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„Dziennik Wileński” wychodzi

 

Zmiany na stanowisku wiceministra
komunikacji.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. W niedługim czasie ma nastąpić nominacja prezesa
krakowskiej dyrekcji kolejowei Inż. Bobkowskiego na wiceministra ko-
munikacjl. Obecny wiceminister Czapski przejdzie w stan spoczynku.
Inż. Bobkowski niedawno, jak donosiła już prasa, zaręczył się z córką
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Mościckiego p. Wisłocką.

se j m.
Komisja spraw zagranicznych.

WARSZAWIA. (Pat). P:zed po- Po obradach w Senacie odbędzie się
rządkiem dizennym  dziciejszego po- dyskusja nad polityką zagraniczną w
siedzenia poseł Czapiński (PPS) za- komisji sejmowej.
pytał przewodniczącego komisji, kie-| Pos. Stroński (Kl. Nar) prosił o
dy odbędzie się dyskusja na temat wyjaśnienie powodów odroczenia
polityki zagranicznej. |poprzedniego posiedzenia komisji.

Przewodniczący poseł Kadziwiłł|Przewodniczący Radziwiłł udzielił
odpowiedział, że debata w tej mate- |wyjaśnień, powołując się na po-
rji nastąpi po przyjeździe sninistra przednie swe oświadczenie oraz na
Becka z Genewy. Przewidziane jest  odnośny paragraf regulamin" obrad
exposć ministra w komisji senackiej. | Sejmu.

Komisja budżetowa.
WARSZAWA, (Patj. Na popo-'że widoczny jest poważny wysiłek

łudniowem posiedzeniu komisji bud- | dla ujednostajnienia ustawodawstwa.
żetowej Sejmu przystąpiono do dy-|Znaczny postęp widać również w

skusji nad preliminarzem budżeto- ;dziedzinie terytorjalnego zjednocze-
wym: Ministerstwa Sprawiedliwości.114 Wymiaru sprawiedliwości. Prze-

chodzuc do zagadnienia więzienni-

Całokształt spraw tego resortu | epa referent wskazał, że na dzień
omówił referent pos. Seidler (B. B.|1 listopada 1933 roku zaludnienie
W. R.), podkreślając między innemi, |więzień wynosiło 46.000 osób

Komisja Konstytucyjna.
WARSZAWIA. (Pat). Dziś pod /W dalszym ciągu przemawiał po-

przewodnictwem posła Makowskie-seł Czapiński (PPS), charakteryzując
$0 rozpoczęło się posiedzenie komi-|projekt, jako dążenie do wprowadze-
sji konstytucyjnej Sejmu, Naposie- |nia faszyzmu w Polsce przez zmniej-
dzeniu tem rozpoczęto dyskusję nad |szenie znaczenia parlamentu i zwię-
referatem w sprawie wniosku ore-|kszenie władzy prezydenta, oraz
wizji konstytucji. W, dyskusji pierw- |przez ustanowienie nadrzędnego se-
szy przemawiał pos. Róg, który natu, Zkolei pos. Jankowski wystę-
przeciwstawił trosce o zmianękon- |puje przeciwko podziałowi obywa-
stytucjj sprawę ratowania życia |teli na kategorje, dalej przeciwko
gospodarczego. Mówca sprzeciwia|zmniejszeniu uprawnień Sejmu i wy-
się odsuwaniu. mas ludowych od|wyższeniu Senatu. Mówca widzi w
wpływu na bieg spraw państwa. projekcie nieufność do społeczeń-
Dalej podaje krytyce przedstawiony |jstwa. Wi konkluzji pos. Jankowski
projekt, uważając go za niemożliwy wypowiada się przeciw projektowi.
do przyjęcia, !

 

Telefon Redakcji,

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

codziennie.
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Rewizja © Konsystorz prawosławnym.
Tysiąc b h dów. — C dysiąc I—_oata I syne pociągnięty |

WARSZAWA. (Tel wł.) W dniu ge, iż każda sprawa rozwodowa by-
dzisiejszym w Konsystorzu Prawo-ła przeprowadzona w Konsystorzu
sławnym na Pradze prokurator Sądu Prawosławnym za zgodą całego Sy-
Okręgowego i sędzia śledczy prze- nodu, prokurator na podstawie art.
prowadzili rewizję akt, dotyczących 286 $ 1 K. K. pociągnie do odpowie-
spraw rozwodowych. Zakwestjono- dzialności cały Synod Prawosławny
wano zgórą tysiąc spraw. Wobec te- za nadużycie władzy.

PARYŻ. (Pat). Dzisiejszeposie-|
dzenie Izby Deputowanych wywoła- sek premjera Chautemps został przy
ło ogromne zainteresowanie w sfe- ięty,
rach politycznych. Już na kilka go- socjalistyczny deputowany Lagran-
dzin przed rozpoczęciem obrad ze- ge, wyjaśniając w jaki sposób Sta: |
brał się tłum przed bramą pałacu wiski doprowadził do zorganizowa-
Burbońskiego. nia oszukańczej afery w Bayonne i

O godz. 15.30 przewodniczący ,podkreślając, że szantażystą miał
Bouisson otworzył posiedzenie, w |potężnych przyjaciół i dzienniki.
obecności 400 deputowanych i przy | Aresztowano już jednego deputowa-
wypełnionych trybunach. Mówca |nego i trzech naczelnych redakto-
zwraca się z apelem do deputowa- rėw pism. Okazuje się, że Stawiski
nych, aby nie przedłużali stanu nie- miał również sprzymierzeńców nie-

pokoju, wywołanego obecnem poło- |tylko w prasie, ale i wśród wysokich
żeniem finansowem, sytuacją na te- urzędników i funkcjonarjuszów poli-
renie zagranicznym oraz sytuacją oji. Oni to właśnie ułatwili S'awiskie
wewnętrzną, zakłóconą przez osta-
tnie wypadki,

Po wygłoszeniu tego przemówie-
nią przewodniczący odczytał listę

zagranicą 8 zł.

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

RODEO

Ogłoszenia

Pośrednicy.
potkanie brytyjskiego ministra skie, n. p. „Giornale d'Italia“

spraw zagranicznych, sir John Simo-
na, z p. Mussolinim w R»ymie w
pierwszych dniach b. m., przedsta-
wiane było ogólnie, a przedewszyst-
kiem ze strony włoskiej i angielskiej,

iako wstęp do pośrednictwa Anglii i, działania dwu mocarstw
Włoch między Francją i Niemcami.|

Tak przedstawiały sprewę

„ — Trudność chwili streszcza się dla
Europy w zatargu śwałtownym między Fran
cją i Niemcami'.

Jednocześnie zaś londyń.ki „Dai-
„ly Telegraph" z 6 b. m. powiada:

„ — Sytuacja doskonale się nadaje do
pośredniczących,

Angiji 1 Włoch. Propozycje Francji są waż-
ne, przedewszystkiem z tego powodu, że

W. biorą pod uwagę znaczne natychmiastowe
chwili rozmów w Rzymie pisma wło- zmniejszenie sił zbrojnych Francji. Rząd nie

 

ега bajońska przed Izbą Deputowanych.
pełnił samobójstwo, ale opinja pu-|

ła policja w poprzedniej aferze, od-| 4%
rzuca tezę

że jest to zabójstwo policyjne.

miecki zaś również czyni ustępstwo, zgła-
szając gotowość poddania się kontroli mię-
dzynarodowej organizacyj kół wojskowych”.

Pośrednictwo Anglji i Wioch nie-
zbyt uśmiecha się jednak Francji, jak
świadczą m. in. uwagi p. Pierre Ber-
nus'a w „Journal des Dėbats“ z 7-go

 

Interpelacyj zgłoszono 12. Wnio- mu ucieczkę. Mówią, iż Stawiski po- jb, m:
„ — W Rzymie i w Londynie twierdzą,

poczem wstępuje na trybunę bliczna, na skutek roli, jaką odegra- że nad sytuacją Europy góróje zatarg mię-

  

zy Francją i Niemcami, a rzeczą Anglii i
Włoch jest odegranie roli arbitrów Ta rola

samobójstwa i twierdzi, rozjemców, tak pochlebna dla miłości wła-

 

nej obu tych państw, tem więcej ma dla
W: tem miejscu premjer Chau- nich uroku, że pozwoliłaby im ona na wyj-

temps protestuje.
Dep. Lagrange kontynuuie swą|

mowę, podkreślając, iż groźnem jest,
iż teza tego rodzaju zyskała kredyt|
w opinji publicznej, wśród której
panuje zamęt na skutek wpływów,
jakie sfałszowały wymiar sprawiedli-
wości.

 oszustun Stowiskiego rozrastają ię.°

|ście z gry z zyskiem. A tymczasem ten wła-
sytuacji europej-

zaostrza
śnie sposób pojmowania
skiej, całkowicie nieuzasadniony,
stan nieładu w Europie.

W gruncie rzeczy bowiem niema zatar-
$u francusko - niemieckiego. Jest raczej i
góruje w sytuacji to, że istnieje polityka

|niemiecka, której zamiary mogą być urze-
czywistnione tylko w drodze wojny. Jeśli
się zajmie stanowisko rozumne, czyli jeśli
się ma na celu jedynie wzmocnienie pokoju,
rzeczą naprawdę ważną jest przedewszyst-
kiem nieobalenie równowagi sił na rzecz
tych, których polityka, zarówno z istoty
swej , jak z używanych sposobów siania po-
strachu, skierowana jest ku wojnie.

Zagadnienie pokoju jest proste, Rozwią-

 

interpelacyj i zwrócił się do Izby z
prośbą o określenie terminu dysku-
sji nad niemi.

Następnie zabiera głos premier

Nowe aresztowania,
PARYŻ. (Pat). W przededniu dy- wyborczą oraz pokrywał rachunki u

skusji nad aierą Stawiskiego wydano krawca na sumę 15 tysięcy franków.

Chautemps, domagając się aby na- |nakaz aresztowania naczelnego re-|  Charakterystyczne jest, że aresz-
tychmast otwarto dyskusję nad in- |daktora „Volonte* Dubarry i b. towany b. dyrektor „Libertć* Ey-|
terpelacjami w sprawie ałery Sta- głównego dyrektora „Libertć”* Ka- mard wyraził zdziwienie, że jest ści-|

 

j|zanie jego leży w przeszkodzeniu Trzeciej
|Rzeszy w uzyskaniu takiej siły, aby, podob-
nie jak Rzesza Wilhalma II w r. 1914, mo-
gła uważać, że jest w stanie narzucić swą
wolę. Europie. Ten prosty stan rzeczy za-
ciemnia się często w sztuczny sposób.

Zjawiające się we Francji głosy
tego rodzaju wskazują, że zbyt pro-
sta gra, polegająca na wyłudzaniu
przez Niemców raz jeszcze ustępstw
w drodze pośrednictwa / usłużnych
państw, spotka się z oporem.

ESSEN. Pat. — Policja w Dort-
mund Marten aresztowała tamtej-
szego pastora Bultemeiera za to. że
dzieciom, przychodzącym de niego
na naukę religji zabronił używać
pozdrowienia hitlerowskiego.

dą przewiezieni do Bayonne.
W toku dochodzeń wyszło na jaw,

że Dubarry otrzymał od Stawiskie-
go 2 miljony iranków, zaś Eymard—
50.000 iranków. Wreszcie dep, Bon-
naute stoi pod zarzutem, że Stawi-
ski finansował całą jego kampanję

 

 

wiskiego. mila Eymarda. Zaaresztowaro rów-|gany z powodu uzyskania od Sta-|
lmież: podobno dep. Bonnaute wiskiego „drobnej . kwoty* 50.000

Dubarry i Eymard zostali aresz- |franków, podczas gdy pozostawiono|

Areszt pastora. towani dzisiaj przed południem ibę- |na wolności znanych polityków, któ-
rzy — jak dep. Louis Proust — po-
bierali od
2.000.000 ir.

W] południe krążyły niesprawdzo-
ne pogłoski o samobójstwie dep.
Bonnautć. W kołach parlamentar-
nych zaprzeczają tym pogłoskom.

szantażysty ponad |.
 

Poplerajcie Polską

BMarcierz Szkolną.
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Ostatnia eksmisja Bratniej Pomocy
U. W.

'Telefonera oi! własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Agencja Iskra donosi, że zapadła ostateczna de-
cyzja co do wyeksmitowania Bratniej Pomocy Uniwersytetu War-
szawskiego z terenu uniwersyteckiego.

BANGKOK. Pat.—W marynarce
sjamskiej stwierdzono powstanie
spisku, który doprowadził do wy-
buchu buntu. Cenzura wiadomości
wysyłanych z kraju jest bardzo su-
rowa, charakter zaburzeń jest wo- bec tego dość trudno określić.

 

Hitlerowskie wichrzenia w Austrii
WIEDEŃ, (Pat). W obozach pra-,cy „Lobau“ pod Wliedniem zbunto-

cy w Styrji, Karyntji, Burgenlandzie 'wało się 250 uczestników obozu,!

"o Prasm francuska o celnch
PARYŻ. (Pat). W związku mło- Propaganda hitlerowska odbywa się

dych radykałów „La Republigue“ jrównocześnie w Zagłębiu Saary,

publicysta Pierre Dominique zwraca в

uwagę na cele i metody polityki hit- 'do stworzenia Mitteleuropy. która

lerowskiej: miałaby charakier starego $ermań-

Na szczęście — pisze publicy- skiego imperjum rzymskiego, tak

bienia czegoś, co zasłużyłoby na mia |wi. Nie widzi tego Mussolini, ale to

no „colossal“ i to może ich zgubić. |tylko jego sprawa.

Szlezwigu, Rumunji i Gdańsku i dąży:

sta — hitlerowcy zmierzają do zro-|drogiegoo wicekanclerzowi Papeno-,

Hollenburgu ruszyli do Klagenfurtu,
gdzie przed drukarnią  „Kerintia“,

Rokowania francuske-Sowieckie

polltyki hitlerowskiej
Francja powinna — pisze dalej
inique — zwrócić baczną uwa-

g$ę na wyjaśnienie sprawy, która
obecnie wzbudza niepokój, a miano-
wicie na kwestję państw bałtyckich.
Ruch faszystowski rozszerza się na

' Łotwie i Estonji. Litwa jest zagrożo- |
na wpływami niemieckiemi, Niemcy
|mają pozatem w krajach bałtyckich
| prawdziwe ośrodki handlu, jak Kłaj-

peda i kultury, jak Dorpat. Obecnie
Niemcy hitlerowskie starają się oi Dolnej Austrji wybuchły prawdo- |którzy postanowili wyruszyć maso- należącej

podobnie z polecenia centrali naro- |wo do Wiednia.
dowo-socjalistycznej zamieszki i
ekscesy wśród uczestników obozów.
W obozie pracy _„Strem w Bur-

$nlandzie manifestanci zniszczyli
urządzenie obozu i udali się pocho-
dem w liczbie 100-kilkud:iesięciu
„osób ku granicy węgierskiej z zamia-
rem jej przekroczenia, Władze au-
strjackie aresztowały jednak demon-
strantów nad granicą. W obozie pra-

Policja ro<pędziła
aresztując wielu z

pośród nich. U kilkudziesięciu a-
resztowanych znaleziono bomby
łzawiące, granaty gazowe, petardy
itd. Wi Karyntjj w miejscowości
Steindorf uczstnicy obozu wyruszyli
do Viliach, rozwinąwszy chorągiew
ze swastyką hitlerowską. Do krwa-
wych zajść doszło w Klagenfurcie.
Mianowicie, członkowie obozu w

manifestantów,

Ciemne siły
MW Amsterdamie ukazała się cie-

kawa książka pt. „Źródła pieniężne
narodowego socjalizmu , Autorem
jej jest bankier amerykański. War-
burg, członek znanej rodziny żydow-
skiej i wspólnik banku na Walstreet
p. £. „Kuhn, Loeb et Comp.”
„Autor twierdzi w swej książce, że

od sierpnia 1929 roku, aż do pożaru
Reichstagu, utrzymywał stosunki z
Hitlerem i w ciągu tego czasu wy-
płacił mu, na zlecenie anierykań-
skiego przemysłu naftowego, 32 mil-
jony dolarów.

Wspomniany bank, jakkolwiek
jego przedstawiciele znajdują się w
Europie, nie zaprzeczył wiadomości
podanej przez Sidney Warburga.
Zresztą pismo „Neues Tagebuch",
wychodzące w Paryżu, podało
wiadomość o sfinansowaniu ruchu
hitlerowskiego przez bankierów
amerykańskich jeszcze 18 listopada
ub. roku. WI piśmie tem dwrkrotnie
zapytywano bank „Kuhn, Loeb et
Comp”, lecz odpowiedź dotychczas
nie nadeszła.

Przed kilkunastu miesiącami, a
więc przeddojściem do władzy Hit-|

z Waiistreet.
/lera, w prasie wiedeńskiej ukazały
się wiadomości, że narodowy so-
cjalizm w Niemczech jest finansowa-
ny przez światowe koncerny nafto-
we, między in. Deterdinga z Anglii.
Rzecz polega na tem, że banki anglo-
amerykańskie otrzymały przyrzecze-
nie od Adolfa Hitlera, iż ten po ob-
jęciu wiadzy doprowadzi do wojny
z Rosją sowiecką, a po zwycięstwie

odda Kaukaz w posiadanie wielkich
koncernów.

Potwierdzeniem tych  informa-
cyj jest plan teoretyka hitleryzmu,
Alfreda Rosenberga. Jak wiadomo,

do posła chrześcijańsko-
społecznego księdza Paulitscha u-
rządzili demonstrację. Wybito szy-
by i rzucono petardy.

W. starciw z demonstran'ami je-
den z policjantów został ciężko po-
bity. Wskutek wymiany strzałów 2
z pośród manifestantów zostało za-
bitych, jeden ciężko ranny.

Dzisiejsza prasa, donosząc o po*
wyższych ekscesach pisze, że wła-
dze policyjne zauważyły w ostatnich
czasach, że w prywatnych obozach
pracy, zorganizowanych przez sto-
warzyszenie  Oesterreichisckearbit-
dienst i stowarzyszenie Student-
dienst uprawiana jest systematycz-
nie propaganda narodowo . socjali-
styczna. Włacze wystąpiły z tego
powodu przeciwko kierownictwu
obu tych stowarzyszeń i zegroziły
ich rozwiązaniem. Zapowiedź ta by-
ła hasłem do ekscesów, które wczo-
raj widocznie pod wpływem polece-
nia z zewnątrz wybuchły równocze- śnie w kilku obozach.

 
 

 PARYŻ. (Pat). Koła dobrze poin-

formowane twierdzą, że w najbliż-,

|szym czasie rozpoczną się pomiędzy

przedstawicielami Francji i Sowie- |

Masenerja a pogrzeb
Ma

(MADRYT-KAP) Jak wiadomo,
prezydent Katalonji, pułk. Маса,
wyraził przed zgonem chęć przyję-
cia ostatnich sakramentów, spowia-
dał się, komunikował i piśmiennie
zażądał katolickiego pogrzebu. Żo-
na i krewni zmarłego powitali to je-
go pogodzenie się z Kościołem z
wielką radością. Gdy jednak księża
z kościoła parafjalnego Sant Just
przybyli z ministrami i krzyżem do.
pałacu rządowego, gdzie stała trum-|
na ze zwłokami prezydenta, zam-
knięto przed nimi drzwi i postarano
się o to, że wszystko, co ma jaki-|

 
Po straceniu van der Lubbego.

}
5

Rosenberg prze do zbrojmegc zatar- go wczoraj van der Luebbego złożo-

gu z Rosją przy udziale Japonii i blo- |pqą w prosektorjum lipskiem do dy-
jspozycji rodziny.ku państw europejskich pod kierow-

nictwem Niemiec.
Dodajmy na zakończenie, że ży-

dowski bank „Kuhn, Loeb et Comp."
wydał 12 miljonów dolarów na prze-
prowadzenie rewolucji boiszewic-
kiej w Rosji. Jest to centrala, w któ-
rej ważą się losy niejednego kraju.

wywiera wpływ na podpisywane traktaty,
Dotychczas ni

wiadomo, czy krewni van der Lueb-
bego zechcą przewieźć jego ciało do

Holandji.
PARYŻ. (Pat). Z Amsterdamu

donoszą, że nieoczekiwane stracenie

|van der Luebbego wywołało w całej
'Holandji deprymujące wrażenie.

Bank ten kieruje zbrojeniami,wojna- |
mi, wznieca rewolucje, powstania ii

dzina skazańca dowiedziała się o

egzekucji post factum od jednego z
dziennikarzy. O ułaskawienie van
der Luebbego bezskutecznie zabie-

Ro-,

Zwłoki Luebbego mają być oddane rodzinie. 8

BERLIN, (Pat). Zwłoki stracone- gał rząd holenderski. Proiesoruni- kół medycznych. W imieniu króla-
wersytetu _ amsterdamskiego de
|Joungh, który żywo interesował się
|llosem van der Luebbego, oświad-
|czył, że prawo niemieckie przez do-
konanie egzekucji na van dei Lueb-
jbem zostalo cofnięte wstecz o cały
| wiek.
|-w przewidywaniu wrogich mani-
 festacyj policja amsterdamska usta-
wiła posterunki przed gmachem
konsulatu niemieckiego i holender-
skim „domem brunatnym”, który
jest ogniskiem holeuderskiego ruchu
„narodowo-socjalistycznego, у

w sprawie długów przedwojennych.

 

pozyskanie przyjaźni państw bał-

й к |tyckich, poczem zawarłyby z temi
tów rokowania w sprawie uregulo- | państwami sojusz z wytworzonym w

wania długów rosyjskich, zaciąśnię-|Niemczech iaszyzmem, skopjowa-

tych we Francji przez rządy carskie. | nym na rasizmie hitlerowskim, Jeśli-

by Niemcom udały się te olbrzymie
|saśkacy, macka sięgałaby prawie do
bram Leningradu. А

Według publicysty, Anglja po-
ko- |winna zająć się tą sprawą. Włochy

powinny poprzeć Francję. Rumunję i
i Austrję przeciwko neopangermaniz-

mogły; rada Generalidad'u zadecy- | mowi hiilerowskiemu. „Niestety —

dowała urządzić pogrzeb na koszt |kończy Dominique —aniAnślja, ani

państwowy całkowicie iaicystyczny. | włochy nie zdają widzieć giożącego

prezydenta Katalonii
cia.
kolwiek związek z pogrzebem ‚
ścielnym, usunięto. Woła wdowy i

piśmienny akt zmarłego nic nie po-

 

Życzeniu masonerji, która za wsze|-' niebezpieczeństwa.

ką cenę starała sa ukryć a Ai i

jednania się prezydenta z Kościołem,|

stalo się mai > Bohaterski czyn

(MADRYT - KAP). Hiszpański

 

Na posterunku. (dziennik MŚ eisapie Vs

RZYM.Pat. — Pogrzeb profesosa S73J4CY, WYPAdEK, jak! A A
Triolo, który zmarł wkrótce po 0- |, is Do o kuo S

peracji, jaką doprowadził do końca, | ow cisnęlisię bis Otaczali oni

mae isaa =sześciu trędowatych, którzy mieli

WW ACH 2 Aciauį. Įbyč przewiezieni do słynnego lepro-

pala sA ei o ti zorjum w Fontille. Nieszczęśliwi byli

i ia й tak bardzo oslabieni przez okropną |
chorobę, że niektórzy z nich nie
karofh się. wcale o. mda

Laa iana aiccm AYAME Chwila; "kiedy: trzeba o

Od 11-tu lai istniejąca szkola „ŻRÓ- ; wsadzić do wagonów. Nikt, nawet
DLO PRACY“ z trzyleinim kursem „pielęguiarze nie mieli odwag:podejść

krawiecczyzny, bieližniarstwa, hažiu do chorych,by pomóc im wejść do

i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj- , wagonu; takie wrażenie budził odra-

muje zapisy mowo-wstępujących u- żający widok trądu; każdy bał się
czennic do Bursy i do Szkoły i na przytem niebezpieczeństwa zaražė-
Kursa wieczorowe dla dorosłych — |nia. Ciekawscy poczeli się stopnio-
codziennie od godz. 9 — 1. wo wycofywać i dopiero kilka

Zarząd Rady Centralnej sióstr zakonnych, przechodzących |
Tow. Pań Miłosierdzia |przypadkowo tamtędy, zbliżyło się
św. Wincentego Paulo, do chorych i wniosło ich dopociągu,

wej i Mussoliniego złożono na gro"
bie zmarłego wianki.

 у
е 



 
 

Przewrót.
Taki tytuł dał Roman Lmowski

nowej swojej książce, która niedaw-

no wyszła z pod prasy. Jest ona dal-

szym ciągiem rozważań zaczętych w

poprzedniej książce „Świat powojen-

ny”. Stanowi cykl artykułów o obec-
nym przewrocie dziejowym, 0 róż-

nych jego przejawach, o dziedzinach

politycznej, gospodarczej, inoralnej,

które ogarnia ten przewrót, « wresz-
cie o następstwach jego w Polsce.

W przedmowie do „Przewrotu“

Dmowski zaznacza, iż proces prze-

mian pdwojennych bynajmniej się

nie zakończył. Ciągle idzie naprzód

i myśl ludzka musi za nim podążać.

Nierychło też zapewne będzie go

można objąć w całości, zrobić jego

syntezę, ująć poszczególne zjawiska

w jeden wielki akt dramatu dziejo-

wego — słowem napisać o nim nie

szereg artykułów, ale k iąžke w ca-

łem tego słowa znaczeniu.
Dmowski bardzo skromnie okre-

śla tu swoją rolę i wartość dwóch

kapitalnych swoich prac .,Świat po-

wojenny” i „Przewrót”. _Obydwie

one, jakkolwiek złożone z szeregu ar

tykułów mocno są jednak związane

indywidualnością autora. Jego jas-
nem, otwartem, śmiałem — jak zaw-
sze — podejściem do każaego za-

śadnienia, ujęciem go z tej strony, z

której najbardziej plastycznie wy-

gląda w umyśle czytelnika. Nie trze-

ba zapominać, że gdy przed kilku la-

ty Dmowski zaczął pisać o przewro-

cie światowym, był w swoich poglą-

dach bardzo odosobniony. Dziś już

jest nieco inaczej, zarówno na Za-

chodzie jak i w Polsce. A:e wów-

czas miał odwagę wydobyć na świat-

ło dzienne istotę, głębokość i trwa-

łość kryzysu, gdy o tem mało kto

myślał, «Miał śmiałość w doskonałych

przewidujących bardzo trafn'e obra-

zach kreślenia upadku gospodarki

światowej, jakkolwiek sam się gło-

śno przyznawał, iż nie posiada grun-

townej wiedzy ekonomicznej. Nie o-

mylił się jednak w swej djaśnozie.

Niepodobna streścić nawet tytu-

łów szeregu zagadnień, poruszonych

w „Przewrocie“. Zajmuje się więc

autor naszem obecnem położeniem,

istotą kryzysu, amerykanizmem, ja-

ko typem gospodarczym, który prze-

niknął do Niemiec i do Sewietów,

imperjalizmem państw europejskich,

pierwiastkami polityki japońskiej, hi

tleryzmem i wszelkiemi jego przeja-

wami, żydowstwem i sprawą żydow-

ską, obliczem dwudziestego wieku

w najszerszem tego określenia zna-

czeniu, upadkiem demokratyzmu i

parlamentaryzmu, ewolucją politycz-

ną Polski w związku z ksziałtowa-

niem się powojennej Europy i t. d.

it. d.
Niepodobna też w krótk'm arty-

kule nakreślić linji poglądowej au-

tora na całość kwestji, ujętej w la-

pidarnym tytule „Przewrót. Zbyt

różnorodna jest treść omawianych

tematów, a zarazem bardzo trudno,

jak zresztą sam Dmowski zaznacza

w przedmowie, już dziś ująć ten pro-

ces dziejowy w całości. Książka jego

jest mistrzowskiem szukaniem wyj-

ścia na prostą drogę ze splątanego

gąszczu zagadnień, które zwaliły się

ma świat powojenny, przenikają się

wzajemnie i częstokroć twoizą jakiś

nieodgadniony chaos poglądów, po-

jęć, prób ratunku tego, co już zamar-

ło na zawsze, albo tworzenia czegoś,

co niema w sobie żadnych zarodków

życia. Jedno jest pewne: Czytelnik

„Przewrotu* znajdzie w nim nie-

zmiernie bogaty materjał faktyczny i

myślowy, rozświetlający mu wiele

zawiłych spraw z polityki i gospo-

darki świata całego i Polski. Mater-

jał ten, jak wszystko, co pisze Dmow

ski, podany jest jasno, zwięźle. sty-

lem pięknym, dającym wiele rozko-

szy estetycznej.

MW paru słowach dotkniemy wszak

że tematu, który ciągle jest aktualny

u nas, mianowicie naszego bezdroża

ustrojowego. Dmowski jest zdania,

że podczas gdy we Włoszech i w

Niemczech rządy siłę swą opierają

ma dyktaturze osobistej, w Polsce

coraz bardziej rząd staje się dykta-

turą organizacji i zatraca charakter

rządów osobistych. We Włoszech

robi się zaledwie próby organizacji

gospodarczej społeczeństwa, w Niem

czech nie została postawiona jeszcze

zasada, na której przyszły ustrój ma

być zbudowany — w Polsce nato-

miast istnieją już w tym względzie

plany i przygotowuje się wcielenie

ich w życie. Pomimo to wszakże we

Włoszech i w Niemczech widzi się

drogę do utrwalenia nowego ustroju,

 

Teorja „elity* w praktyce.
Z okazji zbliżającychsię obrad

sejmowych pos. Niedziałkowski na
łamach „Robotnika porusza sprawę
tez konstytucyjnych BB i stwierdza,
że właściwie jedna z tych tez, a mia-
nowicie „teorja elity już wprowadza
się w życie w postaci dekretu upo-
saženiowego.

Zdaniem posła Niedziałkowskie-
go to

„nie jest dekret. To jest popretsu pusz-

cza dziewicza, pełna gąszczuw . ścieżek

krętych, jam ukrytych, dolin i wąwozów,

kiedy niekiedy i sionecznych polanek. prze-

znaczonych dla... pp. dyrektorów departa-

mentu, wice-ministrów i ministrów. Gdy ta-

ki sobie przeciętny a lojalny urzędnik

„średni”, opłacający regularnie na „Strzel-

ca”, głosujący stale na „Jedynkę' słowem

— spełniający dokiadnie wszelkie

czesne obowiązki państwowe, gdy taki —

powiadam — urzędnik wgryzie się wgłąb

owej plątaniny przepisów o „zaszeregowa-

niu*, dodatków funkcyjnych, dodatków

możliwych nie koniecznych itd., itp.

spostrzega raz poraz z przerażeniem, że mu

raptem do paruset złociszów po drodze

zginęło; część może wróci w

formie, ale może i wcale nie wrćti; jeżeli

jednak coś wróci, to tylko część, nie całość

stanu poprzedniego; a emerytura; ta „w

łocie skora” uleciała wogóle wdal; kilka-

dziesiąt złotych miesięcznie zostało na o-

tarcie łez."

Poseł Niedziałkowski zapewnia
dalej, że bynajmniej nie żartuje, lecz
streszcza jedynie sens moralny li-

stów, które w tej sprawie naćchodzą
masowo od zainteresowanych.

Niekiedy podawane przez po-
krzywdzonych  obliczenią brzmią
wprost niesamowicie.

„Biedny urzędnik, opiacający tak re-

gularnie składki na „Strzelca ', mający po-

za sobą na szlaku żywota ze sto „depesz

hołdowniczych', — przypomina sobie z ko-

lei uroczyste zapewnienia przez radjo, że

„Pożyczka Narodowa” była potu właśnie

potrzebna, by nie obniżać płac pracowni-

kom państwowym, przypomina półurzędowe

komentarze do dekretu uposażeniowego, że

właściwie nic nie ulega istotnej zmianie;

poczem obserwuje szeroki gościniec, wio-

dący w onej puszczy dziewiczej do „slo-

necznej polanki* pp. wysokich dygnitarzy.

Tu niema żadnych niejasnosci; powiedzia-

ne jest jasno i zwięźle: tyle a tyle (nie ma-

to) podwyżki.

nowo-

ale

 

„Teorja elity“ м.. zastosowaniu prak-

tycznem!...

Przecie chodzi o zwykłą

Jeżeli trzeba podnieść

wice-ministrów, dyrektorów, naczelników, a

suma globalna na uposażenia pozostaje

mniej więcej ta sama, — trzeba tedy po-

mniejszyć pensje innych.

Jakże mogłoby być inaczej?

Jak postąpią ostatecznie w
sprawie urzędnicy?

„Złośliwi twierdzą, że złożą ni za po-

średnictwem pp. posłów grupy  pracowni-

czej” BBWR kilkanaście bolesnych memor-

jałów, wyślą liczbę przepisową „depesz hoł-

downiczych” i... może, może —  uchwalą

półgębkiem pocąc się ze strachu, rezolucję

protestacyjną.“

Ano. Zobaczymy!

tej

Platoniczna kontrola.

Wi związku z przedłożeniem Sej-
mowi przez Najwyższą l-bę Kontroli

GDAŃSK. Pat— Dziś o godzinie
12,40 opuścił Gdańsk wysoki komi
sarz Ligi Narodów Rosting, żegna-
ay przez zastępcę komisarza gene
ralnego Rzeczypospolitej radcę La-
lickiego, prezydenta Senatu Rau-

tych krajach mogą być rozmaite pró-

by i choć się nie udadzą będą toro-

wały drogę do prób iepszych, aż

wreszcie znajdzie się należyte roz-

wiązanie. Bo tam dla tych prób ist-

nieje podstawa zdrowa, mocna, wy-

mikająca z nowoczesnej ewolucji

dziejowej, podstawa narodowa. W

Polsce dla rządu, pochodzącego też

z rewolucji, oparcie się na tej pod-

stawie okazało się niemożliwem, mu-

siał szukać innej. A że innej zgod-

nej z linją dziejowego rozwojuEuro-

py wogóle, a Polski w szczególności

nie znajdzie, więc miast żywej pod-

stawy musi się opierać na martwych

cje, sprzeczne z ewolucią dziejową,

nie wytrzymujące prób życia.

Bardzo dziś łatwo u nas wyprze-

dzić Włochy i Niemcy w budowaniu

nowego ustroju politycznego Ale

budownictwo to nie posunie Polski

naród w jej ewolucji politycznej,

nie zbliży do trwałych podstaw rzą-

dzenia krajem. Będą to gmachy bez

fundamentów i za lada podmuchem

runą. Nie zorganizują państwa, w wy

niku dadzą zanarchizowanie.

Polska bowiem posiada olbrzy-

mią trudność w porównaniu z in-

nemi krajami. Trudność ta tkwi w

wielkim odsetku ludności žydow-

skiej. Dziś zagadnienie żydowskie

wchodzi w nową fazę, wyrastają

nowe warunki jego rozwiązania.

Tymczasem dla żywiołów, prowa- 
w Polsce zaś tego nie widać. W tam-jzących dziś państwo, okazało się

Z prasy

jakiejś innejszczególe

arytmetykę. |

pensje ministrów,|

Wys. kom. Rosting opuszcza Gdańsk.
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iormutach, musi tworzyė konstruk-|

Ikaro wysilkach powodzenie mo-

DZIENNIK MILERSKI

uwag o zamknięciu rachunków pań-
stwa i wykonaniu budżetu za rok
1931-2 „Kurjer Poranny“ wpada w
nieopisany zachwyt i atakuje opo-
zycję, która ośmiela się twierdzić,
że w Polsce brak kontroli gospodar-
ki skarbowej.

| Twierdzenie opozycji „Kurjer!
Poranny” nazywa wytworem bujnej!
wyobraźni. i

„Kurjerowi Porannemu'  odpo-|l
wiada Gazeta Warszawska”.

„Otóż nie bujna wyobraźnia. „ale naj-

rzeczywistsza  rzeczywistść świadczy ©

jtem, że kontroli parlamentarnej nad go-
| spodarką rządu u nas niema. Organ sana-

cyjny wie chyba o tem, že N L K nie ma

żadnej egzekutywy, Daje ona tyiko zbada-
ny sumiennie materjał, z którego konkret-

ne wnioski w stosunku do niższych urzęd-

ników może wyciągnąć rząd, a w stosunku

do rządu — Sejm. Jeżeli wniosex N. L K.
opiewa na udzielenie rządowi absolutorjum,

to ostatecznie można zrozumieć traktowa-

nie przez Sejm zamknięć rachunkowych i

„Uwag“ N. I. K. po łebkachi załatwienie
tych spraw w ciągu kilkunasiu nunut, choć

i przy ogólnem absolutorjum w niejednym

możnaby egzeku-

tywę kontrolną.”

zastosować

Ale przecież był za czasów po-
majowych jeden wypadek, gdy N.
I. K. powstrzymała się od pustawie-
nia wniosku o udzieleniu rządowi
absolutorium, uzależniając je od sta-
nowiska Sejmu co do przekroczeń
budżetowych.

Chodziło mianowicie o zamknię-
cia rachunkowe za rok 1927-28.

„Rząd ówczesny uporczywie tronił te-

zy, że przekroczenia budżetowe powinny

być załatwione łącznie z zamknieciami ra-

chunkowemi za dany okres. Wprawdzie

Sejm nie podzielił tego poglądu i postawił

ministra skarbu w stan oskarżenia, ale o-

statecznie stanowisko rządu utrzymało się,

ponieważ Trybunał Stanu odroczy: wydanie

wyroku i podobnie jak М. I. K., uzależnił go
od załatwienia przez Sejm kredytów  do-

datkowych, a te wniósł rząd do Sejmu ra-

zem z zamknięciami.'*

Co się stało z temi kredytami,
wiemy bardzo dobrze.

„Rząd i klub BB — przy niswyraźnem
zachowaniu się lewicy —  ostatscznie nie

dopuścili do załatwienia plenum Sejmu,
choć sprawa była w komisji budżetowej do-

statecznie przygotowana. Potem Sejm zo-

stał rozwiązany i wyszło ostutecziie na to,

że nie mógł on spełnić swego zadania wła-

| dzy kontrolującej.

 
Nowy Sejm z nową większoś.ia formal-

wygładził sprawę po myśli rządu.

Echo jej rozbrzmiewało jeszcze głośno w

procesie brzeskim. Trybunał Stanu nawet
nie zebrał się ponownie, choć według wy-
raźnego przepisu ustawy, istnieje on:/ dła

sprawy b. min. Czechowicza nada! w skła-

dzie z r. 1929.

To nie jest „bujna wyobraźnia” ale -ka-

wał historji. Można pochwalać pracę i
sprawność kontroli, jednak naprawdę — o

ile chodzi o odpowiedzialność — jest ona

tylko  platoniczna.  Pogodzenie koncepcji

silnego, od parlamentu niezależnego rządu z
rzeczywistą, skuteczną kontrolą, jest zagad-

nieniem politycznem i ustrojowem. jednem

z najtrudniejszych. Praktyka lat ostatnich

i poglądy sanacyjnych reformatorów  kon-

stytucji oddalają nas bardzo od właściwe-

go rozwiązania tego problemu”.

nie

 
schninga
Portu.

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

oraz przedstawicieli Rady

niemożliwem oparcie się na zasa

dzie narodowej, co je zmusiło do

odgrzebania z archiwów zwietrzałej
„racji stenu*. Tembardziej z tych

samych przyczyn nie mogły one

zająć stanowiska narodowego w

kwestji żydowskiej. Musiały pójść

Irogą  „rzeciwną, w skutkach

otewaczącą do wzmocnienia ży-

wiau żydowskiego. Jest to droga

wbrew duchowi czasu i nowym ten-

dencjom politycznym.

| Polityka zsś, walcząca * "uchem
czasu, usiłująca podtrzymać i dźwi-

|gać to, co życie obala, nie stworzy

|niczego trwałego. Przy najbardziej

sprzyjających warunkach i najgor-

 
że być tylko chwilowe

| Pomimo bardzo krytycznego
(stosunku do tego, co się dziś u
|nas dzieje, książka Dmowskiego

przesiąkniętn jest, wypływającymi z

głębokieho przekonania autera, op

tymizmem i wiarą w dobrą przy-

szłość Polski. Jest on zdania, że

|Surowa krytyka naszej
polityki gospodarczej.

Celowość środków poli:y-zro-go-
spodarczych, mającyca  pizełamać
kryzys, podlega krytyce z różnych
punktów widzenia.  Krytynę taką,
bardzo ciekawą, ujawniio jeunc 2 ©-
Istatnich zebrań 1-wa Ekonomistów

i Statystów w Wlarszawie, ną klorem
prot. Edward Lipiński, tyrei:tor ln-
stytutu Badania Konjunktur, wyślo-
sił reierat p, t. „O idee kierownicze
w polskiej polityce gospodarczej.

Frelegent dając piękny dowód nie-
zależności myśli, bynajmniej nieskrę-
powanej względem na swe urzędowe
stanowisko, poddał rewizji wszystkie
niemal idee kierownicze obecnej po-
lityki gospodarczej.

Uznając tezę o konieczności u-
przemysiowienia kraju, prol. Lipiń-
ski wypowiedział pogląd, że nowa ta
ryla celną stanowi jedną z najwięk-
szych przeszkód rozwoju produkcji
krajowej, zwłaszcza, że iest związa-
na z systemem kontyngeałowania
przywozu. Zasadą obecnej polityki
celnej jest rozprowadzanie szczup-
tych zasobów kapitału na największą
liczbę gałęzi produkcji, co jest błę-
dem. Ochrona celna, taka jaką mamy
dzisiaj w Polsce, taworyzuje powsta-
wanie placówek przemysłowych w
kraju, nie mających po temu pod-
staw naturalnych. Uogólnienie o-
chrony celnej niszczy jej korzystne
skutki: nie powstają bowiem reszty
ra zachęcające do produ-

cji.
Wiadę systemu kontyngentowania

prelegent widzi przedewszystkiem w
takcie, iż producent przetwćrca nie
może kupować w kraju tańszym i
wtedy, śdy ceny są dlą niegu korzy-
stne, jest bowiem skrępoweny za-
równo co do wyboru kraju pochodze
nia, jak i co do czasu zakupu.

Również kartelizacja w obecnej
swej formie przeciwstawia się rozwo
jowi uprzemysłowienia kraju. Wyso-
kie ceny węgla, żelaza i t. d. :'niemo-

jżliwiają powstawanie i rozwój prze-,
mysłów przetwórczych.

Klasycznym w swej prostocie i ja
sności jest pogląd preleg«nta na przy
czyny powstania i skutla isnienia
zartelu.

Przyczyny powstania kaite!łu ie-
żą w przeinwestowaniu w nadmier-
nym aparacie wytwórczym, ale po-
nieważ kartel to rzecz niesiała. po-
szczególni wytwórcy rozszerzają swe
labryki w okresie wysok'chk cen i zy-
sków kartelowych, gotując się do
przyszłej walki konkurencyjnej Wo-
bec zwiększenia zdolności wytwór-
czej zachodzi konieczność forsowa-
nią eksportu. Kartel nie iaoże po-
większyć zbytu wewnętrznego bo
zrujnowałby swoje ceny, które dają
mu zysk większy, aniżeli niskie ceny
przy dużym zbycie. Forsowny eks-
port doprowadza do spadku cen na

rynkach zagranicznych: eskport wle

dy staje się deficytowy. Skutki są ta-

kie, że dla ratowanią eskpoitu pod-

nosi się ceny wewnętrzne, obcina za-

robki robotnikom, obniża taryiy ko-

lejowe, — dochodzi w końcu do tego

że niektóre przedsiębiorstwa stają

się niezdolne do eksportu. Wysokie

cia — kartel — wysokie ceny wew-
nętrzne — forsowanie eksportu i sku

tek ostateczny: zmniejszenie ekspor-

tu, Oto etapy. Wynik: mały import i

mały eksport czyli zubożenie kraju.

Proł. Lipiński nie ograniczył się

do omówienia sprawy taryfy celnej i

kartelizacji,

go, deficytu skarbowego oraz akcji

pomocy dla rolnictwa, wykazując na

wszystkich tych odcinkach „frontu

gospodarczego” niedossonałość

przedsiębranych środków ratowni-;

czych. Krytyczne uwagi pre:egenta

znalazły żywy oddźwięk wśród ze-' branych. powodując gorącą dyskusję,

której echa zapewne odbija się na

łamach prasy.

Dziś ogłoszenie wyroku w Sądzie Najwyższym |
w sprawie zajść w Żywieckiem.

Przed Sądem Najwyższym odby-kuratora. W! myśl tych zaleceń po- '<ci mieszkania. Według projektu te-
ia się we wtorek rozprawa kasacyj-
na w głośnej sprawie o zajścia anty-
żydowskie w powiecie żywieckim.'

stąpił jeden ze skazanych wieśnia-

ków Kuś. W rezultacie prokurator
nietylko umorzył wszczętą sprawę,

W rozprawie przeprowadzonei przed ale wniósł przeciwko niemu donie-

Sądem Okręgowym w Wadowicach
skazano 31 oskarżonych, a krakow-
ski Sąd Apelacyjny wyrok ten za-
twierdził. Skarga kasacyjna oparła
się jednak na wykazaniu, że ze-
znania oskarżonych, stanowiące mo-
tym skazujących wyrosów, wymu-
szane były biciem i nieludzkiem
traktowaniem uwięzionych przez po-
licję. Gdy w czasie rozpraw w niż-
szych instancjach podnoszono te za-
rzuty, ze strony urzędowej odpo-
wiadano iż to na sprawę nie ma
żadnego wpływu, a poszkodowani
powinni złożyć doniesienie do pro-

sienie o fałszywe oskarżenie władz.

Kusiowi udało się jednak przed są-|

dem przeprowadzić dowód prawdy,

dzięki zeznaniom szeregu świadków,

którzy stwierdzili fakt bicia przez
policjanta i nie udało się ich stero- k

ryzować, jakkolwiek przed rozpra-,

wą wywierano na nich silny nacisk

połączony z pogróżkami.

Po zreferowaniu sprawy i wysłu-

chaniu wywodów obrońców adwo-

katów Stypułkowskiego, Glaserai

Pozowskiego, Sąd Najwyższy zapo-

wiedział ogłoszenie wyroku w pią-

tek.

 

Mniejszości przeciwko «tezom» p. Cara.

ale i przedstawił swój

pogląd na kwestje bilansu płatnicze--

Reprezentanci wszystkich „mniej- nej, co najwyżej mógłby on znaleść
szości” narodowych w Sejmie z ko- się pośród nominatów. Wobec tego
łem żydowskiem włącznie uzgodnili kluby mniejszościowe zajmują w

swój pogląd na projekt BB w spra- |stosunku do projektu BB stanowisko
wie zmiany konstytucji. Są oni zwo-
lennikami najdalej rozwiniętej idei
parlamentaryzmu, uważają bowiem,
że trybuna parlamentarna, daje je-
dyną możliwość obrony praw mniej-
szości. Projekt BB trybune tę bardzo
ścieśnia, w szczególności o tem, aby
do Senatu wszedł z wyborow jakiś
przedstawiciel mniejszości _mowy
być nie może wobec koncepcii elitar

negatywne które znajdzie wyraz na
dzisiejszem posiedzeniu komisji kon-
stytucyjnej. Odpowiednią deklarację
złoży prawdopodobnie w imieniu
wszystkich klubów  1mniejszošcio-
wych jeden z dwóch posłów
„ńskich, zasiadających w komisji,
gdyż żydzi, Niemcy i Białorusini nie
mają w niej przedstawiciela

*

O. U. N. przeciwko „informatorom.
Wychodzący w Pradze czeskiej

organ O. U. N. „Ukraińskij Nacjona-
list* ogłasza komunikat t. zw. kra-
jowej egzekutywy O. U. N. we Lwo-|

stronnictw politycznych oraz unika-wie, w którym usiłuje odeprzeć za-

rzuty stawiane przez inne organi-

zacje ukraińskie co do prowokacyj-

mej działalności O, U. N w Polsce.

Komunikat oskarża prawie wszyst-

kich wybitnych polityków ukraiń-

skich, a m. in. posłów Łuckiegoi

Miatczaka, red: ktorów Nzaruka,

Celewicza, Kuźr:owicza, Kiedrinai

Kuczapskiego o celowe informacje |

 

 

policji polskiej o działalności O. U.
N. Komunikat nakazuje wszystkim
|członkom O. U. N. przestrzeganie
ścisłego bojkotu wszystkich innych

nie kontaktu osobistego z wymienio-
nymi politykami. Wikońcu ogłoszona
instrukcja zaleca wszystkim  miej-
scowym organizacjom O. U, N., aby
w sposób zdecydowany występowa-
ły przeciwko UNDO, ukraińskim ra-
„dykałom socjalistom i zwalczały u-
kraińskie ugrupowania katolickie.

Czy znowu żydzi z Niemiec?
„Hajnt”, w depeszy ż. a. t. z Ber-

lina donosi o pozbawieniu dużej licz-

by żydów obywatelstwa niemiec-

kiego:
„Według świeżo ogłoszonych postano-

wień, zostają pozbawieni obywatalstwa nie

tylko żydzi wschodnio-europejscy, lecz

1ównież i ci, którzy „okazali się szkodliwy*

mi dla interesów państwa niemieckiego i

narodu niemieckiego”.

Badania ż. a. t. ustaliły, że to może nie było momentu w dzie-
jach narodu naszego, w którym bli-

ska nawet przyszłość otwierałaby
przed nim tak pomyślne widoki. Wy- |

starczy tylko, aby dorastające poko-

lenia Polski dorosły do kariery hi-|

styrycznej, która przed ojczyzną leży

i która sama w ręce nie wlezie, ale!

musi być przez Polaków wzięta. Zdaje się, że to nie jest takie da-.

lekie. j
>

cofnięcie dotknęło 4 kategorie žy-

dów:
1) „wielu żydów, którzy zamieszkiwali

w Niemczech wiele lat przed wojną”,

2) „żydów, którzy ożenili sie z Niem-

kami“,

3) „naturalizowanych żydów.

tych, którzy urodzili się w Niemczech”,

4) „Niemki, które wyszły za mąż za

żydów ',

Ta kategorja osób stała się „bez-

państwową”:
„Odtąd one muszą perjodycznie zwra-

nawet

cać się do władzy o przedłużenie im prawa

pobytu i prawa do pracy”.

Pozbawiono obywatelstwa natu-
ralizowanych żydów:

„Objęło ono taką liczbę, że przedsta-

wicielstwo żydostwa niemieckiego uznało

za konieczne poczynić odpowiednie kroki

w tej sprawie. „Związek Centralny" wydał

publiczne oświadczenie, że zostato mu zle-

cone przez „przedstawicielstwo państwo-

we" żydów niemieckich prawo do inter-

wencji we wszystkich wypadkach  pozba-

wienia obywatelstwa”. .

Owi naturalizowani žydzi pocho-
dzą w 90 proc. z Polski. Musimy
więc w najbliższej przyszłos:: liczyć
się z tem, że przypomną oni o swem
pochodzeniu i zaatakują nasze pla-
cówki konsularne prośbami o przy-
znanie im obywatelstwa polskiego.
Iz tego źródła może w obecnych
warunkach politycznych spłynąć na
Polskę nowa powódź synów Narodu Wybranego!

ukra- |

Panama sandlorów Iwowskich
Aresztowania w elektrowni

miejskiej.
W. poniedziałek w godzinach poy

południowych aresztowany został
we Lwowie naczelnik wydziału go-
spodarczego w miejskich zakładach
elektrycznych, p. Kazimierz Kana-
rowski. е

Od dłuższego czasu sędzia śled-
czy apelacyjny dla spraw szczegól-
‘пе) wagi, dr. Lindert, prowadzi do-
chodzenia w sprawie gospodarki fi-
nansowej i handlowej w lwcwskich
Miejskich Zakładach Elektrycznych.
Sędzia śledczy rozporządza nie-
wątpliwie bardzo dużym ma'erjałem.
W ostatnich tygodniach, na polece-
nie sędziego dr. Linderta znawcy
przeprowadzili szczegółową kontro-
lę gospodarki w Zakładach Elektry-
cznych i przedłożyli sądow: bardzo
skrupulatnie opracowane orzeczenie.
Po zapoznaniu się ze szczegółami
kontroli i na podstawie innych ma-
terjałów z przebiegu dochodzeń, sę-
dzia śledczy polecił aresztować p.
Kanarowskiego. Aresztowanie to na-
stąpiło wskutek działalności p. Ka-
narowskiego przy zakupach dla Miej
skich Zakładów Elektrycznych.
Szczegóły śledztwa trzymane są w
tajemnicy, straty gminy m. Lwowa
mają być olbrzymie.

Likwidacja cukrowniś
w Poznańskiem.

| W Poznaniu odbylo się onegdaj
'zebranie Zachodniego Związku Pol-
skiego Przemysłu Cukrowniczego,
na którem zaprojektowano  likwi-
dację cukrowni: w Wierzchosławi-
cach. w Witaszycach, w Naklei

 
„Gnieźnie, pozostawiono natomiast
cukrownię w Janikowie.
Z uchwalonemi projektami przed-

stawiciele Związku udają się w
czwartek do Warszawy, gdzie po-
wyższe uchwały przedłożą Radzie
„naczelnej Związku do aprobaty.

Projekt ustawy
a własności mieszkania.

Ministerstwo Sprawiedliwości 0-
'pracowuje projekt nowego prawa,
' mającego uregulowć kwestję własno-

go, własność mieszkania może stano-
wić przedmiot odrębnej hipoteki,
czyli być przedmiotem wpisu hipo-
tecznego, niezależnie od całości do-
mu,

Własność taka może być przed-
miotem indywidualnego poszukiwa-
nia ze strony wierzyciela za długi
zaciągnięte przez właściciel, miesz-
ania.
Sposób powstania oddzielnej wła

sności mieszkania ma być pozosta-
wiony woli stron, a więc.umowie.
Można zostać właścicielem hipotecz-
nym mieszkania, wybudowanego
przez spółdzielnię, a równiez i w pry
watnym domu.

| Że względu na to; że przy istnie-
„niu k'iku lub kilkunastu włościcieli
„mieszkań, pozostaną pewne części
„domu, które interesować będą wszy-
„stkich właścicieli—względnie współ-
właścicieli całego budynku projekt
przewiduje specjalne przepisy o usta
nowieniu zarządcy nad całością bu-
dynku i uposażeniu go w odpowied-
nie pełnomocnictwa do działania.

Zajścia antyżydowskie
w kinie w Warszawie.
Wie wtorek wieczorem doszło do

zajść podczas wyświetlania filmu
palestyńskiego w jednem z kin war-
|szawskich. Gdy na ekranie ukazały
się tłumy żydowskie, spośród pu-
bliczności zaczęły padać okrzyki:
poczem doszło do. bójki, w czasie
której pobito kilku żydów.

żydzi w armii |
francuskiej.

Pisma paryskie donoszą, że in-
spektorem generalnym artylerji zo-
stał mianowany, gen. Carnence, któ-
ry jest z pochodzenia żydem. Jego
zastępcą został mianowany gen.
Bloch, będący także z pochodzenia
żydem.

Przy tej okazji te same pisma
przypominają że dyrektorem wy-
działu artylerji w ministerstwie woj-
ny jest gen. Boris — także żyd.

Wybór nowego
Dalaj Lamy.

Kapłani tybetańscy zdecydowali,
że następcą zmarłego w grudniu r. z.
Dalaj Lamy będzie dziecko, urodzo-
ne dokładnie w tej samej chwili, w
której nastąpił zgon Dalaj Lamy.
Kapłani tybetańscy rozumieją, że
duch Dalej Lamy wstąpi w ciało na-
rodzonego dziecka, które w ten spo-
sób stulo się czternastą z rzędu rein-
karnacją Buddhy.

Podczas  małoletności nowego
Dalaj Lamy kraj rządzony będzie
przez regenta, którego obierze zgro-
madzenie kapłanów.

 

w|

Czytajcie
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KRONIKA.
DYŻURY APTEK. !

Dziś мо песу dyżurują następujące|
apteki:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33
(tel. 10-98): Markowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-33), Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul.  1yzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Powrót J. E. ks. Arcybisku-
pa. dniu wczorajszym rano po-
wrócił do Wilna J. E. ks. Arcybi
skup—Metropolita Romuald Jałbrzy-
kowski, który przez kilka dni bawił w
Warszawie.

— Nominacja ks. Meysztowicza.
Radca kanoniczny ambasady  pol-|
skiej przy Watykanie ks Walerjan|
Meysztowicz, "mianowany został
prałatem domowym Jego Świętobli-|
wości. (Kap).

Z MIASTA.
— Jeszcze w sprawie budowy

pomnika A. Mickiewicza. W zwią-
zku z odbytemi konferencjami art.-
rzeźbiarza H. Kuny z wojewodą Ja:
szczołtem, prezydentem mies: Ma-
leszewskim, dyr. Lorentzem i icny

mi w sprewie budowy w Wilne po-
mnika A Mickiewicza dowiadujemy
się, iź pomnik zostanie z Warszawy|
sprowadzony do Wilna w m. lutym,|
zaś w marcu rozpoczną się roboty

niwelacyjne przy ul. Mickiewicza.
Pomnik według planu Komitetu

Organizacyjnego stanie w 1935 r.
— Walka z plagą żebractwa.

Władze administracyjne opracowały
nowe:przepisy w sprawie wałki z
plagą żebractwa w mieście. Przyby-
wających do Wiina żebraków z pro-
wincji w myśl przepisów będą nie-
zwłocznie władze wysiedlaly do
miejsca zamieszkania, zaś wałęsają-
cych się żebraków miejscowych po ,
licja będzie usuwała do domów do |
broszynności, starców, przytułków
it.p. Są projekty, by żebraków
przymusowo zatrudnić przy robo
tach.

Obecnie w Wilnie żebrzącyci.
znajduje się około 300 osób oboj
ga płci

SPRAWY PODATKOWE.|
— Świadectwa przemysłowe

i karty rejestracyjne. Wcbec no-
wej ustawy skarbowej w sprawie
wykupu Świadectw i kart rejestra |
cyjaych na rok 1934 dowiadujemy.
się, iż około 25 proc. przedsiębiorstw
handlowych, filji, oddziałów i t. p.
zamiast świadectw przemysłowych
wykurilo na rok bieżący karty re-|
jestracyjne. į

Wykupywanie kart rejestracyj-
nych trwa w delszym ciągu i wia-|
dze skarbowe kontynuownć będą.

M. w ciągu miesiąca stycznia
r. b.

Sprawa wykupu świadectw prze-
mysiowych przez przedsiębiorstwa
wileńskie w b. r. odbywa się dość
powoli i według obliczeń dotych-
czas około 15—20 proc. drobnych
przedsiębiorstw  handlowo-przemy-
słowych nie wykupiło w terminie
świadectwa.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Wypadki. Wediug statysty-

ki w ciągu grudnia grudnia 1933 r.
na terenie wileńskiej dyrekcji kole-
jowej zanotowano 36 wypadków
przejechania przez pociągi bądź to
osób bądź też furmansk, koni, nie
rogacizny i t. p. Pięć wypadków
zanotowano śmiertelnych z czego
trzy osoby popeiniły samobójstwa
pod kołami pociągów.

 

Wypadków sabotażowych czy
też zamachowych nie notowano
w grudniu.
— Zmiana podkładów kolejo-

wych. Z wiosną r. b. na kilku lin
jach kolejowych a między innemi
i na linji Wilno-Warszawa będą
przeprowadzone prace nad zmianą
podkładów kolejowych. Przy robo
tach tych znajdzie pracę około 300
bezrobotnych.

SĄDY.

DZIENNIK

Demonstracja

MILEŃSKI

bezrobotnych
przed P. U, P. P-em,

Wi dniu wczorajszym doszło na „bezrobotnym z jak najdalei idącą
— Posiedzenie wojskowego |ulicy Subocz w pobliżu Państwowe-!pomocą.

sądu doraźnego. W najbliższych
dniach odbędzie się w Wilnie po-
siedzenie wojskowego Sądu Doraż-
nego. Rozpoznawana będzie sprawa
szeregowca K. O. P'u Aleksandra
Kulki, który przed niedawnym ćzą-
sem w celach rabunkowych doko-
nał napadu na pewną kobietę w
okolicach Suwałk. Kulka ofiarę swo-
ją zamordował.

Zbrodniarza przewieziono do Wil-
na, osadzono go w więzieniu woj
skowem na Antokolu.

Oskarżonemu grozi kara śmierci.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Zebranie Związku Zawodo-
wego krawców | krawczyń. O-
negdaj w lokalu Centrali Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych
przy uł. Metropolitalnej 1 odbyło
się doroczne walne zgromadzenie
Chrześcijań>kiego Związku Zawo-
dowego Krawców i Krawczyń. Obra-
dom przewodaiczył p. Wiadysiaw
Ostrowski. W imieniu zarządu prze-
wodniczący zreferował zebranym
sprawozdanie z całokształtu działal-
ności związku w roku ubiegłym.

Zgromadzenie zaakceptowało
wspomniane sprawozdanie i, uwa
żając, że zarząd neleżycie wywiązał
sę z swych trudnych zadań, powie |

swoich funkcyj|rzyło mu pełn.en'e
na rok bieżący. Po dakonaniu wy-
baru członków Komisji Rewizyjnej
i omówieniu kiiku spraw zawodo-
„wych, zebranie zakoń-zono.
— Zebranie Wil. Tow. Ogro-

dniczego odbędzie sę 14go b. m.
o godz. 5ej w
czej ul. Jagielońska 3. Na porządku
dziennym Referat prof, S. Monkie
wicza p. t.: „Zwalczanie mączniaka
na agreście*. Goście i sympatycy
ogrodnictwa b mile widziani

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Polonistów W  nie-

dzielę w lokalu Ogniska Akademic-
kiego Tradycyjna Choinką Koła. Po-
czątek © godz. 7-ej wieczorem.
Liczne atrakcje, Święty Mikołaj, Ży*
wa gazetka. Po Choince wielki dan-
cing. Wstęp akad. 1 zł nieakad.
(goście wprowadzeni) — i zł. 50 gr.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, o g.

S-ej w. Teatr Miejski gra w dalszym ciągu
współczesną angielską komedję „Kobieta i
szmaragd”.

W przygotowaniu doskonała komedja
współczesna Hasenclevera „Pan z towarzy-
stwa”. Komedja ta jest gryzącą satyrą na
dzisiejsze stosunki społeczne.

— Niedzielna popoludniówka. W nie-
dzielę o godz. 4-ej popoł. dana będzie sen-
sacyjna sztuka  „Fraulein Doktor" Ceny
propagandowe.

— Teatr muzyczny „Lutnia”, Dzisiejsze
widowisko propagandowe. Dziś ukaże się
po cenach propagandowych melodyjna ope-
retka Jacobi „Targ na dziewczęta”. Będzie
to ostatnie przedstawienie tej ogólnie lu-
bianej operetki.
— Pod białym koniem”.  Jutrzejsze

przedstawienie wypełni operetka  Benatz-
kiego „Pod białym koniem”. Ceny miejsc
zniżone.

— Widowiska niedzielne w  „Lutni*
W. nadchodzącą niedzielę teatr czynny bę-
dzie dwukrotnie: popołudniu o g. 4-ej po
cenach zniżonych „Pod białym koniem”,
wieczorem o g. 8.15 rewja świąteczna, Ce-
ny zniżone.

— Balet Sawiny-Dolskiej w  „Lutni*,
Jutro o g. 4-ej pp, na scenie „ŁLutni* uj-
rzymy piękne widowisko bałetowe w wy-
konaniu L. Sawiny-Dolskiej oraz jej studjum
baletowego. W programie między innemi,
balet Czajkowskiego „Dziadek od orze-
chów”,
— Wieczór H. Ordonówny w „Lutni*,

Ulubienica Wilna, Hanka Ordonówna wy-
stąpi raz jeden tylko w teatrze „Lutnia
we wtorek 16 bm. Zainteresowanie olbrzy-
mie.
— „Marjetta“. Premjera pięknej ope-

 

retki „Marjetta”, wyznaczoną została na
środę 17 bm..
— Poranek dla dzieci i młodzieży w

„Lutni*, W' najbliższą niedzielę o g. 12.30
jeszcze raz śliczna, pełna Humoru baśń z
muzyką i tańcami „Dziadzio Piernik i Bab-
cia Bakalja“. Piękne i pomysłowe tańce.
Po akcie Il-im św. Mikołaj własnoręcznie
będzie rozdawał dzieciom cukierki z firmy
A. Połoński Ceny miejsc zniżone od 25 gr.

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.
seansu 0 godz. 4-ej) sensacyjny film
„Scherlok Holmes". Na scenie „Agenci“.

lokalu lzby Rolni:;

go Urzędu Pośrednictwa Pracy do
|starcia policji z tłumem  bezrobot-
|nych, które w oświetleniu komuni-
katu urzędowego miały przebieg na-

„stepujący:
i Wileūskie
/ komunikuje:
| W dniu ii stycznią b. r. przed
gmachem P. U. P, P. przy ul. Subocz
zebrał się tłum bezrobotnych. Około
„godz. 10-ej wyłoniono delegację, któ-
„ra przedstawiła kierownikowi P. U.
|P. P. żądania bezrobotnych natury
ekonomicznej, jak zwiększenie sta-
wek zarobkowych, ilości dni za-
trudnienia, opału i t. p.

Kierownik oświadczył, że lokal-
nemu Komitetowi Funduszu Pracy
wiadome jest ciężkie położenie bez-
roboinych i że Komitet w miarę sił i
możności będzie starał się przyjść

Starostwo Grodzkie

i
ii
|
у

i
i

 

„ŚNIEŻKA* Z BALETU „DZIADEK DO
ORZECHÓW",

H. ZDANOWSKA.
Jedna z najlepszych uczennic studjum

rtystki Sawiny-Dolskiej, której występy
nieraz już wyróżniała warszawska i wileń-
ska prasa.

Na — jutrzejszym koncercie w  te-
atrze  „Lutnia“ wystawiony będzie balel
Dziadek do orzechów”, muz. Czajkow-
skiego, a także obrazki ludowe: na kra-
kowskim rynku, łowickie oraz inne tańce
narodowe i klasyczne z udziałem samej
kierowniczki studjum i uczennicami  stu-
djum. Początek o godz. 4 pop. Bilety od
50 gr. do 2 zł. 50 gr.

Koncerty.
— Wileńska Orkiestra Symfoniczna.

I-szy Poranek Symioniczny, Zapowiedziany
na nadchodzącą niedzielę w Sali Konser-
watorjum (ul. Końska 1), wzbudził wielkie
zainteresowanie tak ze względu na. udział
występujących osób (M. Munz — znakomity
wirtuoz pianista, M. Kochanowski, ceniony
kapelmistrz, oraz Wil. Orkiestra Symfo-
niczna, zorganizowana z najlepszych muzy- ków wileńskich w komplecie 50 osób), jak
i ze względu na pożyteczną i kulturalną ini-
cjatywę urządzenia stałych koncertów —
poranków, poświęconych wykonaniu warto-
ściowych dzieł literatury muzycznej.

Początek o g. 12 w poł.
Kasa Konserwatorjum czynna od godz.

11 —2iod5—7.
— Pierwsza audycja Towarzystwa Mu-

zyki Współczesnej odbędzie się w dinu 15
bm. (poniedziałek) w lokalu Związku Lite-
ratów przy ul. Ostrobramskiej 9 o godz. 8.
W programie kwartet smyczkowy Debussy-
ego, utwory fortepianowe współczesnych
kompozytorów rosyjskich (sowieckich), oraz
koncert na klarnet T: Szeligowskiego (I
wykonanie), napisanego w r. 1933. Udział
biorą: Kwartet im. Karłowicza, Q. Wizun
(fortepian), $. Czosnowski (klarnet) T. Sze-
ligowski (akompanjament). Wstęp dla
członków i wprowadzonych gości.

ZABAWY.
— Jasełka dnia 14 bm. odegra sekcja

dram. salezj. „Oratorjum“ na sali „Ogniska
Kolejowego К. Р. W.*; o godz. 3 dla dzieci,
o godz. 6 wieczorem dla dorosłych.
— Dancing. Staraniem Koła Medyków

U. S$. B. w dniu 13 stycznia 1934 :. (sobota)

w cukierni Czerwonego Sztra!la (104 Mickie

wicza i Tatarskiej) odbędzie się Dancing

Towarzyski, na który zapraszamy wszyst-

kich. Wstęp 1,50. Akad. 0,99 gr. Bufet

własny.

KSI Kai i aeke

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

O przebiegu rozmowy delegacja
poiniormowała zebranych, którzy
spokojnie przyjęli do wiadomości
oświadczenie kierownika P. U, P. P.,
jednak w tym czasie komunizujące
jednostki w zamiarze podburzenia
tłumu poczęły wznosić okrzyki, wy-
rażające żądania natury politycznej,

Na wezwanie do rozejścia się
tłum opuścił dziedziniec P. U. P, P.,
udając się w kierunku ul. Wielkiej.
Po pewnym jednak czasie komuni-
zująca grupa wróciła ponownie
przed P. U. P. P., przytem z tłumu
padło kilka kamieni na lokal Urzę-
du i rozbite zostały trzy szyby.

Wobec agresywności tłumu i
nieusłuchania wezwań do rozejścia
się, policja rozproszyła demonstran-
tów, zatrzymując stawiających opór.

(PAT).
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POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 12 stycznia.

7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Obce pio-
senki kolędowe (płyty). 11.57; Czas. Kon-
cert. Kom. meteor. 15.15: Pogadanka L. O,
P. P. 15.40: Koncert dla młodzieży (płyty).
16.10: Utwóry Głazunowa (płyty). 16.40:
„Formy muzyczne” — pogad. 16.55: Reci-
tal śpiewaczy. 17.20: „Chorał gregorjański"
(płyty). 18.00: „Dziecko upośledzone, a
dom“ — odczyt. 18.20: Muz. tan. 19.15:
Ode. pow. 19.25: Feljeton aktualny. 19.40:
Sport. 2000: Pogadanka muzyczna. 20.15:
Koncert symfoniczny z Filharmonji. 21.00:
„Ostatnie tomy wierszy Tuwima i Wierzyń-
skiego. 22.40; Utwory Mascagniego i Leon-
cavalla (płyty). 23.00: Kom. meteor. 23.05:
Muzyka cygańska.

Sobota, dnia 13 stycznia 1934 r.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka ope-

retkowa (płyty). 11.57: Czas. Muzyka salo-
nowa. Kom. meteor. 15.10: Kwadrans aka-
demicki. 15.40: Pieśni żydowskie 16.00: Au-
dycja dla chorych. 1. Pogadanka. 2. Muzy-
ka. 16.40: „Jak należy mówić po polsku?
17.00: Transm. nabożeństwa z Kaplicy w
Ostrej Bramie, Kazanie p. t. „Ave Maria'—
wygł. ks. mag. Jan Kujda. 18.00: „Nauka i
oświata polaka na Pomorzu w iatach nie-
woli* — odczyt. 18.20: Muzyka z płyt.
18.40: Recital śpiewaczy. 19.15: Odc. pow.
19.25: Kwadr. poetycki. 19.40 Waad. sport
20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.60: Skrzyn
ka techniczna. 21.20. Koncert chopinowski.
22.05: Wycinanki krakowskie. 23,00: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna. W godzi-
nach wiecz. przewidziana jest retransm. st.
zagran.

Z ZA KOTAR STUDIO,
Wielki koncert symioniczny.

Dzisiaj w piątek o godz. 20,15 roz-

pocznie się transmisja wielkiego koncertu

symfonicznego z sali Filharmonji Warszaw-

skiej z udziałem znakomitego pianisty fran-

cuskiego Alfreda Cortot. Ar:ysta odegra z

towarzyszeniem orkiestry koncert fortepia-

nowy c-dur Beethovena. Ponadto usłyszy”

my poemat symfoniczny Eugenjusza Mo-

rawskiego, czwartą symfonię Brahmsai

uwerturę do Śpiewaków  Norymberskich

Wagnera.

Jak rozumieć muzykę?

W numerze wczorajszym zamie-
ściliśmy pierwsze głosy przedstawi-
cieli społeczeństwa, które schara-
kteryzowały dosadnie straty, jakie
ponoszą mieszkańcy z powodu ogra-
niczenia przez „Arbon* ruchu auto-
busów tylko do godz. 10 wieczo-
rem.

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że
ta „inowacja“ wyrządzi wszystkim
gałęziom życia, czy bezpośrednio
związanym z komunikacją. czy też
pośrednio tylko, wielkie szkody, co
w dalszych konsekwencjach odbije
się fatalnie nietylko na interesach
miasta, ale równiez i będzie ha-
mulcem, wstrzymującym jego roz-
wój kulturalny.

Wcżoraj wyrazili swoje zdania
dyrektorzy teatrów, ręstaurator i a-
kademiczka, dziś zaś oddajemy głos
ludziom pracy — urzędnikom i ro-
botnikom, którzy odczuwają ograni=
czenie ruchu nie mniej, niż inne
dziedziny.

Pracownik miejski niema możności
powrolu autobusem wieczorem do

domu.
Znawca stosunków miejskich, w

|szczególności warunków pracy i ży”
cia funkcjonarjuszów samorzadu wi-
ieńskiego, p. dyr. Łuczkowski, na
nasze zapytanie, jak się zapalruje na
praktyki „Arbonu”, oświadczył:
— „Ograniczeniem ruchu autobu-

sowego o tej godzinie jestem bardzo
zaskoczony. Wiytworzy to sztuczne
zamieranie życia miasta o stosunko-
wo wczesnej jeszcze godzinie. Nie
mówiąc już o trudnościach, jakie się
wytworzą przy wyborze środków lo-
komocji w godzinach nocnych, uda-
jąc się naprzykład na dworzec, czy z
dworca, względnie wracając z teatru
kina czy też kawiarni do domu, —
należy pamiętać również o wielkiej
rzeszy pracowników miejskich, któ-
rzy z różnych „wieczorówek'** wra-
cali zawsze tylko autobusem bo na
iny środek lokomocji dziś ich nie
stać.

zwyczaj o godz. 9—10 wiecz., a gdy
się do tego doliczy czas strawiony
na sporządkowanie papierów, umy-
cie rąk, nałożenie palta i t. d. — to
nawet i po dziesiątej.

„Większość urzędników mieszka
przeważnie na przedmieściach. gdzie
są tańsze lokale każdy więc korzy-
stał z autobusu, bo prędzej, wy-
godniej i stosunkowo niedrogo. Te-
raz zmuszeni oni będą wracać pie-
szo, brnąc przez śnieg i błoto — za-
kończył swoje uwagi p. dyrektor
Łuczkowski.

Jak żyje, mieszka Amatorzy muzyki taneczner którzy
„nie uznają' oprócz fokstrotów i tang utwo|
rów poważniejszego typu, bo... nie rozu-,

mieją, powinni zainteresować się pogadan-

kami

W tych pogadankach prelegenci uczą rozu-

mieć i kochać muzykę poważną, ilustrując

swoje wywody odpowiednio dobranym re-

pertuarem. Tak np. dzisiaj prof. Michał Jó-
zefowicz o godz. 16.40 wyjaśni co to są

formy muzyczne, a o godz. 17,20 dr Tadeusz

Szeligowski zanalizuje piękno chorału gre-

gorjańskiego, który jest podstawą muzyki

kościelnej. Również zapowiedziany wyżej

koncert symfoniczny poprzedzony będzie

objaśnieniami (godz. 20).

Tuwim i Wierzyński.
Dwaj najwybitniejsi _ przedstawiciele

współczesnej poezji polskiej wzbogacili

naszą 'iteraturę nowemi utworami, wydane-

mi w końcu roku ubiegłego. Te dwa zbio-
I ry poezyj omówi dzisiaj o godz. 21-ej ce-

niony krytyk St. Adamczewski w przerwie

koncertu symfonicznego około godz. 21-ej.

WYPADKI.
— 3 letnie dziecko porzucone przez ro-

dziców. Do I kom. P. P. p. Władysław Ro-

manowski (Subocz 10) doprowadz:ł trzech-

letniego chłopca Czesława Rodziewicza, po- 
odbywają się przed mikrofonem wileńskim. ,

Międzynarodowe Biuro Pracy *0-
głasza dane, dotyczące budżetów ro-
dzin robotniczych w niektórych pań-
stwach. Rozdział dochodów robotni-

datków i stosunek ich między sobą
rzuca nader znamienne światło na
stosunki społeczne danego kraju.

Ankietę swoją Międzynarodowe
Biuro Pracy przeprowadziło w 16
państwach europejskich.

Wynika z niej, że wydatki zwią-
zane z wyżywieniem rodziny pochła-
niają największy procent dochodów
robotnika chińskiego, gdyż aż 72.20
Tuż za nim idzie niestety robotnik
polski, który na ten cel zużywa
63,2%. W innych krajach pozycje te
układają się w następującej kolejce:
Finlandja 62,5%, Indje 57,9%" Esto-
nja 57,9%, Irlandja 57,1%, Czecho-
słowacja 55,6%, Szwajcarja 49,3%,
Rosja 49,2'/, Niemcy 46,3%» Szwecja
45,3%, Norwegja 44,3% i t. d. aż do
robotnika amerykańskiego, w które-
go budżecie wydatki na wyżywienie
stanowią zaledwie 33,4%,

Z cyfr powyższych widać że prze
szło %s swych dochodów robotnik
polski wydaje na jedzenie i to by-
najmniej nie dlatego ażeby jadł za rzuconego przez rodziców. dużo lub kosztownie, lecz z przyczy-

Wilno bez normalnej komunikacji.
Co mówią zainteresowani przedstawiciele społeczeństwa.

Robotnicy też stracili.
P. Władysław Ostrowski, sekre-

tarz generalny Centrali Chrześcijań-
skich Związków Zawodowych, 0-
świadczył nam w imieni: tych
związków, iż przerwaniem komuni-
kacji autobusowej o godz. 10 wiecz.
wyrządza się robotnikom wielką
krzywdę.
— „Robotnicy — mówi p. Ostrow-

ski — znajdują się w ciężkiej sytua-
cji, gdyż wskutek skurczenia się
rynku pracy i nadprodukcji rąk ro-
boczych dziś trudno jest o dobry za-
robek. Za pracę swoją otrzyinują oni
minimalne wynagrodzenia. To też
rzesze robotnicze używają tylko au-
tobusów, jako jedynego środką loko-
mocji, dla nich jeszcze dosiępnego“.

„W. naszej Centrali zrzeszone są
związki wszystkich prawie zawodów
uprawianych na terenie Wilna. Każ-
da z organizacyj odbywa co tydzień
posiedzenia zarządu, które rozpo-
czynają się zawsze po godz 7 — 8
wiecz. i
Również co pewien czas odbywają
się walne zgromadzenia, kwartalne
zebrania, miesięczne i t. d. Wszyst-
kie te zebranią obradują w godzi-
nach wieczornych,kończac się gdzieś
koło godz. 11 wiecz, gdyż robotnicy
są przez cały dzień zajęci pracą i do-
piero wieczorem mogą rozporządzać
czasem. Zawsze tak bywało,
większość uczestników posiedzeń,
czy zebrań, rozjeżdżała się autobu-
sami do domów, gdyż każdy śpie-
szył, by wcześniej wrócić, odpowied-
nią ilość godzin wypocząć i zrana
być już na posterunku — przy pracy.

Pozatem odywają się „odzień wie-
czorem próby Sekcji Teatralnej
Chrześcijańskiego Uniwersytetu Ro-
botniczego, również czytelnia iest do
późna czynna, bibljoteka i t. d.

Wstrzymanie ruchu o te: godzi-
nie jest bardzo niepożądane dla mia-
sta i dlatego sądzę, że ta „incwacja”*
"nie będzie długo obowiązywać, a
jautobusy będą w dalszym ciągu kur-

 
Praca wieczorna kończy się za-  sować normalnie do północy”.

Podobne stanowiska w tej spra-
wie zajęli robotnicy i z innych
związków, którzy zgodnie zaopinjo-
wali, iż robotnicy na tem dużo stra-
cą, bo to był ich jedyny środek
lokomocji. m. r. S.

. " "

Jak się dowiadujemy, na dzi-
siejszem posiedzeniu Zarządu Stow.
Kupców i Przemysłowców Chrześci-
jan będzie omawiana sprawa ogra-
niczenia ruchu autobusów w godzi-
nach wieczornych.

ZAC: |
NA

i ubierasię polski
robotnik?

ny niezwykle niskich dochodów
W] odwrotnym porządku szeregują

„się kraje w wydatkach na mieszka-
jnie.Rodzina amerykańskiego robotni

|
|

muzycznemi, jakie systematycznie CZych na poszczególne pozycje wy- jka wydaje na ten cel 27/0 swego bud
„žetuų; po robotniku amerykańskim
największy w” wykazuje ta pozycja w
budżecie holendra, gdyż 178%, ja-
pończyk wydaje na komorne 15,8/"
duńczyk 14,8'/%, norweg 14,4". Naj-
niżej w tej tabeli stoi robotnik polski
z pozycją budżetową 6,6%”. Ta cyfra
maluje tragedję mieszkaniową pol-
skich mas robotniczych, skazanych
na gnieżdżenie się bądź w wilgot-
nych norach piwnicznych, bądź w
ciasnych i jedno albo dwu izbowych
izbach poddasza. :

Za pozycjami powyžszemi idą wy
datki na ubranie. Najwięcej wydaje
robotnik rosyjski bo aż '/s swych do-
chodów, lecz wynika to przedewszy-
stkiem z drożyzny ubrań w Sowie-
tach i stanowi wypadek specjalny.
Robotnik polski wydaje na ten cel
„127, chińczyk wydaje najmniej bo
| zaledwie 6,8%,

Cyfry powyższe posiadają nie-
zwykle bogatą treść i stanowić po-
winny impuls do poważnego zastano
wienia się nad problemem społecz-
nego życia polskiego robotnika.
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Kaialtyam polsk w 1. 1,
Wpisując nową datę do dziejów

Kościoła w Polsce, mamy  sposob-
ność podsumowania wydarzeń roku
ubiegłego.

Rok 1933, nie obfitował copraw-
da w zjawiska nazbyt wielkiej wagi
dla życia kościelnego, tem nie mniej
zaznaczył się dalszym postępem te-
$o życia, wzmocnieniem autorytetu
Kościoła w społeczeństwie, rozsze-
rzeniem i ugruntowaniem jego wpły-
wów, pogłębieniem akcji katolickiej,
mimo niesprzyjających warurków go
spodarczych i politycznych. Ogłoszo-
ny przez Ojca św. rok jubileuszowy
1900-lecia Odkupienia skierował
przedewszystkiem oczy naszego ka-
tolickiego społeczeństwa ku sercu
chrześcijańskiego świata — Citta del
Vaticano. Liczne pielgrzymki. śpie-
szące do Rzymu, z wyrazami czułej
miłości i hołdem dlą Głowy Kościo-
ła, byiy bardzo serdecznie przyjmo-
wane przez Papieża, który ma zaw-
sze dla Polski i Polaków najgłębszy
sentyment i najlepszą pamięć. Wo-
góle obserwujemy fakt coraz silniej-
szego zacieśnienia się stosunków Pol
ski ze światem katolickim, o czem
świadczą liczne wizyty u nas, jak  

Prymasa Węgier, katolików francu-
skich, redaktorów / holencerskich
pism katolickich, a z drugie: strony
udział Polaków w  uroczys'ościach
250-leciąa odsieczy Wiednia i t. d.
Nutą przewodnią w tych uroczysto-
ściach jest fakt najsilniejszego zwią-
zku dziejowego katolicyzmu z pol-
skością.

Do wielkich manifestacyj religij-
nych, które poruszyły całe społe-
czeństwo zaliczyć należy uroczysto-
ści częstochowiskie ku czci królowej
Jadwigi. Przeszło 150.000 !udzi o-
becnych na Jasnej Górze, 20.000
stowarzyszeń, 7000 parafji, które
dały w sumie miljony podpisów—cóż
to zą wspaniały dowód, że kult dla
wielkiej i świątobliwej monarchini,
która Kościołowi przywiodła do wia
ry ostatnich pogan w Europie, a Pol-
sce dała Litwę i Ruś i zapcczątko-
wała mocarstwowe jej stanowisko,
odżył z niezwykłą mocą, Oto z pier-
si dwudziestoparomiljonowego naro-
du wyrwało się zgodne wołanie —
prośba, skierowana do Stolicy św. o
zaliczenie Jadwigi w poczet świę-
tych pańskich, o jej wprowadzenie—
według słów Ks. Nuncjusza Marmag-
giego — jako perły bezcennej do
wspaniałego diademu świętych pol-
skiej korony.

Poczynanią beatyfikacyjne ogro-
mnie się ostatnio ožywiiy. Mówi się
więc o sprawie O. Papczyńskiego,
kapelana przy Sobieskim. W Krako-
wie rozpoczął się też proces infor-
mącyjny O. Rafała Kalinowskiego,
bohatera powstanią styczniowego,
sybiraka, nauczyciela Augusta Czar-
toryskiego, zmarłego iu odore san-
ctisatis,

Mówiąc o wzmożeniu się atmos-
fery religijnej trudno nie zwrócić u-
wagi na zaiteresowanie się rekolek-
cjami zamkniętemi. Rekolektantów
liczy się już na tysiące, Widać stąd,
że katolicyzm pogłebie się w sumie-
niach i duszach. Swego rodzeju wy-
razem gorliwości ogólnej o chwałę
Bożą jest fakt, że w tej chwili mamy
około pięćdziesiąt kościołów w budo
wie, w roku ubiegłym zaś wykończo-
no i poświęcono zgórą. trzydzieści,
mie licząc kaplic. Projektuje się po-
zatem wzniesienie bazyliki morskiej,
która obok projektu świątyni Opatrz
mości, katedry śląskiej, stanowiłaby
jedną z najpiękniejszych menilesta-
cyj budownictwa kościelnego Polski
odrodzonej. Sprawa świątyni Opatrz
ności zapowiada się przytem na rok

jliczna na ten cel wciąż się utrzy-
muje.
Na froncie prasowym mamy też do

'zanotowania powstanie paru nowych
pism diecezjalnych. Szereg czaso-
pism obchodził w roku zeszłym ju-
bileusze. „Przegląd Powszechny” —
pięćdziesięciolecie istnienia, „,Prze-
gląd Katolicki“—40-lecie. Te dwa о-
statnie organy otrzymaly „laurki“ ju.
bileuszowe ze strony oficialnej w po-
staci zakazu rozpowszchniania ich
na terenie szkół. Zapewne należy to
policzyć na karb działalności nieu-
rzędowych „ministrów własnego au-
toramentu', jak to trafnie nazwał J.
E. Ks. Biskup Adamski, pedagogów
masońskich, którzy na terenie szkol-
nictwa prowadzą politykę konflik-
tów z Kościołem, wbrew nieraz in-
tencjom władz naczelnych. Jeden z
tego rodzaju konfliktów, swiadczą-
cych o szkodliwej robocie żywiołów
wrogich Kościołowi, jaki miał miej-
sce w Łomży, został zaszczytnie dla
Kościoła zakończony.  Łomżyńskie
nauczycielstwo zdecydowało się
przeprosić ks. prefekta Ładę, dając
przez to należną satysfakcję jego sta
nowisku i roli, władcze zaś tporząd- |następny korzystniej — jest możli-

wość zapoczątkowania jej realizacji,
W) każdym bądź razie ofiarność pub- kowały stosunki w seminarjum żeń-

skiem.

troski, wyrażonej już w enuncjacjach
Episkopatu, pozostaje nadal sprawa
szkolna, zwłaszacza w związku z
programami nauczania.

Do dodatnich zjawisk życią reli-
gijnego w kraju zaliczyć należy dal-
szy upadek sekciarstwa, marjawityz-
mu i hodurowców. Przyczynia się do
tego i nasze sądownictwo, kióre na-
kazuje sekciarzom zdejmować sutan-
ny, bezprawnie noszone a ostatnio
zabrało się do zbadania nadużyć roz-
wodowych konsystorzy prawosław-
nych. Ruch wolnomyślicielssi, finan-
sowany w dalszym stopniu przez Mo
skwę, natomiast, zdobywa się na no-
we organa prasowe i występuje z
bezprzykładnemi napaściami, jak np.
sprawa przejścią na katolicyzm am-
basadora japońskiego w Polsce, ś.p.
Kawai. Napaść ta znajdzie z inicjaty-
wy KAP-ej, swój epilog w sądzie.

Pewnego rodzaju sukcesem kato-
lickiego piśmiennictwa, (niestety mi-
nimalnym wobec Boy'a, Rzymow-
skiego, Kaden - Bandrowskiego), jest
zaliczenie do Akademii Literatury
Karola Huberta Rostworowskiego,
który wniesie do tej instytucji myśl
katolicką. W] tym roku ukazał się
wreszcie ostatni tom Encylklopedji
Kościeinej, zapoczątkowany przed | Nie mniej przedmiotem poważnej laty prawie sześćdziesięciu przez ś.p.!

:Ks. Biskupa Nowodworstiego.
Jeden z reprezentantów owych

czasów, ks. kan. Roczkowski bliski
współpracownik zasłużonego ks. Z.
Chełmickego, zmarł w roku ubieg-
łym. Do ważniejszych spraw w archi
diecezji warszawskiej należy zali-
czyć powoł.anie do życia Instytutut
Akcji Katolickiej, który zapewne już
za parę miesięcy będzie mógł się
przenieść do wspaniałego Domu
Akcji Katolickiej — wielkiego dzie-
ła J. Em. Ks. Kardynała Al. Kakow-
skiego. Wśród nominacji biskupów
wymieniić należy szczególnie powo-
łanie na biskupa polowego J. E. Ks.
Gawlinę, pierwszego dyrektora K.A.
P., J. E Ks. Biskupa Fr. Lisowskie-
go na ordynarjusza tarnowskiego,
J.E. Ks. Biskupa Bardę na ordynar-
jusza przemyskiego, J. E. Ks. Bisku-
pa Niemirę na sufragana  pińskiego,
J. E. Ks. Biskupa Baziaka na sufraga
na lwowskiego, oraz J. E. Ko. Bisku-
Pa Tomakę na sufragana przemy-
skiego.

Sumując garść tych faktów musi-
my raz jeszcze podkreślić, że Koś-
ciół katolicki w Polsce w roku ubie-
głym przeżył wiele pięknych chwil,
dokonał dużego postępu,
życie katolickie znacznie się pogłę-
biły. (KAP). $. С. 
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Dary dla muzeum państwowego w Grodnie.

Posterunkowy P. P. Żyliński A-
leksander zlndury podarował dla Mu|
zeum Państwowego w Grodnie trzy,
stare monety i dokument w postaci|

wyciągu z akt starostwa grodzkiego |
w Grodnie z r. 1603. Tenże ofiaro-
dawca przesłał szereg dokumentów
historycznych do Muzeum Wojsko-

Niewyjaśniony powód symulacji napada.

AJU.
Zawody narciarskie na odznakę.
W najbliższą niedzielę mieć bę-

wego w Warszawie. Z dokumentów dziemy na Rowach Sapieżyńskich
tych zasługuje zwłaszcza nu uwagę |zawody narciarskie na odznakę P:

pokwitowanie z r. 1776 wydane dla |Z. N. Zawody te zostaną zorganizo-

mieszkańca w. Eysmonty pow. gro-; wane przez S. N. W. K.S. й

dzieńskiego, z którego wynika, že| Zgłoszenia do zawodów przyjmu-
włościanie płacili wówczas tam prze Jė Ośrodek W. F. do soboty włącz-
ciętnie po 2 grosze t. zw. podatku |nie. Zazanaczamy, iż kierownictwo
podymnego. zawodów postanowiło w dniu zawo-

: dów zgłoszeń nie przyjmować W so-
botę muszą więc być załatwione
wszystkie zgłoszenia.  Wpi.owe od

Ze wsi Gasterlino 6miny wor-a jeden z nich zaczął go bić pięścią |zawodnika wynosi 1 zł. 50 gr.

niańskiej donoszą o wypadkt symu-|
lacji, której motywów narazie nie
ustalono, Mianowicie — mieszkaniec
tej wsi Tomaszewicz Steian doniósł
policji, że gdy w dniu 9 b. m. o godz.
19 wracał ze stacji Kiena ze swym
ojcem Janem, lat 70, spotkał za wsią
Drewieniszki trzech jadących sania-
mi osobników. Ci zeszli z sań i zbli-
żywszy się do sań Tomaszewicza, |

po głowie, drugi zaś wyciągnął mu z| Start i meta znajdować się będą
kieszeni spodni portfel z zawartością |koło Schrąniska na Rowach Sapie-

20 zł. w gotówce, żyńskich.

Po przeprowadzeniu dochodze- Zawody rozpoczną się o godz. 11.

nia ustalono, że Tomaszewicz napad|W programie biegi pań i panów.

symulował. W mieszkaniu jego pod- Instruktorski kars narciarski,

czas rewizji znaleziono: rzekomo; Od 15 bm. rozpocznie się skosza-

zrabowany mu portfel. W portielu rowany kurs narciarski. Kurs mieć
był kwit na sumę 11 zł. Co się tyczy |będzie charakter wyszkolen:owy, to
20 zł. o których Tomaszewicz do-* znaczy, że kursanci po ukończeniu

 

SPORT.
Zawody narciarskie.

Dn. 21 b. m, A. Z. S$. organizuje
Narciarskie Zawody o odznakę nar-
ciarską i P. O. S.

Sądzimy, że obok studentów (l.
S. B. staną na starcie słuchacze
Szkoły Nauk Politycznych, oraz
słuchacze Instytutu Handiowego.

Zbiórka w dniu Zawodów w
schronisku Narciarskiem A. Z. 5.,
godz. 10.

Kurs narciarski.
A. Z. S. komunikuje, że został

zakończony w ubiegłą niedzielę kurs
narciarski. Kurs ten ukończyło po-
nad 30 osób. Nówy kurs, t. zw.
„SŚwiąteczny”, odbywający się w ka-
żdą niedzielę i święto, rozpocznie
się w najbliższą niedziełę dn. 14 b.
m. Zbiórka w schrenisku narciar-
skiem A. Z. $. Kościuszki 12. (Przy-

Kurs narciarski dla dzieci.

stań wiośiarska A. Z. S$.) o godz. 4

lar 5,64 i pół. Dolar złoty 8,93. Rubel 4,60.
Czerwoniec 1,30. Pożyczka budowiana 41,25.
Dolarówka 51,25. Stabilizacyjna 38,/s. In-
westycyjna 106.

WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgja
123,70—124,01 — 123,39. Gdańsk 173,05 —
173,48 — 172,62. Holandja 357,75—358,65—

Kto wygrał na ioterji?,
Wi trzecim dniu ciągnienia IV klasy

28-ej loterji państwowej główne wygrane
padły na następujące Nr. Nr.:

I i II ciagnienie.
Zi. 5.000 na n-ry: 21287 47492 105908

109374.

Zł. 2000 na n-ry: 16424 28423 36142
53868 61228 63621 63963 68291 108715
112027 114271 115437 128995 136472 146509
152480 157659 163214 164646.

ZŁ 1.000 na n-ry: 6870 14365 22654
| 22966 34195 37617 39710 41229 45517 47100
' 49324 50951 55103 64202 66452 76208 77036
| 83913 85247 92771 93981 95602 94847 107180
| 111113 114592 117476 122100 130005 134496
152212 153698 169688 169767 169985,

III i IV ciagnienie.
ZŁ 20.000 na nr. 66830.
Zł 5.000 na n-ry: 2712 21791 61906

| 72350 99401 120470 151358.
2.000 zł. na n-ry: 20512 30496 39934

 

 

  

zaczęli bić jego ojca. Tomaszewicz |niósł, że zostały mu zrabowane, u-

Stefan począł uciekać, lecz 2 osobni |stalono, że pieniędzy tych [omasze-

ków dopędziło go obaliło na ziemię, |wicz wogóle nie posiadał.

Z POGRANICZA.
W REJONIE STOŁPCÓW ARESZTOWANO ZAWODOWEGO

OSZUSTA.

wicza, który 6 krotnie był żonaty i

jonie Stołpców aresztowane nieja- |wszystkim swym żonom w oszukań-

kiego Zygmunta Lisiewicza vel Mi-|czy sposób wyłudził gotówkę, spie-

chałowskiego, Kozłowskiego Łuka- jniężył niektórym nieruchomości, po-

szewicza, Piotrowskiego i Gustawo- |czem opuszczał je.

UDRISEISASET EET TE BATERRKT SNES MERRTASRIISN

Bilžnieta urodzone w dwėch latach.

Zamieszkała w pobliżu Mctzu nie| Jest to rzadki wydadek, iż różnica

jaka poni Koster obdarzyła męża zaledwie pół godziny odegrała tak

swego bliźniętami, z których jednak dużą rolę w obliczaniu wieku dziec-

Na skutek listów gończych w re-

 

 

dziewczynka jest młodszą odchłop- ka.

ca o... cały rok! |

Gdy bowiem chłopiec pizyszedt Sala do wynajęcia

ha świat w noc Sylwestrową o 60-
dzinie 23.45, to dziewczynka urodzi-
ła się już dnia 1 stycznia o godzinie

1.15 rano.

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.  
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ZOFJA KOWALEWSKA. \

Dzieje powstania lidzkieto.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Zaraz go *eż powołano na sędziego do sądu w Lidzie, a po reformie

włościańskiej na „mirowego posrednika”. Było to bardzo odpowiedniedla

działalności jego pole. Mogł się Kolesiński zbliżyć do ludu i wpływ swój

nań wywierać. Miai oa zmyst praktyczny i umiał trafiać do rozumu

chłopa. jednając jego zautanie.

Dodać należy, że grunt na którym pracował

do uprawy, niż gdzicindziej. 2

Powiat lidzki posiadat sporo drobnej zaściankowej szlachty prze

chowującej dawne tradycje, a i wloscianie z powiatów litew-

skich i białaruskich mocno byli przywiązani do wiary swych ojców,

tembardziej, iż w lidzkiem dużo była  poiomków mazurów, ktorych tu

ongiś osadzali z nad Wisty, myżmi paitowie w dobrach swych nadanych

za różne dla kraju zasiugi. Mazurzy ci acz już zbiałorusieli, nosi:: czysto

polskie nazwiska, a w žyiach ich odzywała się jeszcze często gorąca

krew polska. Jak Kolesiński, tak i Narbutt w ludzie widzieli głównepod-

stawy do przyszłej, a Lliskiej już walki, i prawdopodobnie, nie wiedząc

o sobie, przygotowa.i odnośny materjał, idąc, może innemi drogami, lecz

do tegoż samego cell... : #

(Wypadki tymczasem posuwały się szybko. Rok 1861przyniósł zna-

me maniiestacje i krwawe ich ofiary, 1862 r. przebrzmiał w śpiewach i

rozpiynął się w demonstracjach. Žužyla się na nie część patrjotycznej e-

nergji i społecznej. Krew wrzała w żyiach, zapał oczy zaślepiał. Źzacho-

du piynęły hasła do walki, obietnice pomocysilnychmocarstw. Cesarz

francuski Napoleon III łudzi znów Polaków, jak jego poprzednik w 1812 r.

© Daremnie starsi . umiarsowani przemawiali do rozwagi m+odszych

i gorętszych.. Nielegaina, urągająca wszelkim zasadom prawa branka

— zdatniejszym był

7 Wydawca: ALEKSANDER ZKUERZYŃSKI. a a
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kursu poddani zostaną egzaminowi,
„by w przyszłości mogli stanąć do
pracy instrukcyjnej. Trzeba bowiem
|wiedzieć, iż w Wiilnie instruktorów
jest mało, to też kluby zechcą za-
pewne kurs ten licznie obstawić
swymi członkami.

Informacji udziela i zapisy przyj-
muje Ośrodek W. F. Opłata za dzień
50 gr. od osoby.

Kurs prowadzić będzie trener E.
Lorek.

Nowi członkowie P. Z. N.
Na  osłatniem zebrani: Rady

Narciarskiej P. Z. N. przyjęte 19 no-
wych organizacyj narciarskich, a
między innemi również przyjęto do
związku dwa kluby wileńskie, a
mianowicie S$. N. W. K. 5. ‚ Śmigły”
1:2 AK 8.

Wojskowi byli faktycznie już w
P. Z. №, ale po zmianie swej nazwy
musieli ponownie złożyć podanie.
Nowym więc członkiem jest S, N, Ż.
А. К. $. Żydzi przejawiać zaczęli
ostatnio dość dużo inicjatywy w
sportach zimowych. 

Cale Wlino pośpieszy podziwiać genjalnego

pozamości| (UNE BRODCKA ... SHERLOCK HOLMES |":
Dreszcz niezwykłych emocji i fantastycznych przygód

TYGODNIK I BETTY.

Szolem Alejchem.

TOTACZEOY:

raLo
NASTĘPNY PROGRAM Hajgłośniejszy SUKCES światow:

= „URWIS HIS
EDDIE CANTOR wszechšwiaiowe] slawy KOMIK w roli tytui. Zupełnie nowy humor, niewyzyskane dotychczas przez

nikogo pomysły. Nad program: Po raz plerwszy w Wilnie DODATKI KOLOROWE.

aby dać możność oglądania najszerszym war-
stwom publiczności koronę prod. polsk. 1934 r.'

PROKURATOR ALICJA HORN".
JADWIGA SMOSARSKA — Samborski — Loda Halama.

18,000 widzów już ogiądało ten największy sukces sezonu.

„SKANDAL W ST. MORITZ*
ROAMME, TENA DEHELLY. Piękna | subielna gia czołowych aktorów! Krajobrazy górskie w Szwajcarji! Efektowne
wjazdy saneczkowe na najpiękalejszym torze świata | brawurowa Jazda na nartach po ośnieżonych zboczach St. Moritz.

Nadprogram najnowsze dodatki dźwiękowe. — Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10. 15 wiecz.

 

 

TT tamże gabinet kosmetycz-

|D —————|e«Mieszkania I Pokój umeblowany z wy | Biuralista z praktyką Joi dEь
: j Kupno eszkania | [| godami, osobnem  wej- PRACA poszukuje pracy w tym ty, Z P. 48. 8323

p | : Sprzedaž ‹ ipokoje šciem, na parterze do dziale, lub jakiejkolwiek|

|ss| cana mana znam | WYDRA Bonifrater- RGG AS |innej Znajduje się w|ZAkg

w. Kupię listy zastawne8%,, Do wynajęcia 6-ciopo-j m...m... 2042 Pianistkai kelnerka do skrajnej nędzy wraz z

wk ię| mie- | Pozew m Wilnout | A Zna- i Dia ucinižalias kajės zj restauracji || potrzebne, eй RZ AE Różnica.
; le z odu wy:| Królewsxa 1 m. 2. ające się dla 2-ch ro-| utrzymaniem, stołowanie . ьа A, | | — Powiedź mi, Sałelu,zdo sprzedania 2049 a = aa zdrowe-.ceneumierko” Wielka 8 m. 2.  2038-0| kowski Stefan. gr. 2 jakaitest zóśaicamiędzy

Adres w Adm. „Dz. Wil." w dziedzińcu, ы . ska grą na fortepianie| na

2057| a——5554| Porijor wskaže. 2039—2| m. 33. э31КВЫКНИНАНЦНИННИНИНЫНЫНИ СНИНИНЫННИННИАНОННИНИНИИ| аеаале?

Ośrodek W. F. podaje do wiadomo- 457254 49814 64529 65152 71593 83212 84195
ści, iż od 15 bm. rozpocznie się nar-
ciarski kurs dla dzieci, Когв do-
stępny jest &а dzieci szkół po-
wszechnych.

Zgłoszenia przyjmuje Ośrodek W.
F. Ludwisarska 4 od godz. 9 do 15.

Dzieci które ukończą kuts z wy-
nikiem dostatecznym, otrzymują ja-
ko nagrodę narty ofiarowane przez
Miejski Komitet Wi. F. Nart do roz-
dania jest 20 par.
Kurs prowadzić będzie fachowy in-
struktor.

Turnieje gier sportowych.
Jutro w sali Ośrodka W. F. roz-

poczyna się turniej piłki siatkowej.
Do turnieju zgłosiły się wszystkie

najelepsze zespoły wileńskie
W sobotę początek o godz 16.45,

a w niedzielę o godz. 10 rano Zazna-
czyć trzeba iż w niedzielę mieć bę-
dziemy najciekawsze spotkanie mię-
dzy Ogniskiem, a A. Z. S$

Po tym turnieju eliminacyjnym 
w 1 akcie głośnego p'sarza

 

odbędzie się turniej o puha: W. O.
71 С; $.

 

86607 89529 111057 111402 118810 131583
! 141710 145288 157555.
l Po 1.000 zł. na n-ry: 7854 8325 8451
9629 10803 21313 23580 25072 25127 26721
37710 39748 46129 57460 63036 64568 71079
89181 91759 94931 97936 98163 110182 112596
120810 130036 130858 153013 155457.

WARSZAWA. (Pat). W 4 dniu ciągnie-
nia następujące większe wygrane padły na
numery losów: 15 tys. zł. 153.707 i 150.431,
po 10 tys. zł. 9.942, 56.445, 75.215 i 94.892.

 

Nowy zarząd związku pływackiego.

Na walnem zebraniu Wil Okr.
Zw. Pływackiego został wybrany no-
wy zarząd związku.

Do nowego zarządu weszli: pre-
zes mjr. Wąsowicz, wiceprezes
Epsztejn, sekretarz Rywosz. skarb-
nik Mincewiczówna, członkowie za-
rządu: Nieciecki, Witkowski i Abra-
mowicz. Do komisji dyscyplinarnej
weszli: mjr. Kurcz, Buczyński, Fajn,
por. Kossowski, Ginzberg, a do ko-
misji rewizyjnej: Garnysz  Kudukis,
Nelkin i Chajet.

Zebraniu
Kurcz.

przewodniczył mjr. 
 DZIŚ!

 
W. MOŁODECKI

Poleca: tapczany, otomany, meble klubowe,
fotele—łóżka składane i t. p.

obli Wyśiełatych

 

 
(wa 18—18,50. Otręby

 
przedsiębiorstwa
konkurencyjnego, zabez-
pieczonego patentem, z

niuszki 30 m. 4, od 4—7.
 

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Do-356,85, Londyn 29,04 — 29,05—29,17—28,89.

Nowy Jork 5,68—5,71--—5,65. Kabel 5,69 —

 

5,72-—5,66. Oslo 145,90—146,60—145,20. Pa-
ryż 34,87—34,96—34,78. Praga 26.43—26,49
—26,37. Sztokholm 150 150, 9,25.

 

Szwajcarja  172,34—172,77—-171,91. Włochy
46,75—46,87—46,63. Berlin 211,60 (w obro-
tach nieofic.). Tendenc. utrzymana.

Papiery procentowe: 3 proc. poż. bud.
41,50—41,35—41,75. 5 proc. konw. 54,50.
6 proc. dol. 59,25—59. Dolarówka (4 proc.
dol.) 51,25—51,13. Stabilizacyjna  58,25—
58,13 i 58,50 drobne. 8 proc L. Z. T. K.
Przem. Pol. 60. 7 proc. ziemskie dol. 42,75.
4 proc, L. Z. ziemskie 41,75. 4 i pół proc. —
50,50. 8 proc. L. Z. warszawskie 53,75—53—-
53,13. Tendencja dla pożyczek i listów
przeważnie słabsza,

Akcje: Bank Polski 86,50. Starachowi-
ce 10,30. Haberbusch 40. Tendencja prze-
ważnie mocniejsza.

Dolar w obrotach pryw. 5,64 i pół.
Rubel 4,60.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 61. Dillonowska 71,50. Stabilizacyj-
na 90. Warszawska 54. Śląska 540.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
i LNIARSKA w WILNIE
z dn. 11 stycznia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne: Żyto iI stand. 15,20.

Mąka 4/0 A luks. 36,25. Mąka
żytnia 55 proc. 25,50. 65 proc. 20,50

Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 15,75—
16. Pszenica zbier. 22—22,50. Owies stand.
13,80—14,20. Owies zadeszczony 12,60—13.
Jęczmień na kaszę zbier. 14,25—14,50. Mą-
ka żytnia sitk. 17—17,50. Mąka żytnia razo-

żytnie 10—10,25,
pszenne grube 12—12,50, pszenne cienkie
11—11,50, jęczmienne 9—9,25. Gryka zbie-
rana 20—20,25. Siano 6—6,50. Słoma 5 —
5,50. Siemie lniane bas. 90 proc. 35,60 —
35,75.

Za 1000 kg. f-co st. załadow.
Horodziel horodziejska bas. I,

216,50—985,07—1017,54. Reszta

pszenna

skala
śatunków

| Inu bez zmian.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

YA tabele, zaproszenia afisze
okólniki, plakaty, bilety wizytowa

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

WAKAAKANADWNAWAWANMI

Udziałowcy (chrześć.) z — Dzłam. | wiesz co
łącznym kap. ZŁ 10.000| zrobił+? Napisała trzy
poszukiwani śpieszniedo|dodatkowe rozdziały 1

bez-| posłała je autorowi.

R zapewnionym 8 zbytem
produktu, z ochodemWILNO, WILEŃSKA. 26. produktu, z dochodem|.  posęgę stałą
50.000. Wiad. ul. Mo- otrzymać może w Inte-

resie handlowym osoba
iateligientna, w zamian u-
dzielenia pożyczki zł. 400
zabezpieczone. Refle-
ktanel tylko poważni. O-
ferty: Administracja pod

ZPANJI“ >
 

 

kościelne,

Powyższe roboty m

Moja długoletnia
blarskim, mala  

 

 

iaL

Ц AKUSZERK. — [

w rolach glėw- AKUSZERKA
nych: DOLLY-

S$mlałowska

w1-12
(róg Mickiewicza) 

Podaję do wiadomości Księży Proboszczów
rad Kościelnych, iż wykonuję wszelkie roboty

rzeźblarskie, malarskie, architektonicz=
ne, a mianowicie: figury, ołtarze, ambony, feretro-
ny, stacje męki Pańskiej. Reparuję, restauruję,
odświeżam figury | t. pod.

ogą być wykonane z gip-
su, drzewa, kamienia, cementu, stluku.

raktyka w zakresie rzeź:
kim I zdobniętwa kościelnego da-

je zupełną gwarancję, Iż powierzone mi roboty
zostaną wykonane artystycznie i ku zup:łnemu

NOWORYTTO
Ostrobramska 22 m. 16.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

— Skąd ja mogę wie-
dzieć?
— Do na forte-

planie potrzebny Jest
słuch, — a na giełdzie —
węch.

| RÓŻNE |

Poszukuję posady

GOSPODYNI

do zakładu lub kasyna.
Rekomendacja — solidna.
Od godz. 12 do 4, ul.
Uniwersytecka 9 m. 22. 

DEMamżtoj:keyFiechoct, ,rez: ы аа' rm šwlatowe] slawy "is ь rec o

owaty ay. RobotaPE w Ceny Korane Obiady

i domowe

Dada Wielebaego Dudowiekstyai | 27 => ves
z 2-ch dań 1 zł., z 3-ch
dań 1 zł. 20 gr. UI. Sie-
rakowskiego 31 m. 4.

2020—9

PRZYJMĘ na bardzo
przystępnych warunkach
posadę gospodyni- ku-
charki najchętniej na
prowincji, na probostwie,
w województwie wileń-
skiem lub  nowogrodz-
kiem. Liczę lat 31 i mam
4 letniego syna, którego
muszę mieć przy sobie.
Ukończyłam roczny kurs
gospodarstwa.  Referen-
cje bardzo poważnych 0-
sób. Bliższa wiadomość
p. Lewandowski w Wil-
nie ul. Jakóba Jasiń-
skiego 7 m. 5. 2019—2

mielenia
osoba poszukuje poszdy
u samotnych osób. Zna:
jąca wszechstronnie go-
spodarstwo domowe |
kuchnię. (i. Połocka

К 2005—49—9.

РАЛНЫНОННЫВАНОНИНКНИОНИ|
Uświadomienie.

— Czy dełeś Eli książ”
kę „O czem wiedzieć
powinno młode dziew-

Szę”?  

„Posada“. 20:9

 

Wdowa po p-pułkowni-
ku w cięźkich materjal-
aych warunkach bez
pracy i żadnych środków
do Życia prosi o pomoc
Stara 11—1 lub w Adm.
„Dz. Wileńskiego" dla
„potrzebującej”. g3
НСЕKPa NAMAS

=
= DZIERŻAWY |

M
sa

MA
M
T
A
.
m

аь
,

wydzierżawię
18, hektara ziemi ogro=
dowej ze sprzedażą gli-
py na wozy do tego
mieszkanie 3 pokojowe
na przeciąg 3 lat w zło-
tych 1,200 zł za cały
czas. Dowiedzieć się: An-
tokolska 135 m. 4 uwła-
šeiciela. W Niedzielę od
godz. 10 do 2 p, poł.

2058—1

NAUKA

A
T
Z

Nauczycielka
wykwalifikowana z 5-€lo
letoią praktyką, z pra-
wem nauczania, 2lata
praktyki w przedszkolu
poszukuje possdy. Swla-
dectwa bardzo dobre.
Zgłoszenia klerować do
Administracji Dziennika
Wileńskiego pod „Naue
czycielka”. 2054—2

 

 

przepełniła czarę cierpliwości narodu i wywołała przedwczesny Wy-
buch. wskutek czege roboty organizacyjne na ziemiach dawnej. Rzeczy-
pospolitej mus'ały być prześpieszone i stworzyć trzeba było kadty miej-

scowe przysz'ych władz tajnych, powstańczych. ;
Żywioły radykalue parły gwałtownie do ruchu, w który żostały

wciągniętz i bardziej umiarkowane. Większość z nich stanęła u steru or-
ganizacji, pragnąc wszelkiemi siłami uratować kraj od niechybne zguby,
a nie wierząc w skuteczność ofiary. Gdy część społeczeństwa w Wilnie
oddawała się jeszcze manifestacjom —- wśród wązkich zaułków, w sta-
rych kamienicach szła cicho, niepostrzeżenie organizacyjna robota...

Ludzie pracowali, jak krety...
Już s'ę sformował Komitet Centralny Rządu Narodowego w Wiar-

szawie, gdy w początku stycznia 1863 roku ustalał się Wileński jego
Wydział.

Miał on zostawać w ciągłym kontakcie z Komitetem Centralnym"; od
niego głównie przyjmować rczkazy i być od niego w pewnym stopniu

zależnym.
Zaraz potem Wydział Wileński przystąpił do organizacji powiatów.

W Lidzkim mianowany został naczelnikiem cywilnym Konstanty Henszel
z Wołduciszek syn Ludwika 1 Stefanji z Puciłowskich. Liczył lat dwa-
dzieścia kilka.

Ukończywszy szkoły w Wilnie studjował następnie medecynę w Pe-
tersburgu. Potem przerzucił się na wydział matematyczny, a po ukoń-

czeniu nauk zamieszkał przy rodzicach w Włołduciszkach. Należał do

młodzieży, propagującej ruch narodowy. Wybitne jego zdolności znie-

woliły Wileński Wydział Rządu Narodowego do powołania Henszla na
to odpowiedzialne stanowisko.

Mał on czuwać nad powiatem, zaopatrywać kadry powstańcze we
wszelkie potrzeby i utrzymywać styczność z Wydziałem Rządu Narodo-

 

*) Interesujący się bliżej temi szczegółami oraz składem Wydziału Wileńskiego

znajdą je w pamiętnikaci. Jakóba Gejsztora, wydanych w Wilnie w r. 1913. 

7

wego w Wilnie. e
Henszel »ż do пойса wywiązywał się ze swych obowiązków roz-

sądnie i sumiennie.
Cudem też prawie zdołał się ocalić»
Władze, wpadł:zy na jego trop zarządziły rewizję w Wołduciszkach

i aresztowały jego olca.
Henszel przebywał wówczas w Wlilnie, mieszkając w hotelu Po-

znańskiego, dziś nie istniejącym, Wyszedł właśnie na miasto, gdy žan-
darmerja otoczyła hotel, przetrząsając jego mieszkanie, Powiadomiony
o tem przez p.zyjaciół zniknąi Henszel natychmiast z horyzontu wileń-
skiego. Znalazł się następnie w Paryżu, dokąd szczęśliwie zbiedz zdo-
łał, Tam, oddał się ponownie studjom medycznym i uzyskał stazień do-
ktora. W r. 1870 brał udział w wojnie francusko - pruskiej. Ożenił się
z francuzką, lileratką której artykuły o stosunkach polskich spotykały
się często w pismach paryskich.

Mówiąc o Henszlu odbiegliśmy od wypadków chwili. Wracając do
nich notujemy, iż wkrotce po nominacji Henszla i objęciu przez niego
stanowiska, Warszawski Komitet Centralny przysłał do Wilna, :6wniež,
z nominacją na naczeiuika powiatu lidzkiego, młodego zaledwie 21 rok
życia liczącego Witolda Gażyca. Byłon synem Jerzego, marszałka szlach-
ty powiatu brzesko - litewskiego i Konstancji z Jakubowskich.

Po ukończeniu szkół wstąpił do uniwersytetu w Petersburgu, skąd

wkrótce przeniósł się do Paryża, gdzie słuchał wykładów w Sorbonie.

Żadnych innych kwaiitikacyj nie posiadał... Powierzenie tak odpowie-
dzialnego stanowiska niedoświadczonemu i nieznanemu bliżej w Wilnie

młodzieńcowi, zaniepskoiło Wydział Wleński. Pozostawił jednak Gażyca,

uwzględniając jedynie nominację Komitetu Centralnego.
Obawy Wiydzia:u Wileńskiego nie były płonne.
Gażyc po krótkiej karjerze, został ujęty. Przy dochodzeniu sądo-

wem wymienił kilką aazwisk.. Wysłany etapem do Rosji zmarł z tyfusu
w Moskwie, bi я

(D. c. n.) į 
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