
Cena/numeru 20 gr.

Nr. 23 zj

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

zagranicą 8 zł. ‚OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekšcie (6 lamowe) 35 gr., za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenła
cyfrowe, skemplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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NI
REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

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

 

 

codziennie.           

-_ eszcze
TRWA WYPRZEDAŻ

 

s Od 1f-tu lat istniejąca szkoła „ŻRÓ-
i DŁO PRACY” z trzyletnim kursem|

0 r i|krawiecczyzny, bieližniarstwa, kaitu |
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj- |
muje zapisy nowo-wstępujacych u-|

OBCHODZENIE KONSTYTUCJI?
W. piątek bieżącego tygodnia od- wem uchwały, zatwierdzające te te-alntewy aagielsko-amerykański

5 dolarów — 1 funt szterl.
będzie się posiedzenie plenarne Sej- lzy, stojąc na stanowisku, że do przy-

 

BRACIA JABŁAOWŚCY Sp. Akc.
Wilno, Micklewicza 18.
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Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia |

deral Reserve Bank doszło do ukła- prawnień w dziedzinie bankowości.
|jdu w kwestji tymczasowej stabili- Plan prezydenta Roosevelta w
|zacji wzajemnego stosunku dolara do | sprawie utworzenia centralnego in-
|funta angielskiego. W] myśl tegopo- |stytutu emisyjnego pozostaje w

 

 
BIAŁY TYDZIEŃ
w INDJACH

222   
2 sejmowej komisji hudżetowej

Preliminarz Min. Spraw Zagranicznych.

WARSZAWA. (Pat). W; dniu 24
b. m. przed południem sejmowa ko-

isj žet i i woz © - ann. į tyń prawosławnych i mienia nieru-|obowiązującą, jako niezgodne z du- ji
misją budżetowa  pizystąpila do | oświetlone przez  sprawozdawcę, PARYŻ. (Pat). Podczas wczoraj- |peknięcia cząszki, Stan r ago beat : : , : `
obrad nad preliminarzem budżeto- podkreślił, że redukcja budżetu M.|szej maniiestacji kilka osób zostało |śroźny. Z pośród  maniiestantów|homeśo, przynależnego do tych|chem czasu i wobec rozporządzenia @
wym Ministerstwa Spraw Zagranicz-|Š. Z. osiągnięta została przede- |ciężko zranionych, a kilkadziesiąt|ciężko ranny został jeden ze studen-|ŚWiatyn. Rozpatrywane dn. 12 gru-|P. Prezydenta Rzeczypospolitej z
nych.

Sprawozdawca poseł Walewski
(BBWR), omawiając cyfry prelimina-
rza wskazał na tendencje oszczędno-
ściowe, przy jednoczesnem zwiększe
niu zasięgu prac Ministerstwa.
W] końcu mówca stwierdza, iż

|. Wiiceminister spraw zagranicznych
Szembek, omawiając cyłry budżetu

wszystkiem drogą zmniejszenią ilo-
ści etatów, a mimo tego zakres dzia-
łalności Ministerstwa i piacówek
stale wzrasta.
W dyskusji pos. Czapiński (PPS)

wyraził  ubolewanie,
do dyskusji w sprawie polityki mię-

że nie doszło |

rozumienia stosunek obu walut ma związku z polityką podniesienia cen
obracać się w ramach około 5 do-|na towary przy równoczesnem obni-
larów za 1 funt angielski. W' związ- |żeniu pokrycia kruszcowego waluty
ku z tem kurs obu walut nagiełdzie amerykańskiej.
londyńskiej obniżył się w stosunku| Ponadto prezydent Roosevelt
do złota o kilka punktów. jjest zdecydowanym przeciwnikiem

Według doniesień z Waszyngto- |ponownego wprowadzenia pokrycia
nu, zaułane osoby prezydenta Roo- |srebrem, co znajduje swój wyraz w
sevelta sondują obecnie wśród człon- |braku instrukcyj co do masowego
ków Kongresu nastroje w związku z |zakupu srebra, jako częściowej pod-
zamiarem prezydenta  Roosevelta|stawy nowego pokrycia kruszco-
powołania do życia „Banku Amery- |wego.
ki“. Bank ten otrzymałby wyłączne

Rozruchy w Paryżu.

 

 
ipoturbowanych. Jeden z oiicerów,
dowodzących oddziałem gwardji re-
publikańskiej, w czasie szarży wy-
„wrócił się wraz z koniem i doznał

Buigarska para królewska w Rumunii.

tów uniwersytetu, musiano dokonać
na nim operacji. Ponadto 30 osób lżej
rannych.

tucji i przedstawić tezy nowej usta-
wy konstytucyjnej. Czynniki BB za-
mierzają uzyskać od swojej więk-
szości już na posiedzeniu piątko-

 

„Prawosławna Informacja Praso-
wa' wydała następujący komunikat:

„We wtorek dn.17 stycznia r. b
Sąd Najwyższy w składzie przewod-
niczącego sędziego Kondratowicza i
sędziów pp. Łukaszewicza 1 Waskow
skiego, ogiosił wyrok w 69 sprawach,
rozpatrywanych dn. 12 grudnia 1933
roku, z powództwa rzymsko-kato-
lickich władz duchownych, żądają-
cych tak zwanej rewindykacji świą-

dnia 1933 r. powództwa dotyczyły
świątyń i mienia cerkiewnego w na-
stępujących miejscowościach:

1. W Diecezji Grodzieńskiej: 1) m.

Grodno — klasztor żeński ze wszystkiemi

budynkami; 2) Kołoże — cerkiew i ziemia;

3) Żyrowice — klasztor i ziemia, 4] Słonim—

| Ido B ido Szkołyći mu, na którem p. Car złożyć maSej- |jęcia takiej uchwały nie jest po-oinoentarzoot i: do ursy e kady | Według doniesień z Londynu, prawo emisji banknotów, nie otrzy-| Mowi sprawozdanie o stanieprac trzebna kwalifikowana większość
Ibėdžiaiaisad4ódz i E |między Bankiem Angielskim a Fe- małby natomiast żadnych innych u-|komisyjnych nad rełormą  konsty-|dwóch trzecich Sejmu, wymagana

dla przyjęcia ustawy konstytucyjnej,
Jaki jest cel przedstawieniatez

|pełnemu Sejmowi, trudno odgadnąć.

Orzeczenie Sądu Najwyższego
w sprawach rewindykacyjnych,

niakowo; 53) Lewiatycze; 54) Bajki; 55) Ma-
lecz; 56) Reczyca; 57) Sielec, 58) Orańczy-
ce; 59) Horodeczno; 60) Błuden, 61) Bereza
Kartuska; 62) Stolin i t. d.

Podczas rozpatrywania tych
spraw w Sądzie Najwyższym przed-
stawiciele Kurji rzymsko-katolickich
popierając skargi kasacyjne, dowo-
dzili, że znane rozporządzenie byłe-
go komisarza generalnego

dn. 26 marca 1927 r. Adwokaci bro-
niący interesów Cerkwi prawosław-
nej wskazywali, że wspomniane roz-
porządzenie posiada dotychczas
moc obowiązującą jak to orzekł wie-
lokrotnie Sąd Najwyższy, a ostatnio
dn. 20 listopada 1933 r. w sprawie

Ziem |
Wschodnich z r. 1920 utraciło moc
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spokojna, celowa i aktywna praca |dzynarodowej na komisji spraw za- BUKARESZT. Pat.-— W czwartek przybywa do Rumunji król bułgar- |5obór. budynki i ziemia; 5) Białowieża 5 rewindykacji cerkwi we „wsi Bogda- JMinisterstwa w ubiegłym okresie |granicznych, a pozatem poddał kry-| ski Borys wraz z małżonką. cerkiew,budynki i ziemia; 6) Byter. — dwie nówcei że dotyczy ono nie tylko R{ budżetowym wydała szczególnie do-|tyce dzialalnošė ROW Mi- i sc ‚ S saa vai i ora A Nonoe lecz iPiz a
re rezultaty dla państwa i przyczy- |nisterstwa  wysuwając wątpliwości| wisłocz; zejniaki; erszty; e-|naležnego do nich mienia nierucho- m

uła się Lava dziebźięlalśre! co do śróchikośi głosów wau Zwycięstwo akademików węgierskich ziornica; 12) Zelzin; 13) Kotra; 14) Szydło- | mego. Na tej podstawie obrońcy in- ją
$0 i rzetelnego międzynarodowego| zagranicznej o Polsce. BUDAPESZT (Pat). Strajki stu- dać posady 1300 osobom z pośród|"37% 15) Szczara; 16) Mironin; 17) Milka- teresów Cerkwi , prawosławnej proc; SR

I pokoju. 'dentów zakończyły się na wszyst- bezrobotnej młodzieży dyplomowa-|79v7% 18) Nowy Dwór; 19) Przewloki; |sili Sąd Najwyższy o odrzucenie З

R
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 * - ° °katolickiego w Niemczech| Komunikat Stronnictwa Narodowego. GDAŃSK. Pat—W dniu 24b m.| „ „ Literatury. |: : Wo, ZĘ lę dnia 28 styczni rzyjechał z G do Gdańsk niu22bm. toczyłysię w Minister-BERLIN. (Pat). W Monachjum za- |na więzienie od 3—5 miesięcy. Pro-R 2 przyT iai s" wom 2 Komuna bl Naradów w stwie W. R. i O. P. obrady Polskiej Aka“а padł dziś wyrok przeciwko trzem|ces wzbudził wśród ludności olbrzy- i й 2 ` Gdańsku p. Sean Lester. demji Literatury nad wyborem pierwszegoL || Eeewek,arezipwanym ni sinteraowanis Nazyscy oskar|Wielkie Zgromadzenie Publiczne мооEWAе = wóskieidlania z kojnkiażytkanć i|przeczali  ddwiólacw esa na którem poseł KSIĄŻE SEWERYN CZETWERTYŃSKI Piąta serja biletów o zła usa Žas k fatkite“ vijos t ai ed gro- komunizmu. złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE. skarbowych wchodzi w obieg. |darzowych. Każdy AA miał sszy” w Niemczech. Sąd skazał księży в na ы ы su wa Diana Ostau DUR zgłoszenia najwyżej trzech kandydatur. Po Ма
di я sos: p;|dyskusji akademja uznała za dzieło naj- i| System hitlerowski staje się | »0 MIE MIKAN W MLYDAKK Wal DAINe ieinaer B IKOS a aie y Zarząd Stronnictwa prosi pp. członków o niezawodne przybycie. УЛ PDZ J ID 6Y |romańskiego „Zazdrość i medycyna”._4 W tej serji będą puszczone w obieg od RR : а: coraz bardziej radykalny. Wstep wolny. ||| stęp wolny. |, m, począwszy, Pozatem wszysł- [77 "ef. pisarzowi: nagrodę

ć| BERLIN. (Pat). Sąd nadzwyczaj- oświadczył, że wielki już czas, aby| | : kie inne przepisy są takie Zone jak| Dra ii Ta.a | ny w Berlinie skazał wczoraj62- sądy zajęły się kołami reakcjoni- KLUB NARODOWY. sa ei amp dos ek Popierajcie Polską Macierzletnią nauczycielkę na 6 wwa A pi W niedzielę Mc zeczy e NO południu ZW:0aide asi" niais i- więzienia zą Użycie wyrazów obražli . w sali przy ul. Orzeszkowej ® A nas Szkolną.y wych pod adresem obecnego rządu. Rosa ci ł ŻE SEWERYN CZETWERTYŃSKI wygłosi odc: na temat: płatności. Cała serja wynosi50 milj. Po pPł Oz w obronie e powoły- Sala do wynajęcia ТЗр b, w ^ zł. Przy 3-miesięcznym terminie AR i 3 : _wała się na swe przekonania naro- na odczyty i zebrania i ii ności, oprocentowanie wynosi 4 i pół |Bank Polski, który też dokonywaćdowe oraz pochodzenie z wyższej Orzeszkowej 11 i ” NOWO formy LslrojoWė | ich l btzność W lOCE . rocent, zaś dla 6-miesięcznych bi- |będzie wykupna w okresie 6 miesię-rodziny oficerskiej, na co prokuratorI!_od_11—3iod6—8wiecz.| Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 gr. etów — 5 proc. Bilety sprzedaje

HANSAYITTITWOS ACZCEESSW kich uczelniach węgierskich.

Walka hitlerowcó
z prądami monarchistycznemi.

BERLIN. (Pat). W Weimarze od- chizmu, powinny się wystrzegać zbyt

nej i przestrzegać najściślej numerus
Rząd ze swej strony przyrzekł clausus.

 

Przed koronacją cesarza Mandżurji.
W ceremonjale nie weźmie udziału żaden Europejczyk.

była się wczoraj akademja na któ- otwartych wystąpień ze swemi ha-|
rej przemawiał min. Frick. Mówca slami, Ze $
zwrócił się z ostatniem oskarżeniem, Hitler oraz jego ministrowie do
pod adresem kół nacjonalistycznych,|ostatniego tchu bronić będą stano-
by nie łudziły się nadzieją, że może | wiska, na które powołała ich opatrz-
być dziś wogóle mowa o jakimś wy-|ność. Niema żadnej nadziei, by moż-
borze między monarchją a republiką та ich było zapomocą jakichś intryg
w Niemczech. Rząd Rzeszy bacznie
czuwa. Koła malkontetów, ukrywa-

sprowadzić z drogi dotychczasowej
, polityki.

Z Czangczun donoszą, że przygo-
towania do uroczystości koronacji
regenta Pu-Yi cesarza Mandżurji są
na ukończeniu, Do Czangczun przy-
byli liczni dostojnicy dawnego chiń-
skiego dworu cesarskiego, którzy
wezmą udział w uroczystościach ko-
„ronacyjnych. W. mauzoleum cesa-
|rzy dynastji mandżurskiej wybudo-

!wicieli mocarstw obcych obecny bę-
dzie jedynie przedstawiciel cesarza
japońskiego, ambasador Hiszikara.
W kołach mandżurskich krążą

pogłoski, że cesarstwo mandżurskie
będzie uznane przez Niemcy i Wiel-
ką Brytanję. Ambasada angielska w
Tokjo zaprzecza jednakże tym wia-
domościom. Pu-Yi po koronacji o-

20) Święcica Wielka; 21)

Łyskowo; 23) Mizewicze.

il. W Diecezji Poleskiej: 24) Drohiczyn;

25) Tewle; 26) Wieżki; 27) Busiaz; 28) Buł-

ła; 29) Kosów; 30) Lubieszyce; 31) Bieławi-

cze; 32) Borki; 33) Jaglewicze; 34) Iwace-

wicze; 35) Alba; 36) Woronołowicze; 37) Ro-

zany; 38) Hoszewo; 39) Olszewo; 40) Żytlin;

41) Piaski, 42) Łogiszyn;. 43) Bogdanówka;

44) Kuplin; 45) Chorow; 46) Rudniki; 47)

Zosimowicze; 48) Szereszów; 49) Mokre;

50) Prużana; 51) Matwiejewicze; 52) Czer-

Sławatycze; 22) skargi kasacyjnej. Prokurator Sądu
Najwyższego p. Stejermark na tej
samej podstawie wypowiedział się
za odrzuceniem skargi. Sąd Najwyż-
szy wydał wyrok, którym odrzuca
skargi  kasacyjne  peinomocników
rzymsko - katolickich Kurji Bisku-
pich we wszystkich 69 sprawach.
W ten sposób tak zwane powództwa
rewindykacyjne na drodze sądowej
zostały ostatecznie umorzone." -

Komentarze zbyteczne. 
Ciekawy spór o «święta państwowe».

№ dniu 11 listopada ub. r. w świę- łobne, nie dopuszczono się prze-
to piętnastolecia państwapolskiego, |stępstwa, bo nie objawiono demon-
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jące się pod płaszczykiem  monar“| AA pa ana której p PP nA Po w wielu cerkwiach Małopolski |stracyjnie niechęci ni lekceważenia A> y cesarz złoży po koronacji ho: oselstwo mandżurskie w Tokjo zo- chodniej ko - katoli dicho- | dl iski ństwa. N. obro- 3
R h hist czn w Niemczech swym przodkom aby w ten sposób |stąnie podniesione do godności „a ask, aaka łe wj a sk też na ona >uc monarc У y " zadokumentować łączność z nimi. |amibasady. Regent Pu-YVi przyjął o- tach liturgicznych koloru czarnego w paragrał konkordatu, który brzmi: p

W ostatnich czasach wzrósł bar-|narchja. Państwo narodowo-socjali- Kulminacyjnym punktem uroczy- |stdtnio wielu dziennikarzy zagra- obecifości dziatwy szkolnej 1: repre- „W niedzielę i w dzień narodowego idzo ruch monarchistyczny w całych |styczne — oświadczył Grohe — nie Stošci będzie pielgrzymka do grobów |nicznych, którym przedstawił masa |zentantów władz państwowych, Sta- święta Trzeciego Maja odprawiają- AANiemczech. Znajduje on popleczni- będzie tolerowało ruchu monarchi- przodków i złożenie ofiary z wołu. |dy swej polityki i podkreślił, że |rostwa ukarały tych proboszczówcy nabożeństwa będą odmawiać li- |||
ków w dawnych kołach monarchi- |stycznego, bo problem: republika,|W obrzędach tych w myśl starodaw- |Mandżurja będzie chętnie widziała grzywną na podstąwie rozporządze- turgiczną modlitwę za pomyślność "kstów, tj.  niemiecko-narodowych, |czy monarchja, dla dzisiejszych Nie-|Rego ceremoniału, nie weźmie udzia- |przypływ kapitałów obcych. nia Prezydenta R.P. (Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej i jej Prezydenta”. SAjunkrów pruskich i sferach wielkie-
$o przemysłu, przedewszystkiem zaś
w kołach bogatej burżuazji niemiec-
kiej. Potworzyły się w całem pań-
stwie związki monarchistyczne, któ-
re przy pomocy ulotek i pism nie-

kle energiczną prowadzą propa-
gandę. Oświadczają one, że powrót
monarchji jest ostatecznym celem
Hitlera. Propaganda stałą się tak
intensywną, że czynniki miarodajne
przystąpiły w ostatnich dniach do
rozwiązywania związków monarchi-
stycznych, jako nielegalnych. Dzia-
łalność ich zaliczono do kategorji
szkodników w rodzaju komunistów.
W związku z tem ukazało się, jako
półoficjalne, oświadczenie przywód-
cy narodowo-socjalistycznego Gro-
hego, w którem występuje on prze-
ciw twierdzeniu monarchistów, ja-
koby celem Hitlera miała być mo-

Prześladowanie duchowieństwa

miec nie nadaje się do dyskusji. Je-
dynie tylko narodowi socjaliści mo-
gą utrzymać jedność narodu nie-
mieckiego — twierdzi dalej Grohe w
swem oświadczeniu. Jedynym przy-
wódcą narodu niemieckiego jest i
pozostanie Hitler. Grohe w ostrych
słowach występuje przeciwko tego
rodzaju „kilkom”.

Inny przedstawiciel stronnictwa
narodowo-socjalistycznego w ргте-
mówieniu, w którem potępia ruch
monarchistyczny, zapowiedział, że
ruch ten będzie zwalczany w Niem-
czech podobnie, jak ruch komuni-
styczny.

Energiczne tłumienie ruchu mo-
narchistycznego wskazałoby, iż przy
biera on stale na sile i stał się dla
czynników _miarodajnych wysoce
niewygodnym. 

 łu żaden Europejczyk, Z przedsta-

Plęciodniowy tydzień
w szkołach Czechosłowackich.

Praga (Cetropress).  Czechosło- środę i sobotę popołudniu w niektó-
wackie ministerstwo szkolnictwa w |rych we czwartek lub sobotę cały
najbliższym czasie wyda okólnik do dzień, W: kołach pedagogicznych
wszystkich powiatowych rad szkol- twierdzą, że najstosowniej byłoby
nych, w którym zarządza się jeden ustanowić sobotę jako wolny dzień
wolny od nauki dzień. Każda gmina |od nauki szkolnej. Ilość godzin wy-
dowolnie decyduje, który dzień w |kładowych przy pięciodniowym ty-
tygodniu ma być wolny od nauki godniu szkolnym jednak się nie
szkolnej. Dotychczas w niektórych|zmiejszy,
gminach dzieci są wolne od nauki Nė į

Smierć lotniczki,
WIEDEŃ. Pat.—Na lotnisku Wie- sportowa pani Weiss, spadł ze znacz-

ner Neustandt wydzrzyła się dziś|nej wysokości, grzebiąc pod szcząt-
katastrofa lotnicza. Mianowicie szy-|kami  lotniczkę, która poniosła
bowiec, którym kierowała lotniczka|śmierć.

  

  

Rzeczypospolitej Polskiej z d. 11 lip-
ca 1932): „Kto na publicznem miej-
scu demonstracyjnie objawia nie-
chęć, albo lekceważenie dla polskie-
$o państwa, albo państwowych in-
stytucyj, podpada karze aresztu do
RE tygodni, albo grzywną do 500
zł.

Oskarżeni duchowni bronili się
tem, że na dzień 11 listopada 1933
r. mieli zamówione żałobne msze św.
naprzód zapowiedziane, nadto nie
mieli co do odprawiania nabożeńst-
wa na ten dzień żadnej instrukcji od
swojej cerkiewnej władzy, a i poli-
tyczne władze administracyjne nie
zwracały się do nich bezpośrednio
czy przez ordynarjaty o odprawienie
nabożeństwa w tym dniu. Tem sa-
mem, odprawiając zwyczajne, albo
osobno zamówione nabożeństwo ża-

|Oprócz tego postanowienia niema
„innych instrukcyj ze strony grecko -
katolickich ordynarjatów,  Ukarani
przeto grzywną przez starosiwa od-
wołali się za pośrednictwem adwo-
kata Dr. Stefana Barana z Tarnopo-
la do sądów okręgowych. W. dniu 6
grudnia ub. r. sąd okręgowy w Tar-
nopolu rozstrzygał taką jedną spra-
wę na niekorzyść obwinionego ks.
Jarosława” Melnyka, ukaranego
przez starostwo zbaraskie Sąd sta-
nął na stanowisku, że obwiniony na-
ruszył postanowienie konkordatu i
dopuścił się przestępstwa. Zastępca
prawny, dr. Stefan Baran, wniós.
przeciwko tej interpretacji odnośne-
$o postanowienią konkordatu kasa-
cję do Najwyższego Sądu w Warsza-
wie.

a" 
Przyjazd nowego wysokiego
Komisarza L. N. do Gdańska. SORO RE ADENYCZZETRADCIC-ZERO W KAZETOKOA EDYTYPARC AS

Laureat Akademii
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Czy poprawa:
W sejmowej komisji budżetowej!

toczyły się przed paroma dniaminie- |

zwykle ciekawe rozprawy nad preli-

minarzem budżetowym munisterstwa

przemysłu i handlu. Ze względu na

pogłębiający się kryzys i na szereg

przedsiębranych przez ministerstwo

w roku ubiegłym zarządzeń, rozpra-

wy miały bardzo ożywiony przebieg.

Między innemi zabrał gios mini-
ster przemysłu i handiu, dr. Za-

rzycki. Wygłosił on obszerne prze-

mówienie o szeregu aktualnych za-

gadnień, jak naprzykład eksporcie

naszego węgla, stosunku rządu do

kartelów, handlu zagranicznym, sto-

sunkach z Gdańskiemi t. d. Najbar-

dziej wszakże uderzające byio to: co

powiedział na wstępie. Ni mniej ni

więcej tylko powtórzył to, co już

niejednokrotnie w latach ubiegłych
było mówione przez innych przed-

stawicieli rządu. Dosłownie pewne

ustępy jego przemówienia brzmiały,

jak następuje:
„Naogół biorąc nie jest chyba prawdo-

podobne dalsze pogłębienie kryzysu świa-

towego. Okazuje się ożywianie się życia

gospodarczego, a kapitały zwolna wracają

do obrotów. ы

R. 1933 był i w Polsce okresem wstrzy-

mania postępu kryzysu i zahamowania

spadku obrotu”,

„W całem więc życiu gospodarczem

jest słaby zresztą zwrot ku lepszemu i

można przypuszczać, że w roku przyszłym

ruch zwyżkowy trwać będzie nadal”.

Minister powoływał się na roz-

maite objawy tej poprawy, jak pod-

miesienie się produkcji w Stanach

Zjednoczonych, we Francji, w Niem-

czech, a i u nas ma być rzekomo po-

dobnież, gdyż wzrósł zbyt wapna,

szkła taflowego, cementu, a także

podobno nieznacznie zwyżkowała

produkcja dóbr spożycia.

W oświadczeniu ministra prze-

mysłu i handlu widzimy więc ten

sam urzędowy optymizm, który

przedtem cechował podobne oświad-

czenia inqych ministrów. Niestety,

jakże zwodnicze okazaiy się po-

przednie zapowiedzi i proroctwa!

Podobnie też, jak inni ministrowie

obozu obecnie rządzącego, p. Za-

rzycki charakteryzował przebieg

kryzysu wahaniami konjunkturalne-

mi, wyrażając nadzieję, iż po okre-

sie depresji, drogą naturalną przy-

chodzi poprawa i t. d. w kółko. Nie

dostrzegają, jak widać, nasi urzędowi

kierownicy polityki gospodarczej,

iż to, co przeżywa dziś cały świat,

nie jest bynajmniej krótkotrwałym

okresem depresji gospodarczej, po

której w stosunkowo niedługim cza-

sie może nastąpić poprawa. Wcale

się ku temu nie ma. Słusznie, w od-

powiedzi ministrowi Zarzyckiemu,

podniósł prof. Rybarski, że w osta-

tnich miesiącach nakręca się sztucz-

nie konjunkturę, z czego również

Polska częściowo korzysta. Ale nie

są to rzeczy trwałe i cena, którąsię

za chwilową poprawę w niektórych

krajach płaci, jest zbyt wygórowaną.

Stany Zjednoczone idą po drodze,

która rujnuje ich walutę, Włochy na

roboty, forsowane przez państwo,

* zadłużyły się na 100 miljardów, kto

rych oprocentowanie zabiera nawet

drobne oszczędności. To; co się od-

bywa w niektórych krajach Zachodu,

nie jest wcale przełomem. Nie nale-

ży też zapominać o niezwykłej kon-

kurencji Azji, która wiele państw

postawi w ciężkiem położeniu.

Co się tyczy Polski, to też nie

można podzielać optymistycznego

poglądu ministra przemysłu i han-

dlu. Nie może być u nas poprawy,

„dopóki nie nastąpi przełom na tle

równowagi między przemysłem irol-

nictwem. Kwestja gospodarcza wy-

raża się w naszem państwie przede-

wszystkiem w zagadnieniu rolnictwa.

IW ciągu ubiegłych paru lat mówiło

się ciągle o sprawie tak zwanych

„nożyc”, Przedsiębrano szereg kro-

ków, które miały usunąć nadmierną

rozpiętość cen. Pożądanego nastę-

pstwa nie osiągnięto, różnica się na

wet pogłębiła, a w ostatnich tygo”

dniach znowu się zaznacza spadek

wskaźnika cen płodów rolnych.

Czyżby to miało być oznaką popra-

wy?
Czy 1ównież zapowiedzią popra”

wy jest nieustanny wzrost liczby lu-

dzi pozostających bez pracy? Ww

ostatnim tygodniu liczba zarejestro-

wanych bezrobotnych sięga 400 ty-

sięcy, to jest cyfry dotychczas nie-

notowanej, nie mówiąc już o bezro-

botnych  nierejestrowanych, Czy

wreszcie oznaką poprawy jest stałe

zmniejszanie się zarobków zarówno

robotników, jak i pracowników u-

mysłowych, a co za tem idzie przed-

siębiorstw handlowych i rzemiosła?

IR za as

będących wyrazicjelami

Przyłapanie macherów masońskich. ,

Aiera Stawiskiego rozrastając się

odsłania coraz nowe szczegóły, wy-'

świetlające stosunki, jakie panują w

masońskich kołach polityków  tran-

cuskich.
Na szczęście dla Francji baśno

masońsko-żydowskie stało się wi-

docznem nietylko dla obcych, pa-

trzących z pewnej perspektywy, ale

także i społeczeństwo francuskie do-

strzegło niebezpieczeństwo 1 zaczy”

na przeciwko niemu energicznie się

bronić.
Obok ostrych wystąpień  polity-

ków: z trybuny parlamentarnej także

prasa coraz częściej pisze o udziale

masonów w aferze Stawiskiego.

Rewelacyjne wiadomości znajdu-

jemy w ostatnim zeszycie czasopi-

sma „La Revue Internationale des
Socićtćs Secretes'".

„Czyż nie mówiono z powodu afery

Stawiskiego o bracie i ministrze Dalimier, o

bracie i ministrze Julien Durand i o bra-

cie i b. ministrze Rene Renoult/

„Tak się robi wielka polityka, szlachet-

na i piękna polityka. Dostrzega się czło-

wieka dużej miary, takiego jak Stawiski.

Zamyka się oczy na jakieś ciężące na nim

wyroki, wynikające ze zwykłej nieostroż-

ności, wyroki które powinny pizeszkadzać

powodzeniu takiej osobistości; daje mu się

paszport dyplomatyczny, potrzebny mu dla

odbywana podróży, przedstawia się go o-

sobom mającym wpływy w rządzie. Czło-

wiek taki może wówczas pokazać, co po-

trafi... Może także pomóc tylu a tylu swoim

przyjaciołom, zrobić tyle dobrego». Czy

nie prawda bracie Hudelo, były prefekcie

policji, członku loży Cosmos? Czy nie

prawda, bracie Bonnaure, bracie Guiboud-

Ribaud, i A. Dominique? Czy nie prawda

bracie Gentilly z Wielkiej Loży francu-

skiej ?...

„Czy jest prawdą, że na bankiecie, zor-

ganizowanym przed wyborami roku 1932 na

cześć posła Bonnaure, prezydował p. Her-

riot? a na bankiecie, urządzonym na cześć

posła Bonnaure po tychże wyborsch, pre-

zydował inny wybitny brat? Było to świę-

familijne, braterskie...'*

„WZ każdym razie nie można zaprzeczyć,

że najlepiej charakteryzują całą aferę sło-

wa następujące: banda masońska, przytapa-

na w trakcie pracy, broni się."

Są masonami:

„Dalimier, Julien Durand, Renć

noult, Bonnaure, Giboud-Ribaud,

Darius, Andrć Dubois, oraz przedstawiciel

policji Bressot, Thomć  Hennet, Bayart,

Ducloux“'...

Ponadto ciekawe rewelacje znaj-

dujemy w „Action Frangaise“, gdzie

zamieszczono list, w ktėrym niepod-
pisany autor informuje, že

„odbywał się przez długie lata handel

świadectwami importowemi, z czego ciąg-

nęła duże dochody banda żydów wschod-

nich, popieranych przez loże zwłaszcza sa-

lonickie. Brał w tem czynny udział sekre-

tarz wybitnego ministra, p. Aadrć Dubois,

mąż zaufania niejakiego p. Rosier, brat z

loży „des Dėmophiles a Tours“...

Słowem „ne wełyczka, ale czest-
na kompanja!“

Re-
Pierre

Ci śpieszą zmienić iront.
Bardzo niedobrze czuje się w

żydowska.
Początkowo dzienniki

skie usiłowały wmówić, że Stawiski

był Rosjaninem. Ten kawał jednak-
że nie powiódł się. Przynależność
zmarłego aferzysty do narodń wy-

branego została niezbicie stwier-

dzona.
Wobec takiego stanu rzeczy pra-

sa żydowska pośpieszyła zmienić

front.
Już się o narodowości Stawiskie-

związku z aferą Stawiskiego prasa,

żydow-|

DZIENNIK WILEŃSKI.

z prasy
1 oto w żydowskim „Naszym.

Przeglądzie" ukazała się olbrzymia
3-szpaltówka pt.

„Czy Stawiski był obłąkany? * 8

Dalej następują takie oio soczy-,
ste podtytuły. j

Dyfilis czy śpiączka?

Świadectwa powag lekarskich.
Warjat na wolności.

Paraliż postępowy?

Manja wielkości?

Wybryki' obłąkanego, czy sztuczki

oszusta.

Treści artykułu po takich wy-
mownych tytułach można nie przy-
taczać. Autorzy najwyrażniej chcą
zasugerować czytelnikom, że Stawi-
ski nie był odpowiedzialny za swe
czyny, gdyž byt obłąkańcem.
Tylko że w tem „szaleństwie” tkwi

niewątpliwie pewien system i to sy-
stem tak doskonały,. że umożliwił
Stawiskiemu popełnianie bezkar-
nych oszustw na przestrzeni wielu
lat.

Protekcja.
Ale porzućmy „szaleńców fran-

cuskich i pogadajmy trochę o swo-
ich, rodzinnych, jako że i u nas ich
nie brak.

O systemie protekcyj nie
niecznie „właściwych ludzi
już nawet prasa sanacyjna.

Tak np. zabiera w tej sprawie
głos „„Jutro Pracy'* zaznaczając, że
jednak dawniej było lepiej, bo pro-
tekcję uprawiano wstydliwie. Dziś
robi się to bez obsłonek.

„Dawniej o protekcji mówiło się dy-
skretnie, jak o rzeczy wstydliwej, Dziś sta-
je się ona raczej jawną! Robi się nawet ze-

stawienia, jeśli jest kilka kandydatów na

jedno stanowisko, kto ich proteguje i na-

stępnie waży się i roztrząsa, z czyją protek-

cją należałoby się najwięcej liczyć i to de-

cyduje i zwycięża! Protekcja jest roz-

kazem! Protekcja — jest więc wartością i

miernikiem człowieka!

Ludzie o wybitnych zdolnościach i
właściwościach charakteru zostają niejed-

nokrotnie pominięci tylko dlatego, że nie

mieli szczęścia znać jakiejś znakomitej o-
sobistości, która byłaby łaskawa ich po-

przeć”,

A ludziom naiwnym zdawało się,
że dla otrzymania posady wystarczy
wyznawania „ideologji“, a tymcza-
sem okazuje się, że jeszcze potrzeb-
na jest takżeprotekcja.

ko-
pisze

Państwo — to my!
By skończyć z rodzimym „syste-

mem” przytoczymy jeszcze głos by-
łych sojuszników sanacji ze „Stron-
nictwa Ludowego” (ci dobrze ich
znają). Mianowicie, w Nr. 3-im (nie-
skonfiskowanym) „Zielonego Sztan-
daru“ znajdujemy taką charaktery-
stykę spreparowego przez leaderów
sanacyjnych projektu konstytucji:

„Państwo — to my! Polska — to my,
wyorderowani i wyglansowani — reszta to

motłoch, chamstwo i hołota od grzebania
się w gnoju, nędzy i zapomnieniu, oto prze-

wodnie hasło tego projektu, pobrzmiewają-

ce, w każdym niemal jego wierszu.

„Patrzy na to odepchnięty i odpycha-

ny coraz dalej, poza płot spraw państwo-

wych chłop, pracowity włodarz Polski; jej

najwytrwalszy oracz i siewca; patrzy na to,

przedumuje i milczy. Przyjdzie, myśli so-

bie, ulewa wiosenna przyjdzie kiedyś burza,

która zmyje wszystek ten brud, jak zmywa

wszelkie pozostałości zimy. Myśli tak i
zbiera siły. Wczas przypomina o tem ko-

mu trzeba, że Polska to nie kilku samo-

zwańczych „zbawców”; że państwo polskie

to niczyj prywatny folwark, lecz, że to coś

więcej, o wiele więcej!”

Braku słuszności w danym wy-
padku „Zielonemu Sztandarowi” za-
rzucić nie możemy. go nie pisze, ale zato zajęto się sta-

nem jego poczytalności.

Dr. Rozmarin omawia w „Mo-

mencie' z 12 b, m. zmiany w budo-

wie gospodarstwa, odbywające się w

wielu państwach:
„ — Podstawy życia gospodarczego w

całym szeregu krajów w ostatnich latach

zostały radykalnie zmienione. Fowstały no-

we formy, które — na różny „sposób —

wprowadzają system gospodarki państwo-

wej godzącej w pierwszym rzędzie w żydów,
gospodarczego li-

beralizmu i którzy ną nim oparli całe swoje

życie gospodarcze”.
`

Narody aryjskie pozaiem starają

się zastosować w swojem Życiu g0-

spodarczem samowystarczalnošė ną-

rodową, godzącą w byt żydów w roz-

proszeniu: ‘
В Mam tu ma myśli system gospo-

darczej judofobji, która zakorzenia się g9-

„Kurjer Lwowski” zamieszcza

ciekawy przyczynek do historji upra

wiania sportu łowieckiego przez

świeżo upieczonych dygnitarzy:

Na polowaniu u pp: Z.w miejsco”

wości Ń. (nomina sunt odiosa szcze”

gólnie przez p. cenzora) brała udział

i miejscowa gruba figura. — Ten za-

palony Nemrod zdobył swego rodza-

ju rekord myśliwski, Czyżby był kró-

lem polowania, zabiwszy największą

ilość zwierzyny? O nie, to byłoby

zbyt banalne. Rekord był innego ro-

 

P. minister Zarzycki mówił dość

oględnie 0 poprawie. Ale nawet

oględny optymizm wobec naszej rze-

czywistości zakrawa trochę na ironię. i R

 

Żydzi w gospodarstwie krajowem.

„High life" poluje...

P pe ®

odrož sir
Pielgrzymka szefa Foreiga Office

miała jak się zdaje, dwa cele: pierw-

szy to skłonić Niemcy do powrotu
do Genewy za cenę pewnych kon-
cesji; drugi — powstrzymać ofenzy-

wę  Miussoliniego przeciwko Lidze

Narodów. Wielką debata polityczna
przeprowadzona w lzbie Gmin przed
wyjazdem ministra nie doprowadziła
jednak do oświadczeń zūecydowa-
nych, ale ujwniła ewolucję poglądów
w opinji angielskiej. Uzbrojenie Nie-
miec uznano obecnie, jako rzecz do-
wiedzioną i niepokojącą. Już bez
zdziwienią słuchano unijonisię Grieg
ga, który oświadczył: „myśmy po-
winni iść po linji polityki izolacji, al-
bo być gotowi wejść do jakiegobądź
systemu bezpieczeństwa zbiorowego,
który daje realne gwarancje. Brak
polityki wyraźnej, czy się to nam po-
doba lub nie, doprowadzi do 1zolacji''
Deputowany konserwatywny Booth-
by powiedział: organizacja zbiorowa
pokoju może być w chwali obecnej
zrealizowaną tylko przy pomocy Ligi
Narodów. Życzę, by minister spraw
zagranicznych chwycił odwagę w
dwie ręce i oświadczył, że jesteśmy
gotowi zastosować sankcje. „Jen.
Spears twierdzi, że uprawianie poli-
tyki rewizji byłoby rzucaniem głow-
ni na proch'. Wreszcie A. Chamber-
lain w mocnych słowach rzekł: ,na-
leży sprecyzować, że nie będziemy
uczestniczyli w żadnej reformie pak-
tu, któryby nie zmierzał do skutecz-
nego wzmocnienia Ligi Narodów i, że
będziemy zwalczali aż do ostatka
wszelkie próby rozbicia Ligi, prowa-
dzone pod preteksem. jej udoskona-
lenia", Jest rzeczą łatwą, dodał by-
ty minister krytykować traktat Wer-
salski i nazywać go pokojem dykto-
wanym, ale który traktat po wojnie
zwycięskiej nie był dyktowany? Co
do rewizji, to czyż nie była ona do-
konaną, gdy zniesiono reparację?
Ale, gdy się mówi o rewizji terytor-
jalnej, to należy pamiętać, że wszel-
kie ustępstwo w tej sprawie byłoby
punktem wyjścia dla nowej wojny”.
Po wizycie J. Simona w Paryżu ze-
brała się rada ministrów i wstrzy-
małą termin odpowiedzi na propozy-
cje niemieckie, Ambasador francuski
zaledwie w dniu 30 grudnia przyjął
aide - memoire dla przedstawiemia
go Hitlerowi. Dokument ten nie był
ogłoszony. Jednak wiadomo z na-

Sejmu nad budżetem  ministerstwa
wyzn. rel. i ośw. publ. dnia 18-go b.
m., prezes r. m. i zarazem minister
tego działu p. Jędrzejewicz zajął
stanowisko bardzo chłodne wobec
Kościoła Katolickiego, wtrącając
cierpką uwagę o duchowieństwiei
dodając:

„Zrozumienie, że Konkordat, jako układ

między Stolicą Apostolską a Rzecząpospo-
litą jest aktem obustronnym, który wraz z

wszystkiemi swemi konsekwencjami obie
strony wykonywać i szanować są obowią-

zane, zaczyna pomału docierać do świado-
mości nawet tych, dla których zrozumienie
tej obopólności nie było zawsze jasne”.

Ta uwaga 0.. niezrozumieniu o-
bopólności skierowaną jest już wy-
raźnie ku najwyższym władzom ko-
ścielnym w Polsce i w Rzymie,

Jest w tem tchnienie niechętnego
Kościołowi Katolickiemu w Polsce
stanowiska, które w innych kołach,
a w szczególności w Legjonie Mło-
dych, cieszącym się stałą 1 szczegól-
ną opiekę p. prezesa r. min, i min.
Jędrzejewicza, dochodzi do nieby-
wałej jaskrawości.

Organ Legjonu Młodych, pisze
„Państwo Pracy” w n-rze 1-szym r.
b., jak stale, występuje znowu prze- 

'raz silniej w różnych krajach; podejście do
zagadnień gospodarczych pod kątem widze-
nia przeciwżydowskim, które zmierzają do
wypchnięcia żydów ze wszystkich ich „pla-
cówek'”, nawet takich, których pionierami
byli żydzi”. :

Ten prąd usunięcia ze swego Žy-
cia obcego żywiołu żydowskiego ob-
jawia się nawet w Stanach Zjedno-
czonych: !

„ — To niebezpieczeństwo dla żydów
grozi nietylko w Europie. Oznaki jego dają
się zauważyć już w Ameryce i w innych

krajach pozaeuropejskich”, ! “

Jest to jeden z tych rzadkich mo-
mentów objektywizmu, kiedy żydzi
jasno widzą swoją sytuację w świe-,
cie chrześcijańskim. Już nietylko in-,
mi, lecz i oni sami zaczynają uważać
pobyt swój za zbyteczny, 
dzaju: w pierwszym miocie dygnitarz
postrzelił chłopca z nagonki, w dru-|
gim postrzelił swego sąsiada, „a w

trzecim... celnym strzałem zabił sar-

ne (kozę). Niewiadomo, coby jeszcze

zdziałał teśo dnia, gdyż fantazja by-

ła u niego okrutna, tylko, że a skie

gospodarz był jakoś nieciekawy da
szych wyników i po strzale do sarny
przerwał polowanie.

Zaś w miejscowości X. u pp. T.

polował również tamtejszy dyśni-

tarz.—Trzeba to zaraz zaznaczyć, że

bynajmniej nie w charakterz zapro-

szonego gościa. Albowiem wprosił

się sam i przyjechał z całym dworem

swych przyjaciół. Rezultat polowa-

nia był wcale piękny. Około 200 za-
jęcy. Po polowaniu „kacyk” rozka-

zał całą ubitą zwierzynę naładować

Ina wozy i wywiózł ją do miasta,
  

ciw Kościołowi pisząc m. in.:
„Zagrożony kicr polski alarmuje, pro-

wokuje, Biulety:y komunikaty, zebrania
prowodyrów katolickich, wiernych sług z
pod znaku św. Zyty, omal że nie krucjaty.
Wszystko na frou!! Zorganizowane, wy-

uczone. Huczek jest, inscenizacja najazdu

niewiernych, a jakże, wstrząsa do głębi

społeczeństwo i... niestety szkoda efektów
,— wszystko napróżno, poprostu dlatego, że
walki z klerykalizmem w Polsce jeszcze

niema,
Chcemy walczyć i zwalczyć obecną ior-

mę organizacji kościelnej w Polsce, dążymy

do zniesienia szkociiwego i nieuzasadnione-
go supermatu Pać:!wa Watykańskiego nad
Państwem Palskic::, mając na względzie

J. Simona

rencja rozbrojeniowa

ować na tej podstawie

wadzić do konkluzji
wszystkich _ państw

niej.

mał się w Rzymie 3 i 4 stycznia

Liga Narodów. Można domyśleć się
że Duce powiedział:
ściągnąć Niemcy do Genewy,
Fuehrehr wyraźnie zaznaczył,

no za anulowaniem wpływów Małe

stąpiła zgoda w punktach

gocjacjami dominuje
tego zbrojenia Niemiec i
mistyczna,

stwem w Europie i doradzą Wielkie
Brytanji zawarcia solidnych L. P.najkrótszym czasie”.

 

W obozie rządowym o Kościele
W rozprawie komisji budżetowej polską rację stanu, możliwości rozwojowe

polskiej kultury i oświaty.

typaństwowe roboty i

liwemi  ultraprzywilejami i który jes

cjom z Watykanu.

między Państwem Polskiem i
Watykańskiem, tak jak normujemy

traktatów i umów, Trzeba reagować suro:

obywatelem Państwa Watykańskiego, po

Polskiego z cierpliwej i

zacji międzynarodowej.

żem i podległego papieżowi, sługę: kapłana,

nia.
Wbrew orzeczeniom monopolu

nia z Watykanem,

religii w szkole.”

lenia obozu rządzącego,
wszelkiemi przywilejami
we wszystkie urzędy państwowe,

części starszych kół obozu
cego, wchodzą w
wyglądu. 

 

Grunty za zaległe podatki.
Reguła i wyjątki, :

Ogloszono rozporządzenie wyko-
nawcze do ustawy o przejmowaniu
na własność państwa gruntów za za-
ległości podatkowe. Rozporządzenie
postanawia, że grunty za należności
"te przejmowane będą jeżeli egzeku-
cja majątku ruchomego diużnika nie
dała pozytywnych wyników, oraz
jeżeli dłużnik nie zapłacił dwóch ko-
lejnych rat przypadających na nie-
go według rozłożenia
władze skarbowe,
W innych wypadkach grunty ma-

Tak w Warszaw

śą być przejmowane na własność
państwa według uznania ministrów
skarbu, spraw wewnętrznych i rolni-
ctwa, którzy te uprawnienia mogą
przelać na wojewodów. Czyli mamy
zasadę i, jak zwykle u nas, wyjątek
od tej zasady. Naprzykład, niektórzy
ziemianie mogą zalegać z jedną tyl-
ko ratą, a mimo to wojewoda może

że należy grunta przejąc na
długu przez własność państwa. Jaki jest cel tego

aa: Czy nie... pozagospodar-

uznać,

czy?

le, a jak u nas?..
Kary na kupców żydowskich za handel w niedzielę.

Warszawskie władze starošciū-
skie ukarały grzywnami po 200 zł. i
aresztem 3-dniowym trzech sklepi-

 

jednego _ wykroczenia

strojów panujących w sierach poli-,
tycznych,Francji, że się ona nie zrze-
ka poszukiwania organizacji bezpie- sażeń urzędniczych.
czeństwa ogólnego na drodze reduk- przepisów, uposażenie
cji zbrojeń w ramach Ligi Narodów|
iw tem znaczeniu gotowa poczynić
propozycje, W żadnym razie konie-

nie może do-
prowadzić do uzbrojenia a więc mu-
si Francja odrzucić żądanie Niemiec
posiadania 300 tysięcznej Reichsweh
ry. Francja gotowa zresztą kontynu-

rozmowy,
które mogą tylko w Genewie dopro-

w obecności
zainieresowa-

nych. Takie jest stanowisko rządu
francuskiego. Francją pisze Pinon w
„Revue das Deux Mondes' pragnie
uniknąć awantury z Niemcami, któ-
re są w pełnym kryzysie fanatyzmu
nacjonalistycznego; jest ona w poro-
zumieniu z Wielką Brytanją i w kon-
takcie bezpośrednim ze swymi przy-
jaciółmi Europy Centralnej i Wschod

Wracając z Capri Simon zatrzy-

gdzie konierowal z Mussolinim. Te-'
matem rozmów był pakt czierech i

„Pragniecie
ale
že

one tam nie wrócą: by je tam przy-
ciągnąć należy wpierw poczynić im
koncesje, które zadowolniłyby opin-
ję niemiecką; następnie należy zre-
formować Ligę Narodów, by zapew-
'niė przewagę wpływów 4-ch wiel-
kich państw. Mussolini obstaje moc-

Ententy i Polski, oraz krajów bał-
kańskich, o ile by one nie zaakcep-
towały przewagi Włoch. Komunikat
z dn. 5 stycznia zaznacza że nie na-

zasadni-
czych z Duce. Nad tą gadaniną i ne-

fakt rozwinię-
gorączka :

która opanowaia mto-|trešci nasiępującej:
dzież hitlerowską. „Za kilka lat, pi-
sze M, Gorwin w „Observer“ Niem-
cy znowuż będą najsilniejszem, pań-

aljan-
sów dełenzywnych z Francją i Bel-
gją i rozwinięcie silnego lotnictwa w

Stąd również krecie i zdecydowane an-

wystąpienia kleru,
który cieszy się w Polsce wszystkiemi moż-

jednocześnie bezwślędnie podległy instruk-

Należy pomyśleć o unormowaniu spraw

Państwem
te

sprawy z innemi państwami, przy pomocy

wemi zakazami na spiski i knowania anty-

państwowe kleru, który będąc faktycznym

winien być zrównany w prawach z cudzo-

ziemcem, korzystającym na terenie Państwa

tolerancyjnej do

pewnego stopnia opieki, a nie z przywile-

jów. interesom Polski zagraża podwójnie

Watykan — Państwo o charakterze organi- mych sprawców

,
następnie za realnego poddanego tego czy Kto

innego zaborcy, na trzeciem miejscu naro- Ww

dowość polska nic nie miała do powiedze-

dóbr
duchowych żądać dziś powinniśmy: zerwa-

odsunięcia kleru od

wpływów na życie polityczne państwa pol-

skiego, zniesienia suprematu wyznania ka-

tolickiego, przymusów aktu stanu cywilne-

go w instytucji kościelnej, przymusu nauki

Oto program dorastającego poko-
które z
wkracza

й а 10.000 zł. Nr: 67193,

którego poglądy, zgodne z poglądami
rządzą-

całokształt jego |

licyjnej. Ukarani dostaną zagroże-
nia, że w razie stwierdzenia jeszcze, cego owocami.

przeciwko|

.
Kiedy będą wypłacane

pensje?
Rada Ministrów opracowała już

przepisy o terminach płatności upo-
Według tych

jak dotąd,
płatne będzie zgóry, pierwszego
każdego miesiąca. Jeżeli zaś pierw-
szego przypada dzień wolny od za-
jęć służbowych, uposażenie płatne
będzie dnią poprzedniego,

Kosztowni emeryci.
W administracji skaibowej w

Warszawie oczekiwane są przesu-
nięcia osobowe. Przyjętych ma być
zpowrotem do służby kilkuset urzęd-
ników, zwolnionych w roku ub,,
gdyż okazało się, że wszyscy mają
pełne prawa emerytalne, tak że ze
względów budżetowych będzie bar-
dziej racjonalne utrzymywanie ich w
służbie czynnej. Etatowi sekwestra-
torzy skarbowi zamienieni mają być
sekwestratorami kontraktowymi.

P. Dziadesz
znów na widowni.

; „ Obiegają pogłoski, że w sferach
, oficjalnych zdecydowano mianować

| komisarzem rządowym zarządu
| Warszawy dyrektora kancelarji sej-
,|mowej p. Dziadosza znanego z pro-
cesu brzeskiego, $dzie zeznawał ja-
|ko świadek.

Ewidencja rodzin
ubezpieczonych.

Ubezpieczalnie Społeczne prowa-
dzić będą oddzielną ewidencję  ro-
dzin, korzystających z ubezpiecze-
nia. Na podstawie nowej ustawy

-|scaleniowej, prawa członków rodzin
j|ubezpieczonych zostają bowiem og-
raniczone w tym sensie, że mogą oni
korzystać z pomocy  Ubezpieczalni
najwyżej w ciągu 13 tygodni w roku
kalendarzowym.

Bezprawie.
Pod powyższym nagłówkiem czy-

tamy w  „Robotniku* wiadomość

„P. Otto w Chodzieży, właściciel
sali, którą wydzierżawia Oddział
Centralnego Związku Rob. Przemy-

jisłu Chemicznego, otrzymał z poli-
cji (!) zakaz udzielania sali na ze-
brania związku(!)

Związek Rob. Przemysiu Chem.
w Chodzieży jest stowarzyszeniem
zalegalizowanem, ma własny statut
i funkcjonuje legalnie.

Zarządzenie policji jest bezpra-
wiem. Zapytujemy bezpośredniego i
odpowiedzialnego zwierzchnika poli-
cji w Chodzieży, czy wie o tem za-
rządzeniu i jakie kroki przedsięwziął
w celu przywrócenia stanu prawne-
go i ukarania winnych?"

'| Najazd żydowski
na Poznań.

\ dniu 1 stycznia rb. został po-
wołany do życią w Poznaniu drugi
już banczek żydowski, pod nazwą
„Poznański Bank _ Wierzycieli”.

„|Bank ten jest spółdzielnią, a założy-
cielem jego jest Cezary Katz, żyd,
dotychczasowy kierownik żydow-

„Įskiego banku udzialowego.

Płyny cucnnące
w skiepach żydowskich

w Warszawie.
| W piątek w godzinach popołud-
„niowych zostały przez niewiado-

zagazowane cuch-
,nącemi materjałami dwa sklepy spo-

 
Polski ksiądz nie szedł do oddziałów żywcze żydowskie rzy ul. Wspól-

powstańczych (bywały wyjątki, ale regule я . Pc: н

to nie szkodzi), bo przedewszystkiem uwa-

żał się za katolickiego, nie wojującego orę-

‚ пе), jeden na rogu pl. 3-ch Krzyży,
drugi pod n-rem 3-a.
T————070

wygrał na ioterji?
czternastym dnia losowania IV-ej

klasy 28-ej loterji państwowej główne wy-
grane padły na następujące Nr. Nr.:

Ciągnienie ranne.
a 6 wygrał Nr. 84135

8 zł. wygrały N-ry:
152921. IA c

Po 2.000 zł. wygrały numery: 1051 2244
, 10828 17486 33058 39351 39392 65763 89590

193287 114410 120071 121119 137137 140105
140364 146510 151932 159488 156616.

Po 1.000: 52 11339 23397 25667 31790
38125 72548 76176 79379 90970 95137 96217
ii 107003 124964 131640 137972 138855

97479

Ciągnienie popołudniowe.
150.000 wygrał Nr. 88281.
15.000 zł. N-ry: 20064 66954 89965,

5.000 zł. Nr. 43930.
Po 2.000 zł. N-ry: 1028 7607 10820

27093 27509 40293 41139 42527 47688 51545
54461 64455 74385 78989 97161 103807

106864 108648 122675 134068 138884 151091
151543 163291,

Po 1.000 zł. N-ry: 4036 11063 11145
12985 32048 33281 38074 41527 52903 53029

64634 75750 87406 93878 96941 97547 102807
111577 116318 118198 118742 124905 131557

156884 160215 163372 166287 169466.

Główna wygrana.
WARSZAWA. (Pat). Wczoraj

główna wygrana 28-ej Loterji Pań-
stwowej w kwocie 1.000.000 złotych
padła na Nr. 40.875,

Jak donoszą z Częstochowy, wy-
grana ta padła na los sprzedany w
jednej z tamtejszych koiektur. Na
wieść o wygranej przed kolekturą
Wakslera, która los sprzedała, ze-
brały się liczne rzesze publiczności,

Szczęśliwy los znajdował się w
posiadaniu 4 osób: pewnego biurali-
sty prywatnego, wdowy obarczonej
trojgiem dzieci, ubogiego reemigran-
ta z Palestyny i pewnego handlują-

 
Ten ostatni, dowiedziawszy się o

karzy i dwóch fryzjerów na Nalew- |przepisom odpoczynku niedzielnego,| wygranej, omal nie oszalał ze szczę-
kach za naruszenie spoczynku nie-|zastosowana będzie wobec nich re- ścia i porozdawał zebranym koło
dzielnego co ujawnione zostało u-|presja w postaci zamknięcia sklepu. niego osobom wszystkie owoce, ja-
biegłej niedzieli w czasie obławy po- | kie posiadał na swym wózku,

 
—

M
b
e

d
o
g

o
ла

е
а
G
a

G
E
0
a
G
G
c
a
a

B
A
.
m
a
k
d
o
i
a
 .
A
W
I
D
P
OW

A
Z

 

о
©
н
т
р
о
U
E

<
C
Z
.

o



KRONIKA.
Bogaty plon obrad

22 b. m. odbyło się posiedzenie
miejskiej komisji technicznej, na któ-
rem zostały rozpatrzone następujące
sprawy:

1) Projekt Urzędu wojewódzkie-
$o w sprawie budowy portu kolejo-
wo-rzecznego na Zakrecie. Projekt
ten wywołał dłuższą dyskusję, w wy-
niku której postanowiono sprawę!
odłożyć do następnego posiedzenia
aby na nie zaprosić przedstawicieli
Izby Przemysłowo - Handlowej, Izby,
Rolniczej j innych zrzeszeń gospo-
darczych. |

2) Projekt regulacji brzegów rze-,
ki Wilji od więzienia wojskowego do
mostu wojskowego na Antokolu Ko-|
misja uznała za odpowiedni. Zazna-
czyć należy, że pogłębienie koryta i
zwężenie brzegów rzeki prowadzi
się kosztem Funduszu Pracy przez.
Dyrekcję robót publicznych, a urzą- |
dzenie alei spacerowych przez Za-
rząd miasta. !

'czem ną

przeniesiony na ul. Tramwajową a

komisji technicznej.
3) Zatwierdzono projekt regulacji

ul. T. Kościuszki i placu około ko-
ścioła św. św. Piotra i Pawła, przy-

wiosnę rynek zostanie

w dn. św. św.doroczny kiermasz
„Piotra i Pawła pozostanie na miej-
"SCU.

4) Projekt utworzenia parku spor-
itowego dla dzieci na górze Boulłało-
wej komisja zaakceptowała, przy-
czem góra Bouilałowa została po-
dzielona na trzy strefy: 1) parkową,
2) luźnie zabudowaną i 3) strefę dla
budowli murowanych od „ul. J. Ja-
sińskiego.

5) W sprawie projektu władz woj-
skowych budowy ośrodka wycho-
wania fizycznego na Piėromoncie,
komisja wypowiedziała się za utrzy-
maniem ulicy Nadbrzeżnej. W ten
sposób narazie porozumienie nie zo-
stało osiągnięte, (I)

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
%3 W całym kraju chmurno i magli-
sto, z przejaśnieniami w dzielnicach
południowych. Nocą umiarkowany,
we dnie lekki mróz. Słabe wiatry
miejscowe lub cisza.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki: DZK
Augustowskicgo — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef, 9-18); Jurkowskiej * Romec-
kiego — ul, Wileńska Nr. 8; Rodowicza a
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Zmiany w duchowieństwie.

Na mocy zarządzenia J. E. Ks. Ar-
cybiskupa-Metropolity Wileńskiego
w składzie osobistym duchowień-
stwa zaszły następujące zmiany:
ks. Leopold Blum, dotychczasowy
wikary Fary B'ałostockiej, miano-
wany został na wikarego do Sucho-
woli, ks. Antoniego Zabielskiego,
wikarego w Zeiwie, misnowano na
wikarego do Fary Bialostockiej i
wreszcie ks. Stanislawa Baranow
skiego, z archidiecezji mohylowskiej,
naznaczono na drugiego wikarego
do Suchowoli.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Wybory w maju iub czerwcu

Według wiadomości otrzymanych w
kołach magistrackich, wybory do
Rady miejskiej w Wilnie mają się
odbyć w drugiej połowie R
na początku czerwca.

A SPRAWY KOLEJOWE.
— Potanienie biletów zrobiło

swoje. W ostatniej dekadzie na te-
renie wileńskiej dyrekcji kolejowej
zanotowano nieznaczne ożywienie w
ruchu pasażerskim i towarowym.  W ruchu pasażerskim ożywienie na-
stąpiło z powodu potanienia bile-|
tów oraz okresu zimowego, wycie- |
czek narciarskich, feryj szkolnych,
it. p. |

SPRAWY ROLNE. ,wyśłosi odczyt pt. „Gatunki i odmia-|
— Nadzwyczajna Komisja Roz-

Jemcza do spraw rolnych. W po-
niedziałek, w godzinach rannych od-

będzie się w lokalu Inspektoratu.
Pracy przy ul. Ostrobramskiej 19,
posiedzenie Nadzwyczajnej Komisji
Rozjemczej do spraw pracowników
rolnych.

Wspomniane posiedzenie zwoła-
ne zostało w celu wydania orzecze-
nia, regulującego warunki pracyi
ustalającego wysokość stawek ro-
botaiczych dla prącowników rol-
nych, zatrudnionych na terenie wo-
jewództw: wileńskiego i nowogródz-
iego.
K SPRAWY ROBOTNICZE,
— Skutki podwyżźSzeiiia Upiat.

Ostatnio zanotowano dość częste
„w Wilnie wypadki zwalniania służby
domowej. Dzieje się to przeważnie
z tego powodu, że opłaty na Kasę
Chorych zostały podwyższone. Ogra:
niczony budżet dommowy częstokroć|
nie wytrzymuje już różnicy powsta-

 łej z wysokości składek ubezpiecze-
niowych. Trzeba więc tu wyiaśnić,
że wobec służby domowej obowią-|
zują takie same stawki ubezpiecze-/
niowe, jak wobec innych pracowni-
ków fizycznych. Tak więc ubezpie-
czenie chorobowe pobierane jest w
wysokości 5 procent od pensji mie-
sięcznej. Do tego dochodzi jeszcze
stawka emerytalna w wysokości 5,2!
proc. W ten sposób ubezpieczalnia
tpołeczna ściąga 10,2 procent pen-
sji miesięcznej, Do tego dochodzą
jeszcze, rzecz jasna, opłaty na fun-

dusz pracy. W taki sposób uległ
zmianie system pobierania składek
ubezpieczeniowych, gdyż dawniej
pobierana była ryczałtowa opłata.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
k ,— Miesięczne ogoine zebranie
Koła wileńskiego Zrzeszenia Le-
karzy Absoiwentów Ц. 5. B. od-
będzie się dziś o godz. 7 przy ul.
Wieikiej 46, Porządek dzienny: Dr.

| W. Prażmowski—Biura Pośrednictwa
Pracy dla lekarzy. Sprawy stażystów.
Goście mile widziani. i

|. Aa Chrześcijański Uniwersytet
/ Robotniczy. Dziś, o godz. 7-ej — w

świetlicy Chrześcijańskiego Uniwer-
Sytetu Robotniczego, ul. Metropoli-
talna Nr. 1 — II piętro — zostanie
wygłoszony przez p. Profesora Dr.

. Staszewskiego pogadanka dy-
skusyjna pt. „Nauki przyrodnicze a
teligja“. Na powyższą pogadankę

 
  Ch. U. R. zaprasza szerokie war-
stwy pracujące. Wstęp wolny”.

— Zjazd - kurs członków pa
tronatów S$. M. P. W dniu 30 bież.
mies. odbędzie się w Wilnie jedno-
dniowy zjazd-kurs członków patro-
natów Stowarzyszeń Młodzieży Pol-
skiej z terenu powiatu wileńsko-
trockiego.

Zjazd-kurs będzie obradował w
lokalu Archidiecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej przy ul Metropo
litalnej 1. Przed rozpoczęciem obrad
uczestników zjazdu-kursu wysłucha-
ją nabożeństwa w kościele św. Ja-
ne, które odprawia się o godz.
10 rano.
— Związki chrześcijańskie bę-

dą dokarmiać dzieci robotnicze.
Chrześcijańskie związki zawodowe
postanowiły z inicjatywy sekretarza
Centrali tych związków p. W. Ostrow
skiego zorgrnizować w ciągu bieżą-
cej jeszcze zimy akcję dokarmiania
głodnych dzieci robotniczych. Pro-

DZIENNIK MILEŃSKI

Powstanie
związku gazeciarzy.
W tych dniach powstał nowy

związek sprzedawców gazet, który
przyłączył się do Centrali Chrześci-
jańskich Związków Zawodowych i
przybrał nazwę: Chrześcijański Zwią-
zek Zawodowy Sprzedawców Dzien-
|ników i Czasopism w Wilnie.

 
į
|

!

Wspomniany związek onegdaj
wieczorem odbył pierwsze ogólne
zebranie. Przewodniczył obradom
ks. dyr. Aleksander Mošcicki, kape-
lan chrześcijańskich związków za-
wodowych.

Na wstępie obrad przewodniczą-
cy wygłosił dłuższy referat na te-
maty organizacyjne, podkreślając, iź
dobro każdego zawodu wymaga
sprawnie pracującej organizacji jego
członków.

P. Władysław Ostrowski zrefero-
wał zebranym statut związku, po-
czem omówił cele samej organiza
cji stwierdzając, że będzie ona o-
parta na zasadach etyki i moralno-
ści chrześcijańskiej i na tych fun-
damentach będzie dążyć do popra-
wy bytu licznych rzesz sprzedaw-
ców gazet i czasopism. W końcu
poinformował on wszystkich o wy-
tycznych pracy na przyszłość. Sta-
tut przyjęto jednogłośnie i dokonano
wyboru tymczasowego zarządu, któ-
remu polecono organizację związku
doprowadzić do końca i poczynić
u odnośnych władz staranie celem
zatwierdzenia statutu.

Do zarządu zostali wybrani: Wła-
dysław Mackiewiez, Wincenty Lal-
ko, Kazimierz Lazarenko, Pelagja
Każdajlewiczowa i Władysiaw Ma-
dzewicz.

Bezczelność żydowska
Jak wiadomo po przewrocie hitlerow-

skim żydzi rozpoczęli bojkot wyrobów nie-
mieckich. Akcję tę prowadzą i obecnie z
wielkim hukiem i hałasem, właściwym ich
rasie. Ostatnio szczególnie intensywnie
wzięli się do filmu.

Nas Polaków to wszystko stosunkowo
mało obchodzi — nie jesteśmy bynajmniej
przyjaciółmi Hitlera, ale i los żydów nie-
mieckich interesuje nas bardzo mało. I dla-

 

jektują one urządzić specjalną ku-|tego wszelkie wciąganie Polaków do ży-
chnię, gdzieby wydawane były o-
biady bezpłatne względnie za jakąś
minimalną opłatą. Z tego posiłku lacy rzucili

oczywista, to właśnie żydzi ten bojkot łamali.korzystać będą, rzecz

dowskiej akcji antyhitlerowskiej uważamy
za niepotrzebne. Żydzi tego nie rozumieją,
zapomnieli, że gdy w r. 1930 akademicy Po-

hasło bojkotu towarów obcych,

dzieci robotnicze tych osób, które! ,, Dzisiaj. śdy bojkot jest w interesie ży-
еа | do

naprawdę pozostają w ciężkiejSY- |poddania się pod ich komendę.
tuacji materjalnej i
chrześcijańskich
dowych.
— Z Koła Wileńskiego Z. O. R.

Jutro w godz. od 6 do 8 w lokalu
Związkowym odbędzie
mjr. Kasztelowicza na temat
„Omówienie sieci ognia broni
choty. Ugrupowanie oddziałów pie-
choty. Dalszy ciąg ćwiczenia dy-
skusyjnego z. obrony.

związków

pie-

‘

— Posiedzenie WiL Od. Pol. Tow.'
Przyrodników im. Kopernika odbę-
dzie się dziś w sali posiedzeń Wileń-
skiego Tow. Lekarskiego (Zamkowa
24). Dr. W. Strażewicz Inspektor
Ogrodu Roślin Lekarskich U, S. B.,

ny kozłka używanego w lecznic-
twie“. Odczyt będzie ilustrowany
przezroczami. Wstęp wolny. Po-
czątek o godz. 7 min, 45,

w — bezczelnie chcą zmusić Polaków do
Stosują

są członkami| przytem pewnego rodzaju teror. Oto przy-
zawo-|kłady:

Komitet żydowski do walki z prześla-
dowaniem żydów w Niemczech rozsyła na-
stępującej treści listy,
Zjednoczony Komitet Żydowski do walki z

się wykład prześladowaniem żydów w Niemczech.
Wilno, Orzeszkowa 7 tel. 1790.

(obok tekst w żargonie i po hebrajsku).
Wilno, dnia 19.1 1934

Nr. 20/34.
Do dyrekcji kina „Światowid”

w Wilnie.
Jak się dowiadujemy ma być wkrótce

wyświetlany na ekranie waszego kina film
niemiecki (wytwórni „U.F.A.) pn. „Z roz-

|
|

kazu księżniczki” zaznaczamy, 1ż ludność
żydowska, zgodnie z bojkotem  proklamo-
wanym na wszystkie artykuły pochodzące z
hitler. Niemiec, nie będzie uczęszczała do
kina na ten film i prosimy o zdjęcie z re-
pertuaru tego filmu.

Z poważaniem
Prezes Dr. J. Wygodzki.
Sekretarz (nieczytelny).

Pieczęć. (Wileński zjednoczony Komi-
tet żydowski do walki z prześladowaniem

ODCZYTY. żydów w Niemczech).

— Obchód Powstania Stycz-
niowego. Sekcja Odczytowa Sto-
warzyszania (rzędników Skarbowych
Koła Wileńskiego urządza dnia 28
stycznia r. b. o godz. 6-ej w sali
przy ul. Mickiewicza 22a m. 4 uro-
czysty obchód 71-ej Rocznicy Po-
wstania 63 r.

Obchód wykonany zostanie wła-
snemi siłami członków Koła Wil.
US,

Na program zložy sie slowo
wstępne, odczyt historyczny, pro-
dukcje własnej orkiestry i chóru.

Wstęp bezpłatny.

|
!

— Cykl odczytów „Dawne Wilno”.
Jutro o godz. 6 odbędzie się konfe-

|jrencja Dr. M. Ambrosa, kustosza Bi-
bljoteki Uniwersyteckiej, pt „Szkol-
nictwo na Wiileńszyźnie za rektoratu
Śniadeckiego”. Ciekawy ten relerat
będzie jedną z pierwszych prób u-
jęcia historycznego przeszłości szkol
nictwa na naszych ziemiach.
— Gazy bojiwe, a górny odcinek

dróg oddechowych”, Odczyt na ten
temat w nadchodzącą niedzielę o
godzinie 12-ej,
sowski w lokalu Polskiego Czerwo-
nego Krzyża przy ul. Tatarskiej 5.
Wstęp bezpłatny.

SPRAWY AKADEMICKIE,

wygłosi dr. T, Wą-,
mienia Państwowego Muzeum Zoologiczne-

Gdy listy nie skutkują, do kin polskich
wysyła się „delegacje”, które w sposób
bezczelny grożą właścicielom kin rozmaite-
mi nieprzyjemnościami. Ciekawe, że boj-
kot firm żydowskich przez organizacje pol-
skie jest zwalczany przez administrację, a
tymczasec młodzi żabotyńscy pilnują osten-
tacyjnie kin wyświetlających filmy  nie-
mieckie, stosuje się przeszkadzanie publicz-
ności w kupowaniu biletów, a hasło bojko-
tu popierają groźbą pięści i noża!

 

Rach wydawniczy.
PIEŚNIARZ WARSZAWY.

Znany gwiazdor polskiego ekranu, Eu-
genjusz Bodo, * przystąpił do wyświetlenia
filmu, którego scenarjusz sam opracował.
Tytułową rolę tego filmu „Pieśniarz War-
szawy” gra sam Bodo. Nakręcanie filmu za-
częło się przed niespełna miesiącem, a pra-
ca ta posuwa się z rekordową wprost szyb-
kością, a jak słychać za kilka tygodni już
film ukaże się na ekranie. Nieco szczegó-
łów o nowym tym filmie, oraz parę pięk-
nych zdjęć przynosi ostatni (4) numer „Ilu-
stracji Polskiej”. Ozdobą tego numeru jest

| niezwykle zajmujący, ilustrowany zdjęciami
autora pierwszy list z drogi p. Arkadego
Fiedlera z Poznania, który podjął nówą wy-
prawę naukową do Peru. P. Arkady Fied-
ler, który ma już za sobą wyprawę nauko-
wą do Brazylji, wyjechał tym razem z ra-

$o. Uzupełnieniem pięknego numeru jest
mnóstwo zdjęć aktualnych z kraju i zagra-

| nicy, odcinek powieści Ossendowskiego, no-

— Z Akademickiego Koła Za-|
głębian i Siązaków. W piątek o
godz. 7 w sali Sniadeckich odbędzie
się odczyt „o Górnym Sląsku”. Wej-
ście akademickie 20 gr., zwykłe
50 gr.

ZABAWY.
— Bal Akademicki. Dnia 10 lu-

tego odbędzie się XV-y Doroczny
Bel Akademicki w estetycznie ude-
korowanych salonach Hotelu Geor-
ges'a, |przy dźwiękach doborowych
orkiestr.

Przypuszczamy, że cieszący się
stałem powodzeniem Bal Akade-
micki, spotka się i w tym roku z
życzliwem przyjęciem i popąrciem
społeczeństwa wileńskiego.

Ceny biletów: 4 złote i
50 gr. Początek o g. 22 ej.

Popierajcie Polską
Maciera Szkolną.

2 złote

 

wela, mody, humor, strona młodzieży, po-
mysłowe rozrywki umysłowe i t. d.

„llustrację Polską* nabywać można u
wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego”, Wilno, ul. Mo-
stowa 1.

JURY KONKURSU NA NOWELĘ.
W uzupełnieniu ogłoszonego już komu-

nikatu o „Konkursie na nowelę“ rozpisanym
przez Wydawnictwo „Tęczy”, podajemy dzi-
siaj skład sądu konkursowego, do którego
weszli: Red. A. Kawczyński, red. Cz. Kę-
dzierski, red. J. Kisielewski, dr. J. Kaller,
dr. Z. Kosidowski, M. Pachucki, .piof. U. P.
dr. Pollak, prof. I. Stein, A. Szottowa, dr.
J. Sztaudynger, dr. K. Troczynski.

Przesyłki z nowelami na konkurs nale-
ży kierować listem poleconym najpoóźniej
do 15 lutego pod adresem redakcji Tęczy”, |
Poznań, AL Marcinkowskiego 22, z napisem
na kopercie „Konkurs na nowelę".

Nagrody są następujące:
400 zł, druga 200 zł., trzecia 100 zł., czwar-
ta 75 zł, piąta 50 zł.

Nowele należy opatrzyć dowolnie obra-
nem godłem, które umieszcza się również
na osobnej kopercie,zawierającej imię, na-
zwisko oraz dokładny adres autora.

Pierwsza — }

Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, — Dziś

o godz. 8 w. satyryczna komedja Waltera
Hasenclevera p. t. „Pan z towarzystwa”.
— Najbliższa premjera w Teatrze na

Pohulance. W sobotę odbędzie się premjera
dwóch arcydzieł literatury wschodniej —
„Terakoya“ — japoński dramat Tagedy
Izumo oraz „Poczta” — utwór Rabindra-
natha Tagore, który otwiera przed nami
świat duchowy hindusów, posiadających
starożytną bogatą kulturę, wspaniałą sztu-
kę i poezję.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Marjetta”

po cenach zniżonych. Dziś operetka Kollo
„Marjetta". Ceny miejsc zniżone. Zniżki
ważne.

— Widowisko propagandowe w „Lutni*
Jutro po cenach propagandowych operetka
Benatzkiego „Pod białym koniem”.

 

— Koncerty symioniczne, W sobotę o
godz. 4-ej po poł. i w niedzielę o g. 12-ej
w poł, odbędą się koncerty symfoniczne w
Sali Konserwatorjum. W wykonaniu pro-
śramu biorą udział: Wil. Orkiestra Symfo-
niczna pod dyr. Adama Wyleżyńskiego oraz
solista Kazimierz Wilkomirski, najwy-
bitniejszy wiolonczelista polski. Program
obejmuje utwory Czajkowskiego, Moniusz-
ki, Kougiella, Boccherini'ego (koncert wio-
lonczelowy) i innych.

Bilety od 49 gr. można nabywać w ma-
gazynie „Filharmonja“ (ul. Wielka 8).

Ucząca się młodzież korzysta z biletów
zniżkowych po 30 gr.
— Pierwsza „Szopka bezrobotnych”.

Dziś o godz. 8-ej wiecz. w sali Klubu Naro-
dowego, przy ul. Orzeszkowej 11. Wtej
oryginalnej szopce bierze w akcji udział
szereg osób, jak Herod-radca do spraw bez-
robocia, Won-Dorf, Kiwacz, Węgrzyn Nr. 4,
Hurhardowa, Szkiewicz-Iwa, Marta Dolek,
Pół-Hakowa, Maraki i t. d.

Szopkę bezrobotnych zorganizowali
bezrobotni inteligenci, wykonają ją siłami
własnego zespołu pod hasłem: „Śmiechem i
satyrą wyganiamy kryzys”.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś film

P. t. „Lady Lou”. Na ścenie „Moje drugie
ja”. (Pocz. seansu o godz, 4-ejj.

POLSKIE RADJO WILNO.
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: Audycja
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: Koa-
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.

Piątek, dnia 26 stycznia. j
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka po-;

pularna (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka
operetkowa (płyty). 12.30: Kom. meteor.
12.33: Muzyka żydowska (płyty). 15.15: Po-
gadanka L. O. P. P. 15.40: Koncert dla mło-
dzieży (płyty). 16.10: Koncert. 16.40: „Naj-
prostsze formy muzyczne” — pogad. wygł.
prof. M. Józefowicz. 16.55: Koncert kame-
ralny. 17.25: Pieśni polskie. 18.00: „Rola
nauczyciela w dziedzinie kultury muzycz-
nej”. 18.20: Reportaż. 19.15: Ode. pow. 19.25:
„Co się dzieje w Wilnie? pog. wygt. prof.
W. Limanowski. 19.40: Sport. 20.02: Poga-
danka muzyczna. 20,15: Koncert symfonicz-
ny z Filharmonii. 21.00: „Młodzież w oczach
dwóch pokoleń literackich”, 23.00: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Muzyka religijna Niepodległej Polski.
Znakomity kompozytor polski Witold

Maliszewski skomponował Mszę, poświęco-
ną obecnemu Papieżowi Piusowi X1. Dzieło
to transmitowane będzie z Poznania w
czwartek o godz. 20 w wykonaniu orkiestry
symfonicznej — organów oraz solistów pod
dyr. kapelmistrza Zygmunta Latoszewskie-
0.

” Opera z Medjolanu.
O godz. 21 na antenach polskich roz-

$ości się znakomita opera medjolańska „La
Scala". W wykonaniu tego teatru usłyszy-
my dzieło Donizzettiego p. t. „Favorita“,
poprzedzone słowem wstępnem dyr. T. Ma-
zurkiewicza z Warszawy.

Jak powstały księgozbiory wileńskie?
Po pierwszym akcie transmisji z Me-

djolanu, zabierze głos przed wileńskim mi-
krofonem p. Mikołaj Dzikowski, bibljote-
karz Bibljoteki Uniwersyteckiej. Frzypomni
prelegent o największych  dobroczyńcach
tej książnicy, którzy swą pracą i ofiarnością
kładli podwaliny pod jej istnienie. 1

Koncert sopranistki
Pani Berna Erińczek, obdarzona pięk-

nym sopranem, śpiewać będzie dzisiaj o'
godz. 15,40 w studjo wileńskiem arje z oper|
Rossiniego i Belliniego oraz pieśni Grecza-'
ninowa, Gliera i Niewiadomskiego. me

!

 

 
panjuje dyr. Wł. Szczepański.

 

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Podziękowanie. Staropolskie serdecz-

ne „Bóg zapłać” składa Rada Centralna
Towarzystwa Pań Miłosierdzia św. Win-

centego a Paulo, za złożone ofiary na za-

kłady na Święta pod patronatem Towarzy-
stwa będące: pp. Domagale, Druettowej,
Piklowi,  Odyńcowi, Krakowskiemu, a
szczególniej p. Żytkiewiczowi, p. Bartosze-
wiczowej, p. Morozowskiemu, za stałe u-
dzielanie odpadków od mięsa.

Z POGR
ZLIKWIDOWANIE SZAJKI

Na terenie odcinką granicznego
Michniewicze  rozgromiono szajkę
przemytników, trudniącą się prze-
mycaniem poborowych i różnych
przestępców na teren Rosji sowiec-
kiej. Do zdemaskowania szajki przy-
czynił się 34 letni Kazimierz Kolni-
czenko, który, oskarżony przez swe-
go sąsiada o kradzież konia, zmu-
szony był uciekać. Przez granicę
przeprowadzili go niejaki Pieńkoi
Łubczyj, którzy pobrali od niego 50

lzł, i kwit na krowę. Ponieważ w
międzyczasie sąsiad skargę cofnął,
|gdyż odnalazł się złodziej, Kolniczen

 
 

Z pogranicza donoszą iż w rejo-
"nie olickim od kilku dni przeprowa-
|dzane są większe obławy na prze-
mytników, którzy staczają zacięte
walki ze strażnikami litewskiemi.

i Organa policyjne litewskie na
"terenie pow. olickiego ujawniły kil-
ka składów przemytniczych i spelu-
nek, gdzie urzędowały szajki prze-

 

„która przystąpiła do śledztwa.

a

PSY i STRZELCY NA PRZEMYTNIKÓW.

SKAZANIE I UŁASKAWIENIE KULKI.
wiadomość, iż Pan Prezydent Rze-
czypospolitej, przychylając się do
prośby obrony i skazanego, zamienia
wyrok śmierci na 15 lat ciężkiego
więzienia.

Nowinę tę oczekującemu na
śmierć w więzieniu na Antokolu

Wczoraj w Sądzie wojskowym w
trybie doraźnym ogłoszony został
publicznie wyrok śmierci przez roz-
strzelanie na szeregowca Bataljonu
K. O. P. Suwałki Stefana Kulkę, któ-
ry przed dwoma tygodniami zamor-
dował w Suwałkach 57 letnią Ro-
zalję Gorfinkielową. ,Kulce przyniósł prok. mjr. Wyszo-

Wyrok śmierci szer, Kulko przy- mirski, Kulko, gdy zakomunikowano
jał spokojnie. |mu wiadomość o łasce P, Prezydenta

Obrona wysłała natychmiast de- rzucił się na kolana i począł gorąco
peszę do kancelarji P. Prezydenta z modlić się,
prośbą o ułaskawienie skazanego, | Dowiadujemy się, iż * skazany

W. trakcie przygotowania do Kulko w tych dniach zostanie wy-
egzekucji i przybycia plutonu egze- wieziony do ciężkiego więzienia w
kucyjnego oraz wyspowiadania się Stanisławowie,
skazanego, przyszła z Warszawy|

Niedoszły medyk skazany
za antypaństwowe wystąpienie.

Echa manifestacji 1-szomajowej.
Z okazji 1-go maja w roku u-

biegłym ulicami miasta przeciągnął
pochód zorganizowany przez C.K.W.
P.P,S. oraz Zyd. Partję Socjalistycz-
ną "Bund".

Towarzyszący temu manifesta-
cyjnemu pochodowi funkcjonarju-
sze policji zauważyli śród garstki
studentów żydów idących pod trans-
parentem "Bundu" dobrze znanego
sobie z występów antypaństwowych
Adolfa Margolesa, studenta wydzia-
łu medycznego U. S. B.
W pewnym momencie Margoles

wznosił okrzyki antypaństwowe w
rodzaju: „Precz z pachołkami fa-
szyzmu*, „Niech żyje trzecia mię-
dzynarodówka” i t, p.

Obserwując popisy *Margolesa,
który usiłował przez swe zachowa-
nie się nadać manifestacji wyraz
antypaństwowy, policja wyczekała
moment rozwiązania pochodu i wów-

la maginnie budówy „łom Dach” Aš Anai

czas dopiero go zatryymała, a po
przeprowadzeniu dochodzenia prze-
kazała prokuratorowi.

Wczoraj Margoles stawiony zo-
stał przed sądem okręgowym.

Nie przyznał się on do winy.
Twierdził, iż uczestniczył w pocho-
dzie wraz z kolegami, lecz okrzy-
ków antypaństwowych nie wznosił.
W czasie przewodu sądowego

szereg Świadków— funkcjonarjuszy
policji zgodnie i kategorycznie zło-
żyło obciążające oskarżonego ze-
znania.

Po przemówieniu wice-prokura-
tora p. Janowicza i obrony—dzieka-
na Petrusewiczą, sąd pod przewo-
dnictwem p. sędziego Sienkiewicza
skazał Margolesa na osadzenie w
więzieniu przez 2 i pół roku pozba-
wiając go jednocześnie praw przez
5 lat. Kos. 

Strzelał, czy nie strzelał? —
chciał zabić, czy postraszyć?

Charakterystyczną sprawę Toz-'skrzętnych poszukiwań w pokoju,
poznawał wczoraj III-ci wydział kar-|gdzie rozegrało się zajście, łuski nie
ny sądu okręgowego. odnaleziono. Biegły _ rusznikarz

a ławie oskarżonych ziasiadł |stwierdził, iż rewolwer syst. „Brow-
39-cio letni Konstanty Szugajto, |ning" belgijski jest zdatny do użytku,
technik budowlany, którego urząd |nosi ślady strzelania, a kula nie zo-
prokuratorski pociągnął do odpowie-|stała wyrzucona jedynie wskutek
dzialności karnej o usiłowanie zabój- zawilgocenia naboi.
stwa w stanie silnego wzruszenia Zrodziło się zasadnicze pytanie:
duchowego. strzelał, czy nie strzelał?
Z przewodu sądowego okazało się, Główny świadek oskarżenia inż.

iż w dniu 10 maja ub, r. do mieszka- Maksymowicz z całą stanowczością
nia Szugajły przy ul. Dąbrowskiego twierdził, iż Szugajło z pozycji pół-
Nr. 5 zgłosił się inż. Witold Maksy- leżącej wystrzelił bezpośrednio do
mowicz, kierownik budowy „Domu |niego: słyszał huk i błysk ognia, a
Dziecka” na Antokolu, domagając |po nieudanym strzale Sz. miałwy-
się od Szugajły, jako swego byłego krzyknąć: „masz szczęście”,
zastępcy przy tej budowie, pewnych Natomiast inni świadkowie—do-
wyjaśnień. mownicy zeznali, iż huku nie słysze-

Szugajło zażądał za udzielenie in-|ii, ani zapachu prochu w pokoju nie
formacji wynagrodzenia. Na tem tle| odczuli,
powstała scysja, 'w trakcie której Wiceprokurator Janowicz, opie-
inż. Maksymowicz znieważył czyn- rając się na zeznaniach inż. Maksy-
nie Szugajłę, wymierzając mu tak|mowicza dowodził, że osk. Szugajło
silny policzek, że ten zatoczył się i|pod wpływem silnego wzruszenia
padł na podłogę. usiłował wystrzelić celem zabicia

Pod wpływem doznanej krzywdy Maksymowicza i że zamiar ten, jako
Sz. wyjął rewolwer, lecz inż, Maksy-|nie wywołany obroną konieczną, wi-
mowicz zasłaniając się krzesłem,|nien być ukarany zgodnie z ko-
podbiegł do niego, wyrwał broń i|deksem karnym.
wybiegł już na korytarz, gdzie do za-| Natomiast obrońca oskarżonego p.
alarmowanych domowników  wy-|dziekan Petrusewicz stanął na sta-
krzyknął: „Dałem mu w mordę, a on nowisku, że wogóle Szagajło nie
do mnie strzelił", strzelał, a kula w lufie znajdowała

Na miejsce sprowadzono policję, |się od dłuższego czasu, o czem on
nie wiedział, dowodzi tego brak łuski
oraz to, że nikt poza zainteresowa-
nym w sprawie inż. M., strzału nie
słyszał.

Wreszcie gdyby nawet Szugajło
użył rewolweru, to nie wiadomo,
czy strzał nie padł wskutek szamo-
tania się i nic nie przemawia za tem,
że Sz. strzelał z chęcią zabicia Ma-
ksymowicza, a nie na postrach intru-
za.

MW końcu dopuszczając różne e-
wentualności, obrońca twierdził, że
gdyby Szugajło strzelał do Maksy-
mowicza, to i wówczas, jako napa-
stowany i pogwałcony w prawach
$ospodarza, miał prawo skorzystać z
(broni we własnej obronie, W konklu-
|zji obrońca wyraził nadzieję, że o-
skarżony zostanie uniewinniony,

Po dłuższej naradzie, sąd, dając
wiarę św. Maksymowiczowi, orez
biorąc pod uwagę inne okoliczności
sprawy, uznał oskarżonego ża win-
nego że w uniesieniu, nie wiedząc,
iż broń jest niezdatna do użytku, u-

Szugajło twierdził, iż wobec do-
znanej obrazy i zniewagi, chcąc po-
zbyć się intruza ze swego mieszkania
wyjął rewolwer na postrach
W trakcie badania broni, okaza-

ło się, że w lufie przy wylocie tkwi
kula, która wskutek jakiegoś de-
fektu nie została wyrzucona. Mimo
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Mickiewicza 32 (gmach P.K.O.)
Początek o godz. 22. Wstęp 5 zł.

Akadem. 2 zł. 50 gr.
 

ANICZA.
OSZUSTÓW-PRZEMYTNIKÓW.

ko przy pomocy znajomych wrócił
do wsi rodzinnej, lecz nie znalazł nic |siłował pozbawić życia inż. Maksy-
ze swego gospodarstwa, gdyżPień- | mowicza, a wobec tego skazał Szu-
ko i Łubczyj przy pomocy sfałszowa- | gajłę na 2 lata aresztu, zawieszając
nych plenipotencyj sprzedali domi| wykonanie kary na 5 lat.
inwentarz. Kolniczenki, Poszkodowa- Areszt i zawieszenie kary sąd
ny Kolniczenko powiadomił policję,|zastosował ze względu na dotych-
która oszustów - przemytników za- |czasową niekaralność Szugajły i prze
trzymała. 'W wyniku dochodzenia świadczenie, że podobnego przestę-
przyznali się oni do sfałszowania pa- |pstwa Sz. więcej nie dopuści się.

 
 

pierów i wskazali na trzech swoich | Kos.
towarzyszy, którzy rzekomo mieli
* оер Й LEERTRKLSTEISATTKTI,ich do tego namówić Całą szajkę
aresztowano.

Latradniaj pracownika Polaka,
Sekcja Pracy. (Metropolitalna 1, Il-gie
piętro, pokój Nr. 4) wskaże ci dobra

go I sumelnnego pracownika.
mytnicze, Ponieważ przemytników
nie możnabyło aresztować bezuży- pw

cia broni, prowadzone są obławy KRONIKA POLICYJNA.> TR — Obława na żebraków. Wczoraj naPrzy pomocy psów i strzelców. terenie 3 Komisarjatu P. P. m. Wilna prze-‚ Zaznaczyć należy, iż poujawnie- jprowadzona zosfdła obława na żebraków.niu faktu współdziałania przemytni-|Zatrzymano 17 nieletnich i 40 dorosłychków z policją graniczną litewską, | żebraków, trudniących się natrętną żebra-
władze ostro zabrały się do wytę-a orz do aresztu oen>
pienia band, władze administracyjne, decyzji zawyrokują 
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Z KRAJU.
Pierwsze szybowce wyprodukowane

na Ziemiach Wschodnich.

LIDA. (Pat). Staraniem zarządu |13,30 na placu Zbawiciela w Lidzie.
Koła Szybowcowego w Lidzie ppłk.|W uroczystości weźmie m. in. udział

_ DZIENNIE MILERSKI
 

Szczęśliwe uniknięcie Katastrofy kolejowej.
SŁONIM. (Pat): (W dniu 24 b. m. szynisty, który pociąg w porę zaha-

o godz. 15,45 na 171 klm. sziaku Bia- |mował, uniknięto poważniejszego|
łystok — Baranowicze koło Słoni- |wypadku. Nikt z podróżnych żad-| ё ; Z :
ma, parowóz pociągu pośpiesznego |nych obrażeń nie odniósł. W sali A. Z. S. obyto %ię walne
Nr. 704 komunikacji Stotpce—Paryž, W. ślad za pociągiempośpiesznym , doroczne zebranie Wil. Okr. Zw.
najechał na dužy kloc drzewa pozo-|nadjechał o godz. 17 pociąg ratun- Gier Sportowych. Zebranie zgroma-

stawiony przez furmanki, zatrudnio- |kowy z Baranowicz, którego obsłu- | dziło delegatów poszczególnych klu-

ne przy eksploatacji leśnej. Wskutek |ga zajęła się podniesieniem  paro- bów sportowych.

Nowe władze gier sportowych.

pilot Iwaszkiewicz, dyr. Podolecki i
dyr. inż. Lasociński oraz dzięki usil-
nej pracy personelu i uczniów Pań-
stwowej Szkoły Przemysłowo-Rze-
mieślniczej, wybudowano w warszta-
tach tej szkoły dwa szybowce, sy-
stemu „Wrona''.

Uroczyste poświęcenie szybow-

prezes O. K. S$. Wilno p. kurator
Szelągowski. Zbudowane w Lidzie
szybowce są pierwszemi szybowca-
mi, wyprodukowanemi na Ziemiach
Północno-Wschodnich, Oba aparaty
zostały przyjęte przez Międzynaro-
dowe Biuro „Veritas“ jako nadające
się całkowicie do użytku.

ców odbędzie się w dn. 30 b. m. o g. MyEwi:-

Epidemja tyfusu w mołodeczańskim.
Na terenie powiatu mołodeczań-; W związku z epidemją w miej-

tego wózek (dwie przednie osie) pa- |wozu i ustawieniem go na linji.
rowozu pociągu pośpiesznego wy-| Po ustawieniu parowozu pociąg
skoczył z szyn. j ruszył

Dzięki przytomności umysłu ma- dalszą drogę.

Ucieczka uczniów zakończona tragedją |
rodziców.

GRODNO. (Pat). Przed kilku dnia- iazła ich obu w Łodzi. Rodzice Sa-
mi — jak puż donosiliśmy — 16-letni kajły tak się jednak przejęli postęp-'
uczeń Bolesław Sakajło, wraz ze|kiem syna, że matka dostała choro-
swym kolegą Adamem Mazowiec-|by nerwowej, a ojciec zaś chłopca,
kim uciekł z domu, zabrawszy rodzi-|por. Sakajłow Wacław, pod wpły-|

ze Słonima o godz. 18.40 w;

| Zgromadzeni na przewodniczące-
go wybrali p. Kudukisa, a na sekre-
tarza p. Wiguszyna.
Sprawozdanie zarządu
Różewicki, sprawozdanie
gier, dyscypliny, skarbnika i sekcji
nagród zdał p. Wierzbicki, a sę-
dziowskie p. Hołownia.
Odczytane sprawozdania wywoła-

ły żywszą dyskusję, w której zabie-
rali głos pp.: Balcewicz, Rabinowicz,
Wigura, Zamejė, a w formie odpowie
dzi Hołownia i Wierzbicki.

Zebranie udzieliło absolutorjum

odczytał p.
wydziału

skiego, w kilku miejscowościach za- scowościach tych zamknięto trzy
notowano wypadki zachorowania na szkoły ludowe. Jedną z nich wczo-
tyfus plamisty. * |raj otwarto z powrotem.

Powiadomione o epidemii władze| Chorych wywieziono do szpitali,
sanitarne,  sprowadziły kolumnę zaś zdrowym, którzy znajdowali się
przeciwtyfusową, która prowadzi w sąsiedztwie chorych zastosowano
akcję doraźną wśród chorych. szczepionki przeciwtyiusowe.

Panika z powodu rzekomego trądu,
Niezwykły strach przeżyli miesz- szybko rozeszła się po wsi, powodu-

kańcy wsi Piekary gm. bohuńskiej z jąc panikę wśród mieszkańców. Kil-
powodu rzekomej choroby trądu u 39,ka rodzin zamierzało 1% opuścić
letniego Stełana Łuczaja.

com 1050 rubli w złocie. Chłopcywem silnej depresji we wtorek o go- ustępującemu zarządowi wyrażając
zamierzali podobno wstąpić do Legji | dzinie 15 przed spotkaniem się z sy- specjalne podziękowanie: Wierzbic-
Cudzoziemskiej. O zaginięciu chłop- |nem, którego policja sprowadziła do kiemu, Hotowni i Różewickiemu, a
ców została powiadomiona policja, |Grodna — wystrzałem z rewolweru na wniosek A. Z.S. podziękowano
która wszczęła poszukiwania i zna- |pozbawił się życia. całemu zarządowi z prezesem kpt.

* | Piątkowskim na czele. Kpt. Piątkow-

Echa fałszywego oskarżenia prokuratora. skiego pzez aklamację wybrano po-
* : ,nownie na prezesa. Niestety kpt.

LIDA. (Pat). Przed tutejszym Są-'Szemiotha 0 czyny bezprawne,|Piątkowski prezesury nie przyjął ze
dem Okręgowym odbyła się rozpra-|związane z wykonywaniem jeśo|względu na wyjazd z Wilna.
wa przeciwko niejakim Koreniowi i|funkcyj służbowych. Koreń skazany|

 

służby śledczej Fidzińskiemu i Gor-| Zmitrowicz — na 10 miesięcy wię- man, Różewicki Hołownia, Żamejć,

Łuczaj zapadł na chorobę wągli-|
ka, tymczasem. znachorzy uznali, iż
jest to trąd. Prognoza „dohtorów”

gdyby nie przyjazd lekarza i nie
stwierdzenie, iż żadnego trądu nie-
ma i że Łuczaj choruje na wąglik.

Podpalacz rzucił się w ogień.
LIDA. (Pat). We wsi Santoki,

śminy iwiejskiej jeden z mieszkań-
ców tej wsi Michał Ługin, mając po-,
rachunki osobiste z Elżbietą Koro- podpalacz i niedoszły zabójca rzucił|

Wydobyto go jednak ijwajczykową, podpalił z zemsty jej)
zabudowania, poczem, lękając się!
wydania, chciał  Korowajczykową.
unieszkodliwić i strzelił do niej dwu-|

krotnie z rewolweru. Oba strzały
chybiłyę. Zaalarmowana ludność
zbiegła się z całej wsi, Wówczas

się w ogień.
oddano w ręce policji.
przed sądem doraźnym.

Ługin stanie

Zaginięcie 10-letniej dziewczynki.
GRODNO. (Pat). Trzeciakowej

Zofji, zam. w Grodnie, pizy ul. Na-
poleona 16, zginęła 10-letnia córecz-|
ka. Przed dwoma dniami wyszła z|
domu do miasta i więcej nie powró-!

ciła. Władze policyjne poszukują za-
ginionej dziewczynki.

prokuratora przy $. О. w Lidzie| Gordona sąd uniewinnił.

Gajowy postrzelił złodzieja leśnego.
WI dn. 23 b. m. po półudniu na posiadanie rewolweru Zacharewicz [drodze od maj. Puszkarnia do domu nie ma, wobec czego rewolwer ode-

(Nr. 108 przy ul. Trakt Batorego oma.

jowy lasów maj. Puszkarnia, Ale-
18ksander Zacharewicz postrzelił w |KKAMOANWNIWWINOWNANW

justa Leona Astafjewa (Trakt Bato-

|rego 108). Pogotowie ratunkowe DRUKARNIA
,przewozło Astafjewa w stanie cię-
|kim do zzpiłala św Jakóba Pod |A. ZWIERZYNSKIEGO
|czas badania Zacharewicz tłumaczył Przyjmuje zamówienie na
się, że broni użył wobec stawienia wszeikie roboty drukarskie
jprzez Astafjewa i towarzyszącego| Broszury, tabele, zaproszenia afisze

mu Mikołaja  Anasewicza a angTez arp Ao
|Batorego 110) czynnego oporu, gdy ‚
gajowy, pełniąc swe obowiązki za- WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

trzymał obu na gorącym uczynku  kradzieży drzewa. Zezwolenia na (IIDKKKKWNWANNWWNAM

Įwies i z pewnością to stałoby się, |donowi o fałszywe oskarżenie b.|zienia. Przodownika Fidzińskiego i Balcewicz, Kaczergiński i Halicka.
Do komisji rewizyjnej powołano:

|Bruna, Wigurę i Niecieckiego.
Walne zebranie powzięło szereg

uchwał natury organizacyjnej.

Wyjazd do Łotwy odwołany.

Wczoraj w południe nadeszło z
Rygi oficjalne powiadomienie, że
Łotwa odwołuje przyjazd narciarzy
wileńskich, którzy mieli 27 i 28 bm.
stoczyć w Siguldzie mecz z Rygą.

Wyjazd został faktycznie przesu-
nięty na późniejszy termin ze wzglę-
du na brak śniegu w Rydze.

Zaznaczamy ze swej strony, że w
Wilnie wszelkie przygotowania do-
biegały już do końca i wyjazd nie-
wątpliwie by nastąpił gdyby nie depe
szą z Rygi, która w porę nadeszła.
Sekcja Łyżwiarsko-Hokejowa A.Z.S.

Komunikujemy, iż w sobotę dn.

a

SPORT.
27 b. m. wyjedżają nasi hokeiści do
Grodna, gdzie rozegrają w sobotę i
niedzielę 2 mecze z tamtejszym klu-
bem. sportowym „Cresovia . Sędzio-
wać będzie p. Feliks Wasilewski,
który wyjedzie do Grodna razem z
naszą drużyną.

Uwaga! Przypominamy, iż odwo-
łany poprzednio z racji odwilży kurs
jazdy figurowej, rozpoczyna się w
sobotę dn. 27 b. m. o godz. 5.15.
Zbiórka wszystkich zapisanych na
kurs w szatni Parku Sportowego o
godz. 5-ej.

Zapisy przyjmuje się jeszcze co-
dzień, prócz niedziel i świąt, w godz.
6—8 w lokalu A. Z. S-u.

Treningi bokserskie A. 7, S$.
Sekcja bokserska A. Z. S$, Wilno,

podaje do wiadomości osobom zain-
teresowanym, że treningi sekcji od-
bywają się w poniedziałki od godz.
20 do 22-ej, w czwartki od godz 20
do 22-ej i w niedziele od 8.30 do
10-ej. !

| Gietda.
4 с : н 1 1 : skaza! Nowe władze związku stanowią:

Zmitrowiczowi oraz przodownikowi|został na 1 rok i 2 mies, więzienia, mjr, Pfeifer, Frank, Wierzbicki, Pik-l
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,52. Dolary złote 8,97. Ruble 4,65
(5-ki), 4,60 (10-ki). Czerwońce 1,25. Po-
życzka budowlana 41.  Dolarówka 51,50.
Inwestycyjna 105,50. Stabilizacyjna 57.25.

WARSZAWA. (Pat), Dewizy: Gdańsk
172,87—173,30—172,34. Holandja 357,65 —
358,55—356,75. Londyn 27,81—27,95—2/,67.
Nawy York czek 5,54—5,57—5,51. Nowy
York kabel 5,56 i pół—5,53 i poł. Paryż
34,90—34,99—34,81. Praga  26,37—26,43 —
26,31. Stokholm 143,55—144,25—142,85.
Szwajcarja
46,66—46,78—46,54. Berlin w obrotach
nieof, 210,10. Tendencja niejednolita.

Papiery proc.: Pożyczka budowl. 41.
Inwestycyjna 106,50—107. Seryjna 111,50.
Konwersyjna 55,50—56. 5 proc. kolejowa 51.
6 proc. dolarowa 62,50—62,75. Dolarówka
51,50. Stabilizacyjna  57,25—56,50—56,63,
setki 62,25, drobne 57,38—57. 4!/2 proc. L. Z.
ziemskie 49,50. Warszawskie 8 proc. 54 —
53—53,13. Warszawskie 4'/+ proc. 58,25.
Tend. dla pożyczek z wyjątkiem stabiliz.
mocniejsza, dla listów niejednolita.

Akcje: Bank Polski 84—84,25.
10,90—10,95. Tend. utrzymana.

Dolar w obr. pryw. i rubel jak w przed-
giełdzie.

Pożyczki polskie w Nowym Yorku: Do-
larowa 64. Dillonowska 74,75, Stabiliz. 91.

Lilpop Warszawska 54,25. Śląska 55,25.

 

 

Do sprzedania

172,12—172,55—171,69. Włochy|
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oraz doda więkowa.

ROZHAITO5U «ił. TEN TRŽĖCO "Tiu „LOKSOTIS“
UWAGA. : SENSACYJNA NOWOŚĆ, UWAGA Przemiły o”POR Deka 40 gr.

SALA MIEJSKA wpalone BEZPŁATNY DANCINGI WŁADparterowyc wo ADYSŁAW TRUBIŁŁO,
Ostrobramska 5 UWAGA. , de godz. 6-tej * skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

bilety dzienne: Parter 54 gr. Balkon 35 gr. Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania
лат , bielizny.

Ч TYLKO DZIŚ i JUTRO! Saka о
POLSKI kz 6 aAKUSZERKI. łe ny. Tylko, Żejaich

| sA ! -==TAKUSZERKA — odrazu nie mówię.

| 5 Smi atowska ›НЧ
| z3 23 przeprowadziła sią iii| В ms al, Orzeszkowej 3—12

i Swietny zespół artystów z czarującą INĄ BENITĄ na czele! (óg Mickiewicza) NAUKA |

ANONS: Wszrótcel Pierwszy w roku 1934 przebój produkcji „SOWKINO” p. t „ROMANS MANKI GRESZYKOJ”. posz= o о

dawki, ki i ROZKKTi
: son" w.Z. Pd "Z siewu soRdaóć u-

DZIŚ! Filmpoświę- = vB ziela oper. śpiewacz-

|%ŁEZEEF „W Twoich Ramionach“ “ч 5555HELIOS Prawdziwe arcydzieło Jy i pokoje Korniak po wyjątko-:
mina wo przystępnej cenie

SASBai ynie JEAN HARLOW " wody'meżwej CLARK GABLE.|poko unsbiowanego| | Orzgszcowa 3m,13
„TAKICH FILMÓW JAKNAJWIĘCEJ* oto zgodny okrzyk zachwyconej publiczności całego świata. |* "yfodami poszukuje :

Nad program: STRASZNA KATASTROFA KOLEJOWA pod PARYŻEM.

 

   

poważniejszy mężczyzna
£głoszenia do Admin.
„Uz. WiL“ pod „F. Z.

 

 
 

dom drewniany z ogro”
dem owocowym. Cena
25,000 zł. ul. Rakowa 7
m. 1. 32

į RÓŻNE
| > 0 ZKEEANNWEAKAEWYNZWZZEWCCZM|

Dobrym sercem na-
szych czytelników pole-
camy nieszczęśliwą Ana-
stazję Łukaszewiczową
znajdującą się w skraj-
nej nędzy wraz z małem
dzieckiem. Obecnie znaj-
dują się w Domu No-
<ciegowym dla Kobie'.
Łaskawe ofiary presimy
składać w Aamilnistracji
„Dz. Wil.* lub pod jej
adresem w Domu No*
clegowym. grz

 

Poszukuję posady rząd-
cy domu za skromnem
wynagrodzeniem. Posia-
dem b. poważne reko-
mencacje. Kasztanowa 4
m. 18. Tamże do sprze-
dania 4 szafy, 2 ióżka,
kozetka i inne rzeczy.

—2 gr.

 

Kucharka-
gospodyni poszukuje po-
sady w majątku, punsjo-
nacie, kasynie lub w do-
mu prywalnym. Miejsgo-
wość obojętna. Świaacct-
wa i reterencje poważ-
ne. Łaskawe zgłoszenia
do Rom. „Dz. Wil.” pod
„Gospodyni”. 304—1

inteiigentaa w średnim
wieku poszukuje posa-
dy do zarządu domem
do samoinycn osób, (In-

teraat, piebanje). Refe-
rencje powazne. Czarny
Bór poste iestante. J.

  

0|Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łascawe zaolia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą т * d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B. gr—2

Poszukuję
pracy do wszystkiego z
b. dobrem gotowaniem,
piśmienna, samotna w
średnim wieku. Posia-
dam referencje Sw. Mi-
chałski 12 — 3 od g 12
do 2. gr3

ОЫСМЕЛНННОСИ
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEWA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

L. TWIERZYŃJKIEGO
Mostowa ui. Mr.1.

Telefon 12-46,

CENr NISKIE   Kondracka. ||| 307—1 |
 

"LLS TESTAI TONY
318—1 i s rzedaż ||

€=5| Dzśś najnowszy film z za k M łż , ki“ w roli WKRÓTCE > p.
7| kulis meme mał- „Kontra t a zenskKi = 66d USTAW -dziennik ża: lążLiusi p. Li i! wadótaiw" camić, иа ta 1931, 1932, 1933 opra-
= GL U RJA $ U 4N 0 N FILM RYSUNKOWYw KOLORACH 55 J w wiony lub nieoprawiony

Eu NATURALNYCH. Najnowszy triumf kinematogrefjilil Ea" aż nd aana 9
* Pomimo to, kupujący

? targuje się Zażaree, SAREZR

” KINO DZIŚ! Najrozkoszniejsza a ii 4 czaruje wszysikich swym wdzię-| pusozci uzyskuje 96 BRYCZKĘ
! iękniejsza gwiazda y klem i głosem w melodyjnej pan pa we (ei dwukołową įpiedkę) ku-duze Liljan Harvey tiesto 0
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ZOFJA KOWALEWSKA. * 17) wziąść go podstępem. `

Dzieje powstania lidzkiego.
wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Przypadek zrządził, iż w więzieniu znalazł się Laskowicz w jednej
celi zniejakim Adamem Sosenką, który go namówił do składania fałszy-
wych zeznań i oplątania w nie, jak najwięcej osób, dowodąc, iż sprawa
pójdzie lepiej i skończy się... kczą. Sam też Sosenka, syn miejscowego
ziemianina, z niezbadanych powodów, oskarżył siebie, rodziców i siostrę

najniesłuszniej o rozpowszechnianie. Maniiestu Narodowego, dostarcza-
nie powstańcom broni i t. p. Nudząc się w więzieniu wmawiał Laskowi-
czowi, iż pędzie wesciej, gdy więcej znajomych znajdzie się razem w

kozie,
Niedoświadczony młodzieniec usłuchał, niestety, podszepiu towa-

rzysza i wzięty na indagację, upojony winem przez wojennego naczel-
nika Kazauiego skompromitował siebie i wiele innych osób. lego tylko
było potrzeba Kazauiemu. kyi to godny rywal słynnego Borejszy, nacz,
wojsk, w pow. Wilejskim.

Zaraz też na zebraniu sąsiedzkiem u Juljana Laskowicza starszego
brata Alberta „mirowego pośrednika”, w majątku jego Czuplajowszczyz-
'nie aresztowano samego gospodarza oraz jego gości: Zygmunta Goda-
czewskiego z Minajiy, Waitheima Grabowskiego z  Siemiatowszczyzny,
która przeszła następnie w ręce obce. Aresztowano jednocześnie i Ka-
rola Tyszkiewicza z 4yrmont i Bronistiawa Narbutta z Nikodemową, bę-
dącego wówczas w Nowogródku, w roli sekretarza Zjazdu mirowych po-
średników. Nie brał on żadnego udziaiu w sprawach politycznych i pa-
dał ofiarą jakiejś fałszywej denuncjacji.

Szło jeszcze o uwięzienie Baltazara Kolesińskiego, przebywającego
w Lidzie. Wiadze oddawna już miały zwrócone nań oczy, ze względu jed-
nak na wielkie jego u chłopów uznanie bano się tego kroku, mogącego
wywołać pewien opór, lub inne kolizje. Chytry Kazauli postanowił

| Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 

W kilka dni po opisanych już przez nas aresztach, gdy u Kolesiń-
skiego zebrato się kółko znajomych, Kazauli przysłał kapitana Barano-
wa, z żądaniem by Kolesiński stawił się natychmiast w jego kancelarji.
Baltazar K. odmówił, tłumacząc się, iż ma gości. Gdy jednak oficer zbyt
natarczywie nalegał, zniecierpliwiony Koles. burknął: — „Równa jest
droga panu Kazaulemu do mnie, jak i mnie do niego. — Oficer od-
szedł, a Kazauli nie mogąc pochwycić Kolesińskiego chwycił się inne-
go środka. Dał więc znać uwięzionemu Juljanowi Laskowiczowi, iż zo-
stanie zaraz wysłany do Rossyi, lecz, jeśli chce, może zawezwać kogoś
ze znajomych w Lidzie np. Kolesińskiego i powierzyć mu w opieką ro-
dzinę swą i interesy.

Nagie, bezprawne deportacje, tak częste w owych czasach, nie dzi-
wiły już nikogo, to też nadesłaną z więzienia wiadomość przyjął Kole-
siński w dobrej wierze i przygnębiony losem Laskowicza udał się do nie-
go natychmiast, polecając, dom i gości krewniakowi swemu, Stanisławo-
wi Kolesińskiemu. Zaledwie jednak Baltazar przestąpił próg więzienny—
otoczyły go zarąz straże, zamykając w celi pod klucz.

źaniepokojony długą nieobecnością kuzyn — Stanisław Kolesiński
wybiegł ną miasto w celu zasiągnięcia języka. Wszyscy już wiedzieli o
aresztowaniu Baltazara. Lada chwila mogła być rewizja w jego mieszka-
niu.... mogły tam być dokumenty, kompromitujące innych, jakieś dowo-
dy o zawiezizniu do Paryża do Komitetu emigracyjnego przez Baltazara
pieniędzy na cele powstania...

Dręczony trwogą Stanisław Koles. omal przebojem uzyskał audjen-
cję u Kazaulego, który go zrazu przyjąć nie chciał. Prosił Koles. o poz-
wolenie widzenia się z bratem stryjecznym. Kazauli mu wręcz odmówił,
lecz, gdy Koles. przedstawił, iż u kuzyna jego, jako „mirowego pośred-
nika”, mogą być skarbowe pieniędze, które mogą zginąć w czasie rewizji
za co sam Kazauk odpowiadać będzie — pan naczelnik wojenny zmiękł
i przywoławszy oficera kazał mu towarzyszyć Stan. Koles. do więzienia
i asystowąć przy rozmowie jego z Baltazarem. « 

Drukarnia A. Zwierzyńs

„Kazionayje dzieńgi* budziły zawsze szacunek wśród urzędzików,

kiego
/
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W. drodze do wiezienia w koszarach, gdzie siedziai Balt. Kol. przecho-
dząc koio restauracji Andruszkiewiczowej, zaproponował Stanisiaw to-
warzyszącemu oticerowi maie sniadanko...

„trzy kieliszku rozmówili się szczerze. Oficer wracał z Kaukazu i
żywił najiepsze uczucia dla Polaków, — których sam poznał, Ułatwił ku-
zynom porozumienie się ze sobą na cztery oczy, Następnie mógł Stani-
sław wejść do mieszkania Baliazara i przejrzeć jego papiery... Eskortą
dyskretnie u urzwi się zatrzymaia...

Stanisiaw zabrać co należało i wyjechał z Lidy, odetchnąwszy swo*
bodnie za miastem.

Wkrotce odesłat Kazauli wszystkich więźniów do Wilna, gdzie je-
szcze rządził Nazimow. W aimosierze odczuwaiy się tagodniejsze niż do-
tąd prądy... Prezesem komisji śledczej był podówczas Wisielicki, czło-
wiek względnie dobry. Dochodzenia sądowe wskutek nieopatrznych słów
Alberta Laskowicza trwaty dość długo, ale gdy je odwołat w czasie śledz-
twa — zdołali jakoś więźniowie usprawiedliwić się i uzyskali swobodę.*)

Sam jednak Laskowicz padł otiarą swych stów nieopatrznych i zo-
stał osądzony na lat parę do rot aresztanckich, — do czasu zas konfirma-
cji wyroku zatrzymano go w więzieniu. Załowano go powszechnie, mi-
mo jego lekkomyślnosci,
iii

() Wedle «wczesnych relacyj wiele dopomógł arcesztowanym do uwolnienia się,
następujący wypadek:

podówczas majorem i naczelnikiem Baltazara. W' czasie zdobywania Ackmeczetu kula

wając go w ramiona — wyniósł pod gradem kul na bezpieczne miejsce. Gdy więzniowie
stanęli przed komisją śledczą — Baltazara poznał wnet Bekliszew i witając serdecznie
przedstawił Wisielickiemu jako zbawcę życcia swego, dopomagając do uwolnienia jak
Baltazara, tak i jego towarzyszy, (D. c. n.) !

 

OdpowiedzialnyRodaktor STANISLAW JAKITONICE, 4

s

 
Wśród czienków komisji śledczej Aunlasi wię general Beklimiszew, znajomy Bal- |

tazara Kolesińskiego z czasów jego wygnania i służby w „wiecznych sołdatach”. Był *

urwała nogę Bekiemiszewowi i zginąłby niewątpliwie, gdyby nie Baltazar, który, pory- |


