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$o, po przemówieniach deputowa-
nych, którzy ostro atakowali wła-
dze, rzekomo popierające kądź to-
lerujące oszustwa Stawiskiego, —

_ mówił premjer Chautemps, który za-
znaczył na wstępie, że w tak ważnej
sprawie mie należy dopuszczać do
cynicznej eksploatacji tej afery
przez tych, którzy są do tego naj-

_ mniej powołani,
Dalej premjer zaznacza, że nikt

nie ma prawa wątpić o energji rzą-

du i ci, którzy okażą się wspólnika-
mi fałszerzy będą ukarani.

Nie ukrywam — mówił Chau-
temps — że spełnienie obowiązku
ściągnie na mnie zemstę, ale będzie

| radością mego życia, že wnioslem
światło w zatrutą atmosferę kraju.

| Nie troszczę się o to, czy zostanę
obalony, czy też nie. Pragnę spełnić

, mój obowiązek i przedsięwziąć san-
_ kcję bez wzglasłu na osoby.

Premjer - Chautemps przedstawił
dalej akty i podkreślił, że Stawiski

| nie powinien był być wypuszczony
na wolność ma podstawie  świade-

 ctwa lekarskiego, lecz trzymany w
"specjalnym szpitalu więziennym.
Kilkanastokrotne  odraczanie jego
sprawy było karygodnym błędem.
Gdyby Stawiski został skazany, nie
mógłby wykonywać swych oszukań-
czych praktyk. Minister sprawiedli-
wości postanowił przedsięwziąć su-
rowe kroki celem ustalenia odpo-
wiedzialności urzędników.

 

 

 
   

 

grasował w klubach i kasynach, Mi-
mo, że został stamtąd wyłączony w
roku 1929 w. roku 1931 otrzymał
zpowrotem. pozwolenie na. uczęszcza
nie do kasyn. Stała się rzecz nie do
pojęcia, że komisarz policii,, który
aresztował Stawiskiego i nie mógł
nie znać identyczności oszusta, sam
go osławił.

Premjer Chautemps omówił na-
| stępnie operacje  Stawiskiego w
Crėdit Municipal de Bayonne. O-
szusta zdołano dopiero wtedy wy-
kryć, gdy mie zapłacono bonów.
Mówca stwierdza dalej, że uchybie-

Stawiski—mówił dalej premjer—

REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

Fdministracji i Drukarni 12-44, Redakcja otwarta od 11
Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" chodzi  

nie bywa poinformowana,
wiski był osławiony przez ludzi, w
których uczciwość nie można było
wątpić. Należałoby dokonać refor-
my moralnej. zakończeniu pre-
mjer apeluje do Izby, aby w imię za-
chowania ustroju parlamentarnego i
moralności publicznej połączyła się
z rządem w akcji sanacyjnei.
W dniu dzisiejszym odbędzie się

w dalszym ciągu posiedzenie Izby.
PARYŻ (Pat). Przedpołudniowe

obrady Izby rozpoczęły się przy sła-
bym udziale deputowanych. |

Pierwszy zabrał głos dep. La-
court (radykał socj.), który zwrócił
uwagę Izby na niebezpieczeństwo
udzielania przez Francję gościny cu-
dzoziemcom, cieszącym się sławą
oszustów. В

Dep. Walter zwraca uwagę na
konieczność reorganizacii policji i
służby bezpieczeństwa.

Następnie dłyższe przemówienie 

codziennie.

Rząd — zapowiedział premjer — miar popełnić samobójstwń
przeprowadzi reformę Ministerstwa |kryje się cała tajemnica. Dla mnie
sprawiedliwości i policji. Zarzucasię |jasne jest twierdzenie, że Stawiski
policji — mówił Chautemps — że|

lecz Sta-|

 
wygłasza dep. Ibernagaray z Fede-
'racji Republikańskiej, Mówca ana-
„lizuje aferę Stawiskiego. mówi o je-
$0 przeszłości kryminalnej i z nie-
dowierzaniem odnosi się do samo-,
bójstwa  Stawiskiego.
uderzającym faktem jest. — zdaniem
mówcy — że w ostatnie: chwili ży-|
|cia towarzyszył Stawiskiemi: bandy-|
„ta Voix, który pierwszy oświadczył, |
że jego przyjaciel Stawiski miał za-

 

PARYŻ. (Pat). Wczoraj wieczo-|
rem doszło w okolicach Izby: Depu-
towanych do demonstracyj. Policja,
chcąc przeszkodzić manifestacjom
wstrzymała ruch na moście, łączą-
cym plac Zgody z Izbą Deputowa-
nych 1 ustawiła wzdłuż jezdni na bul-
warze St. Geirmain w pobliżu ul.

!

|

° МОВА w ME gavobajai,

 do 16 i od  

  

Atera bojofska przed Izbq Deputowanych.
Wielka mowa premjera Cautemps'a.

: PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem|
posiedzeniu lzby Deputowanych, po-
święconem sprawie afery Stawiskie-

Tu

został zamordowany. Przemawiając
w dalszym ciągu, dep. Ibe:nagaray
zaznacza. że parlament żyje pod
znakiem podejrzenia i pogardy i że
lzba może obradować jedynie pod
ochroną siły. Przy tych słowach
zrywa się na ławach prawicy, cen-
trum i skrajnej lewicy burzą oklas-
ków, podczas gdy radykałowie głoś-
no przerywają mówcy.

Następnie zabiera głos były pre-
mjer Herriot, który zaznacza, że
przemawia nietylko jako prezes gru-
py radykalnej, lecz także jakoprze-
wodniczęcy kasy Crėdit Municipal
w Lyonie, jedne: z pierwszych, jakie
zostały utworzone i doskonale funk-
cjonującej.

Były premier Tardieu przerywa
mówcy, zapytując, czy ma na myśli
Steega, za którym Herriot głosował
i który interwenjował w Banku
Alzacko-Lotaryńskim i pożyczył mi-
ljard franków? Herriot oświadcza,
iż chce mówić o 2 miljardack, które
Tardieu pożyczył bankowi Nationale
de Credit. Deputowany Fou!on za-
znacza, iż w roku ubiegłym bank
ten zwrócił się o 700 miljonów fran-
ków. Bonnet wyjaśnia, że obecnie

Najbardziej |bank ten winien jest państwu jesz-
cze 2 miljardy i że w roku 1934
przewiduje zwrócić zaledwie 150
miljonów. |

Posiedzenie trwa.

Q godz. 20 demonstracje powtó-
rzyły się na bulwarze St. Germain.
Manifestanci, chcąc _ przeszkodzić
szarży konnej policji, powyrywali
drzewka uliczne i porzycali je na
jezdnię. Wielu z jeźdźców spadło z
koni. W. dzielnicy Łacińskiej tłum
manifestantów zaatakował policję i

Solferino kilka aut zpolicjantami. |gwardję, obrzucając je kamieniami.
Demonstranci usiłowali przedostać|
się do Izby Deputowanych. Rozpro-|

Wiele osób cywilnych i policjantów
odniosło rany. Manifestacje udało
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ku mtoniiego mryła.
WARSZAWA (Pat.) W Nowym

Yorku, w dniu dzisiejzzym zmarł po
dłuższej chorobie na raka jeden z
najznakomitszych skrzypków  pol-
skich Paweł Kochański.

Egzetyczni goście.
ZAKOPANE (Pat.) W piątek w

południe pociągiem z Warszawy
przybyła tu wycieczka studentów z
Afryki Południowej w liczbie 10!
studentek i 5 studentów.

Straszliwa eksplozja.
BERLIN (Pat.) W miejscowości

westfalskiej Plettenburg nastąpiła w
piątek rano gwaltowna eksplozja
gazu świetlnego. Jeden z domów
runął pod siłą wybuchu, grzebiąc
4 osoby pod gruzami. W okolicy
wyleciały wszystkie szyby z okien.
Przez czas dłuższy główna ulica
przedstawiała morze ognia, wydoby-
wąjącego się z gazowego rurociągu.
Dotychczas z pod zgorzelisk wydo-
byte 2 trupy i jedną osobę ciężko
ranną. 10-letni chłopiec, który w
chwili eksplozji znajdował się we-

 

wnątrz domu, został przez prąd po-
wietrza wyrzucony przez okno i w
ten sposób cudem uniknął śmierci.
Eksplozja nastąpiła przypuszczalnie
z powodu nieszczelności
zowych.

rur ga-  

 

BERLIN. Pat — Zwłoki van der
Luebbego zostaną jutro pochowane
w Lipsku. Z Holandji przybyli dwaj
członkowie rodziny zmarłego, któ:
rzy będą obecni na pogrzebie. Jest, 

WIEDEŃ. (Pat). Aksja „narodo-,
wych „socjalistów, wyrażająca się w

Pogrzeb van der Luebbego.

Wichrzenia hitlerowski

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K.
 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem I przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
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mała Ententa
i jej misja gospodarcze.

Wi związku 2 odbywającym się 0-
becnie w Pradze zjazdem Stałej Ra-
dy gospodarczej Małej Ententy o0-
głosił ar. Kamil Krofta, zastępca mi-
nistra spraw zagranicznych Czecho-
słowacji, artykuł, z którego przyta-
czamy niektóre ustępy.

Mała Ententa nie powstała z
przyczyn i pobudek gospoda"czych a
jej pierwotne cele i zadania również
nie były natury gospodarczej. W
swych początkach był io twór czy-
sto polityczny.

Współpraca, jaka na tej podsta-
wie rozwinęła się pomiędzy państ-
wami Małej Ententy nie mogła oczy-
wiście na zawsze być ograniczona
tylko do dziedziny politycznej. Twór
cy Małej Ententy, zdawali sobie
sprawę z tego, że Mała Ententa obok
własnych zadań politycznych ma o-
czywiście w ścisłym związku z niemi
wielkie zadanie, , wybiegające poza
ramy czystej polityki, zadanie przy-
gotować także bliższą współpracę
gospodarczą państw środkowej Eu-
ropy. zdążać w kierunku wytworze-
nia nowego systemu nietylko polity-
cznego, ale i gospodarczego w scha-
otyzowanej Europie środkowej. I rze
czywiście też współpraca państw Ma
łej Ententy przenosiła się w dziedzi-

możliwe, że potem nastąpi ekshu-
macja I przewiezienie zwłok do Ho-
landji celem ostatecznego pocho-
wania.

w Ąustrji.
le z gliny, owinięte w płótno. Jedna
ze znalezionych kul eksplodowała w

szeni przez policję ponownie zgru- się stłumić dopiero późnym wieczo-

nia wśród urzędników nie miały powali się na jednej z okolicznych

stem. |szarżę aresztując kilkadziesiąt osób.

ECNIEKADATIT KAS TY KT SET ES SIS

Sprawa Kłajpedy obostrza się.
Czy Litwini gotują zamach stanu?

MOSKWA. (Pat). Komentując sunki między Litwą i Kłajpedą usta-

otrzymane z Kowna informacje oko- |lone już oddawna — piszą „lzwie-

munikacie, ogłoszonym przez nie- |stja' — i Litwa nie jest bynajmniej

mieckie Biuro Informacyjne w spra- zainteresowana w jakimkolwiek za-

wie rzekomego zamiaru Litwinów |machu stanu. Przypisując Litwinom

przygotowania zamachu stanu w o- podobne fantastyczne zamiary, urzę:

kolicach Kłajpedy, „lzwiestja” za- |dową agencja niemiecka oraz prasa

znaczają, że musi to wywołać zanie- |niemiecka zmierzają niewątpiwie do

"%pokojenie zwłaszcza, że nadeszła innych celów. Jeżeli na terytorjum

| wiadomość o koncentracji specjalnej Kłajpedy dojdzie do krwawych zajść

| brygady szturmowców narodowo=|to odpowiedzialność za to spadnie na

| socjalistycznych w Klajpedzie. Sto- | tych, którzy te zajścia przygotowują.

W kraju kłajpedzkim.
Jak wiadomo, gubernator kraju znacznemu zmniejszeniu. Dotych-

Kłajpedzkiego dr. Nawakas zarzą- czas, w myśl istniejącej umowy, do-.

dził, aby z dn. 16 stycznia usunięto zwolonem było przenosić przez gra-

ze stanowisk pierwszą órupę urzęd- nicę bez cła.1 klg. masła, 1 kg. sera

ników obywateli niemieckich. Jak ji 10 jaj codziennie. Obecniezezwolo-

podają, Dyrektorjum wymówiło już no na przeniesienie jedynie 12 kg;

stanowiska 33 urzędnikom. |masła, lub !/2 kg. sera albo 5 sztuk

Jak podaje Elta, w tych dniach jaj, :
rząd niemiecki wydal rozporządze-| W. kołąch litewskich  tłómaczą

nie, na mocy którego ilości masła,sobiezarządzenie Niemiec odwetem

 

|te wzorowane są na sztyletach, któ-
(re rozdał szef szturmówek płk.

małego ruchu granicznego uległy|

3ZLDL WY.
3.000 obywateli niemieckichnie zostanie przedłużone

zezwolenie na pracę. :

Prasa niemiecka podaje, że w koń- mieckich, wówczas wypadnie, że

u bież. mies. około 900 obywateli 3000 osób będzie musiało szukać so-,

iemieckich, mieszkających w Lit- bie źródła przeżycia poza granicami|

ie, utraci zatrudnienie, gdyż wła-| Litwy. Prawie wszyscy obywatele

ze litewskie nie przedłużą im ze- U

zwolenia na pracę. O ile policzyć|mieszkają w krajuKłajpedzkim.

złonków rodzin tych obywateli nie- Eh

Prof. Woldemaras wyjeżdża do Francji.
Prof. Woldemaras kończy drugą |polskim'i zatytułowanaiest „Litwa

część swej pracy o zagadnieniu li-  — Polska. Prof. Woldemaras zamie-

tewskiej polityki zagrawicznej. Dru- rza wyjechać doFrancji, aby tam wy-

ga część pracy prof. Woldemarasa dać tę pracę. We Francji zabawi on;

oświęcona jest stosunkom liiewsko- w ciągu dłuższego czasu. |
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charakteru współdziałania z oszu- | ulic. Tam policja przypusciła do nich |

niemieccy którzy tracą zatrudnienie,

|matu. Żołnierze pełnią wartę w peł-

|nem uzbrojeniu wojskowem.

rem.

Doo*oła afery Stawis-
' kiego.

PARYŻ (Pat). „Ami du Peuple”
donosi, że przed otwarciem wczo-
rajszego posiedzenia Izby Deputo-
wanych dep. Bonnaure, zamieszany
w aferze Stawiskiego, chciał podać
rękę premjerowi Chautemps. Prem-
jer odmówił mu podenia ręki, zwra-
cając się do niego ze słowami:
„Niech pan się usunie z mojej
droai“.

PARYŽ. Pat. — Bokser Niemen-
czyński, znany jako „Niemen“ zo0-
stał ' wezwany na przesłuchanie
przez władze bezpieczeństwa celem
wytłumaczenie, w jaki sposób pasz-
port wystawiony na jego nazwisko,
znalazł się pomiędzy papierami Sta-
wiskiego. (Przyp. Red. Bokser Nie-

 

menczyński z pochodzenia jest zy-
dem).

KAIRZE PAW ATEISIC

Uzbrojenie
szturmowców.

BERLIN. (Pat). Naczelny komen-
dant oddziałów szturmowych ogło-
 
lsił rozkaz, wprowadzający sztylety,
jako dodatkowy  rynsztunek dla

sera i iaj dozwolone do przenoszenia za usuwanie Niemców z kraiu Klaj- а
: i а wszystkich członków szturmówek i

przez granicę bez cła na zasadzie pedzkiego bamona ainiai Puna Sksieiy

działów szturmowych.

«Wojske» gdańskie.
Przed śmachem Senatu gdańskie-

go wystawiono honorowy posteru-

nek t zw. Landespolizei, uważanej

powszechnie za oficjalne wojsko Se-

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną.

———— --

rzucaniu petard i t. p. wystąpieniach |:trażnicy policyjnej. Wskutek wybu-

demonstracyjnych, nie ustaje. W cią- |chu inspektor policji doznał обег-

gu wczorajszego wieczoruw różnych wania palców obu rak. Zarzą-

częściach Wiednia eksplodowały pe- dzone poszukiwania nad kanałem

|tardy papierowe. Wskutek wybuchu dały w wyniku odnalezienie kilku

[jeden z policjantów został poraniony, |takich kul. Na skutek powyższych

jtak, że musiał być odwieziony do,wypadków aresztowano wybitnych

szpitalą. Aresztowano 9 osóh. które przywódców  austrjackich narodo-

bądź rzucały petardy, bądź też u wych socjalistów — Ryszarda Frau-
których w czasie rewizji petardy enfelda i przywódcę szturuzowców

znaleziono. Po południu jeden z narodowossocjalistycznych inż. Eli-
urzędników policyjnych znalazł na ma. Obu zesłano do obozu karnego

plantach nad kanałem Dunaju 2 ku- |w Wellensdorfie.

Mussolini za uzbrojeniem Niemców.
LONDYN. (Pat). „Daily Mail" się, to ponieważ moralne podstawy

ogłąsza dziś wywiad zMussolinim, | Niemiec do równouprawnienia zo-

w którym włoski dyktator popiera stały przez mocarstwa zachodnie u-

żądania Niemiec w kwestji zbrojeń. znane, — niemożliwem jest zaprze-

Mussolini oświadcza m. in.: czyć słuszności żądań niemieckich
Niemcy wyrazili gotowoścwyrte- |co do zaopatrzenia się w broń de-

czenia się aeroplanów do bombar- fensywną.
dowania o większym kalibrze niż 6; Mussolini zapewnia następnie

cali i SO większych, niż 16 swego rozmówcę, że wysuwając plan

ton wagi. Jeżeli żądają oni tej broni reformy Ligi Narodów, bynajmniej

defensywnej, której żaden naród nie miał zamiaru ograniczać praw
europejski nie ma zamiaru wyrzec |mniejszych państw.

Arcyksiąże Albrecht tajnym
pośrednikiem rządu Gómbósa.

Budapeszt (Centropress).  Arcy- dzie z jego otoczenia oświadczyli że
książe Albercht, dziś liczący lat 36, wyjechał tam w sprawach  handlo-

jest na Węgrzech najbardziej lubia- wych. W, kołach politycznych nato-

nym ze. wszystkich przebywających miast ruchliwość jego komentowana
w tem państwie Habsburgów. Lubia- jest inaczej. Sądzi się, że odgrywa

ny jest przedewszystkiem dlatego, że rolę tajnego pośrednika, któremu po-

jest człowiekiem rzeczywiście inte- |wierza się ważniejsze zadania, które

ligentnym aprzył demokratycznie spełnić może temwięcej, że jako czło

l usposobionym. Przed laty mówiono o nek rodziny habsburskiej, mceże do-
'nim jako o kandydacie na tron wę- stać się łatwo zwłaszcza do kół ka-

'gierski a opowiada się, że wówczas tolickich zagranicą. We Francji na-

popierał go w tym kierunku także | wiązał już stosunki z obozem kato-

Gómbós, który w owym czasienie|lickim, a jego inteligencja udostępni

był jeszcze odpowiedzialnym mężem |mu i koła liberalne. Witajemniczeni

stanu, ale w polityce zajmował wy-jsą zdania, że ma on specjalną misję

bitne miejsce. Od czasu kiecy Góm- |do spełnienia w stolicach mocarstw.

 
 

 

 

| Roehm zasłużonym przywódcom od- bės. stanął na czele gabinetu. przy- | Według innej wersji czyni tak we
7

jaźń pomiędzy nim a Albrechtemje kainYa interesie, bowiem stale je-
'szcze bardziej się spotęgowala. Czę-|SZcze nie uwaža się Ząwykluczone,

| sto widać ich razem i zawsze w naj- |by mówiono o nim jako o przyszłej

'lepszym nastroju. Od pewnego czasu |głowie państwa. Wprawdzie nie mó-

„dają się słyszeć głosy, że Albrecht, |wi się o tem konkretnie, tembardziej,
który często podróżuje, nie jeździ dej
swej przyjemności. Utrzymuje ścisły
kontakt z politykami włoskimi i ży-
je w przyjaźni z samym Mussolinim,
z którym często rozmawia. Ostatnio
wielkie zaiteresowanie wzbudziła je-

 

i

D INTENSO że
| igo podróż do pk dokąd w ostat-

nich miesiącach udał się kilkakrot-
nie. Podróże jego '0 ile możności u-,

trzymywane są w tajemnicy, a kiedy
ujawniono jego pobyt w Paryżu, lu-|

że istnieje jeszcze ustawa detroniza-
cyjna dotycząca wszystkich Habsbur
gów, ale kraj będzie kiedyś potrzebo
wał koronowanej głowy i w rachubę
mógłby wchodzić Albrecht, jako naj-
opularniejszy i najbardziej lubiany z

Habuhytgów. Przeciwko niemu zresz
tą nie miałaby zarzutów ani +agrani-
ca, ani legitymiści, którzy i tak idą
po [inj; Habsburgów. Rozumie się, że
przyjście na tron nie byłoby tak łat-

nę gospodarczą. Na światowej kon-
ferencji gospodarczej w Genui w ro-
,ku 1922 współpraca ta przejawiła się
może po raz pierwszy. [rzy państwa
Małej Ententy występowały tam w
rokowaniach nad  poszczegolnemi
sprawami jako jedna całość, z reguły
w pełnem porozumieniu z zaprzyjaź-
nioną Polską. W następnych, regu-
larnych _ spotkaniach ministrow

spraw zagranicznych Małej Ententy
Gmawiano obok spraw politycznych
również sprawy gospodarcze Coraz
jašniejszego nabywano przesonania,
że postępowanie polityczne byłoby
znacznie ułatwione, gdyby pomiędzy
temi państwami nie byio różnic w
kwestjach gospodarczych, gdyby
przeciwnie, można było uzgodnić ich
interesy gospodarcze nie zawsze i-
dące tak równolegle jak interesy po-
lityczne. Równocześnie też nabywa-
no przeświadczenia, że związek poli-
tyczny państw Małej Ententy znacz-
nieby się zacieśnił, śdyby opierał się
o silną podstawę współpracy gospo-
darczej. Tak więc zupeinie natural-
nie zrodziła się myśl „„ekonomizacji“
Małej Ententy, W tym celu też no-
wy organizacyjny pakt Małej Enten-
ty, przyjęty w grudniu 1932 i obowią

zujący od wiosny 1933 r. przewiduje
utworzenie obok stałej Rady Małej
Ententy, składającej się z trzech mi-
nistrów spraw zagranicznych, spec-
jalnej Stałej rady gospodarczej Małej
Ententy, która w tych ania:h obra-
duje w Pradze.

Nietylko przeciwnicy Małej En-
tenty, ale także i jej przyjaciele cza-
sem wskazują nato, powiadając, zu-
pełnie słusznie, że z gospodarczego
punktu widzenia byłoby inne ugru-
powanie państw środkowo - europej-
skich naturalniejsze i bardziej celo-
we.

Tu i tam odzywają się głosy, że o
stosunkach międzynarodowych decy
dują, lub miałyby decydować wzglę-
dy gospodarcze. To wszystko świad-
czy o niewłaściwej ocenie sił decy-
dujących o życiu narodów, Wszyscy
zapewne uznajemy wielką doniosłość
czynników gospodarczych w wzajem

nych stosunkach pomiędzy naroda-
Wiemy, jak w wieikiej mierze

wspólnie lub równolegle interesy go-
spodarcze przyczyniają się ao poli-
tycznego zbliżania państw i jak prze-
ciwnie, z różnic gospodarczych rodzi
się nieprzyjaźń pomiędzy narodami i
państwami, jak niekiedy różnice te

powodują i krwawe starcia. Wiemy
też z drugiej strony, że ani bezsprze-
czna zgodność interesów  gospodar-
czych nie potrafi przekroczyć poli-
tycznych i ideowych różnic pomię-
dzy narodami i państwami, że pomię
dzy narodami i państwami nierów-
nych lub wzajemnie sprzecznych ide-
ałów i celów politycznych, nie jest
możliwa ani ściślejsza współpraca
gospodarcza, chociaż może jej uży-
teczność dla obu stron nie ulegałyby

wątpliwości. ia

Względy gospodarcze bowiem, po-
mimo wszelkiej swej wagi w
życiu narodów ostatecznie niemal
zawsze ustępują przed względami po
litycznemi, ideowemi i moralnemi.
Przeto jeżeli ani w praktyczitej poli-
tyce względów tych nie można pod-
porządkowywać tamtym, to zapew-
ne obowiązkiem praktycznej polityki
jest usuwać zbędne różnice pomię-
dzy oboma i uzgadniać w mierze jak-
największej. Z świadomości tego 0*
bowiązku zrodziło się dążenie do
„ekonomizacji* Małej Ententy, któ-
re narazie doprowadziło do utworze-
nia jej Stałej rady gospodarczej. Gdy
już państwa Małej Ententy współpra
cować będą z sobą jaknajściślej, Ma-
ła Ententa nie może i nie chce stać
się wyspą odciętą od reszty świata,
skazaną na samą siebie i samowy-
starczalną. Państwa Małej Ententy
pozostaną w żywych stosunkach go-
spodarczych z sąsiadami : bardziej od
ległemi państwami, ale w międzyna*
rodowem życiu gospodarczem staną
się czynnikiem silniejszym, poważ-
niejszym i znakomitszym.

mi.

we, Koła morzące o koronie dla Al-
brechta sądzą, że najpierw wybrany
zostałby naczelnikiem państwa a po-
tem łatwoby już było obwołać go królem, NZ
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„Akademja myśli państwowej”.
Obecne ciała ustawodawcze w

Polsce, posiadające absoluti:ą wię-
kszość sanacyjną, stały się insty-
tucją, która właściwie znalazła się
poza nawiasem życia państwowego.
W dawnych sejmach — zdaniem sa-
nacji — bruździła opozycja obecnie
zaś, śdy parlament opanowany zo-
stał przez obóz prorządowy okazu-
je się, że brak mu materjału do dzia-
łalności. Działalność ustawodawczą
przekazuje on systematycznie wła-
dzy wykonawczej, dekrety prezy-
denta Rzeczypospolitej stały się
normalną formą ustawodawstwa,
podczas gdy ustawy są już wyjąt-
kiem, pojawiającym się tylko na te-
renie, który łaskawie został im po-
zostawiony przez władzę wyko-
nawczą. Uchwalenie budżetu, jak
to zaznaczył w Sejmie prof, Rybar-
ski, stało się ceremonia, obrzędem
bo sprowadza się do uchwa!enia ge-
neralnego pełnomocnictwa skarbo-
wego dla rządu, mogącego swobo-
dnie w jego ogólnych ramach gospo-
darować, Skracanie do minimum
sesji ośranicza wyrażanie przez
Sejm opinji publicznej w dobie, w
której tyle zagadnień zarówno we-
wnętrznych, jak i międzynarodo-
wych wymaga oświetlenia! Unika-
uie dyskusji w sprawie naszej poli-
tyki zagranicznej przez iej oficjalne
kierownictwo jest tego jaskrawym
dowodem.

Na tem szarem tle jałowego ży-
wota dzisiejszego Sejmu klub B. B.
zainicjował „wielką' rozprawę kon-
stytucyjną. Ma to być spełnieniem
roli, wyznaczonej temu Sejmowi
przez czynniki decydujące. „akade-
mji myśli państwowdj, a w istocie
jest tylko potwierdzeniem tego sta-
nu rzeczy, że obecnie ciałą ustawo-
dawcze są wyłączone od aktualnych
spraw państwowych, wzaniian za
co wolno im zajmować się nieszko-
dliwą dyskusją teoretyczną na te-
mat, jakby to osiągnąć ideal ustroju
państwowego. Dyskusją ta toczy się
od początku obecnego Sejmu w ko-
misji konstytucyjnej z udziałem wy-
łącznym posłów B. B., którzy w tej
dyskusji ujawnili zdumiewajacą róż-
morodność poglądów: jedni zachwa-
iali faszyzm i syndykalizm, inni mo-

narchję, a byli i tacy, którzy wypo-
wiedzieli się za ustrojem demokra-

tyczno - parlamentarnym.  Stronnic-
twa opozycyjne nie brały udziału
w tej dyskusji nie dlatego by uzna-

wały za niepotrzebną reiormę ustro-

ju, ale dlatego, że nie wierzą, by

w dzisiejszej chwili istotna naprawa
ustroju mogła nastąpić.

Od sierpnia r. z., kiedy pik. Sta-
wek na zjeździe legionistów oświad-
czył, że zmiana konstytucii stała się
już dojrzałą i że wysuwa się na
czoło zagadnień państwcwych, a je-
dnocześnie wystąpił z projektem
oparcia Senatu na „elicie” ordero-
wej, tyle tylko się zmieniłc. że p.
Car, jako referent główny na ko-
misji konstytucyjnej, zgłosił swoje
tezy, dość szczegółowe, ale niezre-

go projektu. Klub Narodowy nie
uzna tycn tez za odpowiedni SUD-

strat do dyskusji, co zaznaczy! przez
usta prot. Winiarskiego jeszcze na

posiedzeniu przed ierjami świątecz-
nerm. Na 1-szem posiedzeniu po-
swiątecznem określiiy swoje stano-
wisko wobec tez p. Lara pozostaie
kluby opozycyjne. Frzedstawiciele
tych klubow: ludowego, М. К. 5.
Ch. D. i N. P. K. wygiosili dłuższe
umotywowane deklaracje, odrzuca-
jąc tezy p. Cara, jako podstawę do
pracy nad reiormą ustroju. Dzcze-
gólnie obszernie uzasądniai nega-
tywny stosunek Ch. D. do koncepcji
p. Cara poseł Bitner, powoiując Się
na dzieia takich autorytetów myśn

«atolickiej, jak św. lomasz z Akwi-
nu i z dużą erudycją dowodząc, że
projekt p, Cara jest oparty ną zało-
żeniach, sprzecznych z zasadami
chrystjanizmu, że jest przepojony
kultem siły materjalnej i ze В. b.
niema ani możności taktycznej ani
prawa moralnego do narzucenia te-
go projektu narodowi pe:skiemu.
Miowa p. bitnera. obrazująca dzisiej-

szą rzeczywistość w Po!sce zawie-
rała liczne zwroty, niezmiernie przy-
kre dła przedstawicieli B. B. Że
strony klubu prorządowego wystą-

piły same „asy' — przecież trzeba
było robić „wielką debatę”, Mówił
więc prezes Strzelca pos. Paschal-
ski, prezes B. B. płk. Sławek, p.
Miedziński, a wreszcie prezes ko-
misji konstytucyjnej poseł Makow-
ski. Mimo zbiorowego wysiłku tych
panów debata nie staia się „wielką“,
mówcy nie zdołali powiedzieć nic
nowego, czegobyśmy już z tej strony
nie słyszeli. Ciężko szło z uzasa-
dnianiem projektu elity płk. Sław-
kowi, wiele z tego, co powiedział,
służyćby mogło za argument contra.
„O co mi chodzi?'* — pyta w końcu
swych wywodów płk. Siawes, „Cho-
dzi mi o to, żeby zasadniczy stosu-
nek człowieka do życia polegał nie
na oczekiwaniu, że mu jakaś partja,
czy ktoś inny coś da, że coś mu
przyniesie, ale żeby własnym wysił-
kiem, własną pracą swą treść rozbu-
dował'. Słowa bardzo piękne, ale
jaka jest rzeczywistość dnia dzisiej-
szego?

Polemika p. Miedzińskieg" z po-
słami opozycyjnymi wypadła pardzo
słabo. Były w niej chwyty djalek-
tyczne, ale nie było «rguinentów.
Zwraca uwagę uznanie p. Miedziń-
skiego dla konsolidacji wewnętrznej
państwa Sowietów. Zapomniał jed-
nak p. Miedziński w swei apoteozie
„szaleństwa władzy” o Hiszpanii i
o końcowym rezultacie tego szaleń-
stwa w tym kraju. Prezes Makowski
jeszcze raz przypomniał ulubiony
swój temat o państwie społecznem.

Rzeczą najbardziej charaktery-
styczną całej dyskusji asów sanacyj-|
nych było to, że bardzo luźno wią-
zała się ona z projektem p. Cara; to
było praktyczne, bo niewiadomo,
jak długo będzie on aktnalny...

Jur. 
dagiwane jeszcze w postaci gotowe-|

jad jako Kareda
Niemcy posiadają bardzo dobitny

wyraz, na określenie wyroku sądo-

wego, skazującego niewinnego na

karę šmierci: „Justitzmord“. Po-

dobnie iak w wypadkach zwyklego

zabójstwa, odróżnia się. zabójstwa

przez nieostrożność, w efekcie i na-

reszcie — z premedytacją tak i

w „mordach sądowych“ to samo

można stwierdzić stopniowanie. Tak

więc głośny swego czasu wyrok,

skazujący na śmierć emigranta pol-

skięgo, Jakubowskiego, był to ty-

powy  „Justitzmord”,
rzez nieostrożność sędziów którzy

zbyt lekkomyślnie wydali wyrok na

podstawie powierzchownych — ро-

szlak. Być może grał tu roię także

do pewnego stopnia ałekt — mia-

nowicie nienawiść rasowa do Pola-

ka. Z drugiej strony jednak rie moż-

na twierdzić, że sędziowie wydali

świadomie wyrok na niewi:nego.

Inaczej zgoła ma się sprawa wy-

roku skazującego na van der Lueb-

bego i następnie stracenie tej nie-

szczęśliwej ofiary jakichś piekiel-

nych intryg i machinacyj.
Jest to „Justitzmord” popełniony

świadomie, celowo, z całą premedy-

tacją.
Początkowo planowano tych mor-

dów nie mniej niż pięć — to jest

akurat tyle, ile podsądnych zasia-

dło na ławie oskarżonych. Jednakże

huk, który dookoła tej sprawy po-

wstał ma całym świecie, obecność

ogromnej liczby  korespodentów,

zmusiły rząd i sąd do zachowania

pewnych przynajmniej pozorów

prawnych. Że zaś przewód nie wy-

kazał nailżejszego nawet cienia winy

w stosunku do trzech Bułgarów i

Torglera, więc z konieczności, choć

z ciężkiem zapewne sercem, wypa-

dło zdecydować się na ich uniewin-

nienie,
Inaczej miała się sprawa co do

Luebbego. Jakkolwiek przyznanie

się jego, jakoby on, sam jeden, przy|

pomocy najprymitywniejszych środ-

ków, zdołał w ciągu kilkunastu mi-

nut podpalić olbrzymi gmach, każ-

demu musi się wydać niewiarogod-

nem — tąd, opierając się na fakcie

przytrzymania przestępcy na $orą-

popełniony|

mrdi puliycznego.
cym uczynku i jego przyznania się
do winy, па świadectwie lekarza
eksperta o zupełnej poczytalności
oskarżonego — mógł wydać wyrok
skazujący. Aczkolwiek nikt na świe-
cie, nie wyłączając członków trybu-
nału lipskiego, w winę tego zagad-
kowego półidjoty nie wierzył i nie
wierzy — formalnie wyrok taki był-
by uzasadniony.
Fakt sądowego morderstwa z pre-

medytacją zachodzi dopiero co do
wymiaru kary.
W Niemczech nie istniała nigdy

kara śmierci za podpalenie, nawet
dożywotniego więzienia nie przewi-
dywał kodeks. Kara śmierci za tego
rodzaju zbrodnię, o ile popełniono
ją w celach politycznych, ustanowio-
na została dopiero po pożarze
Reichstagu.

Jakoż zasadą elementarną, przy-
jętą od wieków przez wszystkie
państwa cywilizowane, jest. że ża-
dne prawo nie może dzia-
łać wstecz. Prawo, przewidują-
ce karę śmierci za sabotaż politycz-
|ny może więc być stosowane w
Niemczech do wszystkich wypad-
„ków, które zaszły i zajść mogą po
|ogłoszeniu tego dekretu przenigdy
ljednak nie może być stosowane do
„wypadków, które poprzedziły wy-
danie dekretu. Zasada ta jest oczy-

 
wiście znaną każdemu prawnikowi|
niemieckiemu i stanowi jedną z głó-
wnych podstaw całego niemieckiego
prawodawstwa, ujęta w krótką, la-
'pidarną formułę: „Kein Gesetz
jkann riickwirkende Kraft
jhaben”.
| Przekroczenie tej podstawowej
, zasady jest owym „Justiizmord“, po-
„pełnionym z całą premedytacją przez
|najwyższy trybunał Niemiec —
inikt chyba nie przypuszcza że sę-
| dziowie lipscy nieświadomi byli za-
|sady, której każdy student prawa
|uczy się na pierwszym semestrze.

Co innego, że śmierć Luebbego
|Бу!а potrzebną rządowi. Po pierw-
"sze wobec krążących także w Niem-
|czech pogłosek, iż prawdziwymi
„sprawcami pożaru byli hitierowcy,
trzeba było znaleźć kozła ofiarne-
$o — najlepiej nadawał sie do tej

 

DZIENNIK WILEŃSKI

z prasy
Aiera Stawiskiego.

Afera ta urosła do niebywałych
rozmiarów skandalu międzynarodo-
wego.

Zajmuje się nią dzisiaj prasa ca-

łego świata, poświęcając nieraz całe

kolumny ma omówienie jak istoty

nadużyć, tak i ich skutków w życiu

wewnętrznem i polityce zagranicz-
nej Francji.

„Kurjer Bydgoski“ szuka odpo-
wiedzi na pytanie, czem jest ta afera

w swej istocie.
Oto okazuje się, że zwykły kryminali-

sta, który za niejedną nieczystą sprawkę

był już karany więzieniem, pozostaje w

stosunkach ścisłych z najwyższymi czynni-

kami w republice, cieszy się ochroną policji,

popełniać może wespół z różnemu osobisto-

ściami piastującemi w państwie odpowie-

dzialne funkcje, najróżniejsze łotrostwa,

wszystko zaś odbywa się w sposók zdumie-

wający swym cynizmem. Jakgdyby niebyło

w tym kraju żadnego wymiaru sprawiedliwo-

ści, jakby każda zbrodnia miała zapewnio-

ną sobie bezkarność! Aferzysta, na którym

ciążą poszlaki, że równocześnie uprawiał

szpiegostwo, dokonywuje wespół z wybitny

mi przedstawicielami władz państwowych

, komunalnych zwykłej kradzieży na nieby-

wałą skalę. Kradzieży systematycznej, po-

pełnianej przytem na kieszeniach przeważ-

nie miljonowych rzesz najdrobniejszych ciu-

łaczy.

Afera Stawiskiego odsuwa w cień

wszystkie sławne afery, których wi-
downią była republika francuska od

czasu prezydenta Grevy ego, odsu-
nietego od władzy z powodu ma-

tactw jego zięcia Wiilsona z handlem

orderami i odznaczeniami.
Wszystkie tamte afery, jak sprawa Pa-

namy, afera madame Hanau, afera Klotza

czy Qustrica, bledną wobec tej ostatniej,

niesłychanej, odsłaniającej niebywałe bagno

stosunków.

Żydzi i masoni.

Jeszcze obszerniej omawia spra-

wę afery Stawiskiego „Kurjer Po-

znański', który zwraca uwagę na ro-

lę żydów w tej brudnej sprawie.
Niemniej afera Stawiskiego jest tak

pouczająca i tak typowa z ogólnego punktu

widzenia, że trudno ją przemilczeć, trudno

nie starać się o wysnucie z niej wniosków

ogólniejszej natury.

Przedewszystkiem rzuca się w oczy

jej żydowski charakter. Stawiski był żydem

najpierw rosyjskim, potem” rumuńskim, w

końcu francuskim. Działał też głównie przy

pomocy żydów. Jego agentem w lombardzie

miasta Bayonne był żyd Cohen. B minister

Dalimier usprawiedliwiał swoje poparcie

udzielone machinacjom  Stawiskiego refe-

rencjom dwóch urzędników ministerjalnych:

Arona i Dreyfussa, również oczywiście Ży-

dów.

_ Przy sposobności  bajońskiego

skandalu wyszło na jaw, ih: żydów

działa w ukryciu we Francji, jak

wielu ich dostało się na wysokie i

wpływowe stanowiska i jak się oni

wzajemnie popierali,
W aferze Śtawiskiego ma się do czy-

nienia jak gdyby z mafją żydowską, ogar-

niającą swojemi mackami instytucje re-

publiki Znowu można się įrzekonač, jak

demoralizująco oddziaływa rasa żydowska,

wnosząc korupcję do życia pubiicznego i

zaszczepiając gangrenę na najwyższych

szczeblach machiny państwowej.

Wiele naturalnie robiły pienią-

dze, któremi Stawiski sypał nader

hojnie, ale może więcejpotrafiły

zdziałać rozległe stosunki w świecie

politycznym.
Jest rzeczą notorycznie. znaną, że p.

Dalimier zajmuje w masonerji francuskiej

stanowisko bardzo poważne. Był on człon-

kiem wszystkich rządów kartelowych od r.

1932 „raz już zajmował stanowisko  wice-

premjera. P. Daladier, który chciał go się

pozbyć ze swego rządu, nie mógł tego uczy-

nić, bo natrafił na zbyt silne opory.

W każdym razie o tych wpływach za-

kulisowych nie należy zapomnieć, badając

tajemnicę Stawiskiego. Bo mamy już nie-

mal do czynienia z tajemnicą. Wiele osób

musiało odetchnąć z ulgą, dowiedziawszy

się o jego śmierci.

Mimo to sprawa nie minie bez

śladu.
Jej tło moralne

 
przyczyni się do zgę-|

T

szczenia atmosfery kryzysu politycznego,

które oddawna już gromadzi się we Fran-

cji Niemoc parlamentu wobec kryzysu fi-

nansowego, nieustanne  przesilena gabine-

towe, potworna katastrofa kolejowa pod
Lagny, która wykazała karygodne niedbal-

stwo francuskich towarzystw  kwlejowych,

wreszcie afera Stawiskiego. licząc

mniejszych skandali, nie świadczą o zdro-

wiu systemu politycznego we Francji Z za-

chowania się paryskich pism bulwarowych
widać, że nastrój antyparlameniarny we

Francji wzmaga się, zwłaszcza, że skandal
bajoński dotyczy wyłącznie stronnictwa ra-

dykalnego, najbardziej reprezentatywnego

jeśli chodzi o system parlamentarny. Nara-
zie nie widać coprawda sił zorganizowa-

nych, które gotowe byłyby przeczyścić

atmosferę, jednak niezadowolenie jest po-
ważne i trzeba będzie dużego wysiłku, aby

przywrócić autorytet władzy.

Skandal Stawiskiego jest tak
wielki, że odbije się niezawodnie na
sytuacji międzynarodowej

Paraliżuje on bowiem bardzo wydatnie
ekspansję wysiłku francuskiego na terenie
zewnętrznym. Niemcy liczą. na to bardzo.
W prasie niemieckiej znowu ukazują się
głosy o „rozkladzie“ francuskim, o „demo-

ralizacji' życia francuskiego. Przypuszczają:
tam, że Francja, pochłonięta skandalami,

nie będzie im stawiała większego oporu.

Sądzą, że Stawiski zadał samopoczuciu fran
cuskiemu cios bardzo poważny Należy mieć

jednak nadzieję, że genjusz rasy francuskiej,

jej instynkt żywotny sprawią, że nastąpi

tam odrodzenie moralne i że afere Stawi-

skiego przyczyni się do odcięcia od żywego

pnia narodu wszystkiego, co niesis chorobę,

demoralizację i słabość.

Dreyfussjada.
Bardzo ostrożnie pisze o aferze

bajońskiej „Gazeta Warszawska",
która w bezprzykładnej kampanii
prasowej dzienników paryskich do-

patruje się intrygi politycznej.
Ale autor artykułu nie może jed-

nak zaprzeczyć temu, co pisze bar-

dzo zazwyczaj oględny „Temps”, 2е|
w aferze Stawiskiego jest bardzo
wiele z Panamy i Dreyfussjady.

Podobieństwo z „ałerą* Dreyfussa nasu- |

wa głównie osoba bohatera bajońskiego

skandalu. Jest nim również żyd, i to tym

razem żyd rosyjski, naturalizowany we

Francji. I jak sprawa Dreyfussa osłabiła w

swoim czasie armję francuską, tak obecnie

sprawa Stawiskiego — z innych powodów i

w inny sposób —- rzuca cień ponury nain- )

ne podstawy režimu: na policję i sądowni-

ctwo francuskie. W. taki to

wdzięczają się żydzi za opiekę, jakiej im u-

dziela Trzecia Republika. A pamiętajmy,

że zalewają oni Paryż rosnącą wciąż falą.

W latach powojennych wzrosła ich liczba—

według twierdzeń pewnego dziennika — do

180.000 ludzi...

Afera Stawiskiego zachwiała

rząd. I nie tylko rząd, bo, jak pisze
dalej „Gazeta Warszawska”:

Cały reżim otrzymał cios potężny. Mo-

narchiści i komuniści grożą demonstracjami

przed lzbą. Jak za czasów Panamy woła

się: Precz z republiką złodziei! Już nie cho-

dzi o znalezienie i ukaranie przestępców.

Afera staje się taranem przeciw *epublice.

Rząd obecny będzie musiał porządnie

oczyścic zarażone miazmatami żydowskiej

korupcji biura, by dać satysłakcję oburzonej

opinji publicznej.

sposób od- !

rencje prezydjum ,Polrosu* z pełno-
mocnikiem ludowego komisarjatu
handlu zewnętrznego r Firsowem.
Zebranie było poświęcone sprawom
wykonania planu importowo . eks-
portowego „Sowpoltorgu“ w 1933 r.

W. roku ubiegłym „Sowpoltorg“
wykazał w swej działalności znacz-
ną poprawę tak w dziale eksportu z
Sowietów do Polski, jak 1 w imporcie
do Sowietów towarów polskich. Pla-
ny za ostatnie dwa lata są co do su-
my prawie identyczne, lecz wykona-
nie, szczególnie w imporcie do Sowie
tów wykazuje znaczną zwvžkę, a
mianowicie: w 1932 r. plan eksportu
Sowietów do Polski wynosił zł.
12.526.350 zł., przywieziono zaś do
Polski towarów na sumę 6.924.765 zł.
a więc plan ten wykonano w 55%
Tenże plan w 1933 r. przewidywał
sprzedaż towarów na sumę 10 065000
zł.. sprzedano zaś za 7207.515 zł.
czyli wykonano plan w 72%,

Znaczniejszą poprawę wykazuje
eksport z Polski do Sowietów. Plan
na 1932 r. tak jak i na 1933 r. przewi
dywał wartość wywozu naszego na
sumę 18.300 tys zł. Wyeksportowano

 
i

i Katolicka
| formuje:

Czasy powojenne i nowe metody

Agencja Prasowa in-

polityczne wywołały międzyinnemi|
niemoralnemi objawami także wy-|
krzywienie charakterów. Zaznacza
się ono w podpatrywaniu bliźnich i
denucjowaniu ich do władz o byle
nieostrożność, a często nawet o zmy-
ślone przez denuncjatora, przewi-
nienia.
„ Denuncjowanie stało się w nie-
których państwach wprost plagąi
zatruwa życie społeczne i towarzy-
skie. W; Austrji i w Niemczech za-
brano się do tępienia tej plagi środ-
kami ostremi, jak o tem donosi wie-
|deńskie pismo „Schónere Zukunft"
"(4.1 1934 r.).

I u ńas denuncjatorstwo  zwła-
szcza w zakresie polityki, kwitnie w
najlepsze.  Denuncjują potajemnie
przełożeni podwładnych, koledz
kolegów, podwładni przełożonych
tak, że dzisiaj prawie nikt nie jest

Rezmowy handlowe poisko-sowieckie.
Rozpoczęły się wstępne konie-

 

jednak w 1932 r. towarów polskich
„za 7.846.596 zt., czyli 43% planu, a
w 1933 r. na zł. 15.071.223, czyli 82%

w porównaniu z 1932 r. wynosi w
imporcie do Polski 17%, zaś w eks-
porcie z Polski — 39%, Zaznaczyć
należy, że nadwyżka wywozu z Pol-.
ski do Sowietów nad wwozem z So-
wietów wynosiła w 1932 r tylko
921.813 zł., zaś w 1933 r. 7.863708 zł.
Pozatem w 1933 r. na rynek sowiec-
ki wprowadzono nowe towar
skie, któremi „Sowpoltorg“ dotych-

dano w tysiącach złotych (słoniny za
567, cukru za 375, skór podeszwo-
wych za 137, przędzy wełnianej za
1.325, trykotarzy — 262, malerjałów
włókienniczych—210, beretów—210,

terji różnej — 168, palt — 92, etami-
ny — 26 i szmat za 60). Razem wpro
wadzono nowych towarów polskich
na rynek sowiecki w 1933 r. na su-
mę 3.751.000. zł,

Obecnie rozpoczną się oficjalne
pertraktacje o zawarcie planu im-
portowo . eksportowego na rok 1934
między Polrosem a Sowpoltorgiem.

 
i Denuncjatorstwo.

pewny oskarżenia, którego skutki
įwielu zadenuncjowanych pozosi, nie
„znając nawet źródła z którego oskar

ności oczyszczenia się z zarzutów.
Organy naszych stowarzyszeń

nauczycielskich są pełne takich
skarg na ten niemoralny, a aiestety
tak wpływowy system.

Ofiarą denuncjacyj padają często
księża katoliccy. Niedawno donosi-
liśmy o rozprawach przeciwko księ-
žom w  Przemyślanach i Sierpcu.
Przewód sądowy wykazał całkowitą
bezpodstawność denuncjatorskich o-
Skarżeń, kapłanów  uniewinniono,
koszta procesu zaliczono na skarb
państwa. Ileż zatem straty czasu,
wydatków państwowych, a co naj-
ważniejsze krzywdy moralnej, kosz-
mprocesy!

statinio, jak się dowiadujemy,
w Łomżyńskiem toczy się aż Egos
cesów przeciwko kapłanom... (KAP)

 

Niepowodzenie wyborcze sanacji.
W ubiegłym tygodniu odbyły się

poraz trzeci wybory do rad gro-
madzkich w Smardzewicach i Topo-
licach, pow. opoczyńskiego.

Po znanych już wyborach w Ogo-
nowicach starostą Krauze Adolf 'po-
stanowił wszelkiemi sposobami prze-
prowadzić „milych“ sobie ludzi, u-
nieważniając pokolei pierwsze i dru-
|gie wybory, w których sanacja po-
"niosła klęskę, nie uzyskawszy ani
jednego mandatu, Nie pomogła wy-
tężona agitacja menerów tanacyj-
"nych i niespotykany i nieprzebiera-
|iący w środkach nacisk, nie pomogły
aresztowania, lista sanacji przepadła
a przodujące w ruchu narodowym i
|dobrze zorganizowane gromady wy-
„trzymały atak starościński, odnosząc
|poraz trzeci zupełne zwycięstwo,

WSADY I I III E T DAIKTAIIKT IONSIS

Sjoniści-rewizjoniści rozpoczęli akcję petycji.

„Moment' w depeszy własnej z

Paryża, donosi o rozpoczęciu przez

związek sjonistów . rewizjonistów t.

zw. akcji petycji przeciw obecnemu

systemowi rządów w Palestynie.

„ — Olbrzymi ruch petycyjny, zainicjo-

wany przez rewizjonistów, rozpoczął się 1

stycznia od wręczenia przez egzekutywę re-

wizjonistyczną wszystkim poselstwom w Pa-

ryżu umotywowanych memorjałów, w któ-

rych uzasadnia się ruch petycyjny"

Na dzień przedtem odbyła się w
Paryżu krajowa konferencja tewizjo-

nistów pod przewodnictwem  Żabo-

tańskiego. W] swojej mowie m. in. o-

świadczył on, że demonstracia mło-

dzieży żydowskiej w Tel Awiwie (w

dn. 9. XII. 1933)
„ — była żywiołowym voczątkiem о$-

wartego oporu żydowskiego przeciw obeęc-

nemu systemowi rządów w Erec Izrael”.

Jak wiadomo, sjoniści . rewizjo-
niści dążą do odbudowy państwowo-
ści żydowskiej po obu brzegach Jor-
danu (Anglicy sprzeciwiają się kolo-
mizacji żydowskiej w Transjerdanii).
Uważają oni, że rząd angielski wi-
nien dopuścić masową emigrację ży-
dowską, przytem, jako władza man-
datowa, winien wziąć na siebie czyn-
ną rolę w tej odbudowie, a nie od-
grywać roli biernego obserwatora w
całej tej akcji żydowskiej.

| Żydzi na «opłatku»
strzelechim.

| Jak donosi krakowski „Głos Na-
'rodu' w Związku Strzeleckim na
|Dębnikach urządzono dnia 7 b. m.
„oplatek“. Na tę uroczystość zapro-

roli van der Luebbe, ze swą prze-jczeżo, iż mnożąc się, wciąż nowe szono trzech żydów: p. Hermana

szłością niby komunistyczną, pół-
główek, nie umiejący bronić się jak
np. Dymitrow, sierota, nieposiada-

jący nikogo, ktoby się za nim ujął.

Pod czyim wpływem, za cenę jakich
obietnic przyjął on na siebie winę —
to pozostanie tajemnicą, którą za-
brał ze sobą do grobu.

Oprócz konieczności znalezienia
dla tłumu kozła ofiarnego, był inny
jeszcze, ważniejszy motyw, nakazu-
jący uśmiercić Luebbego, mianowi-
cie potrzeba usunięcia jedynego
świadka, który kiedykolwi:k, przy
sposobności, mógłby ujawnić praw-
dziwych sprawców pożaru.

Kto są ci sprawcy.— o 'em bez-
apelacyjnie zdecydowała opinja ca-
łego świata. Że ludzie, którzy roz-
poczęli nową erę w Niemczech od
tego rodzaju  herostratowej zbrodni,
jak spalenie Reichstagu, nie zawa-
hali się przed drugą zbrodnią, doko-
naną nad biednym idjotą — iest rze-
czą całkiem zrozumiałą, stwierdził|
to zresztą przed więcej już niż 100
laty największy poeta niemiecki w
słowach: „Das eben ist der
Fluch der bósen Tat. dasz
sie fortzeugend immer bó- ses musz geberen* (,W. tem
jest przekleństwo czynu zbrodai-!

 

|rodzi zbrodnie”).

Zresztą nie chodzi przecie o ży:

cie jednego pėlidjoty, jakim był

Luebbe — ileż b:z porównania bar-|
dziej wartościowych lud:i ginie co

dnia w różnych katastrofach. Cho-

dzi o coś bez porównania ważniej-

szego, że dla „sprzątniecia“ tego 0-

sobnika rząd hitlerowski użył insty-

tucji najwyższej, nad zędnej jaką

powinno być sądownictwo.

To już jest sprawa o znaczeniu

szerszem, ogólno-ludzkieem, jako

że tendencja przekształcenia sądów

w powolne narzędzie rządu, istnieje

nie tylko w Niemczech, spotykamy

ją we wszystkich pań-twach, rządzo-

nych przez dyktatorów.

Zasada „iustitia funda-

mentum regnorum“ jest

odwieczna, uznawali ją najbardziej

absolutni monarchowie, a taki Fry-

deryk Wielki szczycił się znanym

wierszykiem, który się kończy „il

ve des juges a Berlin“.
Najwyższy trybunał Rzeszy przekre

ślił tę (nieprawdziwą zresztą) aneg-
dotkę, nie przekreśli jednak pra-

wdy, że kto gwałci niezależność

sądu, ter podkopuje się pod fua-

damenty, na których wznosi się

gmach społeczny. J. 0.

Feffermana, Chenauje Scheinowitza
!1 Heubluma, którzy przybyli i upa-
miętnili swój pobyt, składając 25
srebrników z ostentacyjnem oświad-
jczeniem: „na opłatek!
| Nowe te zwyczaje tak oddziałały
na członków „Strzelca“, że rozeszli

się oni do domów nie odśpiewawszy
kolend.

Żyd wiceministrem
spraw wewnętrznych.

Sensacyjne plotki krakowskie,
Od dłuższego już czasu opowiada-

ją sobie w Krakowie, że żydowski
prezydent m. Krakowa  Kapelner
(obecnie nazywa się Kaplicki), ma
być _ mianowany
spraw wewnętrznych.

„Elita" przez pomyłkę...
„Monitor Polski“ z dn. 9 b. m.

podając nową listę udekorowanych
„Krzyżem Niepodległości”, donosi o
cofnięciu „Krzyża Niepodległości”
słynnemu p. Nadziei (któremu, jak
wiadomo, udowodnione >ostalo szpie
gostwo na rzecz Austrji).

„Monitor Polski” zaznacza, że p.
Nadzieja został odznaczony Krzyżem
Niepodległości „przez pomyłkę”, 

wiceministrem ;

Ruch narodowy |
na Sląsku.

: WĄ ostatnich czasach Śląsk zdaje
się stanął w obliczu dość daleko idą-

miany te wywołały pojawienie się
nowego czynnika politycznego, ja-
kim jest ruch młodych Str. Narodo-
wego na Śląsku. :

Wiyrazem tego był odbyty dn. 10
b. m. na Śląsku pierwszy zjazd okrę-
gowy Str. Narodowego. Mianowicie
w Katowicach obradowat3 Rada
Okręgowa Str. Narodowego, na któ-
rej między innemi dokonano wyboru
nowego zarządu okręgowego, złożo-
nego z młodych działaczy śląskich.

Na zgromadzeniach  odbywają-
cych się w związku ze zjazdem prze-
ważała młoda inteligencja i młodzi
robotnicy śląscy.

Tegoż dnia odbyło się zebranie
koła Str. Narodowego w Katowi-
cach, przy udziale przeszło 250
członków w ogromnej większości
młodych. Referat o sytuacji we-
wnętrznej wygłosił pos. Karol Wier-
czak. Po reteracie odbyła się oży-
wiona dyskusja, nącechowana ©-
gromną wiarą w przyszłość ser-
decznym wzajemnym stosunkiem
członków. W drugiej części zebrania
omówiono plan pracy na Śląsku na
najbliższe miesiące. Zebranie zakoń-
czono odśpiewaniem hymnu mło-
dych.

Znak czasu.
W kancelarjach noterjuszy war-

szawskich miały się odbyć w osta-
tnim czasie licytacje okuło 20 nieru-
chomości za długi państwowe.

Nie doszły one jędnak do skutku
z powodu braku reflektantów.

| Obniżka opłat
za przesyłki lotnicze,

Od 15 stycznia zostanie obniżona
opłata za listy poczty lotniczej. I tak
dopłata do karty pocztowej ustalona
została na 10 groszy w obrocie we-
wnętrznym, za list do 20 gr. i za prze
kaz pocztowy 15 gr. i

VW obrocie europejskim dopłata
za kartę pocztową wynosić będzie
20 lub 30 groszy, a za list do 20 gr.

 
znaczenia.

Tron.. w samolocie.
Prasa włoska donosi, że cesarz

Etjopji, Haile Selassie | kazał zain-
stalować na pokładzie trójsilnikowe-
go samolotu, nabytego przez rząd
abisyński dla uzytku dynastji, boga-
to ozdobiony tron cesarski.

Cesarz Haile będzie używał no-
wego środka lokomocji do podróży
po kraju.

 

 

Sala do wynaję ia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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Zwyžka procentu wykonania planu |

y pol-

czas nie operował. I tak m.in. sprze- |

sukna — 194, pończoch — 125, galan

żenie wyszło, i nie otrzymuiąc moż-_

30 lub 40 gr. zależnie od kraju prze- +
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"rzędzie samej ludności,

KRONIKA.
Dlaczego formularze ubezpieczalni kosztują

w Wilnie pięć razy drożej niż w Warszawie?

Jak wiadomo, nowe przepisy o
ubezpieczeniach społecznych wkła-
dają na pracodawców obowiązek
zgłoszenia do ubezpieczalni
cowników umysłowych i fizycznych,
Zgłoszenia muszą być wniesione do
15 stycznia na specjalnych tormula-
rzach, które u nas nabywą się w
Kasie Chorych po 5 groszy za sztu-
kę. Formułarze te sprzedaje Kasa
Chorych setkami, jeżeli nie tysiąca-
mi. Nie trzeba zapominać, że nie
każdy orientuje się w zawiłych biu-
rokratycznych formułach  Powiedz-
my więcej. Tylko znikomy odsetek
wypisuje prawidłowo, intuicją jakąś
odgadując
cego. Wskutek tego maruuje się
mnóstwo formularzy i trzeba wypeł-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wzrost zachmurzenia aż do opa-

dów, począwszy od Zachodu Nocą
jeszcze umiarkowany, dniem lekki
mróz, przechodzący w odwilż w
dzielnicach zachodnich. Dość silne,
chwilami porywiste wiatry z kierun-
ków południowych. W! górach wiatr
halny.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego — ul. Lyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, próczstkie
tipiezekYIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

; — Stowarzyszenie Pań Miłosier-
dzia św. Wincentego 4 Paulo w Wil-
nie zaprasza członkinie i sympaty-
ków T-wa na Mszę św., która zosta-
nie odprawiona dnia 14 stycznia w
niedzielę o godz. 9tei w kościele
Księży Misjonarzy przy vl. Subocz, z
okazji 75-tej rocznicy urodzin pre-
zeski Zofji Zyndram - Kościałkow-
skiej.

ki Nabożeństwo żałobne, W po-
niedziałek odbędzie się Msza św. za
duszę ś. p. księdza Zygmur:ta Le-
wickiego o godz. 9 w kaplicy Serca
Eucharystycznego (Mickiewicza 19
m. 2).

SPRAWY MIEJSKIE.
— żŻółwim krokiem posuwa się

plan regulacyjny miasta. Wuzoraj w
lokalu magistratu pod przewodnic-
twem prezydenta miasta przy udzia-
le przedstawicieli zarządu miejskie-
go i władz wojewódzkich odbyła się
konferencja, poświęcona sprawie.
opracowania planu regul: cyjnego
miasta Wilna. Roboty nad sporzą-
dzeniem tego planu trwają już od
szeregu lat i wobec szczupłości kre-
dytów posuwają się naprzód, jak do-
tychczas, bardzo powoli. .l ymcza-
sem termin ostatecznego sporządze-
nia planu upływa z dniem 1 stycz-
nia 1936 roku. Wobec ogromu prac,
jakich wymaga sporządzenie planu,
na konferencji omawianej debatowa-
no nad sposobem przyśpieszenia
prac. M in. postanowiono przy wy-
dziale pomiarowym stworzyć spe-
cjalny referat, któryby pracami re-
gulacyjnemi kierował. Na cele prac
pomiarowych zarząd miasta wstawi
odpowiednią kwotę do nowego pre-
liminarza budżetowego.
— Roboty kanalizacyjne w śród-

mieściu. Wiobec konieczności przyj-
ścia z pomocą bezrobolnym, magi-
strat zamierza w najbliższym czasie
rozpocząć roboty kanalizacyjne na
odcinku między ulicami Garbarską i
Tatarską. Na robotach tych mią zna-
leźć zatrudnienie około 40 vsób.

SPRAWY SANITARNE.
— Stan chorób zakaźnych. Na

terenie Wilna i powiatów w osta-
tnim kwartale 1933 r. zanotowano
pocieszający objaw zmniejszenia się
ilości wypadków zachorowań na
choroby zakaźne. W ciągu ostatnie-
go kwartału 33 r. na terenie Wileń-
szczyzny zanotowano 457 wypad-
ków chorób zakaźnych w tej licz-
bie 58 zgonów. W latach 1931—32
w tychże kwartałach ilość zachorc-
wań dochodziła do 700 i 800 wy-
padków, zaś zgonówznotowano;do
80 osób.

_ Polepszenie się stanu sanitarnego
zawdzięczać należy w pierwszym

która po-
stępuje w myśl instrukcji władz
sanitarnych

% SPRAWY WOJSKOWE.
f— Posiedzenie Komisji робо-

rowej. Najbliższe dodatkowe i
pierwsze w roku bieżącym posie
dzenie Komisji Poborowej wyzna-
czone zostało na dzień 17 b. m.
Komisja urzędować będzie w lokalu
przy ul Bszyljańskiej 2 poczynając
od godz. 8'ej rano. Do stawiennic
twa przed Komisją obowiązani за
wszyscy mężczyźni, którzy we wła
ściwym czasie nie uregulowali swe
go stosunku do wojska.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— Muzeum Archeologiczne. U.S.B

w. Wiinie można zwiedzać w dnie
powszechne w poniedziałki i czwart-
ki od 12-ej do 14-ej, oraz we wtorki
od 16-ej do 18-ej. Wstęp 20 gr., dla
młodzieży szkolnej i wycieczek 10
groszy.

'niać je nanowo, płacąc znowu po 5
|groszy za sztukę. Z pięciogroszówek
tych zbiera się poważna sumka z

pra- |biednego Wilna.
W] Warszawie taki sam iormu-

larz kosztuje 1 grosz, a więc o pięć
razy taniej, niż w Wilnie. Może
wileńska Kasa Chorych zechce
sprawdzić i zwróci się do Warsza-
wy — ul. Polna Nr. 30, gdzie mieści
się biuro centrali ubezpieczelni spo-
łecznej, o wyjaśnienie * sprawdze-
nie.

Wiydaje nam się rzecza niedo-

 

 
jące mniej uświadomiorą  publicz-

intencje św. Biurokra- |ność, a więc więcej „psującą”* for-|wództw
|m płaciło pięć razy diožej niž
Warszawa. |

j Z MIASTA,
— Samorzutne obniżanie ko:

mornego. Ostatnio na terenie W.laa
zanotowano dobrowolne obniżanie
komornego przez właścicieli domów
na mocy bezpośredniego porozu-
mienia się z lokatorami. Naogół są

sporadyczne.
Przy tej sposobności należy za-

znaczyć, że walka o obniżenie ko-
mornego ustawowego przedsięwzięta

prowadzoną w sposób intensywny i
jak chodzą słuchy, jest obecnie na
dobrej dr« dze.
— Karygodne postępowanie

sekwestratora. Ostatnio zdarżyły
się wypadki, iż zarządzenia egzeku-
cyjne Kasy Chorych i władz skar-
bowych skierowywane są nie pod
właściwym adresem. Mylne dorę-
czenia zarządzeń egzekucyjnych i
i nakładanie sekwastru na cudze
mienie zdarza się w Wilnie nie po
raz pierwszy. Wczoraj sekwestrator
< ramienia 3 go urżędu skarbowego
przyszedł do pewnej instytucji przy
ul. Wilańskiej i wbrew protestom
nałożył sekwestr na biurka tytułem
kosztów podatkowych i egzekucyj-
aych należnych Kasie Chorych od
zupełnie innego przedsiębiorstwa.
Funkcjonarjusz instytucji wydawni-
czej tłumaczył sekwestratorowi, iż
instytucja ta punktualńie płaci skład-
ki, wobec czego nie może zaleg'ć
4 podatkami oraz nie jest tem
orzedsiębiorstwom, które jest wska:
ane na blankiecie zarządzenia eg-
ekucyjnego, mimo to sekwestrator
zejął ruchom: šci. ; `

Władze skarbowe winne pouczać
„ekwestratorów, by należycie odczy-

puszczalną, aby biedne Wiino, ma-!

to jak dotychczas jeszcze wypadki duje podniesienie
}

 

DZIENNIK MILENSKI

W dniu 1 stycznia weszla w žy-
cie ustawa o ubezpieczeniu spo-
łecznem t. zw. ustawa scaleniowa,
oraz rozporządzenie wykonawcze do
tej ustawy.

Sprawa wejścia w życie wymie-
nionej ustawy oraz rozporządzeń
wykonawczych była przedmiotem
szeregu wystąpień Centralnego
Związku Przemysłu Polskiego, który
wskazywał, iż zarządzenia te zwię-
kszając obciążenia zakładów pracy,
odbija się ujemnie na sytuacji zy-
cia gospodarczego.

Ustawa scaleniowa wprowadza
,nowe ubezpieczenia inwalidztwa i
|starości oraz podwyższa opłaty na
|ubezpieczenie od wypadków. Te
,nowe obciążenia okażą się sżczegól-
nie dotkliwe dla wytwórczosci woje-

centralnych, wschodnich i
południowych.

Również poszczególne rozporzą-
dzenia wykonawcze zwiększają, zda-
niem słer przemysłowych, dotych-
czasowe obciążenia wytwórczości.
Rozporządzenie, ustalające składki
w ubezpieczeniu od wypadków, nie-
zależnie od wprowadzonego przez
justawę dodatku w wysokości 0,3
proc. zarobku pracownika, przewi-

jednostki taryfo-
wej z 0,05 na 0,06. Praktycznie
równa się to dalszemu podniesieniu
składek o 20 proc. Pozatem opłaty
mają być dodatkowo zwiększone

 

Sfery przemysłowe wobec ustawy
sealeniowej.

wyższych od dotychczasowych kate-
goryj niebezpieczeństwa w stosunku
do przedsiębiorstw o poważnem za-
trudnieniu i roli gospodarczei. Zmia-
ny te bez dodatku w wysokości 0,3
proc. powiększą dotychczasowe о-
płaty wielu gałęzi produkcji o bar-
dzo poważny odsetek, który prze-
ciętnie wyniesie blisko 50 proc., a
'w szereśu wypadków nawet prze-
kroczy 100 proc.

Rozporządzenie o zniesieniu grup
zarobkowych w ubezpieczeniu pra-
cowników umysłowych, mimo, że
pozostawia formalnie bez zmiany do-
tychczasową stopę procentową skła-
dek, w rzeczywistości znacznie je
podwyższa drogą czysto technicznej manipulacji. Przeprowadzone  bo-
wiem w ten sposób zniesienie grup
zarobkowych i obliczanie składek
jod rzeczywistego zarobku spowodu-
je nieuzasadnione względami na kal-
kulację finansową ubezpieczenia,
zwiększenie dotychczasowej składki
yw granicach do 20 proc.
j Wreszcie rozporządzenie, ustala-
jjące granicę zarobków, od których
składka obciąża w całości praco-
,dawcę, ustala, że za robotników,
(otrzymujących wynagrodzenie w na-
jturze lub w wysokości nieprzekra-
| czającej 2 zł. dziennie, składkę we
wszystkich ubezpieczeniaca płacić
będzie pracodawca. Dotąd w ubez-
|pieczeniu chorobowetn składka w

 

NAJNOWSZA ZDOBYCZ POLSKI
PIERWSZY KRAJOWY NOŻYK

£ PODŁUŻNYM WYKROJEM
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«3 Aresztowanie niebezpiecznego złodzieja
w mundurze,wojskowym.

Wczoraj wieczorem policja aresz- howych.
towała żołnierza Feliksa Toma- Aresztowanie Tomaszewskiego
szewskiego, który dokonał ostatnio nastąpiło w  melinie ‚ złodziejskiej
|w mieście szeregu włamań i kra- przy ulicy Kałwaryjskiej 107, wktó-
dzieży. rej kiedyś mieszkał znany złodziej

Jak ustaliło dochodzenie Toma- Tereszko.
szewski stał na czele szaśki złodziej-| W czasie rewizji przy Tomaszew-
skiej i przewoził skradzione rzeczy skim znaleziono wytrychy oraz inne
dorożką, przyczem stale opuszczał narzędzia do włamania. 3
opaskę od czapki, co sprawiało wra-| Osadzono go w areszcie.
żenie, że jedzie on w sprawach służ- Е

Walka krwawa między hyjenami licytacyjnemi
Wczoraj wieczorem na ulicy Krawca przewieziono do szpitala

Lwowskiej wynikła krwawa bójka|żydowskiego.
pomiędzy członkami dwóch grup za- Koledzy Krawca usiłowali po-
wodowych przekupniów  licytacyj- lmścić krzywdę na osobie jegory:
nych. wala Elchonesa, który zdołał się
M czasie bójki został ciężko ran- zamknąć w jakiemś mieszkaniu iza-

=“ "me
Le wodANG

przez związki lokatorskie jest nadal |przez zmianę średnich klas we- całości opłacana była przez praco-
|wnątrz niektórych kategoryj niebez- |dawcę tylko za robotników, pobie-
jpieczeństwa i przez zastosowanie rających wynagrodzenie w naturze.

Życie gospodarcze.
O EKSPORT BECZEK WILEŃSKICH,

ny Berek Krawiec, który był w
swoim czasie wmieszany w aferę!
porwania ośmioletniego Lejbowicza.

Z POGR

barykadować drzwi,
Kres zajściu położyła przybyła

na miejsce wypadku policja. :

ANICZA.
Prace nad zorganizowaniem eks-

„portu beczek wileńskich do Amery-
iki nadal prowadzone są bardzo in-
tensywnie i podobno rokują wszel-
kie nadzieje pomyślnego rozwiązania
Przed kilku dniami wileńska Izba
Rzemieślnicza otrzymała list
przedstawiciela importerów amery-
kańskich w którym donoszą oni, że

Wyrobami Inianemi wileńskiemi
zainteresował się Egipt.

W. ostatnich czasach iedna z naj-
poważniejszych tamtejszych firm

— Z karty żałobnej. Wracając ze
studjów do rodzinnego miasta na fe-

zostalismy wiadomością o: śmierci śp.
ks. kanonika Lewickiego, członka tywali zarządzenia egzekucyjne, a

jeśli nie są biegli w piśmie winn
oyć przeegzaminowani z języka
polskiego. !

SPRAWY PODATKOWE,
— Przesunięcie terminu zeznań

o dochodzie. Rozporządzeniem Mi-
nisterstwa Skarbu termin składania
przez osoby fizyczne i spadki waku-
jące zeznań o dochodzie, wyzna-
czony w art. 50 ustawy o państwo-
wym pódatku dochodowym został
przesuniety na rok podatkowy 1934
z dnia 1 marca do dnia 1 maja
1934 roku.
— Obowiązek zgłaszania służby

domowej do ubezpieczalni społecz-
nej. W związku z szeresiem wątpli-
wości, nasuwających się w kwestji
zgłaszanią pracowników do ubezpie*
czalni społecznych, wyjaśnić należy,
że każda osoba, posiadająca służbę
domową (chociażby tylko jedną słu-
žącą), obowiązana jest zgłosić przed
15-ym b. m. do ubezpieczalni spo-
łecznej zarówno służbę, jak i siebie,
jako pracodawcę. Zgłoszenie służą-
cej dokonywa się na formularzu
Nr. 1, zgłoszenie zaś pracodawcy na
formularzu Nr. 7., Zgłoszenia skie-
rować należy do Kasy Chorych.

Na formularzu zgłoszenia zakła-
du pracy w rubryce „rodzaj zakładu
pracy” wypisać należy „mieszkanie
prywatne“ lub „gospodarstwo domo-
we'. W. rubryce „dokładne brzmie-
nie firmy' wypisać należy oczy-
wiście tylko imię, nazwisko i adres|.
pracodawcy zgłaszanej służącej.
— 2 miijony złotych do ścią-

gnięcia w drodze egzekucji. W
ciągu 1933 roku władze skarbowe
za różne podatki oraz zaległości z
lat 1929—30—31—32  sporządziły
około 19 tys. nakazów egzekucyj-
nych na sumę przeszło 2 mil. zł.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Ujawnianie cen. Ministerstwo

Spraw Wiewnętrznych przypomniało
okólnikiem o obowiązku ujawnianiaj
cen na artykułach powszechnego
użytku. № myśl obowiązujących
przepisów należy wskazać cenę
wszystkich artykułów na wystawie,
a wewnątrz sklepów muszą być wy-

į

i

wieszone na widocznem miejscu
szczegółowe cenniki. Za artykuły
pierwszej potrzeby uważane są
również odzież, obuwie etc.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Z Koła Polonistów. Dziś, ze-

branie Sekcji Literatury Współ-
czesnej. Na porządku dziennym refe-
rat kol. Gajdowskiej: „Duhamel —
Żywoty Męczenników” oraz repor-
taż kol. Z. Folejewskiego: „Shaw —
Przygody czarnej dziewczyny”. Po-  czątek o godz, 4 pp.

„Koła. Przyjaciół Akademika  Pol-
skiego w Wilnie“.

Że śmiercią ś. p. ks. Lewickiego
utraciliśmy nietylko członka K.P.A.,
ale także szczerego przyjaciela mło-
dzieży studjującej w Warszawie,
Lwowie i Poznaniu, który oprócz tro
,skliwych starań poczynionych do za-
silenia naszych funduszów często po
krzepiał nas dobrem słowem i radą.

Przejęci do głębi utrutą czcigod-
nego księdza i przyjaciela składamy
hołd Jego pamięci.

Akademickie Koła  Wilnian w
Warszawie, Lwowie i Poznaniu.

— Zarząd S$odalicji Marjańskiej
FAkademic ek U. S. B podaje da
wiadomości, że w niedzielę dn. 14
b. m. o godz. 10ej punktuulnie od
będzie się zebranie Sekcji Euchary-
stycznej z referatem sod. Ireny Sta-
szewiczówny p. t. „Sakrament Mał-
żeństwa”.
— Zarząd S, M. A-czek w Wilnie

zawiadamia wszystkie sodaliski, że
dn. 13 b. m. o godz. 20 m, 15 odbę-
dzie się w kaplicy SS. Urszulanek
(Skopówka 4) konferencja sodali-
cyjna.

ZABAWY.
— Jasełka dla dzieci pocztow-

ców. Staraniem Pocztowego Przy-
sposobienia Wojskowego odbędą się
w dniu 14 stycznia r. b. (w niedzielę)
o godz. 11 rano w Maiej Sali Miej-
skiej (ul. Końska 1) Jasełka-choinka.
W programie „Polskie Jasełka”

w trzech odsłonach, w wykonaniu
Sekcji dramatycznej P. P. W. z u-
działem chóru i orkiestry symfonicz-
nej P. P. W. oraz baletu Szkały Mo-
rawskiego.

Jasełka zakończy bezpłetna lo-
terja cenniejszych podarków oraz
obdarowanie dziatwy łakociami,

Wstęp wolny tylko dla dzieci i
towarzyszących im rodzin pocztow-
ców.
— Dancing. Staraniem Koła Medyków

U. $. В. w dniu 13 stycznia 1934 r, (sobota)
w cukiern. Czerwonego Sztralla (róg Mic-
kiewicza i Tatarskiej) odbędzie się Dancing
Towarzyski, na który zapraszamy wszyst-
kich. Wstęp 1,50. Akad. 090 gr. Bufet
własny.

p

Świetlica
dla gazeciarzy

Od poniedziałku rozpoczyna fun-
kcjonować, zorganizowana  stara-
niem Narodowej Organizacji Kobiet
świetlica dla małoletnich spizedaw-
ców gazet.

Świetlica mieści się w. lokalu
własnym N. O. K. przy ul. O;zeszko-
wej 11 m. 1.

Zapisy przyjmują się od dziś w
godz. 4!/» do 6 wiecz. ь-4

od |

° z + - „|rje Bożego Narodzenia, zaskoczeni

„w najbliższych już dniach ma przy-
jbyć do Wfilna, jak zresztą i również i
,do innych miast polskich ich przed-
jstawiciel, który delegowany został
do dostarczenia transportu beczek.

| Jak się dowiadujemy ogółem zo-
stanie w najbliższym czasie wyeks-

i portowanych do Ameryki 20.000 be-
czek, w tem z Wilna około 1500.

EGIPT ZAINTERESOWANY LNEM POLSKIM.
see się do eksporterów  pol-
skich z prośbą o podanie warunków,
jna_jakichby mogły eksportować
lz Polski wspomniane wyroby.

„Teatr I muzyka.
„|= Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

| godz, 8 wiecz. „Kobieta i szmaragd”.
| przygotowaniu świetna  komedja

współczesna Hasenclevera „Pan z towa-
rzystwa".
— Jutrzejsza popołudniówka, Jutro o

rgodz. 4 popoł. dany będzie po raz ostatni
|reportaż sceniczny „Fraulein Doktor“. Ce-
|ny propagandowe, `

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś po
cenach zniżonych „Pod białym koniem”,

winy-Dolskiej w „Lutni”* Dziś o godz. 4
popoł. znana ze swej pedagogicznej dzia-
łalności Larysa Sawina-Dolska wystąpi przy
udziale swego studjum w prześlicznym ba-
łęcie Czajkowskiego „Dziadek od orze-
chów”.
— Niedzielne przedstawienia w „Lutni“,

Jutro teatr czyny będzie dwukrotnie: o g. 4
popoł. ukaże się raz jeszcze „Piod białym
koniem”. Ceny zniżone. Wieczorem o godz.
8.15 ujrzymy świetną rewję świąteczną „To
dla was wszystko”. Ceny miejsc zniżone.

-— Wieczór Hanki Ordonówny w „Lu-
tni"* We wtorek Hanka Ordonówna czaro-
wać będzie słuchaczy wykonaniem całko-
wicie ct piosenek.

— „Marjetta“ w „Lutni“. Codziennie
odbywają się przygotowania do wystawie-
nia pełnej humoru i pięknych melodyj efek-
townej operetki „Marjetta”. Premjera za-
powiedziana na środę 17 b. m.

— Bajka dła dzieci w „Lutni*, Nie-
dzielny poranek w „Lutni”* wypełni bajka
świąteczna „Dziadzio Piernik i Babcia Ba-
kalja" w wykonaniu art. dram. i zespołu
dzieci Po akcie Il-gim św. Mikołaj rozda
dzieciom słodycze z firmy A. Połoński.
Ceny miejsc od 25 gr.

 

 

— Wileńska Orkiestra Symioniczna.
I-szy Poranek Symioniczny. W niedzielę,
dn. 14 b. m. odbędzie się w Sali Konser-
watorjum (ul. Końska 1) l-szy Poranek
Symfoniczny z cyklu koncertów symfo-
nicznych, zorganizowanych przez Wil. Or-
kiestrę Symfoniczną. W poranku niedziel-
nym biorą udział Wil. Orkiestra Symfo-
niczna pod dyr. M. Kochanowskiego oraz
znakomity pianista Mieczysław Munz, któ-
rego występy spotkały się wszędzie z nad-
zwyczajnem powodzeniem.

W programie utwory Mozarta, Wagne-
ra, Dobrzyńskiego, Litolia i t. d. Początek
o godz. 12 w poł. Ceny miejsc od 50 gr.,
dla uczącej się młodzieży po 30 śr.

Towarzystwo Muzyki współczesnej
urządza w poniedziałek w sali Związku
Literatów (Ostrobramska 9) wieczór, po-
święcony utworom muzyki nowoczesnej,
Początek o godz. 8 wiecz.
— Teatr Objazdowy — gra świetną ko-

medję A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny”
dziś 13. L i jutro 14, I. w Drui, 2
— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś (pocz.

seansu o godz. 2) doskonały film „Scher-
lok Holmes”. Na scenie „Agena! ”,

Z ZA KOTAR STUDJO,
Muzyka polska.

 

pinowskiego z udziałem Henryka Sztompki,
zawiera o godz. 18,20 audycję złożoną z
utworów Chopina, Szymanowskiego, Wie-
niawskiego, Karłowicza i  Statkowskiego
w wykonaniu wybitnych solistów polskich i
obcych. Jak widać z nazwisk kompozyto-
rów, jest to audycja przeznaczona dla mi-
łośników muzyki poważniejszej,

Dla lekkoduchów.
O godz. 20-ej rozpoczyna rozgłośnia wi-

leńska z niecierpliwością zawsze oczekiwa-
ną „godzinę życzeń”, podczas której po-
słuszny gramofon radjowy stara się zaspo-
koić gusta amatorów muzyki lekkiej, ta-
necznej i sentymentalnej, Tanga, piosenki,
fokstroty, bluesy i inne przeboje rewjowe
tworzą mozaikę, która interesuje nietylko
korespondentów „godziny życzeń”, ale i
szerokie rzesze zwolenników kabaretowej
produkcji. 

zlikwidowanie litewskiej szajki przemytniczej
Na granicy  polsko-iitewskiej w uchwytną, gdyż opłacając mieszkań-

okolicach  Łoździej zlikwidowano ców wsi granicznych, stale była w
szajkę przemytników, złożoną z 5|porę powiadamiana o mającej nastą-
osób, na czele z osławionym prze-|pić obławie.
mytnikiem i koniokradem Wincen- | Mironis w latach 1926—30 był
tym Mironisem, który jest poszuki- „członkiem szaulisów, a w roku 1931
wany przez władze litewskie i pol- instruktorem narciarskim przy sek-
skie. Szajka Mironisa, duskonale cji sportowej w Kalwarji.

Dzisiejsze widowisko baletowe Sa-,

Program sobotni, oprócz koncertu cho- ||

obeznana z terenem, była nie-

Malajskich.
Kongres drogowy, który się nie-:

dawno odbył w Warszawie, zwrócił|
uwagę społeczeństwa na katastrofal-|
ny stan naszych dróg kołowych. W|
lzwiązku z tem pozostaje niezwykle
„mała ilość samochodów w naszym
| kraju. — Wprawdzie w roku ub. licz
ba samochodów zaczęła znowu wzra
stać, ale nie dochodzi jeszcze do te-
"go poziomu, z jakiego zepchnęty ją
stynne pomysłyb. min. robót publicz-
'nych, gen. Norwid Neugebauera. |

Statystycy obliczają, že w Polsce'
na 10.000 mieszkańców przypada 8
samochodów, natomiast w Kumunji
17, w Czechosłowacji 67, na Cejlonie
37, na wyspach Malajskich 71 i t.d.
Nie wspominamy tu oczywiście o
Niemczech lub Francji, gdzie tabor
samochodowy jest ogromny,
Mógłby ktoś powiedzieć, że w nie-

których „dzikich'* krajach rozwinął
się ruch samochodowy ze szkodą dla
ruchu kolejowego, że zamiast budo-
wać koleje, buduje się autostrady.
Niestety. u nas także sieć kolejowa
jest jeszcze wciąż niewystarczająca,
a ruch kolejowy słabnie. W: okresie
od stycznia do sierpnia 1933 r. koleje
dały 34 milj. zł. deficytu, choć preli-
minarz budżetewy przewidywał, że
w ciągu roku koleje dadzą 50 milj.
zł. czystego dochodu.

Podobnie jest z pocztą. W: pierw-
szych 7 miesiącach bieżącego roku
budżetowego deficyt poczty wynosił
3 milj. zł. Jasne zatem, że poczta nie
da 35 milj, dochodu, jaki na r. 1933-
34 przewidywał preliminarz budże-
towy,

—->

KRONIKA POLICYJNA.
— Z mieszkania p. Teodora Szwane-

bacha (Jakóba Jasińskiego 6) skradziono
części do wanny i inne drobne rzeczy,
łącznej wart. 250 zŁ W toku dochodzeń
skradzione rzeczy znaleziono u pasera
Bersztela Mowszy (Juljusza Klaczki). Dal-
sze dochodzenie wykryje zapewne złodziei.

WYPADKI
— Nieszczęśliwy wypadek. 74-letni

Sulżycki Adam (Betlejemska 29). pośliznął
się, przechodząc przez podwórze domu
Nr. 5 przy Ostrobramskiej, upadł i złamał
prawą nogę. Pogotowie odwiozło Sulżyc-
kiego do szpitala św. Jakóba w stanie nie-
zagrażającym życiu.

 

—

POLSKIE RADJO WILNO,
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.
49.25: Kwadr. poetycki. 19.40 Wiad. sport
20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.60: Skrzyn
ka techniczna. 21.20. Koncert chopinowski.
22,05: Wycinanki krakowskie. 23,00: Kom.

lustach wszystkich,
|,nowa Panama'*, wobec której jak-

 

Gorzej niż na.wyspach">>>"
tajci

kase :Polskąc.

Jak żydzi korumpują
Francję,

Z Paryża donoszą: Skandal ba*
joński czyli aiera Stawiskiego, ży-
dowskiego oszusta, który ukradł 0-
koło 650 miljonow, jast naturalnie na

Prawdziwa to

 

żeż bledną atery innych żydowskich
malwersantów: Marty Hanau czy
Uustrica.

Oszust już w latach 1915 i 1919
był aresztowany za nadużycia; w r.
1%25 miał ponownie do czynienia z
policją za podrobienie czeku; następ
nie zaś na małą skalę okrad! miasto

Orlean, w sposób, który na wielką
skalę zastosował w Bajonnie, Za każ
dym razem, śdy miał odsiedzieć w
więzieniu karę, lekarz specjalista(!)
wystawiał świadectwo, iż Stawiski
ulega zaburzeniom mózgowym.

Po takiej przeszłości jakże można
było temu żydowi powierzyć organi-
zację domu zastawnego w Bajonnie?
Dziwna to doprawdy tajemnica.

Stawiski był niezawodnie gen-
iuszem w swoim rodzaju, genjuszem
linansowym, a przytem miał tupet
niesłychany. Pierwszy dostarczył
tworzącemu się domowi zastawnemu
200.000 ir. zaznaczając, że pragnie
pozostać donatorem anonimowym.
Dyrektorem jednak tej instytucji zo-
stał p. Tissier, kompan Stawiskiego,
a rzeczoznawcą do oceny  biżuterji
inny wspólnik: Cohen (oczywiście
również żyd).

Stawiskiemu nie brakowało naj-
wyższych poleceń, mianowicie od de '
putowanego (a zarazem mera, Bajon
ny) p. Gerata. Instytucję bajońską po
pierał również jeden z były:h mini-
strów handlu w gabinecie p. Herriota
oraz p. Dalimier, minister koionij,

Stawiski odgrywał zreszią rolę
wspaniałomyślnego księcia ze wscho
du i przyjmował u siebie świat poli-
tyczny i finansowy; podejmował
wszystkich z niesłychanym przepy-
chem; gdy tylko mógł oddawał róż-
nym  osobistościom duże usługi:
iednym pożyczał pieniądze innym
płacił drugi,

Znany w największych hotelach,
otaczał się ogromnym luksusem; 'u-
częszczał do największych sal gry.
Wielki ten awanturnik umiał rów-.
nież dotrzeć do serc niewieścich, a
w momencie psychologicznym znik-
nąć, unosząc jak sen jaki złoty miljo-
rowej wartości prawdziwą biżuterję. .
ponieważ fałszywa spoczywa po. dziś
dzień w ognitrwałych kasach domu.
zastawnego w Bajonnie, ;

Jest rzeczą pewną, iż z punktu
widzenia moralnego, autorytet obec-
nego rządu bardzo na tem ucierpiał.
Wlmieszane bowiem w ten skandal
są dotąd wyłącznie osobistości, na-
leżące do grupy radykalno-socjali-
stycznej. Rógime'owi obecnemu, о- meteor. 23.05: Muzyka taneczna. W godzi-

mach wiecz. przewidziana jest retransm. st,
zagran. bajońska zadała ciężki cios.

statnio mocno się chwiejącemu, afera

  
    

   



Z KRAJU.
Zbroednicze osłabienie mostu na rzece Wace.

DZIENNIK MILENSKI

|zatarg przy wyrębie lasuw pow. słonimskim

|  NOWOGRÓDEK (Pat). W dniu

|9 b. m., podczas wywożenia

lz lasu maj. Andrzejewo. pow. sło-

Sprawą zatargu między miejscowy"

drzewa |mi kupcami drzewnymi a furmanami

zainteresował się słonimski starosta

 wa

Kto wygrał na loterji?
10247 14473 16221 18425 23275 26582 31147

33736 35850 37244 38795 43750 48623 49717

53906 58758 62168 68497 70230 71553 73581

19292 91969 91896 101046 103371 104458

W czwartkowym dniu c'qgnienia IV-ej
klasy 28 loterji państwowej główne wygra-
ne padły na następujące Nr. Nr.:

I i II ciągnienie,

|nimskiego, zastrajkowali miejscowi powialowy. Na skutek jego inter- Po 15000 zł. n-ry 150431 153707, 106120 107122 107282 111613 112091 114855

WILNO—TROKIL Oneścaj wie- ;wicza Józefa ze wsi Górale gm. troc- |furmani domagając się podwyżki za- wencji wywożenie drzewa już wczo- SA 10.000 zł. n-ry: 9942 75215 136222| 114954 121213 122827 127476 127906 132520

czorem stwierdzono, żejacyś osobni- |kiej. Towarzyszył mu Fiedorowicz |robków. Strajkujący usiiowzli przy- raj częściowo wznowiono : strajk 254 2000 21. nry: 9117 25101 23756 R: o 5 is 150257 159577

tem przeszkodzić wywożeniu drze- jest na ukończeniu. 35836 50135 70522 135957 145307 146394 WARSZAWA (Pat). W, 5-m dniu cią-

cy spiłowują słup i dwie podpory,|Wincenty z tejże wsi oraz dwaj inni

zabezpieczające przed krą lodową, |osobnicy, o nieustalonem narazie

mostu na rzece Waka, koło wsi Lu- nazwisku. Słupy spiłowywano na

dwikowo.  Osobnicy ci, spłoszeni, opał. Wincenty Fiedorowicz był już

uciekli, pozostawiając sanki i spiło- | karany sądownie 8-miesięczremwię-

wane słupy. Ustalono, że pozosta- | zieniem za spiłowanie słupa tele-

wione sanki są własnością Fiedoro- graficznego.

Szajka fałszerzy monet srebrnych stanie

przed sądem.
Na terenie powiatu dziśnieńskie- Przed sądem stani2

go i brasławskiego zostały ukończo- | oskarżonych o fałszowanie 1 kolpor-

ne dochodzenia śledcze przeciwko towanie fałszywych monet.

szajce fałszerzy monet srebrnych. |

Fabryczka fałszywych monet.

Na terenie gm. jaźwińskiej wła-,

dze policyjne wykryły w domu ślu- gotowych falsyfikatów oraz narzę-

sarza Stanisława Niemkowa war- |dzia, ołów,

sztat fałszywych monet. ,nia monet.

Ciekawa statystyka walki z samogonką.

17 osėb,:

W. czasie rewizji znaleziono 28

cynę i t. p. do talszowa- |

|wa przez furmanėw z innycl: okolic.|

SIT LI SIA TITTIE

Niedoszły pojedynek
Turgieniewa i Tołstoja.

Nie tak dawno, z okazji 50-levie śmier- Autor „Zmartwychwstania* ma inne

ci Iwana Turgieniewa, prasa literacka peł- zdanie o tej sprawie,

na była wspomnień o znakomitym autorze | — Nie podzielam pańskiego zapatry-

| „Opowiadań myśliwskich*, Ale wśród wie-,wania. Mała panienka dostatnio ubrana,

jlu interesujących szczegółów prawie zupeł- |która trzyma na kolanach łachmany bieda-

|nie pomijano literackie stosunki Turgienie- | ków, robi na mnie wrażenie komedjanctwa.

wa, szczególnie z Dostojewskim i Tołsto-| To zdanie jest oliwą do ognia. Odpo-

jem. Obecnie „Les Nouvelles Litteraires"|wiedzi stają się ostre:

| przynoszą ciekawą notatkę o zajściu, jakie | — Jakto, pozwala pan sobie powiedzieć

| miało miejsce między Tołstcjem a Turgie- |eoś podobnego?

| niewem i które o mało co nie doprowadziło| — Dlaczego mam przemilczeć to, co

| do pojedynku na bardzo ostrych warunkach.|myślę?

i Rzecz miała się tak: Wtedy Turgieniew, nie panując już nad

Rok 1861. Turgieniew bawi u autora| sobą, krzyczy: — Oh! Ja Pana nauczę mil-

| „Wojny i Pokoju”. Pije herbatę i gawędzi czeć! — I rzuca się na Tołstoja. Wchwilę

W pewnej chwili rozmowa doprowadzado |potem odzyskuje panowanie nad sobą, jąka

tego, że Turgieniew zaczyna chwalić an- słowa przeprosin i odchodzi.

 

| 147405 163309.
Po 1,000 zł. n-ry: 340 4940 5306 6016

6271 5680 9418 9688 10746 11345 16077

17570 18695 23567 23733 39750 50415 51597

52601 52769 58625 68169 76590 75649 81988

88153 86286 89323 88615 100581 100655

101591 115369 120538 126914 144211 147727

153801 156013 157050.
IM i IV ciągnienie.

10.000 zł. — 56445.

Po 5.000 zł wygrały numery: 21608

50364 103528 124755 124904 145907 153286

159496.
Po 2.000 zł. wygrały numery: 9626

13173 16490 18560 20597 23283 28902 47942

53592 56817 57688 61012 63937 70817 72618

90500 107146 115600 135656 150517 163124

163461 166944.

Po 1.000 zł. wygrały 10131

——————————

numery:

śnienia większe wygrane padły na numery

pastępujące:
Zł 250.000 wygrał Nr. 149.476.
Po 10,000 zł. wygrały Nr Na.:

i 125.662.
Po 5.000 zł.

137.048, 139.109.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,70—124,01—123,39. Gdańsk 172,95

—173,32—172,52. Holandja 357,87—358,71—

356,97. Kopenhaga  129,90—130,55—129,25.

Londyn 28,98—29—29,13—28,85. Nowy Jork

5,69—5,72-—5,66. Nowy Jork kabel 5,70—

5,701/3—5,73— 5,67. Oslo 145,75—146,50—

145,00. Paryż 34,87—34,96—34,78. Szwaj-

carja 172,32—172,75—-171,89. Wiochy 46,72

—46,84—46,60. Berlin w obrotach nieoli-

33.538

— 82.442, 88.045, 123.733,

 
sobie przyporanieć, że zaraz pana przepro”

siłem. Jeżeli zaś idzie o przyczyny mojej

niechęci do pana, nie mam zamiaru teraz

ich dyskutować, Historja pokazuje, że żadne

usiłowania pogodzenia się między dwiema

naturami, tak kontrastowemi, jak nasze, nie

mogą doprowadzić do pozytywnych rezul-

tatów, Dłategoż też uważam za pożyteczne,

cjalnych 211,48. Tendencja niejednolita.

\ Papiery procentowe: 3 proc. pożyczka

„budowlana 41,75—42,20. 4 proc. inwesty-

cyjna 106,25. 5 proc. konwersyjna 54,50.

15 proc. kolejowa 50. 6 proc. dolarowa

|59,13.  Dolarówka 51,50.  Stabilizacyjna

58,25—58,63—58,50 i drobne 58,75—58,88.

8 proc. obl. bud. B. G. K. 93. 4 i pół proc.

IL. Z. ziemskie 50,50. 5 proc. L. Z. warsz.

|64—63,75. 8 proc. L. Z. warsz. 53,88—53.

Tendencja dla listów i pożyczek przeważ-

 

gielską guwernantkę swojej córki i bardzo W godzinę później do Turgieniewa
' ‚ Rf ko p a nawet konieczne zawiadomić pana, że od | pie mocniejsza.

pochlebnie wyraża się o jej wpływie na zgłaszają się sekundanci Tołstoja i wręczają dziś wszystkie moje stosunki z panem zo-| Akcje: Bank Polski 86,50—86,25—85,50.

| Cukier 18,75. Lilpop 10,35—10,40. Stara-

 

Władze skarbowe sporządziły cie- „sprzedawanie 1 nabywanie samo-

kawą statystykę walki z tajnem go- gonki świadomie ukarano admini- ja oko

rzelnictwem w roku 1935 na terenie stracyjnie i w drodze sądowej prze-

okręgu wileńskiej Izby Skarbowej. lszło 1000 osób. Kar i grzywien na- | — Niech pan sobie wyobrazi mówi Tur-
taką kartkę: „Wymagam satysiakcji, ale to

nie będzie w rodzaju tych pojedynków li-
stają zerwane”. | = 2 a

+ 4 ° dia 10, 10,40. -

Tolstoj na list nie odpowiedział, ale Ak ЗОЙ Tendencja niejedno 

 

Według danych na terenie okrę- łożono zgórą 300 tys. złotych. { емем — że teraz moja córeczka nic CP które zawsze się kończą PTZY| jęszcze tego samego dnia napisał do poety| / Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-

gu Izby Skarbowej ujawniono 458| Za tępienie tajnego gorzelnictwa nego nie chce robić, tylko naprawia ubra- |dobrem śniadaniu i butelkach szampana. |Fjeta: „Turgieniew jest św.. Nie jest ko- lonowska 715%. Stabilizacyjna 90,50. Śląs-

tajnych gorzelni samośgonki, przy- przeszło 100 funkcjonarjuszy otrzy- |nia biednych dzieci, To ma być prawdziwy pojedynek. Z my- |nieczne, żeby pan w rozmowie z nim prze- kę 0 b „w. 561. Rubel 4,61

czem skonfiskowano przeszło 5 tys. mało nagrody pieniężne, zuś około| — Tołstoj, do tej pory milczący, przery- |śliwskiemi strzelbamił* milczał to wyrażenie. Przeciwnie proszę,| (piątki) i4.63 (dziesiątki). | AR

litrów gotowej wódki. 725 osób za 200 osób otrzymało pochwały i po- j wa: — I pan jest z tego zadowolony? Tugieniew przesyła następującą odpo- |żeby się o tem dowiedział, tak samo, jak | „gi

pędzenie samogonki pociągnięto do dziękowania. : — Nataralnie. W ten sposób poznaje wiedź. „Obrazilem pana, przyznaję to, bez |przez pana mimowolnie dowiedziałem sięo | „ai

odpowiedzialności sądowej, zaś za się prawdziwe oblicze nędzy. żadnego poważnego motywu. Ale. proszę |jego opinjach o mnie”,

HASGZTWODWWNAYSEZWIOTOORAOBROTOWE|REDTRAIN DATA
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TEATR - KINO DZIŚ! Całe Wilno pośpieszy podziwiać genjalneqo DZIŚ!

Roznarrości| (LINE EROOCKI ... SHERLOCK HOLMES
SALA MIEJSKA Dreszcz niezwykłych emocji I fantastycznych przygód

oraz TYGODN:K I BETTY.
; Ostrobramska 5 NA M| geile A G EN Cb rrida

| SANDACZE
| K AWIOR Astrachański

otrzymał Zwiedryński
Wileńska 36, tel. 122*.
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|
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Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowania

    

 
 

 

 

    
 

    

  

      

  

  

 
 

   

 

  

DZIŚ UROCZYSTA PREMJERA. Najgłośniejszy SUKCES światowy. me"konia12

6ó ) j>>zZ=ERGOSIA
. | iĮ DZIERŻAWY

SŁUCHAWKI

EDDIE CANTOHe "ios 0 и SERA |.ANOD: I | e a ziam ros

w roli tyt. : W PONIEDZIAŁEK „AKUMULATORY, | dowej ze,sprzedażągli

Zupełnie nowy humor, niewyzyskane dotychcz Walka byków st . ! aję flmową, !
M y go

i przez nikogo pomysły. : н 3 '1.&{.[ "ie wiazielismyna ekranie nigdy. kg, | PREMIERĄ CE | mieszkanie 3 paw.

Nad program: Po raz plerwszy w Wilnie dźwiękowa przepiękna bajca „JAŚ | MAŁGOSIA" w KOLORACH NATURALNYCH w kinie POLECA tych 1,200 zł za cały

oraz DODATKI DZWIĘKOWE. Waza się o przybycie oczątki seansów punktualnie: 2, 4, 6, 8 1 10,15. "iza ы :о"«,›'!:::‘уті;;2:с:|::'Н‹::
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Dzieje powstania lidzhiego.
wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Wydział Wileńs!.i Rządu Narodowego zastanawiał się dłużej nad

wyborem naczelnik» sił zbrojnych do powiatu Lidzkiego. Nie mieliśmy

prawie ludzi, znających sztukę wojenną. Należało ich szukać wśród dezer-

terów, lub dymisjonowanych oficerów. Narazie wybór padł na Włady-

sława Nowickiego, eks wojskowego. Ludwik Narbutt miał być zrazu tyl-

ko naczelnikiem okręgowym. Wkrótce jednak postać rzeczy się zmie-

miła wskutek nieznanych nam okoliczności.

Może uwzględniając znzjomość partyzanckiej walki, Wydział Wileń-

skiego Rządu Narodowego — mianował Ludwika Narbutta naczelnikiem

-sił zbrojnych w pow.ecie lidzkim.

mianował naczelnikiem cywilnym powiatu Cezarego Narbutta, syna Ka-

zimierza i Justyny z Mikulskich, krewnego Narbuttów z Szawr, lecz nale-

żącego do lini; Narbvitów Żmujdzkich. Zaraz po ukończeniu studjów u-

niwersyteckich Cezary wstąpił do organizacji. Uwięziony w końcu 1863 r.,

RAKTINIAI
AI

pospiesznie młodzież akademicka.

werbowanc ochotników, związując

Ludwik Narbut: czynnym był nader w temwszystkiem,

zrazu w charakterze Naczelnika Okręgowego,

Przygotowywano broń i amunicję,
ich przysiągą.

Powiat, bowiem Lidzki,
działając

jego majątek Justynianów został sk

nenkampl.

nejko, potem Czechowicz.

go pod pseudonimem „Ostroga”,

Zebrania. Obrady.

dowego przesłał Aleksandra Paradowskiegó,

wyśnany został następnie do Czerdyni w gub. Penzeńskiej.

Po powrocie do kraju zamieszkał w Mitawie, gdzie umarł, Rodzinny

onfiskowany. Nabył go generał Ren-

Naczelnikiem si jų powiatu oszmiańskiego został zrazu Mi-
reszcie Wydział Wileńskiego Rządu Naro-

dzielnego dowódcę znane-

ROZDZIAŁ V.

Powrót młodzieży. Ludwik Narbutt. Plany walki,

podzielony byt na okręgi paraljalne, które jednocześnie powstać miały,

Gdy tamte nie dawały jeszcze znaku życia — Narbutt gotów był już da

walki.. Otrzymawszy nominację na Naczelnika sił zbrojnych caiego po-

wiatu — Ludwik poiwał szabię, a ucałowawszy ją poprzysiągł walczyć

do ostatniego tchnienia...
Wyprzedził też on ogólne wypadki, podnosząc pierwszy ruch na

Litwie i wychodząc z domu dnia 1-go lutego rozpoczął partyzancką swą

działalność.
i

Natura, zdawaia się sama zachęcać do wcześniejszego wybuchu...

Ciepła bezśnieżna zima 1863 r. ułatwiła walkę, której terenem miałby być

puszcze i lasy litewskie, Narbutt chciał ubiedz nieprzyjaciela niespo-

dziewanie, nie dając mu czasu do ściągnięcia większych sił Z mapą w

Władysław Nowicki został następnie jego adjutantem. Ludwik no- | Dzień i lutego. Pierwszy ruch na Litwie. Manifest, Ks. Gintowt. Ofiary ręku nakreślał sobie pewien plan... Olbrzymie leśne obszary, łączące się

mimację tę przyjął z radością, dumny z zaufania współbraci, Cieszył się |manifestu i į skutki, Chłopi w Zabłociu. Brak broni. Sympatja ludu.|ze sobą puszcze okoliczne Rudnicka, Jagiellońska. Grodzieńska i inne

istotnie najlepszą opinią, jako wypróbowany już człowiek i dzielny ofi- Bartłomiej . Kondrat Wygnanie całych rodzin na Sybir. Zmiana przedstawiały odpowiednie do działań partyzanckich pole... Mógł się po-

usposob
grodzieńskiej... Nie czekając

cer, zaprawiony w borach partyzanckich na Kaukazie,

Zaszumiały lidzkie lasy i puszcze, powitalnym dla wodza hymnem...

Patrzał na nie z miłością i nadzieją...

Miały mu zastąpic góry i skały Kaukazu. W przepaścistych ich głę-

biach widział już torteca . W, nieprzenikliwych cieniach — miejsce dla

- zasadzek..
Z głową pełną planów Ludwik począł

- wyprawy,
W Szawrach matka znów drżała o tego ukochanego syna, którego

miedawno odzyskała i znów miała stracić... Była jednak pierwe: Polką,

niż matką i gotową ra wszystkie dla kraju ofiary...

! W. powiecie oszmiańskim Wydział Wileński Rządu Narodowego

się przygotowywać do

: - Wydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. ROA

Już się zerwał poszum w las

ków organizacyj, jak i działaczy na

szkającego przeważnie w Lidzie. B

udziału w powstaniu
Ze wszystkich wyższych 

ienia ludu,

ach królestwa, ale Litwa nie ruszała

się jeszcze organizując się i zbierając swe siły. Ruchawka naznaczona

byla na 1 kwietnia, tymczasem odbywały się zjazdy i narady, tak człon-

własną rękę,
Zebrznia takie odbywały się często u Baltazara Kolesińskiego mie-

ywał na nich Henszel, Tyszkiewicz z

Żyrmunt, Stanisław Putikamer i wielu innych.

W/ obradach p -dnoszono wciąż kwestję ludu i jego możliwego

zakładów naukowych spływała do kraju

sunąć do Wiina, lub przerzucić do guberni

więc na hasło ogólne Narbutt dnia 1 lutego opuścił Szawry.

Oprócz młodziuthiego brata Bolesława, który, nie ukończywszy

szkół za broń chwycił — miał

żoną z rządcy Duczmana, oraz kilku ludzi ze wsi i dworu. Ubrani byli

wszyscy w szare „świtki” włościańskie, przez ramię mieli przerzucone

torby płócienne na ładunki i żywność...

Narbwtt chciał, zanim się okręgi podejmą, wyćwiczyć swą garstkę

w sztuce wojennej i wydoskonalić w mustrze, by potem mieć zdolnych

pomocników. (D. c. a.) sł
„0 oikii!
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Ludwik z sobą niewielką garstkę, zło-


