
mysłu skórzanego na całym świe-
cie, ze specjalnem uwzględnieniem
Polski Według referenta przemysł
skórłary w ciągu ostatnich lat po-
czął sie kurczyć. W roku 1928
istniały w Polsce 72 fabryki obu-
wia, 7atrudniające 2000 osób i
38671 warsztatów szewckich, za-
trudniaiących 61000 osób. W osta-
tnich letach skutkiem rzucenia na
rynki cąlskie znacznej ilości obu-
wia zaśranicznego 50 proc. fabryk
i warsztatów szewckich zlikwido-
wało się nie mogąc wytrzymać
koakurencji. Według danych z
1921 roku w branży obuwia było
zatrudnionych 137373 osób. Gdy
doliczymy jeszcze inne branże
przemysłu skórzanego, jak garbar-
nictwo. kamasznictwu i tekturow-
nie, to liczba pracowników prze-
mysłu skórzanego będzie wynosiła
500.000 osób.

WI końcu swego referatu p. U-
miastowski wyjaśnił zebranym, iż
obuwie zagraniczne "latego cieszy
się popytem, gdyż jest racjonalnie
reklamowane.

Z kolei p. W. Ostrowski wygło-
sił referat o sytuacji szewca, wi-
leńskiego. Każdego 1oku — mówi
p. Ostrowski — ruch w szewctwie
rozpoczynał się już przed Bożem
Narodzeniem. W roku bieżącym
zaś wszyscy szewcy pozostają bez
pracy i mała istnieje nadzieja, czy
wogóle w r. b. sezon się rozpocz-
nie. Bezrobocie powstało z powo-
du otworzenia w Wilnie sklepu
obuwia zagranicznego, który zwró
cił na siebie uwagę szumną rekla-
mą, Następnie p. Ostrowski odczy-
tał wykaz cen na obuwie zagra-
niczne i wileńskie. Z wykazu tego
wynika że obuwie, produkowane
w Wilnie jest tańsze c 8—25 proc.

Po przemówieniach pp. dyr.
Łazarewicza, Oleszy, Zabielskie-
go, Tar: szkiewicza i Piętki powsta
ła ożywiona dyskusja, w wyniku
której rostanowiono wyłonić ko-
mitet nrasowy, z pośród przedsta-
wicieli prasy, który zajmie się
reklamę obuwia produkcji miej-
scowej

Ponadto postanowiono, ażeby
Komitet Zwalczania Obuwia Za-
granicznego unormował ceny we

wszystkich pracowniach szewc-
kich w Wilnie. (s)

GIEŁDA.
W FRSZAWA (Pat.) 4. Il. 1932 r.
Waluty i dewizy:

Dolary 8,89—8,91—8,87.
Gdańsk 173,60—174,03— 173,17.
Holandja 359,50—260,40—358,60.
Londyn 30,85—30,80 —30,98 — 30 67
Nowy York 8,917- 8,937—8,897.
Paryż 35,12—35,21—35,03.
Szwajcarja 174,15—174,58—173,72.
Berlin 211,35
Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe:

40/, pożyczka inwestycyjna (4,25
5%, konwer yjna 40,25 6'/, dolarowa 56
— 56,50. 409 dolarowa 43,75. 7/, stabili-
zacyjna 55—57— 54,75. 8, L. Z. В. @.
K. I B. R., obligacje B. G. K. 94. Te same
7| 83,25. 4'|,“I, L. Z, ziemskie 40,75 —
41. 5% warszawskie "0. 8'/, warszawskie
62,75—64,°0. 8% Częstochowy „£0,50.
10, Radomia 62. 10% Siecłec 60. Ten-
dencja dla pożyczek mocniejsza, dla
listów niejednolita.

Akcje:

Bank Polski !01.
Pożyczki polskie w Nowym Yorku:

Dolerowa 55. Dillónowska 54,*0. Stabili-
zacyjna 53. Warszawska 37,25.
0? r w obrotach prywatnych:

" Rubel: w płaceniu 5,00.

(eny węgla INiżone!
w związku z urządzeniem własnych składów
połączonych z torem kolejowym mam możność

OBNIŻENIA CEN

WĘGLA i KOKSU
z pierwszorzędnych kopalń

GÓRNOSLĄSKICH koncernu „PROGRESS*

° °

konom tylko z poważne- w centrum. Wiadomość
mi referencjami. Zgło- Śniadeckich 3, m. 18.
RE o. POS 8347

ilno, Portowa -23—21 EZ
R. Ślizień osobiście moż- POKÓJ duży, jasny, do ы ®
na stawić się tamże dn. wynajęcia dla student6w: Galasza przetarg niengraniczony na wy-

(dm Tamże obiady tanie. Sie- 09 P g 9 na
8, 9, 10 lutego. | 42—4 omkiego V25, m. ii konanie około 2000 szt. znaków rowero-

(z marką „Kogut“) są stoso-
wane przy chorobach żołądka,

7 klszek, obstrukcji I kamieni

„START“.. -
została przeniesiona Ul. irdlwiią 1.

paM. Deull,i

BIURO—Jagiellońska Me 3, tel. 8-11.

 

  
    

 

  

   
  

 

   
 

z dniem 3 lutego na
3

Bogat t dział STARSZA OSOBA po. (róg, Sierakowskiego i wych na rok 1932. Termin składania ofert żółciowych. : A

Bogato nop ie]"gramofonowy.  |gzgksie, pracy. do dzieci Fiekierkaj, dom Sztralle. uływa 2011-1932 r. Szczegółowych in- | „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA" Bocznica. własna” Kijowska8, tel. 999

— Ceny na płyty zniżone. — r lub do gospodarki domo- | || $*—0 formacji udziela ref. ruchu kołowego|| sa naturalnym łagodnym środkiem przaczynie R.

- . deciwa: "Makowa6, m. Mie ok. 58 pzNe LO
dectwa. Makowa 8, m. 2. ras,KL pok. 58. wienia | ającym przeciwko otyłości Lia

#—0 С RR Sprzedaj 2 zł. za pudełko apteki | skład
RAZ jpłena WPNr.10 DRUKARNIA

I INTROLIGATORNIA„—ZgUb. portfelME B L E nis kiaSiОЕ- В. usi GL. Pty:

Buchalterka przyjmie leryjska Nr. 1—4. Dala 2 b m.
samodzielne prowadzenieSskaiSEA o godz. 11-ej wieczorem

nowoczesnę _ pierwszo buchalterji, Jako też ko- idąc ulicą Mieklewicza— SKŁAD ciel?—pyła nauczyciel. z wekslami wystawione|| LWIERZYŃSKIEGO

rzędnej jakościpo cenach respondencję i pisanie Akuszerki Jagiellońską — Zawalną Fortepianów — Wierzyciel to jest przez dera Józefa Pa- Ml, °
$ taki pan, który sprzedał włowskiego, na 700 zł. | Mostowa UI. 1. Tel“ 12-44

 

zniżonyeh poleca: na maszynie. Łaskawe zgubiono zegarek złoty z
tatusiowi samochód i 100 zł. żyrowane przez

 

 

 

  

  
ważniam i proszę o zwrot5740 Tel. 16—28.
KIA ` Administracji „Dz.

в piętro Portowa 23 m. 21 ul. Mickiewicza — Tam- Ładnie i tanio paku
DOM w śródmieściu mu- Dziewczyna potrzebna naprzeciw Sądu Grodz- że gabinet kosmetyczny rzeczy, meble, ub

do dziecka | pomocy w kiego cerę usuwa i inne. Robota odpowie” skład J.

minikańska 13 -8. 52
WYKONYWA

“ PUNKTUALNIE.

oferty do Adm. „Dz. bransoletką. W środku m,

BR. ŁOKUCIEWSKI Wil.* pod „B“. 8350kije A a Uiki, nowa zew Fisharmonji któremu musimy zawsze oo oaz: 1Reta PRZYJMUJE DO DRUKU

$
- З zerską, oraz na500 zł.

“Wilno, Wileńska 23. Roagodz, 9 do bat. c t adjo- grodzi-Batik Pori Piet: z Ek Beje sausos žyrovanė pržez Jadwigę DZIEŁA, BROSZURY

.
я 5 sprz: -ma istnieje od r. il I Mi. ki

šo| I pokoje | TV Конбноотя пр eresiasiinieje |manowski BS(iaiNemieekašmiICE| 4nawiepo 0 BSAA
: -———— 2 POKOJE łączące się AKUSZERKA Michał(irda

Z. cy į Z ZA PR OSZENI A,

| .. Sprawy PRACA | sealss aka Zamkowa 20. Pianino zagraniczne do Z6UBY. Mizerską. _ Niniejszem | RÓŻNE KSIĄŻKI

* , majątkowe | da: da pedziętiich 1 О.г;:::’::""'""’ 16 0 sprzedania niedrogo Do weksle powyższe unie- ho OPRAWY

nej Ai węgiel

taniej. niż WsIędie. EDCOESCZ wieSR W
Kościałkow= Po trzech dniach będę

rowany do sprzedania. oglądać sobotę ewa
gospodarstwie Wiwul- 1 niedziel d godzi ki, kurzaiki i wą- d Е к Wierzyciel. —

Wielka 33, m. 1. 8241—0 skiego 3|2 m. 13, 51 10 80 12. Ma 8262 dry. LO: 102705a : gra + a — Co to jest wierzy:Gulłańska 20 iopiszą MIANA
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