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Plenarne posiedzenie Sejmu
WARSZAWA. (Pat). Na wstępie

dzisiejsześo plenarnego posiedzenia|
Sejmu marszałek Świtalski zakomu-
nikował, że od prezesa N I. K. otrzy,
mał uwagi Kontroli Państwowej oj
zamknięciu rachunków państwa i o
wykonaniu budżetu na rok 1931-32.
Uwagi te odesłano do komisj: budże-
towej.

 

chodzi codzien
   

jęto.
Następnie przystąpiono do debaty

nad projektem ustawy ratylikacyj-
nej protokółu z Czechosłowacją o
interpretacji art. 20 konwencji han-
dlowej polsko-czechosłowackiej.

Projekt ustawy  ratyfikacyjnej
przyjeto w 2-m i 3-m czytan u.

Dyskusję wywołały jeszcze w
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wiedeński „Kurj. sprawą tą obradował w Rzymie pre-
zes kolei austrjackich, były minister

Przygotowania dyplomatyczne i Vaugoin, dalej Włochy dać chcą Au-
techniczne do wizyty Suvicha, zapo- strji poważne możliwości wywozowe

b. m., przyćmiły dia przemysłu austrjackiego. Tak sa-
wewnętrzno - poli- mo skłonny jest rzekomo Mussolini

skierowując uwagę opinji przyznać Węgrom znaczay kontyn-
publicznej na problemy  austrjackiej $ent zboża. Ofiary te ponieść chce

Zkolei Izba przystąpiła do spra- |pierwszem czytaniu projekt ustawy
wozdania komisji przemysłowo- han- jo szkodnictwie leśnem i polnem no-
dlowe: o rządowym projekcie usta- | wela do ustawy o Funduszu Pracy,
wy o oznaczaniu wyrobćw wytwór” |nowela do ustawy o prawie prze-
czości polskiej. Projekt ten reguluje |mysłowem, nowela do usiawy o
zagadnienie dużej doniosłości gospo- |lzbach Przemysłowo - Handlowych
darczej, ułatwiając konsumentowi |oraz projekt ustawy 0 normalizacji
polskiemu rozpoznanie ar.ykułów |przewozów. Po odesłaniu wspomnia-
wytwórczości polskiej W'ytwórca 'nych projektów ustaw do poszcze-
zgłasza deklarację i na jej podstawie! gólnych komisy; plenarne posiedze-
może oznaczyć swe wyroby znakiem nie Sejmu zostało zakończore.
rozpoznąwczym. Projekt pozostawia Następne posiedzenie odbędzie
wolne pole inicjatywie społecznej. się w piątek 19 stydznia o godz. 16.
Po krótkiej dyskusji ustawę przy-

Interpelacja Stromnictna Narodowego

polityki zagranicznej Z wynurzeń Mussolini dlatego, bo w unji austrja-
prasowych, opartych częściowo na |cko-węgierskiej widzi najskutecz-
niormacjach  pėlurzędowycb, czę- |niejszy sposób zapewnienia nieza-
ściowo będących kombinacjami re- wisłości państwowej Austrii.

dakcyjnemi, wynika, że wizycie wło-| Jak twierdzi się w kołach  poli-
skiego męża stanu przypisuje SIę tycznych, nie zależy wcale Mussoli-
iutaj rozstrzygające znaczenie dla niemu na unji formalnej, ta bowiem
przyszłości Austrji Wagę tej wizyty|drażniłaby Francję i Małą Ententę,
podkreślają już same —okoliczności jecz na unji iaktycznej i ścisłem
zewnętrzne. Na dzień przed wY-| współdziałaniu gospodarczem i poli-
jazdem Suvicha przybywa do Wie- |tycznem dwóch sąsiadów naddunaj-
dnia poseł austrjacki w Berlinie, skich. Nie dziw, że dalekie te plany
Tauschnitz.  Urzędowo twierdzą będą silnie zaciekawialy koła dy-
wprawdzie, że przyjazd Tauschnitza|plomatyczne, głównie koła zbliżone
ma charakter prywatny, ale nie ule- |do poselstw Francji i Malej Ententy,
ga wątpliwości,že Dolliuss w obli-| jak twierdzi „Der Morgen", miał
czu postanowień, które mają zapaść | angielski minister Simon, podczas
podczaswizyty „Suvicha, chce być swojej wizyty w Rzymie wyrazić
najdokładniej poiniormowany o sta- |zgodę na plan zabezpieczenia nieza- w sprawie uposażeń urzędniczych.

įTelefonem od wlasnego korespondente.)

WARSZAWA. Na posiedzeniu Seįmowem Klub Narodowy zgto
sił wniosek, domagający się odroczenia rozporządzenia dotyczą
cego zmiany uposażeń pracowników państwowych. Wobec trudno-
ści I konpiikacji jakie wywołały przygotowania do przeszerego-
wania rozeszły się pogłoski, że obecne przeszeregowanie będzie
traktowane jako próbne i tymczasowe Właściwe ;rzeszeregowa-

pnastrojach i m.m wisłości Austrji drogą zespolenia
na, zwłaszcza po przyłapaniu radcy| od. ji śrami.
legacyjnego ks. Pirmonta na tajnych |? OE ono as

AV ET ETINA ETO +|naradach wiedeńskich z przywódcą
j hitlerowskim  Frauenieldem i przy-
„,wódcą Heimwehry  austrjackiej Al-
bertim, Oprócz Tauschnitza bawić

| będzie jednocześnie z Suvichem tak-
że minister węgierski Kallay To da-
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. opłacał. Pewne

nie nastąpi 1 sierpnia. |ło powód do twierdzenia. że obrady

Nowe rozporządzenia dotyczące

Ф
| pracowników kolejowych i pocztowych.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. „Dziennik Ustaw" przyniósł dwa rozporządzenia
dotyczące pragmatyki służbowej
jowych I pocztowych. Zzsady pragmatyki

i uposażenia pracowników kole-
dają nieograniczone

prawo zwierzchnikom a zwłaszcza ministrom w stosunku do pra-
cowników, zwłaszcza w sprawie

Nowy kandydat na ko

stosunku służbowego.

misarza m. Warszawy
Ifelefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Już w najbliższych dniach będzie zdecydowanaspra- ślejsześo połączenia austro-węgier-
wa mianowania komisarza rządowego w magistracie warszawskim i roz- skiego stanie na porządku dziennym
wiązania rady miejskiej. Jedna z agencyj prasowych wymienia jako kan- |rokowań między Dolliussem o Suvi-
dydata na komisarza dotychczasowego dyrektora biura sejmowego p. chem, wynika — zdaniem. pism tu-
Dziadosza.

Jak się dowiadujemy, z $dyr. Dziadoszem czynniki miarodajne nie

wiedeńskie toczyć się będą na zasa-
dzie unji gospodarczej
strją i Węgrami.

„Arbeiter Zeitung“
już publiczność možliwošcią gospo-
|darczeżo ipolitycznego zespolenia
Austrji i Węgier, podkreślając nie-
'bezpieczeństwo, jakie wyniknąć
„stąd może dla Burgenlandu, zwła-
szcza, że Goemboesz na wczoraj-
„szem publicznem zgromadzeniu о-
głosił maniiestacyjnie rewizję, jako
„najaktualniejszy problem polityki
| zagranicznej Węgier. Że sprawa ści-

  

tejszych — takze z tego, że Suvich,
luzgodniwszy punkt widzenia Austrji

przeprowadziły dotychczas rozmów na ten temat. Jeśli chodzi o termin 'i Włoch, udać się ma tasże do Bu-
wyborów do nowej
dat, gdyż o terminie zadecyduje tylko nowy komisarz.

Zgon Ś. p.
Heleny Paderewskiej.

rano zmarła tu pani Helena Pade-
rewska, przeżywszy lat 54.
CENEO SEROWATATTOKNEODROWTEMRA

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

Komunikacja lotnicza z Niemcami.
WARSZAWA (Pat.) W Minister-|

MORGES (Szwajcarja) Pat. Dziś|stwie Komunikacji rozpoczęła się strji
w da. 16 b. m. konferencja lotnicza|*

Kolendaiski projekt reformy Ligi Harodów.
polsko-niemiecka.
W pierwszym dniu konferencji

omawiano sprawy, związsne z uru-
chomieniem linji lotniezej między
Berlinem a Warszawą.

rady miejskiej, to przedwczesne jest wymienianie dapesztu.
Celem urzeczywistnienia planu

janji austrjącko-węgierskiei — pisze
|„Der Morgen* — Włochy są skłon-
ne przyznać Austrji i Więgrom znacz-
ne korzyści gospodarcze, a więc Au-

wolny port w Trieście. Nad

GENEWA. Pat. — Sekretarz Ligi
Narodów otrzymał od rządu holen

Dookołu polityki ©
LONDYN. (Pat). Cała uwaga pra-'

sy brytyjskiej skupia się dookoła no-|
wych zarządzeń walutowych Roose-
velta. Biorąc za punkt wyjścia kurs
francuskiego franka wczo*aj wie-
czorem po zamknięciu jako 81'/,
oraz ogłoszoną przez sk:rb amery-
kański wczoraj wieczorem nową ce-
nę złota 34 dol, 45 cen'. za uncję,
dzienniki angielskie przewidują, że
kurs dolara w stosunku dv funta
szterliaga wyniesie 5,30 za iunt.

Prasa podkreśla że nowe zarzą-
dzenia Roosevelta nie są równo-
znaczne ze stabilizacją. Dolar bę-
dzie miał pewnego rodzaju swobodę
ruchu między 50 a 60 proc. wartości
pierwotnej. Dzienniki angielskie nie
podnoszą narazie alarmi. i poglądy
ich nie są pesymistyczne. — podkre-
ślają bowiem, że gdyby Ameryka u-
siłowała zalać rynek angielski zde-
waluowanym dolarem, to tamą mo-
głaby być taryfą celna, którą Wiel-
ka Brytanja może swobodnie opero-
wać. Dzienniki przewidują jednak
tak wielki wzrost cen w Ameryce,
że wywóz zagranicę nie będzie się

ce słowa sekretarza skarbu Mor-,
gentheu'a. Oświadcza on, żeporo- |
zumierie pomiędzy Stanami Zjed-
noczoaemi, Wiielką Brytanią i Fran-|
cją wystarczy dla zapewnieria oraz.
zabezpieczenia stabilizacji między-|

utowej Roosevelta.
naroduwej, dla której celów Amery-
ka gotowa byłaby nawet zgodzić się
na redystrybucję swego złota i poży-
czenie go innym krajom w formie
kredytu obiegowego.

Ponowny spadek kursu dolara.
Jak zareagowała glełda warszawska.

WIARSZAWA. (Pat), N: przeło-
mie wczorajszego i dzisiejszego dnia
nastąpiło dalsze załamanie się kur-
su dolara. Przyczyną tegc załamania
się są niewątpliwie znamienre zapo-
wiedzi prezydeista Rooszvelta o re-

waloryzacji dolara na poziomie 60
proc. dotychczasowej wartości, Po-
nieważ kurs dolara utrzymywał się

ostatnio powyżej 60 proc. jego daw-
nej wartości, nic więc dziwnego że
słowa Roosevelta wywołały spadek
mniej więcej do tego właśnie pozio-

mu. Charakterystyczne jest, że rów-
nocześnie ze spadkiem waluty ame-
rykańskiej obniżył się w tym sa- obawy wyrażone

są jedynie co do warcości franka,
francuskiego i walut „bloku złote- lz tego że Anglja chce się zebezpie-

mym, a nawet nieco większym stop-
niu kurs waluty angielskiej. Widać

kami, Giełda warszawska — хагеа о-
wałą spadkiem kabla na N York z
5,61 na 5,47, co odpowiada 61'/>
proc. dawnej wartości dolarz, dewi-
zy londyńskiej zaś — z 28,70 na
28,05—28,08.

Poświęcenie nowego
statku polskiego.

LONDYN. (Pat), Wczoraj w
Newcastle odbyło się poświęcenie
nowego statku polskieśo „Lech”.
Jest to statek turbinowy o pojemno-
ści przeszło 2 tys. ton i posiadający
wszysikie nowoczesne urządzenia
dla przewozu szybko psujących się
towarów. „Lech“ będzie oddany do
użytku wczesną wiosną i będzie kur-
sował stale na iinji Londvyn—Gdańsk

 

między Au-.

alarmuje |

PARYŻ. (Pat). Wi czasie dzisiej-
szej dyskusji w Senacie nad polityką
zagraniczną przemawiał sen. gen.
Bourgeois, ktory specjalną uwagę
poświęcił sprawie zbrojeń niemiec-
kich, podając szereg wymownych
cyir. Wediug mówcy stan sił nie-
mieckich, które już jutro mogą być
wystawione, wynosi około 20 — 30
dywizyj. Niemcy wykazują wielką
aktywność w dziedzinie tabrykacji
prochu i gazów trujących. Posiadają
one 500 samolotów, mosących być
przerobionemi na aparaty wojsko-
we i mają przeszło 3,050 pilotów.
Dzień, w którym Niemcy przejdą od
dobrowolnej do przymusowej służby
w oddziałach pracy, będzie dniem
iaktycznego zaprowadzenia  obo-
wiązkowej służby wojskowej w
Niemczech.
Bezpośrednio po mowie sen. Bour-

gecis, gorąco oklaskiwanej, zabrał
$łos minister Paul-Boncour.

Silne prądy, które przesziy przez
Niemcy,  stąwiają przed Europą
wielki znak zapytania. Jeżeli nie 
derskiego notę w sprawie ewen-
tualnej reformy Ligi Narodów. No-
ta ogłoszona nie została.

Jak słychać, rząd holenderski
stwierdzzjąc, że w zasadzie pakt Li-
gi może być zmieniony w ramach
procedury, przewidzianej przez art.
26, jednocześnie oświadcza się prze-
ciwko wszelkiej radykalnej reformie
Ligi i podkreśla konieczność usza-
nowania podstawowych zasad, na
których opiera się.Liga Narodów.
W szczególności rząd holenderski
kładzie macisk na konieczność u
trzymania zasady jednomyślności
irówności wszystkich państw. Dalej
sprzeciwia się odłączeniu paktu Li-
gi Narodów od traktatów pokojo
wych i domaga się utrzymania art
10 i 16 dotyczących pomocy pań-
stwu napadniętemu

Monachjum —

Korespondent berliński „Daily
Mail* dowiaduje się, że w pewnych
kołach narodowo - socjalistycznych
lansowana jest myśl przeniesienia

nachjum.

spodziewanem zwycięstwem ruchu
narodowo-socjalistycznego w Au-
strji.
W ten sposób punkt ciężkości Trzeciej Rzeszy zostałby przeniesio-

 

Projekt zdegradowania Berlina.

stolicy Niemiec z Berlina do Мо-'

Mysi ta powstała w związku ze -

 go”, Ale i tu prasa cytuje uspakają- czyć przed wszelkiemi niespodzian-—Gdynia i zpowrotem. ny z Prus do Niemiec południowych. |

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. 0. N

Zaproszenia otrzymać mo
Wstęp 2

PTU tatai

ОООИАЫ

Art. 4901 Szale damskie
wełniane Zi.

Art. 4660|1 Kombinacje
dziecinne bajowe ZŁ

Art. 2052 Pończochy
damskie wełniane Zł.

Art. 4687 Szal i czepka
damskie wełniane Zł.

Art. 5126 Trykoty
damskie welniane Zl.

Art. 4182 Koszuie
damskie wełniane Zł.

Art. 4683 Żakiety
„ damskie ciepłe Zl.

Art. 4675 Żakiety
damskie wełalane ZŁ. 6,40

Art. 9551 Szlafroki
damskie wełniane Zl. 8,—

Art. 8703 Koce bajowe — — Zi, 6,50 (Ti
sprawie wewnętrznej poiityki na-
szych sąsiadów, to jednak musimy
stwierdzić, że okresia je ich polity-
ka zagraniczna. Natezy stwierdzic,
ze koncepcja rasowa Niemiec hiile-
rowskich wyraża pojęcie narodu,
które stoi w sprzeczności z naszem
pojęciem. Ta koncepcja dązy w rze-
czywistości do przekroczenia granic

i pobndzenia do dziatania tych, któ-
rzy się jednoczą pod hasiem rasy.
Stąd pewien niepokój u sąsiednich
narodow, a dowodem tego problem
Saary i Austrji W sprawie Saary
Paul-Boncour podkreślił niemożnośc
rezygnowania z plebiscytu, gdyż o
przyszłych losach Saary muże zde-
cydowac jedynie sama jej ludność.
W sprawie Austrji minister oświad-
cza, że Francja uważała zawsze nie-
podległość Austrji za klucz do rów-
nowagi europejskiej tej części kon-
tynentu i zawsze potępiaia poinysły
Anschłussu. Zadanie rekonstrukcji
Europy Centralnej wiano być — zda-
niem ministra — spełnione wspólnie
przez Francję i Wiochy.

Nawiązując do rokowań, które
doprowadziły do paktu 4-cb, mini-
ster powiedział m. in.: Rokowania

iaTYDZIEŃ
TANIEJ SPRZEDAŻY

tysięcy przeróżnych artykułów zimowych i sezonowych organizuje

Polska Składnica Galanteryjna Franciszek Frliczka, Wilno, Zamkowa ła 9
Oto ceny niektórych z nich:

Spieszcie się

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

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

. druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
r. 80187,

która odbędzie się w lokalu własnym (Orzeszkowej 11). Do tańca przygrywać
będzie pierwszorzędny „jazz“ pod dyrekcją znanego kompozytora muzyki tanecz-
nej p. Jaszczyńskiego.
w Sekretarjacie w g. od 6 do 7 wiecz.

Projekt unji ausirjacko - węgierskiej,

żna od członków Koła oraz
zł. dia akademików 1 zł.

 

KAWAADA ur
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Į Art. 2324 Skarpetki /męskie
ciepłe ZŁ 0,32

Art. 3966 Szaliki męskie
wełniane Zł. 0,52

Ait. 4080 Rękawiczki męskie
wełniane ZŁ 0,96

Art. 4658 Pulowery męskie
ciepłe ZŁ 2,24

Art. 4511 Kamizelki męskie
ciepłe Zł 2,40

Art. 4620 Pulowery bez
i rękaw wełniane Zł. 3,60
į Art. 4080 Rękawiczki
i narciarskie Zł. 1.16

Art. 2342 Skarpetki
narciarskie ZŁ 1,60

i Art. 4032|6 Geraltuiy
i narciarskie Z! 10,24
ž Art. 8705 Koce pluszowe — Zl. 8.—

przekonač!
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enat francuski o polityce zagranicznej,
Exposje min. Paul -Boncoura.

pozwalamy sobie na iagerencję w nas do Wioch, bez chęci odsuwania
się od naszych starych przyjaciół.

Chciatbyrma, by Senat byi przeko-
nany, że nigdy nasze przymierza nie
byty bardziej żywotne, bardziej sil-
ne, aniżeli dzisiaj.

Zachowując nienaruszalność na-
szych traktatów z Polską i Maią
kEntentą, staramy się polepszyć ich
stosunki ną zacnodzie z Wiochami,
na wsthodzie z Kosją, na południu z
państwami baikańskiemi i 1urcją.

Dłuższy ustęp swego przemówie-
nia poświęca Paul-Boncour stosun-
kom z Kosją sowiecką. Rosja — o-
świadcza Pauli-Boncour — stała się

obecnie jednym z czynników ładu
europejskiego, Nie kto inny, jak
właśnie publicysta sowiecki Radek
w najbardziej zdecydowany sposób
potępia niebezpieczeństwa, któreby
mogły wyniknąc obecnie dla Europy
z polityki rewizji postanowień tery-
torjalnych. Paul-Boncour х przy-
jemnością konstatuje równoczesność
zbliżenia Francji z.ZSRR ze zbliże-
niem cokonanem między Unją So-
wiecką a jej sąsiadami, podkreślając
w szczególności znaczenie paktu
nieagresjj między Polską a Sowie-
tami. ARN te miały na celu wyłącznie zbliżenie

PARYŻ. (Pat). Pod Nevers de-
partament Nićvre, wydarzyła się
straszaa katastrofa samolotowa, w
której zginęło 6 osób. Samolot
„Emeraude z ziewyjaśnionych do-
tychczes przyczyn spadł ze znacznej
„wysokości i po wybuchu źbicrnika z
benzyną spłonął. Z pod szezątków
samolotu wydobyto 10 trupów,wśród
których znajdują się zwłoki guberna-
tora Iadochin Pasguera,

PARYŻ. (Pat). Straszna Latastro-
fa samolotowa pod Corbigny, w któ-
rej utracło życie 10 osób, wywarła
wielkie wrażenie w całei cpinji pu- 
stolicą Rzeszy.

(Wiadomość powyższą notujemy z
obowiązku dziennikarskieśo, Wyda-
je się ona wielce nieprawdopodobna)  

Širaszna hatastrofn

“” АВЕа аЙ,

lotnicza,
blicznej Francji, wywołując obszerne
komeniarze prasowe.

Na miejsce katastrofy samolotu
„L'Emćraude* udali się ministeri
podsekretarz stanu lotnictwa, dy-
rektor techniczny służby lotuczej o-
raz prezes komisji lotnicze: Izby De-
putowanych.

Świadkowie katastrofy „Stwier-
dzają 'ednoglošiie že w dniu kata-
strofy szalała burza z blyskewicami.
i padał deszcz ze śniegiem. Prawdo*
podobnie jedną z głównych przyczyn
katastrofy były właśnie łatu'ne wa-

runki atmosłeryczne. Niektorzy ze
świad<sów zapewniają jednak, że an-
tena radjowa, która zwieszała się
pod wiązaniami samolotu, zetknęła

się z przewodnikami elektrycznemi,
ś$dy samolot przelatywał nad torem
kolejowym. у ё SFR

 

BERLIN. (P-t). Komenta ze pra-
sy niemieckiej wskazują że rząd
Rzeszy odrzuci zaproszen'e Rady|
Ligi Narodów do wysłania swego |
przedstawiciela na dyskusję w spra-
wie ROSZ w sach

„Deutsche Alig. Ztg.” nie zgadza
ębiu Snary.

Niemcy nie wyślą delegata
się na zaproszenie Rady Lig! z tego
powodu, aby nie stwarzać p'eceden-
su.. „Germania“ pisze, że po wystą-
pieniu Niemiec z Ligi Narodów u-
dział ich w dyskusji nad plebiscytem
w zagłębiu Saary nie byłby do po*

myślenia, PRE ZEW
  

 
 



 
 

   

   
  
    

* rozumieć należy
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- Przeszeregowanie
Reforma uposażeń u:zędniczych,

niewinnie nazwana „przeszeregowa-

niem', wzbudziia w kołach zaintere-

sowanych wielkie zaniepokojenie.

*3dybyż bowiem chodziło o ogólną,

wszystkich dotyczącą obniżkę pobo-

rów, w celach oszczędności -- byłby

to cios bardzo bolesny, ais świat

urzędniczy miałby przynajmniej tę

moralną pociechę, że ciecpi wspólnie

ze wszystkiemi stanami, ге jst to no-

wa ofiara, złożona molochowi kry-

zysu.
Sprawa inaczej ma się jeanak. O

oszczędności w tym wypadku nie ma

mowy, gdyż suma ogólna, przezna-

czona na pobory urzędnicze pozo-

staje ta sama, tylko podział ;ej ulega

zasadniczej zmianie w. ten sposób

iż niższym kategorjom urzędniczym

zmniejszy się ich bez tego głodowe

pensje w tym celu, by je znacznie

podnieść najwyższym  kategocjom,

t. zw. „elicie” sż do 33 5roc

Rozgoryczenie, które zapenowało

śród szerokich mas urzędniczych

jest więc zrozumiałe. Ostatnio w

' sprawach dotyczących bytu urzęd-

ników interwenjowała u rządu dele-

gacji centralnei rady p”acowniczej.

Przyjął ją p. wiceminister skarbu

Wacł. Jędrzejewicz, który, аК zwy-

kle w podobnych wypadkach dal

odpowiedź uspakajającą przyrzekł

delegatom, że postulaty przez nich

wysun.ęte, rozpatrzy i załatwi możli-

wie przychylnie,

Obietnica — obietnica, tymcza-

sem już prawie we wszystkich mi-

nisterjach ukończono pracę nad

przeszeregowantem urzędników Z

dotychczasowych kategoiqi i szczebli

do nowych grup uposaženiowych.

(Wynikiem zaś takiego „przeszere-

gowania“ jest, że prawie 50 proc.

urzędników straci przeciętnie 7 proc.

dotychczasowego uposażenia

Ciekawy wywiad n. temat tej

reformy z ministrem finarsów p. Za-

wadzkim ogłosi w tych dniach „Ku-

rjer Poranny“. Wywiad ten, jest bar-

dziej szczery, ale zato mniej uspaka-

iający od zapewnień p. wiceministra

W. Jędrzejewicza. Tak więc wielce

charakterystycznem jest to co P.

min. Zawadzki powiedział o wpływie

„przeszeregowania“ na wysokość

uposażeń. Dotychczas mowa była o

tem, że urzędnik zaliczony będzie d

jednej z dwóch grup upoażenio-

wych. między któremi znajdują się

jego d»tychczasowe pobory. Obecnie

w swym wywiadzie mówi p. min.

Zawadzki o tem. że „należy przy

pierwszem, próbnem obli-

czeniu wyjść z naiższego

zaszeregowania'. Wprawdzie

wspomina p. minister !akże o ja-

kiemś „nieporozumieniu' które w

tej sprawie miało zajść — wa czem

iednak polegać ma to nieporozu-

mienie” i czy zostało one naprawio-

ne—o tem wywiad milczy. Dia świa-

ta urzędniczegn zaś to sprawa bar-

dzo niepokojąca, gdyby bowiem za-

stosowano system „wychodzenia z

niższego zaszeregowania” równało-

by się to jeneralnej obniżce płac.

W. sprawie awansów oświadczył

p. min'ster; „Mam nadzieję że już

przed ! lipca będziemy mogli w pew-

nych ;jranicach przystąpić d. awan-

sowania urzędników, k:4rzv na to

najbardziej zasługują. toż co do

tych ,zasług” zachodzi uzasadniona

obawa, czy nie mamy tu da czynie-

mia z jedńym jeszcze sposobem po-

pierania polityki partyjzej i pognę-

biania ludzi niepodzielajacyck „ideo-

"logii", chociażby byli naibardziej

wzorowymi urzędnikami. Gdy u nas

mówi się o „zastugach“, to zwykle

zasługi... przy wy-

borach w organizacjach BB, w

„Strzelcu”, , ,„Legjonie Młcdych" i|w

tym pod.

Znaczenie ogólno-narodowe, się:

gające daleko w przyszłość, posiada

sprawa dodatków rodzinnych. We

wszystkich krajach szczególnie zaś

we Włoszech oraz w Niemczech hi-

tlerowskich rządy stoją na stanowi-

sku, najwydatniejszego popierania

licznych rodzi: — u nas wychodzi

się z dziwnie krótkowzrocznego sta-

nowiska że kawaler równie dobrze

pracuje jak człowiek, posiadający

liczne potomstwo, więc niema po-

wodu temu ostatniemu wyższe da-

wać wynagrodzenie. Tak :ozumo-

wać może przedsiębiorcz prywatny,

o ile pozbawiony jest wszelkich in-

stynktów społecznych — rząd któ-

ry powinien przecie reprezentować

państwo i naród, z jego różnorakie-

mi interesami, który dbać musi o je-

go przyszłość, bezpieczeństwo, po”

tęgę, niema prawa w ten sposób

świat szuka odpowiedzi.

kryzysu czekają miljony ludzi.

1
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Kiedy skończy się kryzys?

Jest to pytanie na ktore cały
Na koniec

I trudno im się dziwić, bo rzeczy-

wiście całemu światu t. zw. kryzys

kością w gardle stanął.

Są u nas w Polsce ludzie którzy

albo kryzysu nie dostrzegając, albo

nie odczuwając go na własuej skó-

rze, wciąż przypowiadają jego pręd-

ki koniec.
Słusznie pisze na ten temat w

niedzielnej „Gazecie Warszawskiej'*

prof. Rybarski.
„Wytworzyła się u nas elita kryzyso-

wa, której dzieje się wzglednie dobrze. Nie

dziwimy się temu, że szerzy ona optymizm,

że zdobywa się na zapowiedzi, iż kryzys

się skończył. Skończył, ale dla kogo? Mi-

sera contribuens plebs jest innego zdania.

By ocznić położenie, trzeba się przyjrzeć

temu, jak się dziej: miljonom rolników, mil-

jonom iudności miejskiej, która uie ma u-

przywilejowanych stanowisk, nie ma mono-

poli, nie ma koncesyj, trzeba poznać sytu-

ację gospodarczą «lbrzymiej inas; płacącej

podatki.

Między jej losem i perspektywa-

gospodarczemi a położeniem eli-

ty kryzysowej zachodzi 2skrawe

przeciwieństwo.
„Ni» doprowadzi do celu rozstrząsanie

pytania, kiedy kryzys się skończy? Trzeba

zadać :obie pytanie, jak się ten kryzys

skończy, na jakiej drodze z nieg. się wyj-

dzie. Pierwsze pytanie jest wyra«em bier-

nego wyczekiwania, oczekiwania cudu lub

nadziei, że poprawa może przyjść z ze-

wnątrz, że ktoś nam znowu pożyczy pienię-

dzy, które skonsumujemy. Druge pytanie

doprowadzi do wniosku, że trzeta zdecy-

dować się na określony kierine: walki z

klęską gospodarczą. I na nie — nie otrzy-

mamy iednolitej „dpowiedzi.'

Trzeba wybierać. Decyzji nie moż-

na już zbyt długo odraczać.
„Albo się jest zdania że ratunek

przyjdzie do państwa, od przejęcia przez

nie coraz to nowych działów gospodarki,

albo też ten ratunek przyjdzie od gospo-

darstwa, od wzmożenia jego sił produkcyj-

nych, dzięki czemu i państwo znajdzie zaso-

by na rozwijanie swojej działalneści wszę-

dzie tam, gdzie to okaże się potrzebne.

Niewątpliwie idziemy dotychczas po

pierwszej drodze. Siły wytwórcze społe-

czeństwa maleją, udział gospodark publicz-

nej jest coraz większy i coraz wieksze na-

kłada ona ciężary na tych, którzy płacą na

utrzymanie państwa. Czyż więc można o-

czekiwać, że poprawa gospodarcza może

przyjść wtedy, gdy potęguje się fiskalizm

pod rozmaitemi postaciami, a państwo bie-

rze na siebie coraz to nowe przedsiębior-

stwa i coraz silniej na swoje potrzeby czer-

pie ze skromnych zasobów kredytowych

społeczeństwa?”

Prof. Rybarski radzi nie zaprzą-

tać głowę pytaniem, kiedy mianowi-

cie kryzys się skończy, lecz zaleca

szukanią drogi wyjścia z kryzysu.
„Dotychczasowemi metodami nie

siągnie się rezultatu. Gospodar:two pu

bliczne, które sięga do rezerw s' ołeŁczeń-

stwa, musi nawrócić z tej dr.gi. Przez pe-

wien czas można te rezerwy zjadac, obcią-

żać długami przyszłe pokolenia, ale to na

długo nie starczy. Kryzys skończy się wte-

dy, gdy całe gospodarstwo, a u nas w szcze”

gólności rolnictwo, zacznie dawać choćby

skromne dochody.”

Innego wyjścia niema.

Nowa organizacja żydowsko.
sanacyjna.

Że rasza elita kryzysowa nie zda-

je sobie sprawy z ogromu nędzy, pa*

nującej w kraju. świadczy chociażby

następująca wiadomość, którą za-

mieściło „ABC”.

о-

Celem polityki

"Na życzenie mi-BERLIN. (Pat).
Rzeszy siedzibanistra wyżywienia

stanowej organizacji włościaństwa

niemieckiego przeniesiona będzie do

miasteczka honowerskiego Goslar.

Wybór tej miejscowości, jakpodkre-

śla komunikat niemieckiegc biura

informacyjnego, posiada zaaczenie

LONDYN. Z Pekinu donoszą, że

po raz pierwszy z oficjalnej strony

japońskiej nastąpiło potwierdzenie

pogłosek o zamierzonem proklamo-

aniu cesarstwa w Mandżurji. Ko-

munikat, wydany przez posła japoń-

skiego w Pekinie w sprawie korona-

cji cesrza Pu-Yi, która ma się od-

traktować sprawy. Czy ma to być

upaństwowienie teoryj... Boy'a?

Wprawdzie p. min. Zawad:ki o-

świadczył uspakajająco „przewidu-

jemy specjalne zapomogi dla obar-

czonych licznemi rodzinami"... ależ

nie o zapomogi, nie o poniżającą

godność ludzką jałmużnę chodzi,

lecz o zasadę popierania sił i moż-

ności rozrodczych narodu!

Nareszcie bardzo ważna kwestja

emerytur. Jak wiadomo, według

nowej ustawy stawka emerytalna

jest obliczana według pensyj zasa-

dniczych, bez dodatków; skutek jest

taki, że zdarzają się wypadki, iż u-

rzędnik, który dotychczas miał pra-

wo do emerytury w wysokości 540

zł, według nowej ustawy będzie po” 

DZIENNIK MILEŃSKI

z prasy
Warszawskim zebranie organizacyjne Pol- |

skiego Komitetu Pomocy Uczonym Uchodź-|

com z Niemiec. Komitet ten ma za za-|

danie zaopiekowanie się i propagowanie W

tycznych zostali usunięci.”

nych z Niemiec żydów.
Zobaczmy, kto

czasach nędzy i bezrobocia w Pol-

nie opieki i pomocy maierjalnej tym

nieproszonym i wysoce miemiłym

przybyszom.
„Posiedzenie zagaił b. marszałek Sena-

tu, prof. Juljan Szymański. W pusiedzeniu

komitetu wzięli udział: b. min. August Za-

leski, rektorzy trzech uczelni warszaw-

skich, prof. Ujejski, oraz pr. fesorowie

Vieweger, Handelsman, Dickstein, Kotar-

biński, Hirszfeld, Witwicki, Radliński, Szy-

manowski,  Centnerszwer, = Modrakowski.

Venule*, nadrabinSchorr i Anigstein."

A więc żydzi i sanatorzy!
Towarzystwo, które rzeczywiście

doskonale charakteryzw'e określe-

nie, użyte przez prof. Ryburskiego

—elita sanacyjna.
„ABC“ wiadomość 0 p”wstaniu

tej nowej organizacji żydowsko-sa-

nacyjnej zaopatruje w następujący

komentarz. ‚
„W okresie zniesienia znaczr.ej

katedr na polskich uniwersytetach, zawią-

zywanie Komitetu Opieki nad uczonymi žy-

dowskimi, wygnanynji z Niemiec pod patro-

natem sfer sanacyjnych budzić musi dale-

ko idące zdziwienie i zastrzeżenia ^

Sprobójmy się pośmiać,

W „Słowie Pomorskim* .zytamy,

co następuje:
„O bolączkach dolegających społeczeń-

stwu nie zaleca się pisywać zbyt dokładnie.

Łacno howiem popaść w konflikt z cenzo-

rem, który dzierży w ręku czerwony  ołó-

wek i... zarządza konfiskaty. Sk'ukiem te-

go o tylu sprawach trzeba dziś milczeć.

Wo!no się natomiast śmiać. Smieją się

więc ludzie do oczu tym, którzy piszą i mó-

wią, że jest coraz iepiej, bezrobociemaleje,

produkuja wzrasta. cukier tanieje, a rząd

rozwiązuje wszystkie bolączki w i:raju.

I ludzie rzeczywiście zaczynają

się śmiać.

I iaki śmiech wygląda czasem,

sądzić możemy z cytowanego dalej
przez „Słowo Pomorskie* odwoła-
nia, jakie wystesowała pewna gnie-
źnianita zamieszkała w Poznaniu,
magistratowi m. Gniezna, w odpo-
wiedzi na wezwanie do ui<zczenia

ilości

podatku od już  nieistuiejącego

przedsiębiorstwa przy ul. Chrobre-

go 35.
Odwołanie to brzmi dosłownie

tak:
- Jadwigi Sawickiej, zamieszkałej wPo-

znaniu przy ul. Wielkie Garbary 29 m. 5

nr. 513.
Prześwietny GnieźnieńskiMa sistruciel

By cię zbudzić, do zdrowego powołać my-

slenia.

Podaję w tej z rozmysłu oryginalnej szacie

Słowa protestu i cburzenia.

Z racji Nakazu Płatniczego, który ślę zpo-

wrotem

Boś powinien wiedzieć Magistracie o tem,

Że w iutym roku ubiegłego

Sprzedałam sklep w ulicy Chrobrego

I osiadłam na łasce przy boku swej matki,

Nie mogąc nawet skromnej otrzymać po-
sadki.

Wniošek juž prosty więc z tego wynika:

Magistracie! Nie możesz mieć wc mnie za

ten rok płatnika.
(—) Jadwiga Sawicka.

Czy jednak w tym śmiechu nie
słychać łez? 
 

hitlerowskiej —
kolonizacja Wschodu.

symboliczne, ponieważ z  Goslaru,

ljednego z najstarszych miast hanza-

|tyckich. wyszła pierwsza inicjatywa

|kolonizacji obszarów wschodnich.

|Głównym celem polityki narodowo-

' chłopskiej jest wzmocnienie nie-

mieckiego stanu włościańskiego na

wschodniem pograniczu Rzeszy.

Koronacja cesarza Mandžurji.
Komunikat poselstwa Japońskiego.

być w dniu 1 marca, podkreśla że

Japonja uważa chwilę obecną za od-

powiednią do wzięcia pod uwagę

życzeń ludności Mandżukuo w spra-
wie stabilizacji stosunków politycz

nych. Rząd japoński uznawstąpienie

| obecnego prezydenta Pu Yi na tron

cesarski. ›-- оОЫLuaaa ,

bierał 335 zł. Dotyczy to zwlasz-

cza urzędników starszych, którzy w

bliskim czasie mają przejść na eme-

ryturę. Płacili przez całe życie wyž-

sze stawki emerytalne, obecnie

skutkiem „przeszeregowania” otrzy

mają niższe pobory i w perspekty-

wie niższą emeryturę.

P. min. Zawadzki zapewnił w

swym wywiadzie, że „rząd O tej

sprawie myśli i znajdzie dla niej

rozwiązanie". Bardzo to pocieczają-

ce, czy nie należało jednak nieco

wcześniej „myśleć” i „znaleźć roz-

wiązanie" przed wprowadzeniem re-

formy. W przeciwnym raziemógł-

by kto powiedzieć, że u naswyda-

je się rozporządzenia i ustawy... nie

obmyślane. Ё 

Polsce uczonych, którzy ze względów poli- |

Chodzi tu oczywiście o wyrzuco- |

w obecnych|

sce ma czas i środki na organizowa-,

sprzeciw przeciwko nakazowi pintniczemu

Rewolucja Rooseveltowska.
„N/ sobotę odbyło się w Uniwersytecie| Pierwsza faza gigantycznego eksperymentu społeczno -

ekonomicznego w Stanach Zjednoczonych.

Jednocześnie w Londynie i No-

wym: Jorku pojawiła się na półkach

księkarskich książka, pióra publicy-

v'a, obrazująca pierwszy etap rewo-

iucji rooseveltowskiej. Je:t tc ponie-

*xąd rewelacyjne studjum. Au'or pro-

wadzi nas za kulisy dramatu społecz

nego, jaki rozegrał się na scenie ame

rykańskiej.
Franklin D. Roosevelt opiera swą

polityczną filozofję—twierdzi Lind-

ley — na przesłankach Jaife:son'ow-

skiej demokracji, postępowości Te-

odora Roosevelta i „nowei wolności”

Woodrowa Wilsona. Politycznym

mentorem Franklina Rocsevelta był

Woodrow Wilson.
Gdy zamykała się pierwsza de-

kada XX wieku, Wilson zdawał so-

bie w pełni sprawę, że warunki ży-

cia ekonomicznego w Stanacł: Zjedn.

uległy fundamentalnej zmianie: pole

inicjatywy prywatnej zwęziło się, Ży

cie zwykłego człowieka corsz wię-

cej i więcej zależało od potęg ekono-

micznych (personalnych i instytucyj)

nad któremi prosty człowiek nie

miał kontroli. Wilson zabiera się do

przebudowy amerykańskiego syste-

mu społecznego gdy tragedja Wojny

Światowej przerwała jego dzieło.
Fakty ekonomiczne zacbserwo-

wane przez Wiisona w 1910 r. stały

się niepokojącem zjawiswiem w cią-

gu następnych 20 lat, i przy końcu

3-ciej dekady XX wieku Stany Zjedn

są już pod władzą grupy rekinów fi-

nansowych.
Roosevelt wychodzi z zsłożenia,

że w ciągu 30 lat XX wieku zaszły

bardziej za sadnicze zmiany w całej

strukturze cywilizacji, niż w ostat-

rich 300 łatach, Roosevelt przystę-

pując do bezkrwawej rewclucj eko-

nomicznej i społecznej ro:un:ie i zda

je sobie sprawę z tego, iak pracuje

mechanizm rozdziału w rapi:alistycz

nym systemie: wie, że kapitalizm

zozdziela dobra materjalne, edy jest

w stanie ekspanzji. Tymczasem pole

ekspanzji zwęziło się. Szybkie uprze

mysłowienie jednego państwa po dru

giem, zredukowało obszar świata,

stojący otworem dla eksploatacji.

Warsztaty fabryczne i przemy-

słowe w St. Zjedn. są wysoce rozwi-

nięte. Pozostaje oczywisty fakt, że

Stany Zjedn. są w możności wytwa-
rzanią dostatecznej ilości w-zystkie-

go co potrzeba dla zapewnienia

przyzwoitej stopy życiowej każdemu

obywatelowi Stan. Zjedn o iie stwo-
rzony zostanie praktyc.ny system

rozdzi:łu dóbr. Kampanja prezyden-

cka Roosevelta rozegrała się na prze
słankach ekonomicznych.

Na wiosnę 1932 roku opinia ame-

rykańska, zasugerowana twierdze-

niami, iż depresja, jaką przeżywała
Ameryka jest dziedzictwem wielkiej

wojny i, że ratunek leży w sferze po-
rozumień międzynarodowych, ma o-
czy zwrócone ku Europie. Hoover
nie może już kontrolować Kongresu,

a ani Kongres, ani Hoover nie posia-

dają wewnętrznego programu „God-

nego tiwagi'. Wall Street atakuje
Kongres, a wielcy businessmeni za-
czynaja mówić o potrzebie dyktatu-

Co myślą

P. Philippe Barrės, sprawozdaw-

ca berliński, pisze w „Le Matin" z

13-go bm. o obecnym stanie sprawy

rozbro:enia, wedle wrażeń w stolicy

Niemiec:
„Uwaga Niemców, mających do-

bre wiadomości, skierowaną iest na
Anglię Wi mia*ę jednak, jak dni u-
pływają można dokładniej przenik-

nąć taiemnicę lej uwagi Wiedomość

o  prawdopodobnem _ opóźnieniu

wznowienia prze konferencji rozbro-

jeniowej była tutaj raczej dobrze

przyjęta. Wiszystko bowiem, co przy

czynia się do nadania Genewie wy-

glądu bezsilności, jest dobrze przyj-

mowane w Berlinie. Natomiast

znacznie mniej ,est tu zadowolenia z

przyczyn tej zwioki. ił

W rzeczy samej niechętnie widzi

się tu perspeki,wę dalszego prowa”

dzenia rozmowy z Francją v znale-

zieniu jakiegoś określenia srzbroje-

nia i kontroli pod okiem Anglii.

Istnieje obawa, by Anglja cie była

naogół w zgodzie z Francją w spra”

wie takiego określenia, co 7dająsię

potwierdzać wyniki ostatniej rady

ministrów w Londynie. Sądzą w Ber-

linie, że Anglja chce o! žn'ė wzno-

wienie prac koniereneji rozbrojenio-

wej, ponieważ n:e traci nadziei spro-

wadzenia tam z powrotem Niemiec.

Przypuszczają tutaj, že Londyn uwa-

ża dzisiaj za możliweporozumienie

Francji z Niemcami w trzech słów:

nych sprawach: zamiana wojsk 0-

becnych na milicję, wyrzeczenie się

wszelkich brom zaczepnych, kontro-

la międzynarodowa.
Zarazem powątpiewają w Berli-

nie o dobrej woli rozbrojenia ze stro-

ny Francji, wpatrując raczej, jak za-

wsze, w stanowisku francuskiem je-

dynie chęć zrzucenia na Niemcy od-

powiedzialności za niepowodzenie

rokowań. To samo zresztą mówi się

o niechęci rozbrojenia się Anglii.

Dzienniki, jak „Berliner Tageblatt" i

inne, powiadają, że dopiero za parę 

„dy Zjedn. znalazły się w

sty amerykańskiego Ernesta Lindle- nym: ucisku sił, których nie mógł opa

ry w Ameryce, opartej na wzorach

faszystowskich. Zdawało się, że Sta-
smiertel-

nować żaden człowiek, nad któremi

nie miały władzy instytucje demo-

kratyczne.
Wychodząc z założeń demokra-

tycznych, Roosevelt ofiaruje między-

uarodowe i narodowe środki leczni-

cze. Celem rewolucji rooseveltow-
skej ma być „bezpieczeństwo, szczę-
scie i przyzwoita stopa życiową zwy-

kłego człowieka”.
Już jako gubernator Nowego Jor-

ku, Fr D. Roosevelt zesięgał stale

opinji i rady profesorów z Columbia
University. Na wiosnę 1932 r. gdy
Roosevelt przygotowywał się do

swej kampanji prezyden-kiej, oto-

czył się grupą profesorów i stworzył

swój słynny „trust mózgowy”. W mo

wach wyborczych Roosevelt głosił

haslo „new deal“, nowego podejścia

do problemów ekonomicznych St.

Zjedn. Po nominacji Roosevelta,

trust mózgowy rośnie. Najczynniej-

szym jest emerytowany żenerał bry-

gady Johnson, powołany przez Ro-
osevelta na administratora „NRA”,

organizacji odrodzenia pr:emysło-
wego Ameryki.
W czasie kampanji wyborczej Ro

oseveli przebywa przestrzeń 27 ty-

sięcy mil i odwiedza 41 stanow, Roz-

mawia z przedstawicielami wszyst-

kich kias społecznych: z ro:nikami,
górnikami właścicielami kopalń, ko-

lejarzami, wielkimi przemysiowcami

i małomiasteczkowymi kvpcami, ban

kierami, bezrobotnymi, zaścianko-

wymi politykami w zapadlych ką-

tach Stanów, z senatorami i guber-

natorami. Jest pierwszym piezyden-

ten Stunów Zjedn. który objs! wyso-

ki swó: urząd w „Białym Domu", po-

siadłszy uprzednio gruntowaa znajo-

mość kraju i psychologji każdego od-

łamu społeczeństwa St Zjedn., od

Atlantyku po Pacyfik.  R-osevelt

zbierał informacje z pierwszej ręki w
czasie swej podróży wyborczej. Ten

bezposredni, demokratyczny  kon-

takt z wyborcami podtrzymije dziś
za pomocą radja.

Administracja Rooseveltu uzbro-

jona w nadzwyczajne pełnomocnict-

| Wa stoczyła w pierwszym e!apie ro-

osęveliowskiej rewolucji cęściowo

zwycięską walkę z depresją. Ekspe-

1ymen* z podnoszeniem cen produk-

iów rolniczych wydał pozytywne re-

zultaty. Wcielanie w życie ustawo-

dawstwa pracy — mimo  epozycji

niektórych magnatów "przemysło-

wych — dało naogół pomyś'ne wy-

niki i pod koniec 1933 r. armia bez-

robocie stopniała wydatnie. Plan re-

organizacji systemu  transpritowego

w SŁ Zjedn. posunął się naprzód.
Pierwsza faza rewolucj' roose-

veltowskiej jest już dokonana.

Wszystko przemawia raczej zatem—
e iindley — że gigantyczny eks-

|

 
peryment Roosevelta: dobieśnie po-

myślnie do końca i że będzie dowo-

dem, iż rząd prawdziwie demokra-

tyczny potrafi rozwiązać naicięższę
zagadnienia XX - go wieku 

 

w Berlinie
o rozbrojeniu i o Lidze Narodów.

tygodni z budżetu Wielkiej Bry-

tanji widać będzie, jaką wagę przy-

pisuje ona np. do francuskiej gota:

wości rozbrojenia lotniczegu.

| Wszystko to razem składa się na

wrażenie, że Niemcy szukaja wszel-

kich możliwych powodów, by tylko

|uniknąć porozumienia, które spro-

wadziioby je z powrotem na grunt

| rozbrojenia z kontrolą oraz na grunt

Genewy.
Równolegle z tą polemiią prze-

ciw rozbrojeniowej polityki Francji i

także Anglji rozwija się wzaowiona

kampanja przeciw Lidze Narodów.
Powtatzają stare argumentv; nie-

możność dopuszczenia, by t. zw. ma-

łe narody głosami swemi kontrolo-
wały sprawy t. zw. wielkich, nie-
możność dopuszczenia, by Francja

ciążyłe nad Ligą Narodów swoim
systeniem  sojuszėw, niemożność
istnienia zgromadzenia, zw'ązanego

kajdanami Wersalu itp. Jakakolwiek
byłaby wartość tych argumentów,
dobrze już znanych, faktem jest, że
upgrczywe używanie ich obecnie do-

wodzi ustalenia się polityki siemiec-
kiej. Niemcy nie chcą wracać do
Genewy i nie chcą rozbrojenia z
kontrolą, a chcą równości zhrojeń i

„chcą ją osiąśnąć w drodze ponow-

'nego czbrojenia się właspegę”.
ŻA

Urzędnicy żydowscy
mają być usunięci do dnia 31

stycznia.
| Pruskie ministerstwo spraw we-
|wnętrznych podało do wiadomości
wszystkich podiegłych sobie orga-
nów, że osoby, żydowskiego pocho-
dzenia które dla jakiejkolwiek bądź
przyczyny dotychczas jeszcze nie zo-
stały wsunęte ze służby państwowej
lub samorządowej, megą być usunię-
te tylke do dnia 31 stycznia rb., po
tym terminie zaś urzędnicy ci auto-
matycznie zachdwają swe stanowi-
ska. Ministerstwo wzywa zatem 

Czynsze za mieszkania
służbowe.

W ministerstwie spraw wewnę-

trznych opracowany został projekt

rozporządzenia o nowych opłatach

za mieszkania zajmowane przez fun-

kcjonarjuszów państwowych w bu-

dynkach przez skarb wynaimowa-

nych : administrowanych. Wysokośc

opłat za mieszkania służbowe ma

być uzależniona od wysokosci upo-

sażenia zasadniczego, powiększone-

ge o dodatek lokalny a mianowicie

ma być ustalona jako pewien stosu-

nek procentowy od uposażenia i do-

datku lokalnego. Opłaty za mieszka-

nia służbowe w domach podlegają-

cych ustawie o ochronie lol-atorów

mają być pobierane w wysokości

ustalocej tą ustawą, a w domach nie

podlegających ustawie o ochronie lo-

katorów, stosownie do powierzchni

pomieszczenia przyczem orlata za

jeden metr kwadratowy pow:erzchni

będzie zależna z jednej stiony od

miejscowości z drugiej zaś od jako-

ści mieszkania. Dla mieszkań w

mansardach, barakach itp. projekto-

wane jest specjalne obniżenie opłat. Kongres Ch. D.
W. niedzielę i poniedziałek obra-

dował w Królewskiej Hucie kongres
Chrześcijańskiej Demokracji  Dele-
gaci wyrazili całkowite zaufanie dla

kierownictwa stronnictwa z senato-
rem Korfantym na czele Wybrano
nową 1adę naczelną, w skład której

z wybitniejszych przywódc-'w we-
szli: sen. Korłanty, p. Sopicki z Kra-
kowa, Budka, Janczewski, Kaczo-
rowski Zaborowska, Chaciński i Za-
wadzki z Warszawy, dr. Ku:nierz z
Krakowa, pos. Pułjan z Groara, Gar-

dini z Częstochowy. Uchwałono sze-

reg rezolucyj, dotyczących w znacz-

nej mierze spraw robotniczych i ga-
spodarczych.

„Babrowolni” pożyczka.
Dostaliśmy w ręce ciekawy do-

kument, a mianowicie * zw. kwe-
stjona'jusz na przetarg. rzzsyłany
dostawcom przez Dyrekcię Kolei w
Radomiu.

Między innemi warunkami
ofert na dostawę czytamy tam:

„Do oferty winno być bezwględnie
dołączone zaświadczenie o subskrybo-
waniu Pożyczki Narodowej w ustalonej

normie, z zaznaczeniem jednocześnie o

wpłaceniu ostatniej bieżącej raty”.

Ależ w ten sposób wyklucza się
bezprawnie i bez sensu cały szereg
uczestników przetargów którzy
wprawdzie nie subskrykowali po-
życzki
dostar'zać potrzebne ko!ei materja-
ły, z drugiej strony' stwarzu się dla
subskrybentów pożyczki monopol, z
którego ci mogą korzystać pokry-
wając sobie dziesięciokrotnie i sto-
krotnie wydatek poniesiony przy
podpisywaniu pożyczki.

To się nazywa dbać o interes
skarbu: jedną ręką bierze się groszy,
a drugą wydaje tysiące.

Uwięzienie pos. Smoły
WI roniedziałek rano został uwię-

ziony i przetransportowany do wię-
zienia mokotowskiego poseł Stron-
nictwa Ludowego, p. Smoła, 7a prze-
'mówienie na wiecu, wygłoszone w
|okręgu lubelskim. Zostać on skaza-
|ny w perwszej instancji na 3 miesią-
ce więzienia; druga instancja pod-
wyższyła tę karę do 2 lat. Obecnie
rozpoczął on odsiadywanie tej kary.

Skandal w Fordonie,
Redakcja „Dziennika Bydgoskie-

go' otrzymała informację od jedne-
go z czytelników, że w więzieniu w
Fordonie wystawiono, celem umo-
ralnienia przebywających w wię-

zieniu kobiet, jaselkę“.  W przed-
stawieniu tem rolę Matki boskiej
powie:zono Go:gonowej.

Pismo bydgoskie, podając tę in-
formację, nazywa to skandalem, a
nawet prowokacją. Istotnie. jeżeli

wiadomość ta jest ścisła trudno dla

niej znaleźć dostatecznie dobitne a-

kreślenię.

Chrzczonym żydom
nie wolno w Niemczech rekiamo-
wać swych przedsiębierstw ja-
gko „Firm Chrześcijańskich".

Sąd krajowy we Wrocławiu wy-
dał w tych dniach orzeczenie, w
myśl xtórego chrzczonym żydom —
bez względu na to, czy wyzreją oni
katolicyzm czy protestantyzm
nie przysługuje prawo  reklamo-
wania swych przedsiębiorstw jako
„firm chrześcijańskich.  Decydują-
cym czynnikiem, powiedziane jest w
orzeczeniu, jest nie wyznanie, lecz
rasa. Wiobec tego wychrzta podają-
cy swe przedsiębiorstwo jake chrze-
Ścijańskie, nietylko wprowadza w
błąd klijentelę, lecz czyn ten jest
nadto do pewnego stopnia oszu-
stwem

składania

wszystkie władze publiczne, aby do
końca stycznia przeprowadziły  eli-
minację wszystkich „niepożądanych
elementów". Po 31 stycznia 1ząd nie
będzie zatwierdzał żadnych dymisyj
nie-Aryjczyków. 

ale znacznie tanie mogliby ©
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DZIENNIK MILĘASKI
 

KRONIKA.
Wymiana więźniów politycznych

pomiędzy Polską i Litwą.
Według informacyj kowieńskiego

„Rytasa'”, na wiosnę r. b. odbyć się
ma przy pośrednictwie Międzynaro-  

dowego Czerwonego Krzyża wymia-

na więźniów politycznych pomiędzy,| i wczy według uzasadnien'a, zmie-i , \ а,Polską a Litwą.

Nowe dekrety służbowe.
Ze źródeł miarodajnych dowia-

dujemy się, że w ciągu miesiąca
podstawie których zostaną zaszere-
gowani do odnośnych grup uposaże-

stycznia urzędnicy państwowi otrzy- niowych zgodnie z zarządzeniem Ra-
mają nowe dekrety służbowe, na|

JAKA DZIs BĘDZIE POGODA?
Chmurno i mglisto z rozpogodze-

niami w ciągu dnia. Temperatura
bez większych zmian. We dnie od-
wilż, Słabe lub umiarkowane wiatry
południowo-zachodnie i południowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w пссу dyżurują następujące

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

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

do ubezpieczeń społecznych. Ponie-
waż dokonanie przez wszystkich

pracodzwców zgłoszeni” pracowni-
ków do ubezpieczalni społecznych
przed 15 stycznia okazało się ze
względów tedhnicznych niemożliwe,
minister opieki społecznej zalecił,
aby ubezpieczalnie społeczne nie
stosowały za przekroczene iego ter-

minu żadnych rygorów w stosunku

do pracodawsów, którzy dokonają

zgłoszenia pracowników przed 1 lu-

tego b. r.
„US Pozwolenia na broń. Do-

wiadujemy się, że wszyscy ci któ-

rzy do dnia 10 stycznia złożyli do
Starostwa Grodzkiego podania o
prolongatę na rok 1934 pozwoleń
na broń, mogą już je otrzymać w
lokalu Starostwa (nakienko Nr. 1).

SPRAWY MIEJSKIE,
— Uruchomienie nowych od

działów w szpitalu św. Jakóba.
Po ziikwidowaniu klinik w szpitalu
św. Jakóba uruchomiony zostanie
w tym szpitalu oddział wewnętrzny,
obliczony na 100 chorych. Jedno-
cześniefjotwarty zostanie pododdział

neuro ogiczny. Uruchomienie tych

oddzieław nastąpi jeszcze w ciągu

jeżącego miesiąca.

R” Z MIASTA.
—Rozwój ochotniczych stra |

ży pożarnych. Ostatuio na terenie|
Wilna przejawia się energiczna akcja,
w organizowaniu „ochotniezych stra-
ży pożarnych. Obok istniejących już
6 oddziałów straży ochotniczych,
znajdują się obecnie w stadjum or-|
genizacyjnem ochotnicze straże w
Kolonji Kolejowej, Jerozolimce, i
na Nowym Świecie.

Niewątpliwie powstawanie licz-
nych straży ochotniczych wzmocni
stan bezpieczeństwa pożarowego na
terenie miasta,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Dodatkowa Komisja pobo-

rowa. Dziś odbędzie się w lokalu
przy ul. Bazyljańskiej 2 posiedzenie
dodatsowej Komisji poborowej. Sta-
wić się winni przed Komisją wszy-

scy mężczyźni, którzy w przepisa-
nym orzech nie setai swe-
Jo stosunku do wojska.

7 SPRAWY SZKOLNE.
" — Normalne wykłady w szko

łach. Z dniem wczorajszym rozpo-
częły się normalne zajęcia we
wszystkich szkołach średnich i po-
wszechnych na terenie wileńskiego
okręgu szkolnego.
W roku bieżącym ferje zimowe

rozpoczęły się w dniu 22 grudnia i
trwały do dnia 16 b. m.
— Farmeceutyczny Kurs Obro-

ny Przeciwgazowej pod Protekto:
ratem Wojewódz. Wydz. Zdrowia
Publ. Refiektantów na kurs uprasza
się zapisać (do dn. 20 b. m. w ap
tece Ulbezp. Społ. ul. Dominikań-
ska 15.

Wykłady będą się odbywały w
ZFarmakognozji Ч. S. B.

l, Objazdowa 2.ul. ODZ ŻYCIA STOWARZYSZER.
Zebranie Rady „Caritas“,

Onegdsj wieczorem w lokal: Archi-

diecezjalnego Instytutu akcj: Kato-
lickiej przy ul.Metropolitalnej 1 od-

było się zebranie Rady Archidiece-

zjalnego Związku Towarzystw Do-
broczynności „Caritas“. Na posie-

dzeniu tem omawiana była sprawa
pogłębienia dotychczasowej akcji
charytatywnej na terenie naszego

miasta w okresie zimowym oraz or-

ganizacja nowych działów tei akcji.
W związku z tem odtędą się

jeszcze dalsze posiedzenia Rady dla

 

 
ostatecznych rozstrzygnięć szeregu|
kwest;j, związanych z pogłebieniem|
akcji względnie z rozszerzeniem
jejszakresu. !
ni — Pesiedzenie 'złonków Wil.
Tow. Neurologicznego łącznie z:
Wil. Oddziałem Polskiego Towarzy-|
stwa Psychjatrycznego odbędziesię
w Klinice Neurologicznej przy szpi:|
talu św Jakóba w piątek o godz.'
11 m 30 przed połudn. |

Na porządku obred: D-r, J. Jan-
kowska a) Na marginesie przypad-|
ku blužnierstwa.

zofrenji paranoidalnej
chorych. Prof.
szczawicy. Dr, N. Baniewicz. Przy-!

Pol. Marynarki
polsko - bolszewickiej 1918—1920'.

|rzutną gospodarkę,

|szonego zarządu powołany

dy Ministrów.

padek encephalitis postgriposa. Dr
A. Wirszubski. Przyczynek do zaga-'
dnienia powrotnych postaci chorób
układu nerwowego. Dr. J. Krasow-
ska. Przypadek ruchów nystaktycz-
nych głowy z pokazem chorego.
— Zekranie człenków Tow.

Ginekologicznego odbędzie się dn,
18 b. m. o godz. 8ej wiecz. w lo-

W.|kalu Kliniki Położniczo - Giinekolo
gicznej Gł. $. B Pozakończeniu Ze-
brania odbędzie się 65 Naukowe Po-
siedzenie Tow. Na porządku dzien-
nym: D.rzy Abramowicz, Nardzew-
ska. Romanowskii Zaleski pokazy—
chorych i preparatów. Dr. Karnicki—
Wrażenia z Kongresu rakowego w
Madrycia.
— Z Koła wileńskiego Z. O. R.

W. piątek o godz. 6-ej w lokalu
związkowym przy ul. Mick'ewicza

22-a m. 4 odbędzie się odczyt ppor.
rez. mar. woj. Wykowsliego Miro-
sława p. tt „Udział flotyli rzecznej

Wojennej w wojnie

Walki na rzekach Piaie, Prypeci,
Dnieprze i Desnie od Pińska do Ki-
jowa.

ZABAWY.
karnawałowa, Jak infor-

mują ras z kół akademickich Młodzież
Wszechpolska organizuje Sobótkę Karna-
wałową, która odbędzie się 20 stycznia 1934
roku o godz. 9 w lokalu własnym przy ul.
Orzeszkowej 11, przy dźwiękach jazzu zna-
nego kompozytora Jaszczyńskiego. Bufet.
Stroje owe: Wstęp 2 zł., akademic-
kie i zł.

Burzliwe zebranie
cechu krawców.

Przed kilku tygodniami przedsta-
wiciele _ Urzędu Przemysłowego
„-szej instancji przeprowśdzili re-
wizję «siąg Chrześcąańsziego Cechu
Krawców.

Wspomniana  rewzja wykazała,
że poprzedni zarząd prowadził roz-

narużając cech

— Sobótka

|na poważne straty.
Webec takiego stanu rzeczy, U-

rząd Przemysłowy zawiesił zarząd i
wyłonił specjalną komisję. która za-;
jjęła się gruntowniejszem zbsdaniem
całej gospodarki. Na miejsce zawie-

został
tymczasowy.

Komisja przeprowadziła rewizję
ksiąg. WĄ wyniku jej stwierdzono
niezbicie, iż zawieszony zarząd pro-
wadził lekkomyślną gospodarkę, co
wykazały niedokładności w rachun-
kach. ka

Kwestja więc pozostawienia za-
wieszonemu zarządowi pełnienia
dotychczasowych funkcyi na przy-
szłość stała się nieaktualną

To też Urząd Przemysłowy zwo-
łał na ubiegły poniedziałek walne
zebranie ogółu członkow cechu z
następującym porządkiem  dzien-
nym: t) zbadanie gospodarki cecho-
wej, 2) wybór nowego zarządu i 3)
wolne wnioski.

Stosunkowo niedużą salę cecho-
wą przy ul. Baxszta 2 już przed po-
czątkiem zebrania zapełnili człon-
kowie cechu.

Ponadto na zebranie przybyli:
przedstawiciele Wydziału Przemy-
słowego Urzędu  Woiewódzkiego,
Wil. izby Rzemieślniczei i Urzędu
Przemysłowego I-szej instancji.

Przewodniczył zebraniu p Krau-
ze.

Od samego początku obrad dał
się zaswważyć nastrój podniecony
wśród członków. Zarówno pod ad-
resem zawieszonego zarządu jak i
tymczasowego padło kilka okrzy-
ków, nieprzychylnych dla cbu za-
rządów.
W czasie omawiania sprawy roz-

rzutnej gospodarki, pomimo, iż prze-
wodniczący starał się opanować ze- dział Wykonawczy i Komisję
branie wybuchł taki hałas, że nie
można było prowadzić obrau. Wo-
bec teśo zebranie zostało rozwią-
zane i odroczone na okres trzyty-
godniowy.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże desek z piotów  Syste-

matycznej kradzieży desek z płotu przy

ul. Ślepej 7 dopuszczał się Przybyło Stani-

sław (Zacisze 15). Zatrzymany go w końcu

z częścią skradzionych desek.

O podobnym wypadku doniusł policji

Kagan Kiwel, dozorca cmentarza żydow-
skiego, ul, Szklana 7. Mianowicie w nocy z
dn. 14 na 15 z cmentarza żydowskiego

skradziono deski z parkanu. Mirenowskie-

go Antoniego (Filarecka 68), wtóry dokonał
tej kradzieży, ze skradzionem. deckami za-

trzymano.

— Kradzież palta w piwiarni Leonowi-

zie nie zatrzymano.

!

Biurokratyczne projekty
3000 zł. grzywny za „nieznormalizowane“ wezy.

Projekt ustawy o normalizacji'malizowanych, będą mogły przed
„wozów, poruszanych siłą zwierzę- upływem 15-letniego okresu  przej-
cą', uchwalony przez Radę Mini- |ściowego, korzystać z 50-procento-
strów, został już przedłożony Sej- |wej zniżki w opłatach mytniczych,
mowi. rogatkowych i targowych.

Oryginalny ten projext Projekt powyższy ustawy jest ty-
powym przykładem niežyriowego,

ustawo-

тга do znormalizowania wozów i ich |bimokratycznego traktowania za-
części ,w celu osiągnięcia korzyści |gadnień gospodarczych.
$ospo'łarczych, wynikających z za- Przez wprowadzenie zuiżek w
stosowania normalizacji”.  Pozatem |opłatach rogatkowych, mytniczych i
celem projektowanej ustawy mabyć targowych, co w ustawie jest kon-
wprowadzenie wozów, któreby ,za-|cepcją słuszną, możnaby osiągnąć w
bezpieczały bezpieczeństwo ruchu i |znacznej mierze cel. Obok tego nale-
iaknajmniej niszczyły drogi” żałoby rozwinąć akcję uświadamia-

Projekt ustawy przewiduje, że|jącą zarówno włościan. jak i wy-
normy, określające wymiary wozów |twórców, o normach standaryzacyj-
i ich części składowych ustalone bę- inych.
dą przez rozporządzenie ministrów Natomiast stosowane. r tzymusu
Komunikacji, Rolnictwa ora; Prze-|w tej dziedzinie mija się z celem.
mysłu i Handlu. Trzeba pamiętać o tem, że w Polsce

Kary za wyrabianie wozów, nie- istnieje mnóstwo typów wozów,
odpowiadających  przepisoru, będą
surowe. Projekt ustawy przewiduje |swoje uzasadnienie w różnych wa- 

|

grzywnę do 3000 zł. Za nabywanie
wozów nieznormalizowanych grzyw-
na wynosić będzie do 1000 złotych.
Od chwili weiścia w życie wspom-

nianych rozporządzeń, wolno będzie
jeszcze przez rok wyrabiaś wozy
niecdoowiadające przepisom przez
cztery lata sprzedawać ie, a przez
piętnaście lat używać. jgrzywn.

Osoby używające wozów  znor- Р

ESTISDEEIETIKTENA NYTTK IICSKA CBA EDI
———=„| Teatr | muzyka.

— Teatr Miejski Pohulanka, 3 ostatnie

runkach drogowych kraju oraz w
tem, że wozów używa się do najroz-
maitszych „celów. Żadne rozporzą-
dzenie nie może tego wszystkiego
przewidzieć. Dlatego o wiele lepsze
byłoby stosowanie zachęty i nagro-
dy za używanie wozów znormalizo-
wanych, niż przymusu i wysokich 

 

’

przedstawienia „Kobieta i szmaragd“.
al (f Dziś, o godz. 8-ej w. jedno z ostatnich

о о przedstawień światowej współczesnej  Ко-
1ESUTENOS |Tedji ancielskiej „Kobieta i szmaragd”.

Sztuka schodzi z afisza, ustępując miejsca
doskonałej satyrycznej komedji współczes-
nej pt. „Pan z towarzystwa” — Hasencle-
vera.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzisiej-

sza premjera „Marjetty“. Dziś, teatr mu-
zyczny „Lutnia“ występuje z interesującą
premjerą barwnego widowiska operetkowe-
go -„Marjetta“ Kollo. Operetka ta posiada
wiele prawdziwego humoru, zabawnych sy-
tuacji, oraz pięknych melodji. Główne role
wykonają: Halmirska, Łasowska, Dembow-
ski i Tatrzański. W akcie Il-gim wspaniały
balet karnawałowy Drigo „Arlekinada”, w
układzie  baletmistrza J.  Ciesielskiego.
Opra owanie reżyserskie M. Tatrzańskiego.
Nowe dekoracje i kostjumy " dopełniają
barwnej całości. Zniżki nowego typu —
ważne,
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni”,

Niedzielne przedstawienie popołudniowe
po cenach zniżonych wypełni rewja świą-
teczna „To dla nas wszystko”. Początek o
godz. 4-ej popoł.

Zniżki do teatru „Lutnia* _Wyda-
wanie nowych zniżek na kwartał II-gi se-
zonńu, oraz zamiana starych — odbywa się
codziennie w administracji teatru „Lutnia
10 — 2 pp. i od 1 — 11 wieczorem.

—Bajka dla dzieci w „Lutni*, Wobec
wielkiego powodzenia, bajka świąteczna
„Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja* ukaże
się raz jeszcze w najbliższą niedzielę o g.
12.30. (ceny miejsc od 25 gr. Grupy mło-
dzieży szkolnej korzystają ze zniżek  bile-
towych.
— Teatr Polski w Rydze wystawia

obecnie sztukę dła dzieci: „W szponach
Czarownicy, bajka o Jasiu i Małgosi” wileń-
skiej .literatki W, Stanisławskiej.

: Teatr Objazdowy — gra w dalszym
ciągu <iesząc się wielkiem powodzeniem
komedję A. Słonimskiego „Lekarz bezdom-

Dnia 15 b. m. zmarł w Warsza-
wie dobrze znany Wilnu dziennikarz
ś. p. Konstanty Markow.

Zmarty rozpoczął swoją karjerę
dziennikarską w naszem mieście
przed 30 z górą laty i był przez
parę dziesiątków lat współpracewni-
kiem wielu pism rosyjskich, poświę-
cając się głównie sztuce, a przede-
wszystkiem teatrowi. Jako człewiek
pod każdym względem nieskazitelny
i wyjątkowej dobroci, cieszył się
Ś. p. Konstanty Markow dużą sym:
patją zarówno wśród dziennikarzy,
jak i szerszych kół spełeczeństwa
wileńskiego.

Zmarły zamieszczał swe prace
nietylko w prasie rosyjskiej. Artyku-
ły jego ukazywały się również w
prasie zagranicznej i polskiej. W la-
tach 1923—24 zamieszczał on także
liczne korespondencje (głównie z
Wiednia) w „Dzienniku Wileńskim”.

S. p. Konstanty Markow był
członkiem Syndykatu Dziennikaryy
Wileńskich, oraz Związku Pisarzyi
Dzieunikarzy Rosyjskich.

Zmarł on na posterunku, bo nie:
mal do ostatnich dni swege praco-
witego życia spełniał obowiązki re-
dakcyjne.

Swiat dziennikarski stracił w Nim
wyjątkowego pracownika i dobrego
kolegę.

Cześć Jego świetlanej pamieci,|ny“ — dziś, 17.1. w Mołodecznie, jutro 18.1.
w Oszmianie.

P. K. — Teart-Kino Rozmaitości. Dziś, (pocz.
seansu o godz. 4-ej) wyświetla się „Wiel-

Komitet obywatelski
  

I

1

|

 

|

 
b) Rzadki rodzaj, czowi wanowi (Ga-barska 1) w dniu 15 b. leńskiej. Szperlin Fiszel (Wileńske 28) do-

zaburzeń kojasrzeń w przebiegu schi-; 1. w piwiarni przy ul.Garbarskiej skra- niósł policji, że w nocy z dn:+ 14 na 15 b,
z pokazem: "ziono palto, wart. 180 zł. Sprawczynikra- ; m. złodzieje dostali się na strych domu i

St. Władyczko. O, dzieży Heleny Grybas (Żydowska 8) nara- skradli

įFilip (Jagiellońska 7) skradziono różną bie-

ka grzesznica”. Na scenie „Pacjent z pro-

pemecy ludności wiejskiej.
wincji“.

W, dniu 16 b, m. w wielkiej sali POLSKIE RADJO WILNO.т SIE PRZYCH Środa, dnia 17 stycznia .59піегеп‘‹і\у‚т1;ег zw Wojewódz 1.00: Czas. Muzyka. 11,50: Wyjątki z
kiego odbylo się zwołane przez p.| pperetek amerykańskich (płyty). 11.57:wojewudę Jaszszołta zesranie orga-|Czas. 12.05: Muayka tamseena (płyty).
nizacy,ne Wojewódzkiego Komitetu U Bi 12 ek sz* > gat" płyty). AU: .Lwoiste o enc muzyki
Obywatelskiego p PUKJ ludności współczesnej (płyty). 16.10: Audyeja dla
wiejskiej, Ё zagrożonej klęską , głodu. dzieci. 16.40: „W świetle rampy”. 16.55:

Zajajając zebranie, p wojewoda|Koncert. 1735: Rėsital śpiewaczy. 18.00:
„Łowiectwo i ochrona przyrody” -— odczyt.
18.20: Muzyka lekka. 19.25: „Na pograni-
czu literatury i rzeczywistości” telį.
19.40: Sport. 20.00: „Myśli wybrane”. 2002:

„Jaszczołt zaznaczył, że klęska gło-
du z wyjątkiem powiatów  Moto-
deczno. Oszmiana, Wilno-Troki, jest
równa napięciu klęski głodowej z Seas Rkt at ką 20.30: RAR w
oku 1928. Nic wi iwn. iż |wyk. Hanki Ordonówny. 21.00: „Feljeton

= ŻĘ sA eo dziwnego, н karnawalowy“. 21.15: Koncert. 22.30: Mu-okazala się konieczność dożywiania
około 20.000 rodzin i bardzo wielkiej
ilości dzieci w wieku szkolnym. Z
akcją Komitetu Obywatelskiego bę-
dą współdziałały Rząd i Fundusz
racy.

zyka tan. 23,90: Kom. meteor.
Czwartek, dnia 18 stycznia 1934 r.

7.04: Czas. Muzyka. 11.50: Paderewski
(płyty). 11.57: Czas. 12.03: Muzyka tanecz-
na (płyty). 12.30: Kom. metecr. 12.35: Po-
ranek szkolny. 15.40: Koncert. 16.10: Audy-
cja dla dzieci. 16.40: „Aktualne zagadnienia

Pan wojewoda Jaszczołt zapropo- gras: Di T odczyt.° . . „355: Koncert kameralny. 18, „Nasz han-nował na zebraniu organizacyjnem del zagraniczny” — odczyt. 18,20. Słucho-ograniczyć się do powołania Komi-
tetu i Komisji Głównej tegr. Komi-
tetu — Wydziału Wykonawczego,
oraz do uchwalenia wydania odezwy
do ogołu społeczeństwa.

Na prezesa Komitetu uchwalono
prosić generała broni Żeligowskiego.

Następnie wybrany został Wy-
rewi-

wisko. 19.00: „Skrzynka pocztowa“. 19.25:
Odczyt aktualny. 1943: Kom. sportowy.
20.00: „Myśli wybrane”, 20.02: Muzyka lek-
ka. 4100: Wiersze Marji Czerkawskiej,
22.00: Rozmowa o Wileńskim Instytucie Eu-
ropy Wschodniej. 22.20: Muzyka z płyt.
22,30: Muzyka tan, 23.00: Kom. meteor.
23,05: iŃoncert symfoniczny (płyty). Słowo
wstępn2 prof, M. Józefowicza

Z ZA KOTAR STUDJO.
Koncert Zb, Drzewiechiegr.

Ze współczesną literaturą fortepiano-
: wą zapozna radjosłuchaczy na dzisiejszym

18 +woim koncercie radjowym w godz. 21,15 |
Poszukiwanie 6szusta prof. Zbigniew Drzewiecki. Progrum składa

й si zadko  grywanych  utwcrów De-Policja poszukuje popularnego |,......- - Miw swoim czasie na bruku wileńskim bussyego, Poulenca, Ravela i Milbauda.

osobnika nazwiskiem Wyrwicz-Mun-
Muzyka Niepodległej Polste.

sztuk, oskarżonego o szereg fał Cykl koncertów, zorganizowanych przez

szerstw i oszustw. Polskie Radjo, a poświęconyci ws; ółczesnej

Munsztuk także i w Wilnie zdo- |. žauzYSėne) patas Manyłał wiele osób naciągnąć namniej- jak nalczało oczekiwać, wielkie zaintereso-

sze lub większe kwoty. wanie radjosłuchaczy. W środ? o godz. 16,55

Tas LM k iii S LL a

rozpoczyna się dwunasta audycja z tego

— W dn. 15 b. m, z mieszkania Marji

zyjną.
Zei ranie uchwaliło wydać odez- |

wę.
 

twórczości

cyklu, obejmująca kwartet M. Nenteicha i

kwastet B. Woytowicza.

Żywe słowo.
P. Zygmunt dalkowski omówi dzisiaj

w środ: o godz. 16;40 przed mikrofonem

wileńskim nowości repertuarowe Teatru

Miejskiego. O godz. 18 myśliwych przy-
rodników zainteresuje odczyt prof Janusza
Domaniewskiego o wzajemiym stosunku

łowiectwa i akcji ochrony rrzyrody a P-
Janina Warnecka o godz. 21 wygiosi lekki
feljeton na tematy karnawałowe

lznę i 'nne drobne rzeczy, łączn: wartości

400 zł.

— „Pajęczarze“ operują przy ul. Wi-  bieliznę męską,

iącznej wartości 315 zł.
oraz stołową,  

przyczem w wielu wypadkach mato |Są

a

Niepewodzenie akcji kemunistycznej
wśród bezrobetnych.

Na wczoraj komuniści zapowia-
dali zorganizowanie jakichś prote-
stacyjiych manifestacyj wśród bez-
robotnych.

[Wydano w tym celu specjalną
odezwę, skierowaną przeciwko 050-
bie kierownika P. U. P. P-u p. Bara-
nowskiego, oraz usiłowano ustnie
agitować wśród gromadzących się
przed P. U. P. P. bezrobotnych.

Jednakże ta prowokacyjua akcja
komunistyczna nie odniosła żadnego

skutku.
Pomimo dużego zdenerwowania,

jakie panuje wśród mas bezrobot-
'nych w Wilnie, zgromadzeni: przed
|P. U.P. P. do żadnych manifestacyj
komunistycznych nakłonić się nie

| dali.

Zlikwidowanie niebezpiecznej szajki
złedziejskiej.

Arsenał narzędzi złodziejskich w mieszkaniu pasera

W. związku z likwidacją niebez-
piecznej szajki złodziejskie: Toma-
szewskiego, o czem donosiliśmy już,
policja w ciągu dalszych dochodzeń
zatrzymała wczoraj jeszcze dwóch
członków tej niebezpiecznej szajki.

nimi znani zawodowi złodzieje
WŁ Paszkiewicz i Adoli Uszkiewicz,
którzy dokonali ostatnio szeregu
kradzieży i włamań.

Obu złodziei aresztowano w

Sanacja
Źle jest na wsi, rośnie rozgorycze

nie szerokich mas chłopsxich, wywo-
łane z jednej strony ciężkiem poło-
żenien: materjalnem, z drugiej zaś
polityką sanacyjną. W  «statnich
czasach, prasa niezależna roi się od
wiadomości, odźwiercied!ających na.
strój wsi polskiej.

Taktyka  sanacyjna, sicsowana
podczas ostatnich wyborów gromadz
kich wyrządziła narodowi po!skiemu
niepowetowaną szkodę, ale niczem

ona jest w porównaniu z owocami
„gorliwej pracy dlą ide: paūstwo-
wej' opanowanych przez sanecję na-
uczycieli szkół powszechayti:.

Sanacja rozumiec, że jeżeli nie
pozyska młodego pokolenia to żad-
ne starania, ani cudą wyborcze nie
zapewnia jej utrzymania się na dzi-
siejszem stanowisku, postanowiła za
wszelką cenę zjednać młodzież, 4
młodzieżą akademicką trudro pora-
dzić, mało pomagają specjalue utwo-
rzone pseudo-korporacje, marne re-
zultaty daje zniesienie autonomii i
pozbawienie niezależnej m!odzieży
stypendjów, a już całkiem  riepożą-
dane skutki wywołują aresz'owania
i więzienia przywódców  miodzieży
narodowej. Chcąc niechcąc musiała
sanacj+ zrezygnować z pozyskania
większości studentów, ale tę stratę
postanowiła powetować opanowa-
niem młodzieży wiejskiej, która w
znacznej mierze edukację swą ogra-
nicza do ukończenia szkoły powsze-
chnej. W tym celu stara się wyzy-
skać nauczycielstwo szkół niższych.
Może nikt nie jest tak uzaieżniony
od rządów dzisiejszych jak nauczy-
ciel szkoły powszechnej, 'ego karjera
zależy w znacznym stopniu od tego,
czy jest zdolnym agitatorem, czy do-
brze prowadzi Strzelca. a nawet czy
wieś w której mieści się szkoła, my-
śli tak jak tego pragnie sanacja. Nic
też dziwnego, że coraz częściej zda-
rza się, iż nauczyciel zapomina o
swem posłannictwie i większą wagę
przywiązuje do wypełnienia wska-
zówek partji dzisiaj rządzącej niż do
nauczania, a skoro czuje, że ma za-
sługi względem sanacji, która decy-
duje o jego posadzie, lekceważy o-
pinję otoczenia, wywołując często 0-
gólną niechęć ku sobie i szkole.

Nastrój wsi wileńskiei w porów-
raniu z innemi dzielnicami. Polski,
rządky kiedy znajduje odgłos w pra-
sie Nie dowodzi to jednak, że wieś
nasza jest zadowolona z wyczynów
sanacyjnych, czy z nastroju jaki pa-
nuje w szeregu szkół wiejskich, pro-
wadzonych przez  organizalorów
strzeleckich, iest to zaś wynikiem
ianiejszego wyrobienia społecznego i
odmiennego usposobienia chłopa na-
szego.

„Glos Wileński* podał w swoim
czasie wiadomość o przebicgu wy-
borėw gromadzkich w gminie rze-
szańskiej pow. wileńsko . trockiego.

mieszkaniu paserki Albiny Czudo-
wiczowej, u której w czasie rewizji
znaleziono część rzeczy, pochodzą-
cych z całego szeregu kradzieży oraz
istny arsenał narzędzi złodziejskich,
poczynając od wytrychów, a kończąc
„na precyzyjnych narzędziach do
| włamania.
| Złodziei oraz paserkę osadzono
|w więzieniu. Dopełnili oni komplet
członków szajki Tomaszewskiego.

. ”

a wies.

Włościanie z oburzeniem o;:owiada-
ją i długo jeszcze opow:adeć będą,
jak to były pastuch p. Klimaszew-
skiego, zostawszy prezesem komisji
wyborczej, pozbawił bezprawnie te-
goż  Klimaszewskiego piawa głoso-
wania.

W, tejże gminie rzeszańskiej ro-
śnie oburzenie z powodu bebechow-
skiej działalności pana Jana Aniel-
skiego Pan Anielski jest k.erowni-
kiem szkoły powszechne) w Rzeszy,
prowadzi on Strzelca i sz'zyci się
iem, że należy do B. B W szkole
rzeszańskiej panuje nastrój bardzo
charakterystyczny dla czasów  dzi-
siejszych, Uczniowie 5 i 6 vddziału,
wbrew woli rodziców, wciągani są
do Strzelca i biorą udział w ćwicze-
niach niedzielnych. Ale pana kierow
nika nie zadawalają Strzelcy, prag-
nie on stworzyć żeński cdział strze-
lecki 1 w tym celu wykorzystując pra
wa nauczyciela namawia  1ałodzież
szkolną, aby skłaniała starsze siost-
ry do zapisywauia się do p'owadzo-
nej przez niego organzacji.

Zaznaczyć należy, że mieszkańcy
gminy rzeszaūskiej niety!ko są obu-
rzeni na pana kierownika z» trakto-
wanie szkoły jako środka służącego
wciąganiu uczniów do Strzelca, któ-
ry jesi rozbijaczem Stow. Młodzieży
Polskiej, grupującego w swych szere
gach *twiat młodzieży rzeszańskiej,
ale co najważniejsze, zgorszenie ja-
kie sieje wśród uczniów stosunek p.
Anielskiego do Kościoła i wykładow
cy religji ks. Masłowskiego wywołu-
je zgrozę wśród rodziców

Dzieci nie mogą zrozumieć dlacze-
$o pan kierownik po przyprowadze-
niu ica do kościoła sam czen:prędzej
zmyka z .domu Bożego, co ra ozna-
cząć to że ich prefekt 'est na kaž-
dym kroku poniżany, a $dy przycho-
dzi do szkoły, to nauczycielstwo bez
przywitania obraca się tyłem do nie-
g0.

Takie stosunki nie mogą trwać
długo, nie chodzi tu bowiem o auto-
rytet księdza M., który jest trobosz-
czem znanym w okolicy z ofiarnej
pracy dla dobra parafji, ale o przy-
szłość narodu polskiego, Żadne wy-
czyny nie zdołają osłabić zaufania
paratfjan do proboszcza, ani młodzie-
ży do księdza w którym widzi ona
gorliwego obrońcę S. M. P przed
złośliwemi atakami mętów z całej o-
kolicy, idących w parze z żydami.
Postępowanie takie nauczycielstwa
podkopuje jedynie zaufanie do szko-
ły i szerzy niechęć społeczeństwa do
państwa polskiego, bo wieśniak nie
może wykombinować, dlaczego w
szesnastym roku niepodległości, w
polskiej szkołe niema miejsca dla
księdza, który w czasach niewoli był
może jedynym krzewice!em polsko-
ści.

J. B. 
TKė BEOS KIT EN AIIOPPOROA СЕ

Ciasny frak Teodora Rooseveita.
Dyplomata, mąż stanu, mus: zawsze

dbać o to, aby się nie dać wypicwadzić z
równowagi. Dobitny przykład zimnej krwi

i siły woli dał w tym kierunku Teodor Ro-

osevelt, poprzednik obecneś. prezydenta

U.S. A Teodor Roosevelt miał tyiko jeden
trak. Przed pewnym bankietem, ra którym
miał przemawiać, posłał frak do kiawsa. U-

bierając się wieczorem, zauważył, że spod-

nie i kamizelka pasują dobrze, natomiast

frak jest za ciasny i najwidoczniej zamienio-

ny. Była to sobota i zakład krawiecki był

już zamknięty, chcąc nie chcąc musiał więc

Roosevclt włożyć cudzy irak na siebie, Z

trudem wcisnął siasny frak, unikając przy-

tem zbyt śwałtownych ruchów z cbawy, by

(szwy nie popękały.

Podczas bankietu wszystko poszło gład-

ko, Ale gdy Roosevelt wstał i zaczął prze-
mawiać, poczuł, że zbliża się chwala kata-

strofy. Prezydent był nietylka dobrym, ale

i pełnym temperamentu mówcą, który ilu-

SA mowę gestami. Dobrnął jeż szczę-

jśliwie do połowy przemówienia, gdy zjawił

|się na sali goniec z pudłem, które dyrektor

hotelu dyskretnie postawił przed prezyden-

wr W pudle znajdował się frak, własny, |

rodzony frak prezydenta.

Roosevelt nie zastanawiał się długo. W 4
kilku siowach przeprosił obecnych, poczem

|zrzucił prędko niewygodny przyodziewek i

jwłożył własny, dobrze skrojoay irak. Fre-

„netyczne oklaski zebranych powitaly gest
| Roosevelta, który już teraz bez wahania i
| przeszkody dokończył zaczętej mowy.
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Skład główny Dom Książki Polskiej w Warszawie.

Do nabycia w „Dzienniku Wileńskim”. Cena 1.50 gr.
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FAY WRAY, ROB. ARMSTRONG
Najsilniejsza sensacja
dla mocnych nerwów.

 

Z KRAJU.
Wypadki kolejowe.

Wczoraj o godz. 9.20 na dworcu,
«olejowym w Lidzie wydarzył się licznej publiczności,

Wypadek miał miejsce na oczach |dzie się polsko-litewska »onierencja,
gdyż w owym|poświęcona

 

DZIENNIK WILEŃSKI

Z POGRANICZA.
KONFERENCJA GRANICZNA.

W konferencji graniczne wezmą
odział  przedsiawiciele pogranicz-
rych starostw : naczelni:cóv powia-

ttchowi gra-| *ów lit.

Na pograniczu polsko-litewskiem
w końcu bieżącego miesiąda odbę-

małemu

wypadek kolejowy, który na szczę- |czasie na dworcu lidzkim stały po- | aicznemu.
ście rie przybrał poważuiejszych ciągi warszawski i wileński. Na miej
zozmiarów. Mianowicie, na parawóz, |sce wypadku zjechały władze śled-
wyprowaldzony z depo kolejowego, cze i drużyny ratownicze z Wołko-
najechał pociąg osobowy. zdążający |wyska. Maszyniści obu pa*owozów
z Baranowicz do Lidy. Maszynista | zostali aż do wyjaśnienia sp:»wy za-
uociągu, mimo iż widział parowóz, |trzymani,
wjeżdżający z toru bocznego na tor W. czasie prac przetokowych na

główny, nie zdążył już uruchomić |stacji kolejowe: w Woropajewie w
hamulców, wobec czego nastąpiło | nocy z dn. 12 na 13 b. m wpadł pod
boczne zderzenie obu parcwozów, |koła pociągu zwrotniczy Dubowik
przyczem parowóz i tender pociągu |Ignacy, doznając obcięcia obu nóg
osobowego wypadły z szyn i wywró- |qowyżej kolan. Dubowik przewiezio-
ciły się. Manewrujący parowóz zo-|ny do szpitala w Głębokiem wkrótce
stał poważnie uszkodzony. Z ludzi|zmarł.
nikt nie ucierpiał. I

Podejrzany © olcobójstwo.
We wsi Miežance, śminy žyr-'jawnil> na głowie zabitego dwie ra-

muńskiej pow. lidzkiego, 20-letni ny cięte, co nasuwa przypuszczenie,
Bolesław Daglis zgłosił się na po-|że ma tu miejsce raczej morżerstwo.|po Czechosłowacji.

ś. p. Daglismiał |sterunek P. P. w Żyrmunach i za-| Według pogłosek,
meldował, że podczas jego uieobec-|się w najbliższym czasie żerić, cze-
ności w domu, ojciec jego spadł w |mu sprzeciwiał się syn ze względów
stodole na klepisko z rusztowania i|majątkowych.
zabił się. Dochodzenie policyjne u-

Okradzenie cerkwi prawosławnej,
Z cerkwi prawosławnei we wsi i butelkę wina. Wszystkie skradzio-

Rzeczki gm. kurzenieckiej, wnocy 'ne rzeczy, prócz nieniędzy i butelki
z dnia 12 na 13 b. m. nieznani spraw- wina, odnaleziono w  śnieżu przy
cy skradli różne rzeczy cerkiewne, |dzwonnicy wspomnianej cerkwi
wart. 1050 zł., oraz 35 zł, w gotówce

Smierć przy kradzieży drzewa,
* Mieszkaniec wsi Doroszewicze, drzewa na sanie poślizgzął się i u-

powiatu grodzieńskiego  Tołkacz padł tak nieszczęśliwie, że przytło-
Bazyli, kradnąc drzewo nad brze- czony drzewem:i raniony sękiem w
giem Niemna, w czasie przenoszenia głowę poniósł śmierć na miejscu,

GBORT
Sekcja Łyżwiarsko-Hokejowa A. Z. 5.

W nadchodzącą sobote, c godzi-|łyżwia:ską i P. O. S.
nie 5 rozpocznie się kur: jady figu- Zapisy i bliższe
rowej. Po ukończeniu kurst. možna | cziennie od godz. 6—3
będzie składać egzamin na cdznakę A. Z. S-u ul. Św. Jańska 10
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| żył nadejść, ale w dwa tygodnie później w

| Morgan znajdował się w Aussin$ nad

WYPADEK KOLEJOWY NA STACJI NIEGOREŁOJE

Ze Stołpców donoszą. iż ra stacji :«najdowały się cztery osoby ze służ-

granicznej Niegorełoje wydarzył się by kolejowej na czele z głównym

wypadek, który omal nie pociągnął kontrolerem linji Łosowym. Pociąg

za sobą tragicznych następstw. Po- |zdruzgotał drezynę i porani! jadą-
ciąg podmiejski przed staciąnaje- | cych.
chał na drezynę kolejową, n* której|

ZLIKWIDOWANO SZAJKĘ KONIOKRADÓW.

Na terenie powiatu dziśsieńskie- w pog:anicznych gminach  Areszto-

$o zlikwidowano szajkę koniokra- |wano 5 osób na czele z F. Karowi-

dów, trudniącą się kradzieżami koni|czem.

ELTINTTSKTSTSO OASTOOLSSTS

Przygody z zegarkiem w XX wieku.
Feljetonista wiedeński, Pawei Morgan

opowiada historję przygód z zegarkiem,

która mu się wydarzyła w czasie podróży
granicę wolno przesyłać tylko za zezwole-

W Austrji obowiązuje kontrola wy-

wozu waluty i dewiz, na tem tle rozgrywa

się historja zegarkowa, ilustrująca stosun-

ki w Europie w XX wieku.

przydział 67 koron. A gdzie

Niema.

i

Eibą, w Czechosłowacji, gdy jego zegarek

bransoletkowy _ zastrajkował. Udał się

z nim do zegarmistrza, a że nazajutrz mu-

siał już być w Bernie morawskiem, pro-

sił o odesłanie mu naprawionegc zegarka
za zaliczeniem, Do Berna zegarek nie zdą- rachunku.

dwutygodniowa. Cisza, spokój.
trzymuje Morgan

Karlsbadzie otrzymał feljetonista zawiado-

mienie z poczty, iż posyłka 2a zaliczeniem

Moigan próbuje zatem przeslać 67 ko-

ron do Czechosłowacji... Na poczcie obu-

rzenie. Jakto, czy nie wie, że pieriądze za-

niem Banku Narodowego? Wędruje zatem

do Banku i w wydziale dewizowy prosi o

rachunek?

W tej opresji przypomina sokie Mor-

gan, iż brat prokurenta jednego z banków

prywatnych był ożeniony z jego kuzynką.

W ten sposób po znajomości otrzymuje wy-

jątkowo pozwolenie na przekazanie 67 ko-

ron do Czechosłowacji bez przedstawienia

Kiedy potwery
z Loch-Ness zaludniały ziemię...

Mała osada rybacka w Szkocji, Loch

Ness, stała się dzięki „wężowi morskiemu*

sławną na cały świat. | zdaje się że tym

razem nietylko bujna imaginacja jednostek

lub sugestja masowa wyczarowała zwierzę

o kształtach obcych, niesamowitych.

Byiy jednak czasy, gdy potwory w ro-
dzaju tego, który przebywa w wodach je-

ziora szkockiego zaludnialy ziemię, gdy

tworzyły one większą część naszego $lobu.

Okres ten oddalony od naszej epoki o setkę

lub parę setek tysięcy lat, nie jest znów

tak odległy, jeżeli uprzytomnimy sobie czem

jest sto tysięcy lat w dziejach kosmosu.
Jest to na zegarze wszechświats drobna

cyferka nasze współczesne pięć minut,albo

i mniej.  Zaludniające jeszcze t dzisiaj

puszcze i rzeki: krokodyle, hipopotamy sło-

nie, mamuty są liliputami wobec tych golja-

tów, jakiemi były potwornej wielkości ple-

siosaury, ichtjosaury, dipłodowi etc, panu-

jące na ziemi naszej w epoce  trzeciorzęd-

nej, w okresie kredowym, miljony lat temu.

W czasach geologicznego niemowlęctwa
globu ziemskiego potwory długości lub wy-
sokości 7 metrów nałeżały do pcczciwych

średniaków, obok olbrzymów liczących trzy

lub cztery razy więcej.  Diplodokus np.
zwierzę, ważące zgórą 800 centn:rów, dłu-

gie na trzydzieści metrów, posiadaio potęż-

ny ogon, jedno uderzenie któreśc wystar-

| czyłoby do powalenia współczesnego sło-

| nia. Czemś fantastycznem, nierexlnem wy-

dają nam się dzisiaj odtworzcne przez pa-

leontologėw sylwety gigantycznych  ignu-

| anodontów, wysokości trzypiętrowego  do-

„mu, albo też olbrzymie nietoperze z okresu

jurajskiego, których skrzydła mierzyły 8

metrów rozpiętości. Więcej niż kilkaset

 
Po wysłaniu pieniędzy nastąpiia pauza miljonów lat panowały te potwory pływa-

Wtem о- jące, fruwające, pełzające na powierzchni

urzędowy papierek Z ziemį,
wędruje wślad za nim od Berna via Traute-

nau, Tetschen i Komotau. Ponieważ Mor-

gan musiał wyjechać z Karlsbada  zatrzy-
mał się nad granicą austrjacką w Luden-

|burgu dwa dni czekając na ową posyłkę z

zegarkiem. Wreszcie, widząc, iż czas leci

a o posyłce ani słychać powrócił do Wied-

nia.

Miesiąc minął jak z bicza trzasł a o

zegarka ani duchu. Posyła więc Morgan

list do zegarmistrza, do Aussin$, z zapyta-
niem. Odpowiedź nadchodzi po КИКа
dniach, zegarmistrz zawiadamia, że zegarek

wrócił do niego po długiej podróży, że kosz-

ty przesyłki wynoszą około 30 koron, a re-

peracja 37 koron, jeśli więc oirzyma 67 ko- 
 

ron prześle zegarek do Wiednia

Wielka Grzesznica
tętniący życiem | prawdą dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz dodatki dźwiękowe.

uAsemue, PACJENT z PROWINCJI... ......

SZMER PODZIWU zachwyconej publiczności po obejrzeniu filmu

 

DZIŚ. Człowiek, który polował na ludzi,

Film, potęźniejszy niż „Człowiek-Małpa", sensacyjniejszy
niż „Kin-Kong". W rol gł. bohaterowie „King-Korga”

osz JOELIMC GREA.Н
Е
И

 

| Bean „GRZECH JEDNEJ NOCY“ (Marie)
CASINO A NNABELLA
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Dzieje powstania lidzkie$0.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

W takich to warunkach rozpoczynała się owa walka 63 roku.

Gdy rachuby na vdział w niej ludu zawiodły, nawet w powiecie

Lidzkim, cały prawie ciężar powstania spadł na barki szlachty . trzeba

jej oddać sprawiedliwość, iż -zła do boju z całem zaparciem się siebie,

nie żałując krwi i mienia, a choć zdarzały się wyjątki, co dbając, iedynie

o własną egzystencję usuwały się od ruchu ogólnego i wymykały zagra-

micę, — to jednak nie wiele ich było.
Nieodżałowaną jest szkodą, iż z tych obozów i tułaczek leśnych,

bitew i potyczek pozostały iedynie echa, trwogą hamowane, rozwiewane

wichrem nowych wypadków. Tajniki leśne, zakryły przed nami wiele bo-

haterskich czynów, usta zaś ich świadków zamykały warunki ówczesne

kula, więzienie, deportacja. Uprzytomnijmy tylko sobie owe Murawje-

wowskie czasy. Któż mógł cos pisać lub zanotować? To, co się wówczas

pisało zagranicą przesiąknięte było przeważnie dużą dozę egzaltucji na-

der zresztą zrozumiałej w owej epoce.
W kiaju historię owych czasów tworzył jedynie cichy  lękliwy

szept matek, przekazujących dzieciom ów straszny sen, z którego kraj

się zbudził świeżo we krwi i ruinie... Ginęły więc i zacie'ały się

w: pamięci daty i wypadki, do których na razie nieprzywiązywaro wiel-

kiego znaczenia, a ktore dziś olbrzymieją w oczach i nabierają donio-

słości dziejowej. Dopiero później, z powrolem wyśnańców szerzej się nie-

co owych wypadków iozwinął horyzont ale już czas i oddalenie osłabi-
ły jego pierwotny, zywy koloryt. Załedwie zaś niedawno, gdy już więk-

sza część weteranów wymarła, unosząc tajemnice swych przejść do gro-

bu, zaczęto zdzierać półwiekowe pajęczyny z obrazów przeszłości i raz
po raz nowe odnajdywać rzeczy, często jednak sprzeczne i niewyjzśnione.

у Nie przechowała się żadra Каг!а ср1запа ргхех ром/зкайса w czasie
tułaczek leśnych, któraky rzuciłą światło na dzieje oddziałów, ich utarcz-
ki i tragiczne dramaty, )

Wydawca: ALEKSANDER ZIKIERZYŃSKI,

doj liao „Atia i:  

 
—— 2 OAO

 

 

urzęducelnego, aby się zgłosił tem a tam|  Częmu te wszystkie stworzenia zniknęły
z dowodami A lė oblicza ziemi? Na to pytanie nauka daje

iTrzeba będzie cło w odpowiedzi tylko hipotezy, mniej lub
uważa urzędnik. więcej uzasadnione. Nie wiemy ostatecznie

Morgan tłómaczy, że nie może płacić czemu przypisać, iż zniknęły bez śladu
cła za zegarek kupiony w Wiedniu. Spór | olbrzymy wyposażone przez naturę w siłę

rozstrzyga wyższa instancja. Po puzyjrzeniu ; środki obronne, czemu ostaiy ię i prze-
się zegarkowi orzeka: trwały do maszych czasów nne gatunki,

— Zegarek jest złoty, podlega ocleniu. słabsze i nie tak opancerzone.
— Ale to mój własny pozłacanyzega-| Być może iż potwór z Loch Ness jest

'rek, który mam już od dwóch lat, a w tym doiekim ostatnim potomkiem !egendar-
Aussinś oddałem go do naprawy |nych stworzeń przedhistorycznych, któ-

Wreszcie urzędnik dał się ubłagać i rych nieliczne okazy kryją się jeszcze tam
przekonać, Po długich ceremonjach zegarek j sam w najdalszych, najgłębszych zakąt-

przeszedł w ręce prawego wiaściciela. kach i zakamarkach skorupy ziemskiej.
Wędrówka trwała więc „tylko“ dwa mie- |

siące.

opłacić! — za-

 
 

DZIŚ! WA

Zoste! otwarty jedyny i specjalny skle,
djabetyków, zalecanych przez powagi leki

w kraju I zagranicą firmy

NE dla DJABETYK

„LEBROSE” u
Polecamy również lane artykuły zdrowotno—djetetyczne dla rekonwale-
scentów | dzieci. Na żądanie wysyłamy cenniki.

uskuteczniamy za zaliczeniem.

 
w (CHORYCH na

CUKRZYCĘ)
artykułów żywnościowych dla
arskie, znanej ze swej jakości

WILNO,
WILEŃSKA 30

Na prowincję wysyłkę

 

Kto wygrał na loterji?
JV klasy
wygrane

W szóstym dniu ciągnienia
28-ej loterji państwowej główne
padły na następujące Nr. Nr.:

I. II ciagnienie.
Zi. 20.000 — 20649
ZŁ 10.000 — 99213 115335
ZŁ 5.000 — 7214 41281 100782 133198

136566 156255. A
ZŁ 2.000 — 21197 28617 29433 36268

38005 45227 52025 55001 57939 66457 72840
82647 121258 131149 143351 '49093 167261

163042 164056 162599 167831.
ZŁ 1.000 — 13108 15252 18948 24031

26579 27783 33812 31165 36636 46110 63832
65070 65003 67293 70980 77343 96828 109306
110854 111747 126072 129998 143427 145878
146578 159559,

III i IV ciągnienie.
Zi. 15.000 — 154173.
ZŁ 10.000 — 116407 132047 169534.
ZŁ. 5.000 — 51332 52245 151156.
ZŁ 2.000 — 3347 6182 6833 12643 22942

23945 33831 37454 45506 65118 60898 68213
77211 19306 79447 107345 108758 113112
117373 :25519 155172.

ZŁ 1.000 — 5183 14023 18978 21141
20108 33019 41648 59256 60817 61826 63340
64139 72487 77715 95770 100324 10982
126483 127658 128648 129633 130133 130927
136368 137479 142990 149219 151641 154619
161206 162617 164088 169617.

WARSZAWA. (Pat). Dziś w 8-mym
ćniu ciągnienia 4 klasy 28 Polskiej Państwo-
wej Loterji Klasowej następujące większe
wygrane padły na numery losów: 20 tys. zł.
69047, i5 tys. zł. 6747, 20038, 73262, 156813
po 10 tys. zł. 20369, 46256 i 78731.

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Dolar

5,40, delar złoty 8,95. Rubel 4,61 (piątki) —
4,65 (dziesiątki). Czerwoniec 1,22. Pożyczka
budowlana 41. Dolarówka 51 Inwestycyj-
na 105. Stabilizacyjna 56. D.llonewska 71.
Warszawska 53. Śląska 52.

WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgja
.23,75—124,06—123,44. Holandja 357,40 —

158,30—356,50. Londyn 28,05—-28,08—28,20—
21,92. Nowy Jork kabel 5,47—5,50—5,44.
Paryż  34,92—35,01—34,83. Praga 26,43 —
26,49—26,37. Sztokholm  144,85—145,60 —
144,10.  Szwajcarja  171,95—172,33—171,52.
Włochy 46,65—46,77—46,53. Berlin w obro-
tach pryw. 210,75. Tendencja przeważnie
słabsza.

Papiery procentowe: Pożyczka kon-
wersyjna 54,50. 5 proc. kolejowa 49,75 —
49,50. 6 proc. dolarowa 59—60,25—60. Do-
łarówka 50,75—50,50—50,90. 7 proc. stabi-
lizacyjna  56,25—56,63—56,38 i drobne:
56,50—57,00—56,63. 10 proc kolejowa
101,50. 4'/: proc. L. Z. ziemskie 48,25—48.
8 proc. warszawskie 52,50—50,63 i drobne
£2—51,25.

Akcie: Bank Polski 85,25
Tendensja mocniejsza.

Dol:r 5,40.
Rubel 4,61 (piątki) 4,65 (dziesiątki).

Pozyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-
lonowska 72. Stabilizacyjna 91,25. War-
szawska 55. Śląska 53'/e.

4

S'rem. 2,50.

,

—Po czem д0 ргп ро-
znał? przecież był prze-
brany.
— Właśnie dlatego.

Szedł w kobiecem prze-
braniu I miną! wielki ma-
gazyn mód nie spójrzaw- |
szy w okno wystawowe..

PONTAWEZAKICAAACĄ

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych I z

URWIS HISZPANII”
RZĘSISTE OKLASKI vkszeniu sie na ekranie NOWOŚCI sezonu DŹWIĘKOWEGO KOLOROWEGO DODATKU RYSUNKOWE-

(60 „JA$ | MAŁGOSIA” codziennie przy przepełnalonych salach. Spieszele zobaczyć.

 

 

| Fpokoje |
POKÓJ

ładnie umeblowany, jas-
ny, duży do odnajęcia.
Wszelkie wygody, _nie-
krępujące wejście. Obja-
zdowa 6 m. 7. 2078—3

1) W

Ostrożny.

Ojciec (na galerji do
syna): Nile wychylaj się
tak, bo jeszcze spad-
niesz, a tam na dole
kosztuje trzy razy tyle
co tu.

 

 

  

 

w roll głó-
wnej

czerująca
Film nad filmami,e którym mówi cała War-
szawa. Bez względu na koszta ceny nie
podwyższone. Początek seansów o godz. 4-ej

Młoda
panna poszukuje wać. Królewska

Istniał podobno jakiś dziennik Bolesława Świętorzeckiego z Bohu-
szewicz, znanego działacza i organizatora jednej z większych partyj pow-
stańczych w pow. 'humeńskim, w gub. Mińskiej, która, choć dowodzona
przez Laskowskiego — nosiia zawsze nazwę partji Świętorzeckiego, bę- | setkę ludzi od śmierci.
dąc postrachem wrogów, których śromiła, rozbić się nie daiąc.

Dziennik ów mógł zawierać cenne i ciekawe rzeczy — został jed- | jednym kowalem mnie, będzie. — Poszedł:„. nie zginął,

nak spalony w czasie rewizji w Wilnie.
Z okruchów, jakie mamy przed sobą trudno nam bardzo ująć cało-

kształt ruchu Lidzkiego i partyzanckiej walki Narbutta.

Nie możemy z braku dat i szczegółów ustalić pewnej ciągłości wy-
padków. Nić przędzy naszej wciąż się plącze i rwie. Niechże łaskawi
czytelnicy będą wyrozumiali i wybaczą spotykane tu luki oraz brak pew-
nych ogniw w łańcuchu dziejowym.

Po wyjściu z Szawer znalazł się najprzód Ludwig Narbuti w Sier-
pieniszkach, gdzie miał być punkt zborny i gdzie istotnie kilku mu no-
wych przybyło towarzyszy.

Posunął się z nimi do lasu Sałapaciskiego, a stamtąd ku wsi Pod-
dębie.

Miał Nasbutt zamiar zabiedz drogę oddziałowi żołnierzy prowadzą-
cemu rekrutów z pod Oran. Zasadzka się nie powiodła. Część rekrutów
wprawdzie zbiegła w popłochu, lecz się żaden z nich nie przyłączył
ido parijių |

Pierwsze ie jednak strzaiy dały rozgłos w okolicy o powstałym ru-
chu. Budzić się zaczynały sąsiednie parafje, a do obzu Narbutta nadcią-
gali ochotnicy z różnych sfer 1 stanów. Siostra dowódcy, Teodora Mon-
czuńska, wtajemniczona we wszystkie obroty brata, ukazywała im miej-
sca jego pobytu, Byia iącznikiem puszczy ze światem. Ostrzegała partję
przed niebezpieczeństw em, zaopatrywała ją w różne potrzeby i często
sama, w przebraniu chiopskiem, przynosiła żywność i informacje. Nie
walczyła z bronią w ręku, ale duszą całą brała udział w powstaniu; sta-
wała się, jak w swych zabawach dziecinnych nową Platerówną, gotową
nieść życie w ofierze dla kraju.

Narbutt, posuwając się w stronę Wilna przebywał czas jasiś w la-
sach między Ejszyszkami, a Naczą. Gdy go tam raz osaczono Monczuń-

|| PRACA |

 

posady
służącej (do wszystkie”
go.) (mie dobrze goto

6 m. 7.
2086—1

 

 

W kolel.

Pan Wątrobkiewicz rzu- ;
ca wściekłe spojrzenia
na kwilące dziecko.
— Mam nadzieję, że

chyba nic zarazliwego—
mruknął gderliwie.
— Panu Bogu by psn

dziękował, gdyby się pan
mógł zarazićl—odpowia*
da ze złością matka
dziecka.— Ono ząbkuje...

POSZUKUJĘ PRACY
do wszystkiego z bardzo
dobrem gotowaniem do
małej rodziny iub za ku-
charkę do kasyna. Sa-
motna, w średnim wieku,
piśmienna, referencje
posiadam. Lwowska 7—6
od godz. 3 do 6, gr. 2

Przyjaciółki.

— Moje dziecko, czy
naprawdę sądzisz, że

będziesz szczęśliwa, gdy
wyjdziesz za pana Ka-
rola?

— Tak, meteczko, bo
wszystkie przyjaciółxi
odradzają mil ..

ПОННННОНЫЙНИУАЦИТНОРОНЙ

| RÓŻNE |

Obiady
domowe

2—3 razy w tygodniu
drób, w piątki ryba
z 2-ch dań 1 zł, z 3-ch
dań 1 zł. 20 gr. UI. Sie-
rakowskiego 31 m. 4,

2020—9

Nieostrożny.

Słyny detektyw schwy*
tał poszukiwanego prze-

 

 

 stępcę.  

tego powodu nie mogą"
cy oddawać się daiszym
studjom, poszukuje ko-
repetycyj. Mcże wyje-
chać Wiino, Sosnowa 2
m. 6 Michał Stankiewicz.

336—3

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEWIA
BROSZURY
AFISZE

I. TWIERZYŃSKIEGB
Mostowa ul. Kr.1.

Telafon 12-41.

LAD
HA Aba

 

 

ska dokladala wszelkich starai, by go wyprowadziė z matni Sama do
obozu dostać się nie mogła, zaułani
cie starego kowala, który zgodził się z narażeniem własnego życia ocalić

jej ludzi tchórzyli. Znaiazła wresz-

— Pójdę rzekł chłop po namyśle, — świat na tem nie straci gdy

prowadził szczęśliwie.
a par'ję wy-

Podobną życziiwuyść i usługi chłopskie spotykał Narbutt wszędzie,
często jednak na widok jego szeregów włościanie mówili:

— Lepiej taki panoczku sprowadzić tu
młodem.... trudno będzie. — „Snił się im jeszcze rok 1831",

stare wojsko, bo z tem

Nie istniejące juz pułki dotąd majaczyły w ich wyobraźni... Zdrowy
rozsądek chłopski wierzył tylko w siłę wojsk regularnych i pizywoly-
wał ich cienie.

Obóz Narbutta urcsł wkrótce do stu kilkudziesięciu ludzi, Cyfra ta

(D. c. n.)

Militarne
rosyjskich

to podnosiła się — io upadała. Z tą małą garstką stawiał Narbutt czoło
przez 3 miesiące liczniejszym o wiele zastępom nieprzyjaciół, a cnoć żad-
nej bitwy we właściwem tego słowa znaczeniu nie wygrał — nużył wro-
ga niespodzianymi zwrotami, nękał zasadzkami, a zręcznie dauwarym od-
porem o znaczne przyprawiał straty...
wciąż się jawniej ukazykały. Wśród żołnierzy
panika... Samo imię Narbutt strachem ich przejmowało. Powiadano, iż po-
siada czarodziejską siłę, iż żadna kula ugodzić go nie może, że je łapie,
jak piłkę a odrzucając kładzie trupem dziesiątki żołnierzy, Podobnych
legend kursowało wiele. Narbutt tak umiał rozwijać swe szeregi, iż w
oczach wroga rosły one do tysięcy ludzi. Szkodziły jednak

| powstańcom, gdyż koncentrowano przeciw nim wojsko,
į z różnych miast. Urządzano formalne obławy, z których Narbutt musiał
się wymykać. Psuło to jego partyzanckie plany. Polecał siostrze zaprze-
czać kursującym o jeżo sile pogłoskom, a utrzymywać iż drobrą tylko
posiada garstkę. W' końcu jednak, gdy i liczniejsze wojska pokonać, ukry-

| wającego się w lasach Narbutta nie mogły — nałożono
głowę. Zdrajca za schwytanie żywcem Ludwika miał dostać tysiąc rubli,

Narbutta
wciąż

zdolności
rosła

te pogłoski
ściągając je tu

cenę na jego
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