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Majpowažniejzą spółdzielczą instytucją hankową w Polsce jest
CENTRALNA KASA">>>1522 ammmm

I najwyższe oprocentowanie.

O————————„ SKUtkI kryzysu rolniczego.

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE

zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

Wilno, Micklewicza 28 tel. 13-65.

istniejąca od roku 1809 I działająca na całym obszarze Rzpiitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
e wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także
I sprawie publicznej.
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AMMANN
= W okresie Tygodnia Propagandy—czasopsma zrzeszone w Polskim Związku za
== Wydawców Dzienników i Czasopism rozsyłają bezpłatnie egzemplarze okazowe ==

= KTO PRAGNIE BEZPŁATNIE OTRZYMAĆ =
=  egzempiarze okazowe interesujących go wydawnictw =

| proszony jest o zwrócerie się do kióregokolwiek punktu aa
z sprzedaży gezet o pocztówkę, zawierającą wykaz czasopism =

= Bliższe wskazówki w wymienionych pocztówkach. zz

ua

2 komisji hudżetowej Sejmu.
Przemówienie min. Przemysłu I Handiu.

WARSZAWA (Pat). Sejmowa ko--  Wytwórczość polskich hut w ro-
misja budżetowa obradowała dziś ku 1933 doznała znacznego powię-
nad preliminarzem budżetowym Mi- kszenia w porównaniu z rokiem
nisterstwa Przemysłu i Handlu |ubiegłym, pozostawała jednak ciągle

Sprawozdawca pos. Czernichow- na niskim poziomie. Omawiając
ski podkreśla na wstępie, że suma sprawę elektryfikacji, mówca stwier-
preliminowana w tym budżecie jest dza m. in., że na elektryfikcję w
nieproporcjonalna do zakresu prac Polsce potrzebne są jeszcze bardzo
i zadań tego resortu. jwielkie kapitały, W/g fachowej o-

Większą uwagę pos. Czernichow- pinji, w najbliższym okresie 5 lat
ski poświęcił sprawie żeglugi mor- trzeba około „miliardy zł, W ciągu
skiej. Obecny tonnaż morski liczy dalszych 15 lat — 3'/2 miljarda, a
w Polsce 27 jednostek o pojemności potem jeszcze 8 nowych miljardów.
6.056 tysięcy tonn, to jest 1 proc.: Wiobec tego musimy się liczyć z po-
tonnażu światowego, co wskazuje wolnym tylko wzrostem elektryfi-
jak wiele jest jeszcze do zrobienia.|kacji w Polsce.

Dalej referent przeszedł do róż] Rzemiosło, mimo kryzysu, wyka-
patrywania sprawy Urzędu Morskie-|zuje dużą żywotność. Poruszając
go w Gdyni, wskazując, że rozbudo- | sprawy handlu, minister oświadcza,
wa portu postępuje szybko. Portjże musimy walczyć z uprzedzeniem,
gdyński jest największym i najbar- |jakoby polski towar był gorszy od
dziej nowoczesnym portem na Bał- | obcego. Jest to nieprawda. Udział
tyku. Ogólny obrót handlowy w por- |procentowy Polski w obrotach han-
cie zwiększył się do 6 miljonów ;dlu światowego wzrósł za 9 miesię-
tonn w r. 1933. Znaczenie portu cy 1933 roku, w porównaniu z ro-
wzrasta przez rozwój obrotów tran-jkiems 1932, o 0,69proc. Giównem
zytowych. Z obrotów tych wyczuwa zadaniem naszej zagranicznej poli-
się początek wielkiej drogi handlo- tyki handlowej w roku „bieżącym
wej — Bałtyk, morze Czarne. będą: dalsza rozbudowa sieci ukła-

Następnie mówcą omawia spra-|dów celnych z Europą Zachodnią,
wy poszczególnych przedsiębiorstw, |utrwalenie dodatniego bilansu han-
podległych M-stwu Przemysłu i|dlowego, dalszy rozwój obrotów z
Handlu, zaznaczając, że sytuacja ich|Rosją i dążenie do normalizacji sto-
poprawia się stale. sunków z Niemcami, wreszcie dal-

Po przerwie obiadowej, zabrał sza aktywność w stosunku do kra-
głos minister przemysłu i handlu dr. jów zamorskich, : TI
Ferdynand Zarzycki. W zakończeniu p. minister pod-

Na wstępie sweśo obszernego |kreśla konieczność wyciągnięcia z
przemówienia p. minister podkreślił, kryzysu pewnych  konsekwencyj.
że ubiegły rok jest pierwszy odjPierwszą tezą jest pewnik, że po
czasu wybuchu kryzysu, który w|okresie ożywienia przyjdzie okres
skali światowej nie charakieryzuje |depresji gospodarczej. :
się dalszym spadkiem produkcji i Po przemówieniu p. ministra roz-
obrotów. poczęła się długa dyskusja, do któ-

Minister analizuje nasiępnie po-|rej zapisało się 14 mówców. Za-
łożenie gospodarcze w poszczegól- |bierali głos przedstawiciele prawie
nych krajach. wszystkich klubów poselskich. Po-

Rok 1932 był w Polsce okresem |słowie z opozycji nie podzielali po-
wstrzymania postępu kryzysu. |ślądów p. ministra na ocenę sy-
Wskaźnik ogólny produkcji wzrósł jtuacji gospodarczej Polski. Pos. Ry-
przeciętnie w tym roku o 3 proc.|barski (Kl. Nar.) był zdania, że do-
głównie w produkcji dóbr wytwór-|póki nie nastąpiw Polsce przełom
czych, przy niezmienionej prawie |na tle równowagi między przemy-
produkcji dóbr spożycia. Žnaczniej- |stem a rolnictwem, poprawy być nie
szy wzrost obserwujemy w prze-|może. Poseł Langer ze Stronnictwa

myśle włókienniczym. Ruch budo-|Ludowego zarzucał rządowi rzeko-
wlano-mieszkaniowy wzrósł znacz-|my brak linji wytycznej w polityce
mie i spodziewany jest dalszy jego |gospodarczej. Pos. Bień z PPS pod-

wzrost. Wydobycie węgla spadło w |dał ostrej krytyce działaność kar-
porównaniu z rokiem 1932 o 5,47 |teli, twierdząc, że ingereucja rządu
proc. Ogólny eksport węgla w roku|w tej dziedzinie jest za mała.
1933 spadł o 6,37 proc.  

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego.
W niedzielę dnia 28 stycznia o godz. 12,30 w Sali własnej

przy "= zł 11

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
na którem poseł KSIĄŻE SEWERYN CZETWERTYŃSKI

! złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE.
Zarząd Stronnictwa prosi pp. członków o niezawodne przybycie.

Wstęp wolny. Wstęp wolny.

 

KLUB NARODOWY.
W niedzielę dnia 28 stycznia o godz. 5 po południu

w sSall przy ul. Orzeszkowej 11

Poseł KSIĄŻE SEWERYN CZETWERTYŃSKI wygłosi odczyt na temat:

- Budżet Polski na r. 1934-5.
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 gr.

codziennie.
  

 

PARYŻ. Pat. — Pod wpływem
ogólnego oburzenia, mającego
swój wyraz w manifestacjach u-
licznych, ujawniła się dziś w iz-
bie pewna zmiana poglądów na
akcję rządu w związku z aferą
Stawiskiego.

Ogłoszone wczoraj kary na
urzędników policyjnych nie za-
dowoliły ani socjalistów ani ne-
osocjaiistów. :

Obie te grupy, które dotych-
czas podtrzymywały rząd, wy-
powiadają się w różnej formie
za powzięciem decyzji, któraby
odwróciła krytyki w samej izbie.
W kołach politycznych sytua-

cja oceniana jest bardzo powa.
żnie. Skoncentrowany atak рга
wicy i skrajnej lewicy oraz zmia-
na stanowiska Socjalistów obu
odcieni tym razem może dopro-
wadzić do silnego zachwiania
stanowiska rządu.

PARYŻ (Pat). Popołudniowe po-
siedzenie parlamentu rozpoczęło się
w aimosierze dużego podniecenia.

Po przyjęciu szeregu projektów
w sprawach drugorzędnych, zabrał
głos deputowany prawicowy Hen-
rict, znany z ostrych wystąpień
przeciwko rządowi w czasie jednego
z ostatnich posiedzeń parlamentu. —
Już samo pojawienie się tego depu-
towanego na trybunie wywołało
wrogie okrzyki pod jego adresem ze
strony posłów radykalnych i neoso-
cjalistycznych.

Dep. Fenriot na wstępie swego
przemówienia zaznaczył, że — jak
wynika z wiadomości prasy — spra-
wa Stawiskiego jeszcze raz zostanie
©droczona z powodu skradzenia nie-
których akt tej sprawy. Dalej mów-
ca zwraca uwagę, że gen. Barbier de
Fourtou, członek rady nadzorczej
jednego z towarzystw Stawiskiego,
był broniony w roku 1932 przez pre-
mjera Chautemps. Mówca zapew-
nia, że nazwisko ministra sprawie-
dliwošci iiguruje w aktach sprawy
aierzysty Sacazana. Sprawy sądo-
we, zdaniem mówcy, nie rozwijają
się normalnie, gdyż wpływy parla-
mentarne i rządowe zmieniają ich
bieg.

Wi tejże chwili dep. Bouesse
przerywa mówcy, wołając: „lle pie-
niędzy otrzymał pan za swe wystą-
pienie? Dep. Bouesse zapowiada
przytem, że oczekuje śwadków dep.'
Henriota, poczem, podchodząc aż do|
trybuny, obrzuca mówcę gradem in-
wektyw.

Wywołuje to niezwykie oburze-
nie. Prawicowi deputowani biją w
pulpity, komuniści wznoszą okrzyki
i śpiewają międzynarodówkę.

Przewodniczący każe opróżnić
trybunę, poczem posiedzenie prze-

| rywa.
PARYŻ (Pat). Po wznowieniu po-

siedzenia Izby Henriot wytacza sze-
reg dalszych ciężkich zarzutów pod
adresem czynników rządowych,
m, in. ministra Dalimier, w związku
z ałerą Stawiskiego. W: zakończeniu
mówca domaga się odesłania do ko-

“Wilno, SrodaY24
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OGŁOSZENIA:

Izbę projektu, z wzmianką, wyraża-
jącą nieuiność ludziom, którzy osła-
niali działalność oszustów.

Po tem przemówieniu zabrał głos
premjer Chautemps, odpierając za-
rzuty postawione przeciwko rządo-
wi. M, in, premjer podkreśla, že
min. de Monzie nigdy nie był adwo-
katem Arletty Simon (pózniejszej
pani Stawiskiej), a jeżeli chodzi o
Paul-Boncoura — to rola jego była
zupełnie naturalna. Jeśli chodzi o
rolę samego premjera w sprawie gen.
de Fourtou, to istotnie bronił on tego
generała, który miał piękną prze-
szłość wojenną, ale zgodził się wejść
do rady nadzorczej па niepo-
myślnych warunkach. Generał za-
sługuje więc na pobłażliwość.
W tejże chwili jeden z deputo-

wanych komunistycznych przerywa
premjerowi okrzykiem: „Pan otrzy-
mał za to pieniądze!“

Premjer Chautemps zaznacza, że
w tym czasie nie był również depu-
tewanym. Minister Cot — ciągnął
dalej premjer — występował rów-

PRENUMERATA: miesięczna 4

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem

druku mogą być przez Adminis
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Atera bujońska znoou o Izbie Deputowanych.
Votum zaufania dla rządu.

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim. przed tekstem i w

nież w przytoczonej aierze Afire-
teurs Rćunis, nie był jednak wów-
czas deputowanym. Dobra wiara
ministra sprawiedliwości Raynaldy
w sprawie Sacazana została również
udowodniona. Następnie minister
rozprawia się z zarzutami, skiero-
wanemi przeciwko ministrowi Bon-
netowi.

Dep. Henriot — ciągnie premjer
— twierdził, że w razie przeprowa-
dzenia rewizji w pewnym banku,
możnaby _ znaleźć niespodzianki,
Minister sprawiedliwości zarządził
rewizję w tym banku, Prawdopo-
dobnie odbywa się ona w tej chwili.
Minister uważa wszelkie oskarżenia,
podniesione w Izbie, za fałszywe,
albo też świadczące o złej woli,
W KOŃCU CHAUTEMPS PO-

STAWIŁ KWESTJĘ ZAUFANIA
PRZY WNIOSKU HENRIOTA.
W GŁOSOWANIU WNIOSEK

HENRIOTA UPADŁ  WIĘKSZO-
ŚCIĄ 367 GŁOSÓW PRZECIWKO
201.

 
Dalsze manifestacje wParyżu.

PARYZ (Pat.) Wczorajsze wie
czorne manitestacje przeclągnę-
ły się do pėžneį nocy. Utarczki

 

Rozpacziiwa obrona Austrji

policji z manifestantami trwały
do godziny 2 w nocy. Policja do-
kenała z górą 800 aresztowań.

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

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
miejsca o 25 proc. drożej.
trację dowolnie zmieniane.

Terminy

  

Obuwie
SPACERÓWE, BALOWE,
NARCIARSKIE, ŁYŻWIAR-
SKIE, oraz KALOSZEi t.d.

LA BELCEN
TYLKO DO 5-60 LUTEGO,

Й. NOWICKI. Wilno, Vielka 30.

Dzień ów. Agnieszki w Watykanie.
MIASTO WATYKAŃSKIE. (K.

A. P.). Wczoraj, jako w uroczystość
św. Agnieszki, po solennej Mszy św.
w bazylice św. Agnieszki błogosła-
wiono dwoje jagniąt, które, przenie-
sione następnie do Watykanu ofia-
rowano do kapituły bazyliki św. Ja-
na na Lateranie Ojcu św. Papież
otrzymane jagnieta polecił przesłać
do klasztoru Sióstr Benedyktynek
przy bazylice św. Cecylji, gdzie będą
hodowane aż do Wiejkiejnocy, kiedy
ostrzyże się je, aby z otrzymanej weł
ny sporządzić paljusze przeznaczone
dla arcybiskupów, 
 

przeciwko zachłanności hitleroweów.
LONDYN (Pat). Poseł austrjacki

baron Frankenstein odwiedził mini-
stra spraw zagranicznych Simona z
polecenia rządu austrjackiego.

Baron Frankenstein miał oświad-
czyć, że podminowanie republiki
austrjackiej przez elementy  hitle-

„Weltblatt** donosi, że rządyNie-|
miec, Francji, Anglji i Włoch otrzy-
mały odpisy dokumentów, które do-
wodzą, że centrum akcji terrory-
stycznej przeciwko Austrji znajduje
się na terenie Niemiec, Rząd au-
|strjacki zawiadomił, że będzie zmu-

GENEWIA (Pat). Przed wyjaz-

dem na kilkudniowy urlop sekre-
tarz generalny Ligi Narodów Avenol

pr zarządzenia na wypadek,

śdyby Austrja zwróciła się ze skar-

śą na Niemcy do Ligi Narodów i
rowskie doszio już do tego stopnia, | szony przedstawić sprawę terroru |gdyby zaszła konieczność zwołania
że Austrja widziała się zmuszona za- niemieckiego na iorum międzynaro- nadzwyczajnej sesji Rady Ligi.
żądać w Berlinie wiążących zapew-
nień rządu niemieckiego, że ani czy-
ha na całość i niepodległość repu-
bliki austrjackiej, ani też nie będzie
popierać nawet pośrednio tego ro-
dzaju akcji hitlerowców. O ile od-
powiedź niemiecka nie wypadnie po-
zytywnie, rząd austrjacki zmuszony
będzie zwrócić się o ochronę i opie-
kę do Ligi Narodów i zażądać zwo-
łania nadzwyczajnego posiedzenia
Rady Ligi.

Poseł austrjacki wyrazić miał pod
adresem rządu brytyjskiego życze-
nie kanclerza Dolliussa, aby Wielka
Brytanja udzieliłą Austrji w tej sy-
tuacji swego poparcia.

Minister Simon zapewnić miał
posła austrjackiego, że rząd brytyj-
ski uczyni wszystko, co jest w jego
mocy, aby uchronić Austrję od
wstrząsu i niebezpieczeństwa.

WIEDEŃ (Pat). Rząd dr, Doll-
fussa zapowiada ostrą walkę z ter-
rorem narodowych socjalistów, za-
równo w drodze represyj wewnątrz misji artykułu i, omawianego przez

Wedle pogłosek, obiegających w
kołach politycznych, jeszcze w tym.

plenum Sejmu tezy konstytucyjne
poCata.

Ponadto,
BB., mają być uchwalone pelno-
mocnictwa dla Prezydenta Rzplitej,

WARSZAWA. Pat.— W-g danych
P.U.P.P., liczba bezrobotnych na te-
renie całego państwa w dn. 20 sty-
cznia r.b. wynosiła 386,825 osób, co

Akcja germanizacyjna polskich

Gwałtowny wzrost bezrobocia,

  

Germanizowanie nazw polskich na Siąsku
Opolskim.

kraju, jak i akcji międzynarodowej.

(DALIS TEST TIA A MPI O INK

Wciąż nowe pogłoski
aby w granicach tych tez zmienił
ordynację wyborczą. Jednocześnie

rów na podstawie nowej ordynacji
jak mówią w kołach|wyborczej jeszcze w przeciągu roku

bieżącego.

stanowi wzrost bezrobocia w sto-
sunku do tygodnia ubiegłego o
18,189 osób.

nie Śląska Opolskiego, posiadające-
nazw miejscowości na terenie Śląska |go przeważający fubylczy element
Opolskiego trwa w dalszym ciągu, |polski, nie spotkamy się już z żadną
nabierając z każdym dniem na natę- |polską nazwą miejscowości śląskich.
żeniu. Niedaleka będzie—w związku Ostatnio, na skutek zarządzenia
z wzmożeniem tempa przemiany do-|ministerjalnych władz pruskich, gmi-
tychczasowych nazw polskich ma|na Dąbrówka została przechrzczona 

dowem.
®

W dobie „г

WASZYNGTON (Pat), Komisja
„spraw morskich przyjęła jednogłoś-
nie projekt ustawy, przewidującej

" STOKHOLM, Pat.—Prefektura po-
licji pestanewiła zamknąć siedzibę

PARYŻ. (Pat).  Ustąpienie japoń-
skiego ministra wojny Araki — zda-
niem ,Journalu* — może wywołać
nieprzewidziane następstwa. W ży-
ciu poiltycznem  Japonji osoba gen.
Araki była podporą obecnego rzą-
|du. Dziennik obawia się, czy gabi-
|net Saito zdoła się ostać w obec-
|nych trudnych warunkach. Nie mo-
żna w tej chwili przewidzieć, w ja-

 
 Podczas dyskusji nad budżetem

niowych.
Z przemówienia tego, które za-

|mieściliśmy w n-rze piątkowym
| (z dn. 19 b. m.) powtarzamy następu-
jjący urywek, poświęcony Kościołowi
katolickiemu:

„Zrozumienie, że konkordat jako układ

między stolicą Apostolską a Rzeczpospolitą

jest aktem obustronnym, który wraz z

wszystkiemi swemi konsekwencjami obie

strony wykonywać i szanować są obowią-

zane — zaczyna pomału docierać do świa-

domości nawet tych, dla których zrozumie-
nie tej obopólności nie było zawsze jasne”.

Na to odpowiada Katolicka Ag.
Prasowa:

„Całkowicie podzielamy zdanie
p. premjera, že konkordat jako układ
między Stolicą Apostolską a Rze-
cząpospolitą Polską jest aktem obu-
stronnym, który wraz z wszystkiemi
swemi konsekwencjami obie strony
wykonywać i szanować są obowią-

ozbrojenia*.
Ameryka buduje flotę wojenną.

„budowę 120 nowych statków wo-
jennych.

Hitlerowcy w Szteholmie.
narodowych socjalistów w Stok-
holmie.

Po ustąpieniu japońskiego min. wojny
kim kierunku rozwinęłaby się sy-
tuacja polityczną w razie ustąpienia
„obecnego rządu, czy nastąpiłoby
stworzenie nowego gabinetu parla-
mentarnego, czy też rząd jedności
|narodowej. W każdym razie — zda-
jniem dziennika — w najbliższym
,czasie należy oczekiwać bardzo
,ważnych wydarzeń w dziedzinie we-
'wnętrznej polityki japońskiej.

Czy konkordat jest wykonywany?
'oświadczeniu, pozwalamy sobie po-

miesiącu, prawdopodobnie w przy-|rozchodzą się wieści, że obecna sesja | Min. W. R. 1 О.P. p. min. Jędrzeje- dać do wiadomości p. ministra W, R.
szłym tygodniu zgłoszone zostaną na|Sejmu zdaje się być ostatnią i że na-  wicz „wygłosił dłuższe przemówienie, M O. P. co następuje:

leży spodziewać się nowych wybo- w którem dotknął też spraw wyzna-! 1. W niektórych sprawach uzgo-
| dnionych w wykonywaniu konkorda-
tu, np. dotyczących wykładów reli-
gji w szkołach niejednokrotnie wła-
dze szkolne nie respektują zawar-
tych umów. Władze szkoine bez po-
rozumienia z władzami duchownemi
zmniejszają liczbę godzin nauki reli-
£ji, nie mianują księży prefektėw,
skutkiem czego wiele szkół niema
nauki religji i t. d.

2. Szereg kierowników szkół wy-
powiedziało walkę stowarzyszeniom
religijnym na terenie szkoły, wpro-

utrudniając tem samem zadanie wy-
chowania religijnego duszpasterstwa
szkolnego.

3. Jest jeszcze wiele spraw, obję-
tych konkordatem, a niewykonanych
nad któremi pertraktacje przeciąga-
ją się w: nieskończoność, jak np.
sprawa hipotek kościołów i budyn-
ków kościelnych”,  niemieckie — chwila, kiedy na tere-|na „Eichtal', (ZAP), zane. Opierając się na powyższem

wadzonym przez księży prefektów, -
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Mała Ententa.
Jak już donosiliśmy, przybyli do

Zagrzebia w niedzielę ministrowie

spraw zagranicznych: Jugosławii —

Jewticz, Rumunji — Titulescu i Cze-

chosłowacji — Benesz. W  ponie-

działek odbywały się narady, we

wtorek zaś trzej ministrowie udali

się do Belgradu, gdzie przyjęci zo-

stali na audjencji przez króla Ale-

ksandra.

Kiedy przed trzynastu laty po-

wstałą Mała Ententa, traktowano ją

początkowo w kołach wielkiej dy-

plomacji dość lekko, jako twór sezo-

nowy. Zawdzięczając przedewszyst-

kiem min. Beneszowi, który, jak

wiadomo, od samego początku, bez

przerwy, kieruje polityką Czecho-

słowacji, Mała Ententa skompliko-

wała się. skrzepłą i stanowi dziś

pierwszorzędny czynnik palityczny

w środkowej Europie. Jakkolwiek

Małą Ententę tworzą trzy mniejsze

państwa, w połączeniu stanowią one

potężne mocarstwo, co znowu przy”

pisać należy ich harmonijnej, zgo-

dnej współpracy, którą w ciągu tych

trzynastu lat niezmąciła najmniejsza

niezgoda.

W. polityce jest Mała Ententa

rzeczniczką pokoju, opartego

na istniejących trakta-

tach, na których straży stoi nie-

złomnie. Dowodzi tego cała jej do-

tychczasowa działalność, która roz-

wijała się i rozwija nadzwyczajnie

konsekwentnie w kierunku od po-

czątku wytyczonym. Że Mała Enten-

ta potrafi skutecznie bronić swego

stanowiska i przeciwstawić się na-

wet silnemu i wpływowemu  prze-

ciwnikowi, tego przykładem jest

stanowisko, jakie od sze-

regu lat już zajęła w sto-

sunku 'do Mussoliniego i

jego rewizjonistycznych

dążeń

WY głośnej w r. 1928 sprawie prze-

mycania w St. Gothard broni do Wę-

gier, Mała Ententa wystąpiła z ener-

gicznym protestem, piętnując dwuli-

cową grę Włoch. W r. 1930, kiedy

mówiono o restauracji Hab-

sburgów, pod protektoratem

Mussoliniego, Mała Ententa sprzeci-

wiła się stanowczo, oświadczając, iż

próba taka zlikwidowana zostałaby

w przeciągu trzech dni. W; maju

1931 r. ostro przeciwstawia się pla-
nowi austro - niemieckiej

unji celnej, 'uważając, że byłby

to wstęp do politycznego „An-

schlussu“, ze wszystkiemi jego

konsekwencjami, które niechybnie

doprowadziłyby do wielkich prze-

wrotów: w Europie.

Ostatnio Mała Ententa, która po-

czątkowo obejmowała wyłącznie

dziedzinę polityki, zwłaszcza ze-

wnętrżnej, coraz większą wagę kła-

dzie na sprawy $ospcdarcze,

dążąc do połączenia w jedną całość

gospodarczą wszystkich k rajėow

naddunajskich.

W. myśl tego program obecnej

konferencji w Zagrzebiu objął za-

równo zagadnienia polityczne jak i

gospodarcze. Jak dowiadujemy się,

w pierwszym rzędzie omawiana by-

ła sprawa rozbrojenia, przy-

czem wszyscy trzej przedstawiciele

trzech państw zgodnie slanęli na

(stanowisku, że nie może być

rozbrojenia bez gwaran-

cyj. Jak wiadomo, jest to teza fran-

cuska, co teź podkreślono podczas

dyskusji, kładąc szczególny nacisk

na konieczności ścisłej współ-

pracy z Francją, z którą sto-

sunki coraz stają się bliższe i bar-

dziej serdeczne.

"Drugim punktem, który zajął

uczestników konferencji była spra-

wa reformy Ligi Narodów.

Nie przecząc potrzebie pewnych

zmian w statucie Ligi, Mała Ententa

stoi na stanowisku, że równo-

uprawnienie mniejszych

państw z wielkiemi mocarstwami

musi pozostać podstawą Ligi Naro-

dów. Uchwała ta jest wyraźnie skie-

rowana przeciwko  Mussoliniemu,

który, jak wiadomo pragnąl, by Li-

gę zastąpić paktem czterech mo-

| carstw, w którym Francja zostałaby

odosobniona.

Po raz pierwszy na konferencji

Małej Ententy była tak szeroko о-

mówiona kwestja Bałkańska

w związku ze zmianami, jakie

ostatnio tam zaszły, wobec zbliże-

mia Bułgarji do Rumunji i Jugosła-

wji. Konferencja postanowiła wszel-

kiemi siłami popierać sprawę

paktu bałkańskiego, który

w połączeniu z Małą Ententą miałby

utrwalić pokój w tej części Europy

Listy posła Dury.

Ostatnio prasa sanacyjna drukuje

listy dwóch nowych posłów sanacyj-
nych, pp. Chyba i Dury.

WI szczególności Jan Duro roz-

wodzi się obszernie na temat najroz-

maitszych bezeceństw, które skłoni-

ły go do opuszczenia szeregów opo-

zycji i przejścia do ugrupowań, loku-
jących się w pobliżu korytka.

(W) odpowiedzi „Robotnik* przy-
przypomina pos. Durze, jak to w dn.

1 września 1932, gdy postawiono mu

zarzut, że się kuma z sanacją i pro-

wadzi rozmowy ze zdrajcami, obu-

rzył się ogromnie i na posiedzeniu

klubu parlamentarnego Stronnictwa

Ludowego złożył oświadczenie któ-

re zostało dosłownie zaprotokuło-
wane.

Brzmi ono tak:
„Pos. J. Duro stwierdza całą obłudę i

bezczelność w robocie t. zw. Stronnictwa

agrarno-chłopskiego. Oświadcza, iż jeżeliby

oni rozgłaszali o nim jako o tym, który ma

przejść do „sanacji”, to pismo, jakie otrzy-

mał od nich podarł. Całą duszą gardzi „sa-

nacją“, uważa jej robotę za podłą i nigdy

do niej nie pójdzie”.

Oświadczenie to zaopatruje „Ro-

botnik” w następujący komentarz:
Takie oświadczenie złożył p. J. Duro.

Kiedy „žyciowo“ przekonał się, że mandatu

od chłopów nie otrzyma—zdecydował się

iść do „podłej roboty”. Jednak „sanacja”

nie przyjęła go do siebie wprost. Kazała mu

iść do „obłudnej i bezczelnej* roboty z pod

znaku Kulisiewicza.

Ferment w obozie sanacyjnym.

W numerze wczorajszym poda-
liśmy za prasą warszawską pogłoski
o nieustającym fermencie w łonie

sanacji na tle ustawy o uposażeniach

oraz projektu „elity', który wyrzu-

ca poza nawias wpływów politycz-

nych olbrzymie rzesze członków

18-ej brygady.
Pogłoski te znajdują potwierdze-

nie w tem, co pisze organ młodej sa-

nacji „Państwo Pracy”.
ÓW. spoteczeństwie rozwija się pęd do

tworzenia nowych stronnictw, skupiania się

i łączenia pod znakiem rewizji dotychczas

istniejących programów politycznych. Ob-

serwujemy w każdym razie to zjawisko na

terenie wielkiego obozu politycznego Mar-

szałka Piłsudskiego. Powstaje znów do ży-

cia przygaśnięta Partja Pracy, zmontowana

przed laty przez secesję wyzwoleńców z

Kościałkowskim, Bartlem, Baraiskim na

czele. Zakłada się (a przynajmniej prowadzą

się już w tej mierze rozmaite pertraktacje

pomiędzy ludźmi) nowa polska polityczna

partja solidarystów. Niewiadomo, czy aby

to już wszystko.

To wszystko stara się organ mło-

dych sanatorów przedstawić jako
zjawisko „zdrowe”, a nawet „pocie-
szające', ponieważ oznacza ono

| że nie sam tylko Legjon Młodych ma

grube zastrzeżenia, co do rolipewnych

grup, reprezentujących w BBWR. klasy po-

| siadające, nie wierzy w szczerość ich sto-

sunku do spraw państwowych, skoro tylko

 
kolidują z interesem ich kieszeni — nie wi-|

! dzi možnošci budowania twėrczej drogi roz-

woju państwa z niemi razem i pod jednym

dachem. Na lewem skrzydle obozu znajdują

się w większości ludzie, związani z walką o

niepodległość i o Polskę ludową, — nic
dziwnego, że pomimo największych wysił-

ków, pomimo pięcioletniej próby, trudno im

uzgodnić swój pogląd na przyszłość Polski

z konserwatystami i ugodowcami, lub też z

przemalowanymi endekami, z których się

składa grupa lewiatańska.

„Strażnica
IW: piątym roku tego wydawnic-

twa ukazał się numer 6-ty „Strażni-
cy Harcerskiej', organ harcerzy na-
rodowych (Warszawa, Kopernika 30
pokój Nr. 408).

Numer ten zawiera interesujące
wraženie z Jamboree w Godėle na
Węgrzech, skreślone przez „Uczest-
nika“.

Obok tego Sas daje doskonale 0-
pracowany plan pracy družyny.

Sensacyjne szczegėly o kierunku,
w jakim oddziaływa na młodzież
szkolną „Straż Przednia” i Legjon
Młodych, przynosi ortykuł redak-
cyjny pt.: „Harcerstwo, Straż Przed-
nia, Legion Młodych”.

| Na podstawie dokumentów udo-
"wądnia autor że obecne władze har-
cerskie zachęcają do współdziałania

Pastarzy-,żydzi
„Moment“ z 11 bm. w depeszy

ż. a. t. z Zurychu donosi:
„Pewna liczba niemieckich protestanc=

kich pastorów, którzy na podstawie „para-

grafu aryjskiego” zostali usunięci ze swoich

dotychczasowych stanowisk w Niemczech,

 
W związku ze zmianami w uposa-

żeniach urzędników państwowych,
które nastąpią począwszy od 1 lute-
go rb. opracowana została instrukcja
w sprawie wypłat zasiłków wyrów-

na podstawie stanu dzisiejszego i
granic obecnych.

W, dziedzinie gospodarczej prze-
dewszystkiem omówiono planową
współpracę trzech państw: Czecho-

słowacji, Rumunji i Jugosławii, pod-
kreślając konieczność  porozu-
mienia gospodarczego Z

Austrjąi Węgrami,co by bar- 
 

«prasy

 

Zasiłki wyrównawcze dia urzędników.

DZIENNIKMILEASKA

Nam się jednak wydaje, że te
„pocieszające“ i „zdrowe” objawy
sanacji na zdrowie nie wyjdą.

On jeden to zauważył.
Pisaliśmy niedawno na tem miej-

scu że tak zwani eliciarze nigdy kry
zysu pokonać nie potrafią, bo go nie
widzą i nie odczuwają, a walka z
wrogiem niewidzialnym jest nie-
możliwa.

Jest nawet taki jeden poseł sana-
cyjny, nazwiskiem Wolczyński, któ-
ry wystąpił z obszernym artykułem,
dowodzącym, że kryzys w Polsce
już przeminął.

WĄ każdym razie, jeśli tego nikt
inny nie zauważył, to pos. Wolczyń-
ski jest tym wyjątkowym mężem
opatrznościowym, który nie tylko
spostrzegł ucieczkę z Polski kryzy-
su, ale nawet to cząrnem na białem
w łódzkiej s„Republice* wydrukował.

Kto nie wierzy, niech czyta:
„Możemy wysoko nosić głowy, możemy

być wszyscy dumni i możemy stwierdzić

bez obawy, że my, że Polska, ten kryzys

przeszła jak organizm zdrowy, że nie zała-
maliśmy się w trudnościach, nie ulegliśmy

piętrzącym się zwałom coraz to nowych

problemów. Mamy śmiałość stwierdzić, że

udowodniliśmy, jak  sołidarnością walczy

się, jak solidarnością się zwycięża”.

Swoją drogą nadzwyczajna spo-
strzegawczość!

Czy jednak p. poseł nie poplątał
dwóch rzeczy: Polski z BB?

Że dla dygnitarzy z BB, szczegól-
nie tych wyższych, po ostatnim prze-
szeregowaniu urzędników kryzys
mógł minąć, w to wierzymy, ale dla
Polski nawet „dno kryzysu wydaje
się czemś jeszcze bardzo odległem.

Dygnitarze bez matury.
W gimnazjum -'w Brześciu wyda-

rzył się zabawny wypadek, który tak
opisuje „Gazeta Warszawska”:

„Podczas wizytacji szkoły przez kura-

tora i dyrektora departamentu min. Oświa-

ty, przy pożegnaniu z VIII klasą życzono

absolwentom pomyślnej matury, na co je-

den z uczniów odpowiedział — „nawzajem”,

Podczas dyskusji na plenum Sej-

mu w dniu 16 bm. nad znowelizowa-

niem (trzeciem z rzędu w ciągu nie-

spełna lat dwóch! dotychczasowej

ustawy o lzbach Przemysłowo-Han-

dlowych) wyszedł na jaw szereg

szczegółów prawodawczych, mają-

cych — nawet w naszych czasach —

posmak sensacji.

W myśl złożonego Izbom prawo-

dawczym wnioskom, ma być utwo-

rzony Związek Izb Przemysłowo-

Handlowych. Związek ten ma pod-

jąć jakieś nieznane bliżej pożyteczne

zadania, czy instytucje. Ma to spo-
wodować przeszło miljon nowych

obciążeń dla przemysłu.
Ale to jeszcze nie wszystko.

Ma być zmieniona obecnie obo-
wiązująca ordynacja wyborcza do

Izb Handlowo-Przemysłowych.
Dotychczas obowiązywał przepis

ustawy z roku 1927 (art. 16-ty), że

prawo do udziału w wyborach do

Izb Przemysłowo - Handlowych ma

przysługiwać tylko tym zrzeszeniom

gospodarczym, które powstały co-

najmniej na trzy lata przed datą

wyborów.
Ten przepis artykułu 16-g0 ma

być zawieszony. na lat dwa — do

końca roku 1933.
Poco?
W uzasadnieniu czytamy: ,prze-

pis ten, w zasadzie słuszny, możesię

stać przejściowo niecelowy'.

„Przejściowo niecelowy*”* — @а-

czego?
Odpowiedź na to pytanie daje la-

koniczny odsyłacz w końcu uzasad-

nienia: ze względu na nowe brzmie-

nie Ustawy Przemysłowej.

I w tem leży cały sekret tego na-

pozór niezrozumiałego zawieszenia

art. 16-50.
Okazuje się bowiem, że jedno-

cześnie z nowelizacją Ustawy o lz-
bach P.-H. rząd wniósł projekt no-

wej Ustawy Przemysłowej i ta wła-

śnie nowa ustawa zawiera w dziale

V-ym przepisy, tłómaczące powód

zawieszenia art. 16-g0.
Dział V Ustawy Przemysłowej w 

nie wiedząc widocznie, iż obaj dygnitarze

matury nie mają. Odpowiedź potraktowano

jako złośliwy żart i polecono ucznia zwol- |

nić. Dopiero po paru tygodniach zreflekto-

wano się widocznie i na skutek polecenia

kuratorjum przyjęto go z powrotem".

Niedyskrecje. !
Popelnia je „ABC“, pisząc w

rubryce: „Pod ostrym kątem'':
Dotychczas za fachowca od pośredni-

ctwa w różnych skomplikowanych  intere-

sach, wymagających takiej lub innej inter-

wencji państwa, uchodził znany poseł W.W,

Obecnie ma on konkurenta, obdarzone-

go niemniejszym darem perswazji w stosun-

ku do urzędników państwowych. Konkuren-

tem tym jest niejaki inżynier R., który tem

się różni od wspomnianego posła, że nie-

dawno został ochrzczony.

Swoją drogą dobrze byłoby skończyć z

typem... pośrednika do rządu. )

Nie jest także dyskretną inna
„wzmianka pod nagłówkiem: , Mówią,'
фер !

Dziwna historja wydarzyła się z t. zw.
wywiadowniami handlowemi. Oto Minister-|
stwo Przemysłu i Handlu popiera jedną wy-|

wiadownię, a sfery przemjsłowo-handlo-|

ме — drugą.

Niewiadomo, jak się skończy ta walką

konkurencyjna pod auspicjami wysokich

czynników.
I

Harcerska.
ze Strażą Przednią. A oto szereg u-
stępów z tygodnika,,Państwo Pracy”,
który jest organem Legjonu Mło-
dych, ściśle zespolanego ze Strażą
Przednią:

„W przyszłości grozi nam  niebezpie-
czeństwo ze strony dwóch  międzynarodó-
wek: Akcji Katolickiej i komunistów.”

A obok tego tak siormulowana
zasada stosunku młodzieży obu płci:

„wskazane i słuszne, aby młodzi lu-
dzie kochali się i żyli ze sobą, a w sprzyja-

jących warunkach gospodarczych, skoro
stosunek zapowiada się trwalej, mieli ze so-

dzieci... Przelotny stosunek można zawią-
zać z kobietą każdego środowiska..."

Takie wzory podsuwane są har-
cerzom przez obecnych  kierowni-
ków z Legjonu Młodych.

w Szwajcari.
osiedliła się w Szwajcarji. Zwrócili się oni

do miejscowego zarządu kościoła prote-

stanckiego z prośbą о danie im zajęcia.
Omówieniem tej sprawy zajmuje się praw-

dopodobnie szwajcarski Synod  prote-

stancki”,

 
 
jnawczych. Zasiłki wypłacane będą
w sumach zaokrąglonych do cyfr po-
dzielonych przez 5, przyjmując kwo-
tę od 2.50 zł. wzwyż, za 5 zł.

|dzo dodatnio wpłynęło na podniesie-
nie stopy gospodarczej Europy Środ-

kowej.
Na końcu jako zwykłe cete-

rum censeo podkreślono sta-
mowczą wolę państw Małej En-
tenty przeciwstawienia się

wszelkim zakusom rewi-
zjonistycznym,  

OCHRONA
Wniesiony został do Sejmu projekt u-

stawy o ochronie przyrody. Sejm dnia 20

marca 1931 r. uchwalił rezolucję, wzywają-

cą rząd do przedstawienia Izbom Ustawo-

dawczym projektu ustawy o ochronie przy-

rody, podobnej zaś treści rezolucję uchwalił

Senat dnia 5 marca 1932 r. Wniesiony pro-

jekt ustawy czyni zadość tym rezolucjom.

Według tego projektu ochronie podlegają

twory przyrody, a więc ziemia, jej ukształ-

towanie i formacje,

nerały itd, których zachowanie leży w in-

teresie publicznym ze względów nauko-

wych, historycznych, estetycznych etc., o

ile uzna to władza państwowa. Ochrona

polegać może m. in. na zakazach dokony-

wania zmian w przedmiocie lub jego oto-

| czeniu, na zakazach używania i użytkowa-

nia przedmiotu, jak: polowania, rybołóstwa,

ścinania drzew etc., na zakazach zbywania,

nabywania, oraz  wywożenia zagranicę

przedmiotów, objętych ochroną, na zaka-

zach dokonywania podziału terenu, wzno-

szenia budowli, na ograniczeniu dostępu do

danego obszaru.

Do wydania stosownych zarządzeń upo-

ważnieni są wojewodowie po  zosięgnięciu

opinfi Państwowej Rady Obrony Przyrody.

Projekt ustawy przewiduje utworzenie reje-

strów: centralnych i wojewódzkich, do któ-

rych wpisuje się ostatecznie zarządzenia,

zwierzęta, rośliny, mi- !

Organizacje „przymusowe“.
projektowanem przez rząd brzmie-
niu (Druk Sejmowy Nr. 784) га-`
wiera na str. 4-ej warunku, w jakich!
powstawać mają w przyszłości zrze-|
szenia gospodarcze.

Dowiadujemy się więc z art, 76,
że na wniosek trzech „samoistnych
przemysłowców” Minister Handlui
Przemysłu może nietylko zezwolić
na utworzenie zrzeszenia gospodar-
czego, lecz władny jest nadać temu
zrzeszeniu charakter „przymusowy”.

Na mocy art. 77 tegoż prawa Mi-
nister H. i P. może uczynić przymu-
sowem należenie do tego zrzeszenia
przemysłowców danego okręgu, na-
leżących do jednego lub kilku dzia-
łów przemysłu i wreszcie art. 78 sta-
nowi, że ci przymusowi członkowie
obowiązani będą płacić składki
członkowskie pod rygorem ściągnię-
cia ich w drodze administracyjnej...

Tak będą mogły powstawać
„Zrzeszenia“ gospodarcze, według
nowej Ustawy Przemysłowej. A że
nowe wybory do lzb H.-P, odbyć się
mają w roku 1935, więc chodzi o to,
ażeby na te dwa lata usunąć prze-
szkodę, istniejącą w art. 16-ym Or-
dynacji Wyborczej i pozwolić na
tworzenie „przymusowych”*  organi-
zacyj, które już nie będą krępowane
warunkiem trzyletniego istnienia
przed wyborami.

Szczegóły te ujawnił w swem
przemówieniu na plenum Sejmu w
dniu 16 bm. poseł Klubu Narodowe-
go S$. Zieliński. Przemysł ma tedy
przed sobą nowe perspektywy. Do
wyborów w roku 1935 staną nietyl-
ko normalne organizacje gospodar-
cze, reprezentujące potrzeby i inte-
resy sfer gospodarczych, lecz i przy-
musowe zrzeszenia, reprezentujące
obok sankcji Ministra Przemysłu i
Handlu jedynie inicjatywę trzech
„samoistnych przemysłowców”.

Tak wygląda w świetle nowego
prawodawstwa gospodarczego prze-
pis Konstytucji przyznający obywa-
telom państwa w art. 108 prawo „za-
wiązywania stowarzyszeń i związ-
ków,

PRYRGODY.
dotyczące ochrony przyrody. Przewidziane
jest w projekcie tworzenie parków narodo-

wych na obszarze conajmniej 300 ha. Kie-

„rownictwo i nadzór nad ochroną przyrody

sprawują minister W. R. i O. P, którego
„organami iachowemi są konserwatorowie

przyrody, a w okresie opinjodawczym Pań-
stwowa Rada Ochr. Przyrody, zaś dla pew-

nych obszarów komitety ochrony przyrody.
' Przewidziane jest również tworzenie straży
ochrony zza charakterze lokalnym.

Dla celów ochrony przyrody tworzy się
Fundusz Ochrony Przyrody, na który skła-
dają się dary i zapisy, przedmioty, uległe
przypadkowi, odszkodowania itd. Projekt

ustawy przewiduje odszkodowania  skut-

kiem strat, wynikłych ma skutek wprowa-

dzenia zarządzeń ochrony przyrody, oraz
orzeka, że w razie konieczności nastąpić
może wywłaszczenie, które odbywa się na

zasadzie ogólnych przepisów o wywłaszcze-
niu na cele użyteczności publicznej. W ra-
zie dobrowolnej sprzedaży nieruchomości,

poddanej ochronie przyrody, Skarb Pań-
stwa lub Fundusz Ochrony Przyrody ma
prawo odkupu na warunkach, na jakich na-

bywca nabył nieruchomość, Projekt usta-

wy przewiduje szereg kar i grzywien prze-
ciwko  niestosującym się do przepisów

ustawy.

 
Uprawnienia

p. wojskewych,
W związku z redukcjami w in-,

stytucjach wojskowych, ustaliło M.

S. Wojsk. kolejność uprawnień b.

wojskowych przy przyjmowaniu na

posady w urzędach.
Na pierwszem miejscu znajdują

się oficerowie, podoficerowie i sze-

regowi rezerwy, będący kawalerami

orderu „Virtuti Militari“, na drugiem
miejscu — oficerowie i szeregowi re-
zerwy — inwalidzi, na trzeciem

miejscu kawalerowie „Krzyża Wa-

lecznych*, Kolejność ta będzie brana

pod uwagę przy redukcjach nietylko
w urzędach wojskowych, ale i w in-
nych instytucjach państwowych,

Izba właściciel!
nieruchemości?

NĄ związku ze zwołanym do War-
szawy zjazdem właścicieli nierucho-
mości, dowiadujemy się, że zjazd ten
poświęcony będzie między innemi

projektowi ołania własnego sa-
morządu własności nieruchomej. Or-

ganizacje właścicieli domów doma-

gają się utworzenia specjalnych Izb,

złożonych z przedstawicieli własno-
ści nieruchomej i wyrażają nawet

zgodę dobrowolnego opodatkowania

się.

JECOROL
MAG. A. BUKOWSKIEGO
ZWIĘKSZAWAGĘ „WZMACNIA/OGOLNIE

STOSOWANY: JEST

PSZAMIAST
TRANU

SKUTECZNY
SMACZNYwUŻYCIE

 

   
  

 

Okólnik Rektora Uniwersyteta
0Stowarzyszeniach Akademickich

„Rektor uniwersytetu warszaw-
„skiego wystosował okólnik do zarzą-
„du wszystkich stowarzyszeń akade-
mickich w sprawie zastosowania się
organizacyj studenckich do nowych
przepisów do czasu nowych wybo-
rów władz. Złożeni zostają z urzędu
członkowie zarządów nie będący
słuchaczami U. W. bądź też dokto-
rantami, opróżnione w ten sposób
miejsca w zarządach obsadzone bę-
dą przez osoby nominowane przez
rektora. Kandydatury zgłaszane ma-
ją być przez zarządy stowarzyszeń.

Kołej skarży pocztę.
Kolej powiatowa kalisko-turecka

wystąpiła ze skargą do sądu prze-
ciwko poczcie za nieuregulowanie
opłat za przewóz listów i paczek,
przesyłanych przez pocztę. Kolej po-
wiatowa przez kilką lat przewoziła,
na zasadzie porozumienia z min.
poczt i telegr. listy, przesyłki oraz
paczki, nadawane przez pocztę. Za
te czynności do dnia dzisiejszego ko-

lej nie otrzymałą od poczty zapłaty,
mimo że przedstawiła rachunek na
'przeszło 18 tys. zł. Ciekawa ta spra-
e będzie niebawem tematem w są
zie.

Ca złFatumKBE
15aferprzemytniczych

W. ostatnich dniach departament
ceł Ministerstwa Skarbu przekazał
władzom sądowym około 15 spraw
przemytniczych, tak, że w niedłu-
giej przyszłości sądy warszawskie
będą zawalone tego rodzaju sprawa-
mi. Najbardziej sensacyjnie przed-
stawia się proces, który będzie wy-
toczony aresztowanemu przed mie-
siącem  miljonerowi Halpernowi z
Wiednia, oskarżonemu o szmugiel

KRYZYS KGQLEI.
Kolejnictwo przeżywa kryzys

poważny, znamienny przez to, że za-
szął się na długo przed obecnem
przesileniem ekonomicznem. W r.
1921 ogólna długość kolei na całym
świecie wynosiła 1.158,8 tys. kilo-
metrów, a w roku 1929 1.228.4 tys.
klm. Wi ciągu 8 lat zatem długość ta
wzrosła zaledwie o 6.1 proc. Jeżeli
weźmiemy pod uwagę, że był to o-
kres olbrzymiego rozwoju przemy-
słu i jego produkcji, musimy dojść do
przekonania że rozwój kolei pozosta
je w tyle.W okresie złej konjunktury
budowa kolei uległa prawie zupełne-
mu zahamowaniu i jedynie Rosja
mająca w tej mierze do odrobienia
duże zaległości, buduje trochę, ale
w tempie bardzo powolnem, a wszel-
kie „plany” w tej dziedzinie prze-
ważnie pozostają na papierze.

Z ogólnej długości prawie 1.250
milj. klm. 32,7 proc przypada na
Stany Zjednoczone, 6,3 proc. na
Rosję. Są to dwa kraje o najwięk-
szej długości sieci kolejowej. Jeżeli
chodzi o Europę, najdłuższą sieć po-
siadają Niemcy (58.881 kim) co sta-
nowi 15.1 proc. wszystkich kolei
europejskich, Francja 11.2 proc.
Angija 8.4 proc., Włochy 5.6 proc. i
Polska 5 proc.

Pod względem zdolności komuni-
kacyjnej stosunki układają się najle-
piej w Australji, śdyż na tysiąc miesz
kańców przypada tam 5.03 kim, ko-
lei., w Afryce 0.44, w Azji 0.12 i w
Ameryce 2,37 klm.

Kryzys polega może nawet nie
tyle na słabym wzroście ogólnej dłu-
gości torów, gdyż możnaby to
wytłumaczyć większem zaintereso-
waniem kapitału przedsiębiorstwa-
mi przemysłowemi, jako bardziej
rentownemi. Najbardziej charakte-
rystyczną cechą zmierzchu kolejnic-
twa jest wyraźny spadek w przewo-
zie pasażerów,

Stosunki w Polsce układają się
mniej więcej w podobny sposób, jak
i gdzieindziej. Ogólna długość kolei
wzrosła w okresie 1922 — 1929 roku
o 4.2 procent, mniej nawet niż prze-
ciętnie dla całego świata, a podczas
kryzysu jest oczywiście jeszcze go-
rzej, jeżeli nie liczyć kolei Śląsk —
Gdynia, jako niewykończonej, Nato-
miast liczba pasażerów w okresie
kryzysowym spadła katastrofalnie.
Ostatnia reforma taryfy kolejowej
wprowadzająca zniżkę cen przejaz-
dów na dłuższych odległościach, ale
kasująca równocześnie wszelkie ulgi
turystyczne — spowodowała dalsze
obniżenie się frekwencji na kolejach.
Pociągi w okręgach turystycznych,
które przedtem odchodziły pełne,
dziś świecą pustkami. Zdaje się, że
fakt ten skłonił władze kolejowe do
zwołania na najbliższe dni konferen-
cję z przedstawicielami organizacyj
turystycznych dla omówienia spra-
wy zniżek kolejowych.

Niedczwolona szanifestacja.
Konno z zielonemi wstążkami.

Niezmiernie  charakterystyczny
proces rozpatrywany był przez Sąd
Okręgowy w Siedlcach. Na ławie
oskarżonych zasiadł działacz Stron-
nictwa Ludowego, Stanisław Gajda,
oskarżony o udział w nielegalnej de-
monstracji.

Demonstracja ta polegać miała na
tem, że Gajda przejechał przez Łu-
ków na koniu, który był ozdobiony
zielonemi szarfami i chorągiewkami.
Starosta łukowski dopatrzył się w
tym czynie demonstracji, urządzonej
bez zezwolenia władz, i nałożył na
SAWA małą grzywnę w wysokości
10 zł.
Ponieważ szło tu o sprawę zasadni

czą, Gajda odwołał się do Sądu Okrę
gowego. Sąd Okręgowy również sta-
nął na stanowisku, że wykroczenie
takie należy uznać za niedozwoloną
demonstrację i grzywnę zatwierdził.

Dwa nowe procesy chłopskie.
Kasacja w sprawie Mszany

i Tarnowa.

W przyszłym miesiącu odbędzie
się nowa serja procesów: chiopskich
w wyższych instancjach sądowych.
Na dzień 1 lutego wyznaczono w Są-
dzie Najwyższym rozpatrzenie skar-
gi kasacyjnej 36 chłopów powiatu li-
manowskiego, skazanych przez dwie
instancje na kary do półtora roku
więzienia za spowodowanie wystą-

pień przeciwko policji.
Na dzień 15 lutego wyznaczong

proces w krakowskim Sądzie Ape-
lacyjnym przeciwko 46 chłopom z
powiatu tarnowskiego, odpowiada-
jącym za analogiczne przestępstwa.
20 z oskarżonych było uniewinnio-
nych, lecz prokuratura co do części
z nich wniosłą skargi apelacyjne.

A r R żę

Bezrobotni zjadają psy
Z Łodzi piszą, że coraz częściej

notuje się tu wypadki ginięcia psów,
które kradną bezrobotni na poży-
wienie. O takiej kradzieży zameldo-
wał niedawno Antoni Mahler. Poli-
cja przeprowadziła dochodzenie i o-
kazała się, że psa ukradł Walerjan
Sulbowicz, którypo kilkudniowem
przetrzymaniu psa w domu, zabił go
i zjadł

Sąd Grodzki skazał Sulbowicza

=

  narkotyków i cennych artykułów
zagranicznych, ak

na 7 dni aresztu.
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ży miejskiej. Rzeźnicy i wędlinia-
rze postanowili opracować memor-
 jał o sytuacji branży mięsnej.

 

KRONIKA.
Sprawa przerabiania większych mieszkań |

na male.
W wyniku odbytej w swoim

czasie konierencji z przedstawicie-
lami miarodajnych władz central- żadnych wiadomości o przyznanych|
nych omówiony i uzgodniony został
punkt widzenia na najakiualniejsze
potrzeby budowlane Wilna. Stwier-
dzono wówczas, że pierwszym naka-
zem chwili w tej dziedzinie jest prze-
rabianie dużych mieszkań na małe,
zaopatrzone we wszystkie nowo-
czesne wymogi.

Na cel ten miarodajne czynniki
skłonne były wówczas udzielić mia-

356.060 złotych. Do tej jednak chwili
|Kemitet Rozbudowy nie otrzymał

kredytach.
Wobec zbliżającego się sezonu

| budowlanego i wypływającej stąd
„konieczności zorjentowania się w
|horoskopach budowalnych, Zarząd
(miejski interwenjował w Banku Go-
„spodarstwa Krajowego.
. Sprawa ta jednak nadal nie jest
wyjaśnioną, chociaż czas juz w naj-
wyższym stopniu nagli,

stu kredytu mniejwięcej w wysokości |

Nowa ustawa o ubezpieczeniach społecznych |
powodem zwłoki wypłaty pensji.

Onegdaj donosiliśmy, iż samo-
rząd wileński na 15 bm. wypłacił
swoim pracownikom koniraktowym
85 proc. zaliczki na pensje.

Obecnie dowiadujemy się przy-,
czyn tej zwłoki. Jak się okazuje,
akurat w dniu wypłaty rachuba stu-,
djowała jeszcze kwestję zawiłych|

JAKA DZIś BĘDZIE POGODA? |
Po miejscami chmurnym ranku

dniem pogóda słoneczna. Nocą u-
miarkowany mróz. We dnie tempe-
ratura w pobliżu zera. Stabe wiatry
południowe lub cisza.

DYŻURY APTEK.

 

Dziś w nocy dyżurują następujące
apteki: 2

Augustowskiego — ul. Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-08); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Adoracje w kościołach wi-

leńskich. Adoracje wieczyste w
kościołach wileńskich będą się od-
bywać w dalszym ciągu w następu-
jącym porządku: W dniu 24 bież.
miesiąca w kościele św. Józefa w
Dobroczynności, w $dniu 26 u Au-
gustjanów w kościele unickim przy
ul. Sawicz, 27 w kościele św. Bar-
tłomieja na Zarzeczu, 28 w kościele
Niepokalanego Poczęcia Nojświęt-
szej Marji Panny na Sołtaniszkach,
29 u SS. Wizytek na ul. Rossa i 8
lutego w kościele Wszystkich Swię-
tych. :
Е SPRAWY MIEJSKIE,
— Sprawa godła | pieczęci

m. Wilna. W związku z okólnikiem
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
polecającym samorządom uregulo-
wanie godła i pieczęci miast, Zarząd
miejski powierzył znanemu artyście
malarzowi p. Hoppenowi opracowa-
nie projektu godła m. Wilna i ta-
kiejże pieczęci. Projekt został już
przez p. Hoppena wykonany i w
najbliższych dniach złożony zostanie
do Zarządu miejskiego, skąd zosta-
nie wysłany dla ostatecznego za-
twierdzenia do Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych.

Z MIASTA.
— Konsulat łotewski w Wilnie

zawiadamia, iż w piątek, jako w
rocznicę uznania Łotwy de jure,
będzie nieczvnny.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE,
— Związek właścicieli auto-

busów dalekobieżnych złożył do
władz memorjał, w którym prosi o
sprolongowanie terminu wejścia w
życie ustawy koncesyjnej o ruchu
autobusowym na przeciąg 2 lat.
— Jak wiadomo powyższa usta-

wa ma wejść w życie z dniem
1 kwietnia r. b.
— Zające | kuropatwy muszą

zniknąć ze stołów smakoszy. Z
dn. 15 b. m. rozpoczął sią na tere-
nie całego kraju czas ochronny na
zające szaraki i kuropatwy.

Po upływie 10 dni jod rozpoczę-
cia się czasu ochronnego, a więc
od jutra sprzedawanie kupowanie
przewożenie i przenoszenie zaró:
wno zajęcy jak i świeżych skór oraz
podawanie tej zwierzyny w restau
racjach i jadłodajniach jest wzbro-
nione.

Za przekroczenie tego zakazu
przewidziana jest kara grzywny do
500 zł. i aresztu do 6 tygodni z ró-
wnoczesną konfiskatą zwierzyny
— 0 prolongatę pozwolenia

na broń. Starostwo Grodzkie przy-
pomina, że osoby, posiadające zie-
lone książeczki na posiadanie i no-
szenie broni palnej, których termin
ważności wygaśnie z dniem 28 lu-
tego r. b, muszą przed tym termi-
nem złożyć podania w Starostwie
Grodzkiem — okienko Nr. 1 o pro-
longatę ważności zezwoleń.

Petenci, którzy złożyli w czasie
od dnia 13b. m. w Starostwie
Grodzkiem podania o przedłużenie
im zezwoleń na posiadanie i nosze-
nie broni palnej, mogą w godzinach
urzędowych zgłosić įsię w Starost=
wie w celu otrzymania tychże ze-
zwoleń.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Memorjał o sytuacji bran

Ma to na celu wykazanie sytua-
cji, w jakiej znajduje się wspomnia-
na branża.

Memorjał ten zostanie złożony
władzom administracyjnym w związ-
ku z wprowadzeniem w życie usta-

nowych potrąceń na świadczenia
społeczne i nie wiedziała, jakie su-.
my potrącać na te opłaty.

yrównanie otrzymają urzędnicy
najprawdopodobniej pierwszego,
względnie przy następnej wypła-'
cie — 15 lutego.

— Rada notarjalna. Dowiadu-
jemy się, że organizuje się obecnie
Rada Notarjalna dla terenu apelacji
wileńskiej Wybory odbędą się w lu-
tym r. b.

— ilość zaprotestowanych
weksli. W m. grudniu 1933 r. na
terenie Wilna i Wileńszczyzny, za-
protestowano weksli na sumę 1mil.
175,768,90 ar.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. '
— Środa literacka. Dziś nie od-|

będzie się. Najbliższy wieczór „śro-|
dowy” dnia 31 b. m. ma być po-
święcony Jakóbowi Wassermanowi, |
zmarłemu ostatnio pisarzowi żydow-
skiemu.
— Związek Pań Domu. Dziś o

godz. 5,30 w sali T-wa Kredytowego
(Jagiellońska 14) odbędzie się ze-|
branie Z. P. D. z pokazem ściegów.
włóczkowych. |

OLCZYTY..
— Cykl wykładów „Dawne'

Wilno“. W piątek w R. W. 2 (ul.|
Ostrobramska 9, m. 4) odbędziesię |
konferencja p. t. „Szkolaictwo na'
Wileńszczyźnie za rektoratu Snia-
deckiego”. Prelegeut Dr. Michał Am-
bros zaznajomi słuchaczy z intere-|
sującymi szczegółami dotyczącymi
szkolnictwa za czasów, gdy obo-
wiązki dzisiejszego Kuratorjum szkol
nego, spoczywały na Rektorze (lni-
wersytetu. Początek o godz. 6 wiecz

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademickie Koło Misyjne

25 b. m. odbędzie się zebranie in-
formacyjne w lokalu Koła o godz.
8 wiecz. w sprawie wyjazdu na Zjazd|
A. K. Mów w Lublinie. Obecność
członków konieczna !!!
— Koło Polonistów U. S. B.

W dn. 25 b. m. o godz. 17-ej w lo-
kalu Seminarjum  Polonistycznego
odbędzie się zebrenie Sekcji Badań
Literackich z dyskusją na temat:
„Zagadnienie rodzajów literackich
we współczesnej literaturze polskiej*.
Zagaja kol. Z. Folejewski. Goście
mile widziani.

ZABAWY.

— Bal Morski. W bieżącym karnawale
data balu zbiega się z przypadającą na ten
dzień 14-tą rocznicą odzyskania dostępu do
morza. Na tegoroczny bal przybędzie licz-
ne grono gości z Warszawy i Gdyni, a
wśród nich zastęp nowomianowanych pod-
poruczników naszej marynarki wojennej.

Spodziewać się należy, że stery towa-
rzyskie Wilna wyznaczą sobie spotkanie
na balu w dniu 10 lutego w odświętnie ude-
korowanej emblematami morskiemi sali w

| „Lutni”,

| bezdomny” — dziś 24. I. w Baranowiczach,
jutro 25. I. w Stołpcach.

SĄDY,

HANDEL I PRZEMYSŁ|*°50!1у sposób określa dolę bezrobotnych
|skim brake ty oryginalne,

„w sali Stronn. Nar. przy ul. Orzeszkowej 11.

  

Delegacja rolnicza
kołacze

W dniu 23 b. m. p. Wojewoda

skiego na czele z p. posłem Kwinto,
która złożyła na ręce p. Wojewody
memorjał w sprawie ul$ gospodar-

przyjął delegację powiatu brasław-|

pow. Brasławskiego
e pomoc.
urodzaju powiatu brasławskiego.

Delegacja zamierza wyjechać do
Warszawy celem _ zaznajomienia
„władz centralnych ze stanem gospo-
darczym powiatu brasławskiego,

czych &а dotkniętego klęską nie-|

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulauka, Dziś o

godz. 8 wiecz. „Pan z towarzystwa” — ko-
medja Waltera Hasencleyera.
— W sobotę, dn. 27 stycznia — pre-

mjera dwóch arcydzieł literatury wscho-
dniej — „Terakoya* — arcydzieło Tekedy
Izumo, jest potężnym obrazem dramatycz-
nym, w którym bohaterstwo poświęcenia
doprowadzone jest do szczytu. „Poczta” —
Rabindranatha Tagory, utwór hinduski,
obraca się w sferze wierzeń religijnych i|
przepojony jest najczystszą poezją. Reży-
serję prowadzi M. Szpakiewicz.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś me-

odyjna operetka Kollo „Marjetta“.
} — „Pod Biaiym Koniem“ po cenach
propagandowych. W_ piątek Benatzkiego
„Pod Białym Koniem'. Ceny propagan-
dowe.
— Poranek dla dzieci i miodzieży w

Wobec niebywałego powodzenia
raz jeszcze w najbliższą niedzielę o godz.
12.30 „Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja“,

— Teatr Objazdowy — gra współ-
czesną komedję A. Słonimskiego „Lekarz

 

Pierwsza Szopka
Pierwsza w Wilnie Szopka bezrobotnych,
napisana przez Nowakównę Stanislawę,
zorganizowana i wykonana oraz odegrana
wyłącznie przez bezrobotnych inteligentów,
już gotowa.

Szopka

bezrobotnych.

bezrobotnych w nadzwyczaj

znane na wileń-
skim bruku typy, tak bezrobotnych, jak też
i ludzi, zwalczających bądź z urzędu, lub
z własnej inicjatywy klęskę kryzysu.

Poraz pierwszy Szopka bezrobotnych
odegraną zostanie w dniu 25 stycznia r. b.

Drugie przedstawienie dnia 28 bm. w
sali Sokoła przy ul. Wileńskiej, Początek
o godz. 20.

— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś pre-
mjera rewelacyjnego filmu p. t. „Lady Lou”.
Na scenie wyborna aktówka p. t. „Moje
drugie ja“,
zNN

KOBIETA, KTÓRA WYWOŁAŁA
„REWOLUCJEĘ“.

Londyn, Paryż, Wiedeń, Warszawa za
nią szaleją. Kobiety niewolniczo naśladują
jej sposób bycia — ubierania się, nawet
chód, głos... Przejmują jej poglądy, które
zawarte są w licznie drukowanych wywia-
dach.

Jak nazywa się ta nowa sława świata
filmowego? ..Mae West! Interesują się nią
wszyscy, i dlatego dyrekcja kina „Roz-
maitości”, nie bacząc na znaczne koszta
filmu p. t. „Lady Lou“, sprowadziła go do
Wilna i od dziś takowy wyświetla.

Zaznaczyć też należy, iż w salonach
parterowych codziennie od godz. 6 wpro-
wadzono bezplatny „dancing“ przy džwię-
kach znakomitej orkiestry. N—la.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego".
Na 9-tą konferencję męską Tow. Św.

Wincentego 4 Paulo od p. Ferdynanda Ara-
mowicza 50 zł.

Zarząd Herbaciarni N. O. K. przy Do-
broczynnej 2 serdeczne podziękowanie
składa p. Ferdynandowi Aramowiczowi za
ofiarowane 50 zł.
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| POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 24 stycznia.

| ,.700: Czas. Muzyka. 8.00. Ciągnienie
jį miljona (Tr. z sali Loterji Paūsiw.). 11.50:
Utwory Liszta (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Muzyka baletowa (płyty). 12.30: Kom.

| meteor. 12.53: Wesołe piosenki (płyty).
15.40: Koncert. 16.10: Audycja dła dzieci.
16.40: „Zagadnienie środowiska w nowych
programach szkolnych“ — odczyt. 16.55:
Muzyką tan. (płyty): 1720: Transm. z Kra-
kowa. 18.00: „Ajschylos“ — odczyt. 18.20;
List od dzieci. 18.35: Kolędy w wyk. chóru
„Akord“. 18,50: „Dzieci marzą o nartach”,
pog. 19.15: Odc. pow. 19.25: „Literatura
powstania styczniowego” ielį. 19.40;
Sport. 20.02: Godzina życzeń (płyty). 21.00:
„W. kraju ludzi zwycięskich” — felj. 22.00:
„Ojcowie humoru wileńskiego" — felj.
22.20: Muzyka tan. 23.05: Koncert symf.
(płyty). Słowo wst. prof. M. Józefowicza.

Czwartek, dnia 25 stycznia.
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Bo-

rodina (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Nowe
płyty muzyki tanecznej (płyty). 12.30: Kom.
meteor. 12.35: Poranek szkolny. 15.15: Po-
gadanka strażacka. 15.40: Recital śpiewa-
czy Bemy Erińczek (sopran). 16.10: Audvcja
dla dzieci: „Miodek pana Bartłomieja”.
16.40: Przegląd czasopism kobiecych. 16.55:
Koncert muzyki lekkiej. 18.00: Słuchowisko.
18.00: Skrzynka pocztowa. 19.25: Odczyt
aktualny. 19.40: Kom. sportowy. 20.02: Kon-
cert. 20.40: Teatr „La Scala“ felį. 21.00;
Transm. z teatru „La Scala“ w Medjolanie
Opera „Favorita* Donizettiego, w I przer-
wie: „Najwięksi dobroczyńcy największej
książnicy wileńskiej" pog. wygł. Mikołaj
Dzikowski.

ne projekt określa: dokonywanie w
cudzym lesie wyrębu drzewa, gałę-
zi lub krzewów, zabieranie z cudze-
$o lasu drzewa wyrąbanego lub po-
walonego, karczowanie w cudzym
lesie pniaków — i karę za te prze-
stępstwa określa do dwóch miesię-
cy aresztu i grzywnę do zł. 2.000 lub
jedną z tych kar. Zbieranie w cu-
dzym lesie kory, darni, trawy, etc.
oraz grzybów, jagód, owoców itd.
podlega karze grzywny odpowiednio
do zł. 100 oraz do zł. 20. Pasanie w
cudzym lesie zwierząt gospodar.
lub drobiu — podlega karze do 1
miesiąca aresztu lub grzywny do zł.
1000 lub obu kar łącznie. Wydoby-
wanie w cudzym lesie piasku, żwiru,
gliny, torfu, zwożenie do cudzego la-
su kamieni, śmieci padliny lub nie-
czystości, niszczenie mrowiska w cu-
dzym lesie, przechodzenie, przejeż-
dżanie lub przeganianie przez cudzy
las zwierząt gospodarczych lub dro-
biu w mniejscach zabronionych —
podlega karze grzywny do zł. 500. KRONIKA POLICYJNA.

— Aresztowanie koniokradów. Aresz-
towano w Wilnie Dawida Bojcha i Icka
Szemielewicza pod zarzutem kupienia kra-|
dzionych koni, pochodzących z Litwy. Ko-
nie skradli na Litwie niejacy. Kalinowski'
z Litwy i Boruch Machat z Wilna. Ujęto|
ich w Wilnie. Staną oni niebawem przed
sądem.

`— Okradzenie mieszkania przy ul. Wi-
leńskiej. Swiłejnisowej Weronice i Macie-
jewskiej Marji (Wileńska 37) skradziono
garderobę damską, bieliznę, drobną biżu-
terję oraz gotówkę, łącznej wart. 580 zł.

Ze strychu domu Nr. 2 przy ul. Ban-,
kowej złodzieje skradli Drozdowskiej Emilji
bieliznę damską, pościelową 1 stołową,
wart. 264 zł.

WYPADKI.
— Nieszczęśliwy wypadek przechodnia,

Pański Aleksander (Rozbrat 17) pośliznął
się na podwórzu domu Nr. 28 przy ul. Li-
tewskiej i padając, złamał prawy obojczyk.| gmachu Izby Przemysłowo-Handlowej w

Wilnie, przy ul. Mickiewicza 32.

Z dniem 19 b. m. Ubezpieczelnia'
społeczna na terenie Wilna wpro-
wadziła opłaty za porady lekarskie
i środki lecznicze, przewidziane no-;
wą ustawą scaleniową.

Na tem tle dochodziło w pierw-
szych dniach wprowadzenia w życie

Umowa lotnicza 1 Niemcami,
Polecimy do Berlina.

W dniach od 16 do 21 stycznia
1934 r. toczyły się w Warszawie ro-
kowania pomiędzy przedstawiciela-
mi departamentu lotnictwa cywilne-
go polskiego ministerstwa komuni-
kacji a delegatami ministerstwa lot-
nictwa Rzeszy dla unormowania
kwestji regularnej komunikacji lotni-
czej pomiędzy obu krajami w. myśl
umowy polsko-niemieckiej o żeglu-.
dze powietrznej z 1929 r. Rokowania|
te doprowadzily m. in. do zawarcia
układu komunikacji lotniczej na linji|
Warszawa — Poznań — Berlin oraz|
w sprawie innych regularnych linji |
lotniczych, przebiegających już о-
becnie ponad obszarami obu państw.;

 
Sala do wynajęcia|

na odczyty i zebrania
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Opłaty za porady lekarskie — faktem |
dokonanym.

|Litauen'' podaje, naczelnik m, Kow-

|ostatnio w Angli 6 ciężkich czoł-

Pogotowie Ratunkowe odwiozło go do szpi-'
tala Św. Jakóba. у

nowej ustawy do częstych nieporo-
zumień z biedną ludnością, która,
nie wiedząc o pobieraniu opłat, nie
zaopatrzyła się w pieniądze i mu-
siała rezygnować z porad lekarskich
względnie nabycia leków,

 

Projekt przewiduje szerokie  stoso-
wanie do instytucji nawiązki ma
rzecz pokrzywdzonego, stanowiąc,
że orzeczenie nawiązki pozbawia
prawa do roszczenia odszkodowania
na podstawie ustaw cywilnych,
W odniesieniu do szkodnictwa pol

Poczuwam się do miłego obowiązku do-
nieść WPanom co następuje:

Wiele lat spędziłem koło mego warszta-
tu, nie zdając sobie sprawy jakie niebezpie-
czeństwo kryje w sobie zimna, kamienna po-
dłoga. Zwykle, gdy nastawały chłody, od-
czuwałem jakieś darcia w stawach i łamanie
w kościach, do których nie przywiązywałem
żadnego znaczenia. Niestety! ciężko to od
pokutować musiałem. Cierpienia z biegiem
czasu pogarszały się coraz bardziej, tak że
tylko z wielkim wysiłkiem mogłem przycho-
dzić do pracy. Zmógł mię okropny reuma-
tyzm! Coraz silniejsze stawały się bóle i
coraz częściej musiałem pozostawać w łóż-
ku, czując się obłożnie chorym. Groziła mi
zupełna przerwa w pracy. Dobra rada mo-
jego znajomego uchroniła mnie przed tą

Ze wszystkich dygnitarzy b. re-
publiki weimarskiej jeden tylko wy-
bitny człowiek zachował swoje sta-
nowisko, jest nim sekretarz stanu
przy prezydencie Rzeszy, dr. Meis-
sner. Przetrwał wszystkie zmiany i
burze; zajmował godność tę zarówno
przy socjaldemokratycznym prezy-
dencie Rzeszy, Fryderyku Ebercie,
jak i przy konserwatywnym feld-

marszałku; był sekretarzem (stano-
wisko to odpowiada, mniej więcej
naszemu dyrektorowi kancelarji cy-
wilnej Prez. Rp.) prezydenta przy re-
publice demokratycznej; jest nim i
po przewrocie, przy „Trzeciej Rze-
szy hitlerowskiej*...

Z pośród byłych kanclerzy Nie-
miec przedhitlerowskich (po wojnie światowej) żaden — z wyjątkiem Pa-

Szkody w lasach i polach,
Rząd wniósł do Sejmu projekt u-nego przejeżdżanie albo przegania-

stawy o szkodnictwie leśnem i pol- nie zwierząt gospodarczych lub dro-
nem. Orzecznictwo w sprawach o biu przez cudzą łąkę lub pastwisko
szkodnictwo leśne i polne projekt — podlega karze grzywny do zł. 100,
przekazuje władzom administracyj-|zaś przez cudze pola zorane i zasia-
nym. Jako szkodnictwo leśne i pol- Ine — do 500 zł. Kto wbrew żądaniu

osoby uprawnionej nie opuszcza cu-
dzego pola, łąki lub pastwiska —
podlega karze grzywny do zł. 100, a
kto wydobywa na cudzem polu pia-
sek itd. kopie doły i rowy, wyrzuca
na cudze pole kamienie jid., pasie
zwierzęta gospodarskie lub drób na
cudzem polu nieobsianem, uszkadza
drzewa — podlega karze grzywny do
zł. 500, w wypadku zaś pasania na
polach obsianych ulega karze aresz-
tu do 3 miesięcy i grzywny do zł.
3.000, albo jednej z tych kar. Rów-
nież kto depcze zasiewy, sadzonki
itd. karany jest grzywną do zł. 50 a
kto na cudzem polu ścina lub zrywa
kłosy itd. do zł. 100. Również i w
wypadkach szkodnictwa polnego jest
stosowane szeroko orzekanie na-
wiązki dla poszkodowanego. Zasadą
postępowania jest, że ściganie nastę-
puje na żądanie pokrzywdzonego.

Ważne jest pestanowienie o pra-
wie zajęcia zwierzęcia, wyrządzają-
cego ną cudzem polu krzywdę, na-
stępnie uzyskanie dla pokrzywdzo-
nego na zajętem zwierzęciu prawa
zastawu oraz postanowienie o nie-
wszczynaniu lub umorzeniu postępo-
wania, jeśli pokrzywdzony przed u-
prawomocnieniem się orzeczenia
karnego cofnie skargę.

 

Marzenia niemieckich imperjalistów
W Arnswalde (na Pomorzu pru-

„skiem) odbyło się wielkie zebranie
propagandowe „Bund Deutscher O-
sten“. "Mėwcą programowym był
członek władz „Bund Deutscher O-
sten* z Landsberga nad Wartą. Tet-
tenborn.

Tettenborn w przemówieniu swo-
jem powstarzał starą śpiewkę nie-
mieckich imperjalistów, że mianowi-
cie kraje, stracone dzięki „hanieb-
nemu'' traktatowi wersalskiemu,były
odwiecznie niemieckie i że wschód
i kultura wschodnia została podnie-
siona do obecnego poziomu tylko
przez potęgę, pracę i wytrwałość
niemiecką. Ze względu na powyższe
znaczenie wschodu dla życia państ-
wa niemieckiego oraz ze względu na
rolę wschodu jako spichlerza dla
Niemiec, w chwili obecnej należy po-
budzać i stwarzać zrozumienie zna-

ZLYTWY.
ZAMKNIĘCIE ZWIĄZKU LITEWSKO-NIEMIECKIEJ WASPÓŁPRACY

= KULTURALNEJ. `
Jak „Deutsche Nachrichten fiir

na i pow. Kowieńskiego zamknął,
jako organizację nieczynną zało*

i MANEWRY
Dowiadujemy się, iž pierwsze ma-

newry wiosenne armji fitewskiej,
które odbędą się w połowie kwiet-
nia r. b. w powiecie olickim, będą
pod znakiem motoryzacji armji.

żony jeszcze za czasów posła nie-
mieckiego Moratha, „Związek litew-

sko-niemieckiej kulturalnej „współ-

pracy”, . ,

LITEWSKIE. FA:
manewrach wezmą udział ciężkie
czołgi z działami oraz lekkie pości-
gowe auta pancerne i kolumna mo-
tocyklistów z karabinami maszyno-
wemi,

MOTORYZACJA ARMJI LITEWSKIEJ.
Motoryzacja armji litewskiej od-

bywa się powoli, lecz systematycz-
nie. Garnizon kowieński zakupił

gów, oraz 12 mniejszych pościgo-
SZERSZEJ AMNESTJI

Z okazji 16 lutego spodziewano

się amnestji całego szeregu więź-

niów. Atoli jak podają, obecniez kół
kompetentnych szersza amnestja nie
jest bynajmniej przewidziana. Do  

wych, Pozatem prowadzone sąper-
traktacje o nabycie trzech czołgów
z ciężkiemi działami, które ostatnio
wprowadzone zostały w armji an-
gielskiej.
W LITWIE NIE BĘDZIE.
Ministerstwa Sprawiedliwości wpły-
wają, jak zwykle podania o ułaska-
wienia, które rozpatrywane są w
zwykłym trybie.

т

ой он

czenia wschodu w sercu każdego
Niemca. Zadanie to zamierza prze-

 

Podziękewanie.
ostatecznością. Przed kilkoma miesiącami,
gdy już nie wiedziałem zupełnie czem mam
sobie poradzić, postanowiłem wypróbować
|tabletki Togal. „Jeśli Ci to nie pomoże, to
nic Ci nie pomoże”, powiedział mi mój zna-
jomy, który dobrze wiedział, ile najroz-
maitszych wypróbowałem środków. Już po
zażyciu kilku tabletek odczułem, że bóle
ustępują i mogłem znowu spokojnie spać.
Dziś jestem zupełnie zdrów i czuję się jak
nowonarodzony. Dlatego też mogę wszyst-
kim cierpiącym jedynie poradzić: „Przyj-
mujcie tabletki Togal, a pozbędziecie się
waszych cierpień".

Z serdecznem pozdrowieniem

 

Wincenty Szymański, .
Bolechów, Garbarnia.

SLIT TESTAI SIS OISINITPRIESSTAI A EITI

Los b, kanclerzy i mimistrów
republiki niemieckiej.

pena i Luthra — nie zajmuje dziś sta
įnowiska publicznego. Zacznijmy, po
, kolei, od pierwszego kanclerza repu-
jbliki niemieckiej którym był, jak
, wiadomo, Filip Scheidemann,
| Dziś Scheidemann jest emigran-
„tem politycznym, zamieszkałym w
Pradze czeskiej. Drugi kanclerz Rze-
szy weimarskiej, Gustaw Bauer (rów
nież socjalista), pozostał w Berlinie,
gdzie zajmuje się sprzedażą po do-
mach różnych towarów detalicz-
nych; dzień w dzień biega po scho-
dach domów berlińskich, odwiedza-
jąc mieszkania ludzi, którzy pamię-
tają go z czasów, kiedy zajmował się
zgoła inńemi funkcjami...

B. kanclerz Józef Wirth, członek
Centrum katolickiego przebywa na
emigracji w Paryżu, gdzie pisze „Hi-
storję Niemiec od r. 1918“. O jego
następcy, b. kanclerzu Cuno („boha-
ter" inflacji i okupacji Ruhry” mie
słychać nic, ale ponieważ jest to
człowiek zamożny, a przytem nie po-
lityk zawodowy (b. dyrektor „Hupa-
gu', Hamburg — Amerika — Linie.
i przemysłowiec westłalskij, więc nie
ulega wątpliwości; że nie żyje on w
nędzy i opuszczeniau, jak wielu jego
byłych kolegów z rządu.

B. kanclerz Rzeszy Wilhelm Marx,
który najdłużej stał na czele rządu
ze wszystkich kanclerzy republiki,
również centrowiec i w r. 1925 kan-
dydował do urzędu Prezydenta Rze-
szy, wycofał się zupełnie z życia spo-
łecznego i politycznego. Jako były
prezes sądu apelacyjnego, otrzymuje
on pensję, z której żyje, mieszkając
w zachodniej dzielnicy Berlina.

B. kanclerz -i prezes Banku Rze-
szy Luther jest * obecnie ambasado-
rem Niemiec w Stanach Zjednoczo-
nych. Ostatni kanclerz ,„parlamen-
tarny" dr. Henryk Bruening (był
kanclerzem przeszło 2 lata) mieszka
w klasztorze św. Jadwigi w Berlinie
z którego bardzo rzadko wychodzi.
Niedawno Bruening jako człowiek,
władający doskonale językiem an-
gielskim otrzymał propozycję obję-
cia katedry w uniwersytecie londyń-
skim, lecz propozycję tę odrzucił.

Następca jego, Franciszek von
Papen, jest wicekanclerzem w gabi-
necie Hitlera, Ostatni kancierz przed
hitlerowski, generał Kurt v. Schlei-*
cher, mieszka obecnie w Neubabel-
sber$ pad Berlinem gdzie pisze pa-
miętniki,

Takie są obecnie losy żyjących
kanclerzy Niemiec powojennych
(trzej z nich nie żyją: Miller, Feh-
renbach i Stresseman). Z pośród in-
nych wybitnych polityków Niemiec
republikańskich wspomnieć należy
jeszcze kilka nazwisk. :

B. premjer Prus (zajmował on to
stanowisko zgórą 10 lat) Otto Braun, prowadzić „Bund Deutscher Osten".

Do realizacji tego zadania dążyć bę-
dzie „Bund Deutscher Osten* przez
organizowanie wystaw wędrownych
i odczytów propagandowych oraz
przez wciąganie do współpracy na-
uczycielstwa, które winno przy każ-
dej okazji przypominać dzieciom
ważność wschodu dla życia państwo-
wego Niemiec. Tettenborn zakończył
swoje przemówienie okrzykiem:
„Wass wir verloren haben, darf
nicht verloren sein”. (Nie może być
utracone to, cośmy stracili).

Jako rzecz charakterystyczną w
przemówieniu Tettenborna należy
podnieść wyznanie że Bund Deu-
tscher Osten stanowi część składową
urzędowego t. zw. „„Aussenpoliti-
sches Amt'. Wyznanie to jest dla
nas tem cenniejsze, że stwierdza zu-

rakter posunięć polityki dzisiejszych   niemieckich sfer rządzących, prze-
prowadzanej na odcinku spraw pol-
sko - niemieckich przez urzędowa —
jak to wynika z enuncjacji Tetten-
borna — instytucję.

Podobne zebranie propagandowe
„Bund Deutscher Osten* odbyło się
przed tygodniem w Szczecinie. Z
przemówienień, wygłoszonych na po
wyższem zebraniu, na uwagę zasłu-
guje przemówienie adw. Jarmera,
który stwierdził, że do zadań „Bund
Deutscher Osten“ należy zalamowa-
nie ruchu ludnościowego ze wschodu
na zachód i zaludnienie wschodu po-
nownie elementem niemieckim przez
stworzenie dla niego elementarnych
podstaw życiowych. Kwestja prze- strzeni zostanie rozwiązana bez wo-
jennych powikłań, „mianowicie na
drodze porozumienia z państwami
wschodniemi(?!) Według adw. Jar-
mera, fakt ten będzie miał miejsce

pełnie niedwuznacznie oficjalny cha-'

podobnie jak bliski jego przyjaciel,
b. minister i prezydent policji Berli-
na Grzesiński, mieszkają w Szwaj-
carji. Ten ostatni miał podobno nie-
dawno jechać do Chin, ceiem objęcia
tam stanowiska organizatora policji.

B. przywódca socjaldemokracji w
Reichstagu, dr. R. Breitscheir miesz-
ka w Paryżu, a b. długoletni prezes
parlamentu, Paweł Lóbe (również
socjalista), do niedawna więziony w
obozie koncentracyjnym na Śląsku,
przebywa obeonie w areszcie poli-
cyjnym w Berlinie (zmiana ta nastą-
piła, podobno na osobiste życzenie
prez. Hindenburga). Z pośród innych
wybitnych socjalistów niemieckich,
b. minister Severin$ mieszka w jed-
nem z prowincjonalnych miasteczek
Prus, a b. prezes partji, Otto Wels,
przebywa na emigracji w Pradze.

B. przywódca Centrum  katolic-
kiego, ks. prałat Kaas przeniósł się
do Rzymu, b. minister Reichswehry,
generał Gróner, mieszka w Wirtem-
bergji, b. minister spraw zagranicz-
nych, dr. Curtius, zajmuje się adwo-
,katurą, jako specjalista spraw cywil-
„nych; wreszcie b. przywódca partji
demokratycznej i minister, dr. Koch-
Weser, wyjechał do Afryki, gdzie po
stanowił osiedlić się nazawsze,

АноБНОИНЕННЕНИЕННОВНЕНВННННННННЫНИНИНННЫЙ)
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Ares cj tabele, zaproszenia afisze
okólniki, piakaty, bilety wizytowa
Ceny konkurencyjne,

/

środkowej Europie preponderencję
|gospodarczą oraz kulturalną ikiedy
zwiążą ze sobą państwa wschodnie wtedy, kiedy Niemcy uzyskają w

*

zarówno gospodarczo, jak i kultural-
nie, (ZAP), į

tam

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
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 ZKRAJU.
Tragiczny wystrzał członka

Związku

skiejj pow. wilejskiego,

ku Strzeleckieśo pod nadzorem in-|

Strzeleckiego,
We wsi Żyźniewo, śm. dołhinow- tek postrzelenia w głowę z broni

podczas małokalibrowej strzelca — członka
przeprowadzanego strzelania szkol- oddziału Łubniewskiego Wacława,
nego przez miejscowy oddział Związ- ur. w 1913 r., zam, we wsi Żyźniewo.,

Tragiczny wystrzał spowodował
struktora sierżanta K. O. P. Roch- skutkiem nieostrożnego obchodzenia
nowskiego, zdarzył się nieszczęśliwy się z bronią Wacław Łobacz, zam.

DZIENNIE MILERSKI>

o szkoły litewskie.
Po pewnej przerwie i niepowo-

dzeniach organizacje litewskie z. Su-
walszczyzny ponownie zwróciły się
do władz szkolnych z prośbą o ze-

'wych szkół
skich.

LIDA (Pat). W miasteczku Bie-
licy, pow. lidzkiego, w ubiegiym ty- tak nieostrožnie, iż

Ponowne starania Litwinów suwalskich

litew-

przejeździe

mieszkaniec Lidy.

wypadek pozbawienia życia wsku- w tejże wsi.

Na przejeździe kolejowym.
W dniu 21 b. m. na niestrzeżonym i następnie zrzucając do rowu.

kolejowym na szlaku|
Gawja—Lida pod Lidą pociąg oso- | osobami pozostały na przejeździe

bowy, zdążający z Gawji do Lidy, nienaruszone, pomimo że znajdowa-

najechał na sanki, przejezdżające ły się od toru o niespełna 2 metry.

przez tor kolejowy. Dzięki więc szczęśliwemu przy-
Parowóz uderzył konia, odrywa- padkowi obeszło się bez ofiar ludz-

jąc go wraz z hołoblami od sanek kich.

Członek bandy rozbójniczej;-;zdemaskowany
| w szpitalu.

Przed kilkoma dniami do lekarza ze sprawców napadu rabunkowego
rejonowego w Ejszyszkach zgłosił na majątek „Hutę*”, gminy werenow-

się pewien ranny osobnik, podając skiej, pow. lidzkiego.
się za Stanisława Kuźmę, mieszkań- ,
ca wsi Sznurowicze, gminy lipnic-
kiej.

W czasie napadu własciciel ma-
jątku ostrzeliwał się i widocznie
jedna z kul

Obecnie okazało się, że jest to dziła Żydzisa,
wypuszczony przed kilku tyśodnia- Sprawa napadu rozpatrywana jest
mi z więzienia, w którem odbywał w trybie doraźnym.

Za wspólnikami Żydzisa zarzą-
|dzono pościg.

Był on prawdopodobnie jednym |

Pożary na prowincji.

WILNO-TROKI. W. domu Szost- wyrządził szkody, sięgające 1000 zł.

ko Konstantego (zaśc. Młynek, gm. Przyczyna pożaru — nieostrożne ob-
niemenczyńskiej) wybuchł pożar, | chodzenie się z ogniem.

który częściowo zniszczył budynek. | WILEJKA. Wskutek  nieostroż-

W czasie pożaru została lekko po-|nego obchodzenia się z ogniem spa-

parzona córka Szostka Anna, lat 20. lił się dom i warzywnia, należące do

Przyczyny pożaru nie ustalono. | mieszkańca wsi Krasny-Brzeg, gm.

BRASŁAW. Z powodu nagroma- |kurzenieckiej, Rogacza Józela. Stra-

dzenia sadzy w kominie spalił się |ty obliczane są na 2000 zt.
dom mieszkalny Kliszkowa Jana,

ze zaśc. Nowinka—Dubni-
i, śm. Jody. Straty wynoszą 1500 zł.

W Kozianach, gm. Bohiń, w za- Popierajcie Polską Macierz
budowaniach Rajchsla Wulfa pożar „Szkolną.

Nareszcie dziś. Sensa-
tyjna premjere. Downo
oczekiwana wspaniała

gwlazda

kilkoletnią karę, Stanisław Žydzis,

 

   

TEATR - KINO

Sanki natomiast wraz z trzema;

rewolwerowych ugo-

 

 

$kutki nieosteżnego obchodzenia się zbronią.
stodole nabitą fuzję, ciągnąc za lufę | zę692spowodował | 106567

Kto wygrał na loterii?
KTO WYGRAŁ NA LOTERJI? ' WARSZAWA (Pat). W 14 dniu cią-

W. trzynastym dniu losowania IV-ei gnienia główniejsze wygrane padły na nu-

 

zwolenie na uruchomienie kilku no- | klasy 28-ej loterji państwowej główne wy- mery następujące:
powszechnych

Sprawę tę obecnie rozpa-
trują decydujące czynniki szkolne.

grane padły na następujące Nr. Nr.: 150 tys. zł. — 88.281.
20 tys. zł. — 84.135.
15 tys. zł. — 20.064, 66.954, 89.965,
10 tys. zł. — 67.193.

A NN

Ciągnienie ranne,

ZŁ 50.000 na Nr. 130689.
Zł. 20.000 na Nr. 87454.

Й. 5000 na Ney1856 toja Čaytaicie i prenumorujcje!
2.000 na N-ry: 4029 31314 31860
56760 59057 82728 87581 106242 najlepszy i najtańsz
115910 128061 133540 143435 153068 Fepszy| najtańszy polski tygodalk

ilustrowany
Zi. 1.000 na N-ry: 6007 18269 25364

27063 29119 32091 46318 50798 52644 54597

godniu wskutek nieostrożnego ob- strzał, Kulą ugodziła Kaczana w 159556.
chodzenia się z bronią pozbawił się prawy bok. Śmierć nastąpiła na-
iżycia 21-letni Ludwik Kaczan. Ka- tychmiast.
|czan usiłował wydostać ze słomy w

|
| 56218 58725 70215 72112 74052 75008 76210
71286 84408 84552 94108 97618 108922
116712 118188 124441 138357 141835 160085

Ižie ulokowane delary padiy pasiwą piomleni.| 16105 157619 168995
Mieszkańcowi Zašcianka Stanisz-

ki, gm. grodeckiej, Józefowi Branowi
‚ № czasie pożaru spaliły się w domu
ukryte pod piecem dolary w ilości

165, które przywiózł z Ameryki w
1931 roku, Strata tak mocno podzia-
łała na Brana, iż dostał alaku apo-
pleksji.

Wezuwiusz jako
Technicy i inżynierowie włoscy zajmu-

ją się obecnie inspirowanym przez Musso-

| liniego projektem, który przewiduje ni,

mniej, ni więcej, jak oddanie na usługi

gospodarstwa włoskiego olbrzymiej

naturalnej wulkanu Wezuwjusza, Ma

przytem na myśli w pierwszej linji stwo-

rzenie wielkiej wytwórni elektrycznej.

Włochy są krajem pozbawionym pali-
wa. Dla napędu nowoczesnych maszyn

siły

się ,

kaloryfer Włoch.
olbrzymią temperaturę krateru do ogrze-

Ciągnienie popołudniowe.

Zł. 10.000 na Nr. 163117,
Zł. 2.000 na N-ry: 10825 16637 36460|

56967 59671 77618 70877 78879 91810 100506|

„ustarja Polska”
do nabycia we wszystkich kioskach.

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,52, dolary zł. 8,97, Ruble 4,63—4,66.
Czerwońce 1,20. Pożyczka budowlana 41.

 

1105300 112367 122493 123800 126135 150175. | Dolarówka 51. Inwestycyjna 106. Stabiliza-
ZŁ1.000 na N-ry: 1532 7422 12776 22437,

25281 32036 39400 42073 51243 54312 60287
70108 76490 81212 81834 83709 83752 112699|
113779 120747 127566 127660 129188 131511
132131 136569 156670 162316.

wania rur wodnych w podobny sposėb, jak|TRUST UOSTAS

to się w malych rozmiarach odbywa przy

centralnem ogrzewaniu. Oczywiście

idzie o wytwarzanie pary wodnej, aby przy

jej pomocy pędzić maszyny parowe. Idzie o

to, że w tych rurach ma powstać prąd wod-

ny, który opierać się będzie na zjawisku fi-

|zycznem, że ogrzana woda idzie w górę, a

„žimna opada na dėl. Ten staly prad wodny

\

i

Į

trzeba corocznie importować do kraju wiel- |ma pędzić maszyny, wytwarzając  energję|

"kie ilošci węgla, benzyny i ciężkich olejów.

,Z drugiej strony nieznaczna ilość rzek nie

|sprzyja instalowaniu turbin jako źródła siły.

Żaden inny naród nie jest tak uzależniony

od importu zagranicznych środków napędu.

Ten fakt skłonił włoski świat techniczny do
poszukiwań naturalnych sił zastępczych.

Mussolini rzucił projekt, czy nie dałoby się

zużytkować w tym celu marnującą się ol-

brzymią energję zionących ośniem gór. Po-

lecił więc technikom wynalezienie odpo-

wiednich środków  wyzyskania tych sił.

Aczkolwie plan ten na pierwszy rzut oka

wydaje się ogromnie lantastyczny, to jed-

nakże przy bliższych badaniach okazało się,
że możnaby zużyć tę siłę do wytwarzania

elektryczności Inżynierowie przystąpili już

nawet w cichości do
przyszłej instalacji elektrycznej

zuwjuszu.

na We- 
MAE WEST

najpikantniejsza kobieta współczesna w pierwszym rewelacyjnym filmie

ew „LADY LOU" m

wykonania planów |

Projekt idzie w tym kierunku, aby użyć;

 

elektryczną.

Uruchomienie właściwych maszyn wy-

twarzających prąd, nie przedstawia więk-

szych trudności. Poważną kwestję stano-

wi sprawa, że olbrzymie rury wymagają

wielkich mas wody. Wprawdzie w bezpo-
średniej bliskości znajduje się morze, jed-

nakże woda morska nie da się użyć ze

względu na jej zawartość soli. Kwestja

sprowadzenia niezbędnych mas wody słod-
kiej nie jest narazie jeszcze rozstrzyśnięta.

  

|

nie |* krateru pod powierzchnię morza, gdzie
podlegać będą stałemu chłodzeniu. Ale

niezależnie od kwestji słodkiej wody, wy-

łania się jeszcze jedna wielka trudność, a

mianowicie w jaki sposób umocować  ol-|

brzymie rury we wnętrzu krateru Wezuwju-

sza? Wprawdzie udało się ludziom, odzia-

nym w specjalne płaszcze ochronne wtarśg-

nąć na głębokość 240 metrów krateru

Stromboli i tam dokonać zdjęć filmowych.

Ale umieszczenie olbrzymiego systemu
rur wymaga zupełnie innych przygotowań.

W ciągu najbliższych lat mają być dokona-

ne w kraterze Wezuwjusza dokładne po-

miary i badania, aby wynaleźć owe miej-

sca, które nadają się do instalowania rur.

Będzie to praca, która związana będzie dla
jej wykonawców z ryzykiem śmierci. Ale i

te prace przygotowawcze są we Włoszech

za możliwe do wykonania, Oczywiście
Jeżeli jednak przypuścić, że zużyta zosta- jeszcze wiele bilionów jednostek siły dcżek="

nie zbierana woda deszczowa, lub teżde- |x;ę z Wezuwjusza bez pożytku, zanim bę-

stylowana woda morska, to sama kwestja

techniczna stworzenia prądu wodnego nie|„amienić górę w „centralne

jest zbyt skomplikowana. Będzie on spo-
wodowany kolejnem nagrzewaniem i ozię-

bieniem wody.

Właśnie okoliczność, że morze znajdu-

je się w najbliższym sąsiedztwie, czyni pro-
blem rozwiązalnym. Rury będą puszczone

  

 

dzie można wreszcie pomyśleć o tem aby
ogrzewanie”.

iachowcy obliczają, że elektryczna siła u-

żytkowa Wezuwjusza jest 10-krotnie wyż-

sza od siły wodospadu Niagary. Można więc

sobie wyobrazić jak olbrzymie znaczenie
miałaby wobec tego elektrownia na' We-

zuwjuszu.

my.

LICYTA

 

CJA
Wileński Lombard „KRESOWJA*

datki IO Hetmańska 1 (róg Wielkiej 53), tel. 7 22,

P ibddrnkć, zo 5 | 6 Lutego I.l.

licytacja niewykupionych i nieprolongowanych zastawówį |
od M 50,000 do Ma 100,000 | od XNt 1 doJR42,678.

UWAGA! W dni

o godz. 4eej

'nie 10,25—10,50, pszenne grube

 

dzie się w lokalu lombardu

cyjna 57%/. Dillonowska 73. Warszawska
53,50. Śląska 53,50.

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:
Belgja 123,90—124,21—123,59, Gdańsk 172,90.
Holandja 357,55 —. 358,45—356,65. Londyn
27,80—27,94—27,66. Nowy Jork 5,54—5,57—
5,51. Nowy Jork kabel 5,56—5,59—5,51.
Oslo 139,80—140,50—139,10. Paryż 34,89—
34,98—34,80. Praga 26,37 — 26,43—26,31.

Sztokholm 143,50 — 144,20—142,80. Szwaj-
carja 172,22—172,65—171,80. Włochy 46,67—
46,79—46,55. Berlin w obrotach nieoficjal-
nych 210,75. Tend. niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 40,50—41. Konwersyjna 55—55,50.

| 6 proc. dolarowa 61,50—62. Dolarówka 51—
51,50. Stabilizacyjna 57,38 — 57,63—57,50,
drobne: 58—57,75. 4 i pół “proc. ziemskie
L. Z. 49,75—50,00. Warszawskie 53,25—54,
drobne: 54,25.

Akcje: Bank Polski 83,50—84,25. Lilpop
10,85—10,95. — Tendencja mocniejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,51.
Rubel: 4,63 (piątki), 4,66 (dziesiątkij.
 

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 23 stycznia 1934 r.

Za 100 kė. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Žyto I st. 15,60,

T st. 15. Jęczmień na kaszę zbier. 14,10.
Siemię Iniane 90 proc. 57,41. Mąka żytnia
55 proc. 25,50. Mąka pszenna 4/0 A luks 35.

Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
21—22. Owies stand. 13—13,25, zadeszczo-
nv 12,25—12,50. Mąka pszenna 4/0 A lsks.
35—38. Mąka żytnia 65 proc. 20—21, sitko-
wa 17—17,50, razowa 17,50—18. Otręby żyt-

13—13.50,
cienkie 10,75—11. Jęczmień 9—9,25. Gry-
ka zbierana 20,50—21. Siano 5—5,50. Sło-
ma 3.7 >

Za 1000 kg. f-co st. załadow.:
Len trzepany wołożyński (bas. I skala

216,50) 1179,92—1201,57. Inne gatunki Inu
bez zmian. Ogólny obrót 850 ton.

U
'Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-

,rowanie pracy dla siebie
żony, która również

mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą i t. d. Obo-

„je na skromnych warun-

pop. odbę-

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA NA

Ostrobramska 5 SCENIE:
UWAGA. ‚

w salonach
parterowych

  

"DZIŚ!

HELIOS|

 

POLSKI ::
FILM &

cony sztuce kochania!
Prawdziwe arcydzieło

W rol. gł: najpiękn. para kocnanxów:.
Najmodniejs;» kobieta świeta

„TAKICH FILMÓW JAKNAJWIĘCEJ"

TEN TRZECI»
oraz dodatki dźwiękowe.

SENSACYJNA NOWOŚĆ.

BEZPŁATNY DANCING!
biłety dzienne: Parter 54 gr. Belkon 35 gr.

arcywesoła farsa
w | akcie.

Swietny zespół artystów z czarującą INĄ BENITĄ na czele!

ANONS:, Wkrótce! Pierwszy w roku 1934 przebój produkcji „SOWKINO” p. t „ROMANS MANKI GRESZYKOJ”.

Film pošwie-

 

JEAN HARLOW
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„PRZYBŁĘDA”
cieszy się kolosalnem POWODZENIEM!

 

„W Twoich Ramionach*
| wsydletersi CLARK GABLE.

oto zgodny okrzyk zachwyconej publiczności całego Świata.

Nad program: STRASZNA KATASTROFA KOLEJOWA pod PARYŻEM.

 

|
| |

| „Dz.

dzieprzyjmował

 

P.P. KUPCOM
i PRZEMYSŁOWCOM
prowadzącym księgowość

KSIĘGI do zwykłej i Ameryk. buchaiterji,
BLOCZKI kasowe pod kalkę „Blok Polski”,

kredytowe | memorjałowe
RAPORTY kasowe I dzienne.

CENY NISKIE.
Zamiejsctowym wysyłam za pobraniem

/W. Borkowski

| poko |

POKOJU umebiowanego
z  wygodami
poważniejszy mężczyzna

| Zgłoszenia
Wil" pod „F. Z.”

4 lub 2 pokoje z kuch-

Wino, Mickiewicza 5, tel 372

Kupno
Sprzedaż

ROC о;

2 — 3 mieszkaniowy w
dobrym stanie chętniej
z długiem bankowym
zgłoszenie ul. Orzeszko-
wej 3 m. 16 od 11 — 1.

PB

 

poszukuje

do Admin.

318—1  

u a >rę N-rów licytacyjnych lombard nie

! „Dzien. Wil.* 

 
jąc, clocia ukrolła dwa
nierówne kawałki
— Zobaczę teraz

powiada do dzieci—kfó-
re z wes jest grzecz-
niejsze...
— Merysia!—Przerywa

Władzio chwytając wię-
kszy kawałek.

NLAAAAAAKSAAAAAAA AAAAAA

| PRACA |

RZĄDCA EKONOM,
posiadający 15 lat pracy
w wielce kulturalnych
dobrach, poszukuje po-
sady. Łaskawe zawiado-
mienia do Administracji
pisma pod „Wzorowy
Rolnik". 314—1

OSOBA w średnim wie-
ku, niezależna,  poszu-
kuje opieki zacnej oso-
by. Nowo- Wilejka, ul.
Wileńska 13, dla p. Ady.

315—1

Kasjerka - ekspedjentka
potrzebna do cukierni,
Pożyczka w gotówce zł.
500—. Tylko poważne
kandydatki, Oferty pod
„Kasjerka“ do administr.

319—0

kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B. gr—2

E-LT————

ZGUBY |
ра

Skradziony kwlt
Nr. 20170 Iombardowy
Lombardu K.K O. na za-
stawiony rower wydany
na imię Jadwigi Wil-
czewskiej un. się. 313

SANSRZYSEREKIO
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

1. TRIERZYŃSKIEGA
Mostowa ul. fir.1.

Fsalefon 12-44,

CEsy MISKIB i R p
РУ

сесьжианвачща —- nią wygodami | ogro= 2065

dem dla solidnych, świe-li WKRÓTCE p
KINO - NOWE Dziś najnowszy film erotyczny K k M Į ® ” k ® 66 w rol a ASlkosbus I ola:

mai- gl: PS |MAMAMA AAA Aaaz Za EO a э on t ra t a zens 1 wnej (| tro Słowiańska 2«a—12.

( AŃ)0N FILM RYSUNKOWY„PIEŚŃ WIOSENNA” w KOLORACH Na.| oaoć ASDeЗ FiL| SUNKO „PI IOSENNA* w SRA A- | Na> jnowszy iiiumf Marysla i Władzio do-

ul. wielka GLORJA Š JOE O ROW kinematogratjim ! (KIPAKIWNNINIMNNNI stają 64 cioei tort. Kra-

ининНивЕ ЫОНОСОВОВЮШЕТРКОаСОМТ ЛЕУНЕНЫНКАЯСЫВ КАНЕ

ZOFJA KOWALEWSKA.
16)

Dzieje powstania lidzkiego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

„Kurjer Wileński pod datą

szczegóły:

„Oddziały Ałchazowa,

zem otoczyły partję Narbutta z „trzech stron,

zacierając swe ślady ubraniem, lub idąc tyłem.
zręcznie, :

szedł północną stroną jeziora Dembli,

18 kwietnia podaje następujące

Timoliejewa i Wernera, połączywszy się ra-

ale Narbutt wymknął się

Oddział jego

przeprawiając się kilka razy przez

rzekę Ułę. Zginęło około 30-tu powstańców. Oprócz strzelb paru 1 po-

zostawionych wozów z kotiem zaobyczy innych nie bylo“.

„Kurjer Wileński wspomina na

słane rekonesanse nad rzeką Ułą na

ców pod dowodztwem Czudowskiego

stępnie o napotkaniu przez roze-

skraju lasu nowej part powstań-

io drobnem z nią starciu. Musiaf

to być jakiś oddział Narbutta, wysiany dla zbicia z tropu nieprzyjaciela.

bitwa pod Kowalkami stanowi najbardziej wytyczny punkt, w kampanji

Narbutta. Piękny, a cnwalebny dzień

się po mistrzowsku z otaczającego go

zapadł ponownie w żiębiach puszczy

dza, jak na pół-boga i tworzyt o nim

kich ustach. Utrwalająca się wiara w

ruch żywszy. Do obozu Narbuita pr

powstania Lidzkiego. Wymknąwszy

pierścienia nieprzyjaciół, Narbutt

Grodzieńskiej. Lud patrzał na 'wo-

legendy. Imię jego było na wszyst-

powodzenie rozniecaia w powiecie

zybyło trochę sił świeżych, między

innymi dwóch braci Brzozowskich, Hubarewicz, Popławski i inni.

Zdarzyło się raz, iż nad rozpalonem ogniskiem przy sośnie — zer-

wał się z niej kruk czarny i krakał przerażliwie nad głowami powstań-

ców. Źrobiło to wśród wielu pewne wrażenie jako zły omen.

Wkrótce obóz posunął się ku wsi Hanelki, folwarku Małgiewiczów,

skąd dano znać, iż znaczne siły moskiewskie wysłano do puszczy w celu

wyparcia z niej powstańców.
‚
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Narbutt powiadomiony o marszrucie nieprzyjaciół postanowił urzą-

dzić zasadzkę, około Romanowa. Gdy tam ciąśnąc znalazł się oddział

w pobliżu Sotokieńców, majątku Cyprjana Szalewicza, ktoś zapropono-

wał powiesić miejscowego popa, trudniącego się szpiegostwem, ale Nar-

butt na to nie pozwolił, nie chcąc narażać na odpcwiedzialność Szale-

wicza, zacnego nader człowieka.

Zasadzka w Romanowie, której powodzenie zmienić mogło losy

powstania Lidzkiego, acz doskonale obmyślona nie udała się z powodu,
iż jeden z powstańców, mimo surowo nakazanej ciszy, czyszcząc broń

nieostrożnie wystrzelił i spłoszył wroga. у

W/ zbiorowisku z jakiego się skladal ob6z musiato byč wiele nie-

słornych żywiołów, które mimo usilnej pracy wodza, ująć się w należyte

karby nie dawały i nieraz psuły plany. Po niefortunnej zasadzce należało

wycofać się z tego miejsca i szukać bezpieczniejszego punktu. Narbutt

skierówał się ku Dubiczom, lecz chcąc zmylić nieprzyjaciół czas jakiś

manewrował w lasach. '

Zdarzyło się raz, iż jeden z powstańców. Romanowski, wychyliwszy

się z lasu, spotkał się nos w nos z oficerem rosyjskim prowadzonym przez

chłopa z Dubicz, a szpiegującym widocznie powstańców. Obaj, spot-

kawszy się wzajemnie rzucili się do ucieczki w przeciwne strony. Gdy

się o tem Narbutt dowiedział — miał rzec z niechęcią: — Darmo broń

nosisz, mogłeś jej przecie użyć '*)
Wi obozie tymczasem niektórzy powstańcy szeptali — ,Kruk! zły

prognostyk|..* nieszczęście sprowadzi. Niepokoiło to mianowicie pro-

staczków, wieizących w zabobony.
Narbutt postanowił znów zapaść w niedostępnem miejscu. Wybrał

więc lesisty wzgórek, między Zabłociem, a Dubiczami wśród: nieprzeby-

tych, jak się zdawało bagien nad jeziorem. Tam się rozłożył obozem,

mając jedyny wązki przesmyk suchy do puszczy. W pobliżu wznosił się

stary kościołek dubicki i takaż plebanja. Miejsce zdawało się być bez-

pieczne i niedostępne. Partja liczyła wówczas oprócz starszyzny 13 dzie-
 

*) Z ust naocznego świadka Popławskiego z partji Narbutta.
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siątków, czyli 130 ludzi.
(Wódz wysłał brata swego Bolesława z pewną misją do Wysłoucha,

dowódcy partji w grodzieńskiem, od którego spodziewał się posiłków,
dających możność szersze rozwinąć działanie.

ROZDZTAŁCAII
Ruch ogólny. Ferment około Lidy. Albert Laskowicz. Ujęcie Baltazara
Kolesińskiego. Uwolnienie. Zapał ogólny. Oiiarność publiczna. Petry-

kowski i jego zastępca.
Była już połowa kwietnia, czas, mniej więcej oznaczony przez Wi-

leńską Władzę Narodową do podjęcia ogólnego ruchu we wszystkich wo-
jewództwach i powiatach.

„ „Wszczynał się on też na całej linji, w większych, lub mniejszych roz-
miarach, rozwijając się najsilniej na Żmudzi.

: 'W powiecie Lidzkim czynną była jedynie partja Narbutta, a ruch
większy przejawił się dopiero po bitwie pod Kowalkami. Baltazar Kole-
siński podmmnowywał gminy, mając zaprzysiężonych kilku wójtów. Oko-
licę poczęiy przebiegać różne wózki i tajemnicze w nich postacie, w ro-
dzaju księdza Robaka. Wieść o powodzeniu Narbutta docierała pod
wszystkie strzechy, budząc z uśpienia, zachęcając do czynu. Młodzież
szlachecka zbliżała się i łączyła z ludem. Układano projekty utworzenia
partji Lidzkiej i przyłączenia jej do Narbutta. Centrum ruchu była Lida
i jej okolice, lecz brakio głowy, któraby zdołała ruch ten na praktyczne
skierować tory i ręki, coby silnie ster ujęła.

Komitet organizacyjny, śledzony już przez władze ros. działał słabo.
Zaczęły się areszty. Poszedł pod klucz i Baltazar Kolesiński, a choć
prędko uwolniony został — to jednak ucierpiała na tem dużo mozolna
jego praca wśród ludu.

Areszty wielu innych ziemian nastąpiły wskutek niebacznych ze-
znań młodego Alberta Laskowicza z Kirjanowców. Został on uwięziony
za jakieś lekkomyślne przechwałki w miasteczku Bienice; denuncjował
go oficer etapowej komendy Sinouchow oraz miejscowy kluczwójt.

(D. c. n.)  

 

 

 

 


