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Z komisji budżetowej.
WARSZAWA (Pat) Sejmowa

komisja budżetowa pod przewo-
dnictwem posła Byrki rozpoczęła
dzisiaj rano obrady nad prelimina-

. rzem budżetowym długów państwo-
wych. Sprawozdawca pos. Hutten-
Czapski podkreślił, że skarb pań-
stwa wywiązywał się zawsze najaku-
ratniej ze swych zagranicznych 20-
bowiąvań. Z przedstawionego przez

„Dziennik Wileński" chodzi  

į m.

, W dyskusji przemawiał pos. Ry-
|mar (Kl. Nar.) oraz dyrekto: depar-
tamentu M-stwa Skatbu Nowak,
który udzielił szereśu dodatkowych|
wyjaśnień, Po końcowem grzemó-
wieniu  referer:ta posła utten-
Czapskiego, przyjęto м 2 «zytaniu
wniosli referenla i w ten sposób za-
łatwiono w drugiem czytaniu budżet
długów państwowych

 
 

codziennie.

do 16 i od  

  

     

  
   

16 stycznia 1934 r,  Cena numeru 20 gr.

Nr. 14
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GŁOWA LUEBBEGO WYSTAWIONA
W ZAKŁADZIE ANATOMICZNYM,

LIPSK. (Pat). Obiegają tu po»

arzu więziennym sądu apelacyjnego
w Lipsku. Jeden z dziennikerzy ho-
„enderskich bawi z tej racji od
dwóch dni w Lipsku, daremnie za-

biegając u władz o bliższ: infor-
jgłoski, że von der Luebbe prchowa- macje.
|'y ma być w poniedziałek ra cmen-| Jak słychać, głowa van der Lu-

ebbego wystawiona była przez kil-
ka dni w wydziale anatomicznym
uniwersytetu lipskiego.

Dymitrow i towarzysze w dalszym ciągu

PRENUMERATA: miesięczna4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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humTYDZIEŃ|
TANIEJ SPRZEDAŻY

tysięcy przeróżnych artykułów zimowych ! sezonowych organizuje

Polska Składnica Galanteryjna Franciszek Frliczka, Wilno, Tamkowa Ik 9
Olo ceny niektórych z nich:

referenta wykazu zobowiązań skar- WARSZAWA (Pat). Po zala- Art. 4901 Szale damskie 1 Art. 2324 Skarpetki [męskie
bu państwa wynika, że zadłużenie |twieniu budżetu długów państwo- pozestają Ww więzieniu libskiem. Art. <660j1 osie** ZŁ. 0,96 wos ACP ZŁ 0,32

g wewnętrzne wynosi 62.086515 zł.|wych, sejmowa komisja budżetowa| LIPSK. (Pat). Wedł: RAA AAA, с > dziecinrė bajowe Zl. 0,96 2 wełniane Zł. 0,52| zadłużenie zagraniczne 3.569.778,374 |przeszia do preliminarza bucżetowe-| : . (Pat). Wedtag pog osek, wa rėwniež w Lipsku žona Tanewa, Art. 2052 Pończochy Art. 4080 Rękawiczki męskie į
| zł. a więc ogólne RAE p go Państwowego Funduszu Drogo-a ht aa A ESSa sza 4 Art. 4687 Šai 205 Art. 4653 Pul aa Rz. `|stwa wynosi 4.196.864.890 zł. Spa-|wego. szcze į j samej celi dni. u z mają y . е rt 4658 Pulowery męskie

dek BP zagranicznych znacznie Rejerent pos. Srzednicki PRS olaa okręgowego w Lip- dniach doRosji sowieckiej która Act kius Tas wełniane ZŁ. 2, | AK S Zl. 2,24 4

zmniejszył nasze zadłużenie zagra- |przedstawia stan dróg w chwili > w której przebywali podczas jak zapewniają rodziny, miaia wyra- damskie wełniane Zł. 2,40 wełalane Zł. 2,40 Aamiczne a nawet wewnętrzne. Na |przejęcia od zaborców: i obecnie, |procesu. wdalszym ciągu nie wol- zićoficjalnie swą zgodę na ich przy- Art. 4182 Kaszujo Art. 4620 Pulowery baz 1
pożyczonych dolarach skarb pań- | Łączny wydatek na drogi i mosty |79 e. z nikim rozmawiać. prócz jęcie. ki ze” wełniane Zł. 3,08| ad os Pe Zi. 3,60 |
stwa zyskał wobec spadku dolara|z funduszów państwowych wynosi | mat ii siostry Dymitrowa Przeby-: damskle wełniane Zł. 3,693 | ЭР atdźrskia Zi 116 s,
939,718.896 zł., a na spadku iunta —| 119 milionów. Suma ta nie wystar- Art. 4675 Żakiety ч A j Art. 2342 Skarpetki aja I

i i i i-|cza j у 6 j am. ‚ ©, ‚ 3 266.424 123 zł., czyli łącznie nie li- cza jednak na budowę nowych dróg,| Samobójstwo komunisty skazanego m śmierć. Para jas | AYO dada” le Z .
cząc spadku walut skandynawskich, р ż & х й !ma co należy uzyskać sumy z innych|

 

damskie wełniane Zł. 9,— ° na clarskie Zł. 10,24
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 , A 1.006.143.100 zł.Zźródeł. 1 Tos AA BERLIN (Pat) Według ogłoszo- rej, popełnił w ubiegłą sobotę Art. 8703 Koce bajowe — — Zł, 6,50 ' Art. 8705 Koce pluszowe — Zł. 8.— '
0 kwoty naszego zadłużenia do stan zadłużenia Państwowego Fun- k ikatu, sk śmierć li więzi * 2 : R

dnia 15 lipca 1933 r. od tego czasu |duszu Drogowego na dzień ) stycz-E S płać śskócłoni zd. CC S, a E Spieszciė się przekonač! = 3

zaciągnięte zobowiazama z tytułu nia 1934 roku, który wynos: około o zabójstwo członka sttatety ochron: -, оннн AAii
з

pożyczki elektryfikacyjnej, pożyczki
narodowej i bonów inwestycyjnych
Co daje łącznie 251.412.500 zł., uzy-
skamy ogólną kwotę — 4.448.277.390
zł, co wynosi na głowę ludności
134,8. — Moratorjum Hoevera i
spadek walut poczyniły znaczne
oszczędności w naszych wydatkach.

54 milionów złotych. Mowca uważa
wpływy  preliminowane w  tego-
rocznym planie za zupełnie ;ealne.
W dyskusji przemawia'j: Pos.

Staniszkis (Kl. Nar.) uważa budżet
ten za nierealny. Omawia zły stan
dróg i mostów, stwierdzając, że
Fundusz Drogowy sprawy nie roz-

 

OrędzieRooseuelta©sprawie stabilizacji dolara
Skarb Stanów Zjedn. zabiera całe złoto. —

Burdy ukraińskie.
LWÓW. Pat—W dn. 14 b m. do

Bolechowic w pow. drohobyckim
przybyło około 40 członków t-wa
Proświta, rekrutujących się z poś-
ród młodzieży ukraińskiej z Droho-Na długi państwowe na rot 1934/35 |wiązuje. Pos. Rybarski (K.. Nar.) 1a > s ° ы й й 2

preliminuje się 194.070.000 zł., na |krytykuje działalność FunfuszuDro- Dolar stabilizowany będzie na poziomie 60 proc. omaaGG) ,
spłatę długów zagraniczny.h prze-|gowego, uwažając, že wp.rowadzenie LONDYN (Pat). Prezydent Roo- LONDYN (Pat). Zapowiedź pre- ku londyńskim zaołiarowany, w wy-|skiemi przybyli powybijali szyby w йwiduje się 118.908,390 zł, z czego na
spłatę kapitału 48.427,470 zł a na
spłatę odsetek 69.910.920 zł.
Budże. na rok 1933/34 przewidywał
w pozycji długów  zaśrasicznych
275.99..229zł, Po uzgodnieniu z rzą-
dem referent zaproponował kilka
zmia, które nie wpłyną jednak na
ogólną kwotę budżetu.

Sesja Rady Ligi Narodów.
GENEWA (Pat), 78-та sesja

Rady Ligi Narodów rozpoczęła się
dziś przed południem pod przewo-|
dnictwem polskiego ministra spraw
zagranicznych Józeła Becka.
Początek posiedzenia Rady był —

jak zwykle — pouiny.
Rada, na wniosek sprawozdawcy

delegata Hiszpanii, odestałą do pro-
cedury lokalnej trzy petycje, wnie-
sone na podstawie konwencj: górno-
śląskiej,

Sprawozdawca zastrzegł się ostro
przeciwko tonowi tej petycji, nie-
dopuszczalnej w dokumencie, skie-
rowanym do Rady Ligi Narodów.
W związku z figurującą па ро-

rządku dziennym sprawą zarządzeń
przygotowawczych do plebiscytu w

w drugiej połowie tygodnia tak, by
rząd niemiecki, jeśliby pragnął, mógł

opłat od materjałów pędnych wywo-
łało likwidację pewnej ilości samo-
chodów.

Po końcowych wyjaśniemach ko-
misja przyjęła w drugiem czytaniu

sevelt ogłosił dziś orędzie do Kon-
gresu, w którem poruszył kapitalne
zagadnienie stabilizacji dolara i re-
zerw złota,

Roosevelt m.in. oświadcza: „Zgo- bez zmian plan finansowo-gospodar-
czy Państwowego Funduszu Drogo-|
wego. | 
byč reprezentowany w Radzie pod-
czas dyskusji.

Rada poleciła sekretarzowi ge-
-neralnemu, zakomunikować rządowi
|niemieckiemu protokół dzisiejszego
| posiedzenia.
| Na początku publicznego posie-
„dzenia minister Beck powitał prze-
|dewszystkiem nowego członka Ra-
jdy, reprezentanta Argentyny p. Can-
jtilo. „Argentyna, wybrana do Rady
|w październiku ubiegłego roku, do-
|piero obecnie przysłała do Genewy
swego delegata.

Następnie Radą uczciła pamięć
zmarłego niedawno wielkie$o męża
stanu Scialoi przez powstanie.

Rada postanowiła wreszcie prze-
słać wszystkim państwom  przed-

środę.

Czy Sowlety przystąpią do Ligi Narodów?
PARYŻ (Pat). Specjalne zainte- Narodów. Przystąpienie Sewietów

resowanie budzi w tutejszych ko- do Ligi Narodów — pisze dzien-
łach politycznych sprawa ewentual- nik— wpłynie korzystnie na zbli-
nego przystąpienia Rosji Sowieckiej żenie się również i Stanów Zjedno-,
do Ligi Ni ww. czonych do Genewy. Położenie na,

Zdaniem „L'Intransigeant*, odpo-|Dalekim Wschodzie dokona reszty.
wiednie zgłoszenie wpłynie na po- Istotnie, stosunki Sowietów z а-
rządek dzienny obecnej se:ji Rady |ponją są dość naprężone. Przekształ-
Ligi Dziennik zaznacza, żepodróż |cenie na fmtiperjum może mieć rów-
Litwinowa do Stanów Zjednoczo- nież poważne konsekwencje. W
nych i do stolic europejskich utrwa-|tych warunkach — zaznacza dzien-
liła komisarza sowieckieśo w prze-|nik — przystąpienie Sowietów do
konaniu, że wajłepszym sposobem |Ligi Narodów, które prawdopodo-
zapewnienia bezpieczeństwa  Rosji|bnie zostanie zgłoszone przez am-
Sowieckiej jest jej bezpośrednia |basadora Dowgalewskieśo — na-
współpraca z innymi członkami Ligi |biera specjalnego znaczenia.

| PLAN MUSSOLINIEGO
austrjacko-węgierskiego zbliżenia.

WIEDEŃ. (Pat). „Der Morgen* utrzymania i obrony samodzielności
dowiaduje się, że włoski podsekre-' Austrji Nowy plan Miussoliniego po-
tarz stanu Ruvich, który w czwartek leśać ma na ścisłej kooperacii mię-

 

dnie z postępami, dokonavemi w
dziedzinie sprawiedliwe$śo poziomu
cen Graz z naszemi dążeniami do
ustalenia siły nabywczej dolara,
zwracam się do Kongresu z pro-
jektami ustaw, mających na celu po-
lepszenie ogólnej sytuacji finansowej|
i monetarnej, Dążeniem mojem jest
stworzenie stałych rezerw, które,
będąc w posiadaniu rządu iederalne-
go, pozwolą na ustalenie zdrowej
waluty". Po obszernem umotywo-
waniu wnoszonych projektów, Roo-
sevelt stwierdza: „Chcę się zwrócić
do Kongresu, aby na mocy specjalnej
ustawy nadał rządowi Stanów Zje-
dnoczonych prawo rozporządzania
całem złotem, będącem własnością
Ameryki i upoważnił rząd do wyda-
wania certyfikatów wzamian za
otrzymane złoto. Z ustaleniem poli-
tyki, polegającej na oddaniu do
dyspozycji rządu całego zapasu zło-
ta, jako podstawy waluty, nadszedł
moment określenia bardziej dokład-
nego wartości w złocie dolara ame-
rykańskiego”. Rząd — jak głosi da-
lej orędzie — ma być upoważniony

wszelka dewaloryzacja poniżej 60
proc. wartości dawnej dolara nie
leży w interesie publicznym.

IPosłów do Izby

zydenta Roosevelta przejęcia ma sokości 800.000 & szt. w sztabach
rzecz skarbu „państwa wszystkich |złotych, został nabyty przez skarb
znajdujących się w Ameryc< zapa- |Stanów Zjednoczonych.
sów złota monetarnego Graz zapo-
wiedź „dewaluacji dolara wywołała
w Londynie olbrzymie wrażenie.
Giełda londyńska okazała się tak ljarda dolarów. Cały ten olbrzymi
oszołomiona, że prawie wszystkie
tranzakcje zamarły. Prawie cały
„zapas złota, jaki został dzis na ryn-

|

biijacago się obecnie w Stanach Zje-

oknach kilku domów ukraińskich
komunistów W czasie bójki, jaka
wywiązała się między komunistami
a nacjonalistami, padło 8 strzałów
rewolworowych ze ztrony nacjona-
listów i kilka strzałów, danych przez
komunistów. W wyniku strzelaniny
został ranny jeden nacjonalista u-
kraiński, nazwiskiein Teofil Sniatyń-
ski.

Zapasy złota monetarnego, znaj-

dnoczonych, obliczają tu na 4/+-mi-

zapas ulegnie przeliczeniu na pod-
stawie dewaluacji dolara na 60 proc.
jego obecnej wartości,  
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Projekt nowej Konstytucji austejackiej,

 

WIIEDEŃ (Pat). Organ cfirześci-
jańsko społeczny „Welt am Abend“
ogłasza projekt nowej konstytucji
austrjackiej, opracowany przez dr.
Endela.

W/g projektu, art. 1 konstytucji
zaczyna się od slėw: „W. imię Boga
Wszechmogącego, od którego po-
chodzą wszelkie prawa, otrzymuje
lud austrjacki niniejszą konstytu-
cję”.

Z dalszych artykułów wynika, że
na miejsce dotychczasbwej Rady
Narodowej i Rady Związkowej
"wprowadza się 4 Izby, mianowicie
Izbę Gospodarczą, Radę Krajów,

arczej wy-
bierać będą poszczególne stany go-
spodarcze.

ais AEON. OA A ISI TKOIS

Naokolo niepokojow studenckich
Chwilowy spokój w czasie świąt

na wyższych szkołach węgierskich
był tylko pozorny. Obecnie w okre-
sie zapisów na nowy semestr nad-
(chodzą ze wszystkich miast uniwer-
syteckich wiadomości a nowych za-
burzeniach. W Debreczynie, Szege-
dynie i Ostrzyhomiu jeszcze przed
świętami utworzone zostały specjal-
ne komisje, składające się z 30 stu-
dentów, które uzurpowaly sobie
prawo rzeczników wszystkich  stu-
dentów szkół wyższych. Komisje
wezwały obecnie studentów. aby na
nowy semestr nie zapisywali się,
dopóki rząd nie spełni ich postu-
latów.

Postulaty te dotyczą  przede-
wszystkiem ścisłego przest: zegania
ustawy o numerus clausus, dalej ogra
niczen'a praw student. žydowskich,
na uniwersytetach, nadawan'a posad
dyplomowanym absolwentom itd.

mimo to jednak przystępują do wpi-
sów, powołując się na przysięgę, ja-
ką wobec komisyj złożyli. Władze
uniwersyteckie poczyniły zarządze-
nia aby zapobiec skutkom agitacji
uprawianej przez te żywioły. które
chcą zmusić żydowskich studentów
do trzymania się w granicacn „Ghe-
ta". Nazywa się tak kąt w salach
wykładowych, w ktyrym miejsca
mogą zajmować słuchacze żydow-
scy. W!Debręczynie studenci roz-
powszechnili w mieście 20.000 ulo-
tek. Domagają się w nich zarządzeń
antyżydowskich oraz wysuwają sze-
reg postulatów o charakterze spo-
łecznym, jak przeprowadzen'a spra-
wiedliwej reformy rolnej odpowied-
niego rozdzielenia ciężarów podat-
kowych, zarządzeń przeciw wielkie-
mu kapitałowi, bankom i kartelom
itp. Szczegół ten jest wcale charak-

Rada Krajów składać się będziei t. d.), wreszcie 6) stan prawniczy,
z 18 członków, po dwóch z każdego Izba Gospodarcza i lzba Kultury
kraju związkowego. liczyć będą razem do 70 członków.

a Państwa składać się będzie|Wszystkie 4 Izby liczyć będą razem
z 50 członków, mianowanych przez około 140 czionków. Procedura
prezydenta republiki, na wniosek|przy uchwalaniu ustaw, w/g proje-
rządu związkowego. ktu konstytucji, będzie następująca:

Rada dla Spraw Kultury zastąpi Projekty ustaw gospodarczych
miejsce dawnej reprezentacji łudo-| przedstawiane będą Izbie Gospodar-
wej. Wybory do tej Izby przepro-|czej, projekty ustaw państwowych i
wadzane będą w ramach t. zw. „sta-|kulturalnych — Izbie Kultury. W,
nów kultury", przyczemrozróżnia |obu wypadkach rząd może zasięgnąć
się sześć stanów, mianowicie: 1)|opinji Rady Krajów i Rady Pań-
stan rodzinny i wychowawczy, t. j.|stwa. Potem dopiero ustalane będą
rodzice, nauczyciele i profesorowie,ostateczne teksty ustaw, nad któ-
2) stan duchowny, 3) wolne zawody, |remi odbędzie się głosowanie przy
4) stan urzędniczy, 5) stan leczniczy | udziale Rady Państwa,

 

terytorjum Saary, delegat irancuski projekt układu, dotyczącego wspėl-|w drodze ustawodawczej do obniże- Radę Państwa i Izbę dla Spraw : Е :
zażądał, aby zwrócono uwagę rządu |žycia aarodów dla celów pokoju, nia wartości dolara najwyżej do! Kultury. „Ak (lekarze, aptekarze, RA Rae 4
niemieckiego na ten punl:t porządku Następne posiedzene Rady od- 50 proc. Dokładne zbadanie sytuacji | Izba Gospodarcza będzie obrado- е ° я : .e

4 dziennego i aby dyskusja odbyła się |będzie się najprawdopodobniej wjkaże mi jednak przypuszczać, że wałą nad sprawami gospodarczemi. Demonstracje hitlerowkie w Austrji

WIEDEŃ (Pat). Z Insbrucku do-,Insbrucku zakazał z tego powodu
noszą, że podczas odbywającychsię | dalszego ciągu zawodów. Demon-
wczoraj w Hall zawodów o mistrzo- |stranci zostali przez żandarmerję i
stwo uarciarskie narodowi socjaliści|kompanję piechoty rozproszeni. Sze*
urządzili demonstrację. Tłum, zło- reg osób aresztowano. Kilku działa-
żony z kilkuset osób, wznosii okrzy- |czy narodowo - socjalistycznych о-
ki na cześć Hitlera i śpiewał pieśni |desłano do obozu w Weller-dorf.
narodowo-socjalistyczne. Starosta w

Niemcy prewekują!
STRASBURG (Pat). Po niemiec; tyfrancuską. Specjalnie sprowadzo-

kiej stronie Renu, w mieftcowości | na orxiestra grała znaną wojenną
Fredlingen, położonej przy; moście | pieśń niemiecką: , Wir werden sieg-
nad Renem, naprzeciwko śle clciej| reich Frankreich schlagen'  Incy-
miejscowości Huningne, grupa hitle-| dent powyższy wywołał wielkie o-
rowców urządziła manifestację an- | burzenie ludności alzackiej.

 

й £

iDalszy ciąg afery bajońskiej.
PARYŻ. (Pat). Dochodrenie w,zač niewdzięczność ludzi ktūrzy ko-

sprawie afery Sltawiskiego trwa.|rzystali wielokrotnie z usłuć i pomo-
Premjer Chautemps odbył wczoraj;cy Stawiskiego. dziś zaś odżegny- konierencję z wybitnymi pzzedsta- wują się od znajomości z nim. Jak
wicielami sądownictwa. Sędzia led-| słychać angielskie towarzystwo u-
czy w Bayonne odrzucił prośbe O: |bozpieczeniowe nie zamierza wypła-
brony o wypuszczenie za. kaucją na jcić p. Stawiskiej premii asekuracyj-

terystyczny dla oceny ducka, jaki wolnosć tedaktorów Ayrnarta i Da- nej, Z drugiej strony oświadczają, żeТ przybędzie do Wiednia, przywiezie dzy Austrją i Węgrami.
propozycje Mussoliniego w sprawie! :

Reklama jest dówignią band.

panuje wśród młodzieży akademic- | riusa. Obrony wydanego przez par- nawet w wypadku, gdyby ta wypla-
kiej na Węgrzech. |lament deputowanego Bonnaurepod |ta była dokonana, państwo położy

(jął się znany adwokat pary:ki Giaffe areszt na całą sumę, wychodząc z
S s będzie driś przesłu- w:że M RODE

i chany w Bayonne. niowe acane były z pieniędzy,
Popierajcie. Polską | Dzienniki o ją wywiad £ pochodzących z nadużyć i oszustw,
Macierz Szkolną. "panią Stawiską. Stara sila ona wyka- is

Żądania te w formie ultimatum prze-
dłożone zostały rządowi. który wo-

: |bec manifestujących studentów  za-
chowuje się nadzwyczaj łagodnie.

Ze względu na powagę sytuacji,
wszystkie te komisje zostały przez
rektorzy rozwiązane. Studenci po-

   
|   
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* szkolone specjalnie do wojsy z Ro-

Na froncie sowiecko-japońskim '
nastąpiło pewne, chwilowe zacisze.!

Tem gorliwiej zajęła się Japonja

sprawami Mandżurji.  £ilkekrotnie!

już ukazywały się pogłoski o prokla-|
macji cesarstwa na czele z zbecnym ;

prezydentem Pu-yi, jak wiadomo,

potomkiem dawnej dynastji. Pogłos-

ka ta, aczkolwiek całkiem pewna,

jest jednak nieco przedwczesna.

Japonja niema zamiaru ograniczyć

się do samej tylko Mandżurii, dąży
ona do połączenia w jedno wszyst-

kich mongołów, w jedno wielkie ce-
sarstwo. Pu-yi byłby oczywiście fi-

gurantem na tronie, faktyczne rządy

sprawiałaby Japonja. Alści tradycje

cesarskie silne są śród tych ludów,

to też odezwa japońsk: do prze-
dniejszych rodów monżolskich, by

się skupiły dookoła przyszłego

władcy, wywołała skutek pożądany.

Przyszłe cesarstwo składać się ma

z Mandżurji i Mongolji pod nazwą
„Mian-mon-kuo“ przyczem , man“—
oznacza Oczywiście = Mundžurję,

„mon“ — Mongolję, zaš „kio“ (wy-

mawia się także „go”, „£o') znaczy

tosamo, co „państwo”. A więc „pań-

stwo mandżursko - mongolskie”, do

«tórego, gdyby się udało dołączy się

część północnych Chin.

Są to plany na olbrzymi» skalę,

których wykonanie, nawet przy fe-

nomenalnej energji i ruchliwości Ja-

ponji, potrwać musi conajmniej rok

lub dwa. Do tego czasu można do
pewnego stopnia uważać pokój na

Dalekim Wschodzie za zapewniony,

jako że Rosja Sowiecka :e swej

strony zapewne nie rozpoczrie kro-

ków wojennych. Z drugie, strony

jednak znawcy stosunków ra Dale-

kim Wschodzie najgłębiej sa prze-

konani, że wojna Rosji z .aponją,

chociaż nie grozi może w tej chwili,

w przyszłości jest nieunikniona.

Bardzo ciekawy odczyt na temat

powyższy wygłosił w tych dniach w

kołach wojskowych Białogredu ge-

nerał Gołowin, oficer dawnej car-

skiej armji, doskonały znawia Dale-

kiego Wschodu. Oto są jego tezy:

wojna pomiędzy Japonią a Rosją

Sowiecką wybuchnie z pewnością.

 

Z prasy
Co to jest Polska?

W naczelnym organie Stronnic-,
twa Ludowego — „Zielonym Sztan-
darze” znajdujemy rozwiązania wy-,

wołane dyskusją nad tezami konsty-,

tucyjnemi p. Cara. Czytamy tam
mędzy innemi:

„Jedno z sanacyjnych pisia ogłosiło nie-

dawno artykuł pod bardzo wymownym ty”;

tułem: „Polska — to Piłsudski”. Tytuł nie-|

słychanie wymowny bo jest on wyrazem już !

nietylko wysokiego uznania i czci dla Pił-

sudskiego, ale bardzo daleko posuniętego

pochlebstwa i duchowego lokajstwa — zna-

mion tak bardzo charakterystycznych dla

pomajowego obozu”.

W dalszym ciągu „Zielony Sztan-

dar“ tak charakteryzuje sareparo-

wany przez przywódców  sanacyj-

nych projekt konstytucji,
„Państwo — to my! Polska — to my,

wyorderowani i wyglansowani — :eszta to

motłoch, chamstwo i hołota od grzebania

się w gnoju, nędzy i zapomnieniu, oto prze-

wodnie hasło tego projektu, pobrzmiewają-

ce w każdym nieomal jego wierszu

Patrzy na to odepchnięty i odpychany

coraz dalej, poza płot spraw państwowych

chłop, prawowity włodarz Polsk', Jej naj-

wytrwalszy oracz 1 siewca; patrzy na to,

przedumuje i milczy. Przyjdzie, myśli sobie,

ulewa wiosenna przyjdzie bMiedyś burza,

Która zmyje wszystek ten brud jak zmywa

wszelkie pozostałości zimy. Myśli tak i

zbiera siły. Wczas przypomina o tem komu

trzeba, że Polska to nie kilku samozwań-

zych „zbawców”; że państwo oclskie to

niczyj prywatny folwark, lecz, że to coś

więcej, o wiele więcej!"

Jak to jednak ich złości.

Jak wiadomo, naczelnym  orga-

nem sanacyjnym jest „Gazeta Pol-

ska”, której jednym z głównych fila-

1ów jest młody Sokołow. syn stare-

go Nachum-Sokołowa, „prezyden-

12" egzekutywy sjonistycznej i jed-

rego z najwpływowszych działaczy

„anonimowego mocarstw:“.

Skoro „Gazeta Polska“ ma ta-

kich współpracowników, nic dziwi

nas bynajmniej jej niepokój z powo-

du žywiolowego wprost rozwoju ru-

chu narodowego, który po wyjściu z
murów uniwersyteckich strpniowo

ogarnia coraz szersze warstwy na-

rodu polskiego.
Swój niepokój stara ię „Gazeta

Polska” osłonić drwinami, przez któ-

ie jednakże przebija bezsilna złość.

Otóż z powodu ilustracji w

„,Sztafecie”, czasopiśmie młodych

narodowców, przedstawiaiącej czo-

ło pochodu 10-tysięcznej kolumny

młodych narodowców w Łodzi, oraz 
przyczem klęska Sowietów jest

pewna Cała polityka Japonji zmie-|

rza ku temu, by morze, dzielące

państwo wyspiarskie od stałego lą-

du, przekształcić na moize we-

wnętrzne Japonji, zapanować nad

obydwu jego brzegami, w tym celu

nieodzownie potrzebny iest Japonji

cały nadbrzeżny pas rosyjski wraz

z Władywostokiem. Powtóre, chcąc

zapewnić sobie spokojn« panowanie

w Man-mon-kuo, izolować Chiny

od wpływów komunistycznych, trze-

ba Rosję jaknajdalej odsunąć od

Wschodu, czego oczywiście nie da

się dokonać drogą pokojową

Wprawdzie zajęcie przez Japoń-

czyków Mandżukuo, oraz wzrasta-

jące ich wpływy w Monśolji, przeci-

nają w znacznej mierze Sowietom

bezpośrednią komunikację 4 China-

mi. Aliści rząd moskiewski znajduje

sposoby do dalszego szerzenia ko-

munizmu na tyłach japońskich, w

Chinach, posługując się w tym celu

przeważnie samolotami.

A oto, co powiada gen. Gołowin

o szansach przyszłej wojny:

Japonia posiada obecnie na kon-

tynencie azjatyckim dwie dywizje,

skoncentrowane w okol'cach Peki-

nu, cztery dywizje w Maudżurji i

dwie w Korei. Wojska te są świet-
nie uzbrojone i zaopatrzone, wy-

sją. Stanowiłyby one oczywiście tyl-

ko straż przednią, pozalem Japonja
jest w stanie bardzo prędks skon-

centrować na stałym ladzie około

25 dywizyj, przyczem posiadanie ko-

lei mandżurskiej pozwol: je: dosko-

nale manewrować na dwó.h fron-

tach: madmorskim i  ba/xalskim,
'przerzucając błyskawicznie swe siły
to tu, to tam, gdzie okaże się po-

trzeba. !

Siły sowieckie na Dalekim

Wschodzie wynoszą najwyże: 12 dy-

wizyj, z których część musiałaby
bronić wybrzeża i spełniał«by rolę
wyłącznie pasywną. Tylko druga
grupa, skoncentrowana w okolicach

Bajkału, mogłaby ewentualnie

przejść do ofenzywy, © ile oczy-

wiście miałaby dość sił. Ilo tego po-
trzebny byłby transport masowy
rezerw z Rosji europejskiej. furażu,

amunicii i t. p. Otóż stosunki trans*

portowe są do tego stopnia niewy-

starczające, że Sowiety mogłyby na

tej linji uruchomić zaledwie 6 par

pociągów na dobę.

wzmianki „Gazety Warszawskiej” o

wrażeniu wywołanem ukazaniem się

w teatrze Wielkim grupy młodych

"narodowców ubranych w jasne ko-

|szule, „Gazeta Polska” pisze tak: |
1 „Nie dziwimy się wcale publiczności,

która tak uważnie przyglądała sie w teatrze

| młodym Stronnictwa Narodowego Młody

człowiek, noszący (w zębach) „jasną koszu-

lę“, musi wzbudzić w każdym widzu poważ-

ne refleksje: skąd się wzięły te koszule i

dlaczego są jasne?

Byłoby np. interesującą rzeczą spraw-

dzić, czy za „jasnemi koszulami” nie ukry-

wa się jakiś potężny fabrykant bielizny,

į

 

WARSZAWA (Pat.) Dziš o godz.

12-ej w warszawskim sądzie okrę=

gowym zapadł wyrok w. sprawie

o spowodowanie katastrofy przy

ul. Krochmalnej, w czasie której

poniosło śmierć 18 osób, wskutek

zawalenia się ściany szczytowej

Wyrok w sprawie katastrofy budowlanej

DZIENNIK MILERŃSKI

który, przy pomocy polityki, cnce zrobić

ruch w swoim interesie. Byłoby rzeczą nie-

równie zabawniejszą stwierdzić, że owe

„jasne koszule” pochodzą z żydowskiej wy-

twórni bielizny, co jest przecież najzupeł-

niej prawdopodobne.

Dlaczego wybór Stronnictwa  Narodo-

wego padł na jasne koszule? Czyż cie lepiej

było pozostać przy kolorze brunainym?

Należy przypuszczać, że w sprawie ja-

snych koszul niejasną rolę odegrał związek

właścicieli pralni posiadający znaczne wpły-

wy w Stronnictwie. Jak samo doświadcze-

nie naucza, jasna koszula wymaga częstego

prania.”

Można uspokoić redaktorów „Ga-
zety Polskiej”, że ani młodzi ani
starzy narodowcy żadnego prznia się
mie boją i nawet dość częste urzą-
dzają wielkie pranie, chocieżby w
celu pozbycia się niepożądanych
elemertów typu  „konfidencjonalne-
go“, którymi ,pewne czynniki” usta-
wicznie usiłują naszpikowac Ruch
Młodych obozu narodowego, Rozu-
miemy jednak doskonale przyczyny
wstrętu, jaki do prania żywią sana-
torzy. Są politycy, którzy czują or-
ganiczny wstręt do wszystkiego, co
„jasne”. Boją się światła dziennego i
prawdy, bo w świetle prawdy zawsze
są tylko „fałszywymi graczami”...

Ale złościć się nie trzeba bo to
mic nie pomoże.

Szykany.. antypolskie.
Że Polska Agencja Telegraficzna

karmi prasę materjałem nietyle in-
formacyjnym, co partyjno-sanacyj-
nym o tem wie każdy, kto choć raz
uważnie przeczytał sprawozdania
P.A.T-icznej z posiedzeń sejmowych,
albo politycznych procesów  sądo-
wych, albo wreszcie z tak licznych
u nas akademij galówkowych

Ale mimo wszystko zdarzają się
jeszcze wypadki, które nawet ludzi
otrzaskanych z partyjnem nastawie-
niem tego typu instytucyj politycz-
nych mogą wprawić w zdum enie.

to w „Naszym Przeglądzie"
spostrzegśliśmy depeszę z Lipska,
podcyfrowaną literami P.A T. która
rozpoczyna się od słów.

„W dalszym ciągu notowane sa wypad-

ki szykan antypołskich, stosowanych z pre-

medytacją”, ;

Po przeczytaniu tych ki kunastu
słów, czytelnik spodziewa sie dowie-
dzieć o aresztowaniu, pobiciu, lub
depertacji jakichś naszych Antków,
czy Bartków. Tymczasem czytamy
dalej .i dowiadujemy się, że *oto
ostatnio

„szereś żydów otrzymał decyzje władz

lokalnych, z powodu obcego obywatelswa

odmawiające im przedłużenia terminu waż-

ności t. zw. „Gewerbescheinów”.

Gdzież tu coś „antypolrkiego“?
Antyżydowskie to jest, nieme dwóch
zdań, ale, by się dopatrzeć w tem
zarządzeniu władz niemieckich coś
antypolskiego, trzeba mieć napraw-
dę specjalne nastawienie.
Chyba że redaktorzy P.A.T-icznej

mają pewne wiadomości o ewentu-
alnem wysiedleniu tych „Polaków
właśnie do Polski, gdzie ich mamy
nadmiar,

le. Oskarżony o nieumyślne spowo-
dowanie katastrofy dyrektor firmy
Henryk Oppenheim skazany został
przez sąd na półtora roku więzienia
z zawieszeniem kary na przeciąg
3 lat. Pozostałych oskarżonych pra
cowników firmy Czesława Sobczyń- w słodowni zjednoczonych browa-

rów pod firmą Haberbusch i Schie-

Trzy fabryki krajowe śwoździ i;

drutu zawarły w końcu r. ub. poro-

zumiene, mające na celu regulowa-

nie produkcji i cen gwoždzi na ryn-|

ku wewnętrznym. Kartel ten nie wy-

czajnym wysiłkiem rząd sowiecki

potrałi cyfrę tę podwoić, doprowa-

dzając do 12 pociąśów w każdą

stronę w ciągu doby. Dle obrony

wybrzeża potrzebne są conajmniej

6 dywizyj.  Każdodzieane zapro-

wiantowanie i utrzymawie dywizji

potrzebuje 2 pociągi dziennie, czyli

że obrona wybrzeża zaabsorbowa-

łaby wszystkie siły transportowe.

Znacznie pod względem komu-

nlkacji łatwiejsza* byłaby pozycja

armji bajkalskiej. Tu możnaby skon-

centrować' i utrzymać 12 dywizyj,

ale też w tym wypadku należałoby

wyrzec się Władywostoka i wybrze-

ża, gdyż na utrzymanie obydwu

armji mie starczą środki komunika-

cyjne.
Siły powietrzne Rosji są dość

poważne, natrafiłyby jednak tu na

bardzo poważnego przeciwnika ja-
kim jest—przestrzeń. O bombardo-

waniu miast japońskich mowy być

nie może, nietylko dla tego, ze Ja-

ponja posiada świetnie zorganizo-

waną obronę, przeciwlotniczą ale

przedewszystkiem tez dlatego, że

są one za daleko położone od e-

went. bazy rosyjskiej. Tak daleko
zasięg sowieckich sił lotniczych nie

Rozbicie kartelu gwoździ.

CESE a a ATARI IVIIS E TTKORTRSESET

skiego i Stanisława Czernego unie-
winniono.

trzymał jednak próby życia i poro-
zumienie wobec nieprzestizegania
warunków umowy przez jednę z
fabryk zostało rozwiązane.

Co się tyczy walorów moral
nych żołnierza japońskiego, jego

wyćwiczenia, to przewyższa on

znacznie żołnirza armji czerwonej.

Do tego dodajmy świetny korpus

oficerski, pierwszorzędne uzbrojenie

a wyższość armji japońskiej, która

jest jedną z najlepszych na świecie,

wydaje się bezsporną.

Mówi się co prawda o ewent.

interwencji morskiej Ameryki w

którą Gołowin nie wierzy, ze wzglę-

du na olbrymią odległość i brak

odpowiednich baz morskich.
Na ogół przewidywania gen. Gio

łowina są dia Sowietów bardzo nie-

pomyślne, czemu się dziwić niena-

leży, jeżeli przypomnimy sobie, że

Gołowin jest emigrantem, ofiarą

reżimu bolszewickiego. Z drugiej
strony jednak jest on istotnie pierw-

szorzędnym znawcą wschodu, to

też strona faktyczna jego wywodów

zasługuje ze wszechmiar na uwagę.

Dziś wprawdzie Japonja zajęta

jest jeszcze organizacją Man-mon

kuo, która potrzebna jej jest jako

odskocznia i baza. Mimo jednak

chwilowego zacisza niezbyt daleki

zdaje się jest moment gdy się roz-
pocznie nowy, wielki akt w tym

a

otrzymują od Rządu

które zamieszczamy w caiosci poniżej:

Szanowna Redakcjo!

9-ciu lat pobytu w tem mieście

Foza codzieauą pracą,
dzienniki, tygodniki i miesięczniki

Vorzimmera i odmawia wysyłki
w Ameryce.

naiadawiają.

Franklin D. Roosevelt będąc
jeszcz: gubernatorem Staru  No-
woyorskiego, agitował za konserwa-
cją lasów i zalesieniem kraju, ale
prezydent Hoover, spodziewając się
cudu, któryby wybawił kraj 7 chaosu
finansowego, nie chciał zadłużać
Skarbu i trzymał się šcisiej ekonomji.
lymczasem społeczeństwo amery-
kańskie popadła coraz głębiej w
otchłań kryzysu i rewolucja omal
że stała u wrót Waszynśtonu.

Po objęciu urzędu prezydenta
Roosevelt, — jak sobie przypomi-
namy natychmiast pozamykał
wszystkie banki, doprowadził je do
porządku, a następnie — nie zwra-
cając uwagi na przestrogi . kapitali-
stów i ekonomistów wszczą
pierwsze kroki do zatrudnienia mło-
dzieży od lat 18 do 25, któcą zdemo-
ralizowana z powodu niemożności
znalez'enia zajęcia, była problemem
dla kraju. Statystyka kryminalna
wykazuje, że największy procent
przestępców, skazanych za bandy-
tyzm * morderstwo, rekrutuje się z
młodzieńców w wieku lat 18 do 25.

Ośm miesięcy upływa, czyli w
dwa miesiące po objęciu rządów,
iak prez. Roosevelt zwerbował bli-
sko 300.000 samotnych młodzieńców,
którzy w ciągu paru tygodni rozesła-
ni zostali do blisko półtora tysiąca
obozów koncentracyjnych, rozsia-
nych od północy aż najdalej na po-
łudnie całego kraju. Z początku (a
było to w maju) nie było baraków,
więc chłopców ulokowano w namio-
tach, dostawionych przez wojsko.
Dopiero w jesieni, kiedy po 6-ciu
miesiącach prezydent przedłużył
termin rozporządzenia mna dalsze
sześć, rząd zabrał się do budowy ba-
raków |

Płaca dla każdego wyznaczona
była 1 dolar na dzeń, czyli 30 dola-
rów na miesiąc, oprócz wiktu i o-
dzieży rządowej. Z tej sumy 25 dola-
rów miało być wysłanych na ręce
rodziny kandydata, zaś 5 dol wypła-
cone kandydatowi. A więc ien, kto
niemiał rodziców lub rodzeń:twa za-
leżnego pd siebie, nie miał wiele
szans dostania się do pracy. Natural-
nie, kandydat musiał być Ameryka-
ninem, albo też synem naturalizowa-
nego ojca, przed 18-tym rok:'em ży-
cia, o ile był urodzony zagranicą.
Kandydat nie mógł być żonaty.
Wyjątek stanowili — o ile mi się
zdaje — bezrobotni weterani armji
amerykańskiej, którzy byli przyj-
mowani nawet po 35-tym roku życia.

Nadzór nad poszczesólnymi od-
działami robotników lešnych mieli
oficerowie i podoficerowie armii
amerykańskiej. Mieli oni nakaz, by z
dyscypliną byli nieco łagodniejsi, niż
w szeregach wojskowych

Każdy kandydat, bez względu na
to, co przywióżi ze sobą z domu, o-
trzymywał na wstępie drobne przy-
bory do użytku codzienńego, jako to:
szczotki, maszynki do golenia, mydło
etc., prócz tego obuwie, wojskowe
ubran'e koloru „khaki“, ciepłą kurt-
kę, 2 pary bielizny, a na zimę tryko-
ty, oraz spodnie do roboty zwane
po angielsku „overalls*” (w postaci
fartucha) etc.

Zauim depresja dotknęła praw-,
dziwych Yankesów i średnię klasę
żywioiu amerykańskiego cudzoziem-
cy już od blisko 11/2 rowu stali się
ciężarem miast i miasteczek, a więc
możemy śmiało powiedzieć — i to
nas Polaków najwięcej :nteresuje w
tym wypadku, — że immigracja pol-
ska i ukraińska były pierwszemi o-
fiarami kryzysu.

[Mogę zato śmiało twierdzić, że w
owej 300.000-nej armji amerykań-
skich robotników leśnych nłodzież,
zrodzona z Polaków i Rusinów, sta-
nowi ogromny procent.

Sentyment w tem duży, gdyż
wszyscy prawie bez wyjątku rozma-
wiający ze sobą po angielsku, czują   Przypuśćmy nawet, że z radzwy- sięga. dramacia historycznym. do siebie większą wzajemność, gdy

(Specjalna korespondencja.
Od eaigrauta, b. żołnierza w. pol. otrzymujemy z Ameryki list oraz artykuł,

Korzyści Polonji z Dekretów Rooseveltm
Przeszło 300.000 chłopców w obozach leśnych. Biedne rodzny polskie

Amerykańskiego po 25 dolarów miesięcznie. Drugi
okres 6-miesięczny rozpoczęty. "

„Dziennka Wileūskiego).

Będąc jednym z uczestników kampanji 1 bataljonu 1 p. p. Legjonow, mimo-
woli tęsknota zmusiła mię do napisania
Szan. iXed. umieści, o ile temat zainteresuje czytelników,
moich, których garstka jeszcze w Wilnie się znajduje. Od blisko 13-tu lat stracitem
z nimi kontakt, i — przyznam się Panu Redaktorowi — mimo dobrobytu. nie mo-

śę się zupeinie pizyzwyczaić do tutejszego życia.
z klorem opcowaiem w Wilnie, Warszawie, a przed wojną w Wiedniu W ciągu

Troy,
wśród ogółu Polaków i Rusinow w Trcy, Ny, Albany, Cobres, Watervliet i okolicy,
ale nawet Ameryxanów, a najwięcej dzięki artykułom, które pisuję d' miejsco-
wego dziennika angieiskiego „Troy Record“,

zajmuję się tylko czytaniem. Czytam
amerykańskie,

w materjał, a bardzo tanie. Np. tygodnik „The Saturday Evening Post“ za 5 cen-
tów zawiera tak ogromną ilość artykułów, że trudno je przeczytać w dwuch wie-
czorach. Tygodnik ten liczy: w r. 1930 przeszio 3.000.000 egzemplarzy nakładu.

Tęsknię za polskiemi książkami, których w naszem mieście trudno nabyć,
a w bibljolece miejscowej ameryk. zaledwie kilkanaście starych tomów posiadają.
Pomimo, że mamy w naszem mieście przeszło 10 sklepów spożywczych polskich,
a conajmniej 30 szynków koncesjonowanych i tajemnych (prohibicyjnych), to gaze-
ty polskiej nie kupi ani na lekarstwo.
New York [imes, najlepiej redagowanej gazecie na całym świecie.

W księgarni Vorzimmera w New Yorku można wprawdzie nabyć książki
polskie, ale po jakiej cenie? Można trzy książki z Polski sprowadzić za cenę jednej
w N. Yorku. Księgarnia Gebethnera i Wolifa oddała pierwszeństwo

książek i

załączonego artykułu, który zapewne

a zwłaszcza kolegów

Brak mi tego towarzystwa,

zawarłem tysiące znajomośc. nietylko

regularnie
gdyż są nadzwyczaj bogate

©О Polsce zawsze czytam w telegramach

księgarni

broszur wprost do wychodźców

Więc, nietylko, że kulturalny Polak odczuwa brak odpowiedniego do swych
zwyczajów towarzystwa w amerykańskiem środowisku, ale i dzieci jego się wy-

Szląc serdeczny uścisk dłoni, pozostaję z wysokiem poważaniem
Józet W. Bronowicz

2336 — 16 th St., Troy New York.
'Z przyjaciół 1 kolegów moich w Legjonach pamiętam nazwiska, ale zupełnie

straciłem o nich wieści. [ymi są: por. Baliński
w 1 baonie 1 p. p. Leg.), kpt. Fieldorf, z karab. maszynowych, żonaty z panną Ko-
bylinską z Wilna, kpt. (pułk.) Kruszewski, były komendant 1 baonu 1 p. p. Leg.,
sierż. Gierlak (bez ręki), sierż. Zacios, por. S$toszko, por. Buś, por. Rzępiela, por.
Ekiert, por, W. Paczosa, ofic. kasowy, etc. etc. Nie wiem, gdzie są i co porabiają.

(miał zostać później kapitanem

w obozach zawierają znaiomość z
„rodakami“ z Chicago, Butialo lub
z dalekiej Kalitornji albo Texas. Dziś
młodzież polsko-ameryLańska wię-
cej się szczyci swojem pochodze-
niem, niż np. 20 lat temu wstecz i
nieraz wśród nich doszło do zaciętej
walki, śdy Włoch, Niemiec lub Ir-
landczyk ośmielił się nazwać kogoś
„diriy Pollock” czyli „brudnym Fo-
lakiem“,

Oileprzedtem w czasie ogó!nego
bezrobocia przeciętny  immigrant
przeklinał ten kraj i Hoovera teraz
stał się bardziej doń przychylnie
usposobionym.

Jest to rzecz warta uamysłu.
Proszę sobie wyobrazić przeciętną

ł|rodzinę polską, która od roku 1930
do maja 1933-go żyła w skrejnej nę-
dzy (w porównaniu do przeciętnej
stopy życiowej amerykańskiej),
gdzie częstokroć miesiącami w do-
mu nie można było znaleźć złama-
nego centa, gdzie dzieci musiały po-
zostawać w domu, bo były bose; ro-
dziny te były ciężarem miejskich in-
stytucji dobroczynnych. pobierały
2, 3 lub 4 dolary tygodniowo wspar-
cia w gotówce, lub też kartki na ta-
kąż sumę, ale kupować musfały po
sąsiednich sklepach po cenach wy-
$órowanych, obecnie zaś od maja
1933 otrzymują od rządu Stanów
Zjednoczonych z początkieni każde-
go miesiąca regularnie czex na 25
dolarów!

W. mieście, w którem mieszkam,
gdzie Polaków i Rusinów przebywa
stosunkowo mała ilość w porówna-
niu do Amerykanów lub Niemców,
najwięcej stosunkowo czeków dorę-

 

skich. Sami listownie mi to powie-
dzieli.

Wpróćmy teraz do początku tej
kampanji. Gdy wiadomość się ro-
zeszia o okólniku Prezydenta, wiel-
ka radość zapanowała wśrod Ame-
rykanów, a specjalnie wś'ód mło-
dzieży. Cudzoziemcy, czytający re-
gularnie pisma amerykańckie i w
swoim rodzinnym języku, przyjęli
wieść z radością, jednak trudno ją
było wytłumaczyć rodzinon: analfa-
betów, zwłaszcza matkom, Nie dzi-
wię się im, gdyż, czując z zasady nie-
chęć do rekrutacji wojskowei i z mi-
łości macierzyńskiej, kobiety oba-
wiały się, iż Stany Zjednoczone przy-

gotowują młodzież na wypadek woj-
ny z Japonją pod płaszczyl:iem ro-
bót leśnych.

Niejednej matce starałem się wy-
perswadować, że cel Prezydenta był
daleko szlachetniejszy. Pierwszego
miesiąca wszystkie prawie matki
płakaty za synami, jak gdyby ich za-
brali na wojnę, aż nareszcie, śdy po-
cieszaiące listy zaczęły regularnie
napływać, żal zamienił się w radość;
a pierwszy czek na 25 dolarów po-
działał jak balsam na osłabicne ner-
wy. Wkrótce potem statystyki rzą-
dowe zaczęty podawać že prze-
ciętny robotnik leśny osiągnął 9 do
12-tu funtów więcej wagi, a równo-
cześni: każdy syn pisał matce, ile
wagi mu przybyło.
Czy zatrudnienie owej 300: 000-nej

armji leśnej nazwać można pracą?
Do czego moglibyśmy to porównać?
Jak kto chce. Możemy ich porównać
do skautów, lub też do obozów woj-
skowych, a najbardziej do wycie-
czek wakacyjnych, połączonych czę-
ściowo z pracą i gimnastyką.

Celem rządu federalnego nie by-
ło eksploatowanie młodzieży dla
konserwacji lasów, ale zajęcie mło-
dzieży „pod pozorem pracy i przy-
wrócezie ducha obywatelskieśo zre-
zyśnowanym i częścowo śotowym
do rewolucji jednostkom.

Dwa miesiące temu pierwszy
okres 6-miesięczny się zakończył.
Oficerowie nawoływali młodzież do
odnowienia terminu na drugiż 6 mie-
sięcy. Większa część, serjo spoglą- dając na sytuację, pozostała, reszta

cza się dla rodzin polskich i ukraiń-|

Położenie Kośuła w Niemsh
(ROTERDAM - KAP) Wydział

Prasowy Międzynarodowej Komisji
Wydawców czasopism katolikich o-
głasza niezwykie interesujący list z
Niemiec, ilustrujący sytuację w Rze-
szy, W liście tym czytamy: Nie ła-
twą jest rzeczą dla postronnego ob-
serwatora sądzić o sytuacji kościel-
nej w Niemczech. Naogół sądzi się
że wszystko jest dobrze koło Ko-
ścioła, skoro socjalizm raronowy w
programie swym posiąda przyzna-

wanie się do chrześcijaństwa pozy-
tywnego. Kto jednak sam mieszka
w Niemczech, a zwłaszcza, kto stoi
blisko jakiejś kurji biskupiej lub ja-
kiegoś ośrodka organizacyjnego, ten
dopiero łatwo może wyduc sąd o sy-
tuacji. Ostatnim wielkimi dokumen-
tem był list pasterski biskupów ze-
branych w buldzie, W liście tym
przyznano narodowemu  socjalizmo-
wi te i owe zasługi, nie zaniechano
jednak i krytyki, Od tego czAsu sy-
tuacja się nie poprawiła. lecz za-
ostrzyła i naogół odnosi się wraże-
nie, że wkroczono już w okres po-
ważnego  „Kuliurkampiu”. Coraz
częścicj okazuje się, że wytyczne
ideje narodowego socjalizmu nie da-
dzą się pogodzić z zasadami chrze-
ścijańskiemi, Dia socjalizmu narodo-
wego naród jest pojęciem najważ-
niejszem, dla chrześcijaństwa nato-
miast obok narodu stoi Kościół, za-
leżny tylko od Boga. Cora/ wyraź-
niej występują dążenia narodowo-
socjalistyczne pozbawienia  Kościo-
ła zakresu jego działalności. Zwal-
cza się związki i nie pozwala im jak
dawniej występować w życiu pu-
blicznem. W Bawarji up. w ciągu
dwóch miesięcy nie można było od-
być ani jednego publicznego zebra-
nia kongregacyjnego. Od czasu do
czasu reżym jest słabszy. pozostaje
jednak zupełnie jasna tendercja czy-
nienia katolickiemu życiu związko-
wemu  jaknajwiększych trudności.

Dla narąqdowych socialistow po-
jęcie narodu zasadniczo 7ależnem
jest od pojęcia rasy. Stajemy więc
w obliczu światopoglądu, k'óry na-
zwaćby można materjalizmem biolo-
gicznym. W, czasie świąt Bożego
Narodzenia można było zauważyć,
jak te poglądy rasowości odbijały się
na religji. Nie zadawala się dziś od-
rzekaniem od Starego Testamentu i
próbami usunięcia go z navczania,
pragnie się powrócić do czc. mito-
logję germańską. Nie można się dzi-
wić, że kiełkuje nowe woinomyśli-
cielstwo, — _ „wolnomyśiicielstwo
narodowe”.
Wobec ruchu narodowo-socjali-

stycznego katolicyzm niemieckiu-
stosunkowuje się temniemniej lojal-
nie, c>raz częściej jednak musi się
zastanawiać, że nie na wszystko mo-
że odpowiadać: tak. Powoii więc
rośnie przed religią niewidzialny
front, Kościół katolicki w  Niem-
czech znalazł się na drodze Krzyżo-
wej. Nikt nie potrafi powiedzieć, ilu
kapłanów znów znalazło się w wię-
zieniach, nie można określ:c liczby
osób, które ze względu na swe wy-
znanie pozbawione zostały stano-
wisk. Tych cierpień katolicyzmu nie
można dostrzec zzewnątrz, albo-
wiem propaganda narodowo-socjali-
styczna zręcznie stawia kulisy. Jed-
no tylko może pomóc niemieckiemu
katolizyzmowi, a mianowicie: wier-
ność zasadom katolickim Ješli
wszyscy biskupi solidarnie dadzą
hasło, całe duchowieństwo i prawie
cały lud katolicki również jedno-
myšlnie stanie za nimi.

LDS SASDARTS I

wróciła do domów, w nadziei osią-
gnięcia pracy w miejscowych przed-
siębiorstwach fabrycznych. Inni zno-
wu wrócili z tęsknoty zą domem i
rodziną. Niestety, wszyscy, z małe-
mi wyjątkami, zawiedli się Zastaw-
szy w domu *ę samą biedę, a w ro-
dzinie rozpacz, że 25-dolarowe czeki
nie będą więcej przysyłane, chłopcy
nanowo zaczęli się zapisywać do о-
bozów leśnych. Przyjęto ick wpraw-
dzie nanowo, ale rozesłanc do in-
rych cbozów, Garstka z nich się za-
wiodła, gdyż, przyzwyczajeni przez
6 miesięcy do swoich przełożonych
wojskowych, nie mogli znieść dyscy-
pliny w nowym obozie; inni zaś —
zwłaszcza w zachodnich stanach —
po przespaniu się w namiocie przez
zimną noc, nie mogąc doczekać się,
aż ich przewiozą do południowych,
cięplejszych stanów, wrócili po-
nownie do domu i klepią biedę...
Muszą więc czekać do wiosny, kie-
dy nowy 6-miesięczny (ermin wer-
bunkowy się rozpocznie.

Obecnie nikt nie marznie w na-
miotach, gdyż wszyscy rozmieszcze-
ni są w dobrze ogrzewanych bara-
kach, reszta zaś wysłani została do
ciepłych okolic.

Tymczasem od 1-go śrudnia pre-
zydent Roosevelt uchwalił zwerbo-
wanie 4.000.000 ludzi bezrobotnych
i wszystkie miasta, miasteczka i sie-
dziby powiatowe porozmieszczały
tak mężczyzn, jak i kobiety po po-
szczególnych przedsiębiorstwach.
Nie idzie to wprawdzie tak szybkiem
tempem, jak roboty leśne, ale kraj
podnosi się stopniowo. Sesja Kongre.
su w Waszyngtonie — sprdziewać
się można — przyniesie społeczeń-
stwu «merykańskiemu nowe korzy-
stne niespodzianki. O ten: usłyszymy
wkrótce Jėzei Wi. Bronowicz.

 

 



 

 

 

 

 

„KRONIKA, |
wymówienie w Kasie Chorych. .

Ceły. personel Wileńskiej Kasy
Chorych otrzymał wymówienie pra-
cy z dniem 1 kwietnia r. b.

Jak się dowiadujemy, wymówie-
nia pozostają w związki: 7 zamie-

Termia przemeldewania w Kasie Chorych
przedłużony.

Wobec upłynięcia terminu prze-
meldowania w Kasie Chorych, do-
wiadujemy się, iż termin został prze-
dłużony o kilka dni, ponieważ Kasa
nie zdążyła przyjąć od wszystkich
ubezpieczonych iormularzy Kasa
Chorych dla ułatwienia petentów
rozszerzyła nawet agendy odbiorcze
i przyjmowanie druków przemeldun-
kowych przyjmowała przy kilku
okienkach. Niezależnie od tego po
korytarzach lokalu Kasy uwijałą się
„lotna obsługa”, która z ramienia
Kasy sprzedawała druki do przemel-
dowywznia, udzielała szybka inior-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem, z zanikającemi opadami. Lek-
ki mróz, przechodzący w ciągu dnia
w odwilż. Ulmiarkowańe wiatry z
kierunków południowych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz

SPRAWY MIEJSKIE.
— Kłopoty iinansowe zarządu

miejskiego. W. ostatnich miesiącach
wpływy podatków komunalnych za-
czynają zawodzić w katastrofalny
sposób. Sumy, przekazywure mia-
stu przez władze skarbowe są coraz
mniejsze. Ten stan rzeczy uniemo-
żliwia zbilansowanie  prelyninarza
budżetowego na rok nubliższy.
Mimo najdalej posuniętych oszczęd-
ności * bardzo pesymistycznego po-
traktowania spodziewanych docho-
dów — okazuje się, że prelimino-
wane sumy są jednak znacznie wię-
ksze od spodziewanych wpływów»
Nowy preliminarz na rok 1934/35
będzie najbardziej skromnym budże-
tem w dziejach samorządu wileń-
skiego.
— pian budownictwa w 1544 r.

Opracowany już został plan budo-
wnictwa na sezon wiosenny r. b.
W Wilnie w tegorocznym sezonie
budowlanym ma stanąć około 10
nowych domów murowanych w śród-
mieściu i przeszło 30 domów drew-
nianych na przedmieściach. Zainte-
resowani czynią już starania o kre-
dyty. Pozatem będą przeprowadzane
remonty i przebudowy domów, któ-
rych ilość przekroczy 100.

— Troska o zatrudnienie bez-
robotnych. W najbliższych dniach w

 

zarządzie miejskim ma się odbyć
narada, poświęcona sprawie zatru-
dnienia bezrobotnych. W, konłe-
rencji tej wezmą udział kierownicy
wydziałów i agend technicznych
Magistratu. Wobeckatast. ofalnego
stanu finansowego miasta, kwestja
zatrudnienia bezrobotnych jest bar-
dzo trudna do rozwiązania, W każ-
dym bądź razie Magistrat ma na-
dzieję, mimo martwego sezonu, w
najbliższym już czasie rozpocząć
niektóre roboty przy inwestycjach
miejskich. Zakres ich uzależniony
jest od wyasygnowanych fu: duszów.

W miejskiem schonisku dla
bezdomnych. Według sprawozdania
wydziału opieki społecznej zarządu
m. Wilna, w miejskiem schronisku
dla bezdomnych przy ul. Dzielnej
znajduje się obecnie tylko ;edna ro-
dzina, licząca 5 osób, reszta została
ulokowana w prywatnych mieszka-
niach. :

W] związku z nową falą eksmisyj,
do wydziału opieki społecznej zgła-
szają się codziennie 3—4 rodziny
wyeksmitowanych, które otrzymują
na wynajem mieszkania, w zależno-
ści od stanu rodzinnego, jednorazo-
we zapomogi od 20 do 40 zi na ro-

dzinę. (I)
— Biedniejemy coraz bardziej.

Wydział opieki społecznej zarządu
m. Wilna wydaje codzień przeciętnie
45—50 świadectw ubóstwa  Šwia-
dectwa te wydawane są po należy-
tem dochodzeniu i siwie:dzeniu.
W ten sposób Wilnu przybywa co-
dzienne 45—50 rodzin ubogich.
Miesięcznie ta ilość wynosi około
1000—1200, (I) -
— Budowa Szaletu przy ulicy

3 Maja jest juź na ukończeniu. Do
użytku publicznego szalet oddany
będzie w pierwszych dniach kwiet-
nia r. b. Zarząd miasta zamierza
podobne szalęty zbudować przy ul.
Zawalnej, na Placu Katedralnym,
na placu Ratuszowym, koło dworca
i na placu Orzeszkowej. Budowa
szaletów jest wzorowana na war-
szawskich
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Zakończenie polowania na

zające-szaraki. Według dodatko
wego rozporządzenia ministra rol
nictwa w dniu 15 stycznia rozpo-
czął się czas ochronny dla zajęcy
szaraków. Winnijpolowania w cza
sie ochronnym ulegają surowym

s

s

DZIENNIKMILERSKI

Z Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie.
Muzeum T. P. Ń. w kwartale ostatnim

1933, dzięki ofiarności 8-miu osób, zo-

tało wzbogazone 50 przedmiotami

Oiiarodawcami są pp.: ks. kan, Stani-
ław Maciejewicz, Władysław  Oskierka,

rzoną redukcją poborów. które zo-+ Walenty Paszkowski, Helena Somorowska,
staną przeprowadzone w granicach
ой 5 do 10 proc, 'dla personelu admi-
nistracyjnego i ed 10 do 20 proc. le-

ks. Fraaciszek Tyczkowski, Emilja Węcła-

wowiczowa, L. Zgierski i Ludwika Życka,
Poścód darów na szczegó:ną uwagę

karskiego.

W.| dostarczanie

macji zainiersowanym, siowem zor-
ganizowane bez zarzutu obsługę in-
iermacyjną. Mimo, że przy okien-
kach gromadziły się niezliczone tłu--
my, zdołano przyjąć i załatwić inte-
resantów więcej o 15 proc., niż to
uczynicno w dniu 14 b. m, Wogóle,
naszem. zdaniem, źle się stało, że
Zarząd Kasy Chorych nie wydał
o kilka dni wcześniej zarzędzenia,
e majacych nastąpić zmianach prze-
meldunkowych. Wówczas nie było-
by tego ścisku, awantur, wymyślań
ze strony interesantów i przeciąże-
nią pracy personelu Kasy Chorych.

1

karom oraz odebraniu karty lowiec-
kiej. Po upływie 10 dni t.j. z dniem
26 stycznia zakazany jest handel
oraz wszelki obrót publiczny szara-
kami—pod groźbą grzywny do 500 zł.
lub aresztu do 6 tygodni.

Z MIASTA.
— Drzewo dia bezrososniych.

Fuadusz Pracy, pragnąc zaopatrzyć
bezrobotnych w opał, zorganizował

do Wilna
W dniu 15 b. m. przybyło już 7
wagonów drzewa dla bezrobotnych.
Wyładowywaniem drzewa zajęci są ||
bezrobotni, którzy otrzymują za to,l
wynagrodzenie. Ponadto staraniem
Fuaduszu Pracy zatrudnionym przy
wyładowywaniu drzewa dostarczana
będzie, poczynając od dnia 16 b.m.,
na miejsce pracy gorąca kawa i
chleb. į

Fkcja przygotowawcza do roz-
dawnictwa drzewa rodzinom bszro-
botnych jest w toku i w dniach
najbliższych Fundusz Pracy rozpo-
cznie zaopatrywanie bezrobotnych
w drzewo. Ogółem przybyć ma do Wilna
dla bezrobotnych około 5 tys. me-
trów sześciennych drzewa. Dowóz
drzewa, według przewidywań Fun
duszu Pracy, potrwa,paię tygodri
i będzie zakończony do dnia 5 lu-
tego.

SPRAWY WOJSKOWE.
—- Wsuzydianie wypiaiy Za |,

siłków rodzinom rezerwistów.
Wobec wyczerpania kredytów wstrzy |g
mana została wypłata ;zasiłków ro
dzinom rezerwistów, którzy odbyl:
ostatnio ćwiczenia wojskowe. Wnaj
bliższych dniach, po otrzymaniu
dodatkowych funduszów, wypłata
zostanie podjęta. Wypłatę uskutecz-|
nia referat wojskowy Zarządu miej-
skiego.

— Protokuly za niewykupienie
świadectw przemysłowych. Jak |s
wiadomo, obecnie  funkojonarjusze |s
urzędów skarbowych  przeprowa-

słowo . handlowych, sprawdzając
wszędzie świadectwa przemysłowe.
W czase wspomnianych lustracyj jt

sporządzono szereś protokułów za
niewykupienie świadectw przemy-
słowych w określonym terminie,
względnie za wybranie niecdpowie-
dnich kategoryj świadectw. si
— Izba Rzemieślnicza w Wilnie

na podstawie wyjaśnienia Prezy-
djum Rady Ministrów podaje do
wiadomości, iż właściciele przedsię-
biorstw rzemieślniczych, posiadający
karty rzemieślnicze i wykupujący|c
świadectwa przemysłowe ViJl-ej ka-|s
tegorji przemysłowej, nie są obowią-| g
zani uiszczać opłat
Pracy.

HANDEL I PRZEMYSŁ,
— Handel i przemysł wileński w

cyirach. Według sprawozdan.a urzę-
du przemysłowego I instancji, na|z
dzień 1 b. m. znajdowało się w Wil-
nie posiadaczy: przedsięriorstw han-
dlowych 4536, przedsiębiorstw wy-|S
iwórczych 4775, przedsiębiorstw u-
sługowych (fryzjernie itp.| 610, kart
rzemieślniczych 3696, koncesy' na
wykonywanie instalacyj wodociągo-
wych 35, elektrycznych 83, komi-
riarskich 53, przedsiębtorstw prze-
mysłu gospodniego (restauracje pi-|S
wiarnie itp.) 90, na tandel sta-
rzyzną 3,  licencyj na przemysł
okrężny 208, legitymacy; kumiwoja-
żerów 6
W związku z wykupen: świa-

dectw przemysłowych na rok 1934,
zlikwidowało swe przedsiębiorstwa |Z
57 osób. (l

SPRAWY SZKOLNE.
— Gimnazjum dla dorosłych im.

ks. P. Skargi (ul. Dąbrowslziego
Nr. 5 — siedziba gimn. F. Welera)
cd dnia dzisiejszego wznaw:a czyn-
ności, rozpoczynając drug'e
rocze szkolne.

Zapisy nowowstępujący i: przyj-
muje kancelarja w godz cd 16.30
do 19-ej. Egzaminowanie odbywa
się systemem lekcyjnym.

Nauka trwa w godzinach wie-
czorowych od 16.30 do 21-е!,

Państwowe egzaminy maturalne
odbywają się przy końcu roku szkol-

ln
pół- b

o

n  nego w lokalu gimnazjum d

wypełni interesujący referat
deusza

drzewa.| „Rola księgarza w życiu duchowem
kraju”. Prelekcja ta wygloszona nie-
dawno w Warszawie na Zjeździe
Księgarzy wywołała duże wrażenie

Bibljotekarzy Polskich.
b. m. o godz. 8-ej wiecz.
Bibljoteki «niwersyteckiej (ul. Uni-
wersytecka 5) odbędzie się 117 ze-
branie ogólne z referatem p. Gra-
cjana Achrem-Achremowicza: „Szla-
chetne techniki drukarskie”. „Druki
wypukłe". Goście mile widziani.

nych,
rośliniym i zwierzęcym i wzajemnej
ich
współczesnej".

na Fundusz ski

limki. Dnia 14 b. m.
organizacyjne zebranie
miasta Wilna, zamieszkujących Jero-

dziego Pławskiego Bohdana,
dziekana Miłkowskiego, przedstawi-
ciela Banku Gosp. Krajowego, Bo
kszańską i Skorwida.

rozolimce.
powstanie tego rodzaju placówki
wywołało b. żywe echo na terenie
naszego miasta.

Królewskiej 1 będzie

zasługują: otrzymany od p. Oskierki zbiór

'pamiątek masońskich po Kazimierzu Oskier-

|ce, prezesie sądów granicznych gub, Miń-
skiej, od r. 1816 członku loży mińskiej, „Po-

' chodnia Północy”, jak iartuszek i wstęga z

"nap. „Vincere aut mori* kawalerawybrane-

go IV-go stopnia i 5 dokumentów tejże loży
z łat 1818—1821,

Pozatem nabyto medal olowiauy na pa-,

miątkę 100-lecia bitwy racławickiej 1794 r.,

odlany konspiracyjnie w Wilnie, w r. 1894,
Książnica T-wa w tymże okresie otrzy-

mala dwa nader cenne większe dary, a mia-
nowicie: a) księgozbiór z daru p. Marji Mi-
oszowej z Surmaczewa pod Drują w ośmiu

w Petersburgu

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

— luirzejszą Środę Liieracką
p. Ta-

na temat

 

Turkowskiego

ożywioną wymianę zdań uczestni-
ków. Początek o godz. 8.30 wiecz.
— Wiieńskie Koło Związku

Dnia 18
w lokalu

— Biuro Siowarzyszenia we-
teranów 1863 r. od 4 b. m. znaj-
duje się przy ul. Mickiewicza 42
m.
— Posiedzenie członków Tow.

Lekarskiego odbędzie się w dniu
11 bm. o godz 8 wiecz. w lokalu
własnym, przy ul. Zamkowej 24,
Na porządku dziennym: 1) Pokazy
chorych. 2) Prof. dr. E. Loih (gość)
O czioweku  przedhistorycznym”.

3) Mag. K. Dowgielewicz — „O bio-
enotycznych pierwiastkach chemicz

występujących w  światąch

zależności w świetle fizyki

— Obrona przeciwgazowa. Dnia
1 stycznia pod przewodnictwemP.
aa LIC Jankowskiego od-
yio się posiedzenie Zarządu Komi-

SPRAWY PODATKOWE. tetu Woj, Wileńskiego L, O P. P.
Wśród szeregu załatwionych

praw bieżących na wyróżnienie za-
iuguje przyznanie Zakładowi Far-
makognozji U. S. B. do dyspozycji

dzają lustracje zakladow przemy-!p. prof. J. Muszynskiego 750“ zi. na
zapoczątkowanie badań n»
ność gazów bojowych różnych ga-

chłon-

unków ziemi i torfu z okoli* Wilna.
Badania te dla całokształtu obrony
przeciwgazowej mają ogromnie do-
niosłe znaczenie,
pozytywnych wyników umożliwi za-

śdyż osiągnięcie

tosowanie najtańszych produktów,
miejscowej ziemi i torfu do filtrów
w schronach przeciwgazowych, а-
znaczyć tu musimy,
Wiilna w tym względzie wyprzedziła
inne dzielnice Polski, gdyż zapo-

że inicjatywa

zątkowane przez p. prof. Muszyń-
kiego badania będą pierwszemi te-
o rodzaju pracami na terenie Pol-

1 `

— Koło Przyjaciół Jerozo-
odbyło się
obywateli

olimkę i okolicę, na ktėrem po-
wołano do życia: Koło Przyjaciół
Jerozolimki, uchwalono iprzyjęto
tatut Koła oraz dokonano wyboru
władz, a miunowicie:

Do Zarządu—pp. prof. uniw. M.
Ejgera, dyr. WŁ.Mazurkiewicza,łkier.
szkoły Lemanowicza, pik. Bohda-
nowičza i R. Szymanowicza.

Do Komis. Rewiz. pp. Szablin-
kiego, Tokaja i Rakowskiegt».
Do Sądu Obywatelsk. pp. Sę-

ks.

Lokal biurowy Koła wyznaczony
ostał w szkole powszechnej w Je:

Podkreślić należy, że

'  ODCZYTY.
— Z Wil Połsk. Tow. Chemicz-

ego. W. środę o godz. 7 wiecz. od-
ędzie się w sali wykładowej Insty-

tutu Jędrzeja Śniadeckiego przy ul.
Nowogródzkiej 22 odczyt p, d-ra Le-
na Kamieńskiego p. t. „O witami-
ie C*. Wstęp wolny Goście mile

*' RÓŻNE,
— Wystawa Rzeźb i Grafike przy ul.

otwarta tylko do
nia 21 stycznia r. b. od godz 1) do 4 PP+

widziani.

 

rawskiego i p. proŁ Janusza Iwaszkiewi-

,cza. Pozatem Bibljoteka T-wa wzbogacona
j została przez 52 osoby i instytucje 536 dzie-

jłami w 760 tomach. Znaczniejsze dary zło-

(żyły lub nadesłały następujące osoby i in-
stytucje: ks. Stanisław Maciejewicz 388 t,,

p. Zoija Paszkowska 86 t, Zarzad Fundu-

szu Kuliury Narodowej 45 t, T-wo Nauko-
we im. T, Szewczenki we Lwowie 43 t., p.
Ludwik Maculewicz 30 t, Bibijoieka Uni-

| wersytecka w Wilnie 29 t, Politechnika
„Lwowska 28 t, Universitūtsbibliothek zu
, Tiibingen 15 t, Polskie T-wo Ekonomiczne
we Lwowie 12 t, p. Stanisława Sadowska
| ts Giówny Urząd Statystyczny 6 t, T-wo
Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku 5 t,

| ks. Franciszek Tyczkowski 4 t, i inn.
Dział rękopisów T-wa wzbogacili w

tymże czasie: p. Janina Godiewska (kopja

" pamiętników Antoniny Lix, uczestniczki

„wypadków z r. 1863), p. Stanisław Wasi-
„lewski — autograt J. I. Kraszewskiego (list
do J. K. Wilczyńskiego), p. Wacław Weytko
(cenny zbiór odezw i jednodniówck, notaty

pakach, b) księgozbiór wraz z portretem z historyczne, kopje przeszło 70 listów El.
zapisu ś, p. Stanisława Kostrowickiego, zna-
nyjo adwokata, zmarłego

podczas wojny, Księgozbiór ten, dostarczo-
ny w 10 skrzyniach z Petersburga przez De-

, legację Reewakuacyjną, obecnie ostał na- T-wa (iel. 14-79 w godz. 9—1). Wstęp dla
„desiany z Warszawy do Towarzystwa dzię- czionków Towarzystwa wolny.  Nieczłon-
|ki przyzhylności dyrektora Archiwów Pań- kowie płacą od osoby 50 gr., wycieczki po|
stwowych p. Suchodolskiego przy łaska-20 gr.
wych staraniach artysty malarza p, AL Bo-

" Orzeszkowej i in.) oraz p. Ludwika Życka.
Muzeum T. P. N. zwiedzać można w

niedziele od 12 do 2 popoł. oraz w dnie
powszednie po porozumieniu się z Biurem

 

spółdzielnia
eksportowa.

Swego
wstantu Spółdzielni Eksportowej dla
wywozu zagranicę wyrobów ręko-
dzielniczych z terenu Ziem Północ-
no-Wschodnich,

Po wielu debatach i naradach
powstała jako tako spółdzie:nia, lecz
teraz okazuje się, że o wielx łatwiej
było ją zorganizować, niż wybrać
prezydjum.

Przez szereg bowiem tygodni,
a nawet i miesięcy, zwotywane były
zebrania dla dokonania wyboru
władz Zawsze jednak jakoś dziwnie
się składało, że zebrania nie da-
wały pożądanych wyników.  Rze-
mieślnicy przychodzili
dość licznie, chętnie debatowali nad
przyszłą działalnością spółdzielni i
zamieszonej ekspansji naszyci: wyro-
bów zagranicę, lecz jakoś zawsze
wstrzymywali się od wyboru władz
spółdzielni, widocznie namyślając
się, w czyje ręce powierzyć losy
i eweutuaine powodzenie eksportu.

Taka sytuacja — jak już na wstę-
pie zaznaczyliśmy — trwała przez
szereg miesięcy. W Ąońcu, widocz-
nie już ze znudzenia, wybrano wła-
dzę, a więc zarząd i radę nadzorczą.

Okazuje się, że i ten wybór nie
jest ostateczny, bo podobno mają
w łonie rady nadzorczej zajść
zmiany.

er EEE wait?

Delarowe iisty
zastawke.

W Warszawie odbyło się zebra-
nie ziemian, którzy zaciągnęli po-
życzki w dolarowych listach zastaw-
nych Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Warszawie, Listy te
są 4,5-procentowe i zaopatrzone są
w klauzulę złotą. Towarzystwo Kre-
dytowe Ziemskie płaci kupony od
tych listów po kursie 8,90 zi. za do-
lara i žada spłaty rat według kursu
dolara ziotego,

Pod zastaw dolarowych listów
ziemskich _ pozaciągali ziemianie
krótkoterminowe pożyczki w Banku
Polskim oraz częściowo w Poczto-
wej Kasie Oszczędności, Suma poży-
czek, udzielonych pod zastaw listów
dolarowych przez Bank Pciski wy-
nosi około 3.300 tysięcy zł.

Na zebraniu ziemianie postano-
wili poczynić starania, aby krótko-
terminowe kredyty uzyskane w Ban
ku Polskim pod zastaw doisrowych
listów zastawnych, objęte zostały
układami  konwersyjnemi Banku
Akceptacyjnego. Zwolnione w ten
sposób dolarowe listy ziemsk'e były-
by obrócone na spłatę pożyczek w
Towarzystwie Kredytowem  Ziem-
skiem

Do akcji - właścicieli dolerowych
listów zastawnych Tow. Kredytowe-
go Ziemskiego w Warszawie przyłą-
czają się właściciele dolarowych
listów zastawnych Tow. Kredyto-
wego Ziemskiego w Wilnie.

 

"Teatr ! muzyka,
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. jedno z ostatnich przedsta-
wień współczesnej komedji angielskiej ,„Ko-
bieta i szmaragd”.

W sobotę premjera doskonałej ko-
medji współczesnej Hasenclevera „Pan z
towarzystwa”. ы

— Teatr Muzyczny „Lutnia”* Dziś o
godz. 3.30 wystąpi w „Lutni“ z własnym
koncertem .znakomita pieśniarka Hanka
Ordonówna. . Całkowicie nowy program,
składający się z 17-u nieznanych w Wilnie
piosenek. Koncert ten będzie ostatnim
występem м Polsce Hanki Ordonówny,
udającej się w dniach najbliższych w tour-
nėe artystyczne do Syrji, Egiptu i Palesty-

Bilety sprzedaje kasa „Lutni“ od 11ny.
rano do 9 wieczór. Zniżki nieważne.

— „Marjetta“ w „Lutni“. Znakomita
operetka Kollo „Marjetta“ w šrodę wchę-
dzi na repertuar teatru „Lutnia“.

— Teatr-Kino Rozmaitości. (:iś (pocz.
seansów o godz. 4) „Wielka grzesznica”.
INa scenie „Pacjent z prowincji” — ko-
medja Timmory.
 

czasu pisaliśmy o po-.

zazwyczaj

Z Rosji

„Biełaruskaja Krynica", podaje

Dworczanina aresztowały również Ra
łoszyna, Miotłę i Bursewicza. Wszys

nacjonalistów”, którzy stali na czele

nich jako agitatorzy komunistyczni

wydani zostali bolszewikom.

delegacja z Mińska.

wiezieni zostali do Moskwy,

Rzecz charakterystyczna,
Taraszkiewicza, który stał na czele
lepiej umiał urządzić się w Mińsku.

Prasa sowiecka w tych dniach

; drugiej piatiletki,

go i gospodarczego ZSSR, Uigan-
tyczne cyiry drugiej piatiletki w ży-
ciu gospodarczem ZSSR ogłoszone
zostały już całemu światu. Mniej
,ednak dla zagranicy mówiono o pla-
nach politycznych w drugiej piati-
„etce,

| Pod względem wewnętrzno-poli-
iycznym druga piatiletka ma być
początkiem epoki, w której ostatecz-
„nie mają być zlikwidowane wszel-
|kie żywioły kapitalistyczne i klasy

 
Ofiary.

, złożone w Administracji „Dziennika Wi-

| leńskiego".

Lewaszkiewiczowa zł 10— na remont
, Bazyliki.
| Korwin zł. 20— dla
ruszki.

A. Z. zł, 2— na wykupienie maszyny

 

117-letniej sta-

|szczegółowo analizuje i omawia pian;
obejmującej :

wszystkie gałęzie życia pouityczne-|

sowieckiej.

B. posłowie Hromady aresztowani
w Mińsku.

z prasy komunistycznej białoruskiej
wiadomość, że w Mińsku władze sowieckie prócz b. posła do Sejmu

k-Michajłowskiego, Gawrylika, Wo-
tkich aresztowanych prasa komuni-

styczna nazywa „bandą kułaków kontrrewolucjonistów” i „burżuazyjnych
ruchu nacjonalistycznego w Mińsku.

Aresztowani w Mińsku znani byli dobrze na terenie województw wschod-
i przewódcy głośnej przed kilku

laty Hromady. Przy wymianie więźniów politycznych z Rosją sowiecką

Pamiętamy, że na powitanie icb przybyła do Niegorełoje specjalna
Gdy pociąg zajechał

dówkę. Wygłoszono przemowy powitalne. Hromadowcy w tryumfie od-
gdzie przyjęci byli

W Moskwie hromadowcy przebyli pewien czas wygłaszając antypalskie
mowy. Z Moskwy udali się do Petersburga,
wszystkie miasta Białorusi sowieckiej. Prasa sowiecka podawała obszer-
nie ich przemówienia gromiące Polskę.

że wśród aresztowanych niema b. posła

orkiestra grała międzynaro-

uroczyście na Kremlu.

aby następnie odwiedzić

Hromady. Widocznie Taraszkiewicz

Program drugiej piatiletki.
wogóle. Likwidacja ła ma uastąpić
na podstawe zupeinej kolektywizacji
gospodarstw rolnych i przesunięcia
wszelkiei produkcji do spółdzielń, W.
Związku Sowietów zaprowadzony
zostanie socjalistyczny system pro-
dukcji jako jedyny, przyczem cały
lud pracujący ma stać się aktywnym
współtwórcą  socjalistycznzgo' sy-
stemu.

Kierownicy wewnętrzne polity-
ki ZSSR zdają sobie sprawę z tego,
że ostatni ten ełap na drodze do ko-
munizmu nie będzie łatwy i że trze-
ba będzie staczać zacięte walki. Or-
gan komunistycznej partji , Prawda”
pisze, że naiwnością byłoby, gdyby
myślaro, iż ostatni atak ostateczne
oczyszczenie państwa od wszelkich
pozostałości kapitalistycznych nie
spowoduje zaostrzenia się walki kla-
zowej, nie wywoła prób sabotażu i
szkodzenia  rozmyślnego.  Zacięta
walka klasowa trwać będzie i wtedy,
kiedy klasy na zewnątrz już zostaną
zlikwicowane. Taktyka podstawo-
wa rządu sowieckiego | w drugiej z lombardu.

| Flora Szczęsnowiczowa zł. dla
117-letniej staruszki.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 16 stycznia. i

1.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka.|
,Dzien. poł, Chwilka gosp. dom, 11,40:
Przegl. prasy, Muzyka lekka (płyty). 11,57:
Czas, 12.05: Koncert. Kom. meteor.
"Dzien. poł. 15.25: Wiad. o eksporcie. Gieł-|
„da roln. 15.40: Francuskie piosenki kaba-|
retowe |płyty). 15.55: Utwory fortep. 16.25:

| Skrzynka P. K. O, 1640: „Mala skrzynecz-
ka”. 17.10: Il ezęść recitalu śpiewaczego.
17,20: Koncert kameralny. 18.00: „Młodzież
polska w akcji międzynarodowej - — od-
czyt. 18.20: Skrzynka muzyczna. 18,35:
Nowe płyty muzyki tanecznej. 19.25: Od-
czyt aktualny. Sport. Wił. kom. sportowy.
Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybrane”.
20.02: „Verdi a dramat muzyczny* — felj.
20.15: Opera „Otelio“ — Verdi'egc. Kwadr.
liter. Kom. meteor. 23,05—23.30: Muzyka
taneczna.

3—

i 

Środa, dnia 17 stycznia
7.00: Czas. Muzyka, 11.50: Wyjątki z

operetek amerykańskich (płyty). 11.57:
Czas. 12.05: Muzyka taneczna (płyty).
12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka dawna
(płyty). 15.40: Dwoiste oblicze muzyki
współczesnej (płyty). 16.10: Audycja dla
dzieci, 16.40:, „W świetle rampy”, 16.55:
Koncert. 17.35: Recital śpiewaczy. 18.00:
„Łowiectwo i ochrona przyrody” -— odczyt.
18.20: Muzyka lekka. 19.25: „Na pograni-
czu literatury i rzeczywistości —  felj.
19.40: Sport. 20.00: „Myśli wybrane”, 20 02:
Koncert życzeń (płyty). 20.30: Diosenki w
wyk. Hanki Ordonówny. 21.00: „Feljeton
karnawałowy”. 21.15: Koncert. 22.30: Mu-
zyka tan. 23,90: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Do słuchu i do tańca.

Lekki repertuar muzyczny reprezento-
wany będzie we wtorkowym programie
trzykrotnie. (O godz. 15,40 znany chór Ju-
randa odśpiewa przed mikrofonem cztery
piosenki ze swego repertuaru, wieczorem
zaś o godz. 23 rozpocznie się transmisja
muzyki tanecznej z „Gastronozgji* war-
szawskiej, obejmująca czternaście najnow-
szych przebojów kabaretowych. Prócz tego
o godz. 18,35 usłyszymy kilka nowych płyt
muzyki tanecznej.

Solista i trio.
We wtorek o godz. 15,55 utalentowany

pianista p. Józef Tołkacz rozpocznie swój
występ przed mikrofonem  ocegraniem
warjacyj Bacha w układzie Liszta. Następ-
nie wykona trzy utwory własne oraz kom-
pozycje Prokofjewa i Czetópaini. W pėl-
torej godziny po nim, t. j. c 17,20 zespół
kameralny (Dubiska, Szaleski i Rosenbaum)
wykona trio fortepianowe Maksa Regera.

Zmiana w programie,
Jutrzejsza „godzina życzeń” podzielo-

na została na dwie części, z których pierw-
sza rozpoczyna się, w myśl zapowiedzi,

piatiletce opierać się będzie o zasa-
dę nieufności wobec tych żywiołów,
które przejawiają skłonności do oby-
czajów drobnomieszczański-h. Na-

j wołuje się też wszystkich cztonków
partji, aby tępili te żywioły i tłumili
każdą próbę odchylenia od , general-
nej linji”, która nie pozwala ani na
skrajnie lewicowe odchyienia ani na
odchylenia  prawicowo - oportuni-
styczne. 4 ‚

Przejście ouekieki
ukraifiskick na unję.
LWÓW.- KAP) „Diło'** z dnia 12

hm. zamieszcza oświadczenie 89-ciu
mieszkańców wsi Hawryłówka pow.
Nadwóorna o powrocie na łono Ko-
ścioła  grecko-katolickiego Jako
motyw tego kroku przytaczają pod-
pisani „krętactwa ukraińskich pasto
rów ewangelickich, dzięki którym
byliśmy już w różnych kościołach
ewangelickich“. Korespondent ,Di-
ła”, podając powyższe oświadczenie,
zaznacza, że pod deklaracją powyż-
szą podpisani są wszyscy ewangelicy
wsi Hawryłówka. A

Prasa niemiecka
demaga się sterylizacji żydów,
którzy „uwiedii* dziewczyny |

aryjskie.
rasa prowincjonalna z ‚ Мог@-

schleisiche Tageszeitung“ i z norym-
kerskim „Stiirmerem* na czele roz-
poczęła kampanję 0 zastosowanie
ustawy sterylizacyjnej, która weszła
w życie z dn. 1 stycznia rb. również
do tych żydów, którzy „uwiedli
dziewczyny aryjskie.

„Nardschlesische
w dłuższym artykule opowiada hi-
storje o żydowskim adwokacie dr.
Scheps w Neupłalz am. Ode:, który
utrzymywał stosunki z chrześcijań-
ską dziewczyną. Pismo to sądzi iż
najłagodniejszą karą dla uwodziciela
byłaby sterylizacja. „Stiirmer” do-
maga się aby żydzi, którzy utrzymy-
wali stosunki z kobietami chrzešci-
jańskiemi ulegli kastracji i zesłaniu
do obozów koncentracyjnych. Mają-
tek ich ma być skonfiskowany na
rzecz uwiedzionych przez n'ch aryj-

 

Tageszeitung“

 o godz. 20, druga zaś o godz. 27-ej.

Onegdaj wieczorem grupa bojów-
karzy sjonistów-rewizjonistów urzą-
dziła najście na lokal Poalej Sjon'
przy zaułku Krupniczym. |

Napastnicy wybili 38 szyb i i

Wczoraj przy ul. Jagiellońskiej 10
cmal nie rozegrała się tragedja.

Mianowicie, do absolwentki Uni-
wersy:etu S. B., p. Łurje przyjechał
niespodziewanie b. jej narzeczony,
dr. Włodzimierz Goldman, który
ostatnio ukończył uniwersytet pa-
ryski i przybył z Paryża. Oświad-
czył on, iż chce z nią zawrzeć zwią-
zek małżeński.

P. Ł. odmówiła,/ wówczas dr. tłukli 10 osób. Pięciu poszkodowa- |: ZSSR WK CZW

"Ped groźbą rewolweru chciał zmusić
do małżeństwa,

skich kobiet.

Żabetyńczycy biją współrodaków. — —
nym udzieliło pierwszej poniocy Po-

| gotowie Ratunkowe,
Trzech napastników zatrzymano...

Zostali oni przekazani sądowi sta-
rościńskiemu.
  

Goldman zatarasowal drzw i wy-
ciągnąwszy rewolwer, « usiłował
strzelić do b. swej narzeczonej.

Na szczęście rewolwer zaciął się
wówczas p. Ł. rzuciła się na Gold-
mana, usiłując wyrwać mu rewol-
wer z ręki, a gdy to się nie udało,
poczęła wzywać pomocy.

Sąsiedzi wyłamali drzwi i dostali
się do pokoju. Niedosziego zabójcę
zatrzymano i oddano w ręce policji,
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| Młydawca: ALEKSANDER ZKIERZYŃSKI

Z KRAJU.
Złodziej cerkiewny uderzył w skruchę.

W. cerkwi w Michniewiczach który oświadczył, iż skradł on te,

przed kilku dniami zginęły cenne|przedmioty i obecnie je zwicca,tyl-|

obrusy i dwa starożytne świeczniki.|ko prosi |

Kto dokonał kradzieży, pozostało baczył kradzież, gdyż więcej po-.

zagadką, gdyż sprawcówkradzieży, pełniać podobnych czynów nie bę-|

nikt nie widział, żadnego włamania |dzie. Kradzieży dopuścii się wsku-|

nie było, słowem przedmioty cer- |tek beznadziejnej nędzy, lecz skoro|

kiewne zginęły w tajemniczy spo- | obecnie posiada pieniądze, "trzyma-|

sób. Pod zarzutem kradzieży za-|ne z Ameryki od brata, więcej kraść|

trzymano dziada cerkiewnego i nie chce i jako rekompenszię skła-|

chłopca, pomagającego w sprzątaniu| da 20 dolarów na ofiarę. Duchowny|

cerkwi, lecz na ślad złodzieja nie |prawosławny wybaczył złodziejowii

natrafiono. W sobotę zsłosił się do |puścił go wolno.

proboszcza cerkwi jakiś mężczyzna,

Wypadki na jeziorze Narocz.
Podczas ślizgawki na jeziorze |cietkizwiczowa, która, piorąc bie-,

Narocz do wody wpadli 16-letni|liznę, usłyszała krzyki tenących

Bohdziewicz Jan i 15-letn Kućko |chłopców i „nie namyślając się dłu-

Micha., którzy niechybnieby utonęli, go, wydobyła chłopców z wcdy.

gdyby nie kobieta nazwiskiem Pu-|

Fatalne skutki picia samogonki.
Na skutek doniesień, władze ścianka Góry, Kazimierz Pała, mie-

eresztowały mieszkańca ws* Olko- szkaniec wsi Uzdowo, Jan Marysz-

wicze, gm. gródeckiej, Aleksandrako, mieszkaniec wsi Bohdanowo,

Ciechanowicza pod zarzuten. pędze- Zołja Kudak, mieszkanka osady

nia samogonki i sprzedawania jej Łojki, oraz Tomasz Lipień mieszka-

nielegalnie wśród włościan okolicz- niec Oikowicz. Zofją Kudak i Lipień

nych wsi. Nabytą samogonką u Cie-
-hanowicza ulegli zatruciu Włady-
sław Pietkiewicz, mieszkaniec га-!

stali znajdują się w ciężkim stanie.

Choroby zakaźne na terenie woj. wileńskiego
W] okresie od 1 do 6 stycznia

1934 r. władze sanitarne zanotowały

na terenie województwa: wileńskiego
28 wypadków duru plamistego (w
tem jeden śmiertelny) oraz 3 wypad-|
ki duru brzusznego. Pozatem zano- cy 3 ospy wietrznej.

Trick rexlamowy.
Zanotowane w  Warszowie po- impresarjami widowiskowymi,

głoski o rozstrzelaniu zagrar:cą tan- |gając o enga$ement.

cerki Olgi Struczkowej, używającej |

pseudonimu Sybilla Venn, okazują

się sztucznym trickiem reklamowym. |pgpjerajcie Polską Macierz
Sybilla Venn przebywa obecniew
St. Moritz, skąd koresponduje z Szkolną.
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Dzieje powstania lidzkiego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

ROZDZIAŁ VL

Pierwotne rachuby, Skarbowość Posądzenia i nadużycia. Słabe uzbroje-

nie „ Wysiłki bokaterskie. Szlachta. Uznanie Rosjan dla tak-

tyki Narbutta. Pierwsza zasadzka. Wzrost partj. Teodora Monczuńska.

Pomoc i sympatja ludu. Główne bitwy Narbuita. Pielęgnowanie chorych
stańców po wsiach.

Powstanie w pow Lidzkim mogło rachować na szersze rozmiary wo-

bec przyciylności, jak już mówiliśmy przeważnie katolickiego ludu. Zda-

wało się, iż powien :boćby udział włościan będzie niewątpliwy i prace

dot e w tyn: kierunku nie pójdą na marne. Musial w to wierzyć

Narbutt, rozpoczynają: walkę. Zawczesny jej wybuch nie dał czasu do

należytego przygotowania ludzi i broni, której brak, już w pierwszych

chwilach dał się odczuć dotkliwie i nader ujemnie i na cały biegwypad-

ków oddziałał.
: в

Wileński Wydzia: Rządu Narodowego organizując się pośpiesznie,

nie mógł wielu dostr-cganym niedostatkom zaradzić... Upominając się

raz po raz o broń z Warszawy — wysyłał na nią znaczne sumy za granicę,

lecz broń nie nadchoaziła... Swładki i ofiary płynęły hojnie, nie brakło

„razu runduszów, lecz po.drodze grzęzły i ginęły gdzieś one bez śladu.

Nieznaczuą tylko ilosc broni zdołano przemycić do kraju. W tajnej or-

ganizacji skarbowość znajdowała się wszędzie w opłakanym stanie, Żad-

ne rachunki nie mogły być należycie prowadzone, gdyż kwit znaleziony

groził utratą życia i wolności. Sprawozdanie z obrotu grosza pub.'cznego

mie mogło być ogółowi przedstawiane. Stąd często powstawały zarzuty

6 różne nadużycia lu» roztrwonienie tych krwawych ofiar krajowych...

Rządziły niemi najsziachetniejsze jednostki, zdarzało się jednak, iż wpa-

SPORT.
Po kursie łyżwiarskim. i Nowe wiadze sędziów.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy W niedzielę odbyło się walne

zakoń 'zenie kursu łyżwiarskiego, zebranie sędziów piłkarskici. Zgro-
zorganizowanego przez Kuratorjum , adzeni wybrali na przewodniczące-

okręgu wileńskiego.
Kierownikiem kursu był p. prof.

Czyżewski, który zwróci! uwagę na
stronę  instruktorską kursantów,

którzy skończywszy kurs będą mogli

propagować sport łyzwiarski w
swoich miejscowościach.

związku. Prezesem został ponownie

por. Bajgiel, wiceprezesem  Sudnik,

sekretarzem Włohlman, a członkami
zarządu: Kac, Piasecki i Kostanow-

ski. Do Komisji rewizyjnej powoła-
no: Kisiela, Sadowskiego ' Birnba-

„cha.
Nadmienić trzeba, że całkowite; Prezes Bajgiel wręczył pp. Ko-

koszty zorganizowania tegc kursu stanowskiemu i Sudnikowi srebrne

poniosło kierownictwo ślizgawki odznaki sędziowskie za przeprowa-

parku sportowego, która jest prowa- dzenie 120 meczów.

dzona pod kierownictwen: p. dyr.| Walne zgromadzenie sędziów

K. Andrzejewskiego. nadało por. Bajglowi miano członka
honorowego W. 5. $. O. Z P. W.
 

Wilno bez normalnej komunikacji.
Co mówią przedstawiciele domów?

Kwestja dobrze zorganizowanej ,potanienie mieszkań wytworzy

komunikacji miejskiej, która kursuje sztuczną drożyznę lokali w śród-

planowo i sprawnie jest bardzo ży- |mieściu. Bo proszę tylko wziąć pod

wotna dla kążdego większego ośrod- uwagę. Gdy autobusy kursowały do

ka, a szczególnie dla takich miast, późna w noc i każdy mieszkaniec

jak Wililno, znajdujących się jeszcze | dalszych dzielnic miał możność po-

w pierwszych stadjach swego roz- |wrotu nim do domu, zwłeszcza w

woju — europeizowania się. dni słotne jesieni i zimy, mógł miesz-

 DZIZNMIE MIĘKSOMEpiciaik. cda

|sprzedaż napojów

wskutek zatrucia zmarli zaś pozo-

towano: 23 wypadki płonicy, 9 bło-|
micy (1 śmiertelny), 47 odry, 4róży, |cia społecznego.

6 krztuśćca, 1 zakażenia połogowe-

mmsściach, bardzo odległych

 

To też ograniczenie ruchu auto-
busów dc godz. 10 wieczorem, kiedy

miasto jeszcze żyje i pulsuje normal-
nem tętnem, przedewszystkiom za-

skoczyło wszystkich i spowodowało
znaczne straty różnym gałęziom ży- 
W numerze dzisiejszym zamiesz-

7|czamy głosy przedstawicieli właści-

zakończonych już zgonem), 49 jagli-' cieli nieruchomości. :
Zapytany w tej kwestji prezes

| Centrali Związków. Właścicieli
| Średnich i Drobnych Nieruchomości
|p. Michał Łukaszewicz oświadczył,

zabie-iż ograniczenie to dotknie przede-
| wszystkiem właścicieli tych domów,
jktóre znajdują się na przedmie-

trum.

\
1
{

 

kać na przedmieściu. Obecnie jed-

nak większość urzędników przenie-

sie się do śródmieścia. Stracą, rzecz

oczywista, na tem właścicie!e śred-
nich i drobnych nieruchomości, któ-
rych posiadłości są położone daleko

od centrum. Z drugiej zaś strony po-

wstanie wówczas anormalne  zjawi-

sko — wytworzy sę bowiem sztucz-

na drożyzna lokali w śródmieściu”.

Przez ograniczenie komunikacji za-
hamuje się rozbudowę miasta,

Prezes Związku Właścicieli Nie-

ruchomości p. Herman-Ižycki, 0-
świadczył iż zarządzenie Dyrekcji

„Tommaka“ godzą w rozbudowę pe-!

od cen- ryterji miasta.
— „Bo jeżeli weźmiemy pod u-

— „Brak tanich środków loko-, wagę—informuje p. Iżycki—że naj-

mocji — mówi p. Łukaszewicz — więcej wolnych placów mamy na

spowoduje w dalszych dzielnicach przedmieściach, musimy stwierdzić,|zahamowane”. do nabycia we wszystkich kioskach

STRWEOKT EKSAIIRL UIA УРОЧЕНОНЕ

 

AA noe
 

za butelki. :
Z du. 12 b. m. weszło w życie roz-

porządzenie Ministerstwa Skarbu,
zmieniające przepisy © sprzedaży
napojów alkoholowych. Когрогаа-,

by „batiuszka” mu prze-|Szkolne, Kurs ten zgromadził około |Ś9 P- M. Franka. dzenie postanawia, iż zezwolenie na|

60 łyżwiarzy z poszczególnych szkół Po załatwieniu spraw wewnę- |sprzedaż napojów  aikohalowych
trznych wybrano nowe władze |może być coinięte bez wypowiedze-

nia, jeżeli koncesjonarjusz naruszy|

dy urzędu skarbowego nie wykonuje
sprzedaży przez okres dwu *ygodni.

Zezwolenia mogą być cofnięte z
trzechmiesięcznem wypowiedzeniem
z równoczesnem podaniem powo-
dów wypowiedzenia, oraz za 12-mie-
sięcznem wypowiedzeniem bez po-
dania motywów. Zezwolenie na

alkoholowych u-
nieważnia się, gdy uzyskanie konce-
sji zostało osiągnięte przez wprowa-
dzenie w błąd władzy.

Dnia 1 kwietnia b. r. wejdzie w
życie postanowienie, iż przedsię-
biorcy detalicznej sprzedaży napo-
jów alkoholowych obowiązani są do
przyjmowania od konsumettów bu-

odnośne przepisy, lub jeśli bez zg0- | 28 56.

m. pzonik

WARSZAWA (Pat). W dniu 15 b. m.

większe wygrane loterji padły sa nastę-

pujące numery:
20 tys. zł. — 20.649.
15 šys. zł, — 154173.

(Monopol bei wratać naleiylkti |Kto wygrat naloterji?

Po 10 tys. zł. na nurerv: 99.213,

115.335, 116.407, 132.047, 169.534.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda  Dewizy:

Belgja 123,75 — 124,06 — 123,34. Holandja

357,20—358,10—356,30. Londyr 25,70—28,84

Nowy Jork 5,60!/1—5,59—5,62*/4—

3563/+. Nowy Jork kabel 5,62—5,61—5,64!/+

—5,581/1 Paryż 34,88—34,97—34 79. Praga
26,43 — 26,49 — 26,37. Sztokrolm 148,40 —

149,14—-147,66. Szwajcarja 1/210 -172,53—

71,67. Berlin w obrotach pryw. 211,25.

Tendencja przeważnie słabsza.
Papiery procentowe: Pożyczka budo-

wlana 41,35—40,75—41. Inwsstycyjna 105.

Konwersyjna 54,50. 5 proc. kolejowa 50—

49,75. 6 proc. dolarowa 58. Dolarówka 51.

Stabilizacyjna 57,63—57,25—57,38 8 proc.

L.Z. T.K. Przem. Polsk. 60. 7 proc. L. Z.
ziemskie dol. 42, 4 i pół proc. L.Z, ziem-
skie 49—48,50. 8 proc. warszawskie 52,25—
51,75—52,50 (Gtobas),

Akcje: Bank Polski 84.75—85—84,75.
Lilpop 10,75. Starachowice  10,50—10,30.
Tendencja słabsza.

Dolar w obr. pryw. 3,63.
Rubel: 4,61 (piątki) — 6,65 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w Nowvm Jorku: telek po wyrobach monopolowych.

Przedsiębiorstwa mają płacic konsu-
mentom za butelki cenę, ustaloną
przez Ministerstwo Ska"bu. Butelki

monopolowych.
wy zwracać będzie przedsiębiorcom
cenę butelek,
datkową prowizję, ustalona przez
Ministerstwo Skarbu. Od obowiązku
przyjmowania butelek od konsu-

mentów zwolnione są zakłady re-

stauracyjne, uisżczające opłaty pa-

I i II miejscowości.

PEREIRAYE PRERRTOTOBIĘOYESECZIKCHo |

iż tam najwięcej powstaje nowych
budynków. Ale, żeby rozbudowa
postępowała w należycie szybkiem
|tempie, powinny dalsze dzielnice

miasta mieć te same udogodnienia

|co centrum. Głównym warunkiem
szybkej rozbudowy jest dobrze zor-
ganizowana komunikacja, szybkai
tania. Teraz więc, gdy ograniczono
godziny kursowania autobusów wie-
czorem, tempo rozbudowy zostanie

 
mają być dostarczane do składów |

Monopo! spirytuso-|

oraz wypłaci im do-|

tentowe według stawek dla klasy|

Dillonowska 72,50.  Stabilizacyina 90,75.
Warszawska 55.

| GIELDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
! I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 15 stycznia 1934,
Za 100 kg. parytet Wilno:
Селу tranzakc.: Żyto I stand. 15,95,

II stand. 15,10—15,15, Mąka żytn'a 55 proc.
25,50, żytnia 65 proc. 20,50—21,56

Ceny orjent.: Pszenica zbier. 22—22,50.
Jęczmień na kaszę zbier, 14,25—14,50.

| Owies stand. 13,90—14,30. Owies zadesz-
| czony 12,50—13. Mąka pszenaa 4/0 A luks.
35,25—38,00, żytnia sitkowa 1717,50, ra-
|zowa 18—18,50, razowa szatrow. 19—20.
j Otręby żytnie 10—10,25, pszenue grube
12,75—13, pszenne cienkie 10,75—11, jęcz-
mienne 9—9,25. \Gryka zbier. 19,75—20,
Siano 4,75—5. Słoma 3,50—3,65.
Iniane 90 proc, 35,50—35,75,

Za 1000 kg. f-co st. zaladow.:
Le trzep. Wołożyn 1169,10—1190,75,

trzep. Hoduciszki 1179,92—1201,57, trzep.
Miory 1028,37—1050,02.

Siemię

Čaytaicio į prenmmorojcie
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„stacja Polska”.

dań 1 zł. 20 gr, UI, Sie-
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stawały się łupem różnych malwer-ści swych zobowiązań, lub, co gorzej,

i rybkę dla siebiesantów, karjerrwiczów, pragnących w mętnej wodzie

przemysłu. Wielu z nich zaraz zdemaskowano, inni uszli bezkarnie, pozo-

stawiając potomstwu majątki, lub kamienice z przyrosłem do ich nazwi-

ska piętnem...
Słynnym był w owym czasie niejakiś Janczewski z Poznańskiego,

który kazał sobie płacić po kilka razy za jeden i ten sam transpnt broni,

ktctą dostarczał z Wrocławia.

Każda podobna sprawa wypływająca na jaw, dawała dziennikom

wrogim pole do ironji i naigrywań. Należało je więc cicho załatwiać

w domu. Wobec szemrania społeczeństwa Traugutt zorganizował w je-

sieni 63 r. Izbę Obrachunkową w Paryżu, mającą z użytego grosza pu-

blicznego pewne zbierać rachunki. Atoli członkowie Izby, wybrani nie-

odpowiednio, wpadłszy na drogę biurokratyzmu, niewłaściwego w tej

chwili wszczęi. spory z hr. Działyńskim w Paryżu, odwołując się do

Rządu Narodowego w Warszawie. Ale już cały grunt powstania sięwalił,

rozbijając wszystko i Rząd Narodowy i rachunki, straszny zamęt wywo-

łując w kraju...”)
Z późniejszych niepewnych wykazów dostrzedz można, iż było za-

kupione pełne uzbrojenie dle 50.000 piechoty i 4.000 Kkawalerji Znaczną

jednak część tej broni skonfiskowano w Prusach, w Austrji i na, grani-

cach Rosji. Zaś przy przemycaniu broni można było rachować naogėl,

iż ną 3 karabiny ginęły zwykle 2. To też i posądzenia o nadużyciach

dostarczycięli broni były często nieuzasadnione.

Broń na Litwę dochodziła z jeszcze większą, niż do' Królestwa,

trudnością. Walka rozpoczynała się w kraju naszym z tem co było

w domu, a więc przeważuie z myśliwskiem uzbrojeniem, dalesier. jednak

od obecnego typu. Z wyjątkiem zamożniejszych jednostek, posiadających
 

*) O kwestyj finansowej powstania i nadużyć na tem tle mówi Przyborowski

w Ostatnich latach powstania Styczniowego. Zaznacza to i Gejsztar w swych Pamięt-

nikach. dały one w ręce ludzi lekkomyślnych, nie odczuwających całej doniosło-
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POKÓJ

Montwiłłowska 14 m. 1,
do g. 12 rano i od 3—5.
Tamże pokój do odda-

 

 

 

Ggakuszenki[|Kupię

 

dawki, kurzajki | wągry.
W. Z. P. 48. 1
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ułowić. Każda prowincja każde niemal miasto miały podobnych rycerzy į

| rusznice angielskie, cgół powstańców posługiwał się prostemi fuzjami
| i dubeltówkami, a najczęściej pojedynkami. Miały one stemne! drew-

niany, co utrudniało ich nabicie i opóźniało wystrzał. Stemple gięły się

często i łamały w drżących rękach.., Niepodobna było do strzeio owych

różnego kalibiu przygotować zapasu kul odpowiednich. Każdy je mu-

siał sam odlewać, przystosowując do swej broni. Często więc, gdy kul

brakło — nabijano fuzje śrankulkami, a nawet śrutem.

Proch i ołów na kule nabywano u żydów, którzy na razie, mając te-

go duże zapasy dobrze na tem zarobili. Potem jednak, czy to z wyra-

chowania, czy też z obawy, sprzedawać nie chcieli i brak amunicji coraz

silniej się odczuwał. Przewoženie tejże nie łatwe od początku coraz to

trudniejszem się stawało i narażało na wielkie niebezpieczeństwo.

Strzelby ówczesne biły na niewielki dystans. Pojedynki nie donosiły

często do 100, a dubeltówki do 200 kroków. Wojsko moskiewskie zaś

posiadało gładkie sztuccery bijące o 600 kroków i opatrzone bagnetami.

Jakąż nierówną ta różnica uzbrojeń wytworzyła walkę!. Dziś, udo-

skonalona broń myśliwska jest nawet wielo _ strzałowa. Wnruki silniej

uzbrojeni wychodzą na zające, niż ich dziadowie szli na krwawy bój...

Siła uczucia prowadziła ich do nadludzkich wysiłków... Zaprawdę

bohaterowie to byli, choć cisi i nie rozgłośni!... Nie wzniosły się dla nich

pomniki — nie zapisała wielu imion historja, ale pamięć o nich żyje

w sercu narodu.
Niedostatek broni palnej zmuszał do szukania pomocy w kosąch

które osadzono na kijach sztorcem; iobotę tę wykonywano nier;.ż w obo-

bozowiska, a kuźnia i kowal były w każdej partji. Na bliższą

metę broń taka mogła czasem odegrywać znaczną rolę, strzały jednak

sztucerów nieprzyjacielskich, odrzucając oddziały kosynierów, nie do-

puszczały do ięcznego boju.
Niektórzy powstańcy mieli szable i pistolety, czasem. sztylety do=

pełniały usbrojenie. ы j

pełniaiy uzbrojenia. | Kea PS pó

(D. <, m) > 
 

= Drukarnia AS Zwieszyśsiiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.
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