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Polsko - niemiecki układ
o bezpośredniem porozumiewaniu się.

WARSZAWA (Pat). W dniu 15
listopada zeszłego roku w rozmowie
między posłem Rzeczypospolitej w
Berlinie a kanclerzem Rzeszy usta-
lony zesiał i podany do powszechnej
wiadomości zgodny zamiar rządów
polskiego i niemieckiego, aby trak-
tować w drodze bezpośrednich ro-
kowań sprawy, dotyczące obu kra-
jów, oraz aby wyrzec się w stosun-

m

Plenarne posiedzenie Sejmu dn. 26 stycznia.
WARSZAWA (Pat). Sejm przy-

stąpił w dniu dzisiejszym do obrad
nad sprawozdaniem komisji konsty-
tucyjnej. Sprawozdanie wygłosił pos.
Car (BBWIR).

Po ogólnych uwagach mówca
streszcza w ogólnym zarysie tezy
konstytucyjne, złożone przez klub
BBWR na komisji.

Po krótkiej przerwie pos. Wi-
niarski odczytał imieniem Klubu Na-
rodowego deklarację, w której Klub
Narodowy, ustosunkowując się ne-
gatywnie od omawianego projektu,
zapowiada, że w dyskusji nad tym
punktem porządku dziennego dzi-
siejszesśo posiedzenia udziału nie
weźmie.

Pos. Jankowski (NPR) ustosun-
kował się do projektu również ne-
gatywnie.

Następny zkolei mówca, prezes
komisji konstytucyjnej Sejmu, wice-
marszałek Makowski, polemizuje z
twierdzeniami opozycji.

Po przemówieniu wicemarszałka
Makowskiego składają w dalszym
ciągu głos przedstawiciele opozycji,
składając krótkie deklaracje.

Po zakończeniu dyskusji i po
krótkiej przerwie marszałek wzno-
wił posiedzenie, stwierdzając, że
nikt się do głosu nie zapisał, Wstaję
wicemarszałek Car: „Proszę o głos”.

Marsz. Świtalski: „Głos ma p.
Car“.

Wicemarsz. Car: „Wysoka Izbo!
Ponieważ, jak wynika z oświadczeń-
wszystkich odłamów opozycji, opo-
zycja nie interesuje się. zagadnienia-

mi naprawy ustroju, przeto sądzę, że Marsz. Świtalski: „Jesi zgłoszony
niema przeszkód, aby załatwić tę iormalny wniosek posła Cara. Kto
sprawę odrazu, Wnoszę, ażeby tezy, jest za wnioskiem, zechce wstać”.
które dziś przedłożyliśmy, a które  _ Marszałek stwierdza, że stoi
były przez trzy lata dyskutowane w większość i oświadcza, że wniosek
naszej komisji, uznać za projekt |został uchwalony, — „Wobec tego,

kach wzajemnych wszelkiego stoso-
wania przemocy. W związku z tem
rząd Rzeczypospolitej i rząd Rzeszy
przeprowadziły rolkowania celem do-
prowadzenia do skutku w myśl po- j
wyższej rozmowy wiążącego poro-
zumienia, dotyczącego przyszłego
kształtowania się wzajemnych sto-
sunkow. Rokowania te zostaiy obec-
nie zakończone,

| Poseł polski i minister spraw za-
granicznych Rzeszy podpisali 26 bm.
przed południem w Urzędzie Spraw
|źagranicznych następująy układ:
| Rząd polski i rząd niemiecki
|uważają, ze nastąpił moment, aby
rozpocząć nowy okres w stosunkach
politycznych polsko - niemieckich
przez bezpośrednie porozumiewanie
się jednego państwa z drugiem. Wo-
bec tego zdecydowały się one przez
niniejszą deklarację położyć podsta-
wę dla przyszłego kształtowania się
tych stosunków. Oba rządy wycho-

Stworzona po powyższych zasa-
|dach gwarancja pokoju uiatwi obu
rządom doniosie zadanie znajdowa-
nia dla zagadnień politycznych, $o-
spodarczycn i kulturalnych rozwią-
|zań, opariych na sprawiedliwem i
stusznem wyrównamiu obustronnych
interesów. Uba rządy są przeświad-
czone, że stosunki pomiędzy ich
krajami będą się w ten sposób
ocwocnie rozwijały i doprowadzą do
ugruntowania dobrego sąsiedzkiego
pożycia, co nietylko dlą ich obu
krajów, ale i dla pozostałych naro-
dów Europy będzie miało zbawienne
następstwa.

Niniejsza deklaracja będzie raty-
fikowana i dokumenty ratyiikacyjne
zostaną możliwie szybko wymienio-
ne w Warszawie.

Deklaracja pozostanie w mocy w
ciągu okresu 16 lat, licząc od dnia
wymiany dokumentów ratyfikacyj-
nych.

konstytucji”, (Na ławach BBWR,
zrywają się huczne oklaski.)

Wicermarsz, Car mówi dalej:
„Wnoszę, Panie Marszałku, ażebyw
druku 802 zamiast tytułu: „Tezy
konstytucyjne* umieścić tytuł: „U-
stawa Konstytucyjna”, a numery te
oznaczyć, jako numerację poszcze-
$ólnych ariykulėw“. (Na ławach
BBWR odzywają się ponownie hucz-
ne oklaski.)

Wstaje pos. Stanisław Stroński
z Klubu Narodowego i prosi o głos.

Marsz. Świtalski: „Czy w spra-
wie formalnej?

Pos, Stroński: „Tak”.
Marsz. Świtalski udziela głosu w

sprawie formalnej posłowi Stroń-
skiemu, „który zaznacza, że jego
zdaniem postawiony wniosek jest
niezgodny z konstytucją i regulami-
nem, a dalej podkreśla, że jako usta-
wa winien być traktowany w/ś art.
3, to zn. musi przejść przez trzy
czytania. Prócz tego jako ustawa w
sprawie zmiany konstytucji musi być,
traktowany tak, jak przewiduje art.
125 konstytucji.

Głos zabiera wicemarszałek Car
i stawia wniosek o uzupełnienie po-
rządku dziennego oraz skrócenie po-
stępowania formalnego, w myśl art,
18 p,ai b regulaminu obrad Sejmu.

Pieniądz oparty
Obecne zaburzenia na rynku wa-

lutowym nasuwają ekonomistom sze-
reg spostrzeżeń i wniosków na temat
oparcia waluty na nowych  podsta-
wach, bardziej odpowiadających po-
trzebom życia gospodarczego. Roz-
bieżność między tempem produkcji
przemysłowo rolnej a ilością złota na
potrzeby monetarne, zanik między-
narodowych obrotów handlowych i
formowanie się ich na zupełnie no-
wych zasadach kompensacji, fakty
takie, jak np. stałość kursowa walu-
ty niemieckiej mimo, iż jej faktyczne
pokrycie złotem wynosi 7 proc., sil-
ne wahania kursowe dolara pokry-
tego około w 100 proc. złotem —
wiszystko to nasuwa wnioski o roz-
luźnieniu związku między ilością
złota a stałością waluty. A zatem
powstaje ewentualność wyszukania
innej podstawy.

Na odczycie wygłoszonym nie-
dawno w Domu ludowym „Wisła” w
Krakowie, znany adwokat z Warsza-
wy p. Jerzy Kuncewicz wysunął
koncepcję, iż nowym miernikiem
mógłby być pieniądz oparty na nie-
ruchomościach.
„Dotychczasowe doświadczenie —

oświadczył prelegent — z niemiecką
Rentenmarką były pozytywne. Jed-|
nakże zmienne warunki, oraz potrze,
ba rozprowadzenia pieniądza wśród!

 

'na hipotekach.
najszerszych warstw producentów,
wskazywałyby na inne metody bar-
dziej właściwe i pewne.

Bank' Polski w statucie swoim
powinien mieć upoważnienie tej
treści, by za podstawę do emisji
banknotów służyło nie tylko złoto,
lecz i nieruchomości ziemskie i miej-
skie do 10 proc. ich wartości szacun-
kowej, przy zabezpieczeniu na pierw
szym numerze tychże nieruchomo-
ści. Kwestja wykorzystania wysoko-
ści uprawnień emisyjnych byłaby
uzależniona od polityki bankowej.
Znaki obiegowe otrzymywałby każ-
dy indywidualny posiadacz nierucho-
mości na własność, za opłatą kosz-
tów manipulacyjnych i niewielkiego
procentu na rzecz skarbu państwa, z
tytułu uprawnień emisyjnych. Wzrost
lub zmniejszenie wartości danej nie-
ruchomości, byłby podstawą do żą-
dania zwrotów części udzielonej e-
misji lub zaofiarowania tej emisji
przez dalsze znaki obiegowe".

Projekt powyższy, nie jest za-
sadniczo nowym. Z pewnemi odchy-
leniami zasada jego znalazła przej-
ściowe zastosowanie zagranicą. Re-
zultaty osiągnięte nie były tego ro-
dzaju, aby nad koncepcją pieniądza
opartego na hipotece można przejść
do porządku.
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: Komunikat Stronnictwa Narodowego.
ZGRUMADZENIE PUBLICZNE

które miało się odbyć 28 stycznia w sali przy ul. Orzeszkowej 11
o godz. 12,30

odwołujemy.

 

KLUB NARODOWY.
ODCZYT, który

w dniu 28 stycznia w sall przy u
miał się edbyć

I. Orzeszkowej 11 o g. 5,30 wiecz

zgodnie z powziętą uchwałą, przy-
stępujemy do głosowariia nad usta-
wą konstytucyjną. Kto jest za usta-
wą, zechce wstać”.

Posłowie wstają. Marszałek Świ-
talski oświadcza: „Stwierdzam nie-
wątpliwą większość 2/3, wymaganą
przez art. 125 konstytucji. Przystę-
pujemy do trzeciego czytania. Kto
jest za ustawą w trzeciem czytaniu,
zechce wstać. Stwierdzam ię samą
większość 2/3, Stwierdzam, że usta-
wa konstytucyjna została przez Sejm
w 2-m i 3-m czytaniu uchwalona”.
W tym momencie na ławach

BBWR odzywają się długotrwałe,

 dzą przytem z założenia, že utrzy-| | W razie o ile żaden z obu rzą-
manie i utrwalenie stałego pokoju dów nie wymówi jej na 6 miesięcy
pomiędzy ich krajami stanowiistot- | przed upływem tego okresu czasu,
'my warunek dla powszechnego po-|zachowa ona w dalszym ciągu moc,
koju, Wobec tego są one zdecydo- potem jednak każdy rząd będzie
wane opierać swoje wzajemne sto- mógi ją wymówić w każdym czasie
sunki na zasadach, zawartych W z terminem 6-miesięcznym,

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

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.   

 

  

Bielizna
KONFEKCJA,

GALANTERJĄ,

TRYKOTAŻE

LA BEZĆEŃ
TYLKO DO 5-G0 LUTEGO.

М. NOWICKI. Wilno, Wielka 30.
DRECZDENEMULTRDGOWONA00%TW

Zapałki za 6 groszy.
Tylko dia kresów wschodnich

Jak dowiadujemy sie, monopol
zapałczany zamierza wypuścić no-
we zapałki. których pudełko ma
kosztować 6 groszy. Zapałki takie
pojawią się na rynku handlowym,
tylko na terenie województw wschod-
nich. Zapałki te będą kosztowały
6 groszy, będzie ich tasama liczba
co obecnie, ale nie będą opakowa-
ne w drzewne pudełko, lecz w pa-
pier. lnowacja monopolu zapałcza-
nego tłumaczy się chęcią podnie-
sienia konsumcji zapałek na wspo-
mnianych terenach. $
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zastosowanie tych zasad, o ile cho-
dzi o stosunki polsko-niemieckie.
Frzytem każdy z obu rządówstwier- |

dza, że przyjęte przez nie w sto-, W) Singapore została skoncentro-
sunku do innych zobowiązania mię- wana flotyla, złożona z 3-ch krą-
dzynarodowe nie stoją na przeszko- żownikóćw, jednego okrętu awjomat-
dzie pokojowemu rozwojowi ich'ki, 2-ch kontrtorpedowców, 1-go

huczne oklaski. Posłowie, wstając,
śpiewają Pierwszą Brygadę. Odzy-
wają się głosy: „Niech żyje pik. Sła-

wzejemuych stosunków, nie są w
sprzeczności z niniejszą deklaracją

: ‚ н i przez tę deklarację nie są naru-
wek, niech żyje marszałek Śwital- szone, Pozatem oba rządy stwier-
ski!“ * KC |dzają, że niniejsza deklaracja nie

* R dotyczy takich zagadnień, które —
Artykuł 125 konstytucji, na któ- zgodnie z prawem  międzynarodo-

ry powołał się pos. St. Stroński, wem — należy uważać za należące

transportowca i 1-g0 moniiora. Kon-
centracja angielskich okrętów wo-
jeunych, która poprzednio odbywała
się corocznie, od 7-miu lal była za-
niechana. Przywrócenie tego zarzą-
dzenią zostało spowodowane naprę-
żoną sytuacją na Dalekim Wscho-
dzie.

opiewa:
„Zmiana konstytucji może być

uchwalona tylko w obecności co-
najmniej połowy ustawowej liczby
posłów, względnie członków Se-
natu większością dwóch trzecich
śłosów.

IWniosek о zmianie konsty-
tucji winien być podpisany conaj-
mniej przez jedną czwarią ustawo*
wej liczby posłów, a zapowiedzia-
ny conajmniej na 15 dni.

Drugi z rzędu na zasadzie tej
konstytucji wybrany Sejm może
dokonać rewizji ustawy konsty-
tucyjnej własną uchwałą, powzię-
tą większością trzech piątych gło-
sujących, przy obecności conaj-
mniej połowy ustawowej liczby
posłów.
Polska Ag. Tel, w wyżej przyto-

czenem sprawozdaniu z przebiegu
posiedzenia nie podała ilości obec-

wyłącznie do spraw wewnętrznych
jednego z obu państw.

Oba rządy oświadczają, że jest
ich zainiarem porozumiewac się bez-
pośrednio we wszelkiego rodzaju
zagadnieniach, dotyczących ich
wzajemnych stosunków. W razie
gdyby wynikły pomiędzy niemi kwe-
stje sporne, którychby się nie dało
załatwić w drodze bezpośrednich ro-
kowań, oba rządy będą szukały tych
rozwiązań w każdym poszczególnym
wypadku, we wzajemnem porozu-
mieniu przy pomocy innych sposo-
bów pokojowych, przyczem, w razie
potrzeby, nie uchybia to możności
zastosowania tych rodzajów postę-
powania, które są przewidziane dla

W związku z nagłą koncentracją
eskadry brytyjskiej w porcie Singa-
pore nadeszła wiadomość, iż na po-
kładzie krąžownika „Kent“ odbyła
się w porcie Singapore ważna kon-
ferencja morska, przyczem poczy-

W sprawie losów Dymitrowa 1 to-
warzyszy nie zapadła jeszcze żadna
decyzja.

Scierają się obecnie dwa poglądy.
Z jednej strony Goering, nie mogąc
zapomnieć wystąpień Bułgara pod-
czas rozprawy, dąży za wszelką ce-
nę do wytoczenia nowego procesu takiego wypadku w innych, obowią-

zujących je wzajemnie porozumie-
niach, W) żadnym jednak wypadku,
nie będą się one uciekały do stoso-|
wania przemocy w celu załątwiacia | nych podczas głosowania posłów.

PARYZ. Pat.—Koła polityczne u-
ważają sytuację rządu za wysoce kry-
tyczną. Gabinet obecnie znajduje
się w trudnem położeniu, przede-
wszystkiem na skutek informacyj,
jakie—zdaniem dzienników—w wy-
sokim stopniu kompromitować ma-
ją ministra sprawiedliwości Raynal-
dy'ego. Wieczorem rozeszła się
wiadomość, iż prokurator departa-

LONDYN (Pat). W poniedziałek,
29 stycznia minister spraw zagra-
nicznych Simon wygłosić ma w Izbie
Gmin deklarację rządu brytyjskiego
w Sprawie rozbrojenia. Deklaracja
ta ulec ma równocześnie opubliko-
waniu w iormie Białej Księgi oraz
zakomunikowana w drodze dyplo-
matycznej w Paryżu, Berlinie i Rzy-
mie, `

Komitet rozbrojeniowy gabinetu
obradował dziś w ciągu dwóch go-
dzin i opracowywał tekst deklaracji
rządowej. Ma ona ulec ostateczne-
mu zatwierdzeniu przez gabinet w
poniedziałek przed południem, : odwołujemy. W deklaracji brytyjskiej mają

Deklaracja rządu
"w sprawie rozbrojenia.

tego rodzaju spraw spornych.
wod Sab aki V TCZEWOOO IEA

"Azai Chautemst 2agrožonų,
mentu Sekwany poinformowzł mi-
nistra Raynaldy'ego, że zamierza
wydelegować do Ministerstwa Spra-
wiedliwości jednego ze swych urzę-
dników celem 'przesłuchania mini-
stra w sprawie toczącej się prze-
ciwko towarzystwu Holdyng-Saca-
zan. Nagłość tej decyzji wywołała
zdumienie w kołach politycznych.

znależć wyraz  przedewszystkiem
trzy naczelne postulaty:

1) że jakikolwiek okres próby,
stanowiący upośledzenie Niemiec,
ma być porzucony i zasada równo-
uprawnienia utrzymana w całej roz-
ciągłości;

2) że należy jaknajwięcej typów
broni określić jako ołenzywne i ma-
jące ulec ograniczeniu lub z owe
niu,aby w ten sposób zapobiec zbyt

RAIT
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znów strony Neurath i Goebbels bo-

BERLIN (Pat) Z Amsterdamu
donoszą o niezwykłych przygotowa-
niach, odbywających się tam z okazji
przypadającej na 27 b. m. uroczysto-

ści 75-ej rocznicy urodzin b. cesarza
Wilhelma. . W tym roku zjazd przed-
stawicieli byłych domów panujących
w Niemczech jest wyjątkowo liczny.
Hotele miejscowe  zarezerwowano
dla członków rodziny cesarskiej. Na
pomieszczenie świt książęcych o-
próżniono jeden z budynków szkol-
nych. Były cesarz, który przez
dłuższy czas chorował na reuma-
tyzm, jest zupełnie zdrowy. W: dniu
urodzin ludność miejscowa otrzyma
od cesarza podarunki w postaci 

LSSa ea НАО

brytyjskie$0
daleko idącemu dozbrajaniu się Nie-
miec w ramach równouprawnienia;

3) że celem uspokojenia obaw
Francji, wzmagających się zwłasz-
cza na wypadek zniesienia wszel-
kiego okresu próby, Wielka Bry-
tanja wyrazi gotowość współudziału
pe leo przeciwko temu rządowi,
| któryby naruszył konwencję rozbro-

Dymitrowi i towarzyszom, oraz ska-!
zania wszystkich trzech. Z drugiej

‚& drugą ewentualnością.

Tajemnicza konferencja morska
na pokładzie angielskiego krążownika.

jniono jaknajdalej idące środki о-
|strożności dla zabezpieczenia taj-
ności obrad, Konferencja ta nabiera
specjalnego znaczenia w związku
z ostatnią deklaracją japońskiego
ministra spraw zagranicznych Hiro-
Jty oraz amerykańskim projektem
budowy 120 nowych statków wojen-
nych dla floty Stanów Zjednoczo-
nych. Konierencja w Singapore ma
na celu nietylko dalszą rozbudowę
portu Singapore do silnej bazy mor-
skiej, lecz również dotyczy cało-
|kształtu sytuacji na Dalekim Wscho-
dzie i na Pacyłiku, co znajduje swój
wyraz w udziale pzedstawicieli Au-
„stralji i Nowej Zelandji w konierencji.

  

W sprawie Dymitrowa zadecyduje Hitler.
jąc się komplikacyj międzynarodo-
wych, używają wszelkich wpływów,
aby wydalono Bułgarów z granic"
Rzeszy.

Decyzję w tej sprawie poweźmie
ostatecznie sam Hitler, który narazie
waha się jeszcze. Raczej skłania się
do tezy Goeringa, lecz ze względu
rywalizacji z nim oraz duży wpływ
Goebbelsą liczyć się można prędzej

Urodziny b. cesarza Wilhelma.
|drzewa na opał i artykułów żywno-
ściowych.

Sterylizacja 2 wyroku sądn.
BERLIN. (Pat), Sąd karny w

Poczdamie skazał 32-letniego prze-
stępcę seksualnego Hansa Gericka
na 3 lata ciężkiego więzienia i na
kastrację.

Katastrofa lotnicza.
PARYŻ. (Pat). W okolicy Nieder-

veller koło Sarrebourga wydarzyła
się wczoraj katastrofa lotnicza.
Wskutek oderwania się skrzydła sa-

molot runął na ziemię z wysokości

200 m. i natychmiast stanął w pło--

ее
Od 11-tu lat istniejąca szkola „ŽRO-
DLO PRACY“ z trzyleinim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu

[i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
imuje zapisy nowo-wstępujących u-
|czennic do Bursy i do Szkoły i na
|Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — i.

Zarząd Rady Centrałnej
Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego 4 Paulo.

 

Izba Karna Sądu Najwyższego
wydała ciekawe orzeczenie, komen-
tujące zagadnienie obrony koniecz-
nej. Sąd Najwyższy orzekł, że w sta-
nie obrony koniecznej może się zna- leźć nawet osoba, biorąca udział w
bójce, którą sama wywołała,

mieniach. 2 osoby poniosły śmierć. |

› оцу d #

Obrona Konieczna. |   
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D Spadek konsumcji. „dów — może nawet w ostrzejszej formie,
Prof. R. Rybarski zastanawia się niż to bywało w średnich wiekach. Jeżeli„@ПП)

Sprawa gwarancji niepodległości|
państw bałtyckich, jak niespodzianie
wypłynęła, budząc prawdziwą sen-

sację, tak cicho, bez rozgłosu zniknę-

ła z widowni politycznej. Błąkają się

jej spóźnione echa jeszcze tylko na

łamach prasy litewskiej, a przema-
wia z nich wyraźnie żal, że sprawa
nie doszła do skutku. Jak wiadomo,
z pośród czterech państewek nad-
bałtyckich: Finlandji, Estonji, Łotwy

i Litwy, ta ostatnia najprzychylniej

przyjęła projekt gwarancji, co jest

zrozumiałe z tej racji, że Litwa w
pierwszym rzędzie zagrożona jest

przez zaborczość niemiecką, przyda-

łaby się jej więc gwarancja dwóch

wielkich sąsiadów: Polski i Rosji.
Ostatnio „Lietuvos Žinios“ (w

n-rze z dn. 20 b. m. wyraziła ubole-

wanie, że

„Niestety cała sprawa utknęła na
miejscu, gdyż rozreklamowani gwaranci

zniknęli z widowni."

„Lietuvos Žinios“ posądza nawet

Sowiety i Polskę o zamiary zabor-
cze w stosunku do państw bałtyc-
kich, bo

„Jakże inaczej bowiem rozumieć można

niezwykle pośpieszne odwołanie przez So-
wiety wiadomości o rzekomem  zagwaran-

towaniu niezawisłości państw baityckich?
Jak można rozumieć inaczej bardzo wy-

mowne milczenie Polski?...“

„Lietuvos Žinios“ posuwa się na-

det do bezsensownej insynuacji:
„Jakie zresztą mogłoby tu być zagwa-

rantowanie niezawisłości państw bałtyckich,
skoro się ciągle rozgłasza wiadomości o wy-
mianie korytarza gdańskiego na korytarz
kiajpedzki..“

Rozžalenie „Lietuvos Žinios“ jest

zrozumiate, ale skargi swe powinno

pismo litewskie zwrócić nie pod ad-

resem Polski i Sowietów, lecz pod
własnym, oraz sąsiadujących państw

bałtyckich.

Jeżeli chodzi o Polskę, to nie

trudno udowodnić, iż (mimo naprężo-

nych stosunków z Litwą) cała prasa
polska przyjęła projekt gwarancji jak

najprzychylniej, zaznaczając jedy-

nie — co było słuszne — że wprzód
należy zasięgnąć opinii państw naj-

bardziej zainteresowanych, mianowi-

cie tych, których dotyczyć mą gwa-
rancja.

I jakiż był rezultat? Finlandja,
jako najmniej przez zaborczość nie-

miecką zagrożona (dzięki swemu po-
łożeniu geograficznemu) podlegająca

wyraźnie wpływom niemieckim —
kategorycznie odmówiła. Estonja i
Łotwa, chociaż ostatniemi czasy
głośno uskarżały się na intrygi i taj-

ne machinacje hitlerowskie, wobec

propozycji gwarancji zachowały się

z największą rezerwą. I jakże tu się

dziwić, iż wobec takiego przyjęcia

propozycji, Rosja „pośpiesznie wia-
. domość odwołała”, a Polska zacho-

wała „bardzo wymowne milczenie”.

Zdarza się każdemu wyciągnąć rę-
kę... w próżnię. Ale trwać przez

dłuższy czas w tej pozycji byłoby
śmiesznem i poniżającem.

Wprawdzie Litwa powitała pro-

jekt przychylnie — wspomnieliśmy

wyżej: dla czego, bo od wieków już

pierwsza najbardziej narażona jest

na niemiecki „Drang nach Osten“,

Z drugiej strony jednak Rosja, jako

nieposiadająca bezpośredniej grani-
cy z Litwą, najmniej zainteresowana

jest w tem, kto w Litwie panuje. Ro-

sji zależy przedewszystkiem na tem,

by wybrzeże, poczynając od Libawy

po Rewel, nie znalazło się w rękach

niemieckich lub przynajmniej pod

wpływem niemieckim. Dlatego chcia
ła gwarantować niepodległość w

jaa łamach „Kuriera Lwowskiego”
nad przycznami gwałtownego spad-|
ku konsumcji.

„Stopa życiowa ludności państwa pol-
skiego obniżyła się bardzo wydatnie w ro-
ku 1933 w porównaniu z poprzedniemi lata-
mi. Cyfry te dałyby jeszcze gorszy obraz,
gdybyšmy przeliczyli je na głowę ludności.
Ludność Polski wzrasta rokrocznie o 400 do
450.000. Otóż nawet wówczas, gdyby kon-
sumcja w bezwzględnych liczbach nie spa-
dala, w rzeczywistości zmniejszałaby się
skutkiem przyrostu naturalnego. Pauperyza-
cja Polski postępuje naprzód —— z tego faktu
trzeba zdać sobie sprawę.

Okazuje się, że przeprowadzone w nie-

których wypadkach zniżki cen nie wywoła*
ły silniejszego wzmożenia konsumcji. Bar-
dzo wydatna zniżka ceny spirytusu zatrzy-

mała tylko spadek jego konsumcji, w prak-

tyce oznacza zmniejszenie się dochodów
skarbowych z opodatkowania spirytusu.
Zniżka cen wyrobów tytuniowych nie po-

wstrzymała spadku konsumcji. A z drugiej
strony zwyżka cen zapałek wywołała ogrom
ne zmniejszenie zbytu tego artykułu, który
można zaliczyć do artykułów pierwszej po-

trzeby.

Istnieją dwie możliwości. Albo te zniżki

były niedostateczne, nierównomierne i za-

późno przeprowadzone, albo też spadek si-

ły nabywczej ludności posunął się tak da-

leko, że zniżka cen nie działa już pobudza-

jąco na popyt. Niewątpliwie zachodzi i

jedno i drugie.

Depresja gospodarcza zjada rezerwy
społeczeństwa. Nacisk podatkowy i zabie-
ranie przez państwo na cele budżetowe wol-
nych kapitałów hamuje ożywienie gospo-

darcze, Nad spadkiem konsumcji, nad po-
głębianiem się depresji w tej dziedzinie

warto się zastanowić. Trzeba zdać sobie

sprawę z faktu, że dotychczasowe metody

walki z zastojem gospodarczym nie dają

dodatnich wyników”,

KS Я świad

Zagadnienie żyd: ‚
Wobec wzrastającej wciąż tali

antysemityzmu, ogarniającej wszyst-
kie państwa, „Słowo POmorskie* za-
stanawia się jaka będzie przyszłość
żydostwą — boć o wytępieniu kilku-
nastu miljonów mowy być nie może.

Narody chrześcijański, poznawszy się

na zgubnej działalności żydów, pragną się

ich pozbyć. Chrześcijanom wcale nie jest

sympatyczną ta myśl, iżby żydzi mieli w

Palestynie uzyskać samodzielne państwo ze

względu na chrześc. miejsca święte, — a

tolerują „Erec Israel" dopóty, dopóki jest
pod mandatem chrześc. państwa — Anglji,
która gwarantuje bezpieczeństwo i zacho-

wanie drogich nam miejsc i zabytków. (Na-

wiasem zaznaczyć tu trzeba, «że Palestyna
w żaden sposób nie mogłaby pomieścić na-

wet połowy żydów, żyjących w rozprosze-
niu, jako że posiada dość gęstą « ludność

| arabską. Przyp. „Dzien. Wil”). Chrześcijanie

woleliby, ażeby żydzi stworzyli sobie gdzieś
|w Świecie — w kraju mało zaludnionym —

„swoje państwo, w któremby pomieścić się

mogło całe żydostwo. Bogatem jest žydo-

stwo dosyć, by stopniowo stworzyć i urzą-

dzić takie państwo (np. na Madagaskarze).

Wszystko jednak wskazuje na to, że

żydzi ani w Palestynie, ani nigdzie w świe-

cie nie stworzą sobie państwa, w któremby

mogli się pomieścić, wszystko raczej wska-
zuje ma to, że żydzi w przeogromnej więk-

szości pozostaną w rzproszeniu aż do osta-

tnich czasów.

Faktem jest jednak, że niejedne kraje,

np. Polska, mają za dużo żydów, i dalej, że

żydzi wszędzie zdobyli za dużo i bogactw i
wpływów, że nachalnie wciskają się we
wszystkie zawody i wypychają chrześcijan-

aryjczyków. Antyjudaizm dlatego wszędzie
się budzi i zagraża žydostwu

Kwestja żydowska staje się palącą i

prawie bez wyjścia. Myślano o tem i propo-
nowano, aby odciążyć kraje, w których za
dużo żydów, przydzielafąc nadmiar innym,

które mają małą tylko ilość żydów. Ten
pomysł bodaj nie jest wykonalny, boć an-

tyjudaizm wybucha w ostrych i najostrzej-
szych formach w krajach, które mają mało

żydów, a wykluczonem jest iżby chciały

przyjąć ich więcej. — A jednak — ałbo

trzeba dla żydów stworzyć kolonję-państwo,

które przyjmie nadmiar żydów, albo będą

musiały wielkie państwa zgodzić się na

immigrację żydów aż do wyrównania przy-

mieszki żydowskiej we wszystkich pań-

stwach. Innego bodaj nie ma wyjścia.

Dopóki zaś takie odciążenie i wyrów-

    

 pierwszym rzędzie Łotwy i Estonii.
(Wobec odmownego stanowiska tych
państw — pośpiesznie z całej spra-
wy wycofała się, gdyż los Litwy naj-
mniej ją obchodzi.

Pozostałaby więc tylko kwestja

zagwarantowania niepodległości Li-
twy przez jedną tylko Polskę — ależ

czy jest to możliwe wobec stosun-
' ków panujących między temi pań-

stwami, stosunków, które sama Li-
twa wytworzyła? Nawet o ileby Pol-
ska chciała zaproponować Litwie

coś podobnego, jaką drogą miałaby

to uczynić, skoro niema swego

przedstawiciela w Kownie? Chyba
za pośrednictwem... Berlina? Takie
są skutki uporu. litewskiego, które
najfatalniej muszą się odbić na sa-
mej Litwie. Niech że więc sama s0-
bie czyni wyrzuty.

Co się tyczy rzekomego planu
wymiany „korytarza gdańskiego" na
kłajpedzki, to „Lietuvos Žinios“ o
tyle ma rację, že plan taki istotnie
byt wysuwany — ale pismo litewskie
nikczemnie zamilcza to, co jest zna-

nanie nie nastąpi, narody we wlasnym in-

żydostwo chce uniknąć katastrof, powinno
zawczasu pomyśleć o takiem ukształtowa-
niu swojej przyszłości, iżby narody nie czu-
ły się zagrożone przez żydów w swoich
najżywolniejszych interesach. Światlejst ży-
dzi, którzy zdają sobie sprawę z następstw
wzrastającego  antyjudaiżmu, przestrzegają
swych rodaków i radzą przekształcić grun-
townie swój stosunek do narodów — 1 swo-
je bytowanie i swoje warunki śospodarcze.

Bezrobocie a szubienica.
Tego rodzaju dosadne zestawie-

nie robi katowicka „Polonia*:
Nasilenie bezrobocia rośnie z dnia na

dzień. Równocześnie kat w Polsce ma coraz
więcej zajęcia. We wszystkich zakątkach
naszego kraju skrzypią szubienice. W ostat-
nim czasie przerażająco często.

Czy pomiędzy jednem a drugiem
zjawiskiem istnieje związek?

Oczywiście. Dotychczas zbrodnie;
karane śmiercią, zdarzały się naj-
częściej w okolicach, gdzie poziom
kultury ludności był najniższy, a
więc przedewszystkiem na ziemiach
wschodnich.

Dzisiaj widzimy, że zbrodnie kapitalne
coraz częściej zaczynają się powtarzać w
wjewództwach zachodnich, gdzie ludność
stoi względnie wysoko pod względem kul-
turalnym, gdzie życie religijne jest żywsze,
gdzie szkolnictwo jest najwięcej u nas roz-
winięte, gdzie też napięcie uczućpatrjotycz-
nych jest wielkie. A mimo to — wzbiera fa-
la przestępczości wogóle, a zbrodni kapital-
nych w szczególności.

Załamuje się nasze życie, przechodzi-
my nader niebezpieczną chwilę. Człowiek
musi mieć pewne minimum środków do Ży-
cia, jeżeli się od niego żąda, by respektował
powszechnie przyjęte zasady moralne, by
miał zrozumienie dla walorów moralnych w
życiu zbiorowem. Jeżeli przez dłuższy prze-
ciąg czasu tego minimum środków do życia
jest pozbawiony, popada w nastroje, gdzie
staje mu się obojętne wszystko, co uważał
dotąd za wzniosłe i obowiązujące w życiu
zbiorowem. Staje się wrogiem społeczeń-
stwa i wrogiem swego bliźniego, o swoją
niedolę obwinia wszystkich i każdego
zosobna. Staje się ofiarą obecnego ustroju,
który powoduje takie katastrofy. Zbyt czę-
sto staje się zbrodniarzem i dopuszcza się
czynów, które swoją brutalnością przejmują
grozą otoczenie, a szczególnie tych, którzy
jeszcze są syci. +

Każda zbrodnia musi być pomszczona,
inaczej runąłby porządek' prawny. To praw-
da.. Ale bywają wypadki, które zastana-
wiają i zastanawiać powinny, tych przede-
wszystkiem, którzy są powołanymi stróża-
mi porządku prawneg.o |

Przerwany łańcuch.
Korespondent berliński „Robotni-

ka“ w ten sposóbcharakteryzuje
nastroje panujące w rządzących sfe-
rach stolicy: niemieckiej: '

Nastrój panuje tu bardzo optymistycz-
ny. Hitleryzm 'obawiał się przed rókiem fron
tu europejskiego przeciwko sobie. W lutym
i jeszcze w marctt r, 1933 stawiano wciąż w
tych ośrodkach pytanie: czy zdobędziemy
paroletnią „pieredyszkę“ aż będziemy go-
towi? Liczono przedewszystkiem na fa-
szyzm włoskii na... pacyfizm liberalny Mac
Donalda, sentymentalnego i naiwnego pa-
stora w randze premjera Imperjum Brytyj-
skiego. Istotnie, „Pakt Czterech” był pierw-
wszym wielkim triumfem Hitlera w dzie-
dzinie' stosunków międzynarodowych. Ale
„Pakt Czterech** stanowił raczej epizod, e-
pizod pomyślny, ałe praktycznie mało war-
tościowy: Francja, nie odrzucając formalnie
samej koncepcji, jęła ją rozsadzać od we-
wnątrz, „wyrywać jej najbardziej jadowite
zęby”. Hitler z podziwu godną sprężystością

przerzucił się nainnytor. Kolejność pun-
któw ataku uległa zmianie: już nie porozu-

mieniez. mocarstwami Zachodu i „wolna rę-
ka”**na Wschodzie,'ale przerwanie łań-
cucha antyhitlerowskiego gdziekolwiekbądź,
chociażby za cenę“ chwilowych ustępstw,

stał się zadaniem naczelnem. Po opuszcze-
niu przez Niemcy Ligi Narodów i Konferen-

cji Rozbrojeniowej Francja stała się znowu

głównym przeciwnikiem. Francja chce okrą-
żyć NiemcyHitlera,chcejespętać. Prze-
rwijmy łańcuch!...

1 dzisiaj każdy adjunkt któregoś z dy-
ktatorów większych czy-mniejszych, każdy

biurokrata z „Wilhelmstrasse” powie Wam
z -dumą i z' „przyjaznym”* uśmiechem:
„przerwaliśmy łańcuch na polskiem ogni- teresie będą musiały ograniczyć prawa. ży-

ne powszechnie, mianowicie, że plan
ten wyszedł od Niemców i że polska

opinja jednomyślnie, z oburzeniem

go odrzuciła. Nasze Pomorze jest

ziemią odwiecznie polską, którą nie

myślimy kupczyć i nie zamienimy jej
ani na kłajpedzki, ani na odeski ko-

rytarz, a nawet gdyby nam całą
Litwę oddano, to nie odstąpimy ani

piędzi ziemi polskiej. Zasadą naszą

jest: cudzego nie potrzebujemy, swe-
go nie damy. Wiedzą o tem dosko-
nale na Litwie, co jednak nie prze-
szkadza „Lietuvos Žinios“ wytaczać
głupie insynuacje.

Wprost humorystyczne i rozbra-
jająco naiwne jest zakończenie arty-

kułu „Lietuvos Žinios“, która re-
zygnując z gwarancji PolskiiSowie-

tów, domaga się takiej gwarancji ze
strony... Francji i Angli. „W: gwa-
rancję tych państw możnaby wierzyć stuprocentowo“. Niezawodnie, Ale jaki interes

wie”. * W a

mają Francja i Anglja gwarantować
niepodłegłość Litwy? Zresztą Fran-
cja raz już nieopatrznie wmieszała
się w sprawy litewskie, okupując po
wojnie Kłajpedę. Litwini podzięko-
wali jej za to w ten sposób, że bez

ceremonji wyrzucili niezbyt zresztą

liczną załogę francuską. Po raz dru-

śi Francja błędu takiego nie popełni.
Litwa zaś wcześniej lub później prze-
kona się, że wszelki gwałt, wszelki

posiew nienawiści, przedewszyst-

kiem na niej samej się zemści.

Co do nas, Polska bardzo dobrze
obejść się może bez Litwy — czy
Litwa długo potrafi obejść się bez
Polski — zobaczymy. Już dziś całko-
wite odosobnienie Litwy wielki nie-
pokój budzi*w Kownie, czego między
innemi dowodćm jest podražniony
ton prasy litewskiej, w rodzaju
wspomnianego artykułu Lietuvos
Žinios“, i

о— Bilaw
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IZ niwy sekciarskiej i bėzbožniczej
Bezprawne udzielanie šlubow i roz-

wodów.
WARSZAWA. (KAP). „Polska

Odrodzona”', organ sekty Farona do-
nosi, że w kaplicy tej sekty w War-
„szawie zostają zawierane związki
„małżeńskie. Ostatnio przywódca
sekty Faron udzielił „ślubu” nastę-
„pującym osobom: aptekarzowi A.
|Zawadzkiemu z Marją Trzcińską, M,
Mostkowskiemu, urzędnikowi kole-
jowemu z Zofją Trybulską i A, Im-
borowi, urzędnikowi kolejowemu, z
Heleną Mac.

Sekciarze udzielają również i roz-
wodów.

Zapytujemy, na jakiej podstawie
prawnej p. Faron udziela ślubów?
Sekta bowiem nie jest wyznaniem
uznanem przez państwo, nie posiada
ustawy małżeńskiej, ani funkcjonarju
sze jej nie są zdolni do działań pu-
bliczno-prawnych z tytułu swego
stanowiska, Jeżeli prokurator pocią-
ga obecnie do odpowiedzialności kon
systorze prawosławne za występek
przekroczenia i uzurpowania sobie
władzy, to co mówić o przestępstwie
tych, którzy jej wcale nie posiadają?

Sekciarze, udzielając ślubów bez
jakichkolwiek podstaw prawnych,
narażają tem samem zainteresowane
osoby na poważne szkody zarówno
moralne jak i materjalne.

Specjalne kursy dla pionierów bez-
bożnictwa.

WARSZAWA, (KAP). Na wzór
bolszewicki wolnomyśliciele

Praga, w styczniu.
Centralny organ czechosłowac-

kiej partji narodowo-demokratycznej
„Narodni Listy* zamieszczają dnia
23 stycznia korespondencję swego
berlińskiego korespondenta, zawie-
rającą rewelacyjne odkrycia  doty-
czące planów ukraińskich rządu nie-
mieckiego. Nie ulega najmniejszej
wątpliwości, że rewelacje dziennika-
rza czechosłowackiego wzbudzą za-
interesowanie również w kołach pol-
skich i dlatego na odpowiedzialność
wspomnianego pisma zamieszczamy
korespondencję berlińskiego dzien-
nika,

„Kwestja ukraińska budzi zain-
teresowanie w Niemczech. Przy dzi-
siejszym systemie  międzynarodo-
wych stosunków — pisze korespon-
dent „Narodnich Listow“ ukrywają-
cy się pod pseudonimem Viator —
stało się niby zwyczajem, mieć w
zapasie grupę, która zawsze gotowa
jest sprawić kapitalną nieprzyjem-
ność na tyłach jednej z „wysokich
układających się stron”, Niemcy pa-
trzyli na Ukraińców jako na dogod-
ny materjał bądźto przeciwko Pol-
sce, bądźto przeciwko Sowietom —
zależnie od okoliczności.

Niemiecki plan utworzenia samo-
dzielnej Ukrainy z hetmanem Sko-
ropadskim na czele jest znaną rze-
czą. Skoropadski teraz uzyskał przy-
tułek w Niemczech, z nim też szereg
jego zwolenników, z wahającemi
się wpływami, zależnie od okolicz-
ności Ale obok Skoropadskiego
wzrastał i wpływ jego konkurentów,
zwolenników ideji galicyjsko - ukra-
ińskiej, Okazało się korzystniejszem
liczyć na tę grupę, bowiem miała
ona odrazu dwa cele: 1) w razie nie-
miecko - polskiego konfliktu grupa
ta miała wzniecić powstanie w Ga-
licji (Małopolsce) na tyłach armji
polskiej; 2) na wypadek osłabienia
lub upadku rządu sowieckiego w
Moskwie wywołać szeroki ruch na
Ukrainie sowieckiej. Najsilniejszym
przywódcą tej grupy jest właśnie Ko
nowalec, były oficer armji austrjac-
kiej. Powierzono mu zorganizowanie
sieci galicyjsko - ukraińskich agentur
z czego doskonale się wywiązał.

Ostatnia wizyta Konowalca w
Berlinie jednakowóż miała wynik
zgoła inny. Sam takiego wyniku nie
oczekiwał. Do spotkania jeśoz głów
nymi czynnikami hitlerowskimi nie
doszło. Spotkał się z naczelnym in-
spektorem tajnej policji Diehlsem
oraz pułkown. Reichenauem. Nie
rozmawiali z nim jako z przedstawi-
cielem umawiającej się strony, ale
jako z człowiekiem, któremu daje
się rozkazy służbowe. Przedewszyst-
kiem, jak poinformował się kores-
pondent „Narodnich Listów* pole-
cono mu wstrzymać wszelką dzią-
łalność w Polsce t. j. zwłaszcza w
Małopolsce, odnosić się do rządu
polskiego jak najlojalniej. Zamiast

  
Pod powyższym nagłówkiem za-

stępującą wiadomość:
„Z Kielc donoszą 0 potwornem

morderstwie, dokonanem przez gru-
pę zdziczałych żydów.
Dwaj młodzieńcy, Jan Bania i Eu-

genjusz Sygduł, bawiący przejazdem
w Wolbromiu pow. olkuskiego prze-
chodząc obok cmentarza żydowskie-
$o, zobaczyli pogrzeb żydowski i
chcieli mu się przyjrzeć.

Udali się więc za konduktem na
cmentarz, co nie podobało się bar-
dzo zgromadzonym na pogrzebie ży-
dom. Ponieważ przybysze nie reago-
wali na zaczepki słowne — żydzi za- 

war-

mieszczą „Gazeta Warszawska”na-|

szawscy urządzili
,b. m. specjalne kursy dla „pionie-
rów" bezbożnictwa. Mimo darmowe-
„£0 zamieszkania i utrzymania z pro-
wincji przybyło niewielu kandyda-
tów, ze stolicy przeważali adepci
wyznanią mojżeszowego.

jłównymi prelegentami na kur-
sach byli pp. Teofil Wroński-Jaskie-
wicz, urzędnik M. S$, Z. i Dawid
Jabłoński.

Bezbożnicy na wyższych uczelniach,
WARSZAWA. (KAP). Dla mło-

dzieży akademickiej wychodzispe-
cjalny organ o charakterzewybitnie
antyreligijnym: „Życie akademickie”
Redaktorem tego pisma, odznacza-
jącego się rzucaniem oszczerstw na
Kościół katolicki i duchowieństwo,
są pp. Kazimierz Zieliński i Juljan
Sawicki. Pismo powyższe jest zara-
zem organem Źwiązku Polskiej Mło-
dzieży Demokratycznej.

Radjostacja LegjonuMłodych.

WARSZAWA, (KAP). „Państwo
Pracy” organ Legjonu Miodych, do-
nosi, że w niedługim czasie ma po-
wstać stacja krótkofalowa o zasięgu
na całą Polskę, jako własna radjo-
stacja organizacji, występującej u
(nas p. n. Legjon Młodych. Będzie to
'zatem pierwsza prywatna radjostacja
jw Polsce, niewątpliwie o charakte-
jrze antykatolickim, sądząc z dotych-
czasowej ideologji Legjonu Młodych.

 

 

Niemiecko - ukraińskie intrygi.
Konowalec w Berlinie. — Rozszerzenie
Rumunji, — Ukraińskie plany Niemców.

propagandy w Czechosłowacji i
— Rewelacje pisma czeskiego,

tego Konowalec ma spotęgować pro-
pagandę w Czechosłowacji i Rumunji
a mianowicie na Rusi Podkarpackiej
i Bukowinie, sprawiać nieprzyjemno-
ści rządowi czechsłowackiemu i ru-
muńskiemu, Takie jest dzisiejsze za-
interesowanie niemieckich kół rzą-
dowych, które nadzwyczaj interesują
się też stosunkiem francuskiej dy-
plomacji i francuskiego dowództwa
wojskowego wobec Małej Ententy i
Polski, Temi sprawami ma obecnie
zająć się agentura Konowalca.

Oprócz tego Konowalcowi po-
wierzono zorganizowanie tajnej służ-
by politycznej w krajach bałtyckich,
w państwach Małej Ententy, na Bał-
kanach wogóle i w Szwajcarji. Ma
odkrywać organizacje o charakterzej
antyhitlerowskim, sabotażować ich
akcje. Zadanie będzie miał ułatwio-
ne, bowiem znaczny odsetek człon-
ków tych organizacyj podobno od-
dawna jest już w służbach policyj-
nych większości państw środkowej
Europy, dalej Polski i krajów bał-
tyckich. Kiedy Konowalec starał się
temu zaprzeczyć, pokazano mu spis
tajnych jego współpracowników w
Małopolsce, którzy są na usługach
policji w  Wiiedniu ; Pradze, Brati-
sławie i Bukareszcie, w Warszawie i
Budapeszcie. Konowalec zgodził się
i tak od 1 stycznia stał się organem
tajnej policji niemieckiej a jego orga-
nizacje służbowym organem rządu
Hitlera. Dla dekoracji zewnętrznej
urządzono dla Konowalca jako dla
„czynnika politycznego bankiet, w
|którym wzięli udział liczni przemy-
jsłowcy i politycy, także Kursel, peł-
nomocnik Rosenberga dla spraw
ukraińskich. Na bankiecie dużo mó-
wiono o Wielkiej Ukrainie. Kono-
walec wyraził dużo życzeń, polega-
jących na tem: Niemcy mają ująć w
swe ręce inicjatywę w kierunku wy-
tworzenia antysowieckiego bloku w
zreformowanej, Lidze Narodów, Z. 5.
$. Е. ma być izolowany politycznie
w Europie, Niemcy mają porozumieć
się z sąsiadami Sowietów, poczem
zaopatrzyć ukraiński rząd narodowy
w broń i amunicję, dać kredyt na
utworzenie półmiljonowej armji, a
oprócz tego pozwolić na tworzenie
ukraińskich formacyj na ich tery-
torjum. Wzamian przyszła wolna
Ukraina da Niemcom szereg ko-
rzystnych koncesyj, głównie komuni-
kacyjnych na' przeciąg 25 lat od
chwili, kiedy większosć państw uzna
Ukrainę de jure.

Nic to nowego — kończy kores-
pondent „Nar. Listów' — ale w
Niemczech wszystko to uważają za
fantazję. Mowy na bankiecie do ni-
czego nie zobowiązują. Pozostaje
jednak faktem, že Konowalec jest
za dobrem wynagrodzeniem w stuž-
bach niemieckich. W Berlinie wie-
dzą, że do czegoś im się przyda i że
pieniądze nie pójdą na marne”.

C.P. 
«ŻYDZI UKAMIENOWALI BEZROBOTNEGO».

„częli ich obrzucać kamieniami,
Pod gradem kamieni napastowani

rzucili się do ucieczki, Gdy byli już
za bramą cmentarną, jeden z kamie-
ni uderzył w głowę Eugenjusza Syd-
guła, tak nieszczęśliwie, ze ten padł
trupem na miejscu.
IWieść o dokonaniu zabójstwa wy-

wyłała w Wolbromiu olbrzymie
wzburzenie wśród ludności. Zabity
Sygduł pochodził z pow. koneckiego,
był bezrobotnym do Wolbromia
przybył w poszukiwaniu pracy.

Policja dokonała licznych areszto-
wań wśród uczestników pogrzebu.

lewścja kapitału żydowskiegow dniach 6 — 8|
w przemyśle naftowym.
Jak komunikuje „Gaz. Warsz.'”,

w związku z nabyciem portielu akcji
firmy „Silva Flana* w Paryżu przez
firmę „Galicję”, dokonała się nowa
inwazja żydowskiego kapitału zagra-
nicznego do przemysłu naftowego w
Polsce z wielkiem  niebezpieczeń-
stwem i uszczerbkiem dla pracowni-
ków polskich tej branży i dia gospo-
darstwa narodowegó.

Firma „Silva Plana" jest, jak wia-
domo, holdingowem towarzystwem
dla firmy „Limanowa” w Polsce oraz
dla kilku innych firm zagranicznych.
Kapitał akcyjny „Silva Piana"wy-
nosi ponad 90 miljonów franków i
znajdował się dotychczas wyłącznie
w ręku rodowitych Fruncuzów. Fir-
mie „Galicja”* udało się obecnie od
pewnej grupy akcjonarjuszy „Silva
Plana" nabyć za około 20 miljonów
lrankėw zwarty portiel akcyj w
ilości 300.000 sztuk, t. j. jedną trze-
cią część kapitału „Silva Plany".
Firma „Galicja” jest, jak wiadomo,
firmą, której własność i zarząd spo-
czywa w ręku żydów austrjackich,
stale zamieszkałych w Wiedniu, tam
też znajduje się centrala firmy: W,
Polsce firma „Galicja* zatrudnia wy-
iącznie żydów, dobierając sobie tu
i ówdzie dla protekcji i interwencji
w sferach miarodajnych nielicznych
Polaków. Pomimo, że „Galicja”* na-
była tylko jedną trzecią część ka-
pitału „Silva Plana", dyrekcja wie-
deūska „Galieji“ zdąžyia juž zagar-
nąć w swoje ręce całą władzę w fir-
mie „Silva Plana", wykorzystując tę
okoliczność, że reszta kapitału „Sil-
va Plana", t. j. większość 70 proc.
jest rozproszona między szeroką pu-
blicznością francuską i na odbytem
niedawno walnem zgromadzeniu ak-
cjonarjuszy „Silva Plany" dyrekcja
„Galicji”, majoryzując resztę akcjo-
narjuszy, wybrała z pośród swoich
ludzi prawie całą Radę Nadzorczą
„Silva Plany”.

Wskutek tego „Galioja“ zdobyła
równocześnie i zarzeył w firmie „Li-
manowa* w Polsce i zmieniła już
zupełnie skład dyrekcji tej firmy.
Należy zaznaczyć, że firma „Silva
Plana* jest jednem z najbardziej fi-
nansowo płynnych towarzystw, gdyż
posiada ona około 30 miljonów fran-
ków leżącej gotówki w bankach pa-
ryskich.

„Galieja“, nabywając więc jedną
trzecią kapitału „Silva Plany” za 20
miljonów franków, stała się de facto
panią całej „Silva Plany“ wraz z jej
30 mil. gotówki oraz panią całej fir-
my ,„Limanowa”, posiadającej jedną
z największych rafineryj nafty wpo-
wiecie limanowskim oraz bardzo
liczne kopalnie ropy w zagłębiu bo-
rysławskiem.

Jak nas w dalszym ciągu infor-
mują, „Galicja“ nosi się z zamiarem
kompletnego zlikwidowania niemiłej
i konkurencyjnej dla siebie „Lima-
nowy', gdyż rafinerja limanowska
ma być zamknięta a ropa z kopalń
„Limanowy“ będzie przerabiana w
rafinerji „Galicjii* w Drohobyczu.
Również organizacja handlowa „Li-
manowy' i centrala w Warszawie z
tych samych względów mają być
najpóźniej do końcą marca r. b. zli-
kwidowane. Posiadając zarząd „Sil-
va Płany' i „Limanowej* w swoim
ręku, przeprowadzenie tych planów,
o ile nie wdadzą się w tę sprawę
inne czynniki, nie napotka z powo-
du rozbicia akcjonarjuszy „Silva
Plany" na żadne trudności. Plany te,
w razie ich wykonania, skończyłyby
się przeto katastrofą i tragedją ży-
ciową dla około 1000 rodzin pol-
skich, mających obecnie utrzymanie
w firmie „Limanowa”. Zważywszy
obecne bezrobocie w Polsce inie-
możność znalezienia jakiejkolwiek
pracy, powinny jednak nasze władze
zainteresować się tą sprawą i nie-
dopuścić do powiększania bezrobo-
cia.

Napad na zjazd żydowski.
Podczas uroczystości, zorganizo-

wanej przez Komitet Sjonistyczny w
Pruszkowie, na salę wtargnęło kil-
kunastu ludzi, którzy pobili część
zgromadzonych i rozpędzili zebra-
nych. W związku z tem, jak donosi
prasa żydowska, aresztowano 5-ciu
mieszkańców Pruszkowa.

Moralność «Legionu Hłodych».
„Państwo Pracy”, organ sanacyj-

nego „Legjonu Młodych”, takich u-
dzielą „„zdrowych” rad swoim „legjo-
nistom'':

„wskazane i słuszne, aby młodzi lu-

dzie kochali się i żyli ze sobą, a w sprzyja-

jących warunkach gospodarczych skoro sto-
sunek zapowiada się trwalej, mieli ze sobą
dzieci... Przelotny stosunek może zawiązać
z kobietą każdego środowiska..."

„Państwo Pracy” jest także zda-
nia, że

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

Akcji Katolickiej nie boimy się,
ale od strony komunistów rzeczy-
wiście grozi nam niebezpieczeństwo,
nie tyle od komunistów zewnę-
trznych, którzy siedzą w Moskwie,
ale od tych, wewnętrznych, zapełnia- Narazie nie udało się jednak ustalić

osoby sprawcy zabójstwa.
jących redakcje „Państwa Pracy” i
pokrewnych pism i organizacyj.
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KRONIKA.
„BZIENNIK MILENSKI
 

Aresztowania wśród młodzieży.
Wczoraj rozeszła się po mieście

pogloska 0 masowych aresztowa-.Niepokojący stan sanitarny w WileńszCczyŹnieniach wśród młodzieży narodowej,
W tygodniu od 14 stycznia do 0

stycznia b. r. włącznie władze sani-
tarne zanotowały 75 wypadków duru
plamistego na terenie Wileńszczyz-
ny. Największą ilość zachorowań na
dur plamisty (39, w tem dwa śmier-
telne) zanotowano w powiecie dzi-
śnieńskim. WI powiecie brasław-
skim było 9 wypadków duru plami-
stego, w molodeckim, posiawskim i
wilejskim — po 7 wypadków, w wi-
leńsko-trockim — 4, w oszmiańskim
i święciańskim — po jednym wy-

padku.
W. tym samym okresie czasu za-

notowano na terenie Wileńszczyzny,
2 wypadki duru brzusznego, 20 wy-
padków płonicy (w tem jeden śmier-
telny), 9 błonicy (1 śmiertelny), 88
odry, 4 róży (jeden śmiertelny),
25 krztuśca, jeden zakażenia poło-
$owego, 20 gruźlicy otwartej (w tem
9 wypadków zakończonych zgonem),
,30 wypadków jaglicy i 5 innych cho-
rób zakaźnych.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po rannych mgłach lub miej-

scami chmurnym stanie niebs,
dniem pogoda słoneczna, o za-
chmurzeniu wzrastającem, począw-
Szy od zachodu kraju Nocą umiar-
kowany mróz. W dzień wzrost tem-
peratury powyżej zera. Słabe, po-
tem umiarkowane wiatry z kierun-

go wyznaczenia kuratora, którym
został w dalszym ciągu p. Jan Sien-
kiewicz.

SPRAWY „AKADEMICKIE,
— Zarząd 5.M. A-czek w Wil-

nie, zawiadamia wszystkie sodeliski,
że dn. 28-11934 roku odbędzie się
Msza św. i Komunja św. w kościele
św. Anny o godz. Bej. Zebranieków południowych. $ : i 5gólne odbędzie się tegoż dniaDYŻURY APTEK. o godz. 7 u ks. Arcybiskupa (Zam-BA w necy dyżurują następujące |kowa8).

eki:
z sce = A bica T S

. telef. 9-18); Jurk iej: Romec-
kiego Šiai Wika Ne B e eatr i muzyka.ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa — — Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o &

ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst- Iš wiecz. odbędzie się premjera dwóch ar-kie na przedmieściach, prócz Šnipiszek, | cydzieł literatury wschodniej: 1) „Terakoya“
& jdramat japoński Tagedy Izumo, obrazujący

nam życie tego dzielnego narodu, przodują-
cego dzisiaj w Azji dzięki swojej kulturze i
organizacji. 2) „Poczta'—jest utworem zna-
komitego pisarza Indyj Rabindranatha Ta-
gore, który w dramacie tym“ przedstawił
nam przepiękną opowieść poetycką o nie-
śmiertelności duszy ludzkiej, która przez
ziemię odbywa wędrówkę ku doskonalsze-
mu światu.

Reżyserja M. Szpakiewicza

— Plac św. Plotra | Pawła na
Antokolu zmieni wygląd. Trwa-
jące obecnie od szeregu już tygo-
dni roboty ziemne na Aatokolu
zmierzają między innemi do urzą-
dzenia na ul. Tad. Kościuszki dużego
gazonu, który przebiegać będzie
przez środek jezdni na przestrzeni
od ul. Przejazd do figury koło ko-
ścioła św. Piotra i Pawła. W tym
więc a „zost będzie się wy Makojnika.
rozgaięziała ontynuowany będzie — Jutrzeke, opołudniówka. Jutro ojednostronny ruch kołowy. Nowy godz. RAGE po AA S d znižo-gazon w połączeniu ze skwerem nych komedja w 3-chaktach H. Jenkins'ajaki urządzony zostanie na placu „Kobieta i szmaragd”.
rynkowym o pak góry Trzy- — Teatr Muzycziy „Lutnia”, „Marjet-krzyskiej stanowić będzie jeden ta" po cenach zniżonych. Dziś melodyjnaz najbardziej uroczych zakątków operetka Kollo „Marjetta“
p" SPRAWY MIEJSKIE. — Jutrzejsza popoludniėwka w „Lutni“

— | Jutro ujrzymy wesołą rewję świąteczną w
Rkóka.Posledajczai7%a 20 obrazach „To dla was wszystko”. Ceny, З :

pięknie  hidżeedego KASkekesAauoV si
La giAa sr ina A dzielę o £. 12.30 wystawiona będzie raz je-

znaczne kredyty ne akcję walki 779 fantastyczna sztuka dla dzieci „Dzia-
z tejnym ubojem bydła, który w dzio Piernik i Babcia Bakalja", która zdo-
ostatnich miesiącachprzybrał znacz- była sobie rekordowe powodzenie. W an-
ne rozmiary. Magistrat zaostrzy trakcie św. Mikołaj rozda dzieciom słodycze

obecnie środki represji w stosunku Oliūrowane przez i, A. Połońskiego. Muzyka,
do przyłapanych na nielegalnym ŠPiew balet. Bilety nabywać można od so-
uboju „rzeźników”. SE SĘ 2-giej. Wycieczki szkolne korzy-

- SPRAWY SANITARNE, Sia z ulg.
— Lešne stacje odpoczynko-' — Doroczna Reduta Artystów Teatru

we. Władze lekarskie celem sku- Muzycznego „Lutnia* odbędzie się trady-
tecznej walki zgruźlicą postanowiiy aa po w ostatnią sobotę kar-
przystąpić do założenia na terenie "awału t. z. 10 lutego w salonach Kasyna
Wileńszczyzny szeregu t. zw. Stacyj Garnizonowego.
leśnych, odpoczynkowych dla cho- ' — К + fonii 'apediaaisNenae
Aaa nas Sanal sie ojca 2 koncerty Wileńskiej Orkiestry
tów na zakładanie podobnych st. | Symfonicznej: w sobotę 27 o $. 4 po poł. i
cyj. Zaznaczyć należy, iż al” niedzielę 28 o &. 12 м poł. Orkiestrą w
lasyWileńszczyzny doskonale śe | pełnym składzie 50 osób dyrygować będzie
dają się do zakładania domówod. | dyr. Adam Wyleżyński. Jako solista wystą-
poczynkowych dla chorych. |pi prof, K. Wiłkomirski, znakomity wiolon-
SPRAWYADMINISRACYJNE.  €zelista, członek Filharmonji Warszawskiej.
— Komisje rozjemcze dia rol-W  Prośramie: koncert  wiolonczelowy

ników. „Monitor Polski* z dnia 25 Boccheriniego „Romeo i Julja"  Czajkow-
b. m. zamieszcza rozporządzenie |"ieśo", „Suita Orjentalna* Kougiella i in.
Ministra Opieki Społecznej z dnia| Сепу najniższe — od 49 gr. Ucząca się mło-
13 stycznia 1934 roku w sprawie dzież korzysta z biletów zniżkowych po 30
powołania nadzwyczajnej komisji |£" ek aż cerkwi i pa
rozjemczej dla ustalenia warunków 432% muzycznym „Filharmonja” (ul. Wie
pracy i płacy robotników rolnych, |5* 5: zaś w dni koncertów w kasie Kon-
na obszarze województw wileńskie- pa o a >
o | nowogródzkiego, na rok służ- sr. 2% Jazdowy gra w dalszym
Šanų 1934.35 = ciągu cieszącą się dużem powodzeniem wy-

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE..borną komedję A. Słonimskiego „Lekarz
G nowy mujon dla rze- | bezdomny” — dziś, 27] w  Łunińcu, jutro

mlosła wileńskiego. Izba Rze- 21 w Sa 4 LA
mieślnicza rozpoczęła starania o I R Fo t 2 pr Nd 216 rewe-
przyznanie kredytów dodatkowych ASI, > „Lady Lou“. Na scenie „Moje
na cele rzemiosła wileńskiego. Przy- |drugie ja”. (Pocz. seansu о & 4-ej).
dzielony dla Wilna kontyngent w

 Dekoracje

 

wysokości miljona złotych został Na srebrRym ekranie,już dawno wyczerpany. Obecnie, QUICK. įjek się dowiadujemy, Izba Rzemieśl- „ŚWIATOWID*.nicza stara się o wyjedaanie w
Banku Gospodarstwa Krajowego
ponownie kredytu w tej samej wy-
sókości. W sprawie tej wyjechał do

Film ten inaczej nazywa się „Kaprys
Liljanki“, nazwa może bardziej ocłpowiada-
jąca treści filmu. Beztroska, dobrze zrobio-
na operetka, nosząca cechy wspólne wszyst-Warszawy dyrektor Izby p. Młynar-

czyk. Jednocześnie dyr. Młynarczyk roWana przez Pommera.
odbędzie w stolicy szereg konfe-| Rzecz dzieje się w jakimś zakładzie
WY w o ai eks-| leczniczym, przedstawionym nieco grotesko-
po = ów rzemiosła wi eńskie- | wo, Stamtąd akcja przenosi się za kulisy
e! = kk z lień j wielkiego teatru rewjowego. Bogata, znu-
na. Zeaį dzona wdowa kocha się w clownie i nie mo-

gą. | że go poznać. W perypetjach tej znajomości
przeszło 1000 rzemieślników w Wil itkwi clou dowcipu tej operetki. ScenarjuszIe mačas go kika dał «tyg sia ios de aus Mdniu i zarabia. zaledwie aż GRU: tu ona trzech partnerów: clowna Quicka,
manie. я y sora zakładu i poetę Maxima. Akcja

2 | obfituje w moc zabawnych sytuacyj. Oprawa
-ka aa Laekotacyiaa, sharmonizowana z całością.

a a Nad program kronika dźwiękowa P.A.T.
oai ai urozmaicona brazkami t. zw. wymiany za-

leński wyznaczył kuratora w Zwią:|777%7%
zku Właścicieli Srednich
ych Nieruchomości m. Wilna. Jak
iadomo, w połowie listopada ub.
ku, na skutek ciągłych  niepo-
zumień i tarć w łonie tego Zwią-
u, Starosta Grodzki zawiesił jego

ziałalność, wyznaczając kuratora
osobie p. Jana Sienkiewicza.

becnie, po ustaniu zawieszenia
lałalności Związku, okazało się,
Związek ten nie ma zarządu,

lolnego do pozytywnej pracy, co
loniło wojewodę do ponowne:' mu noclegowym. :

kim obrazom Liljanki starannie wyrežyse- 

u

i Drob- ru ść

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien. Wil*

N. Z. na budowę kościoła św. Teresty
w Kamionce.

H. T. zł. 10 dla najbiedniejszych.
Chodorowski zł. 2 dla wdowy z 3-giem

dzieci. х !

117-letniej. 
Ъ 4

M.i W. Jordańscy zł. 5 dla (oczki
jw wieku około 3-ch tygodni, którego zna-

S. P. zt. 2 dla Łukaszewiczowej ;w Do-ileziono w klatce schodowej domu Nr. 7

W sprawie tej redakcja nasza
otrzymała następujący komunikat
Polskiej Agencji Telegralicznej:

Jak się dowiadujemy ze źródeł miaro-
dajnych, w dniu 24 b. m. około godziny
4 rano funkcjonarjusze Policji Państwowej

j zatrzymali na gorze Bouiiałowej kilkunastu
osobników, wśród których znajdowali się

Ji studenci U. S, B. Przy zatrzymanych zna-
leziono plakaty o hasłach antyżydowskich.
Ośobników tych odprowadzono do aresztu
centralnego, celem wylegitymowania. W
miarę ustalania tożsamości zatrzymani sto-
pniowo są zwalniani. W sprawie zatrzyma-
nych studentów interwenjował u p. Woje-
wody Wileńskiego rektor U. S$. B., prof.
Staniewicz.

, Wczoraj na wokandzie III-go wy-
działu karnego sądu okręgowego
znalazła się sprawa z prywatnego
oskarżenia p. Tadeusza — Торбг-
Wąsowskiego, b. profesora historji
w Instytucie Nauk Handlowych w
Wilnie, „przeciwko redaktorowi Pio-
trowi Kownackiemu o wielokrotne
publiczne zniesławienie go.

P. T.-Wjąsowski poczuł się do-
tknięty szeregiem artykułów, za-
mieszczonych w 5 numerach z maja
ub. roku „GłosuWiileńskiego"'.

Oskarżyciel przez swego pełno-
mocnika, mec. Bolesława Szyszkow-
skiego, powołał się na 4 ch świad-

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 27 stycznia 1934 r.

1,00: Czas. Muzyka. 11.50: Tańce (płyty)
11.57: Czas. 12.05: Koncert. 12.30: Kom.
meteor. 15,10: Kwadrans akademicki, 15,40:
Arcydzieła dawnej muzyki skizypcowej
(płyty). 15.50: „Co nas boli”. 16.00: Audycja
la chorych, 16.40: „Wileński kącik języko-
wy”, 16.55: Nowe płyty muzyki tanecznej
iptytyj. Recital organowy prof. Władysława
Kalinowskiego. Transm. z Bazyliki wileńsk.
17,50: Przegl. prasy roln. 18.00: „W labora-
torjum fizyka“—reportaž. 19.15: Ode, pow.
19.25: Kwadr. poetycki. 19.40: Wiad. sport.
20.00: Muzyka lekka. 21.00: Skrzynka techn.
21.20: Koncert muzyki polskiej. 23,00: Kom,
meteor. 23,05: „Kukułka wileńska”,

Niedziela, dnia 28 stycznia.
9.00: Czas. Muzyka. 10.03: Nabożeń-stwo. 11.40: Odczyt misyjny. 11.57: Czas.

12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek mu-
zyczny z Filharm. 14,00: Audycja dlawszystkich, 15.00: „Żywienie cieląt rasy
krajowej" — odczyt. 15.20: Koncert. 16.00:
Audycja dla dzieci. 16,30: Arcydzieła fortep.
Beethovena (płyty). 16.45: Kwadrans poe-
tycki. 17.00; „Czy należy prowadzić ra-
chunki domowe“ — pog. 17,15: Koncert
muzyki polskiej. 18.00: Słuchowisko. 18.40:
Recital śpiewączy. 19.00: „Ciotka Albino-
wa mówi!" 19.15: Odc. pow. 19.30: Radjo-
tygodnik dla młodzieży. 19,50: Godzina žy-
czeń (płyty). 21.00: Feljeton. 21.15: Aud.
wesoła. 22.15: Wiad. sport. 22.25: Muzyka
tan.

Z ZA KOTAR STUDJO,
, Koncert na organach.

Dzisiaj, w sobotę, mikrofon wileński
zostanie zainstalowany w Katedrze Wileń-
skiej, skąd o godz. 17,35 rozpocznie się
transmisja koncertu na organach w wyko-
naniu prof, Władysława Kalinowskiego.
Program obejmuje następujące utwory:
1) J. S. Bach — Chorał i warjacje, 2) Maks
Reger — Canzona, 3) Franciszek Liszt —
Tu es Petrus, 4) T. Dubois — In Paradi-
sum, 5) M. Reger — Toccata i 6) T. Du-
bois — Cantilena. Koncert będzie transmi-
towany na całą Polskę,

W. laboratorjum fizyka.
Znany popularyzator wiedzy ścisłej,

autor licznych dzieł z tej dziedziny, dr. Fe-
liks Burdecki z Warsza: , opracował cie-
kawy reportaż radjowy, który rozpocznie
się w sobotę © godz. 18 i w przystępnej
formie zapozna radjosłuchaczy z wysiłkiem
współczesnych uczonych, wydzierających
OG ZOE

ileński kącik językowy,
(„Wileńszczyzna posiada bardzo ciekawą

gwarę regjonalną, która od dłuższego czasu
stała się przedmiotem zainteresowań spe-
cjalistów językoznawców. W ciekawy spo-
sób zaznaczają się w tutejszej polszczyznie
wpływy białoruskie, litewskie, rosyjskie
etc. Prócz tego trafiają się zwykłe błędy
językowe. Swoje uwagi na temat naszej
polszczyzny, ilustrowane przykładami, za-
czerpniętemi z życia potocznego, wypowie
w sobotę o godz. 16,40 dr. Halina Turska.
Te pogadanki językoznawcze stanowią od-
rębny cykl w programach radjowych i od-
bywają się co dwa tygodnie.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w skiepie węce-

wicza. (lb. nocy nieujawnieni narazie
sprawcy przy pomocy wyśrubowania
otworu w sklepie p. Węcewicza
przy ulicy Miekiewicza przedostali
się do wnętrza sklepu skąd skradli
rozmaitych towarów . na bardzo
znaczną sumę. Złodziei narazie nie
zatrzymano. Policja prowadzi do-
chodzenie. Kradzież spostrzeżono
dopiero nad rsnem.
— „Pajęczarze“ przy ul. Dobroczynnej,

Ze strychu domu Nr. 2 przy ul. Dobroczyn-

nej złodzieje skradli Korczyńskiemu Jano-

 

wi różną bieliznę — dziecinną, stołową i

pościelową, łącznej wart. 685 zł.

WYPADKI.
— Tragiczny wypadek. Тга-

giczny wypadek zdarzył się na sta-
cji Gudogaj, gdzie mieszkaniec mia-
sta Lublina E. Denis, chcąc bez
biletu wskoczyć do wagonu, odcho-
dzącego pociągu, poślizgoął się
i trafił pod koła pociągu, ponosząc
śmierć na miejscu. Zwłoki tragicz
nie zmarłego przewieziono do Wilna
do kostnicy przy szpitalu Św. Ja-
kóba.
— Podrzutek. W przytułku Dzieciątka

Jezus umieszczono podrzutka płci męskiej,

  
przy ul, Jakóba Jasińskiego.

| | Według posiadanych przez nas
wiadomości, zatrzymano ogółem
|dwadzieścia kilka osób.

Ponadto policja dokonała szeregu
rewizyj w mieszkaniach prywatnych
|oraz w lokalu Stronnictwa Narodo-
wego przy ul. Orzeszkowej 11.

Również i nasza redakcja gościła
u siebie przedstawicieli służby bez-
pieczeństwa, którzy jednakże ogra-
niczyli się do przetrzymaniawszyst-
kich obecnych w lokalu do godz, 7 |
rano, nie dokonując żadnej rewizji,

townej rewizji uległo miesz-
kanie red, Kownackiego, u którego
przedstawiciele policji pozostawali)
do godz. 8 rano.

Zakwestjonowano kilka druków,
głównie z archiwum porozwiązanym
Obozie Wielkiej Polski,

ków, którzy mają stwierdzić, iż za-
rzuty zniesławiające go są bezsa-
sadne, a w konkluzji domagał się
ukarania red. Kownackiego z art.
1255 8 1 i 256 81k.k.

Ze swej strony red, Kownacki
oświadczył, iż wszystkie zarzuty po-
stawione p. Wąsowskiemu podtrzy-
muje i słuszność tych udowodni w
czasie przewodu sądowego. W tym
celu prosił o zbadanie około 30
świadków.
Zapowiedź rozprawy w sterach

zbliżonych ideologicznie do oskar-
życiela, wywołała sensację,

nie.
Już po godz. 1 pp. sąd pod prze-

wodnictwem p. sędziego Czesława
Sienkiewicza przystąpił do rozpo-
znawania: tej ciekawej sprawy.

Okazało się, iż z pośród wezwa-
nych świadków nie stawiło się jede-
nastu.

Strony zgłosiły nowe wnioski,
a więc: mec. Szyszkowski prosił o
wezwanie kilku dodatkowych świad-
ków, a obrońąa red. Kownackiego,
mec. Stanisław Węsławski, wskazu-
jąc uzupełniające informacje o
świadkach, prosił o wezwanie rów-
nież nowych świadków oraz dołą-
czenie do sprawy protokułów po-
siedzeń rady pedagogicznej oraz ko-
misji śledczej, zwołanych na skutek
zarzutów czynionych p. Wąsowskie-
mu, a odźwierciadlających postępo-
wanie jego jako pedagoga.

Mec. Szyszkowski gorąco opono-
wał przeciwko dołączeniu tych do-
kumentów, twierdząc, iż martwe pa-
piery nie mogą być dowodem wy-
starczającym dla sądu.

Po stoczonej utarczce stron, sąd
powziął decyzję, którą postanowił
sprawę odroczyć na inny termin
i uwzględnić wszystkie zgłoszone
wnioski stron zaintersowanych.
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 Życie gospodarcze.
STANDARYZACJA LNU I KONOPL

j
|

| Jedną z bardzo wažnych, a wy-

włókienni-
sprawa standaryzacji

włókna lnianego i konopnego. Do-
widdujemy się, iż nad rozwiązaniem

|tego ważnego zagadnienia pracuje
obecnie Ministerstwo Przemysiu i
Handlu przy współudziale Minister-
„stwa Rolnictwa
W| związku z tem odbyła się już
jedna konferencja w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu. Następna zaś
odbędzie się na terenie produkcji
Inu a m w Wilnie 8 lutego pod
jprzewodnictwem dyrektora depar-
tamentu przemysłowego Minister-
jstwa Przemysłu i Handlu p. Marjana
,Kandla. W. konferencji powyższej,
| która się odbędzie w Wileńskim U-
rzędzie Wiojewódzkim przy współ-
„udziale delegata Ministerstwa Rol-

surowców

 

kuluary sądu zapełniły się szczel-|

Nazwisko znanej rosyjskiej działaczki

rewolucyjnej Breszko-Breszkowskiej głośne

jest na całym świecie. Więcej znana jest

jednak pod nazwą „babci rosyjskiej rewo-

lucji". Obecnie, kiedy dnia 26 stycznia

osiągnęła 90 lat swego życia, nazwaćby ją

było można „prababcią* bowiem i jej „wnu-
cy“ przeżyli rewolucję i postarzeli, a rewo-
lucja, której dokonywali na ogromnej prze-
strzeni rosyjskiego imperjum, przeszła już

do historji. Po ich rewolucji przyszła rewo-

lucja komunistyczna, która wypędziła z oj-

czyzny jedną z najstarszych przedstawicie-

lek ruchu rewolucyjnego. Opuściła swą oj-

czyznę i dobrowolnie osiedliia się w Cze-

chach.

Jubileusz 90 rocznicy swych urodzin
obchodzi Breszko-Breszkowska pod Pragą,
niedaleko Górnych Poczernic, gdzie w osa-

motnionym domku jeszcze wre, acz w cho-

rem już ciele, nicposkromiony duch tej

dziwnej kobiety, która pamięta życie ze-

słańców syberyjskich, jak je opisał Dosto-

jewski w swym „Martwym Domie*, która

poznała zgrozę więzień w kazamatach sy-

beryjskich, która w katordze poznaia boha-

terskich bojowników o Niepodległość Pol- Kos.

*Z Kowna donoszą, iż sporządzo-
ny został spis więźniów politycz-
nych, którzy w marcu r. b. będą

Nowa fala prześladowań I

Korespondent „Dnia Kowieńskie-

 

wano wyłącznie elementarzy  pol-
skich, konfiskując wszystkie napot-
kane, pozostawiając zaś wszelkie
książki innego rodzaju. Napastowani
oponowali niejednokrotnie wskazu-
jąc, że elementarze te nabyli za wła-
sne pieniądze jawnie w księgarnich
miejscowych. Ponieważ jednak były
to osoby, w których paszportach fi-
$uruje narodowość litewska, odpo-
wiadano im, że „Litwini nie mogą u-
czyć się po polsku”. 5 tys. grzywny,
lub 3 miesiące więzienia,

Aresztowana 16 w grudniu po re-
wizji, która nie dała żadnego wyniku
obciążającego, a po 48 godzinach wię

Redaktor zlikwidowanej gazety
królewieckiej  „Hartungsche  Zei-
tung", Leo (żyd), uzyskał zezwolenie
od władz kowieńskich na stałe osie-
dlenie się w Kownie. Ma on założyć
w Kownie gazetę niemiecką, sub-

Prof. Woldemaras znów

Rada wydziału humanitarnego
Uniwersytetu W.W. rozpatrzyła na
swem osłatniem posiedzeniu prośbę
prol. Woldemarasa w sprawie po-
nownego powołania go na katedrę
historji greckiej, którą zajmował
do 1927 r. Rada wydziału postanowi-

ski Kobieta ta nie straciła siły swego du-
`
—

и ЕВ т
Spis więźniów politycznych. którzy mają być wydani

|magających uregulowania spraw w,ERZE I I I POKORĘOKSANA| |ziedzinie> Ž czych, jestProces p Topór-Wąsowskiego —
centra „Głos Wilenski“.

i Reform Rolnych.|

udział zainteresowane czynniki, jako
to: Towarzystwo Lniarskie w Wil-
nie, Związek dla Handlu i Eksportu
'Iniarskiego w Wilnie, Giełda iniar-
'ska w Wilnie, Zakłady Žyrardowskie
w Żyrardowie, Częstochowskie Za-
kłady Włókiennicze „Stradom* w
Częstochowie, Bracia Deutsch w

(Bielsku, Przędzalnia i tkalnia lnu.
|„Płótno”, przędzalnia lnu „Krosno“,
| Spółdzielnia lniarska w Wilnie, Wy-
|niki konferencji będą podstawą do
|dalszej pracy nad zagadnieniem
|problemu standaryzacji lnu. Wiado-
jmem jest, iż inne państwa lata całe
pracowały nad rozwiązaniem tego

| problemu, Polska, posiadająca bo-
jgaty materjał doświadczalny innych
|krajów i dostosowując się do od-
miennych warunków naszego kraju,
będzie miała prawdopodobnie moż-
ność zagadnienie to rozwiązać w

to też nictwa i Reform Rolnych, wezmą szybszem tempie.

90 lat nestorki rosyjskiej rewolucji,
Jubileusz J. K. Breszko-Breszkowskiej,

cha ani woli do walki. Ona jeszcze dziś ży-

wo interesuje się światem.

Breszko-Breszkowska w ostatnim cza-

sie stała się niemal ociemniałą, źle słyszy,

a z osłabienia nie może stać na nogach.

Chętnie rozmawia o problemach politycz-
nych, stara się utrzymać żywy kontakt z

swymi przyjaciółmi, a ponieważ samej

trudno jej pisać, dyktuje listy i korespon-

duje niemal z całym światem.

W Hornych Poczernicach żyje Bresz-

szkowska niby w zamarłym porcie. Ale jak

ciężkie było jej dawniejsze życie! Jak wielu

z wybitnych rosyjskich rewolucjonistów J.

K. Breszko-Breszkowska pochodzi z rodzi-

ny szlacheckiej. Urodziła się w posiadłości

rodziców dnia 26 stycznia 1844 r. i już w

młodych latach żywo zainteresowała się

ruchem odrodzeńczym. Na dalsze swe życie
obrała ciernistą drogę propagatorki oświaty
i wolności.

Przebrana w chłopską szatę opuściła
Breszko-Breszkowska dom rodzicielski, zre-

zygnowała z wygód  dostatniego życia, a

obrała drogę udręki, niebezpieczeństw i

prześladowania. Liczyła wówczas około 30

lat. Policji jednak wkrótce udało się aresz-

tować miodą rewolucjonistkę i osadzić w

więzieniu, Po wielkim procesie, który od-

był się w Petersburgu w roku 1878 Breszko-

Breszkowska zesłana została na Syberję.
Podróż z grupą więźniów w większej części

musiała odbyć piechotą, częściowo okrętem

rzekami syberyjskiemi, częściowo zaś wo-

zami. Z katorgi, z karskich kopalni złota Poisce.

wymienieni na więźniów Litwinów,
odsiadujących kary w więzieniach
polskich. Lista obejmuje 30 osób.

udności polskiej w Litwie.

zienia uwolniona, p. Marja Ludkie-
go' donosi z Poniewieża, że w okre- wiczowa otrzymała 17 b. m. nakaz!
sie od 12 do 19 b. m. w samym tylko | 5 ‹
Poniewieżu policja kryminalna doko-. skazana jest w drodze administracyj-
nała rewizji w 34 domach. Poszuki- |nej na 3 miesiące więzienia z zamia-i

Komendanta miasta, w myśl którego

|ną na grzywnę w wysokości 5 tysię-
ley litów. Nakaz mówi o karze za„or
|ganizowanie tajnych szkėl polskich“ |
i powoluje się na rozporządzenie Ko-
mendantą Poniewieża, ogłoszone za
N-rem 1, dnia 17 grudnia 1926 roku
które brzmi dosłownie:

„Zabrania się surowo podburzać
ludność przeciw tymczasowemu rzą-
dowi litewskiemu i wojsku, krytyko-
wać jego rozkazy i rozporządzenia i

Breszko-Breszkowska próbowała zbiec, ale

plan się nie udał. Została schwytana, zno-

wu zasądzona i deportowana. Dopiero po

22 latach pobytu na Syberji pozwolono jej

na powrót do Rosji europejskiej, gdzie zno-

wu spotkała się z rodziną, matką i siostra-

mi,
Sumienie jej kazało znowu wstąpić w

szeregi rewolucjonistów i rozpocząć wałkę.

Jej wytrwała, illegalna praca trwała do ro-

ku 1906, Wówczas zadenuncjowana została

policji przez znanego prowokatora Azewa,

Aresztowano ją w Simbirsku nad Wołgą,
sprowadzono do Petersburga, gdzie uwię-

ziono ją w Petropawiowskiej twierdzy, Po

procesie wyznaczono jej przymusowy pobyt
we wschodniej Syberji, gdzie przebywała do
rewolucji w roku 1917. Jej powrót do Pe-
tersburga byl trjumialny. Ale niestety nie 
(bylo jej danem długo cieszyć się owocami

j rewolucyjnej walki. Po dziewięciu miesią-

|cach rządy opanowali bolszewicy, nastała

rewolucja komunistyczna, potem okres ko-
prowadzić jakąbądź agitację'. , |munistycznej dyktatury. Breszko-Breszkow-

Korzystając z prawa zaskarżenia ską walczyła z dyktaturą, wygłaszała pło-
nakazu Komendanta, p. Ludkiewi- mienne przemówienia przeciwko komuniz-
czowa złożyła odpowiednią skargę. _ mowi. Ale nadwerężone zdrowie w kazama-

DW icz KAKAO

Pismo niemieckie antyhitlerowskie w Kownie.

„sydjowaną przez rząd litewski.
|  Czynnikom rządowym kowień-
„skim zależy bardzo na wydawaniu
prorządowego pisma w języku nie-
„mieckim, którego większość nakła-

,du pójdzie na okręg kłajpedzki.

powołany na Uniwersytet.

jła prośbę prof.  Woldemarasa
|wżględnić powołując go jednak na
pomienioną katedrę nie jako profe-
sora, lecz jako docenta. Uchwałę Ra-
|dy wydziału mają jeszcze zatwier-
„dzić Senat Uniwersytetu i Minister-
'stwo Oświaty.

  Do nabycia w „Dzienniku

! TRZY PRZEMÓWIENIA SEJMOWE
PROF. DR. WACŁAWA KOMARNICKIEGO
O PROJEKCIE REFORMY SZKÓŁ AKADEMICKICH

W OBRONIE KOLTORY KARGDOWEJ | WOLNOŚCI KADKI
Skład główny Dom Książki Polskiej w Warszawie.

t

WileAskim“. Cena 1,50 gr.  
 ="

tach syberyjskich, na zesłaniu, podeszły

|wiek nie pozwalał na dalszą walkę. Uby-
| wało sił i „babcią rosyjskiej rewolucji” mu-

|siała opuścić Rosję. Wolała raczej wygna-

| nie, aniżeli życie w ustroju, który jest za-

„przeczeniem jej ideałów.
I obecnie, kiedy, jak sama powiada

„zdaje rachunki swego žycia“ Breszko-

„Breszkowska nie traci nadzieję w lepszą
przyszłość nietylko narodu rosyjskiego ale

j wszystkich narodów. ю CH,
!
‚…

„Popierajcie Polską Macierz
į Szkolną.

CEWPAENOSZTZĘETTDKSSKATSK

Kobieta, która tańczyła z trupem.
Wi łódzkim Sądzie Okręgowym

zasiadła we środę niejaka Marja To-
jkarska, oskarżona o niezwykle ZWY+,
rodniały czyn. Tokarska poszła na
stypę, urządzoną po zgonie znajomej
Zoiji Olczyk. Upiwszy się Tokarska
objęła trupa wpół i zaczęła tańczyć,
przyczem zdjęła zmarłej z palca
obrączkę. Sąd skazał Tokarską na 8
miesięcy więzienia,

1
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4 DZIENNIK

Z KRAJU.
> Śmierć z poparzenia płonącem Inem. się koło.

|niego od różnych reporterów, biogratów,

WILNO-TROK.I W domu Dulko- len. Dulkowa ogień ugasiła, lecz do-'wscibskich i totumiackich, zaglądających doł

wej Moniki (wieś Małuchańce, gmi- znała przytem dotkliwych poparzeń najintymniejszych ubikacji „wodza”, ob-|

ny turgielskiej) od nieostrożnego ob-|i, przewieziona do szpitala w il-* wąchujących każdy kąt, gdzie on przebywa|

Pod tym względem dzieje się wszędzie
jednakowo, że jak tylko gdzie pcjawi się |

MILENSKI

Prywatne życie władców Trzeciej Rzeszy.
skiego.

„Mieszkanie jego — pisze Lily Doblhofi

teatrze daje się tyranom; jest ponure i bez-

głośne. Nie wiem, czy Goering sam urzą-

dzał mieszkanie, czy też tylko przypadko-

wo ono tak ponuro wyglądaiė“,

PNаоенц

| «Teologja pogańska» w Berlinie.
{ Z końcem stycznia ma się odbyć miec byłoby zagrożonem, jeśliby mu  się

w Berlinie zjazd hitlerowskich ,,re- chciało dać jako moralną podstawę dogmat

Anei | Pi dd

opatrznościowy mąż, to zaraz roi się koło — przypomina sceniczną dekorację, jaką w formatorów* protestantyzmu. Jeden i pojęcie Boga, które jest rasie germań-

z prołesorów, proł. Bergmann z Lip- skiej zupełnie obce”.
ska wyśłosi programowy referat Biuletyn neopogańskiej „QGerma-
„Teologja pogańska” (Die heidnische nische Glaubensbewegung* podaje z
Theologie). wielką radością obietnice min. Hessa

  

chodzenia się z ogniem zapalił się |nie, zmarła, i tworzących dokoła niego legendę. A teraz coś niecoś o świiach panów Narodowo - socjalistyczny „Der (zastępcy Hitlera) w sprawie „wol-

| № Niemczech grasuje niejaka Lily władców III Rzeszy. „Każdy szanujący się Hammer' (Młot) pisze w ostatnim ności wyznania” w Niemczech. Nie-

Smierć ociemniałej chorej umysłowo w Polu. pobici „która łazi za wodzami krok w minister — pisze ta Lily wieloniemiecka — numerze: |tylko nie będzie się czynić żadnych
й # - ы krok, śledzi każdą ich czynność, zagląda do

WILEJKA (Pat). W dniu 24 b.m. wej Stanisławy, lat 56, wdowy, która prudnej bielizny, poczem wpada w adalący |

o godz. 14 mieszkaniec kol. Nowo- ;od roku 1922 straciła wzrok i zdra-!zgchwyt i ten zachwyt wylewa na papier.

siołki, gminy wojstomskiej, Paster-;dzała objawy choroby umysłowej. Czasem ośmieszy i skompromituje swe bó-

ma swego niemieckiego księcia, młodego

blondyna, jako sekretarza, Ci wzruszająco

młodzi ludzie usilnie ukrywają, że wiedzą
cośkolwiek o ciężkich walkach i troskach

nak Stanisław zgłosił się na poste- | W nocy z dnia 23 na 24 b. m. wyda- „stwo, ale przebacza jej się, ponieważ inten-|życiowych W pruskiem prezydjum  mini-

runek P. P. w Wojstomiu z zameldo- „lita ię z domu w bieližnie į walęsa- "oje byty dobre.

waniem, że na polach w pobliżu wsi jąc się po polu, widocznie zmarła,

Szczanie, gm. wojstomskiej, natknął Dokonane ogłędziny powierzchowne ;,ę,

się na zwłoki nieznanej mu kobiety. |żadnych obrażeń cielesnych nie
Jak ustalono, są to zwłoki miesz- stwierdziły.

kanki kol. Nowosiołki Pasternako-| |

„Książek Hitler nie czyta, a jego lek-
turę stanowią ilustrowane pisma”.

A to mu się przysłużyła!
i Elegancja Goeringa, a zwlaszcza jego
| jedwabne koszule przyprawiają Lily

strów sekretarzem jest książę heski, brat

Pisze więc tak Lily Doblhofi o Hitle- |zięcia króla włoskiego. Gdy zadzwoni tele-

fon młody książę podnosi słuchawkę i po-

wiada: „Tu przedpokój pana ministra”. Nic

ponadto. Ani imienia, ani tytułu, ani rangi!
Synowie starych, królewskich rodów s

dumni, mogąc być sekretarzami w przedpo-

kojach narodowo-„socjalistycznych*  mini-

B

„Niemieckość i Ewangelja to dwa przeszkód „religii germańskiej, ale
skrajne przeciwieństwa. Dotychczas jedy- nawet uznano za wskazane szerzyć
nie obowiązującym był światopogląd opar- nowe hasła w tych masach ribotni-
ty na żydowskiej biblii. Protestantyzm i czych, które od chrześcijaństwa od-
katolicyzm to tylko bastardyzacje (Bastar- padły, a których ateizm nie pociąga.
disierungen) tej idei. Trzeba mieć odwagę

stwierdzić, że polityczne zjednoczenie Nie-| [HfJZEGZOZNWAEAN

Сиар 1 prenomerujcie!
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany
Jaskinia gry W klabie kogrów żydowokich

w. Warszawie.
SPORT.

Mistrzostwa łyżwiarskie Wilna. | Dziś mecz Makabi — Ž. A. K. S,

Jutro na šlizgawce Miejskiego | Dziś o godz. 12 na ślizgawce par-

Komitetu W. F. na Łukiszkach od-|5u Sportowego odbędzie się mecz

będą się zawody łyżwiarskie omi- |hokejowy dwóch A-klasowych dru-

strzostwo Wilna w jeździe szybkiej |ŻYnwileńskich Makabi — ŻAKS.
i figurowej. „ Biorąc pod uwagę, że kluby te od

Dotychczas mistrzostwa, jeżeli kilku lat prowadzą między sobą
się wogóle odbywały, to były trak- ostrą rywalizację, przeto mecz bu-

towane po rodzinnemu. Teraz zaś dzi zaciekawienie.
mistrzostwa mają przyjąć formę za-
wodów poważnych, organizowanych
przez zarząd Wil. Tow. Łyżwiar-

skiego.
Do wyścigów stanie zapewne mi-

nimalna ilość łyżwiarzy, czemu nie
trzeba będzie się dziwić, bo w tym

kierunku Wiilno dotychczas nie ro-

Jutro mecz z Legją.
Przypominamy, że jutro o godz.

17.30 na ślizgawce parku sportowe-
go odbędzie się decydujący o wej-
ście do turnieju finałowego o mi-
strzostwo Polski mecz hokejowy po-
między Ogniskiem a Legją.

biło absolutnie żadnego wysiłku, by| , Mecz budzi ogromne  zacieka-
pobudzić do życia kryjące się talenty|wienie.

młodych łyżwiarzy, a zwłaszcza Wy- ARTSIO
 

ścigowców, panczenistów.
Przed trzema bodaj laty nieźle

jeździli Nikołajew i Andrzejewski,
a ostatnio zwrócił na siebie uwagę
jednoręki Downar-Zapolski.

Wyścigi będą niewątpliwie cie-
kawą inowacją.

Ponadto mieć będziemy zawody
w jeździe figurowej. Tutaj mamy
szereg znanych już poniekąd na-
zwisk, jak chociażby: Brewiński, Ol-
szewski, inż. Kulesza i inni, a wśród

pań w pierwszym rzędzie zasługuje

DRUKI
OD BILETU WIZYTO-
WEGO DO POWAŻNYCH
DZIEŁ KSIĄŻKOWYCH
WYKONUJE SPIESZNIE
I GUSTOWNIE PO CENĄCH
KONKURERNCYJNYCH

  

' Dolhoif o ataki histerji Mniej natomiast| strów".

| zachwyca się mieszkaniem premjera  pru-

'  Rozwiane legendy o kobiecie-szpiegu.
| „Fržulein Doktor“ tworem fantazji.

W ostatnich tygodniach prasa eu- rzeczywistošcią. Tak np. osławiona

ropejska pełna była rozgłośnych afer Mata-Hari nie sprawiła żadnej po-
szpiegowskich, w których kobiety ważnej szkody Francuzom, nato

graly wybitną tajemniczą rolę. W miast wyciągnęła z zawsze na ten cel

czyim interesie, z czyjego polecenia szeroko otwartej kieszeni niemiec-

kobiety te (we Francji, Finlandji) kiej — moc pieniędzy.

działały — to wykaże śledztwo iAizowod dowe Popularna i u nas w romansach
у $ * : i па scenie „Fraulein Doktėr“-—jest
— A jaka jest rzeczywista rola wymysłem fantazji. Jeden z najbar-

kobiety w szpiegostwie międzynaro- dziej autorytatywnych działaczy nie-
dowem? — Wszyscy niemal kierow- mieckiego kontrwywiadu por. Baum-
nicy tego zawodu utrzymują z$od- garten potwierdza tę opinję i uważa,
nie, że kobietą zasadniczo nie nada- iż postać tę stworzono jedynie „na
je się do szpiegostwa Kobieta może postrach wrogom”.
mieć nawet bardzo różnorodne ta- Na zakończenie wspomnieć trze-

lenty, nie posiada jednak żadnych pa o wypadkach nieprzewidzianych,
zdolności taktycznych i strategicz- które często psują szyki wywiadu,

nych |wyręczającego się kobietami. To...
Są kobiety, którym nigdy nieu- |miłość! Wówczas szpieg-kobieta, któ

dało się pojąć różnicy między eskad-|ra „zapomni się ,— sprzeda wszyst-

rą, a eskadronem (szwadronem) i któ kie swoje tajemnice, jedynie za jed-
re spoglądając na maszerujących zu-|10 drobne słowo: kocham.

chowato żołnierzy, są święcie przeko Widzimy więc, że idealną wywia-

nane, iż idzie conajmniej pułk, jeśli dowczynią może być kobieta nietyl-

nie brygada. Bardziej zrozumiałe są |ko piękna, postawna i rozumna, ale
te pojęcia i terminy wojskowedla |jeszczeipozbawiona duszy.

agentek wywiadu, — które wyszły z Jeżeli w życiu ideały rzadko się
kół wojskowych. Z całą pewnością|zdarzają, to jednak kobieta bez du-

 

  

Grali iałszywemi pieniędzmi.

| Warszawskie władze śledcze wy-
kryły i zlikwidowały największy
dom gry, jaki dotychczas istniał na
terenie stolicy. Przy hazardzie za-

trzymano 80 osób. Organizatorami

byli znani kupcy żydowscy.
Od pewnego czasu władze

cze zwróciły uwagę na klub kup-
ców żydowskich, mieszczących się
przy ui, Orlej nr. 6.

Niespodziewanej rewizji dokona-
no w nocy. W, lokalu tym, należącym
do kupców żydowskich,  zastano
przy grze hazardowej 80 graczy. Na
widok policji amatorzy potajemnego
hazardu rzucili się w panicznej u-
cieczce ku drzwiom. Wszystkich
zdołano zatrzymać. Przy jednym ze
stołów znalezono porzuconą więk-
szą ilość pieniędzy, czeków a nawet
weksli.

Ogółem wylegitymowano 78 o-
sób, w tem 14 członków klubu.

Po  wylegitymowaniu

trzymano organizatora hazardu oraz
dyżurnego członka klubu. Podczas
rewizji w lokalu znaleziono podrzu-
cone pod stołami i za piecem fałszy-
we monety 5 i 10-złotowe. Przy re-
wizji osobistej u jednego z kelnerów
znaleziono 300 zł. gotówką i weksli
„na 8.300 zł. Kelner ten był „bankie-
rem“ graczy. 

śled- |

graczy |

zwolniono, natomiast w areszcie za-|

„ligtracja Polska.
do nabycia we wszystkich kioskach.

Ki
| -—— ZZ.NYCZ NANTLSTARa AAADEI SNS _

bil Słu u.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

' Belgja 123,85—124,16—123,54. Gdańsk 172,78
| —173,21—172,35.  Holandja 357,30—358,20—

|356,48. Kopenhaga 124,65—125,25—124,05.
|Londyn 27,88—28,02—27,74. Nowy Jork
5,58—5,61—5,55. Nowy Jork kabel 5,59'/:-—
5,60 —5,63—5,57, Oslo 140,25—140,95—
|139,55. Paryż 34,90—34,99—34,81.  Sztok-
|holm 144,00 — 144,70—143,30.  Szwajcarja
172,10—172,53—171,67. Włochy 46,69—46,81

 
Į
|--46,57. Marka niemiecka 209,50 (w obro-
tach nieofic.]. — Tend. niejednolita,

Papiery procentowe: Inw. 107,50. Ta
|sama seryjna 112. Konwersyjna 56,25—56,
;8 proc. dol. 63—62,75. Dolarówka 51,75—
|52,25. Stab. 57,38—57,12, drobne: 57,34.
|Ziemskie L. Z. 4 i pół proc. 49,50. War-
|szawskie 8 proc. 54—53,13.
| Akcje: Bank Polski 84,25—84,75. Sta-
|rachowice 10,10.

Dolar w obr. pryw. 5,59—5,60. Rubel:
14,61 (piątki), 4,65 (dzies.),
i Požyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
„larowa 66. Dillonowska 75,50. Stab. 90.
Warszawska 54,75. Śląska 55,25.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE.
z dnia 26 stycznia 1934 r,

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto I st. 15,25,

żyto II st. 15, Owies zadeszczony 12,50—
12,75. Mąka pszenna 4/0 A. luks. 35, mąka
żytnia 55 proc. 25,25—25,50, 65 proc. 20.

 

 

  

na uwagę p. Halina Ławrynowi-| D U KARN I A |iednak okprzyjąć, > Rie zt zdarza się jeszcze rzadziej, Ponieważ wśród zatrzymanych| ' "Ceny orjentacyjne: Pszenicz zbierana
60mm, która, daje. się, / jeże pojęcia wojskowe są często mgliste była znaczna ilość młodych kobiet |21—22. Jęczmień na kaszę zbier. 14—14,50.

stanie dó óodów! to tytuł mi- A. ZWIERZYŃSKIEGO i dlatego informacje ich dotyczą Słó-| S$ I a w 4 i | podejrzanego prowadzenia się, Neta RENMąka pszenna 4/0 A.

strzyni zdobędzie bez większego iwnie drobnostek, które dla kierow-, ala 00 yn jęc a istnieje przypuszczenie, że lokal klu- |1750, razowa R ADAGać

wysiłku, nie mając godnej siebie ry- E WILNO, UL. MOSTOWA 1 |"iKÓWwywiadu wojskowego służą za na odczyty i zebrania bu był również domem schadzek, 10,25—10,50, pszenne grube 13—13,50, cien-
Iki | = |sprawdzian doniesień zasadniczych. | Orzeszkowej 11 Dalsże dochodzenie w sprawie |kie 10,75—11, Jęczmień 9. Gryka zbier.

walki. ZĖ TELEFON Nr. 12-44 Р ; I] od 11—3 i od 6—8 wi saaa A 20,50—21. Siano 5—5,50. Sł 3,7
Zawody mają się rozpocząć O ОМ tem. miejscu. należy przepro ||GOd,LOOU0 WSCZ Iwykrycia wielkiej jaskini hazardu| Stęmię lniane bas. 90 proc. 3115-38 ać

godz. 12 min. 30. ; „wadziė granicę pomiędzy legendą i| prowadzi warszawski urząd śledczy. | Tak boziżmiiń, 22 °

REBOSSRT ASINIT STI AARZOWIE ZASOOUNE LSIVALIO RUNERLM ASA,Aa Sa AA Jiamia ataiaga a

z & Nareszcie dziś. Sensacja. Dawno najpikantniejsza kobieta współczesna Emnam - | MĄŻ, bo jestem zbyt, wody, czybyś mnie ra- Ekonom rolny, uczciwy,

2 S = oczekiwana wspaniała prow MAE WEST w pierwszym rewelacyjnym filmie «LADY LOU» i _AKUSZERKI. [i mądra na to, aby po-|tował? | dbały i cotdły. lat 32
oraz dodatki dźwiękowa zma ślubić takiego durnia, — R czy, jeźeli po- prosi o łaskawe zaofia-

NA «T E N T R Z E C l» arcywesoła farsa AKUSZERKA który by mnie ehelal. wlem „tak”, skoczysz do| rowanie pracy dla siebie

SCENIE: w 1 akcie. wody? i żony, która również
UWAGA. A SENSACYJNA NOWOŚĆ. UWAGA: Smlałowska|IID AAAA I zde kaske

je ! L d. -
SALA MIEJSKA patch BEZPŁATNY DANCING! yrzeprowadziła stę 2 ORAN ERZE

Ostrobramska 5 UWAGA. do godz. 6-tej UWAGA. ua al, Orzeszkowej 3—12 NAWKA "———————————|kach. Świadectwa dobre.
bilety dzienne: Parier 54 gr. Bzlkon 35 gr. (róg Mickiewicza) M : Mieszkania | | Z-k A 12,

„| tamże fabinet kosmety- |-LT-----T+-+T+T-T-=* š |m. 1-a, A. B. gr—2
2 my, usuwa bri + (+ |ENRYZEA Lala I pokoje | MANIAKPLZUAdan Sza

DZIŚ.

sektytndyjskia DUSICIELI
Znakomity fiim pełen emocji I treści.

w roli gł. INA BENITA.
najnowszej produkcji.

„ TAJEMNICA
(czyli „Tajemnica Zamku Libznon)

» Polski film„. „PRZYBŁĘDA*
Wxrótcel Pierwszy w roku 1934 przebój produkcji „SOWKINO“ p. t „ROMANS MAŃKI GRESZYGOJ”.

W TWOICH RAMIONACH»
W rol. gł: najpiękn. para kochanków: JEAN HARLOW 1 współczerny ide:ł CLARK GABLE.

Na|modniejs s kobiet» śwlsta urody męskiej

' „TAKICH FILMÓW JAKNAJWIĘCEJ* oto zgodny okrzyk zachwyconej pubi'czności całego Świata.

Nad program: STRASZNA nATASTROFA KOLEJOWA pod PARYŻEM.

 WODODODEARAGZAOCIA „OOWOCTa OGNIA)OKK OCE WOZY UŁOEA

HELIOS
  

 

DZIŚ. Film poświęcony sztuce
kochani»! Pr wdziwe arcydzieło

    

RINGO NACE Cr

mW"parada RezerwistówJuż wkrótce „WOJSKO .

i Sieiański. Największa polska komedja wojskowa.
na WESOŁO"

 

66 A. Dyms:za,
Walter, Man-
kiewiczówna

„HEL 10 5".

MKIDRNRAROZUNNGZA ADO KanusNasPak VUsh CELNA

 

 

Wzruszająca trešč.;įSwietna obsada i niebywała gra

KINO NOWE asi ma 66 aktorów. Czarowna,kraina miłości. Dramatyczna valaa

wspanialszy film egzo- z rekinem. Bejeczne zdjęcia poamorskie. Nad program:

| tyczny p. ti 50 % OSTATNIA NOWOSC SEZONU — wspaniały film rysun-

ui. Wielka kowy w kolorach naiuralnych. Początek seansów „o godz. 4, 6, 8 I 10,40. W sobotę, niedzielę i święta od godz. 2:ej pp.

 

 

o
dawki, kurzajki I wąśgry.
W. Z. P. 48, 8323

Metereolog.

— Gdzie pan pracuje?
— W instytucie mete-

orologieznym.
— Co paa tam robi?
— Ukladam przepo-

wiednie pogody.
— No I co? Zgadzają

się?
— Co do pogody

zaws e. Ale co do da
ty, kiedy ta pogoda ma
być, to bardzo rzadko.

"Kupno |

przedaż |$

 

Sprzedaje się
z okczji bardzo tanio
fortepiaa nieduży. Tar
gowa 9 m. 8. 324 Aforyzm starszejpanny.

|. — Nie „wychodzą ;za-

 

śpiewu sotowego u-
dziela oper. śpiewacz-
ka szkoły włoskiej Me-
djoleńskiej p. Klaudja
Korniak po wyjątko-
wo przystępnej cenie
Orzeszkowa 3 m, 15
о@ 3-5, 309 --1

W restauracji.

— Kelner! Go to zna-

  

czy „kura a la Roent-
gen?"
— Męsa nie widać,

tylko same kości!

Skiep
może być i z mieszka”
niem do wynsjęcia Wi-
leńska 25 m. 9. 335

KSIIKOSa,

Nad Wislą.

= Jakbym skoczyła do 

Mieszkanie do wynaje”
cia 4 15 pokol, kuch-
nia, światło elektryczne,
ziewy, suche,ciepłe,ał>-
neczne ul. Jasna 22
(Zwierzyniec). 333

Mieszkanie
6 pokojowe, ciepła, su-
che ze wszelkiemi wygo-
dami do wynajęcia Do-
broczynna 2-a u dozorcy.

336

 

AAAAAAAADADADAAAASAKAŁA

Z fizyki.

— Ciało zanurzcne w
wodzie traci na wadze”...
— Ja myślęl Czy brud

nie nie wazy?

 

| PRACA i

 

 

inteligentna osoba zna-
jąca gospodarstwo do-
mowe, kuchnię i szycie
poszukuje posady do
wielkiego domu lub do

| samotnej osoby, Fołoc-
| ka 9—9. 328

 

 

 

Oseba lat 26 poszukuje
pracy do wszystkiego z
dobrem gotowaniem mo-
że samodzielnie, refa-
rencje dobre ul. Miekie-
wicza 37 m. 51 wejście
z ul. Ciasnej w bramie.

«i

KERS
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTO

ZAPROS2,
BROSZURY
RFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

К TFIERZYŚSKIEGO
Mostowa ul. Mr.t.

Telefon 14-44,

CENY NISKIN

ZOFJA KOWALEWSKA. 19)

Dzieje poostania lidzhiego.|
wspomnienie o Ludwiku NarDucie.ср uszna

M oininrgj M 3

Oczekiwanie nad Dzitwą. Stanisiaw Kolesiński. szywy alarm. Roz-

prószenie partji Lidzkiej. Kradzieżbroni.Nikoiko. „Nagrobek. Napadna

księdza. Kara. Projekty wodza. Ściąganie nań wojska. Ostrzeżenie Oli-

cera w Lidzie. Żapóźno.

We wszystkich okolicach pow, Lidzkiego zaczęły się tymczasem

formować większe i mniejsze oddzialki powstańcze, które zebrać się

miały w dn. 15 kwietnia w punkcie zbornym w Owsiadowie u Zieńkie-

wicza, o kilka wiorst od Lidy. ! 3

Tam otrzymač one miaiy broń, amunicję, prowjant, pewnenawet

umundurowanie i pieniądze, połączywszy się zaś w jedną całość wyru-

szyć miały ku Dubiczom, do partji Narbutta, jako partja Lidzka.

Wszystko było ściśle obinyślone i ułożone. ||| PE ;

Na partię czekai juž w Krupskim lesie ziemianin miejscowy To-

masz Szukiewicz, jeden z najzacniejszych lidzi, pełniący przy Henszlu 0-

bowiązki pomocnika cywilnego naczelnika powiatu. :

Wraz z dzielnym Wilbekiem, owym grajkiem, dostarczającym о-

chotników do obozu Narbutta, poczynili już oni wszelkie przygotowania.

(W Giersztowtach i Gudejach, nad rzeką Dzitwą, czekaio na pow-

stańców sześćdziesiąt czółen dia przeprawy. Mieli tež ukryte zapasy

broni, żywnoś:., amunicji i ubrania. Stanisiaw Kolesiński zwerbowai 60

ludzi, przeważnie ze sfer urzęaniczych i rzemieślniczych, oraz z zagro”

 

*"— Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI. DrukarniaA. Zwierzyśskicgoj Milne,Mostowa Ni. i

 

    

 

dowej pochodzących szlachty. аан ‹
| bron: mii nawet więcej, niż jej oddział jego potrzebował. Na ha-

sło, zwołujące partje do Owsiadowa należało zebrać io wszystko do ku-

ku, Andrzeju Butkiewiczu, rodem ze Zmudzi, który mu znacznie zada-
nie uśatwił.

Ochotnicy zbierali się w majątku Klepcowszczyzna, który Kole-
siński wówczas dzierżawił, skąd skierowano ich do Pieropiatyckiego
lasu, Tam utormowawszy jakie takie szeregi z niestornych jeszcze ży-
wiotów powiódt je Kolesiński przez Koślaki, młyn w HFowstawszczyźnie
koło tolwarku Adamowicza Muiienkowszczyzna, dziś w obcem zostające-
go ręku — ku Owsiadowu.

MW drodze spotkano siedmiu kozaków, których w obawie zdrady i
podniesienia alarmu w okolicy — postanowiono wystrzelać, ale kozacy,
nie dostrzegiszy powstańców w lesie zawrócili w: inną stronę.

Przejęty myślą wzmocnienia partji Narbutta z pomocą partji Lidz-
kiej, peien miodzieńczego zapaiu i świetnych nadziei, dumny ze swego

cza — przybył Stan. Kolesiński do Owsiadowa.
Spouziewał się radośnycn, powitalnych okrzyków... trafił na po-

płoch 1.panikę... Zebrani w Uwsiadowie ochotnicy pierzchali na wszyst-
kie strony...

Okazało się, iż gdy w majątku tym zebrało się kilka partyj z osz-
miańskiego, nowogródzkiego i liazkiego, na ogół kilkuset ludzi — wpadł
z Lidy, jak piorun z jasnego nieba, lgnacy Kalinowski (ten sam w ręku
którego rozpiynęły się, jak poiem ujawniono, zebrane na powstanie w

lidzkiem pieniądze) i podniósł zlarmi, iż nadchodzą duże sity moskiew-
skie ku Owsiadowu. Wiaśsiejgląwi Logos rzucił obelgę, krzycząc, iż chce 

py. Kolesinski znalazł dobrego pomocnika w zautanym sobie człowie- |

oddziaiu, rad z pomocnika swego, wachmistrza Kajetana Deraszkiewi- |

on wszystkich świadomie zgubić, poczem sam ulotnił się niespostrzeże-
| nie. Przerażeni prostaczkowie wnet się rozbiegać zaczęli, a nawet ich
przywódcy, ludzie rozumni stanęli jak wryci. Zawód był straszny...

! Na partje te oczekiwał Narbutt, umyślnie dłużej pod Dubiczami się
' zatrzymując i narażając się nawet na niebezpieczeństwo...
| „ „Kolesiūski, pozostawiając oddziat swėj w lesie pod opieką Derasz-
kiewicza udai się sam do Lidy dla zasięgnięcia języka... W, mieście ci-
cho było i spokojnie, Nikt nie siyszał o zbliżającem się wojsku. Zdumie-
nie ogólne wzrastało w jakim celu podniósł Kalinowski taką panikę.
Wkrótce cała ta sprawa wyjasniać się zaczęła. Oto Kalinowski, nauczo-
ny przez żonę, chciał w ten sposób, korzystając z wywołanego zamętu,
zatrzeć ślady zniknięcia funduszu publicznego, któregoby partja lidzka
zapotrzebowac musiała.

. Ból, wstyd i gniew obejmował wszystkie serca. Przywódcy oddzia-
łów włosy sobie rwali z rozpaczy, iż tak łatwo podejść się dali!

Ówczesne warunki polityczne zmuszały ludzi do milczenia. Nie-
ma więc tylko pogarda była wyrazem ogólnego oburzenia, ale czyn
hańbiący nie zatarł się w pamięci ludzkiej... Cała ta awantura zniwe-

| czyła mozolną organizację party Lidzkiej i innych i tem samem zadała
| straszny cios powstaniu miejscowemu,
| Otiarność rosnąca z każdą niemal godziną wykazała się przed hi-
| storją Owsiadowską w dużej ilości zebranej broni. Juljan Kaszyc z No-
| wo - Olżewa zacny i nieposzlakowanej opinji człowiek nadesłał znacz-
| ny zapas sztucerów belgijskich, sprowadzonych z zagranicy. Inne dwo-
sė dawały na potrzeby kraju co tylko miały, a więc drogie pamiątki

| S w postaci złotem i srebrem sadzonych pistoletów, kara-
| i etc, '

(D. <, n.) в
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