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Šiawiski mial nocny kabaret
w Warszawie.

Jak się okazuje, Stawiski był
czynny w roku 1924 w Warszawie.

* Utworzono wtedy przy ulicy Jasnej
PARYŻ. (Pat). Na wczorajszem ,Roosevellowi wdzięczność, Premier|konsekwencją paktu i rezultatem|nocny kabaret pod nazwą „Moscot-

posiedzeniu Senatu, na którem dy-
skutowano nad polityką zagraniczną
Francji, przyjęto 254 głosami prze-
ciwko 3 wniosek sen. Berengera, któ
ry wyraża zaułanie rządowi premje-
ra Chautempsa, podkreślając wier-
ność Senatu dla paktu Ligi Naro-
dów i paktu lokarneńskiego i wyra-
żając przekonanie, że rząd będzie
kontynuował politykę pokoju w ra-
mach Ligi Narodów dla wzmocnienia
przyjaźni międzynarodowej, zapew-
nienia obrony państwa i wzmocnie-
nia bezpieczeństwa Francji. Wniosek
ten przyjęto. Przy głosowaniu nad
tym wnioskiem premjer Chautemps
postawił kwestję zaułania.

Przed przyjęciem wniosku zabrał
głos premjer Chautemps, który wy-
powiedział się za wnioskiem sen.

Berengera. Nawiązując do głosów,
wypowiedzianych przez senatorów
w lzbie, premjer zaznaczył, że rząd
zbyt respektuje suwerenność każde-
go narodu, by mógł mieszać się do
polityki wewnętrznej Rzeszy.

Nie możemy jednak
dzieć, że taka egzaltacja uczuć na-
rodowych głęboko oddzialywa na
politykę zagraniczną tego ludu.
Francja zgodziła się na wiele
ustępstw, co jest dowodem jej woli
pokoju i chęci nieponiżania wielkie-
$o narodu, który ma prawo zająć
zpowrótem swe miejsce wśród na-
rodów świata. Niemcy opuściły jed-
nak Genewę w momencie, gdy mie-
liśmy osiąśnąć jakieś rezultaty.
Czyn ten musi wywołać nieuiność.
Niektórzy domagają się zmiany
doktryny, stosowanej przez wszyst-
kie rządy francuskie od czasu woj-
ny. Chce ona, byśmy liczyli tylko na
własne siły i na siły sprzymierzeń-
ców, podczas gdy inni twierdzą, że
należy się trzymać współpracy naro-
dowej.

Nie sądzę — mówił premjer —
by istniała sprzeczność między temi
dwoma tezami. Nie chodzi o zmniej-
szenie siiy Francji, śdy inni będą się
zbroili.  Przyjąłem przedstawicieli
wielu państw sprzymierzonych i mo-
$ę zapewnić, że nigdy porozumienie
nie było bardziej pewne i bliskie
niż teraz. Nasza polityka oraz cier-
pliwe rokowania nie mogły zaniepo-
koić naszych sprzymierzeńców. Zre-
sztą obok państw, związanych z na-
mi, istnieje wiele państw, niewątpli-
wie niezależnych, których serdecz-
ność, jąk np. Anglji, jest kapitalnym
czynnikiem bezpieczeństwa Europy.
Porozumienie Francji z Anglją jest
jednym z istotnych filarów pokoju
świała. Jestem w zupełnej zgodzie z
wewnętrzną obroną narodową i są-
dzę, że energiczna polityka obrony
państwa znajduje najlepsze oparcie
w polityce współpracy międzynaro-
dowej.

Dalej premjer podkreślił, że po
zapoznaniu się z przemówieniem pre
zydenta Stanów Zjednoczonych Roo-

nie powie-

wyraża życzenie, by Stany Zjedno-|konferencji rozbrojeniowej i które| te. - Lokal ten został otwarty czę-

czone doszły do przekonania, by w|nie mogą zakończyć się niczemin- | ŚCiowo za pieniądze Stawiskiego.
stosunku do napastnika nie zacho-|nem jak powrotem «na konferencję.|Był to pierwszy elegancki nocny

Należy dodać, że większość za- | dancing w Warszawie w latach po-
gadnień, dotyczących rozbrojenia i wojennych. Jako współwłaścicielka
śwarancj obchodzi nietylkoFrancję | lokalu występowała jedna z przyja-
i Niemicy, lecz także wszystkie na-jSiółek Stawiskiego, która w tym

wywać neutralności.
stanie wierna paktowi
dów w jego całokształcie.
on możliwości zmiany,
runkiem, że będzie chodziło o u-
mocnienie akcji współpracy narodo-
wej, 'a nie o stworzenie dyktatury
wielkich mocarstw.
W zakończeniu

premjer Chautemps

Ligi Naro-
Zawiera

omówił sprawę

Francją pozo-|

 

ale podwa-|

 

rody.
Premjer  Chautemps zakończył

przemówienie podkreśleniem, że po-
kój nie może być oparty na czaso-

lecz na wzajemnej pomocy między
bezpośrednich rokowań, które są państwami.
AAS
 

Skandai Stawiski

Įczasie uchodziła w Warszawie za
„najelegantszą kobietę.

 

przemówienia wej równowadze sił ani na strachu, |Popierajcie Polską Macierz

Szkolną.

 

ego rozrasta sie
Jeszcze jedma burzliwa debata w Izbie Gmin.

Ministrowie de Monzi i Boncour wmieszani.
PARYŻ. (Pat). Wczorajsze obra-

„dy izby Deputowanych miały prze-
bieg niezmiernie burzliwy. Stało się
to z powodu interpelacji dep. Hen-
riota, który uzasadniając wniosek o
konieczności ochrony oszczędności
przed zakusami spekulantów i oszu-|
stów, poruszył raz jeszcze alerę Sta-|
wiskiego. Mówca podkreślił, że rząd

‚ й 2 |
nie wiele posunął naprzód sprawę|
śledztwa w ałerze Stawiskiego. Nie
słyszy się nic o nowych aresztowa-
niach i o nowych oskarżeniach. Win-
ni często unikają kary dzięki moż-
nym oficjalnym, bądź nieolicjalnym
protektorom. Mówca atakuje stosun-
ki, w których Stawiski mógł korzy-
stać z protekcji parlamentarzystów i
zarzuca socjalistom chęć tuszowania
sprawy.
W tej chwili zbliżają się do try-

buny posłowie socjalistyczni i ob-
rzucają mówcę różnemi inwekty-
wami.

Dep. Henriot przypomina dalej,
że w roku 1926 aresztowano człon-
ków wielkiej bandy włamywaczy.
Wśród nich była niejaka pani Arletta
imon, która później została panią

Stawiską. Mówca oświadcza, że w
czasie, gdy Simon po jej aresztowa-
niu przebywała w jednej z klinik i
gdy jeden z komisarzy domagał się,
by zabroniono jej przyjmowania ja-
kichkolwiek wizyt, otrzymała ona
zezwolenie na przyjęcie dwóch pa-
nów, którzy. obecnie zasiadają w
rządzie, Zadość czyniąc domaganiu
się wielu deputowanych wymienie-
nia nazwisk owych panów, Henriot
wymienia nazwiska min. de Monzić
i min. Paul-Boncoura.

Następnie Henriot zwraca się do
dep. Hessego, twierdząc, że inter-
wenjował on w sprawie' odroczenia
procesu owej bandy włamywaczy.
Dep. Hesse potwierdza, że istotnie
interwenjował dwa razy w tej spra-
wie. Zkolei Henriot odczytuje list
jednego z komisarzy policyjnych, sevelta polecił ambasadorowi fran-

cuskiemu w Waszyngtonie wyrazić
stwierdzający, że już od trzech mie-
sięcy sygnalizował on swym przeło-

OD ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI"

žonym o istnieniu fałszywych bo- słanowili powołać arbitra i zwrócili
nów bayońskich. Odpowiedziano mu
že alera jest znana, ale jeszcze nie
dojrzała, Dep. Henriot odczytuje da-
lej drugi list, który wywołuje wielkie
wrażenie w całej Izbie. Z dokumentu
tego wynika, że dyrektor spraw kry-
minalnych oświadczył 20 czerwca
ub. r., że minister finansów nie wi-
dzi przeszkód, aby złożono ad acta
sprawę, w którą zamieszany był
Stawiski.

Przemówienie swe dep. Henriot
kończy apelem do deputowanych, by
spełnili swój obowiązek i oddali

| wszystkich spekulantów w ręce spra
wiedliwości.

Mowę Henriota prawica i cen-
trum przyjęła owacyjnie. Po wy-
jaśnieniach ministra sprawiedliwości
przemawiał  premjer _ Chautemps,
specjalnie przybyły do Izby Deputo-
wanych z Senatu.

Premjer Chautemps oświadczył,
że sprawa Stawiskiego jest w rę-
kach sędziego śledczego i zwrócił
się do posłów z wezwaniem do uspo-
kojenia wzburzonych mamiętności,
proponując, by stanęli na gruncie
godności parlamentu. Premjer sprze-
ciwia się powołaniu komisji śledczej,
zapowiada jednak, że w jednej spra-
wie zarządzi niezwłocznie przepro-
wadzenie śledztwa, mianowicie, w
sprawie, jaką drogą dep. Henriot o-
trzymał dokument służby bezpie-
czeństwa, który zwraca obecnie

przeciwko rządowi.

PARYŻ. (Pat). Po zakończeniu
posiedzenia Izby Deputowanych w
sali Czterech Kolumn pałacu Bur-
bońskiego doszło do gwałtownego
incydentu między min. de Monzić i
dep. Henriotem. Min. de Monzić po-
mimo niedyspozycji, przybył do Izby
w celu zaprotestowania przeciwko
zarzutowi dep. Henxjota. Gorąca u-
tarczka słowna trwała kilkanaście
minut, poczem zgromadzeni dookoła
deputowani i dziennikarze  rozdzie-
lili przeciwników.

Min. de Monzić zwraca się do de-
putowanych Marqueta i Deschizeaux
a dep. Henriot do deputowanych 

do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty
należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-!
syłką 4 zł, 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

1 Lutego 1934 Ё wstrzymane.

 

Stronnictwo Narodowe
W niedzielę 21 stycznia o godz. 12,30

sali przy ul. Orzeszkowej 11
odbędzie się:

PUBLICZNE ZGROMADZENIE
na którem Sekretarz Generelny Stronnictwa Narodowego

posei KAROL WIERCZAK `

oraz poseł Wacław Komarnicki

złożą: SPRAWOZDANIA POSELSKIE.
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

Ibarnergaraya i Blaisota, by stwier-
|dzili na podstawie stenogramu pro-
„tokółu posiedzenia, czy należy prze-
'prowadzić głębsze śledztwo co do
"faktu poruszonego z trybuny przez
|dep. Henriota w związku z osobą
min. de Monzić,
W kuluarach Izby panowało aż

do zamknięcia pałacu Burbońskiego
duże ożywienie. i

PARYŻ (Pat). Incydent pomię-
dzy ministrem de Monzie a posłem
Henriotem nie został faktycznie zli-
kwidowany. Świadkowie obu stron
odbyli posiedzenia, które nie do-

prawdzie.

w okolicznościach, ujawnionych w
raporcie Pacheta. Minister de Mon- 

się jednogtośnie do b. ministra Pie-
tri. Pietri jest przewodniczącym
klubu szermierczego w Paryżu.

PARYŻ (Pat). Prezydjum rady
ministrów komunikuje, że Paul-Bon-
cour przesłał,z Genewy na ręce
premjera telegram, w którym wy-
stępuje przeciwko obrażającym go
wystąpieniom. dep. Henriota i po-
daje specjalnie zaszczytne dla niego
okoliczności, w których w lipcu
1926 r. podjął się obrony Arletty
Simon, późniejszej żony Stawiskie-
$o, na prośbę jej rodziny.

Paul-Boncour pisze: Arlette Si-
mon była siostrzenicą dawnego me-
$o przyjaciela i córką jednego z ko-
legów, który wstąpił jako ochotnik
do wojska i poległ na polu chwały.
Matka jej, po powtórnem wyjściu
zamąż, wyjechała, o ile się zdaje,
zagranicę. Arlette Simon pozostała
sama w Paryżu, gdzie zapoznała się
z jakimś awanturnikiem i oskarżona
była o współudział w jego przestęp*
stwach.  Współczując tej biednej
dziewczynie i przez wzgląd na pa-
mięć jej ojca, udzieliłem jej zupełnie
bezinteresownie mej adwokackiej
pomocy. Nie przyszło mi to zresztą
z trudnością; orzeczenie rzeczo-
znawców zwolniło ją od odpowie-
dzialności, ponieważ zaś ze strony
powództwa cywilnego nie było
sprzeciwu, uznano ją za niewinną,
Nie widziałem jej potem nigdy i do-
piero z dzienników, nazajutrz po
wybuchu skandalu, dowiedziałem
się, że stała się ona żoną Stawiskie-
go. Oto wszystko, co mogę powie-
dzieć o mojej rzekomej łączności
z alerą Stawiskiego.

PARYŻ (Pat). Jeszcze nie za-
milkły echa wczorajszego incydentu
pomiędzy ministrem de Monzie a
dep. Henriotem, gdy dziś przed po-
łudniem. w kuluarach Izby nastąpiło
nowe zajście pomiędzy dwoma po-
słami, przeciwnikami politycznymi.

Pos. socjalistyczny z Martyniki
Lagrosilliere zwrócił się do posła
Ferry, redaktora nacz. „Libertć”, z
zapytaniem, czy bierze on odpowie-
dzialność za artykuł, umieszczony
wczorajwswym dzienniku, wyrzu-
cający oszczerstwo na posła socja-
listycznego. Otrzymawszy potwier-
dzającą odpowiedź, Lagrosillićre wy-
mierzył Ferry'emu policzek. W: od-
powiedzi na to, dep. Ferry uderzył
pięścią w twarz pos. Lagrosillitre.
Dwaj inni posłowie rozdzielili z tru-
dem walczących.

Dep. Ferry, uważając, że dep. Lagrosilliere, jako pozostający pod
zarzutem sprzeniewierzenia, nie jest
'zdolny do dania satystakcji na dro-
'dze honorowej, zwrócił się do sądu

prowadziły do: wyjaśnienia sprawy.'ze„zwykłą skargą o napaść. — Po
Minister de Monzie utrzymuje, że zajściu dep. Lagrosilliere, spotkaw-
zacytowany przez Henriota raport szy red. Ferry w kuluarach Izby,
komisarza RA nie ao a as m świądków zwró-

e Monzie nie znał Ar- cił się do dep. Ferry z nowemi po-
letty Simon i nie spotykał się z nią |gróżkami i oświadczył, że zrobi uży-

tek ze swego rewolweru. Deputo-
ans i woźni interwenjowali, aby

zie żąda przeto satysfakcji. Świad-|nie dopuścić do nowych gwałtów i
kowie obu stron, biorąc pod uwagę |do uskutecznienia pogróżki przez
oświadczenia swych klientów, po-|dep, Lagrosilliere,

która odbędzie się w lokalu własn

PRENUMERATA: miesięczna 4 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. Ogłoszenła
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czękowe w P. K. O. Nr. 20187.

 

Pq 182 piETWSZY
0d16 dodstycznia,b.

Art. 4801 Szale damskie
wełniane ZŁ 0,96

Art. 4660|1 Kombinacje
dziecinne bajowe Zi. 0,96

Art. 2052 Pończochy
damskie wełniane ZŁ 2,—

Art. 4687 Szal i czapka
damskie wełniane Zł. 2,—

Art. 5126 Trykoty
damskie welniane Zł. 2,40

Art. 4182 Koszuie
„damskie wełniane Zł. 3,08

Art. 4683 Żakiety
„ damskle ciepłe Zł. 3,60

Art. 4675 Żakiety
damskie wełalane Zł. 6,40

Art. 9551 Szlafroki
damskie wełniane ZŁ 9,—

Hrt. 8703 Koce bajowe — — Zl, 6,50

SINAN

PARYZ (Pat.) — Pogrzeb Heleny
Paderewskiej odbył się w piątek
przed południem w Montmorency.
Na uroczystości żałobne przybyli
& Paryża: ambasador Chłapowski z
żoną, pierwszy radca ambasady
Muehilstein, radca Frankowski, wielu
osobistych przyjaciół rodziny Pade-
rewskich oraz liczni przedstawiciele
sfer politycznych, artystycznych ł
prasowych Polski. Nabożeństwo ża-
łobne odprawił ks. kanonik Guignard
w otoczeniu duchowieństwa. Chóry
kościelne wykonały pienia żałobne.

BERLIN. (Pat). Minister spraw
zagranicznych Rzeszy baron von
Neurath wręczył dziś o godzinie 5,
min. 15 po południu ambasadorowi
francuskiemu w Berlinie Franqois-
Poncetowi odpowiedź rządu nie-
mieckiego na francuskie aide-me-
moire. ;

Dokument ten zawiera około
15 stron pisma maszynowego i da-

BERLIN. (Pat.) Bawarski mini-
ster spraw wewnętrznych Wagner
wygłosił w Wasserburgu przemówie-
nie, zawierające ostrzeżenie pod ad-
resem kół, które nie stosują się do
nakazów rewolucji narodowo-socjali-
stycznej.

Pod hasłem „niewtrącania się do
spraw gospodarczych'* — oświadczył

BERLIN. (Pat). Sąd w Hamburgu
skazał na śmierć trzech komunistów,
oskarżonych o zamordowanie w lu-
tym ub. roku członka organizacji

PARYŻ. (Pat). Z Lizbony dono-
szą, że w nocy z 17 na 18 b. m. ko-
muniści dokonali zamachu bombo-
wego na elektrownię, Wskutek wy-
buchu zostały uszkodzone maszyny
elektrowni, tak, że miasto pozbawio-
ne było przez kilkanaście godzin
światła, poczem uszkodzenie zrepe-
rowano. Komuniści usiłowali poza-
tem wywołać zamieszki, zostali jed-
nak wyparci z miasta przez policję.
Sprawcy zamachu ukrywają się w
pw lesie, który otoczyło woj-
sko.

Nad wytworzoną ' sytuacją rząd
portugalski obradował całą noc, U-
rzędowo podkreślają energję władz 

ym (Orzeszkowej 11). Do tańca przygrywać
będzie pierwszorzędny „jazz“ pod dyrekcją znanego kompozytora muzyki tanecz-
nej p. Jaszczyńskiego. Zaproszenia otrzymać można od członków Koła oraz
w Sekretarjacie w g. od 6 do 7 wiecz.

OCD TM TAS IISTOKIOTSRS TNTAaESA

J AAA,

TYDZIEN
TANIEJ SPRZEDAŻY

tysięcy przeróżnych artykułów zimowych I sezonowych organizuje

Polska Składnica Galanteryjna Franciszek Frliczka, Wilno, Zamkowa Ho 9
Oto cany niek!órych z nich:

Wstęp 2 zł. dia akademików 1 zł.

 

Spieszcie się
iiAKA

Pogrzeb ś. p. H

ODPOWIEDŹ NIEMIECKA
na propozycje francuskie. a

Hitleryzm staje się coraz bardziej
radykalnym.

Trzy wyroki śmierci na Komunistów
w Niemczech.

|oskarżonych otrzymało kary ciężkie-

Zamachy kemunistyczne wPortugalji.

    

I Art. 2324 Skarpetki 'męskie
ciepłe Zł.

3966 Szaliki męskie
wełniane Zł.

4080 Rękawiczki męskie
wełniane Zł.

4658 Pulowery męskie
cispie Zl.

4511 Kamizelki męskie
ciepłe Zł.

4520 Pulowery bez
rękaw wełniane Zł.

4083 Rękawiczki
narciarskie Zl.

2342 Skarpetki

0,32

0,52

0,96

2,24
240

3,60

116

narelarskie Zl. 1,60
4032|6 Gzraitury

nerciarskie Zł 10,24
8602 Kcłdry watowe — Zł 14,40

przekonać!
iAaa

„ Paderewskiej.
Po odprawieniu egzekwij, kondukt,
prowadzony przez ks. Syskiego, wy-
ruszył na znany cmentarz miejsco-
wy, na którym spoczywa wielu wy-
bitnych Polaków. Za trumną szedł
Ignacy Paderewski, w towarzystwie
ambasadora Chłapowskiego. Zwłoki
zmarłej złożono w grobie rodzin-
nym. Mogiłę pokryły liczne wieńce,
między innemi od ambasedorostwa
Chłapowskich, od prezydenta m. Po-
znania Ratajskiego, od Związku Mu-
zyków Polskich i wiele innych.

kg
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je wyraz objekcjom, jakie lektura Šu
projektu francuskiego nasunęła rzą-
dowi niemieckiemu, który wyraża
życzenie, by udzielono mu dodatko-
wych wyjaśnień, dotyczących szere-
gu poszczególnych punktów. — Ме-
morjał niemiecki jest obecnie tłu-
maczony przez ambasadę francuską
w Berlinie i będzie przekazany w
ciągu wieczora do Paryża.

z
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mówca — ukrywa się gniazdo žmij,
które — jak przypuszczano — bez-
powrotnaie zniknęły. W bankach sie-
dzą dziś jeszczę ci sami rzezimiesz-
kowie, co dawniej. Tego stanu rze-
czy ruch nerodowo-socjalistyczny nie
będzie tolerował. W ostatnich dniach
podjęto już kroki przeciwko tym e-
lementom.

|młodzieży hitlerowskiej. 22 współ-

go więzienia od 4 do 12 lat.

PARYŻ. (Pat). Z Lizbony dono-
szą o trwających tam w dalszym
ciągu zamieszkach. ‘
W pobližu stacji Benfica rzucono

bombę na pociąg. Lokomotywa jest
uszkodzona. ;

Bomba rzucona wczoraj na jed-
nym z placów Lizbony zraniła 6 o-
sób i spowodowała znaczne uszko-
dzenia.

Na przedmieściach Lizbony do-
konano kilku aktów sabotażu. Prze-
cięto druty telefoniczne. OSA

Minister spraw wewn. przypisuje
tę akcję komunistom i anarcho'syn- w tłumieniu zbrodniczych zamachów

agitatorów komunistycznych, |

dykalistom, którzy planowali ruch
rewolucyjny, wzorowany na ruchu
hiszpańskim. 4
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2 DZIENNIK WILEŃSKI

Plenarne posiedzenia Sejmu. |
WARSZAWA. (Pat). Otwierając

piątkowe plenarne posiedzenie Sej-
mu p. marszałek Świtalski zakomu-
nikował, że poseł Tadeusz Zebracki
(BBWR) zrzekł się mandatu. Sejm
z. mandat tego posła za wyga-
sły.

Po czwartkowej przemowie min. cielowi nie uda się sprzedać wszyst-
Jędrzejewicza, wygłoszonej w ko- kich znaczków, to wyłoży ze swej
misj budżetowej Sejmu, wywiązała kieszeni, widząc, że tak bardzo za-

ERZE,

Dyskusja nad kudżetem OŚGiniy. o peso:

Stanowisko Litwy
kie-|wobec Sprawy bezpieczeń-

stwa nadbałtyckiego.

S. p. Tadeusz Jentys.
Dnia 5 stycznia złożony został do całym szeregu przedsięwzięć,

grobu, zmarły nagle na atak serco- | rym Paderewski patronował. Zwią-
wy ś. p. Tadeusz Jentys, jeden z wy-|zany przyjaźnią z Wiwulskim, twór-| Z pośród państw bałtyckich naj-

pokolenia,lcą pomnika grunwaldzkiego w Kra- lepiej prz šia Leto wielość 3
urodzonego w momencie wielkiej| kowie, odegrał wybitną rolę w tea“ a 2 2 uB7 Sowiety( ów porozu-

klęski narodowej, w roku 1863. Przy |lizacji tego monumentu, zajmując się|m;eniu z Polską edy z myślą

szedł na świat dnia 19 czerwca, Siwa ekonomiczną przedsięwzię- | poręczenia nienaruszalności państw

Warszawie, jako syn ś. p. Jana i Le-|cia. Umiłowania artystyczne Tadeu- bałtyckich, oczywiście wobec _nie-

Następnie złożyli ślubowanie po-
selskie nowi posłowie: Ludwik Kul-
czycki (NPR), Adara Kuryłowicz
(PPS). Władysław Przytocki i Stefan
Byczyński-Wojnar (BBWR).

Gdy marszałek wezwał do ślubo-
wania pos. Kulczyckiego, poseł Li-
piński (BBWR) krzyknąl: „Agent
rządów zaborczych!” Z ław BBWR
rozległy się rożne okrzyki, jak
„Precz ze szpiclem!“ i t. d. Wrzawa
trwała dłuższy czas.

Po zakończeniu ślubowania Sejm
przystąpił do porządku dziennego.

Po referacie pos. Syty przyjęto
bez dyskusji projekt ustawy o usta-
leniu granicy nieruchomości ziem-
skich, przy przebudowie ustroju
rolnego.

Zkolei pos. Limberger (BB) zre-
ferował projekt ustawy o umorzeniu
pożyczek, udzielanych ma odbudo-
wę budynków, zniszczonych przez
powódź w r. 1927. Referent zapro-
ponował rezolucję wzywającą rząd
do wniesienia projektu ustawy o u-
morzeniu pożyczek do kwoty 1000
zł. udzielanych pod odbudowę bu-
dynków zniszczonych przez działania
wojenne w roku 1914, 1915, przez
b. Zakład Kredyt. Wojenny Galicji
we Lwowie, oraz wstrzymanie šcią-
gania obecnie tych pożyczek przez
B.G.K. Sumy wyższe ponad 1000 zł.

"winny być umarzane indywidualnie.
Projekt ustawy wraz z rezolucją

przyjęto.
Po odesłaniu do odnośnych ko-

misyj w pierwszem czytaniu 10 rzą-
dowych projektów ustaw przystą-
pióno do sprawy nagłości wniosku
klubu Stronnictwa Ludowego w
sprawie „bicia i znęcania się policji
państwowej nad bezbronną inie-
winną ludnością wiejską w zachod-
niej i środkowej Małopolsce.

Pos. Krysa (Str. Lud.) uzasadnia-
jąc nagłość tego wnioskn, występo-
wał przeciw organom policji 1 wśród
ciągłych okrzyków cytował z tek-
stu wniosku nagłego niektóre wy-
padki bicia przez policję.

Pos. Sanojca (BB), przemawia
przeciwko nagłości wniosku.

Rozruchy miały miejsce w lecie,
sprawa nie jest więc nagła.
W głosowaniu nagłość wniosku

odrzucono.
Przed zamknięciem posiedzenia

do oświadczenia osobistego zabrał
głos pos. Lipiński;

Poniewaz zwykłem odpowiadać
za swoje czyny — mówił poseł Li-
piński—a słowa moje utonęły w ha-
łasie, oświadczam publicznie, że u-
ważam p. Ludwika Kulczyckiego za
agenta państw zaborczych niegod-
nego piastowania mandatu w tej
Izbie.

Pod adresem pos. Kulczyckiego
odezwały się różne okrzyki na ia-
wach BBWR.

Zamykając obrady, marszałek
zakomunikował, żeo następnem po-
siedzeniu posłowie będą zaw iado

się dłuższa dyskusja, w której mię-
dzy innymi zabierali głos:

Pos, Ponikowski (Ch. D.), który
wskazał, że w szkolnictwie šre-
dniem panuje przykra atmosłera.
Nauczycieli ocenia się często we-
dług przynależności do BB. i reali-
zacji t. zw. wychowania państwowe-
go. Dosyć ogólnie się mówi, że wy-
nikiem działalności „Straży prze-
dniej' jest konspiracja wśród mło-
dzieży. Władze szkolne w niektó-
rych okręgach nie przestrzegają
uzgodnionego od r. 1926 systemu po-
stępowania przy mianowaniu księży
prełektów. Powstają zatargi między.
szkołą a kościofem.

Pos. Kornecki (Kl, Nar.) stwier-
dził, że przeżywamy ciężki kryzys
w dziedzinie oświaty. Świadczą o
tem malejące cyfry budżetowe, blis-
ko pół miljona dzieci poza szkołą,
przedewszystkiem zaś olbrzymi spa-

Kredyty te z 7,200.000 złotych w r.
1930—31 spadły |do 2.700.000 zł.
Likwiduje się zwłaszcza niższe szko-
ły rolnicze. W szkolnictwie wyż-
szem redukcja wydatków wynosi
33,6 procent. Przy likwidacji katedr
i obcinaniu subwencyj na towarzy-
stwa naukowe załatwia się pewne
rachunki polityczne. Rekord akcji
oszczędnościowej
opieki nad sztuką.
W dodatku 9 procent budżetu

pokrywa się opłatami

złotych. NIK. wytyka, że minister-
stwo pokrywa z tego także wydatki
personalne,

Omawiając relormę szkolnictwa
pos. Korriecki wskazai, ze robotę

ministerstwa w tej dziedzinie ce-
chuje zbytni pośpiech. Realizowanie
retormy zygzakami stwarza niesły-
chane trudności. Specjainie zaś
utrudnia się dostęp dzieciom wiej-
skim do gimnazjów. 50 procent dzie-
ci wiejskich będzie chodziło do
szkoły pierwszego stopnia, pod kie-
rownictwem nauczycieli szczególnie
przeciążonych. będą one miały
trudności przy zdawaniu egzaminów
do gimnazjów.
Mówca poruszył też bardzo aktu-

alną sprawę „ponumerowania“ mło-
dzieży szkolnej. Każdy uczeń musi
mieć po trzy numerki, numerek ko-
sztuje 1,20 zł., więc wydatek rodzi-
ców na 300.000 dzieci wyniósł około
miljona. i as

Zorganizowanie towarzystwa po-
pierania budowy szkół powszech-
nych zasługuje na uznanie, ale wy-
konanie tej rzeczy w szeregu okrę-
gów budzi niesmak. Kurator war-
szawski wydał okólnik o nalepianiu
znaczków па świadectwach sżkol-
nych. Mówi się tam, że to nie jest

obowiązek, ale wyraża się przy tem

przekonanie, że nie znajdzie się ani

jedno dziecko, któreby nie nalepiło
znaczka. To tak samo, jak było z mieni pisemnie.

 

kartkami na Maderę, Jeżeli nauczy-
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W sprawje zmiany konstytueji,
Ciekawy rzut oka za kulisy tej

sprawy daje w  „Kurjerze Poznań-
skim” p. M. K.: Dlaczego — zapy-
tuje — skoro od trzech lat leży w
komisji konstytucyjnej Sejmu  goto-
wy projekt konstytucyjny Bb. za-
miast przystąpić do jego uchwalenia
— z takiemi czy innemi zmianami —
pp. Sławek i Car wpadli na pomysł
prowadzenia dyskusji nad „tezami”,
które ewentualnie mogiy poprzedzić
zgłoszenie projektu, które natomiast,
dodane do niego ex post, są logicz-
nym  dziwolągiem i regulaminowym
absurdem?

Spróbujemy jak najzwięźlej odpo-
wiedzieć na to pytanie.

Sprawa zmiany konstytucji stała
bardzo ostro w poprzednim Sejmie,
w którym, jak wiadomo, obóz rządo-
wy był w mniejszości. Wówczas to
p. Piłsudski w jednym z wywiadów
zagroził możliwością „oktrojowania
konstytucji', co podchwycili niektó-
rzy zapaleńsi zwolennicy obozu rzą-
dowego i w gazetach, czy na wie-
cach, agitowali za „strzaskaniem“
dotychczasowego ustroju i zadekreto
waniem nowego, odbierającego Sej-
mowi istnienie, a przynajmniej —
władzę. W, ten sposób sprawa zmia-
ny konstytucji była taranem lub —
conajmniej — straszakiem na po-
przedni Sejm, a w końcu stała się
tormalnym powodem jego rozwiąza-
nia (powodem faktycznym była spra-
wawa przekroczeń budżetowych z
r. 1927/8). ‚ :
W Sejmie obecnym, mającym

większość rządową, rzecz konstytu-
cyjna z punktu widzenia „czynnika
decydującego' uległa zasadniczej
zmianie, przestała być orężem tak-
tycznym w walce z opozycją.
Wprawdzie zaraz po zebraniu się te-
go Sejmu klub BB. zgłosił w nim
swój dawny projekt, ale praca nad
„nim idzie bardzo wolnem tempem.
Przed dwoma laty p. Sławek na po-
siedzeniu wojewódzkiej rady BB.
we Lwowie tłumaczył to zwolnione

\

tempo w ten sposób, że w świecie
zachodzą obecnie gwałtowne  prze-

miany, że zatem trzeba zaczekać z

ustalaniem nowego ustroju, aż się z

tego ermentu coś wykrystalizuje.

Dzisiaj staje się rzeczą zupełnie o-
czywistą, że to oświadczenie p.
Sławka było zgodne z poglądem sa-
mego p. Fiłsudskiego, który obecnie

powstrzymuje się od decydujących

posunięć w sprawie konstytucji,
Dlaczego tak jest, tego niestety

nie możemy dość dokładnie wyłożyć.
Nie ulega wątpliwości, że wprowa-
dzenie w życie nowej konstytucji

zmieniłoby nietylko formalnie, ale i
faktycznie obecne stosunki w zakre-

sie sprawowania władzy, zwłaszcza
w tym wypadku, gdyby prezyden-
tem, obdarzonym tak wielką władzą,

jaką nadaje mu projekt p. Sławka,
nie chciał, czy nie mógł zostać sam
p. Piłsudski. Są może jeszcze i inne
powody, które sprawiają, że ani p.
Piłsudski, ani rząd nie chcą, się na-
razie angażować w robocie pp.
Sławka i Cara, jakkolwiek obecny
premjer, p. Jędrzejewicz zaraz po
objęciu urzędu zgłosił zmianę kon-
stytycji za naczelne zadanie swego
rządu. i
MW ten sposób zapaleni reformato-

rowie z jednej strony zaangażowali

się tak dalece, że nie mogą się wy-

cołać z kampanji konstytucyjnej,
którą uważają za spoidło rozluźnia-
jącej się na tle gospodarczem i spo-
łecznem sanacji”, — z drugiej nie

mogą doczekać się pozwolenia na;

sfinalizowanie akcji. Więc narazie

rozprawiają nad „tezami“. /

Klub Narodowy ocenił trafnie nie-

dogodną pozycję p. Sławka i zapowie

dział, że o „tezach“ dyskutować nie

będzie. Stanowisko swoje oparł
Klub Narodowy na regulaminie sej-

mowym, który wyraźnie postanawia,

że komisja może obradować tylko
nad sprawami, przekazanemi jej

przez plenum Sejmu, a zatem w da- nym wypadku nad projektem kon-

pobiła dziedzina|

rodziców,
które wynoszą prawie 30 miljonów mickich zniszczyła życie organiza” | onierencji prasowej wiceprezydent

leży władzom na sprzedaży tych
Iznaczków. Społeczeństwo uważa to
"za nowy podatek.
| , Pos, Kornecki stwierdził też, że
użycie nauczycieli do wyborów gro-
'madzkich na rzecz listy rządowej
'spowodowało wielkie rozżalenie lu-
'dności do nich. Niechęć iudności
„oraz przeciążenie nauczycieli wy-
„tworzyły warunki bardzo ciężkie.
Reforma uposażeń bardzo pokrzyw-
Idziła nauczycieli. Woźny w mini-
(sterstwie będzie miał większą pensję
„niż nauczyciel, a policjant będzie
stał z nim na równi.

| Mówca przedstawił wreszcie cięż-
jką sytuację szkół prywatnych i do-
„magal się rozpatrzenia pizez mini-
steństwo sprawy ich zaległości w
"ZUPU.

Pos. Balicka (Kl. Nar.) wskazała
że kierownicy polskiego wychowa-
Inia publicznego winni w swej dzia-

dek kredytów ną szkoły rolnicze. łalności oprzeć się na potencjalnych najwybitniejszych
| właściwościach duszy polskiej. Je-
|dną z cech przyrodzonych naszej
psychiki narodowej, odziedziczoną
'po ubiegłych stuleciach, jest umiło-
„wanie wolności. Łączy się to z po-
| dłożem chrześcijańskiem naszej kul-
tury, gdyż dostojeństwo duszy ludz-
kiej nie da pogodzić się z niewol-
,nictwem.
W całym dzisiejszym systemie

wychowawczym stosuje się do mło-
„dzieży pierwiastek przymusu moral-
nego. Reorganizacją szkół akade-

'cyjne młodzieży. Młodzieży szkół
średnich narzuca się popierane
'przez czynniki rządowe „Straż Prze-
dnią*”, do której młodzież przystępu-
je ze strachu, nie z przekonania.
„Straż Przednia” jest ekspozyturą
„Legjonu Młodych” na terenie szkol-
nictwa średniego. Dowodzą tego
enuncjacje organu prasowego Le-
gjonu Młodych „Jutra Pracy”. M6-
wi się tam o tem, że nadejdzie
wkrótce czas silniejszego złączenia
organizacyjnego obu ugrupowań. Pi-
sze się o zaprzysięganiu członków
Straży Przedniej, którzy zdali ma-
turę itd, a Legjon Młodych jest
przecież organizacją _ polityczną.
Wobec tak ścisłego związku poli-
tyczny charakter ma również Straż
Przednia. ,

wych Legjonu mówi się 0 dwėch|
szkodliwych międzynarodówkach:
Akcji Katolickiej i  komuniźmie.
Mówi się o konieczności zreformo-
wania rodziny i upaństwowieniu wy-
chowania. Już katolicka agencja
prasowa stwierdziła, że Straż Prze-
dnia jest organizacją antyreligijną,
a jednak p. minister jest zadowolony
ze Straży i oświadcza, że wzięła ona
odpowiedni kierunek pracy i wypeł-
nia lukę między wychowaniem har-
cerskiem a organizacjami starszej
młodzieży.

Cala ta ideologja została wypró-
bowana juž w Rosji, gdzie podjęto
walkę z religją, zreformowano wy-
chowanie, zajęto stosunek wrogi do
wszystkiego, co wypływa z ducha
chrześcijańskiego i gdzie wychowa-
no państwowca o duszy barbarzyń-
cy. |Ideologja dzisiejszego wycho-
wania państwowego w Polsce wypa-
cza typ naszej młodzieży, zrywa z
odwiecznemi wartościami kultury
zachodniej.

Dyskusja przeciągnęła się do
późnej nocy, zabierało w niej głos

ogółem 17-tu postów ze wszystkich
klubów. Z ramienia Klubu Narodo-
wego przemawiał jeszcze pos. Bie-

lecki, który zajął się specjalnie za-

gadnieniem młodzieży akademickiej,
bezrobociem wśród młodej inteli-
gencji i kwestją żydowską.

Przy końcu posiedzenia odpo-
wiadał na niektóre zarzuty p. pre-

mijer Jędrzejewicz. Budżet min.

oświaty przyjęto w drugiem czyta-

niu. |
—————————
stytucji, ujętym w artykuly prawa,

a nie nad „tezami“, ktėre možnaby

porównać z rezolucjami wiecowemi.

Stronnictwa lewicy i środka po-
stąpiły inaczej i przyjęły dyskusję

merytoryczną nad zgłoszonemi przez
p. Cara tezami. Niezależnie od tego,

co mówili przedstawiciele tych
stronnictw, oddak oni polityczną

przysługę kierownikom BB, którzy
na wypadek jednolitej taktyki całej

opozycji musieliby o „tezach” dy-

skutować sami między sobą. Oczy-

wiście rozumiemy dobrze, że ten su-

kurs był mimowolny, jednak z

przemówień  menerów | „sanacji“

przebijała wdzięczność dla przeciw-

ników, którzy dali się wciągnąćdo

tej dyskusji, a przez to uchronili

projektodawców przed przykrą
kompromitacją.

Niedługo lewica i centrum — nie

pierwszy zresztą raz — požalują

swego krasomówstwa i przekonają

się, że czasami mowa bywa srebrem,

ale milczenie — złotem. Nie zawsze

walka parlamentarna polega na re-

toryce. Czasem milczenie jest wy-
mowniejsze i skuteczniejsze od naj-

piękniejszych przemówień, 

IW oficjalnych organach skio]

okadji z Petzoldėw. Po ukoūczeniu|sza Jentysa kazały mu również zaj-
szkoły średniej wstąpił na wydział |mować się żywo Filharmonją war-|Rzeszy. Niechętnie odniosła się do
medyczny uniwersytetu warszaw-
skiego, biorąc żywy udział w ruchu
społecznym i politycznym.

Wraz z wielu innymi młodymi

szawską od samego początku jej
istnienia. Należał przez lat kilka-
dziesiąt do zarządu tej instytucji.
Pozatem odegrał wybitną rolę w

|jasnych planów wschodnich Trzeciej

jtego Finlandja, a za nią powściągli-
|wie Estonja i Łotwa. Natomiast w
(Kownie pierwszy oddźwięk był
przyjazny, a i w dalszym ciągu zda-

działaczami ś. p. Tadeusz Jentys zo- świecie przemysłowo - handlowym, |nją są conajmniej podzielone.
stał aresztowany i osadzony naj- piastując przez dwie kadencje za „Gwarantowanie niepodległości Nad-
pierw w Cytadeli Warsz., gdzie prze- czasów rosyjskich godność sędziego bałtyku przez Polskę £ Rosję pociągnełoby

siedział rok, następnie zaś został
'skazany na roczny pobyt w fortecy|
Modlińskiej i wreszcie wydalony na
dłuższy okres czasu z granic byłego
Królestwa Kongresowego. Uniemo- |

handlowego.
Niepodobna wyliczyć wszystkich

placówek, w których zmarły zajmo-
wał wybitne stanowiska,

| Dom. p. Tadeusza Jentysa był
żliwiono mu siudja medyczne przez przez ćwierć wieku zgórą ogniskiem
'relegację z uniwersytetu. | kulturalnem, przy którem się zbie-

za sobą niezawodnie wzmożenie wpływów

tych państw w krajach bałtyckich i podział

Nadbaltyku na siery wpływów. Wzgląd ten

spowodował odmowę ze strony £inlandji i

szereg zastrzeżeń rządu łotewskiego. Obec-

nie, gdy między Anglją, Niemcami itd.
trwa rodzaj współzawodnictwa w zakresie22 Ta \ z SZ я T

|  Odzyskawszy wolność, osiadł w rali przedstawiciele najwybitniejsi" „mnożenia różnego. todzaja wpływów nad

Pakosławiu, gdzie spędził pięć lat
"życia gospodarując. W roku 1893
jożenił się z panną Julją Szumowską,
córką nieodżałowanej pamięci pro-
'fesora Aleksandra Szumowskiego,
„do którego uczniów należał szereg

przedstawicieli
młodzieży owej epoki, m. in. Roman
Dmowski. Po ślubie otrzymał stano-
wisko w zakładach młynarskich Kro
piwnickiego, wkrótce zaś później
„został plenipotentem generalnym in-
teresów  lśnacego Paderewskiego

'(w. r. 1898). Piastował tę funkcję
*przez lat 34, biorąc czynny udział w

działacze po-
uczeni

„świata artystycznego,
lityczni, społeczni, literaci,

letc. etc.

Zmarły osierocił żonę oraz trzy
jsórki, Wandę (znakomitą powieścio-
pisarkę, zamiężną z poetą Stanisła-
po Miłaszewskim), Halinę — ma-
|larkę-witrażystkę, oraz  Zolję, ar-
tystkę dramatyczną.

Pozostawia po sobie szczery żal
wśród tych wszystkich, którzy mieli
kiedykolwiek sposobność z nim się
zetknąć.

Cześć Jego pamięci!

Wykrycie centrali komnnistycnej w Sopolach.
GDAŃSK (Pat). Na odbytej dziś

|Senatu Greiser podał szczegóły o
|wykryciu w Sopotach cenirałi ko-
|munistycznej, której zadaniem było
/rozsiewanie literatury i agitacja ko-
„munistyczna nietylko w Polsce i w
Niemczech, lecz również i na Li-
ltwie, w państwach skandynawskich,
| Włochach, Francji i t. d.

Kierownikami tego tajnego biu-
|ra bolszewickiego, będącego jednem
;z największych w Europie, byli dwaj
|studenci, cbywatele polscy, miano-
jiwicie Lejb Fajgenbaum, urodzony 27
lutego 1907 roku w Warszawie, oraz
|Jefim Laskow, urodzony 21 stycznia
[1911 roku w Wilnie, Obaj zostali
| aresztowani.

Centrala znajdowała się przed-
jtem w Wiedniu, Pradze i Zurychu.

Skoniiskowano 254 broszury ko-
jmunistyczne w języku polskim, 307

 
j BERLIN. (Pat). Na zarządzenie
władz aresztowany został w Szcze-
icinie komendant miejscowego Stahl-

jtakich broszur w języku rosyjskim
oraz olbrzymią iłość ulotek w naj-
'rozmaitszych językach, m. in, także
|w języku hebrajskim, esperanto itd.

Między skoniiskowanym materja-
łem  obciążającym,  zapełniającym
wielki pokój w gmachu prezydjum
policji,  zmajduje się nadzwyczaj
ważna oryginalna lista nazwisk i
adresów wszystkich agentów komu-
nistycznych w Połsce, składająca się
z 2.000 adresów oraz 50 stron pisma
maszynowego.

Znaleziono m. in. krótki zarys bo-
taniki, wydany rzekomo przez Uni-
wersytet Jagielloński, a zawierający
(w rzeczywistości w treści komuni-
jstyczny materjał agitacyjny.

Wiceprezydent Greiser podkreślił
|w końcu, że Senat gotów jest także
jl w tym wypadku współpracować
z Polską celem wspólnego zwalcza-
nia komunizmu.

Czystka u hitlerewców.
Naganka na Stahihelm.

helmu Plathen, oraz jeden z działa-,
Rugii;'czy Stahlhelmu na wyspie

Volksman.

| RZECZYWISTY STAN ARMII NIEMIECKIEJ.
Gen. Niessel w „Revue des Deux Mon-czyniły się również do

des“ daje ciekawe dane, dotzczące sił zbroj

nych Niemiec. Powojenne sfery kierownicze

Niemiec, pisze autor' niezaleznie od partji,

|do której należały, uparcie pragną zapo-

'mnieć, że ich przedstawiciele uznali i pod-

«pisali odpowiedzialność Niemier za wywo-
| łanie wojny światowej. Praśną też oni nie

lmniej uparcie zapomnieć, że jeżeli Traktat

,Wersalski narzucił im restrykcje w sprawie

! zbrojenia, to dlatego, że oni wojnę wywoła-

Н { prowadzili ją w sposób  karbarzyński.
|Obecnie proklamują prawo do równości
| Brojeftix z narodami, które poniosły tyle

strasznych ofiar. Wytłumaczyli swemu na-

rodowi, że jest on ofiarą krzyczącej nie-

sprawiedliwości i, że grozi mu wielkie nie-

bezpieczeństwo. Wytłumaczyłi to nawet

wielu cudzoziemcom. A wszak Niemcy przy-

MOSKWA  (Centropress). — N
konferencji krajowej partji komuni-

stycznej ókręgu Dalekiego Wschodu

omawiano dotychczasowe wyniki

gospodarcze i administracyjne w tej

części Związku Sowietów. Z refera-

tów wygłoszonych na konferencji

wynika, że rozbudowa przemysłu,

komunikacji i rolnictwa dostosowa-

na została. do celów wojennych.

Wiartość budowii wykonanych w о-
statnich lataci: dochodzi do 1.200

miljonów rubli. Między innemi wy-

budowano doki, jak równeż cały

szereg linji kolejowych. Wielką u-

wagę poświęcono budowie fabryki

dla obrotów naity i wydobywaniu

węgla w tym kraju.
Energicznie zabrano się do likwi-

dowania „kułackich żywiołów” na

Dalekim Wschodzie. Usuwano
„wszystkich tych, którzy na wypadek

,konfliktu zewnętrznego mogliby być
szkodliwymi. Dziewiędziesiąt рго-

cent ludności włościańskiej na Dale-

 

   
Z Pekinu donoszą, że nowomia-

nowany attachć militaire japoński

w Pekinie podpułkownik Takahasi,

złożył po objęciu swego stanowiska

dekiarację, utrzymaną w duchu mi-

litarystycznym przeciwko ZSSR.

Oświadczenie to wywołało wiel-

kia wrażenie. Pułk. Takahasi zwró-

cił się w niesłychanie ostry sposób

przeciwko Sowietom, oskarżając

rząd sowiecki o zamiar zbolszewizo-

wania całej Azji. 

šoviolj otgadizajątwój baleki, Wchód

powstania bolsze-

wizmu w Rosji i popierały go, a w krajach

'nieprzyjacielskich prowadziły propagandę

rewolucyjną. Pomimo narzekań na ograni-

czenia dyktatu Wersalskiego nigdy się do

niego nie stosowały. Powiadają oni, że ma-

ją armję stutysięczną. A jak jest naprawdę?

Otóż faktycznie Reichswehra liczy 200 ty-

sięcy. Dzisiaj bardzo szybko Niemcy mogą

zmobilizować następujące siły:

Reichswehra i rezerwy 200.08

Policja ю 70.000

Formacje hitlerowskie i Stahlhelm 1.000.000

Ogółem conajmniej 1.270.000

Liczby te mogą być znacznie i szybko

powiększone przez ludzi, którzy w dużej

ilości przechodzą przeszkolenia w obozach

'pracy (Arbeitsdientspflicht). P.

kim Wschodzie należy obecnie do
kolektywów rolnych. Jednakowoż
przemiana indywidualnych  gospo-
darstw na gospodarstwa kolektywne
wytworzyła niekorzystną atmosferę i
dlatego rząd zmuszony był udzielić
znacznych ulś$ podatkowych, aby
uspokoić członków kolektywów.

Oczystka. partji komunistycznej
na Dalekim Wschodzie ze względu
na możliwość zewnętrznych kompli-
kacyj prowadzona była nadzwyczaj
starannie i energicznie. Już wiosną
ub. r. usunięty został z urzędu prze-
wodniczącego okręgowego komite-
tu wykonawczego Bucenko oraz se-
kretarz tegoż komitetu Bergawinow.
Taki sam los spotkał i innych przy-
wódców komunistycznych w okręgu
chabarowskim, amurskim i przy-
morskim. Wszystkie żywioły nie za-
sługujce na zaufanie zostały usunię-
te a na ich miejsce powołano no-
wych ludzi.

Japonja grozi Sowietom. |
Japonja — oświadczył pułkownik

nie może tolerować podobnego sta-
nu rzeczy. O ile ZSSR chce mieć
wojnę, to Japonja jest do niej go-
towa, jakkolwiek rząd japoński nie
żywi zamiarów agresywnych. Wojny
sowiecko-japońskiej można będzie
uniknąć tylko w razie, jeżeliĘZSRR
zajmie stanowisko nacechowane
reżerwą i zrezygnuje ze swych planów ekspansji w Azji.

Bałtykiem, nastąpił tu okres pewnej bal-

kanizacji, co wymaga od państw bałtyckich

wzinożonej ostrożności, zwiaszcza w ostat-

|nich czasach, gdy zaznacza się dążenie do
przeistoczenia tych państw w barjerę mię-

dzy Rosją a Niemcami. Niebezpieczeństwo
powiększa okoliczności, że północni sąsie-

dzi Litwy niezupełnie zdają sobie sprawę z
celu usiłowań Polski. Naprężenie stosun-

ków między Rosją a Niemcami stworzyło

dla Polski sytuację, sprzyjającą wzmożeniu

wpływów w Nadbałtyku i odnosi się wra-
żenie, że większość pogłosek o zamiarach

podziału państw bałtyckich pochodzi wła-
śnie z Polski. Pragnie ona wytworzyć nad

Bałtykiem pewien nastrój, by następnie

wystąpić z propozycją gwarantowania nie-

podległości".

Odpowiada na to zajmując
życzliwe stanowisko, „Rytas” z. 9-go
b. mies.:

„Rosja, zaniepokojona imperjalistycz-

ną ekspansją Japonji, pragnie zapewnić so-

bie spokój na zachodzie przez zagwaranto-
wanie sytuacji w Nadbałtyku, Polska, któ-

rej położenie polityczno-geograficzne powo-

duje niemożliwą do usunięcia rozbieżność

interesów z Rzeszą, jest również zaintere-

sowana w utrwaleniu status quo nad Bał-

tykiem, co jest tamą groźnej dla niej eks-

pansji niemieckiej na Wschód.

Dziwne jest negatywne stanowisko, ja-

kie w sprawie propozycji zajęły Łotwa i

Estonja, które głosiły dotychczas niebez-

pieczeństwo, zagrażające im ze strony

ZSRR, gdy zaś zaproponował on im zapew-
nienie nietykalności, odrzucają tę propo-

zycję, nie bacząc na wszelkie stąd płynące

korzyści. ;

Niezrozumialy jest tež zupelnie ton,

jakim o tej sprawie mėwi „L. Aidas“, a

który przypomina wywody prasy niemiec-

„kiej. Że prasa ta mówi o utrudnieniu przez

ewentualną fwarancję pomyślnego dla Li-

jtwy zakończenia zatargu wileńskiego, zro-

zumieć łatwo, gdyż cele niemieckie są już

dziś wszystkim znane. Gdy jednak temi sa-

(,memi niemal argumentami operuje litewska
urzędówka, jest to już dziwne. Nie tłuma-

czy się bowiem wcale, dlaczego neutrali-
zacja Litwy miałaby przesądzać o wyniku

zatarśu wileńskiego, ani dlaczego nie mia-

laky posiadać wartości gwarancja, udzie-

lona przez najbliższych sąsiadów, Polskę i

Rosję. Propozycja gwarancji byłaby dla
Litwy korzystna i możliwa do przyjęcia,

nie byłaby zaś skierowana przeciw Niem-
com, mając charakter obronny, nie zaś
agresywny, Niemcy, oburzając się, dema-
skują tylko swe plany.*

Życzliwie przyjmuje tę myśl także
„Musu Rytojus“:

„Wiadomość o wystąpieniu ZSRR z tą

propozycją nie zdziwiła nikogo w Litwie,

przyzwyczajonej do troski Sowietów o nie-
podłegłość Nadbałtyku. Gwarancje  bez-
pieczeństwa są zawsze pożądane, zwłasz-

cza dla kraju małego, jak Litwa, która nie

zamierza nikogo zbrojnie atakować, ani też

występować czynnie w razie zatargu zbroj-
nego pomiędzy jej większymi sąsiadami.

Gwarantowanie jej bezpieczeństwa rów-

nież przez Polskę, pomimo istniejącego za-
targu terytorjalnego, byłoby nader pożąda-
ne, zwłaszcza, że nie przesądzałoby w ni-
czem o wyniku tego zatargu, Toteż odrzu-

cenie tego rodzaju propozycji byłoby trud-
nem do usprawiedliwienia. Nie pozbawione

podstaw są przeto wiadomości w prasie za-

granicznej o przychylnem przyjęciu projek-

ktu przez społeczeństwo litewskie, pragną-

ce pokoju i bezpieczeństwa. Szukanie tu

myśli ubocznych, jak to uczyniła prasa nie-

miecka, byłoby czynem ludzi złej woli, ży-
wiących zamiary agresywne."

Naogół zatem widać, że Litwa
bezpośrednio granicząca z Niemca-
mi i odczuwająca żywiej niebez-
pieczeństwo wschodnich planów
Trzeciej Rzeszy, widzi dobre strony
poręczenia nienaruszalności obszaru
państw bałtyckich przez Polskę i
przez ZSRR.

Unieważnienie
wyborów do rad miejskich.

Wydział powiatowy w Mogilnie
powziął uchwałę o unieważnienie
wyborów do rad miejskich w Trze-
mesznie, Pakości, Dębicach i Strzel-
nie. Listy Obozu Narodowego zosta-
ły w tych miastach, za wyjątkiem o-
kręgu drugiego w Trzemesznie, unie-
ważnione i wszystkie mandaty przy-
padły bez głosowania sanacji. Obec-
nie odbędą się nowe wybory. Rów-
nież we Wrześni w dwuch okręgach
zostały unieważnione wybory przez

 

 starostę.
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KRONIKA.
Bony dobroczynne Tew. „Caritas”,

Onegdaj odbyło się w lokalu przy
ul. Metropolitalnej 1 posiedzenie
Rady Archidiecezjalnego Związku
Towarzystw Dobroczynności „Cari-
tas”.

Zebranie było poświęcone spra-
wom, związanym z zamierzoną akcją
zwalczania żebractwa na terenie
naszego miasta i dokarmiania bie-
dnych, zarówno rekrutujących się ze
sier inteligencji, jak i robolniczych.

„Caritas” postanowił wszcząć
jaknajenergiczniejszą akcję zwalcza-
nia żebractwa. Wspomniana akcja
prowadzona będzie zapomocą bo-
nów t. zw. „dobroczynnych, które
będą dawane żebrakom jako jał-
mużna. Za bony każdy z żebra-
ków, o ile istotnie jest biednym i
zasługuje na wsparcie, otrzyma
obiad i wszelkie artykuły spożyw-
cze. A w przyszłości, gdy akcja co-.
kolwiek rozwinie się, będzie również
wydawana odzież.

Obiady dla głodnych będą wyda-'
wane we własnej kuchni, założonej
w lokalu konwentu O.O. Bonifra-
trów przy placu Napoleona. Będą
tam otrzymywać obiady biedni, re-
krutujący się ze sfer robotniczych,

JAKA Dzis BĘDZIE POGODA?
Pogoda o zachmurzeniu zmien-

nem, miejsczmi przelotne deszcze.
Temperatura Ębez większych zmian.
Dość silne, chwilami porywiste wia-
try z kierunków zachodnich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

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

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

Z MIASTA.
— Agitacja wśród bezrobotnych

— bez powodzenia, W celu omó-
wienia sytuacji, bezrobotni zamie-
rzali zorganizować wiec w lokalu
związków zawodowych przy ul. Ki-
jowskiej. Starostwo Grodzkie od-
mówiło jednak zezwolenia na urzą-
dzenie wiecu.

Trzeba stwierdzić, że ostatnio
komuniści wszczęli energiczną ak-,
cję, dążąc do wywołania demon-
stracji. Agitacja elementów wywro-
towych natrafia jednak na opór bez-
robotnych.
— Odwilż. Wobec znacznego

ocieplenia się spadł wczoraj w go-
dzinach południowych deszcz, który
zmienił ulice zwłaszcza na peryfe-
rjach miasta w bajory błota trudne
do przebrnięcia. Sytuację pogarsza
fakt, że szybko topniejący śnieg
spada na chodniki. Grudy spada-
jącego śniegu dotkliwie kontuzjo-
wały kiłka osób. Należy zwrócić
uwagę na konieczność wcześniej-
szego usuwania śniegu z dachów
domów.
— Rozdawnictwo drzewa. W

dniu 19 b, m. Fundusz Pracy roz-
począł rozdawnictwo drzewa rodzi-
nom bezrobotnych. Na każdą ro-
dzinę przypada jeden metr sześcien-
ny drzewa. W pierwszym dniu wy-
dano drzewo 200 rodzinom. Również
w drugim dniu—w sobotę—wydane
będzie drzewo 200 rodzin. Od po-
niedziałku przewidziane jest wyda-
wanie codziennie drzewa 300 ro-
dzinom.
— Plagą przechodniów na

mieście są chłopcy i dziewczynki
liczący po 7,8, 9 lat, którzy pod
pozorem sprzedawania brukowych
gazet trudnią się natrętną żebraniną.
Władze winny kohorty tych młodo-
cianych żebraków stanowczo usunąć
z ulic miasta. :

SPRAWY SANITARNE,
— Grypa. W ostatnim tygodniu

wzmogła się na terenie Wilna ilość
zasłabnięc na grypę. Podług prowi-
zorycznych obliczeń choruje obec-
nie około 500 osób. Przebieg cho-
roby nie jest na szczęście zbyt cięż-
ki. Również w ostatnim tygodniu
zwiększyła się ilość zasłabnięć na
tyfus plamisty.
— Stan chorób zakažnych.

Władze sanitarne zanotowały w ty-
godniu od 7 do 13 stycznia na te-
renie województwa wileńskiego 5
wypadków duru brzusznego, 26 wy-
padków duru plamistego (2 śmier-
telne), 30 wyp. płonicy, 14 błonicy
(1 śmiertelny), 2 nagmin. zapalenia
opon mózg., 67 odry (2 śmiertelne),
7 róży, 21 krztuśca, 1 zakażenia
połogowego, 16 gruźlicy otwartej
(2 zakończone śmiercią). 18 jaglicy,
3 ospy wietrznej, 1 grypy, 1 drę-
twic karku.

i SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Tresura psów polityjnycn.

Przy Wileńskim rzędzie Siedczym
zostaje utworzony specjalny etat
t. zw. przewodników, których zada-
niem będzie zajmowanie się tresurą
psów policyjnych i pełnienie służby
z psami w służbie śledczej.
+ — Polowanie na sarny—kozy.
Obowiązujące w roku ubiegłym ze-
zwolenia na jednomiesięczne polo-
wanie na sarny-kozy zostało w r. b
odwołane. Winni polowania na ser-
ny-kozy będą pociągani do odpo-
wiedzialności karnej i pozbawieni
kart łowieckich.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Policyjne uprawnienia iunk-

cjonarjuszy kolejowych. Z dniem
1 kwietnia r. b. na terenie kolei

dla inteligencji niezamożnej zaś w
„jadłodajni św. Kazimierza przy ul.
Miostowej 10, w stołówce Chrześci-
jańskiego Związku Zawodowego
Żeńskiej Służby Domowej im. Św.
„Zyty przy zaułku Kazimierzowskim
3 i w kuchni Pracy Obyw. Kobiet
'przy ul. Wielkiej 59,
| Bloczki, zawierające bony, będą
„sprzedawane w księgarni św. Woj-
|ciecha i w innych sklepach, a na-
ł
jwet w kioskach gazetowych.
| Bony będą rozpowszechniane we
„wszystkich warstwach. społeczeń-
|stwa. Zajmą się tem członkowie
,konferencji św. Wincentego 4 Paulo
Pań i Panów, parafjalne wydziały

| „Caritas” i członkowie tych wy-
_ działów.
| Przez rozpowszechnienie takich
bonów „Caritas' dąży do tego, by
ci, którzy naprawdę są biedni i po-
trzebują pomocy społecznej z niej
korzystali, a wszelacy różni wydrwi-
$rosze i oszuści nie nabierali społe-
czeństwa.

Bony przyniosą ten jeszcze po-
žytek, že datki nie będą obracane
na alkohol, o ile nie zacznie się po-
kątny handel bonami,

państwowych będzie obowiązywać
prawo nakładania przez funkcjona-
rjuszy kolejowych kar pieniężnych
za nieprzestrzeganie i naruszaoie
porządku na kolejach. Służba kole-
jowa będzie mogła legitymować
osoby, które przekroczyły przepisy
kolejowe oraz będą miały prawo
zatrzymywania tych osób i odpro-
wadzania ich na posterunek policji.
Pozatem  funkcjoaarjusze kolejowi
będą posiadali prawo noszenia broni.

SPRAWY PODATKOWE,
— Podatek lokalowy rozesła-

ny lokatorom. Władze skarbowe
zakońcyły prace do wymiaru podatku
lokalowego na rak 1934, Wymiar
ten odbył się na podstawie nowych
wykazów zebranych przez urzędy
skarbowe w domach. Każdy płatnik
otrzymał wymiar całoroczny, który
spłacać będzie w 4-ch ratach kwar-
talnych.

— izba Przemysłowo Handlo-

tralizację zakupów. Już niejedno-
krotnie Izba Przemysłowo Handlowa

ne urzędy i wogóle instytucje pu
bliczne w miarę możności
wały zakupów na miejscu, a nie
centralizowały takowych w  War-
szawie.

Popierając wniosek Izby Sosno-
wieckiej w sprawie podjęcia akcji,
przeciwdziałającej centralizacji za-
kupów Kas Chorych, Izba Przemy.
słowo-Handlowa w Wilnie podniosła
wobec Związku lzb Przemysłowo
Handlowych potrzebę zbadania i
wysunięcia całokształtu sprawy de-
centralizacji zakupów przez urzędy
i instytucje publiczne.
— Na targowisku bydięcem.

W ostatnim tygodniu na targ miej-
ski spędzono 1585 sztuk bydła i nie-
rogacizny. Na konsumcję miejscową
zakupiono około 1500 sztuk, 13
sztuk komisja zbrakowała, zaś pozo-
stałe bydło zakupiła gmina wileń-
sko-trocka. Spęd bydła ożywiony,
ceny w porównaniu z przedświą-
tecznemi zniżkowały do 5 proc. na
100 klg. bitej wagi.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE,|
— Walne zgromadzenie rze-

źników 1 wędliniarzy—członków
Chrześcijańskiego Związku Rze-
źników i Wędliniarzy w związku
z niedotrzymaniem umowy  przeż
Izbę Skarbową, odbędzie się w nie-
dzielę, 21 stycznia r. b. o godz. 1
po poł. w lokalu Związku przy ul.
Metropolitalnej 1.
— Walne Zgromadzenie człon-

ków Chrześcijańskiego Zw. Zaw.
Murarzy i Betoniarzy odbędziejsię
w sali przy ul, Metropolitalnej 1,
w czwartek 25 stycznia o godz. 2.
Zebranie zwoływane jest w związku
z opracowaniem przez Związek
umowy zbiorowej, określającej wa-
runki pracy i płacy w zbliżającym
się sezonie dla murarzy i ich po:
mocników.

Walne zebranie chrześc.
Zw. Zaw. Stolarzy i Cieśli odbę-
dzie się w dniu 21 b. m. o godz. 1
po poł. w lokalu Związku przy ulicy
Metropolitalnej 1. Na porządku dzien-
nymi poinformowanie o dokładnie
opracowanym _— projekcie umowy
zbiorowej. Prosimy członków o przy
niesienie starych legitymacyj w celu
zamiany ich na nowe, które będą
wydawane bezpłatnie.

SPRAWY AKADEMICKIE,
— Sodalicja Marjańska Akade-

mików przypomina, że dn. 21 bm
o godz. 8 odbędzie się wspólne
Msza św. z Komunją (Kaplica Sod
Wielka 64) poczem odbędzie się ze
branie ogólne miesięczne z refera
tem p. prof. Cywińskiego p.t. „Kuli
N. Marji Panny w Polsce". Goście
mile widziani.
— — Zebranie  junjoratu Sod.
Marj. A—czek odbędzie się w nie
dzielę o godz. 10.15 w Ognisku Sod.
przy Uniwersyteckiej 9 9,
— Walne zebranie akademic-

kiego Koła muzycznego odbędzie
się w niedzielę e godz. 12 w Ogni-
sku Akad. przy ul. Wielkiej 24. 

HANDEL I PRZEMYSŁ:
wa w Wilnie zabiega 0 decen-'

w Wilnie czyniła starania, by lokal-!

dokony-|

DZIENNIK MILERSKI

Życie gospodarcze.
TRUDNOŚCI PRZY EKSPORCIE SKÓR DO NIEMIEC.

Wileńscy eksporterzy surowych
skór bydlęcych i cielęcych, wysyła-
jąc towar zagranicę, przedkładają
weterynaryjne świadectwa zdrowot- |
ności, które normalnie musiałby wy- jednak przeprowadzona ze względu|
dawać miejscowy lekarz weterynarji
już choćby dlatego, że siedziba jego | skiego lekarza weterynarji w tamt. |
znajduje się w miejscu załadowania
towaru, co przedewszystkiem u-
łatwia bezpośrednie zbadanie skór. |wo-Handlowa w Wilnie zwróciła się |

5 importerzy |ostatnio do Ministerstwa Rolnictwa|
skór żądają przedkładania wyłącznie|iReform Rolnych o wydanie stosow-|

Tymczasem niemieccy

zaświadczeń weterynaryjnych, wy-
dawanych przez urzędowego lekarza
weterynarji w Warszawie.
Pragnąc choćby częściowo zmniej-

szyć wymienione utrudnienia, wileń-

świadczenie wydane przez miejsco-
wego lekarza z Wileńskiego Urzędu

| Wojewódzkiego celem potwierdze-
nia. Manipulacja taką nie mogła być

„na sprzeciw ze, strony warszaw-

Komisarjacie Rządu.
W związku z tem Izba Przemysło-

|nych zarządzeń, zmierzających do
jumožliwienia eksporterom skór 0-
jtrzymywania zaświadczeń od leka-
rza weterynarji Komisarjatu Rzą-

j du na m. st. Warszawę na podstawie

Jaskinia gry dla kobiet.
Policja śledcza w drodze wywia-

'du ustaliła, iż w mieszkaniu nieja-
kiej Aleksandry  Bortkiewiczowej
„przy ulicy Garbarskiej nr. 7 mieści
się potajemny salon gier hazardo-
wych, szczególnie odwiedzany przez

| kobiety, zwolenniczki emocyj przy
| zielonym stoliku.

Celem zlikwidowania tego salo-
nu, funkcjonarjusze wydziału śled-
|czego przedostali się wczoraj pod-
stępem do mieszkania Bortkiewiczo-
wej, gdzie zastali w salonie przy
|okrągiym stole 6 przedstawicielek
(płci pięknej, zajętych grą w karty.

Kobiety były tak pochłonięte
grą, že nie zauważyły narazie wy-
wiadowców, którzy przyłapali je
w ien sposób na gorącym uczynku.

Przeciwko Bortkiewiczowej oraz
jej klijentkom spisano protokół,

Ciekawem jest, że dozorca domu
przyjął narazie wywiadowców za
ziodziei i zawezwał do nich policję
mundurową z trzeciego komisarjatu.

Dobrzeby było, gdyby ta sama
policja zainteresowała się grami ha-
zardowemi w jednym z domów przzy
ul Wileńskiej, gdzie znowu męż-
czyźni spłukują się do nitki.

Aresztowanie oszusta.
Wczoraj policja aresztowała od-scy eksporterzy skór usiłowali u- zaświadczeń lekarza weterynaryjne-|qawna poszukiwanego oszusta Pa-

biegać się o takie zaświadczenia w
Warszawie w ten sposób, że wysyła-
li do lekarza warszawskiego za-

AaL RYDATE TEKTROZOKARR ZOCZCOEBOZEZZO NYKBSMI |CÓW _ Oszust schował
— Sekcja Pośrednictwa Pracy

Koła Medyków U.S. B. chcąc przyjść
z pomocą niezamożnym Kolegom
czionkom Koła, zwraca się z gorą-
cym apelem do osób dysponują-
cych jakąkolwięk pracą o iaskawe
jej zaofiarowanie.

„Zgłoszenia przyjmuje Kierownik
Sekeji,kol. S, Sidoruk w poniedział-
ki i środy od godz. 7 do 8 w ioka
lu Koła Medykow ul. Wielka 24.

ODCZYTY.
— Studjum muzy.zne Kady

Wii. Zrzeszeń  Artystycznych—ulica
Ostrobramska 9 m. 4. Dziś o godz.
6 pop. odbędzie się odczyt T. Sze-
ligowskiego p. t. Franciszek Liszt.
W konferencji tej prelegent omówi
ciekawą ze wszechmiar postać fan-
tastyczuego i genjalnego kompozy-
tora i wilituoza,

Z ŻYCIA PRAWOSŁAWNEGO,
— święto Jordanu. W dniu wczo-

rajszym prawosławna ludność na-
szego miasta uroczyście obchodziła
doroczne święto „Jordanu”, W. go-
dzinach rannych procesja ze wszyst-
kich cerkwi, wojsko i ludność pra-
wosławne podążyły do Soboru, skąd
wyruszyła procesja poprzedzana or-
kiestrą wojskową i kompanją hono-
rową 3 p. sap. Procesja przeciągnęła
ulicami św. Anny, Królewską, Ma-
gdaleny i Arsenalską.- Tutaj nad
brzegiem rzeki Wilji archimandryta
Sawatij dokonał aktu poświęcenia
wody. Po modłach odprawionych
įnad Wilją procesja ruszyia tą samą
drogą „z powrotem do Soboru. W
iprocesji wzięło udział całe ducho-
jwieństwo prawosławne w Wilnie,
młodzież szkoły rosyjskiej nr. 36
i gimnazjum im. Al. Puszkina wraz
z profesorami, oraz żołnierze pra-
wosławni wszystkich pułków i od-
działów garnizonuwileńskiego,

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO,
ydzi przygotowują się dowyborów Rady miejskiej. Jaksię

dowiadujemy, między  tutejszymi
sjonistami a Związkiem Kupców
Zyd. doszło do porozumienia, w któ-
rego wyniku został utworzony mie-
szczański blok wyborczy, mający
wystąpić w czasie wyborów do Rady
miejskiej.

— +

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. „Pan ztowarzystwa” — dzisiejsza premjera. Dziś

o godz. 8 wiecz. odbędzie się w teatrze naPohulance premjera interesującej komedji
satyryczno-społecznej Waltera Hasencle-
vera p. t „Pan z towarzystwa”, Najnowszy
ten utwór wybitnego przedstawiciela litera-tury niemieckiej jest karykaturą zmechani-
zowanego i standaryzowanego życia współ-
czesnego, w którem rzeczowość i trzeźwąkalkulację kupiecką przeciwstawia się na-turalnym odruchom serca. Z koniliktu wy-łania się szereg niespodziewanych sytuacyj,okraszonych humorem, ale zmuszających
widza do refleksji nad obyczajowością po-wojenną. Obsadę głównych ról tworzą pp.:Jasińska, Suchecka, Szpakiewiczowa, Wi-lińska, Czengery,  Węgłzyn, Woskowski
i Ścibor. Reżyserja — M. Szpakiewicza.

—Niedzielna popołudniówka. Jutro o
godz. 4 popoł. dane będzie po raz ostatni
nieodwołalnie przedstawienie „Stefka“ —
po cenach propagandowych.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś w

dalszym ciągu barwne widowisko operet-
kowe „Marjetta“ Kollo.
— Niedzielna popołudniówka w „Lutni“,

Jutro ukaże się na przedstawieniu popo-
łudniowem rewja świąteczna „To dla was
wszystko”. Ceny miejsc znižone,
— Znižki do teatru „Lutnia“, Wydawa-

nie nowych zniżek oraz zamiana dotych-
czasowych odbywa się codziennie od godz.
10—2 pp. i 7—11 wiecz. w administracji
teatru.
— „Skowronek“, Rozpoczęiy się próby

pod reżyserją K. Wyrwicz-Wichrowskiego
z pięknej operetki Lehara „Skowronek”,

i Bajka dla dzieci w „Lutni“, Wobec
wielkiego powodzenia w najbliższą niedzie-
lę o godz. 12.30 jeszcze raz piękna baśń
„Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja" z mu-
zyką i tańcami. Słodkie upominki- dla
dzieci z firmy А. Połoński będzie po II-gim
akcie rozdawał św. Mikołaj. Ceny miejsc
od 25 gr. Wycieczki szkolne korzystają ze
specjalnych ulg.
— Teatr Objazdowy — daje komedję

A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny”
dziś, 20. LL w Wołożynie, jutro 21, L w
Szczuczynie.
— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś (pocz.

seansu o godz. 4) ,„Wielka Grzesznica”, Na
scenie „Pacjent z prowincji”.

 

"TAB, kas,

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież przy ul. Brackiej. Pod-

górskiemu Mieczysławowi (Bracke 8) zło-
dzieje skradli z jego mieszkania garderobę
męską, damską i bieliznę, łącznej wartości
581 zł.

— Okradziono mieszkanie przy Drodze
Górańskiej.  Żukowskiej Stefanji (Droga
Górańska 8) skradziono garderobę damską,
gotówkę oraz inne drobne rzeczy, łącznej
wart. 300 zł.

   

! 60 miejscowego Urzędu Wojewódz-
|kiego.

izba skarbowa
nie dotrzymuje umowy z branżą

| mięsną w sprawie nowego systemu
ściągania podatku obrotowego.

Stosunkowo nie tak dawno przed-
stawiciele branży mięsnej zawarli
z Wileńską lzbą S5karbową umowę,
ustalającą nowy system ściągania

państwowego podatku przemystowe-
50 od obrotu, W mysi tej umowy

kucje zaległości podatkowych. Na-
tomiast ustalono, iż będą ściągane
przy pobieraniu opłat na wspomnia-
ny podatek.

Ustalony tą umową nowy system
przewidywał pobieranie wspomnia-
nego podatku bezpośrednio na
rzeźni przez funkcjonarjuszów IV
urzędu skarbowego. Ustanowiono
więc opłaty, które pobierało się od
sztuki bydła na rzecz bieżącego i
zaległego podatku oraz na t. zw.
„łundusz organizacyjny” dią cechów
i związków branży mięsnej na pro-
wadzenie wszelkich spraw podat-
kowych. :

Izba skarbowa zobowiązała się
ściągać opłaty na fundusz narówni
z opiatami na podatki, Nowy sy-
stem wprowadzono z dniem 1 stycz-
nia r. b. Nie minęło pół miesiąca,
gdy, zainteresowane organizacje
stwierdziły, iż lzba skarbowa nie
dotrzymuje umowy, Stwierdzono
bowiem, że urzędnicy ściągają opła-  ty na bieżący i zaległy podatek,
lecz nie ściągają na fundusz organi-
zacyjny, ‚

Miobec takiego stanu rzeczy or-
ganizacje branży mięsnej zwołały
zebrania swoich członków, na któ-
rych mają rozważyć tę kwestję i po-
stanowić, czy nadal będą stosować
się do warunków umowy, czy też ją
wypowiedzieć,"c

KTO CHCE MILJONA,
NIECH NIE GARDZI TYSIĄCAMI,
Jeszcze nie. zdążyliśmy odsapnąć po

wzruszeniach ciągnienia czwartej klasy, gdyz .Zaczarowanego koła padaiy wygranemiljonowej i krociowej wartości, a już nad-szedł „czas zaopatrzenia się w los do na-stępnej, 29-ej Loterji Państwowej,
w oczywistym interesie każdego graczależybranie udziału we wszystkich czterechklasach, nie zaś tylko w tej najpotężniej-

szej, ostatniej, Pomijając bowiem, że zawsze
łatwiej wydać jakąkolwiek sumę pieniędzy
w czterech ratach, aniżeli odrazu, to pa-miętać należy i o tem, że ten, kto śra tylko
№ czwartej klasie, niepotrzebnie traci
RS wygrania w klasach poprzednich.

\ przecież wygrane te nie są do pogardze-
nia, skoro zawierają takie sumy, jak sto,
dwieście i trzysta tysięcy złotych, nie li-
cząc mniejszych, ale także poważnych
kwot.
у Plan rozgrywki 29-е) Loterji nie uległ
żadnym zmianom w porównaniu z poprze-
dnią, szanse więc łatwego zbogacenia się
rownież się nie zmieniły i przysługiwać
będą każdemu, kto w terminie nabędzie los.

Są one do waszego rozporządzenia u
wszystkich kolektorów.
OZN

PODZIĘKOWANIE.
Wzruszony do głębi niezwykłą ofiar-

nością Przełożonych i Kolegów, pracowni-
ków Elektrowni Miejskiej, którzy samo-
rzutnie pośpieszyli z pomocą pieniężną,
składając mi sporą część moich całomie-
sięcznych  poborów,  zgubionych przeze
mnie w kilka chwil po ich otrzymaniu w
dniu 16 b. m., a zwłaszcza z całego serca
wdzięczny Pani Nadzieji Szemberg,. zamie-
szkałej przy ul. Piwnej 13—12, która, zna-
lazłszy moją kopertę z pieniędzmi, mimo iż

sama jest bezrobotną i znajduje się z

dziećmi na skraju nędzy, w całości pełną

sumę do domu mi dostarczyła, — korzy-
stając z uprzejmości Pana Redaktora ni-

niejszego pisma — śpieszę tą drogą złożyć
wspomnianym osobom najserdeczniejsze
„Bóg zapłać!”

Oby te żywe przykłady ofiarności i
uczciwości. stały się

przyszłość jest możliwą, skoro takich ludzi

jeszcze wśród siebie mamy.

Kazimierz Szylejko,

 

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 20 stycznia,

7.00: (Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka
przyjemna (płyty). 11.57; Czas, 12,05: Kon-
cert. 12.30: Kom. meteor. 15.10: Kwa-
drans akademicki. 15.40: Muzyka (płyty).
15.50: „Co nas boli?“. 16.00: Audycja dla
chorych. 16.40: „Zabytki Druji* — odczyt.
16.55: Koncert sonat. 18.00: Reportaż.
18.20: Koncert muzyki żydowskiej. 19.15:
Odc pow. 19.25: Kwadrans poetycki. 19.40:
Sport. 20.00: Godzina życzeń (płyty). 21.20:
Koncert chopinowski. 22.00: „Dziadulki i
babulki“ — pogad. mejszagolska Leona
Wołłejki. 22.15: Muzyka taneczna z płyt.
23.00: Kom. meteor.

Niedziela, dnia 21 stycznia.
9.00; Czas, Muzyka, 10.00: Nabożeń-

stwo. Muzyka z płyt. 11.57: Czas, 12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek muzyczny.
14.00: Audycja dla wszystkich. 15,00: „Na-
4 g

zostaiy wstrzymane wszeikie egze-,

innym  pobudką do |

naśladowania i obudziły nadzieję, że lepsza|

wła Morozowskiego zamieszkałego
ostatnio przy zaułku Żołnierskim 13
W chwili wkroczenia wywiadow-

się pod 162-

ko właściciela mieszkania, gdzie
został ujęty.

Morozowski jest już dwukrotnie
nie karany. Wyspecjalizował się on
w oszukiwaniu kobiet w wieku bal-
zakowskim. Osadzono go w areszcie
centralnym.
 

„Elita emigraeji rosyjskiej przed sądem
Wczoraj sala rozpraw sądu okrę-

gowego miała niezwykły wygląd,
'przypominający czasy przedwojenne.
Wrażenie to sprawiało zarówno
audytorjum, jak też liczni podsądni
"oraz sam oskarżyciel prywatny, re-
prezentujący emigrację rosyjską,
osiadłą tu po rewolucji bolszewic-

| kiej.
Sprawa powstałą na skutek skar-

„gi emigranta, b. podporucznika b.
|armji rosyjskiej Sergjusza Kurów-
skiego, który poczuł się dotknięty
|rozsiewanemi o nim wieściami,
jest on prowokatorem z ramienia
bolszewików i dąży do wywołania
|rozkładu w organizacji emigrantów
rosyjskich.

O dopuszczenie się zniesławienia
Kurowski pociągnął do odpowie-
dzialności prawnej: redaktora czaso-
pisma „Mołwa* — Mikołaja Rjazan-
cewa oraz zarząd Związku rosyj-
skich emigrantów w osobach: Leori-
da Matwiejewa (b. pułkownik), Mi-
kołaja Striekałowa (b. rotmistrz),
Eugenjusza Grote de Buko (b. gene-
rał), Andrzeja Bartoszewicza (b. puł-
kownik), Leonida Fomina (b. puł-
kownik) i Grzegorza Januszewskie-
go (b. generał).

Wszyscy oskarżeni, z wyjątkiem
red. Rjazancewa, zamieszkałego w
Warszawie, zajęli ławę oskarżonych,
mając za obrońców mec, mec. Za-
jączkowskiego i Andrejewa.

| , Kurowski, korzystający z prawa
ubogich. popierał sam oskarżenie.

|. Do sprawy powołano z obu stron
jzgórą 20 świadków z pośród kolonji

 
| rosyjskiej. |

REDZIE DSNTNKKAKITTST SAU ONT I TT PI AITAS STOTIS

Żydowskie rachuby.
Żabotińskij omawia w „Momen-|

cie“ akcję bojkotową żydostwa prze=,
ciwko Niemcom oraz wskazuje na
stosunek do niej narodów aryjskich,|
Nie trzeba zrażać się naradami rzą-
dów: z Hitlerem, one nie zaszkodzą!
bojkotowi, zwłaszcza, jeżeli Hitler
uzyska podwyższenie uzbrojenia, bo
ono unaoczni niebezpieczeństwo:

„Przeciwnie, to akurat pomoże bojko-

towi, bowiem wciągnie do niego nietylko

szerokie masy, lecz i rządy krajów sąsied-

nich z Niemcami oraz innych krajów”,

Zagranica wkrótce przestanie na-
bywać towary z Niemiec:

„Obecnie świat już wie, że najokropniej-

szą bronią w takich rękach nie jest armata,

ani pancernik, ale pieniądz, a tę broń otrzy-

muje Trzecia Rzesza z jedynego źródia —
z kieszeni tych, których Niemcy chcą jutro

unieszczęśliwić. W tym kierunku nie trzeba

prowadzić żadnej „propagandy”, ona sama

toruje sobie drogę, Ta myś! stopniowo

zamknie Trzeciej Rzeszy najważniejsze ryn-
ki jej wywozu”.

Żydzi, jako nastrojowcy, ulegają
wrażeniom narad z Hitlerem ze stro-
ny Mac Donalda, Mussoliniego, Da-
ladiera — jest to komedja.
W rzeczywistości Niemcy pozo-

staną odosobnione. Żydzi mają dane,

Żydowski «Suchard>,
IW sjonistycznym „Nowym: Dzien-

niku' ukazało się następujące ogło-
szenie.

Z vkazji zaręczyn naszego kolegi biuro*

wego p. Eljasza Schnuera z p Franią Rost-

halówna serdecznie gratulują

Urzędniczki i Urzędn'cy

jirmy „Suchard” S. A. w Krakowie.

Kr:kowski  Suchard' zasypują-
cy rynek wszystkich miest polskich
„swemi wyrobami czeksladćwemi i
cukierniczemi nie ma, poza nazwą,
nic wspólnego ze słynuą szwajcar-
ską fabryką, ma natomiast bardzo
wiele wspólnegn z żydarzi Wszyscy
jpracownicy tej firmy — to żydzi.
iNietrudno stąd wysnuć wniosek —
kim są właściciele krakowskiego
„Sucharda“.

 

 
 

wozy organiczne“ — odezyt. 15.20: Kon-
cert. 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 16.30:
Utwory Smetany (płyty). 16.45: Humoreska.
17.00: „Najwierniejsza przyjaciółka kobie-
ty” — pogad. 17.15: Audycja muzyczna.
17.45: Piosenki ludowe (płyty). 18.00: Słu-
chowisko. 18.40: Rócital śpiewaczy. 19.15:
Odcinek powieściowy. 19.30: Radjotygodnik |
dla młodzieży. 19.50: „VII Konkurs Mu-
zyczny Rozgłośni Wileńskiej”, Odgadywa-
nie utworów z płyt. Nagrody książkowe.
21.00: „Zdobycze powstania styczniowego”,

że!

Jak się okazało z przewodu są-
dowego, Kurowski, będąc podejrza-
'ny o działanie na rozkaz Moskwy,
'a przytem dla braku kwalifikacjii
'ze względu na opinję alkoholika, zo-
'stał skreślony z listy członków
| Związku wojennych emigrantów ro-,
lsyjskich i pozbawiony renty inwa-
Iidzkiej.
| To zarządzenie wywołało reakcje
(RR strony Kurowskiego, który przy
|pomocy innych niezadowolonych z
! działalności Ząrządu, wszczął akcję,
zmierzającą do zdyskredytowania
jego członków.

W, odpowiedzi ukazały się komu-
nikaty zarządu Związku oraz arty-
kuły w warszawskiej ,„Mołwie', wy-
jaśniające podłoże zatargu, przy-
czem rola Kurowskiego wypadłą nie-
zaszczytnie.

Wobec tego Kurowski, chcąc ra-
tować swą reputację, skierował
sprawę na drogę sądową,

Rozprawie przewodniczył wice-
prezes p. W. Brzozowski, przy
udziale pp. sędziów T. Limanow-
skiego i R. Łobanosa.

Badanie świadków przeciągnęło
się do późnego wieczora, poczem
sąd zarządził rozprawę stron. *

| W. konkluzji sąd wszystkich pod-
sądnych uniewinnił, motywując to

|postańowienie tem, że oskarżeni,
„dzialając z pobudek ideowych i ma-
ljąc na względzie dobro instytucji,
|którą kierują, musieli zwalczać
oszczerczą kampanję Kurowskiego,
joperując zniesławiającemi jego ar-
$gumentami, wierząc, iż te są praw-
dziwe. Kos.

 

aby przyśpieszyć ten proces:
„Komedja skończy się, zostanie tylko

jedno: odosobnienie „jasnowłosego typu“ i

im dłużej, tem silniejszą stanie się blokada

jego źródeł pieniężnych, znajdujących się

zagranicą. Ten proces my możemy przy-

śpieszyć, zaoszczędzając w.ten sposób wie-

łu trosk, zarówno sobie jak i naszym sąsia-

dom“,

Żydzi, jako nastrgowcy, z łatwo-
ścią przechodzą od silnego zwątpie-
nia do przesadnej wiary w swoją po-
tęgę. loteż i te rozważania żydow-
skie traktować należy z pewną
ostrożnością. ;

Kradzież Szabii
Napoleona w Berlinie.”
W artystycznych kołach berliń-

skich wielkie wrażenie wywołało
tajemnicze zaginięcie szpady Napo-
leona, którą generał Bluecher zdobył
podczas bitwy pod Waterloo i olia-
rował królewskiej zbrojowni. W; ro-
ku 1919, tuż przed podpisaniem Trak
tatu Wersalskiego, studenci niemiec-
cy ukryli szpadę w obawie, że Fran-
cja będzie żądała jej wydania. Odtąd
|wszelka wieść o szpadzie zaginęła,
obecnie zaś wyszło na jaw. że nie-
dawno temu zostałą ona sprzedana
w Paryżu pewnemu obywatelowi
pra za kilka tysięcy ma-
rek. ‘

 

; ' * 4 iS risiadi

Kto wygrał na loterji?
W. dziesiątym dniu losowania IV-ej

klasy 28-ej loterji państwowej główne wy-
$rane padły na następujące N. Ni.:

Ii II ciągnienie,
20.000 zł. — 85971.
Po 10.000 zł, — 89626 114772.
Po 5.000 zł. — 82743 151396 160674,
Po 2.000 zł. — 3330 54016 54494 73398

15642 82612 91766 95968 97072 99612 116104
124963 128680 148113 149881 152807 165305.

Po 1.000 zł. wygrały numery — 6080
10506 15263 17893 19134 24296 27106 29668
29791 35429 39765 44184 50253 53717 68422
75981 77536 78835 78925 79270 87095 92511
108582 118051 118269 123709 124548 127786

128037 132382 143685 144535 147527 153155
159954,

III i IV ciagnienie,
ZŁ 15.000 — 22765.

ZŁ 10.000 — 3661 8101
107175 129020.

ZŁ 2.000 — 3273 4000 5445 17274 23115
24647 27368 30512 39178 42644 45349 50834
57558 60706 63182 85956 93151 95534 10033
102906 137367 169329. t

26608 28623 29073 31116 35817 40570 41056
62780 63852 64234 86022 94831 100239 105319
107561 114902 115632 116437 117963 124065
130337 131593 138083 142851 151443 159279
165056.

WARSZAWA (Pat). W dn. 19 b, m.
większe wygrane Loterji Państwowej padły
na następujące numery: ; felį. 21,15: Audycja wesoła. 22.15: Wiad.

sport. 22.25: Muzyka tan, 23.00: Kom.
meteor,

1.000 zł, — na Nr. 27.813,
10.000 zł — na Nr. 73.904, 75.335,

77.130, 119.142. - AA

sli © 
66959 101259

Zi. 1.000 — 2014 9362 10660 23856 23998 |

     



kojnie.

jących na tak surowy wymiar kary,

Tyszkiewicza w Landwarowie. Žo!

 

Z KRAJU.
Skazany na śmierć żełalerz-przestępca

nie chce ułaskawienia.

BIAŁYSTOK (Pat). Dziś o godz. sąd podkreślii niejednokrolną karal-!|

8.35 rańo wojskowy sąd doraźny, ność oskarżonego przed jego służbą

na sesji wyjazdowej w Białymstoku, wojskową, kilkakrotne kary dyscy-

ogłosił wyrok, skazujący strzelca plinarne w wojsku, uchylanie się od

42 p. p. Jana Ciborowskiego, lat 23, służby przez rozmyślne przyszcze-

za zabójstwo starszego posterunko- pienie sobie choroby infekcyjnej oraz

wego Maciejewskiego oraz za usiło- wyrażanie zamiaru zabicia swych

wanie zabójstwa  posterunkowego bezpośrednich przełożonych.

Śpiewaka — na wydalenie z wojska, W) ostatniem słowie Ciborowski

utratę praw publicznych i obywa- prosił o niezwracanie się do łaski

telskich i na karę śmierci przez roz- Pana Prezydenta Rzeczypospolitej,

strzelanie. Igdyž woli ponieść śmierć, niż odsia-

Oskarżony przyjął wyrok spo- dywać karę bezterminowego więzie-
nia. Mimo to obrona zwróciła się do

'p. Prezydenta Rzeczypospolitej oW motywach wyroku, wpływa-
ułaskawienie Ciborowskiego.

Włamanie do pałacu Tyszkiewicza.

Przed kilku dniami dokonane zo-| Obecnie w wyniku przeprowa-

stało włamanie do pałacu posła hr. dzonego dochodzenia ustalono, że

włamania do pałacu dokonała zli-

dzieje, wyłamawszy drzwi, przedo-

W czasie rewizji zrabowany ne-

Pożar w pow. mołodeczańskim.
MOŁODECZNO. We wsi Pisa- we, zboże, ubranie, 3 ule pszczół i

rowszczyzna, gm. kraśnieńskiej, pa-|150 zł. w gotówce. Straty wynoszą

stwą pożaru padł dom mieszkalny, około 700 zł. Przyczyna pożaru —

należący do Makowskiego Antonie-|wadliwa budowa komina.

go. W! ogniu zginęły sprzęty domo-|

Z POGRANICZA.
' Zdradziecki strzał strażnika litewskiego.
Na pograniczu polsko-litewskiem obywatela polskiego Jana Korlew-

w rejonie Olkienik strażnik litewski skiego. Na szczęście strzał chybił.

strzelił do przechodzącego polem|

`

kwidowana przed kiłku dniami przez|

stali się do wnętrza pałacu, licząc policję wileńską szajka Tomaszew-i

na obfity połów. Widocznie jednak |skiego.
zostali spłoszeni, gdyż zbiegli w po-
śpiechu, zabierając jedynie neseser. seser odnaleziono.

DZIENNIE MILENSKI .

Mecz z Legją odwołany. ]

Dziś prawdopodobnie zostanie
'telegraficznie odwołany mecz hoke-
ljowy o mistrzostwo Polski.

Niespodziewane pogorszenie po-
gody zmusiło kierownictwo zawo-

dów do odwołania tego interesująco
zapowiadającego się spotkania.

Oczywiście, że wszystko jeszcze
zależy od wieczoru, bo jeżeli pogoda
nieco się poprawi, to w niedzielę
|mecz odbędzie się, ale to bardzo
wątpliwe, bo na polepszenie pogody

| jakoś się nie zanosi.
|
| Zawody narciarskie odwołane.

Mające się odbyć w niedzielę za-
|wody narciarskie na odznakę P.Z.N.
zostały z powodu niepogody odwo-
łane.

Deszcz zmusił
odłożenia zawodów
28 b. m.

Zgłoszenia można więc kierować
„w dalszym ciągu aż do 27 b. m. do
„A. Z. S. Św. Jańska 10.

organizatorów do
na niedzielę  

 

s
| w Merzu
| Kiepskie nastały czasy dla wężów mor-

| skich. Dotychczas żyły sobie one beztrosko*

na dnie piasku morskiego, wynurzając od

czasu do czasu potworny swój łeb, celem

wchłonięcia nieco świeżego powietrza i w

| ustronnem zakątku spędzały lata i stulecia.

|Przez nieostrożność towarzysza z Loch

Ness, spokój ich został wzburzony i sielan-

ka wężów morskich skończyła się. Wszyscy
je widzą to tu, to tam, polują na nie i co

więcej — wyświetla się ich podobiznę w

salach kinowych.

Związek republik sowieckich oczywi-

ście nie mógł się dać wyprzedzić Szkocji i,

jak obecnie donoszą z Moskwy, potwór z

Loch Ness posiada sobowtóra w głębinach
Morza Czarnego. Kto nie chce niech nie

wierzy, ale pewnem jest, że nowym potwo-

 

 

 

SPORT.
Kurs jazdy figurowej odwołany.
Sekcja  Łyżwiarsko - Hokejowa

A. Z. $. komunikuje, iż zapowie-
dziane na dzień dzisiejszy rozpo-
częcie kursu jazdy figurowej, z po-
wodu odwilży, zostaje odwołane na
czas nieokreślony (ściślej: do pierw-

szego mrozu).

W niedzielę wałne zebranie piłkarzy
W) niedzielę o godz. 10 w sali Ka-

syna podoficerskiego przy ul. Tatar-
skiej 5 odbędzie się walne doroczne
zebranie Wileńskiego Okręgowego
Związku Piłki Nożnej,

Na porządku dziennym następu-
jące sprawy:

1) zagajenie, 2) sprawdzenie peł-
nomocnictw delegatów i ustalenie
ilości głosów, 3) wybór prezydjum
walnego zgromadzenia, 4) odczyta-
nie i zatwierdzenie protokółu ostat-
niego walnego zgromadzenia, 5) spra
wozdania zarządu i wydziału gier,
6) sprawozdanie komisji rewizyjnej,
7) udzielenie absolutorjum ustępują-
cym władzom, 8) wybór nowych
władz i 9) wolne wnioski.

UAICITESINSNATATEITISDOKAIRIOSSTREET

«Król» wężów morskich przebywa
Czarnem.
szającego go, śdyż, jak twierdzą rybacy, dłu-
gość jego sięga 100 metrów. Ogarnięci pa-

nicznym strachem, rybacy przerwali pracę,

wyciągnęli sieci i czemprędzej schronili się

do najbliższego portu. Po przybyciu, zreie-
rowali o wypadku funkcjonarjuszom GPU,
opisując im potwora, którego łeb podobny
ma być do łba psiego. Władze udały się na
pokładzie motorówki w kierunku wskaza-
nym przez rybaków i po dwóch godzinach
wróciłyz nieoczekiwaną wiadomością: rów-

nież pasażerowie motorówki ujrzeli potwo-
ra. Przypatrzywszy się jednak dokładniej
miż rybacy, zjawisku, zauważyli, że łeb po-

twora jest raczej... koński a nie psi. Od kil-

ku dni wioska żyje pod wrażeniem węża, a

liczne motorówki plądrują po morzu, oświe-

tlając nocą powierzchnię reflektorami. —

NEW: YORK (KAP). W. wydawa-
nym tu magazynie „Nałion: Busi-
ness' w zeszycie z grudnia ub. r.
znajduie się artykuł W:'tinga p. t.
„Opinja robotuików europejskich”.
Rozdział o stosunkach w Rosji so-
wieckiej zawiera m. in. nasiępujące
uwagi:

„WI rosyjskim Pittskurgć, t. j. w
okręgu donieckim na Ukrainie od-
wiedziiem fabryki i guspodarstwa
kolekitywne, .przyczem korzystałem
z pomocy urzędowych przewodni-
ków. Ale swoje osobiste rozmowy
prowadziłem: 1) z niemieck.mi, fran-
cuskimi i amerykafskiui inżynie-
rami, następnie z przedstawicielami
oraz z rzeczoznawcami, którzy daw-
no już przebywają i pracują zawo-
dowo w sowietach; 2] z setkami го-
botników w okolicach Charkowa,
stolicy Ukrainy, mającego przeszło
800.000 mieszkańców. Tu odwiedza-
łem przedewszystkiem te rewiry wę-
ślowe i kopalnie, które oglądałem
już raz w roku 1928, Ze wszystkich
tych rozmów wyniosłem przeświad-
czenie, że w czasie ostatniej zimy i
wiosny umario śmiercią głodową
pięć miljonów ludzi. Wszyscy cu-
dzoziemcy, mieszkający w Rosji, o-
kreślają liczbę umarłych jeszcze wy-
żej. Ostatnia katastrofa głodowa by-
ła straszliwsza od klęski z roku
1921, ponieważ tym razem brakowa-
ło użytych wówczas dla złagodzenia
jej 70 miljonów dolarów. Z polecenia
władz lekarz może stwierdzić jako
przyczynę smierci tylko „chorobę
serca' lub „przemęczenie. ten
sposób wielki wzrost wypadków
śmiertelnych z tego powodu, jak
również wskutek grasującej wśró
młodzieży gruźlicy pozostaje w u-
kryciu. W sierpniu zabroniono ko-
respondentom zagranicznym w Mo-
skwie udawania się do okolic, które
ja odwiedzałem. Pewien znany ko-
respondent wyszydzał i wyśmiewał
każdego, kto pisał o głodzie. Obec-

KLĘSKA GŁODOWA
ma Ukrainie sowieckiej.

jlepszego od 50 lat! Ale tragedja
tkwi w tem, że również zbiór nie-
wiele przyczynił się do złagodzenia
nędzy. Faktem jest np. że jeszcze
w sierpniu stały nieprzejrzane pola
zbóż, spalonych przez słońce i wia-
try. Chłopi tłumaczyli to tem, że lu-
dzie byli za słabi, by przeprowadzić
w porę żniwa, to znów, że byli „zu-
pełnie przestraszeni“, aibo że „u-
rzędnicy z miast to ludzie nieudolni,
nie mający żadnej praktyki, jeżeli
chodzi o żniwa”.

„Dlaczego właśnie chłopi naraże-
ni są na największy głód? — Dlate-
go, że jeżeli nie dostarczą urzędom
państwowym w promieniu 15 do 20
mil pełnych stu procent całego zbio-
ru, to muszą się spodziewać oddzia-
łu wojska z karabinami maszyno-
wemi!'”'.

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,53, dolary złote 8,96. Ruble 4,63
(piątki) — 4,66 (dziesiątki). Pożyczka bu-
dowlana 40,50. Dolarówka 50,75. Inwesty-
cyjna 105,50 — 106. Stabilizacyjna 57 w pła-
ceniu.

WARSZAWA. (Pat), Dewizy: Belgja
123,90—124,21—123,59. Holandja 357,75 —
358,65—356,85. Kopenhaga 124,50—125,10—
123,90. Londyn  27,84—27,85—27,99—27,71.
Nowy York 5,54—5,57—-5,51. Nowy York ka-
bel 5,57—5,60—5,54. Oslo 140,00—140,70.—
139,30. Paryż  34,91—35,00—34,82. Praga
26,40—26,46—26,34. Sztokholm 143,65
144,35—142,95. Szwajcarja 172,07—4172,50—

171,64, Włochy 46,95—46,77—40,53. Berlin
w obrotach nieoficjalnych 210,90. Tendencja
przeważnie mocniejsza.

Papiery procentowe: Pożyczka budow-
lana 40,75. Inwestycyjna 105,35. Konwersyj-
na 54,50. 6 proc. dolarowa 60,25—60,50. Do-
larówka 51—51,50. Stabilizacyjna 57,13 —
57,25—56,88 — drobne: 57,75—57,50. 8 proc.
obl. bud. B. G. K. 93. 8 proc. L. Z. 1. K.
Przem. Pol. 62,75. 7 proc. Z. Z. ziemskie dol.
40,50 — drobne: 40,75 i setki: 43. 4 proc.
ziemskie 49. 8 proc. warszawskie 52,25 —
52,38. Tendencja dla listów i pożyczek
mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 85. Lilpop 10,70.
Starachowice 10,10. Tendencja niejednolita.

rem zajęło się GPU.

Tydzień temu, rybacy pewnej wioski
krymskiej rzekomo spostrzegli na Morzu

Czarnem węża, posiadającego wspólne ce-| bliżu owej wioski

chy z wężem szkockim, a nawet przewyż-! gorzelnie sowieckie,

Zastrzelony zbieg polityczny.

Ze Stołpców donoszą, iż wrejo-, skiego, b. kapitan armji carskiej Ser-

nie Kołosowa został zastrzelony |giej Ufimcew. Ufimcew kierował się

zbieg polityczny z więzienia żuł| granicy polskiej.
    

     

 

 
 

NA SCENIE: PACJENT z PROWINCJI Kom.w1akcie.
W sali radjowej dła pubiiczności parterowe] bezpłatny dancing od g. 6-0].

Ostrobramska 5

   

l cieszący się
w Wilnie wy*
Jątkewą popu-

I TAR YZI

Z powodu nirstabną-
powodzeniasasże „Urwis Hiszpanii:

laraością I niezwyklem zaciekawieniem RYSUNKOWY BODATEK MUZYCZNO KOLOROWY „JAS | MAŁGOSIA*. Spieszcie.

OSTATNIE ZWYCIĘSTWO sę & & 57 INĄ BENITĄ

K Lai Z у ATi
| Uwaga! "uzy POPANEK |crsyd

Spec. doborowy repertuar „JAŚ i MAŁGOSIA".
Szczegóły Jutro.

 

 

 

A NiKó A Es E L. L. A szawa. Początek sesnsów © godz. 4-ej 6,

+ w w”

HALLO!TYLKODZIS I JUTRO AKIKASECIEBL ra tod
Pogerzelska, Dymsza, Tom, Cybulski, Ghór Dana.

od godziny 2 — 4 po poł. 3) POLSKA EKSPEDYCJA ia a kz aDak > wego

2 s Conti, Waszyński. Tygodnik Pata. Przyjazd Vlas urlana do Warszawy. Przy-

po cenach zniżonych od 25 gr. gotowania do nakręcania filmu „i2 krzeseł".

   

"A L ы

KOLOSALNY SUKCES!
Człowiek, który polował na ludzi bi ra bža p 4arow

HELI05 Najsilniejsza sensacja dla mocnych nerwów.

0 /
| 2) siO '0 DLA mNiE&& Komedja polska. Krukowski,

Walter, Tola Mankiewiczowa 

Wąż jednak — zwąchawszy widocznie co
się święci — nie' pokazuje się na razie,

Dla ścisłości należy dodać, że w po-
mieszczą się największe

 

  
    

EBOR SZPORZENOI RORCAD TOEIC:WEEOOPÓCDABORA GKKBERRC ACEOREPORZ AREOKA

* TEATR - KINO DZIŚ! DZIŚ!

» Ognista, czarnooka Claudette m m

C00LBERTolšni I oczaru- i s
je w filmie

SALAMIEJSKA tętniący życiem i prawdą dramat kobiety, która zgrzeszyła, oraz dodatki dźwiękowe. u

 
Koncerty i

Cen  

że

MICKIEWICZA 11
od dziś

nie ten sam dziennikarz donosi
pewnych źródeł”,
miljonów ludzi.

Dziś cała Rosja cieszy się z po-
wodu dobrego zbioru w 1933 r.

zmarło pięć

 

nZ
Rubel: 4,63 

naj-

 

RESTAURACJA

PALAIS de DANSE

czynna od 8 wiecz. do 5 rano
dancing ой godz.

Występy kabaretowe od godz. 10 wlecz,
zrównane z cenami restauracji nie kabaretowych!

 

Łyżwiarze! Uwagal
Qstrzenie łyżew z rowkiem, oraz szlifowaniem,

spocie Sprowadzonym w tym celu
ze Szwecji aparacie wyłącznie u

©. WIŁKOMIRSKIEGO

wzdłuż na

  
 

 

Obiady
domowe

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

 

COW. 2020—9

Posiakiją
kompletnych części

r280Y"1SRICZK

Dziś przedostatni dzień potęż ь . li głó- zw. Jeńska JA SB.patei" „GRZECH JEDNEJ NOCY* (Marie) ":-ż, Sa
sno-obyczajowy p. t.: zaru

7 i Film nad filmami, o którym mówi cała War- R ó Žž NE organizator, kupiec, sta=
ła siedziba. gwarancja
wymagana. Oferty „Par”
Poznań, pod B,122.

B.125
STTTTT

ZGUBY
TTTSOTTTTENISAS

Zylnąi piles I
4 miesięczny czerny ;
z białą strzełką na
piersiach. Doberman
boks. tiszy i ogon u-
cięte. Zwiejsię „Boy“
Prosi się dostarczyć
za wynagrodzeniem
ul. Sierakowskiego 4,
lub zawiadomić tel.
13-34. Przywłaszcze-
nie będzie ścigane
sądownie 423 
 

 

| PRACA i
 

Rządca mlody energicz-
ny z wieloletnią prakty-
ką 1 dobremi świadec-
twami, poszukuje posady
w majątku. Łeskawe zgło-
szenia do Admin. „Dz.
WIł.* pod „Rządca”.

2088
 

Rolnik w starszym wie-
ku z długoletnią prakty-
ką i ukończoną szkołą
gospodarczą, znajdujący
się w rozpaczliwem fi-
nansowem położeniu szu*
ka jakiejkolwiek posady
na wieś za skromną or-
dynarję. Łaskawe zgło-
szenia do Administracji
pod „Rolnik szuka pra-
cy“. gr3

Poszukują posady rząd-
€y domu za skromnem
wynagrodzeniem. Posla-
dam b. poważne reko-
mendacje. Kasztanowa 4
m. 18. Tamże do sprze-
dania 2 szafy, 2 łóżka,
kozetka I inne rzeczy.

-2 gr.

 

Požyczki polskie w Nowym Jorku:
larowa 62. Dillonowska 72,25. Stabilizacyj-
|na 90. Warsz. 54,50. Śląska 54,50.

Dołar w obrotach pryw. 5,53.
(piątki) 4,66 (dziesiątki).

Do-

 

 

KUCHARZ
, wykwalifikowany poszu-
| kuje posady, za skromne,
| wynagrodzenie. _ Zgodzi
się na wyjazd. Zwierzy*
nic, Jelenia 3 m. 9. gr.3

| pzienżawy |

Oddam
w dzierżawę folwark 120
hektarów pod Wilnem
nad Wilją. Sprzedam
Połocka 14, m. 6. 2093

| Mieszkania |
ii ipokoje

KDL

Pokój | kuchnia
z osobnem wejściem za
35 zł Gazowa 6 m. 1
(przy ul. Mickiewicza).
glądać od 10-ej do 12.

2094

KABODGCZECZIOA
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZZKIA
BROSZURY
AFISZE

L. TWIERZYŃSKIEGG
Mostowa ul. Br.1.

Talston 12-44.

CEsr NISKIM

WED Oi. 
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Bzieje powstania lidzkiego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

'W parę dni potem „Inwalid“ doniósł: „Dnia 28 lutegoposłano zLidy

4 1 rotę żołnierzy i pół szwadronu ułanów a z Wilma rotę leįbgwardji mo-

ge! skiewskiego pulku i pluton kozaków. Oddział ten postępując od st. kolei

żelaznej Olkieniki ku Rudnikom ażeby się połączyć zoddziałem, idącym

z Lidy, napotkał bandę powstańców w lesie Rudnickim. Po krótkiej po-

tyczce, w której raniono trzech żołnierzy i jednego kozaka, rota mo-

skiewska i kozacy rzucili się do lasu i przepędzili bandę, która się roz-

biegła. W. tej potyczce zdobyto 3 fuzje i kosy. Zabito czterechpowstań-

$ ców i konia naczelnika. Banda, rozsypana po lesie na drugi dzień ściganą

|... była przez pułkown. Winberga. Przysłano z Wilna do Rudnik na podwo-

dach 2 roty lejogwardji strzeleckiego bataljonu i rotę lejpgwardji fin-

landzkiego pułku koleją żelazną z Olkienik dla wspólnego działania”.

Sprawozdanie to charakteryzuje niepokój, jaki wzbudził Narbutt

i siły, jakie ściągano na tę jego drobną partję, która wedle słów „Inwa-

zz "lida" odražu się rozpierzchła...

; Pamięć bitwy pod Rudnikami przechowuje  się dotąd wśród ludu.

Żyją jeszcze siarcy, którzy na nią własnemi patrzali oczami. Owi sędzi-

| wi włościanie opowiadają, iż pod Rudnikami walczył nie jeden Narbutt

ale trzy, połączone z sobą partje: Wysłoucha, Poradowskiego i Narbutta.

Zdaje się jednak, iż tu zachodzi pewna omyłka Poradowski bowiem, ob-

jął dowództwo nieco później. Mogła to być partja oszmiańska, ale chy-

| ba na czele jej nie był jeszcze Poradowski. Bitwa zresztą miała miejsce

w d. 25 lutego, gdy, oprócz Narbutta, który najwcześniej wywołał ruch

w pow. Lidzkim — 0 powstaniu innych partyj w gub. Wileńskiej — nie

było wcale słychać. Może więc biły się pod Rudnikami trzy oddziały  wiz| ее 0 ZPA 0O 1стар дао, у i ы

  

 

do tasek mydlanych

Początek o godzinie 4 ej.
z dnem.„Rar. Jatho,

anzig—Lant r Os-

wych «W TWOICH RAMIONACH» *;vs::' Jean Harlow i Clark Gable.1^ śerzciie 56.

partyj Narbutta?... Podanie ludowe mówi jednak inaczej. Wskazują mo-

giłę poległych i z dawną sympatją przelaną z dziadów na wnuki mówią

o Narbucie, Tam tež pod Rudnikami zginął jeden z oficerów rosyjskich,

a na mogile jego stoi nagrobek z odpowiednim napisem.

Narbuit miał zwyczaj dla zamaskowania swych planów rozrzucać

partję na drobne oddziały „dziesiątki”, które się rozpraszały, ukazując

się tu i ówdzie, schodząc się w oznaczonemmiejscu.

Po cofnięciu się Moskali, Narbutt korzystając z chwili, przemknął

się do Podubickich lasów, przeszedł do puszczy Zabłockiej. Potem zna-

lazł się na brzegu puszczy grodzieńskiej. Okoliczni mieszkańcy okazy-

wali wiele sympatji powstańcom, zaopatrując ich w żywność. Wkrótce

jednak Narbutt znów się posunął w stronę Dubicz i tam okopał się w la-

sach, niedaleko wsi Starzycy. ;
Dnia 30 marca nowa nastąpiła bitwa. Powstańcy, siedząc w zasie-

kach, z poza ściany drewnianej prażyli gęstym ogniem atakujących ich

żołnierzy 1osyjskich szerząc śmierć w ich szeregach. Poczem Narbutt,

wymykając się z zasieków, zręcznym manewrem ściągnął nieprzyjaciela

na błotnistą łąkę wśród lasu i tam, grzęznącego po kolana w błocie no-

wym poczęstował ogniem. Roty cotnęły się w nieładzie, zostawiając

sporo trupów.
Po tym nowym, a dzielnym odporze wroga Narbutt znowu zapadł

w puszczę, lecz sława jego imienia rosła, wpadając do dworków i za-

gród szlacheckich, do wsi i miasteczek. Ten i ów, rozgorączkowany wie-

ściami chwytał broń 1 wymykał się z domu, śpieszył do obozu po-

wstańców. 2

W. tym czasie dzienniki urzędowe moskiewskie dawały różne męt-

ne informacje „Siewiernaja Poczta” pisała dn. 30 marca: „Partja Nar-

butta prześladowana przez kapit. Timofiejewa rozbiła się na dziesiątki

i ruszyła ku wsi Zubrowo, zbierając się ponownie za Nowym Dworem.

Dla ścigania Narbutta wysłano z Grodna trzy roty i szwadron ułanów,

prowadzonych przez pułkownika Winberga".

* DrukarniaA. Zwierzyśskiege, Milno, Błostowa Na, A,

151 5+
7 A Vlnte.

   LEZA  
   

Następnie w dni parę „Kurier Wileński" w Nr. 38 donosi: „Wysłano

do pow. Lidzkiego 2 roty lejogwardji pułku Pawłowskiego i 50 kozaków

pod dowództwem kpt. Iimofiejewa. Dn. 30 marca ruszyły one ku wsi

Berszty, gdzie na rzece Kobrze znaleźli most rozebrany przez powstań-

ców. Kozacy przeszli w bród, a piechota po belkach mostu. Oddział

poszedł ku wsi Piłowce. Tu, dowiedziawszy się, iż dowódca bandy

Narbutt i ksiądz Horbaczewski przeszli lasami pod Dubicze kpt. Timofie-

jew tam się udał. Zaledwie łańcuch strzelców wstąpił do lasu, gdy po-

wstańcy, siedzący w zasiekach spotkali go ostrym ogniem. Łańcuch,

podtrzymywany rezerwą rzucił się na powstańców, którzy opuściwszy

zasieki pierzchnęli. Łańcuch ścigał ich w gęstym błotnistym lesie, idąc

po pas w wodzie. Powstańcy 1ozsypali się w różne strony, zostawiając

swe burki kotły i jedną furę. Dalsze ściganie przerwano z powodu zmę-

czenia ludzi. W wojsku zabito 2 raniono 5, Rannych i zabitych powstań-

ców widziano jakoby 25. W tymże czasie został schwytany przez koza-

ków obywatel Jankowski, jadący do powstańców, W. powozie jego zna-

leziono broń, ołów i pud prochu. Oddział, zrobiwszy dnia tego po piasku

d błocie wiorst 50, przybył na nocleg do majątku Nowy-Dwór*.

Narbutt podobno przechodził około Nowego Dworu przemykając się

do puszczy Zabłockiej. W pozostałych podaniach o marszach Narbutta

wspomina się często o bitwie w tem miejscu. Było zaś tam tylko drob-

ne, nieznaczne starcie... Kilkunastu powstańców wybiegło z lasu, chcąc

załatwić sprawunki w miasteczku. Na wracających napadł drobny od-

dział żołnierzy. Przy wzajemnej wymianie strzałów zabity został oficer

rosyjski. Oddział moskiewski w popłochu zawrócił w stronę Ejszyszek,

a powstańcy spokojnie do obozu.
Po bitwie pod Starzynami w Podubickich lasach, partja Narbutta

odpoczywała dni kilka w puszczy grodzieńskiej, znowu w pobliżu wsi Zu-
browo, gdzie miała oddanych sobie włościan. W czasie tego postoju urosła wiara w powodzenie. (C. d. n.)

 ее ее

przyłączyło s.ę do partji kilkunastu ludzi. Poruszyły się żywiej serca,

 

  


