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Pod Protektoratem Prof. Doktora J. W. P. Stanisława Kętrzyńskiego Prezesa Instytutu Nauk.—Bad. Europy Wschodniej I J. W. P.

wiisobotę dnia 3 lutego 1934 roku w Salonach Pałacu po-Tyszkiewiczow-
skiego (ul. Zygmuntowska 2) odbędzie się
— Plerwszorzędne zespoły muzyczne.Początek o godz. 22.

  

Henryk-Zygmu
generał brygady w

l Wice-Prezes Wil. T-wa Opieki nad Zwierzętami
zmarł tragicznie w dn. 27-1 1934 r.

Tracimy w nim wielce zasłużonego
wielce kompetentnego kierownika Szkoły podkuwaczy zorganizowanej
prawie wyłącznie przez niego.

Zarząd WII. T wa Opleki nad Zwierzętami.

Wszystkim, którzy wzięli udział i służyli swoją radą | pomocą w pogrze-
bie meg:

$. + p. Edwarda Feliksa Ungermana -
w dnłu 22 stycznia 1934 r, w szczególności: Wlelebnym ks. ks. Dz. Śnież-
ko i prof. Potockiemu, p. p Spustko
Oziemblowskim, Gąsiewskim,
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Od Administracji.
Wszystkim naszym Sz.

 

  

Wileński"

T.

Kamienieckim
składam serdeczne Bóg zapłać

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

chodzi

 

nt Rymkiewicz
stanie spoczynku

i ofiarnego działacza, oraz

jo wuja

m, Jarz ebowskim, Kozaklewlezom,
i Zienklewiczom tą drogą

  

Marja Garkuszenko.

PRENUMERATOROM ZA-   
   

Telefon Redakcji,

codziennie.

 

jżąca w żyłach tragedja.

Cena numeru 20 gr.

Nr. 287

 

  
  
  

   

 

  
 

 

  

 

Wstęp 4 zł.

Wczoraj rano, w domu przy ul. Obok leżały zwłoki ś, p. Sza-
Wileńskiej Nr. 36, w mieszkaniu ro- blińskiego na pół ubranego, w. ko-
|dziny urzędnika skarbowegoSza- szuli dziennej i spodniach, lecz bez
blińskiego rozegrała się krew mro- kołnierza. Wi ręku kurczowo ściskał

7 ь rewolwer.
zabliński zastrzelił żonę swą Strzelił sobie w skroń, powodując

Klaudję, lat 35 i córkę Eugenię; również śmierć natychmiastową.
lat 15, a następnie celnym strzałem| / Mieszkanko, złożone z trzech po-
w skroń położył kres swemu życiu.|koi, skromnie umeblowane. Naj-
! Tragedja rozegrala się pomiędzy większą jego ozdobą było pianino.
godziną 7—8. rano, gdy żona i córka Zapewne gospodyni domu, a może
jeszcze spały. Obydwie kobiety zna- jej córka, $rywały na tym instru-
leziono bowiem w łóżkach w bieliź- | mencie, Groza śmierci połozyła nie-
nie. Zwłoki były jeszcze ciepłe,|sarhowite piętno na tych meblach
gdy o godz. 10 przychodząca służą-|; scjanach, gdzie jeszcze wniedzielęe nie mogąc dostać się do miesz-  pujsowało życie.
ania, położonego na parterze, za-| & P Itūski :

wiadomiia dozorcę, a ten z kolei po- SEke weeoe
A, przez okno dostano się do wziął zapewne dawniej. Świadczywnętrza. sw ŻE2 т i tem iakt pozostawienia listów doNiezwłocznie na miejsce wypad- * * A
ku przybył również nasz przedsta- skiego ii B p. Ratyś-
wiciel. т i iių duos obaj Na miejsce wypadku zjechały nie-
W pokoju sypialnym, tuż ol zwłocznie władze prokuratorskie,

enas = Az"kia „ które zarządziły przewiezienie zwłok
pap. anta SraDADASA Strzemeie do kostnicy szpitala św. Jakóba
że@ Ёі(тіегіеіпе sady «w- Głowa, Zwłoki przewożono kolejno zamk J : о -gdyż krew sączyła się z dwóch kalkių karetką.
otwartych ran. Śmierć musiała na- 2
stąpić natychmiast. Obok w łóżku| Od chwili, śdy rozeszła się wieść

 

ma z dniem 1 lutego 1934 r.
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W okresie Tygodnia Propagandy--czasopisma zrzeszone w Polskim Związku
Wydaweów Dzienników I Czasopism rozsyłają bezpłatnie egzemplarze okazowe

zawrócone twarzą do poduszki le-
żały styśnące zwłoki nieszczęsnej
córeczki Szablińskich Geni, lat 15,
uczenicy 5-tej kl. gimnazjum S.S.
Nazaretanek. Dziecko na odgłos
strzałów zerwało się zapewne W

j przerażeniu i w.tym momencie paść
musiał strzał Śmiertelny w głowę
z ręki oszałałego ojca,

 
o tragedji w rodzinie ś. p, Szabliń-
skich, w bramie domu i na ulicy po-
częły gromadzić się tłumy osób,
zelektryzowanych wiadomością. Jak
zwykłe w takich wypadkach, rozpo-
wszłechniano najiantastyczniejsze po-
głoski.

Z rozporządzenią policji brama
domu Nr. 36 była przez cały dzień 
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== sprzedaży gazet o pocztówkę,
=

m

WARSZAWA (Pat). Przed po-
rządkiem dziennym dzisiejszego po-
siedzenia komisji budżetowej Sejmu
zażądał głosu w sprawie formalnej
poseł Zaremba (PPS) i odczytał de-
klarację,  protestującą przeciwko
sposobowi uchwalenia projektu kon-
stytucji na plenum Sejmu w dniu
26 b. m. .

Przewodniczący pos. Byrka ode-
brał głos mówcy, poczem, po krót-
kiej przerwie oświadczył, że za sze-
reg wyrażeń, użytych przez pos. Za-
rembę, przywołuje go do porządku,
z zapisaniem do protokółu.

Pos. Czetwertyński w imieniu
Klubu Narodowego przyłączył się
do oświadczenia pos. Zaremby.

Po załatwieniu tego incydentu,
komisja pore do porządku
dziennego, to jest do debaty nad
preliminarzem budżetowym  Mini-

sterstwa Skarbu.
Sprawozdawca pos. Hołyński,

nawiązując na wstępie do przepro-
wadzonej przez ministra skarbu re-
organizacji departamentu budżeto-
wego, wypowiedział szereś uwag na
temat konieczności większegjio wpły-

KTO PRAGNIE BEZPŁATNIE OTRZYMAĆ
egzemplarze okazowe interesujących go wydawnictw

proszony jest o zwrócenie się do któregokolwiek punktu

Bliższe wskazówki w wymienionych pocztówkach.

TDO DAADADA DA ADA ADA ее

Budžet Min. Skarbu w Komisji
sejmowej,

zawierającą wykaz czasopism.

w związku z wprowadzeniem w ży-
cie wspomnianej ustawy.

Przechodząc do działu dochodów,
referent podkreślił, że należytości
egzekucyjne wykazują duży wzrost.
Bank Gospodarstwa Krajowego wy-
kazuje nadzwyczajny wzrost płyn-
ności. Kolosalną wprost płynność
wykazuje PKO. Ubezpieczonych w
PKO jest przeszło 70.000 osób na
sumę przeszło 120.000.000 zł. Bank
Rolny większym rozwojem obecnie,
w okresie niepomyślnej dla rolnictwa
sytuacji, wykazać się nie może, za-
jął się natomiast wykonaniem ustaw
konwersyjnych i uporządkowaniem
kredytów rolniczych. Rozwinął da-
lej skuteczną akcję oddłużeniową.

Strumień krwi rozlał się na dro-
bnej twarzyczce dziecka, plamiąc czasu usuwała zbyt licznie groma-
purpurą poduszkę, dzące się tłumy.

Duladier toorzy nowy rząd.
PARYŻ (Pat). Dziś rano prezy- leżność ich sądów.

dent Lebrun polecił byłemu premje- Chautemps prosił Daladier o nie-
rowi Daladierowi misję tworzenia włączanie go do nowej kombinacji
nowego rządu. rządowej.

PARYŻ (Pat). Wyznaczony na Do nowego gabinetu wejdą praw-
premjera p. Daladier zamierza jako- dopodobnie przedstawiciele  roz-
by otoczyć się nowymi ludzmi, wy- maitych ugrupowań, poczynając od
branymi mniej przez wzgląd na ich socjalistów aż do prawicowej grupy
opinje polityczne, a raczej za nieza- Louis Marin'a,

Memerandum angielskie w sprawie
rozbrojenia,

LONDYN (Pat). Brytyjski mini- tego memorandum nastąpi za kilka
ster spraw. zagranicznych Simon |dni, po zaznajomieniu się z jego
oświadczył w poniedziałek po po- |treścią zainteresowanych rządów.
łudniu w Izbie Gmin, że rząd bry-| W uzupełnieniu deklaracji mi-
tyjski uznał, że nadszedł czas dla nistra Simona z miarodajnych kół
sformułowania stanowiską  Wiielkiej informują, że memorandum brytjskie
Brytanji w kwestji prowadzonych doręczone zostało dziś rządom Fran-

  

 Dalszy ustęp swego przemówie-
nia mówca poświęcił sprawie danin
publicznych, przyczem stwierdził,|
że w roku ubiegłym nie było pogor-
szenia się konjunktury, ani tenden-,
cyj do jej spadku. Mówca omawia;
poszczególne daniny, poczem przy-
pomina, że p. minister Zawadzki za-
powiedział w exposć w Sejmie ge-
neralną reformę podatkową na przy-
szłą sesję Sejmu, a jednocześnie za-

rokowań rozbrojeniowych. |cji, Niemiec, Włoch, Stanów Zje-
Rząd brytyjski przesłał przeto w dnoczonych, Belgji i Polski, jako rzą-

dniu dzisiejszym zainteresowanym dom mocarstw najbardziej zaintere-
rządom memorandum, formułujące |sowanych.
stanowisko brytyjskie. Ogłoszenie| г

Sowietg przecioko Niemcóm.

zamknięta i policja od czasu do'

zagranicą 8 zł.

Konto czekowe w P. K. 0. N

KOMUNIK
Według informacyj, zaczerpnię-

tych z miarodajnych źródeł przez
Polską Agencję Telegraficzną, szcze-
góły dzisiejszego tragicznego wypad-
ku przy ul. Wileńskiej przedstawiają
się następująco:

Około godziny 10 rano dozorca

stał zaalarmowany przez przycho-
dnią służącą rodziny Szablińskich,
która nie mogła przedostać się do
mieszkanią Nr. 8, na parterze, zaj-
mowanego przez tę rodzinę, mimo
iż czas dłuższy dobijała się do drzwi
wejściowych.  Dozorca, po stwier-
dzeniu, iż nikt nie odpowiada, za-
wiadomił zkolei o tym niepokoją-
cym fakcie policję. Po przedosta-
niu się do mieszkania przez okno,
znaleziono już tylko stygnące zwłoki
Michała Szablińskiego, jego żony i
córki. W jednym z pokoi 3-pokojo-
wego mieszkania Szablińskich znale-
ziono w łóżku zwłoki córki Szabliń-
skiego, 15-letniej Eugenji z raną po-
strzałową w głowie. Dalej, w sy-
pialni leżały na łóżku zwioki żony
Szablińskiego Klaudji, lat 35, rów-
nież z raną postrzałową w głowie.
Obie ofiary były w bieliźnie. Zwło-
ki samego sprawcy podwójnego za-
bójstwa znaleziono w fotelu, oparte
o poręcz; stwierdzono, że po zamor-
dowaniu żony i córki Szabliński
usiadł w fotelu i tam popełnił samo-
bójstwo wystrzałem w głowę. Obok
fotela leżał rewolwer. W pozosta-
wionej kartce Szabliński
przekazanie mebli swej siostrze Ja-
dwidze Machowieckiej. Wszystkie

prosi o

| zwłoki były jeszcze ciepłe, co świad-
czyłoby o tem, że tragedja nastąpiła
w godzinach rannych, przed godz.
10-tą, niezadługo przed jej ujawnie-
niem. — Ponadto ustalono, że tego
dnia nieco wcześniej przed służącą
przychodził z biura woźny, chcąc
zapytać o przyczynę opóźnienia Sza-
blińskiego; ponieważ nie otwierano
mu drzwi, po chwili wrócił do biu-
ra. — Po ujawnieniu tragicznego wy-
padku na miejsce przybyły nie-
zwłocznie władze sądowe i policyj-
ne, które pod kierownictwem p. wi-
ceprokuratora Janowicza wszczęły
energiczne śledztwo, — Samobójca
a zarazem morderca swej żony i
córki liczył lat 54. Był urzędnikiem
VIII stopnia służbowego w Izbie
Skarbowej w Wilnie. Żona Klaudja,
jak już nadmieniliśmy, miała lat 35;
córka Eugenja, mająca lat 15, była
uczenicą gimnazjum S. S. Nazareta-
nek. — Szabliūski cieszył się u
władz przełożonych dobrą opinią,
koledzy zaś darzyli go sympatją. Nie
groziła mu bynajmniej redukcja —
jak to mylnie podał dodatek nad-
zwyczajny ,„/Ostatnich Wiadomości*,
skonfiskowany przez władze za po-
dawanie niezgodnych z prawdą in-
formacyj. Nie było przeciw niemu
żadnych dochodzeń — ani ze strony
władz sądowych, ani też jego władz
przeiożonych. Szabliński prowadził
w lzbie Skarbowej dział, nie mający BERLIN (Pat).. Korespondent pa-
nic wspólnego z kasowością. Jak to

Bufet na miejscu.

domu Nr. 36 przy ul, Wfileńskiej zo-|

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.
r. 80137.

  

Wojewody, Wileńskiego Władysława Jaszczołta

Doroczny Bol Szkoły Nauk Politycznych © Gilnie.
Akademicy 2,50 zł. Wspaniałe dekoracje sal

 

Tragedja przy ul. Wileńskiej
Podwójne zabójstwo i samobójstwo.

AF P.A: T
kurator, wszelkie będące w kompe-
„tencji Szablińskiego sprawy urzę-
„dowe były w najzupełniejszym po-
„rządku. — Zapowiadane było prze-
niesienie Szablińskiego na inne, rów-
|norzędne stanowisko, nie było nato-
|miast mowy o jego redukcji. — W,
toku dalszych dochodzeń stwier-
dzono, że Szabliński był ostatnio w
|kłopotach finansowych, w związku
z zaciąganiem licznych zobowiązań,
których nie mógł uiścić. M. in.
stwierdzono, iż Szabliński musiał
płacić weksle, które w swoim czasie
zażyrował innym osobom. Dalej oka-
zało się, iż Szabliński miał. własny
dom na Jerozolimce, który z powodu
niewywiązania się z długu banko-
wego w sumie zł. 16.000 wystawiony
miai być w najbliższym czasie na
licytację.  INajprawdopodobniej te
właśnie trudności finansowe dopro-
wadziły Szablińskiego do tak silne-
go rozstroju nerwowego, iż dokonał
swego czynu.

Zwłoki przewieziono do kostnicy.
Pogrzebem zajmie się Koło Skar-
bowców, przy udziale rodziny.

KOMUNIKAT STOW. URZĘDNI-
KÓW SKARBOWYCH.

W; związku z nadzwyczajnym do-
datkiem jednego z pism wileńskich
z dnia 29 stycznia br. w sprawie tra-
gicznego wypadku w mieszkaniu ś, p.
kol. Michała Szablińskiego, urzędni-
ka Izby Skarbowejj Zarząd Koła Wi-
leńskiego Stowarzyszenia Urzędni-
ków Skarbowych, jako reprezentant
ogółu urzędników skarbowych mia-
sta Wilna, oraz jako rzecznik ich in-
teresów zawodowych, oświadcza co
następuje:

Nie jesteśmy powołani do doszu-
kiwania się przyczyn powyższego
tragicznego wypadku, stwierdzić
jednak z całą stanowczością musimy,
że ś. p. kol. Szabliński zredukowa-
nym nie był, ani też, jak nam wiado-
mo, redukcja jego nie była zamie-
rzana.

Podawanie do wiadomości opinji
publicznej niesprawdzonych  oko-
liczności, nie pozostających w .żad-
nym związku z tak tragicznym wy-
padkiem, winno być kategorycznie
napiętnowane,

Nadmieniamy, że łączenie w po-
zostawionej przez, denata notatce
przyczyny śmierci z osobą Pana Pre-
zesa Izby Skarbowej w Wilnie jest
dla nas niezrozumiałe, gdyż stosunek
Prezesa, jako zwierzchnika i czło-
wieka do urzędników, oraz do Sto-
warzyszenia  Urzędników  Skarbo-
wych jest zawsze nacechowany jak-
największą życzliwością.

Stwierdzamy również, iż osoba
ś. p. Michała Szablińskiego była po-
wszechnie szanowaną i cieszyła się
wśród  skarbowców jaknajlepszą
opinją, Zgon kochanego Kolegi po-
zostawił niezatarty smutek wśród
ogółu Kolegów i Przełożonych.

Za Zarząd:
Sekretarz:

K. Antoniewicz.

 

 

 
Wiceprezes:
M. Korecki.

wu ministra skarbu na budżet po-
szczególnych resortów, z wyjątkiem
Ministerstwa Spraw Wojskowych,
która podlega innym kryteriom po-

powiedział wniesienie
szym czasie projektu ustawy,

w najbliż-
i

praszczając podatek gruntowy. Dru-
ga reforma ma dofyczyć ordynacji

ryski „Koelnische Ztg.* donosi, że
rząd sowiecki czyni w drodze dy-
plomatycznej starania, aby śkłonić
Francję do odrzucenia żądań nie-
mieckich. Dyplomaci sowieccy mieli

że Rosja Sowiecka byłaby gotowa zresztą stwierdził osobiście p. pro-|
wstąpić do Ligi Narodów celem po-|
parcia stanowiska' francuskiego w|1222-25 737595 I III IO

MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKAkwestji rozbrojenia i że można bę-
dzie również liczyć na pozyskaniei 3 datkowym. Wspominając o kwestii

emerytalnej, pos. Hołyński w:ypowia-
da pogląd, że jeżeli któryś z mini-
strów chce przenieść na emetryturę
urzędnika, który jeszcze nie ma wy-
służonych pełnych praw emerytal-
mych, to powinien uzysłkać na to
aprobatę ministra skarbu, iktóry albo
zgodzi się na to emerytowanie, albo
winien mieć możność umieszczenia
tego urzędnika w innych częściach.

Przechodząc do sprawy ustawy|
uposażeniowej, która wchodzi w ży-|
cie z dniem 1 lutego, referent oma-
wia zmiany w budżecie, które zajdą

„

 

"Nowy d-ca K. O. P.
Telefonem od własnego korespondenta.)

podatkowej, któraby miała uprościć
wymiar.

Po przemówieniu referenta pos.
Czetwertyński z Kl. Narodo-
wego twierdzi, że preliminowane

j wpływy z poszczególnych podatków
nie są w wielu wypadkach realne.
Mówca uważa, że rolnictwo jest
madmiernie obciążone, przy łagod-
nem  potraktowaniu przemysłu i
apeluje do ministra skarbu o wydat-
niejszą pomoc dla rolnictwa,

Na tem przewodniczący zarządził
|przerwę do godziny 17-ej.

 
 

į|lila

"Į pomoc położniczą, dostarczanie le-

WARSZAWA. Komendantem Korpusu Ochrony Pogranicza miano-
wany został pułkownik Szyszke-Bohusz.

poparcia Ameryki w tej sprawie,
dać na Quai d'Orsay do zrozumienia, !

 

Rozporządzenie © pomocy lekarskiej i ulgach
kolejowych,

WARSZAWA' (Pat). № dniu danie djagnostyczne.
wczorajszym Rada Ministrów uchwa- Ponadto uchwalono rozporządze-

rozporządzenie o państwowej nie o ulgach dla funkcjonarjuszów
pomocy lekarskiej dla funkcjonarju- | państwowych, sędziów, prokurato-
szów państwowych, sędziów w są-|rów, asesorów i aplikantów sądo-
dach powszechnych i administracyj- |wych, oraz dla funkcjonarjuszów i
nych, prokuratorów, oficerów i sze- |szeregowych policji państwowej i
regowych policji państwowej, straży |straży granicznej przy przejazdach
granicznej, policji województwaśląs- kolejami państwowemi, Ulgi te, roz-
kiego, członków ich rodzin i emery- szerzone również na pracowników
tów. Wledług rozporządzenia pań- |państwowych kontraktowych i pro-
stwowa pomoc lekarska obejmuje |wizorycznych, wynosić będą 50 proc.
porady lekarskie, pomoc lekarską, |taryty, która obowiązywała do dnia

1 stycznia r. b. Ulgi dla oficerów
karstw, leczenie w zakładach leczni-|i szeregowych policji państwowej,
czych, leczenie terapeutyczne i ba-|policjj województwa śląskiega oraz  

ZEBRANIE DYSKUSYJNE
odbędzie się dn. 31 stycznia o godz. 20ej przy ul. Orzeszkowej 11-19

Referat p. t.: «Egoizm Narodowy»
wygłosi kol. N. GRABOWSKI.

 

Młodzież w szeregach narodowych!
Trzeci Kurs Kandydatów Młodzieży

Wszechpolskiej
rozpoczyna się w dniu 30.1 1934 r. w lokalu Stronnictwa Narodowego
przy ul. Orzeszkowej 11 o godz. 20-ej,

Zarząd Ak. Zw. Młodzież Wszechpolska U. S. B.

straży granicznej wynosić będą 80 kacji z grudnia ub. r. żonom funkcjo-
do 83 proc. stawek taryfy normalnej, narjuszy państwowych przysługują
obowiązującej do 1 stycznia 1934r. ulgi przy przejazdach na kolejach
Przypomnieć należy, że zgodnie z te same, jakie przysługują funkcjo:
rozporządzeniem ministra komuni- |jnarjuszom państwowym, :

`

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr.50,
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ы "nych przyczyn,

r ° °

Pod šwiežem
Šie

wrazeniem.
Miasto nasze poruszone zostało

wczoraj do głębi straszną tragedją,

która rozegrała się przy ulicy Wi-

leńskiej, a której ofiarą padły trzy,

życia ludzkie.
Przyczyny podwójnego zabójstwa

i samobójstwa, mimo zostawionego

podobno przez ich sprawcę listu czy

notatki, urzędowo nie zostały jesz-

cze dokładnie sprecyzowane, co

oczywiście nie przeszkadza kurso-

waniu najrozmaitszych pogłosek.

(Wydany przez jedno z pism miejsco-

wych specjalny dodatek, w którym

| podano taką pogłoskę, został przez

władzę skonfiskowany — jah opiewa

półurzędowy komunikat Polskiej Ag.

Tel. — „za podanie niezgodnych

z prawdą informacyj.

Jedno tylko na podstawieoficjal- | tam bowiem wyraźnie, że przyjęte dotych- |

nych danych można zdaje się z pew-

nością stwierdzić, iż przyczyną

straszliwego czynu były sprawy ma-

terjalne, przyczem jednak również

stanowczo odrzucić należy uwła-

czającą pamięci nieszczęśliwej ofia-

ry plotkę o tem, jakoby w gręwcho- |

dziły jakieś nadużycia, rzekomo

przez denata popełnione.  Świa-

dectwo, jakie wystawiają mu w

swym liście zbiorowym koledzy,

przeczy temu stanowczo.

Pismo nasze nie uganiało się

nigdy za sensacją, samobójstwa po-

mijamy z zasady, ze względu na za*

raźliwy ich charakter, psychozę,

którą wywołują w społeczeństwie.

Jeżeli w danym wypadku czynimy

wyjątek, jeżeli, nie ograniczając się

do kilkuwierszowej notatki kroni-

karskiej,j wysuwamy sprawę na

czoło numeru, to nie ze względu na

jej wyjątkowo sensacyjny charakter

‚ i zainteresowanie, jakie zbvdziła w

najszerszych kołach ludności miej-

scowej, ale ze względu na zastrasza-

jący wzrost samobójstw w całej

Polsce, o czem niestety z całą, wła-

ściwą sobie wyrazistością świadczą

cyfry statystyczne z lat ostatnich.

To już nie są wypadki spora-

dyczne, jakie zawsze i wszędzie się

zdarzały — to objaw choroby spo-

łecznej, której przyczyny muszą być

dokładnie zbadane, by móc przy-

stąpić do jej leczenia.
Jeżeli więc chodzi o p:zyczyny

popełnianych obecnie samobójstw,

to w bardzo tylko nielicznych wy-

padkach rolę grają motywy roman-

tyczne — olbrzymia większość spo

wodowana jest względam: materjal-

nemi: głód, ostateczna nędza lub

obawa przed nędzą, bezrobocie, do-

mniemana czy istotna krzywda ze

strony przełożonych, groźba reduk-

cji, bankructwo, groźba utraty war-

sztatu pracy, czy to rolnego, czy

w rzemiośle, czy w handlu, sprawy

podatkowe, damoklesowy miecz se-

kwestrów, licytacyj — oto najpospo-

litsze dziś przyczyny samobójstw,
jak je regestrują suche komunikaty

policyjne.

W wypadku wczorajszym ofiarą

zabójczego i samobójczego czynu

padła rodzina urzędnika (nawet nie

najniższej kategorji). Nie przeczymy

bynajmniej, że warunki życiowe na-

szych urzędników, zwłaszcza jeżeli

chodzi o szersze ich warstwy, są

bardzo a bardzo ciężkie. Ależ przed

wojną w naszym tu kraju karjera

- urzędnika była wogóle dla nas zam-

knięta, natomiast musieliśmy z na-

szych środków utrzymywać całą

wielotysięczną armję nasłanych nam

obcych urzędników. Mimo to wa*

runki życiowe przedwojenre były

bez porównania lżejsze, człek z ła-

twością znajdywał pracę i chleb

bądź to w wolnych zawodach, na

roli, w handlu i przemyśle.

Dziś, skutkiem tyle razy omawia-
wszystkie niemal

drogi są zamknięte, wszędzie panuje

zastój i depresja, nawet ci, którzy

|. przed wojną uchodzili za ludzi bo-

gatych, właściciele majątków ziem-

| skich, nieruchomości miejskich, ka-

pitałów, dziś często są nędzarzami.

Żaden stan, czy to urzędniczy czy

- inny, nie jest wyjątkowe  upośle-

E "dzony i pokrzywdzony, wszystkim

dzieje się źle, wyjątek stanowi naj-

wyżej garść wybrańców losu, któ-

rym się dobrze dzieje.

A jednak nie mylił się ani prze-

sadził poeta, pisząc ongiś: „Polska,

ziemio tak bogata, że wykarmiłabyś

pół świata..."

Polska istotnie należy do najbo-

|gaciej przez przyrodę obdarzonych

| krajów: oprócz ziem żyznych, ol-

- brzymich obszarów leśnych, posiada

skarby kopalniane, posiada dość

- krzepkich rąk do roboty, może być
m. z O ai ZAJE

vid i :

„DZIENNIK MILENŃSKI

z prasy
Pakt o nieagresji,

| Aczkolwiek głównym tematem

|artykułów prasowych pozoslaje na-

|dal sprawa „przegłosowania tez p.

Cara na ostatniem posiedzeniu sej-

mowem, to jednak, nie chcąc nużyć

czytelnika, pozwolimy sobie zwró-

cić jego uwagę na sprawy polityki

zagranicznej.

Żaczynamy od paktu o nieagresji,

który został podpisany w owym „hi-

storycznym” dniu 26 bm.
Przedewszystkiem

prasie odpowiedzi na pytanie: czy

pakt ten nie przyczyni się do rozluź-

nienia naszego sojuszu z Francją?

Na pytanie to odpowiada „Gaze-

ta Warszawska” w sposób następu-

jący. a 0)
„Z tekstu deklaracji, podpisanej przez

przedstawicieli Polski i Niemiec wynika

wyraźnie, że układ berliński nie zmienia w

niczem stosunku Polski do państw innych i

instytucyj międzynarodowych. Powiedziano 
czas przez obydwa państwa w stosunku do

innych zobowiązania międzynarodowe „nie

są w sprzeczności z niniejszą Deklaracją i

tę Deklarację są naruszone”.

,Ustęp powyższy podkreśla komunikat u-

rzędowej agencji francuskiej (Havasa), w

którym czytamy, że ,„koła miarodajne (fran-

| cuskie) wyrażają zadowolenie, iż Polska,

państwo zaprzyjaźnione i sprzymierzone,

przyczynia się do dzieła pokoju i wzmacnia

swe stanowisko przez nowe gwarancje bez-

pieczeństwa”'...

Również w „Gazecie Warszaw-

skiej” znajdujemy odpowiedź na py-
tanie, czy podpisanie paktu będzie

dla Polski w skutkach dodatnie.
„Dłuższy okres pokoju jest dla nas wy-

soce pożądany, dlatego też uznać musimy

za dobry każdy krok, każdy zabieg, który

wytwarza większe możliwości pokojowego

wspołżycia naszego z bezpośrednimi sąsia-

dami. Za taki krok zaś

nieagresji, podpisany w Berlinie."

Zmiany we Francji.

Drugie zagadnienie polityki za-
granicznej, które emocjonuje dziś

opinję publiczną, to sprawa afery

Stawiskiego, a  przedewszystkiem

| tych skutków, jakie ona wywołała.

Rząd p. Camilla Chautemps'a, po

|kilkakrotnem odparciu ataków par-

|lamentarnych oraz oburzonej opinji

|publicznej (demonstracje uliczne),

zmuszony jednakże zostai podać się

do dymisji,

O tem, jak do tego doszło i co

może z tego wyniknąć czytamy w

„ABC“.
„Zrzucenie z pokładu 8.13? ministra

Dalimier'a, bezpośrednio wmieszanego w

sprawę, nie wystarczyło. Za trzema nawro-

tami rozprawy Izby Deputowanych, w któ-

rych posłowie prawicy, jak pp. Ybarnega-

ray i Henriot, wodzili rej, domagały się

światła, światła i światła. P. Chautemps

zdołał się obronić przed wnioskami o ko-

misję śledczą i trzykrotnie uzyskiwał głosa-

mi lewicy wyrazy zaufania na rzecz prowa-

dzenia dochodzeń przez sam rząd. Po każ-

dem zwycięstwie był słabszy i już w ostat-

nich trzech dniach musiał się godzić na ko-

misję śledczą, której skład ustaliła komisja

regulaminowa we wniosku na pełną lzbę.

Aż tu magle onegdaj, wypłynął na

wierzch udział ministra sprawiedliwości p.

Raynaldy'ego w innej nieczystej sprawie fi-

nansowej zprzed kilku lat.“

Siła złego, dwóch na jednego.
„Po p. Dalimier p. Raynaldy. P. Chau-

temps nie mógł się utrzymać.

Obok sprawy wykrycia i ukarania na-

przez nie

Narodowcy

W Starogardzie na Pomorzu od-
były się wybory wiceburmistrzai
ławników. Wiceburmistrzem został

kandydat klubu narodowego, Ja-

cobson, a ławmikami dwóch naro-
dowców i jeden sanator.

Pierwszy prezes Najwyższego

Trybunału  Administracyjnego dr.

Włodzimierz Orski ustępujt ze swe-

go stanowiska. Prezes Orski złożył

na ręce premiera prośbę o przenie-

sienie go w stan spoczynku, wobec

przekroczenia granicy wieku 70 lat i

posiadania odpowiedniej wysługi lat

pod każdym względem samowystar-

czalna. <

Jeżeli mimo to olbrzymia więk-

szość cierpi i narzeka, muszą być

tego przyczyny. Do najgłówniejszych

zaliczamy fatalny wpływ psychiki

wschodniej, którą, mimo naszego eu-

ropejskiego charakteru, przejęliśmy

się czasu niewoli. Więc bierność

(„niesoprotiwlenie złu”), niezarad-

ność, niewolniczość, brak odwagi cy-

wilnej, brak zmysłu organizacyjnego,

solidarności, gdy każdy stara się w

pojedynkę jakkolwiek siebie zabez-

pieczyć nie dbając o bliźniego, nie

pamiętając o tem, że co tobiedziś,

to mnie z konieczności jutro spotka.

Niezrozumienie zasady, że dobrobyt

i pomyślność jednostki może się mie-

ścić jedynie w dobrobycie i pomy-

ślności całej gromady. Niezrozumie- 
 

szukamy w

uważamy pakt o!

nie tego, że lepszą dolę zdobyć so-

dużyć, a w szczególności politycznych w
nich udziałów, która potoczyła się nieubła-

ganie, istnieje sprawa polityczna: czy u-

trzyma się większość lewicowa, tj. rządy

radykalno społeczne z ubocznem poparciem
socjalistów, czy też przesunie się większość

ku środkowi.
Rządy w dotychczasowym układzie są w

„każdym razie głęboko podcięte i pytanie nie

brzmi już, czy się skończą, ale bodaj tylko,
„czy trochę wcześniej czy trochę później u-

łoży się inne oparcie.

Szybkie zaś uporanie się z brudami,

którego kraj żąda, jest potrzebne dla swo-
bodnego rozwinięcia działalności Trancji na

gruncie międzynarodowym”.

Perspektywy chińskie,

Wreszcie przerzucamy się na in-
ny kraniec świata — do Chin, gdzie
rzeczywiście toczą się wypadki
'znaczenia dziejowego.

Znany już naszym czytelnikom pi-
sarz wojenno-polityczny gen. Roman
Jasieński zamieszcza na łamach
„Kurjera Warszawskiego” obszerny
'artykuł, w którym twierdzi, iż je-
|steśmy obecnie świadkami rozkładu
| Imperjum Chińskiego.

ny stanowiąc pewną całość cywili-
zacyjną jednakże nigdy nie stanowiły
państwa jednolitego. Wprawdzie Chi-
ny w swych dziejach nieraz przecho-
dziły przez dłuższe, bo po kilkadzie-
siąt lat trwające, okresy zamieszek,
ale zawsze z nich wychodziły zwy-
cięsko. Można byłoby więc mieć
nadzieję, że i na ten raz kryzys mi-
nie szczęśliwie. Ale .

„Tego rodzaju nadzieję przekrešla je-

den czynnik, którego nigdy poprzednio nie
notowano. Jest nim hasło, które po wojnie
Europejskiej wstrząsnęło posadami wszyst-

lkich państw — hasło samostanowienia i

wyzwolenia narodów. Zrealizowane w

Europie, odbiło się ono echem po całej kėli

ziemskiej i znalazło oddźwięk w sercach
wszystkich ludów białych, czarnych,
czerwonych czy żółtych.”

Na to, co się dzieje obecnie na
Dalekim Wschodzie, należy patrzeć
właśnie pod tym kątem widzenia,

„Myli się mocno ten, kto powstanie

państwa Mandżukuo zwala tylko na barki
zaborczości polityki japońskiej. Wystarczy
przypomnieć sobie, z jak drobnemi siłami

—w obliczu wielkiej armji Czang Hsu-Lian-

ga — dokonali Japończycy podboju i wy-
zwolenia Mandżurji. Zwycięstwu  japoń-
skiemu torował drogę nie tyle bagnet, ile

sympatja społeczeństwa mandżurskiego, któ

re w dążeniu do niepodległości znalazło w

Japonji najbardziej pewnego, bo działające-

go we własnym interesie, sojusznika.”

Te same dążenia obudziły się już
i w Mongołach.

„Nietylko Mongolja Wewnętrzna, užą-
leżniona dotąd od Chin, ale i Zewnętrzna,
wchodząca w skład republiki Sowieckiej,

zwracają swe oczy ku Japonii, by przy jej

pomocy przeistoczyć się w jedno państwo
mongolskie. Ostatnie posunięcia wojsk ja-

pońskich na północ od Pekinu w prowincji

Czarchar, mające na celu odcięcie Chin od

ostatniej drogi łączącej Chiny z Mongolją

Zewnętrzną — Pekin — Kałgan -- Urga, są
wielce znamienne.

Imperjum Chińskie na naszych oczach

rozpada się na części składowe. Rdzenne

Chiny nie mogły powstrzymać b'egu wypad-
ków. Nie mają po temu ani sił fizycznych,
ani sił atrakcyjnych. Przynależność do Chin
nie stanowi dziś przyjemności, oderwanie

zaś się od nich gwarantuje spokój i możli-

wość rozwoju.” 
LLSAIR PZŁ ETOWE S ITTITT RZTZRZERCTTERE

zwyciężają
Zarządy miejskie na Pomorzu.

| Rada miejska w Świeciu dokona-

lła wyboru wiceburmistrza i ławni-
|ków. Wiceburmistrzem jednogłośnie

|obrano p. Donarskiego, ławnikami
dwóch radnych z klubu narodowego

jų jednego z sanacji.

 

Ustąpienie prezesa N. T. A.
"niezbędnej do uzyskania zaopatrze-
nia emerytalnego.

Nominacja następcy przewidzia-

na jest w pieswszych dniach lutego.

Jak wiadomo stanowisko to objąć

ma dr. Hełczyński, dotąd szef kan-

celarji cywilnej Pana Prezydenta
RP.

ii i

"bie możemy jedynie wspólnym, zgo-

dnym wysiłkiem i że nas pod tym

względem nie wyręczy żaden rząd,

żaden dyktator czy monarcha, na

którego byśmy chcieli zepchnąć tro-

skę o nasz byt.

1 jeszcze jedno: niedawno czyta-

liśmy w depeszy z Indyj, jak ludność

masowo rzucała się pod koła pocią-

gu, chcąc w ten sposób zaprotesto-

wać przeciwko jakiemuś tam zarzą-

dzeniu władzy brytyjskiej. Jest to

typowo wschodnie.

A czemże są nasze tak liczne sa-

mobójstwa, jeżeli nie takim samym

protestem przeciwko takim lub in-

nym niedomaganiom naszego życia

i ustroju społecznego? — Zamiast

wziąć się z losem za bary, wyplenić

z niwy ojczystej zło z korzeniem —

pociągu. J. 0. 

Wychodzi on z założenia, że Chi-ye

Wielka mowa Stalina
o polityce zagranicznej.

MOSKWIA. (Pat). Stalin wygłosił stopniowo zanikać i zastąpiły je sto-'zwyciężają, wówczas gdy przedsta-

na kongresie Kompartji Ž. 5. 3. R.

wielkie przemówienie, w którem po-

ruszył _ najważniejsze zagadnienia

gospodarcze i polityczne Źwiązku

Jdowieckiego i zagranicy.

Omawiając okres ostatnich trzech

lat, Stalin stwierdza, iż okres ten

charakteryzuje trwanie
kryzysu gospodarczego

sunki zbliżenia. Nie chodzi tylko o
to, że podpisa:isšmy pakty nieagresji
z temi krajam:;, chociaż sam lakl
podpisania paktu jest wydarzeniem
o wielkiem znaczeniu. Chodzi prze--
dewszystkiem o to, że atmosiera,

zatruta przez wzajemną nieufność,
, zaczęła wyjaśniać się. Nie oznacza:
to oczywiście, że powstające zbliże-

"wiciele dawnego kierunku
się w nieiasce. Słynna
dekiaracja Hugenberga w Londynie
nie jest czemś przypadkowem.  Po-
dobnie, jak zuane oświadczenie Ro-
senberga, kierownika polityki zagra-
nicznej stronnictwa, które rządzi w

Niemczech.
Stalin podkreśla następnie zna-

znajdują

oraz pogorszenie się stosunków mię- nie można uwazżać za wystarczająco czenie nawiązania normalnych sto-

dzy państwami
sytuacją wewnętrzną w tychkołach.

Wojna Japonji przeciwko Chinom
i okupacja Mandżurji pogorszyły sto-
sunki na Dalekim Wschodzie.
Zwycięstwo faszyzmu w Niemczech

kapitalistycznemi i pewne i gwarantujące ostateczne po- sunków między

wodzenie.  Nieprzewidziane — му Związkiem Sowieckim i Stanami
padki i Zjednoczonemi.

| zygzaki polityki nowej Polski, Omawiając stosunki
gdzie tendencje antysowieckie są| angielsko-sowieckie,
jeszcze silne, nie mogą być uważane iStalin przypomina ograniczenia, na-

oraz idea rewanżu spowodowały na- za wykluczone. Ale poprawa wna- łożone na eksport sowiecki, które

prężenie stosunków w Europie.

Wyjście Niemców i Japonji z Ligi
Narodów

dały nowy impuis do zbrojeń i przy-
gotowań  wojenno + imperjalistycz-
nych, Tendencje rozbrojeniowe u-
stąpiły miejsca tendencjom do zbro-

Temu chaosowi — twierdzi Sta-
lin — przeciwstawia się Związek
Sowiecki, który odosobniony prowa-
dzi dzieło

budownictwa socjalistycznego
i walczy o utrzymanie pokoju,

Analizując kryzys gospodarczy w
krajach  kapitalistycznych, Stalin,
pesymistycznie ocenia możliwość
zwalczenia tego kryzysu, chociaż
twierdzi, że
w procesie kryzysowym przemi

punkt kulminacyjny
i obecnie następuje okres depresji,
która jednak nie doprowadzi do po-
prawy sytuacji ekonomicznej,

Stalin oskarża polityków
jalistycznych

© zamiary wojenne,

imper-

które mają być wyjściem z obecnej, ch !

sytuacji. Plany organizacji wojny są! Nie możemy jednak zgodzić się na!

rozmaite. Jeden z tych planów o-
party jest na teorji, że wojnę powin-
na organizować rasa wyższą. Po-
wiedzmy — mówi Stalin — rasa nie-
miecka przeciwko rasie niższej,
przedewszystkiem przeciwko  sło-
wianom, Rasa wyższa powołana jest
bowiem do zapładniania rasy niższej|
i do rządzenia nią. Inne plany snują;
grupy, które chcą zorganizować woj-
nę przeciwko Sowietom, aby podzie-
liė ich ziemie. Myślą tak nietylko
pewne koła militarystyczne Japonii,
ale także niektórzy kierownicy pew-
nych państw europejskich. Stalin
zapowiada, że w razie takiej wojny
przeciwko Sowietom wybuchną na
tetenach państw imperjalistycznych
rozruchy robotnicze i rewolucje so-
cjalne, które doprowadzą do obale-
nia kapitału.

Przechodząc do omawiania
stosunków Związku Sowieckiego z

państwami kapitalistycznemi,
Stalin stwierdza, iż w atmosferze

szaleństwa przygotowań wojennych

szych stosunkach nie zależy od tego,
co przyniesie przyszłość. Odgrywa
również rolę zmiana polityki nie-
'mieckiej, w której odbiły się wzra-
stające tendencje
„imperjalistow niemieckich do
į wanżu,

re-

1 * 4 . + Pi * |
Niektórzy nie:nieccy mężowie stanu
„mówią, że Związek Sowiecki skiero-
wał obecnie swą politykę ku Francji

'i Polsce, że z wroga traktatu wersal--
skiego Źwiązek Sowiecki stał się je-
|go zwolennikiem, że zmiany te nale-
lży tłumaczyć powstaniem ustroju
„łaszystowskiego w Niemczech. Jest
to nieprawda. Jesteśmy dalecy od
zachwytu nad niemieckim ustrojem
faszystowskim, Nie chodzi jednak o
|faszyzm włoski, który nie był prze-
szkodą do ustzlenia jak najlepszych
stosunków między Związkiem 50-
wieckim i Włochami.

Nie może być mowy o zmianie
naszych stosunków wobec

traktatu wersalskiego .
My, którzy pzzeżyliśmy hańbę  po-
koju w Brześciu, nie możemy za-
chwycać się traktatem wersalskim.

to, aby świat popchnięto ku nowej
przepaści z powodu traktatu wersal-
Iskiego. To samo dotyczy rzekomo
nowej orjentacji Związku Sowiec-
kiego. Nigdy nasza polityka nie była
zorjentowana w kierunku Niemiec,
podobnie nie jest zorjentowana o-
becnie w kierunku Polski i Francji.
Jedyną orjentacją naszej politykii

| przedmiotem teraz jest Związek So-
wiecki. Jeżeli interesy Związku So-
wieckiego wymagają zbliżenia z
tym lub innyra krajem, któremu nie
zależy na zerwaniu pokoju, idziemy
ku niemu bez wahania.

Nie chodzi jednak o to. Chodzi o
zmianę polityki niemieckiej,

Przed dojściem do władzy obecnych
polityków niemieckich i szczególnie
po objęciw przez nich władzy rozpo-
częła się walka między dwoma kie-
runkami politycznemi między
dawną polityką, której wyrazem by-
ły traktaty, zawarte między Sowie-
tami i Niemcami i polityką nową,
przypominającą w głównych zary-

 
Związek Sowiecki w dalszymciągu sach dawną politykę cesarza nie-

trwa na stanowisku pokojowem, mieckiego, który przez jakiś okres

walcząc o utrzymanie pokoju i idąc czasu zajmował Ukrainę, rozpoczął

na spotkanie krajów, które wypo- pochód przeciwko Leningradowi i

wiadają się za pokojem. Na tej pod- zamienił kraje bałtyckie na pozycje

stawie Związek Sowiecki rozpoczął wypadowe dla tej kampanji. Ta no-

|coprawda zostały odwołane, ale nie-
przyjemne ich następstwa dają się
'jeszcze odczuwać. Stalin występuje
'również przeciwko konserwatystom
, angielskim, wspominając o atakach
„tego stronnictwa przeciwko Sowie-
| tom,
|. Stosunki Sowietów z Japonją
'nie są najlepsze, Pewna część prasy
wojskowej japońskiej mówi Oo ko-
nieczności wojny przeciwko  Związ:
kowi Sowieckiemu, o aneksji wy-
brzeża morskiego. Rząd japoński za-
miast przywołać do porządku pod-
'żegaczy do wojny, udaje, iż go to
wcale nie obcnodzi, Nie trudno zro-
zumieć, że podobne wypadki wytwa-
rzają atmosterę nieułności i niepew-
ności. — W dalszym ciągu będziemy
usiłowali prowadzić politykę poko-
|jową, aby poprawić nasze stosunki z
| Japonią. Nie wszystko jednak zale-
ży od nas wyłącznie. Musimy więc
jednocześnie bronić nasz kraj przed
nieprzewidzianemi wydarzeniami i
byc gotowymi do obrony przed na-
paścią.

Nasza polityka zagraniczna jest
polityką pokoju i wzmocnienia sto-
|sunków handlowych ze wszystkiemi
| krajami. Związek Sowiecki nie ma
zamiaru nikomu zagrażać, ani niko-
|go atakować. Wypowiadamy się za
|pokojem, bronimy sprawy pokoju.
Nie obawiamy się jednak gróźb i je-
steśmy gotowi odpowiedzieć na u-
derzenia — uderzeniami. Ci, którzy
|spróbowaliby zaatakować nasz kraj,
spotkają się z oporem, który nauczy
ich, aby nie pchali swego nosa w
nasze sprawy.

W. części przemówienia
o sytuacji wewnętrznej

kraju Stalin oświadczył, iż omawia-
ny okres daje obraz ciągle wzrasta-
jącego rozwoju gospodarstwa i kul-
tury narodowej. Zwiększyła się in-
westycja kapitalu, dochody narodo-
we i produkcja rolnicza, chociaż da-
je się zauważyć duży spadek stanu

i
i

 

liczebnego koni i bydła, Wzrosły
zarobki i zmniejszył się analiabe-
tyzm.

Stalin podkreśla konieczność
zwrócenia jak największej uwagi na
zagadnienia obrotu towarowego i
lepsze funkcjonowanie komunikacji,
która ujawnia poważne braki.
Przemówienie swe zakończył Sta-

lin apelem do dalszych wysiłków nad
wykonaniem drugiej 5-letki, nawołu-

kładą biernie swe szyje pod koła |,

kampanję o :
zawarcie paktów nieagresji i pak-

tów, określających napastnika.

Kampanja zakończyła się powodze-
niem — faktami, które należy uwy-

datnić, jako czynnik poprawy w

dziele pokoju. Gdzie leży przyczyna
tej zmiany? Gdzie należy szukać
głównego bodźca?  Przedewszyst-
kiem we wzroście potęgi Związku

Sowieckiego. W naszej epoce nikt

nie liczy się z państwami słabemi.

Liczą się jedynie z państwami silne-

mi. Pakty nieagresji zawarto nietyl-
ko z większoścą sąsiadów zachod-

nich i południowych, ale również z

"| Francją i Wlocliami, Pakty, okrešla-
jące pojęcie napastnika, zawarto z

temiż państwami i Małą Ententą.

Na tej samej podstawie utworzyła

się przyjaźń między Zw. Sowiec-
kim a Turcją. Polepszyły się stosun-
ki Związku Sowieckiego z Włochami

i poprawiły się stosunki z Francją i

Polską, oraz państwami bałtyckiemi,

Nawiązano stosunki ze Stanami
Zjednoczonemi i Chinami.

Wśród faktów, stwierdzających

powodzenie polityki _ pokojowej

Związku Sowie_kiego, należy pod-

kreślić dwa wydarzenia o wielkiem
zhaczeniu. Przedewszystkiem mam

na myśli poprzwę stosunków między

Związkiem Sowieckim i Polską, oraz

między Związkiem Sowieckim i
Francją,

co nastąpiło w ostatnich czasach.
Stosunki nasze z Polską nie były
dawniej najlepsze. W. Polsce zabito
przedstawicieli naszych państw. Pol-

ska uważała się za przedmurze

państw zachodnich przeciwko

Związkowi Sowieckiemu. Wszyscy

imperjaliści liczyli na Polskę, jako
na pewną awaugardę w razie ataku

zbrojnego przeciwko Związkowi So-

wieckiemu.
Stosunki iniędzy Związkiem So-

wieckim i Francją nie były lepsze.
Wystarczy przypomnieć historyczne
fakty procesu sabotażystów Ramzi-

na w Moskwie, aby uplastycznić so-
bie całoksztait obrazu stosunków
wzajemnych Związku Sowieckiego z
rancją. Te niepożądane stosunki zaczęły

wa polityka zupełnie wyraźnie zwy-
„ciężyła dawną Nie można uważać
za zarządzenie zwykłego przypadku,
„iż ludzie tej nowej polityki wszędzie

MOSKWA (Pat). Na wczoraj-
szem posiedzeniu XVII kongresu par-
tyjnego odczytano orędzie komuni-
stycznej partji niemieckiej, malujące
w najczarniejszych barwach sytuację
wewaętrzną i gospodarczą Rzeszy
i zapewniającą, że komuniści nie-

PARYŻ (Centropress).
dniach, w Paryżu w towarzystwie
cywilnych inżynierów wygłosił zna-
mienny odczyt o sytuacji międzyna-

rodowej i niektórych aktualnych za-
gadnieniach wybitny uczestnik woj-
ny światowej, późniejszy przywódca
białogwardzistów w południowej
Rosji, generał Denikin, mieszkający
obecnie w Paryżu, gdzie bierze żywy
udział w życiu tamtejszej kolonji.

„Nie ulega wątpliwości — powie-
dział gen. Denikin — že „zadowolo-
ne“ państwa, do których należą
Anglja, Francja, Polska, Czechosło-
wacja, Rumunja i Jugosławja, zupeł-
nie szczerze życzą sobie pokoju, aby
ugruntować swą wewnętrzną  sytu-
ację. Nie można też powiedzieć, by
„niezadowolone' państwa žyczyly
sobie obecnie wojny. Nie dlatego,
że wykluczają tak radykalny środek
dla osiągnięcia swych celów, ale z
powodu braku przygotowania a
wreszcie z powodu niedostatecznie
korzystnej konjunktury,

Pytanie czywoja:Boliis wogóle,
nie jest dla Denikina problemem.
Wskazuje na to, że świat od czasu
odejścia żydów z Egiptu do dnia dzi-
siejszego, to znaczy na przestrzeni 3.582 lat doznał tylko 232 lat poko-
ju. Wydatki na zbrojenia w po-

jąc do wierności sztandarowi socja-
lizmu. ;

Mowę Stalina przyjęto frenetycz-
nemi oklaskami. 
 

Komuniści niemieccy na kongresie
moskiewskim.

mieccy „propagują zbrojne powsta-
nie przeciwko dyktaturze faszystow-
"skiej w celu ukonstytuowania wła-
dzy sowieckiej w Niemczech”, Orę-

| dzie oświadcza zarazem, że w wy*
|padku wojny Niemcy — robotnicy
nie mają czego bronić.
 

Czybedziewojna?
Co mėwi o tem gen. Denikin?

W. tych, szczególnych państwach rosną z ro-
ku na ros, W. roku 1931 świat po-
trzebował np. na przygotowania woj-
skowe wediug danych budżetowych
przeszio 100 miljardów  tranków
trancuskich. Śmiercionośna broń ro-
dzi się z szaloną szybkością. Zda-
niem Denikina kompleks  dzisiej-
szych międzynarodowych stosunków
znów doprowadzi do starć wojen-
nych.

Dla Denikina kwestją tylko po-
zostaje, „kiedy dojdzie do wojny”.
Mówca nie podał ścisłego terminu,
ale przypomniał, że krytycznym ro-
kiem nazywany jest rok 1935, bo-
wiem w tym roku plebiscyt ma za-
decydować o losie zagłębia Saary a
oprócz tego w tym roku wygaśnie ja-
poński mandat nad wyspami Oceanu
Spokojnego. Oprócz tego często
przytacza się, że zmiejszenie liczby
urodzin podczas wojny przejawi się

(mie tylko francuskiej. Przyp. Red.)
a wreszcie do tego czasu zakończo-
ne zostaną wojenne przygotowania
Niemiec itp.

Tak brzmi przepowiednia fa-
chowca wojskowego i aktywnego
uczestnika wojny światowej. Czy sprawdzą się jego przywi-
dywania? ' DA

przy poborach do armji francuskiej.
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KRONIKA.
izba Handlowa Bałtycke-Skandynawska w

Wilnie.
Izba Przemysłowo-Handiowa w Wilnie

komunikuje:

Omawiana od dłuższego czasu sprawa

utworzenia w Wilnie Izby Handlowej Bał-

tycko-Skandynawskiej jako oddziału Bał-

tycko-Skandynawskiej izby Handlowej w

Warszawie, — wstępuje w ostatnie stadjum

realizacji i na dzień 31 b. m. (godz. 7 wiecz.)
zwołuje Izba Przemysłowo-Handlowa w

Wilnie zebranie organizacyjne Izby Bał-

tycko-Skandynawskiej.

Będzie ona miała za zadanie pracę nad

zbliżeniem między Polską a krajami sąsia-
dującemi z nami od północy, w czem Ziemie

Północno-Wschodnie, a w pierwszym rzę-

dzie Wileńszczyzna, są szczególnie zainte-

resowane.

Obrót handlowy z Łotwą i Estonją
zmalał ostatnio bardzo znacznie, na co

wpływają w dużej mierze trudności kon-

tyngentowe i ograniczenia dewizowe. Tym-
czasem istnieją niewątpliwe możliwości za-

równo rozszerzenia listy towarów, stano-
wiących przedmiot wymiany między Pol-
ską a wspomnianemi krajami, jak rów-

nież — zwiększenie rozmiarów obrotów na

poszczególnych pozycjach.

Dla Wileńszczyzny, izolowanej gospo-
darczo od wschodu i zachodu, sprawa oży-

wienia stosunków z temi państwami jest

rzeczą doniosłej wagi; w szczególności

wielkie znaczenie posiadałoby wzmożenie

Dla rozwoju tego tranzytu, który łączy
Wileńszczyznę obok drogi na Gdynię i
Gdańsk, drugiem ramieniem z morzem i

szerokim światem, niezbędnem jest oczy-

wiście usunięcie obu istniejących w tym

względzie utrudnień, oraz pożądane stwo-

rzenie warunków możliwie najbardziej ru-

chowi tranzytowemu sprzyjających.

Problemy wyżej wspomniane oraz sze-

reg innych, wiążących się ze sprawą na-
szych stosunków ekonomicznych z krajami
bałtyckiemi, a bardzo istotnych dla intere-

sów gospodarczych Ziem Północno-Wscho-

dnich — skłoniły grono osób na terenie
Wilna do podjęcia inicjatywy powołania do

życia Izby Handlowej Bałtycko-Skandynaw-
skiej w naszem mieście, które nadaje się

specjalnie na ośrodek pracy nad zbliżeniem
polsko-bałtyckiem ze względu na to prze-
dewszystkiem, że zbliżenie to leży w szcze-
gólnym interesie Ziem Północno-Wscho-
dnich. To też projekt utworzenia Izby Bał-|
tycko-Skandynawskiej w Wilnie, podniesio- |
ny przez grono inicjatorów — w nawiąza-;

niu do akcji podniesienia gospodarczego
Ziem Północno-Wschodnich, prowadzonej

przez Izbę P.-H. w Wilnie, został przyjęty

przychylnie zarówno przez czynniki spo-,

łeczne, jak i rządowe. i

W pracach powstającej Izby Handlowej

Bałtycko-Skandynawskiej wezmą niewątpli-,
wie aktywny udział zarówno kupcy, prze-,

mysłowcy, rolnicy, rzemieślnicy, jak tež wi 
tranzytu przez Łotwę, z czem się właśnie

wiąże wysuwana w ostatnich czasach przez

izbę Przemysłowo-Handlową w Wilnie |

sprawa budowy portu w Drui.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i mgiisto.

Gdzieniegdzie drobny opad. W no-
cy lekki, w górach umiarkowany
mrėz. We dnie temperatura w po:
bližu zera. Słabe wiatry północne.

: DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 1651), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (telef. 3-29) i Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— W dzień imienin Pana Pre

zydenta Rzeczypospolitej. W daniu
1 lutego b. r. w związku z imieni-
nami Pana Prezydenta Rzeczypo-
spolitej prof. Ignacego Mościckiego
w kościele garnizonowym odbęzie
się o godz. 10 nabożeństwo na in-
tencję Pana Prezydenta, z udziałem
przedstawicieli władz wojskowych i
cywilnych. Komenda miasta Wilna
zaprasza tą drogą przedstawicieli
stowarzyszeń i instytucyj społscz-
nych do wzięcia udziału w tem na-
bożeństwie,

SPRAWY WOJSKOWE.
— Listy poborowych. Referat

wojskowy Zarządu miasta przystą-
pił już do segregacji poborowych
rocznika 1913-go według nazwisk i
komisarjatów. Ułożone w ten spo-
sób listy poborowych będą przedło-
żone do zatwierdzenia prezydentowi
miasta, a następnie przesłane wła-
dzom sdministracyjnym, które za-
rządzą pobór tego rocznika, Ko-
misje poborowe rozpoczną w Wil-
nie swe urzędowania w dniu 2 ma-
ja r. b.

POCZTA I TELEGRAF.
Ujednostajnienie taboru

pocztowego. Władze pocztowe wy-
dały zarządzenie ujednostajniające
wygląd zewnętrzny taboru poczto-
wego służącego do przewozu ła-
dunku pocztowego. Nadwozia me-
chaniczne oraz konne furgony mu-
szą być w myśl tego zarządzenia
pomalowane na kolor ciemno-oliw-
kowy z pasem koloru rdzawo-czer-
wonego szerokości od 8 do 25
cent. Dotychczas w różnych miej-
scowościach używano furgonów ma-
lowanych na różny kolor.
— Rozszerzenie sieci telefo-

nicznej na terenie Wilna powoli
lecz systematycznie: się rozwija,
Wobec zastosowania ulg przy za-
kładaniu nowych aparatów telefo-
nicznych, Centrala telefoniczna, któ-
ra obliczona jest na 3000 abonen-
tów, w ostatnich miesiącach 1933
roku powiększyła ilość abonentów
do liczby 1750. Nowi abonenci

*« przybywają. Władze pocztowe mają
nadzieję, iż w ciągu 1934 roku zdo-
łają ilośc abonentów zwiększyć do

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Sroda literacka w dniu ju-

trzejszym poświęcona będzie zmar-
łemu ostatnio znakomitemu po-
wieściopisarzowi żydowskiemu — а-
kóbowi  Wessermanowi, którego
książki hitlerowcy palili publicznie.
Dr. Ludwik Gewis, germanista, wy-
głosi odczyt p. t. „Myśl przewodnia
twórczości Wassermana“.

Wstęp mają członkowie i zapro-
szeni oraż wprowadzeni goście. Mło-
dzież studjująca zawsze mile wi-
dziana. Początek o godz.830 wiecz.
— Posiedzenie Wil. Tow. Le-

karsklego odbędzie się dn. 31 b.
| m. o godz. Sej w lokalu własnym,
przy ul. Zamkowej 24. Na porządku
dziennym: dr. Z. Okołów-Hrynkie-
wiczowa (gość)—pokaz chorego ze
sksczącem rozszerzeniem źrenicy.
L. Wojtulewski (gość)—o elektroko-
lorymetrjj i metodach koloryme-
trycznych oznaczeń. Dr. Januszkie
wicz—nowa zasada|centrowania w

_ radjodiagnostyce. Pokaz przyrządu

szczególności instytucje kredytowe, którym
niewątpliwie przypadnie doniosła rola w;

razie ożywienia się stosunków gospodar-

czych polsko-bałtyckich.

wiasnego. Dr. J. Frydman (gość) —
wpływ wody buskiej na czynność
wydzielniczą żołądka.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE. :
— Z Resursy Rzemieślniczej.

W dniu 30 b. m. o godz. 8 wiecz.
w lokalu Resursy przy ul. Bakszta
Nr. 2 referent prawno ekonomiczny
Izby Rzemieślniczej w Winie p. Ta-
deusz Wolski wygłosi referat dysku-
syjny p. t. „Rządowy projekt w
sprawie zmiany ustawy o spółdziel-
niach”.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Chor akademicki. Próba od-

bądzie się wyjątkowo dziś, we wto-
rek o g. 8 w. w Ognisku akade-
mickiem. Ponieważ opracowujemy
program na muzyczny „Czwartek“
obecność wszystkich członków na
próbie jest absolutnie konieczna.

ZABAWY.
— Wszyscy na Bal Wióczęgów, Dnia

1-go lutego b. r. w salonach izby Przemy-
słowo-Handlowej odbędzie się Kostjumowy

Bal Włóczęgów — „Pod równikiem”. Moc

atrakcyj, pomysłowe podzwrotnikowe de-

koracje, dwulicowy bufet (słodki i gorzki),
humorystyczny reportaż radjowy z balu
dla chorych na melanchoiję, dla zdrowych

zaś najprzyjemniejsza zabawa w karnawale

na miejscu aż do rana. — Zaproszenia u

Pań Gospodyń i w Akademickim Klubie
Włóczęgów (ul. Sawicz 15, godz. 6—8 w.).
Wistęp 4 zł, akadem. 2 zł.

Teatr | mazyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. Teatr na Pohulance gra W.
Hasenclevera „Pan z towarzystwa”,

 

— Teatr muzyczny „Lutnia* Ostatnie
przedstawienie „Marjetty”. Dziś, po raz
ostatni operetka Kollo „Marjetta“.
— Rewja świąteczna po cenach propa-

$andowych. Jutro po raz ostatni widowisko
rewjowe „To dla was wszystko”, Ceny
miejsc propagandowe.

. — Najbliższa premjera. We czwartek
najbliższy ujrzymy interesującą premjerę
wartościowej operetki Herve „Nitouche”.
— „Pod białym koniem”, W piątek,

jako w dniu świątecznym odbędzie się
przedstawienie _ popołudniowe operetki
Benatzkiego „Pod białym koniem . Ceny
zniżone.

— Teatr Objazdowy gra A. Słonim-
skiego „Lekarz bezdomny” — dziś, 30. I. w
Kobryniu, jutro, 31. L. w Brześciu n/B.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 30 stycznia.

2,00—8,00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwo-
ry Zellera (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Kon-
cert. 12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka
salonowa. 15.10: Walka o szkołę polską
zagranicą. 15.40: Pieśni czechosłow. i franc.
16.00: Grieg — Sonata c-moll (płyty). 16.40:
„Mala skrzyneczka“. 16.55: Muzyka lekka.
18.00: „Udział kobiety w walce o niepod-
ległość', 18.35: Płyty taneczne. 19.15:
Odc. pow. 19.25: Feljeton aktualny. 19.40:
Wywiad sportowy. 19,55: „Wygwizdane
arcy-dzieło”* — reportaż muzyczny z pierw-
szego przedstawienia „Cyrulika Sewilskie-
go“. 20.30: Operetka. 23.15: Muzyka ta-
neczna.

 

Na srebraym ekranie,
SAMARANG

CASINO.
W raju podzwrotnikowym, na wysep-

kach Oc. Spokojnego żyją malajczycy — po-

ławiacze pereł. Na tle ich życia, przygód
powstał film „Samarang*. Film zrobiony
dość dobrze: piękne pleinairey, ciekawe

zdjęcia podwodne, mocno emocjonująca

scena walki rekina z ośmiornicą itp. Ładne

typy malajczyków, nadzwyczajne wyczyny

pływaków i nurków. Para artystów, grają-

cych role główne, odznacza się harmonijną
budową kształtów i niesłychaną zwinnością,

Obok tych zalet film odznacza się sła-

biutkim, naiwnym scenarjuszem. Jest też
parę anachronizmów, rażących widza jako

tako obeznanego z. geografją i przyrodą

wyspy Oceanu Spokojnego. Chyba każdy

uczeń wie, że tam nie ma ani lampartów,

ani słoni. Przecie to nie Celjon, ani Su-

matra. Nad program milutki niezrównany fil-
mik rysunkowy „Życie ptaków” Taka sobie

ptasia idylla, perypetje nieposłusznego pi- 

BZIENNIK MILEŃSKI

Dochodzenie w sprawie morder-
stwa przy ul. Beliny prowadzone

bistem kierownictwem p. prokura-
tora Janowicza  Najzdolniejsi wy-
wiadowcy wydziału i urzędu śled-
czego zostali zawezwani: do pracy.
Badania prowadzone są wytrwale na
miejscu oraz w całej dzielnicy. Wła-
dze bezpieczeństwa publicznego

przyjęły za pewnik, iż morderstwa
musiała dokonać osoba doskonale
obeznana z życiem ś. p. gen. Rym-
kiewicza, znała doskonale plan mie-
szkania, była powiadomiona o opu-
szczeniu chwilowo mieszkanią przez

służącę Pietkiewiczównę oraz o po-
siadaniu większej gotówki przez ge-
nerała. Wszystkie te poszlaki wska-
zują, iż morderca, czy też morder-
cy pochodzą z dzielnicy tej, gdzie 

Łódzka „Prawda”, pismo BB, pi-
sze (nr. 4):
— Mamy przed sobą dokument,

ilustrujący w sposób jaskrawy wybu-
jałości tiskalizmu na terenie miejskiej
własności nieruchomej. Jest to spraw-
dzone zestawienie rzeczywistego do-
chodu i rzeczywiście zapłaconych po-
datków za rok 1933 właściciela wiel-
kiej nieruchomości miejskiej, nie ob-
ciążonej długami i oszacowanej dla
ubezpieczenia ogniowego na 3 miljo-
ny złotych. Nieruchomość ta stanowi
kompleks wielkich domów mieszkal-
nych, zamieszkałych przez lokatorów
tak zwanych zamożnych i średnioza-
możnych.

Dochód z czynszów tej nierucho-
mości w roku 1931 przyniósł 210.000
złotych. Wtedy wszystkie lokale były
zajęte. Wi roku 1933 dochód z czyn-
szów oszacowany został przez magist-
rat na 190.000 zł. z uwagi na spadek
cen komornego lokali handlowych i
t. p. Ta suma przyjęta została za pod-
stawę do wymiaru wszelkich podat-
ków.

Właściciel zapłacił więc na pod-
stawie wymiarów i nakazów  płatni-
czych za rok 1933:
państw. i kom. pod. od nieruch.

wraz z dod, kryz. zł. 32.000
podatek dochodowy „ 12.000)
podatek majątkowy w» 1.000
Fundusz Pracy ' и 366
Kasa Chorych пЭ 397
podatek lokalowy ń 837
raty pożyczki narodowej „ 1.440

Razem zł. 48.041
Tyle zapłacił. Nakazy płatnicze о-

piewały jednak na kwotę okrągło
78.000 złotych. Zalega więc na rok
1934 z kwotą około 26.000 złotych.

Na utrzymanie nieruchomości, na
niezbędne remonty i naprawki, na
służbę i administrację wydał w roku
1933 według uznanych przez władze
rachunków okrągło 30.000 złotych.

Razem przeto podatki (74.000) i
wydatki na utrzymanie domu w roku
1933 wyniosły 104.000 złotych.
Ale dochód brutto z czynszów. nie

przyniósł nawet połowy tego, co usta-
lone zostało przez władzę podatkową.
Mnóstwo lokali stoi od początku ro-
ku pustką, w innych czysze musiały
być zredukowane, W rezultacie cały
dochód z czynszu w roku 1933 przy-
niósł 85.000 złotych w gotówce oraz
17,000 złotych w postaci należności u
lokatorów, z czego conajmniej poło-
wy nie uda się wogóle ściągnąć.
A zatem: dochód netto z nieru-

chomości, po potrąceniu wydatków
na jej utrzymanie przyniósł w gotów-
ce 55,000, a z uwzględnieniem real-
nych i ściągalnych zależności loka-
torów 65.000 zi. Przy takim rzeczy-
wistym dochodzie podatków wymie-
rzono mu na suraę 74,000, przyjmu-
jąc jako podstawę wymiaru dochód
fikcyjny, bo dochód obliczony wed-
ług czynszów nierealnych, które
dawno trzeba było obniżyć, czego
władza wymiarowa nie uwzględnia,
i obejmujący także czynsz od lokali
niezajętych.

Aby uiścić się z wymierzonych
podatków, właściciel tej nierucho-
mości będzie musiał do całego swo-
jego dochodu z niej dopłacać 9.000 zł

Jeżeli cały jego majątek tkwi w
tej nieruchomości, to na utrzymanie
swoje i swojej rodziny oraz na po-
krycie powyższego deficytu będzie
musiał... poszukać jakiegoś źródła
zarobkowania.
A jaka byłaby jego sytuacja, śdy-

by na nieruchomości jego ciążyły
długi hipoteczne i trzeba było pła-
cić procenty i raty? A ileż to wła-
ścicieli nieruchomości znajduje się w
takiej sytuacji? Oto wyjaśnienie,
dlaczego liczba nieruchomości miej-
skich, wystawionych na licytację
przez towarzystwa kredytowe, jest
tak wielka, mimo, że istnieją chwilo-
wo pewne zarządzenia ochronne w
związku z konwersją oprocentowa-

sklęcia, zakończone doraźną karą wymie-
rzoną ręką, właściwie skrzydłem ojca.

Filmik zrobiono w kolorach  natural-
nych dzięki czemu stworki powołane do
życia ręką karykaturzysty nabrały nowych
powabów. Kolory dobrane świetnie, szcze-
gólnie te jabłka są takie ładne, że aż ślin-
ka idzie. Kolorowe groteski — bardzo miła
inowacja.

4 ы Spectator.

Sprawcy zamordowania Ś.p. gen. Rymkiewicza
jeszcze nie wykryci.

zamieszkiwał tragicznie zmarły ge-
nerał Rymkiewicz. Również wła-

jest z nieslabnącą energją podoso- |dzom bezpieczeństwą nasunęła się ,
| myśl, iż przed dwoma laty w tymże
„domu popełniony został zuchwały
napad rabunkowy z nieudanem mor-
"derstwem.

| Dalej prowadzą się intensywne
jdochodzenia daktyloskopijne, gdyż
znalezione narzędzie mordu — ka-
[wałek żelaza — posiada na sobie
jodciski palców. Po zdjęciu odcisków
Rz: bezpieczeństwa będą mogły
|z łatwością ustalić tożsamość osoby-
mordercy, jeśli ona pochodzi ze
„świata przestępczego i była notowa-
na w policji,

| Przybyła rodzina ś. p, gen. Rym-
|kiewicza zajęła się przygotowaniem
„pogrzebu. Nabożeństwo żałobne i
pogrzeb odbędą się dzisiaj.

Podatki większe od dochodu.
nia długów hipotecznych.

Przy takim systemie pódatko-
wymi, zamykającym oczy na rzeczy
wistą dochodowość, a łupiącym po-
datki według dochodów iikcyjnych,
ustalonych... teoretycznie przy biur-
kach urzędów skarbowych, miasta
nasze zamienią się niebawem w ru-
mowiska. Już dzisiaj aż wstyd zbie-
ra, gdy się ogląda okropnie odrapa-
ne i zaniedbane domy, nawet w naj-
lepszych dzielnicach naszych miast.
Roboty regulacyjne, przeprowadza-
ne przez magistraty miast, jak po-
szerzenie ulic, zakładanie skwerów,
upiększanie placów i t. p. jeszcze
bardziej odsłaniają i podkreślają że-
braczą nędzę naszych miast,

Ostatnie zarządzenie ministerst-
wa skarbu idą w kierunku pewnego
złagodzenia dotychczasowych nisz-
czycielskich praktyk fiskalnych na
terenie miejskiej własności nierucho-
mej. Wydane zostało rozporządze-
nie, aby przy określaniu dochodu z
domów brano pod uwagę lokale nie-
zajęte i obniżki komornego — ale
tylko w granicach do 20 proc. Jeżeli
ubytek dochodu z powodu niezaję-
tych lokali i obniżek komornego
przekracza 20 proc., ma być uwzględ
niany i to także pod pewnemi wa-
runkami; jeżel! nie osiąga 20 proc.
„teoretycznego” dochodu, nie podle-
ga uwzględnieniu.

Jeśt to już coś, ale w gruncie rze-
czy cóż to znaczy, wobec tego, nie-
słychanego faktu, że sama zasada, iż
podatek płaci się nawet od dochodu,
którego niema, że ściąga się podatek
od czynszu za lokal, który nie jest
wynajęty, nadal zostaje utrzymana
ku obrazie najelementarniejszego po
czucią słuszności i prawa.

JAK SIĘ DOWIEDZIAŁEM O WYGRANIU
ĆWIERĆ MILJONA.

Rozmowa ze szczęśliwym wybrańcem
fortuny.

W chwili podejmowania wygranej w
Generalnej Dyrekcji Loterji Państwowej
poznajemy się z jednym z czterech nowych
„ćwierćmiljonowców*. Jest to właściciel
owocarni w Częstochowie p. W. Ciszewski.
Pogodny, wesoły, rubaszny, chętnie opowia-
da o swej wygranej, w przeciwieństwie do
innych wybrańców fortuny. : ;

Nie zaležy mi na ukrywaniu, i tak
wszyscy znajomi wiedzą o mojem szczęściu
i nie mam się czego obawiać. Gram na lo-
terji stale od szeregu lat, no i cierpliwość
zwyciężyła.
K W jakich okolicznościach dowiedział

się pan o wygranej? — pytamy.
Rano ubieram się do pracy razem z

synkiem. Chłopiec mówi: „Posłuchajmy
chwilę, dowiemy się przez radjo, może wy-
graliśmy miljon”. Zacząłem się śmiać:
„Przecież nie znasz nawet numeru losu".
Synek wskazał ręką na kredens, gdzie wy-
isał kredą numer naszej ćwiartki: 40.875.

Zaczała się audycja radjowa. Przemówienie
dyr. Markusa, później jakiś szum. Ja przy-
gotowywałem się do wyjścia. Nagle usły-
szałem: „Miljon złotych padł na numer
czterdzieści tysięcy osiemset  siedemdzie-
siąt.. „Pięć” — wykrzyknął mój synek, za-
głuszając ostatnią cyfrę, wypowiedzianą
przez radjo, „Tatusiu, wygraliśmy! Nie
'wierzyłem. Po chwili jednak numer powtó-
irzony został wyraźnie. Wiedziałem już ©
swem szczęściu. jA

Poszedłem do pracy, gdzie czekało już
wiele osób, które nie wiem skąd dowie-
działy się o mojej wygranej. Składano mi
gratulacje; wszystkich częstowałem owoca-
mi, jedli ile chcieli, Przyszli też drobni
dłużnicy — śmieje się p. Cieszewski — po-
wiedziałem im, że ogłaszam dla nich „amne-
stję” i anuluję długi. Mnie spotkało szczę-
ście, niech i inni mają trochę radości.
— Jakie są pańskie najbliższe plany?
— Wracam do Częstochowy i przede-

wszystkiem podziękuję Matce Boskiej na
Jasnej Górze. Wezmę się do swej pracy i
będę pracował jeszcze wytrwalej, jak do-
tychczas. Wydaje mi się, że u nas wPolsce
im kto ma więcej pieniędzy — tem bardziej
powinien pracować, Pomyślę też o jakimś
właśnym dachu nad głową.

Na loterji będę grał oczywiście dalej.
Zaraz kupię cały los do 29-ej Loterji, a mo-
że 16 lutego znowu coś wygram.
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; | WYPADKI
— Dwa wypadki pożaru. W. dn. 28

b, m. w dwóch wypadkach interwenjowała

straż pożarna, tłumiąc powstające pożary.

W składzie domu Nr. 7 przy z-ku Domini-
kańskim, należącym do Gieliterowej Rywy,

powstał pożar z przyczyny narazie nieusta-

lonej. Spaliła się pewna iłość drzewa, su-

fit i drewniana ściana. Również z nieusta-
lonej przyczyny rozpoczął się pożar w ko-

tłowni olejarni przy ul. Kurlandzkiej, Wy-

sokości strat w obu wypadkach narazie nie
ustalono,

— Nieszczęśliwy wypadek. Klebański
Aleksander (Legionowa 47) na podwórzu

domu, gdzie zamieszkuje, pośliznął się,

upadł i złamał lewą nogę. Pogotowie od-

wiozło go do szpitalą św. Jakóba.  

Proces działaczy sanacyjnych.
Wczoraj rozpoczął się przed są-

idem okręgowym proces Stanisława
! Ściborskiego, Romualda Hulińskiego,
Józefa Śliwińskiego i Grygorowicza.
Wszyscy wymienieni są członkami
Okręgowego Koła Związku Inwali-
ldów. Wojennych Rzplitej Polskiej w
Wilńie.

Proces przeciwko nim wytoczył
iczłonek zarządu tej organizacji, Bo-
rysewicz, domagając się ukarania
jpodsądnych za zniesławienie.

Kompletowi sędziowskiemu prze-
wodniczy sędzia Sienkiewicz, popie-
ra oskarżenie dziekan Petrusewicz,
zaś broni oskarżonych mec, Ko-
walski,

Odczytano akt oskarżenia, Za-
rzuca on podsądnym, że w końcu
1932 roku i w początkach ubiegłego
usiłowali wywołać ferment w łonie
organizacji i tą drogą stworzyć Kre-
sowy Związek Inwalidów Wojen-
nych. W tej akcji posługiwali się
anonimami, pisanemi na zarząd Koła
i poszczególnych jego członków.

Jedną właśnie z takich ulotek po-
czuł się dotknięty p. Borysewicz i,
po ustaleniu nazwisk jej autorów,
skierował sprawę do sądu.

aKi]

"TEATR MIEJSKI,
(Pohulanka).

„Terakoya“ dram. w 1 ak. T. Izu-
mo. Przekład Jerzego Żuław-
sklego". „Poczta” dram. w 2akt.
Rabindranatha Tagore odtw. J.

Stur.
Znane jest wysokie pojęcie ho-

noru, jakie posiadają narody dale-
kiego wschodu, z Japonją na czele.
Według niego wierność przysiędze
złożonej czy to umiłowanej idei,
czy ojczyźnie lub ukochanemu pa-
nu, z życiem tylko wydrzeć można,
a oddanie dla tego celu własnego
życia na śmierć okrutną, uważane
jest nie za bolesną ofiarę lecz za
dar dobrowolny i radosny. W tym
duchu od lat najmłodszych wycho-
wywana japońska młodzież stworzy-
ła jak wiemy z przykładów społe-
czeństwo obywateli i patrjotów w
całem tych słów znaczeniu. Te
szczytne uczucia w swym jednoakto-
wym wstrząsającym dramacie pod-
kreśla pisarz japoński Izumo, które-
go „Terakoyę* wydobyto z pyłu
wielu lat zapomnienia i pokazano
w Wilaie na scenie Teatru miejskie-
go. I dobrze jest patrząc na małość,
egoizm naskroś zmaterjalizowanego
powojennego człowieka, odetchnąć
atmosferą czystą i głęboką w tej
perelce twórczości japońskiej o wy:
sokiem dramatycznem napięciu.

Wykonana też była odpowiednio
w interpretacji pp. Bieleckiego —
Genzo, Madalińskiego — Matsuo,
Szpakiewiczowej—Tonami, Sierskiej,
która w roli Chijo wykazała dużo
kobiecości i szczerego liryzmu.

Kostjumy stylowe, oprawa de-
koracyjna piękna choć pełna pro-
stoty. Mała uwaga: dlaczego p. Bie-
lecki zrobił sobie tak odrażająco
złą maskę—gdy postać Genza zu-
pełnie do tego nie upoważnia.

„Poczta“  dwuaktowy dramat
Rab. Tagore to ujęte w formę peł-
ną poezji rozważania na temat wię-
zienia duszy cziowieczej z tęsknotą
wyrywającej się ku światłu, słońcu,
wolności. To w znaczeniu symbo-
licznem. W ujęciu realistycznem
może być krytyką metod wycho-
wawczych, przesadzających młodą
latorośl w grunt nieodpowiedni, ta-
mujących swobodę rozwoju, której
brak, jak brak powietrza sprowadza
przedwczesną śmierć, krytyką nie-
zrozumienie młodej duszy i jej dą-
żeń. Rozmiłowanie autora w poe-
tyckich metaforach powoduje zbyt-
nią rozwiekłość utworu.
W roli głównej chorego, przez

zbytek troskliwośći przybranego oj-
ca, młodziutkiego mala grała p.
Górska. Posiada dobrą wyraźną
dykcję, miękość głosu i ruchów
ale ani na chwilę nie była chłopię-
ciem, lecz wciąż pięknie i z uczu-
ciem deklamującą panienką. W sze-
regu postaci właściwie epizodycz-
nych p. Madaliński taki dobry
Matsuo w Terakoyi, tu jako Wójt
był słaby. Sympatycznie ujął figurę
Mleczarza p. Pawłowski, a Sudhy
kwiaciarki p. Sierska. Wogóle po-
ziom wykonania niższy niż w po-
przednim dramacie.

 

 
 

Pilawa.
| й

' OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

| leūskiego“.
| W. Z.i A. Sz. zł. 10— ku uczczeniu

ś. p. Ks. Kanon. Zygmunta Lewickiego, na
druk jego wydawnictwa.

„PRZE

Koło Wileńskie Zw, Inwalidów
Rzplitej Polskiej jest organizacją sa-
nacyjną. Zarówno więc jedna stro:
na, jak i druga, to ludzie „swoi”, to
lilary B. B. — miejscowego.

Na rozprawę wezwano przeszło
40 świadków.

Oskarżeni wyjaśnili, że nie za-
mierzali wywoływać fermentu, lecz
dążyli do oczyszczenia atmosfery —
ich zdaniem, niezdrowej. Działali,
mając na względzie tylko dobro sa-
mej organizacji.

Rozpoczęło się badanie świad-
ków. Piewszy zeznawał p. Iwanicki,
filar oskarżenia. Badanie tego
świadka zajęło kilka godzin czasu.

Następnie zeznawali świadkowie
odwodowi. Św. Szczeglik mówił o
działalności pp. Borysewicza i Pro-
fica. Słyszai on o jakichś łapów-
kach, które zarząd miał komuś da-
wać.

Drugi świadek obrony, dr. Mił-
kowska, już calkiem wyraźnie mówi
o zarzutach. Z wielkem oburzeniem
stwierdza, iż w czasie walnego zgro-
madzenia związku w początkach
roku ubiegłego część członków nie
wpuszczono na salę. Przeciwko te-
mu podniosły się protesty. Wów-
czas wpuszczono tylko 1 osobę z
tem jednak, że nie będzie ona
przemawiac ponad 5 minut.

Wkrótce okazało się, że ograni-
czenie to jest zbędne, gdyż jakaś
grupa pijanych ludzi, do której w
czasie obrad podchodził Borysewicz.
uniemożliwiła przemówienie przez
wywołanie zamiaszania. Wówczas
część członków opuściła salę.j

Świadek mówi obszernie o dzia-
łalności pp. Profica i Borysewicza,
jako szkodliwej dla związku. Słysza-
ła podobno rozmowę tych panów,
gdy jeden mówił do drugiego:
„trzeba sfałszować”, lecz o co cho-
dziło, tego nie wie.
Po zbadaniu jeszcze dwóch świad-

ków, przewodniczący odroczył roz-
prawę do dnia dzisiejszego do godz.
9 rano.

 

о—

Niemiła przygoda.
Bicie zegara zdradziło złodzieja.

Wczoraj funkcjonarjusz wydziału
śledczego, przechodząc ul. Zarzecze
spostrzegł dwóch podejrzanych о-
sobników, którzy na widok agenta
zaczęli zachowywać się podejrzanie.
Gdz wywiadowca podszedł do nie-
znajomych i zapytał „dlaczego się
przestraszyli'—zaczepieni odpowie-
dzieli: „widocznie panu przywidzia-
ło się”. W c.asie tej krótkiej roz-
mowy wywiadowca posłyszał bicie
zegara. Zapytany o to, nieznajomy
odpowiedzał żartem „iż ze wzru-
szenia tak mu mocno serce puka*.
Gdy policjant podniół jednak skraj
płaszcza nieznajomego, zauważył
zegar Ścienny, jak się okazało skra-
dziony w szkole powszechnej przy
ul. św. Fnny. Złodziei w osobach
Hempla i Luli skierowano do aresz-
tu centralnego.

  

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

     

KRONIKA POLICYJNA.
— Patefon z płytami i ubranie skra-

dziono Rochlickiemu Gabrjelowi (Polowa 6).

Wartość skradzionych rzeczy wynosi 450 zł.

— Kradzież przy ul. Uniwersyteckiej.
Małachowskiej Stanisławie (Uniwersytecka

5) skradziono z mieszkania pieniądze, zega-

zek damski i różne drobne rzeczy — na

ogólną sumę 250 zł. Sprawcę kradzieży za

trzymano w osobie Szukiela Jana (Łokieć

5), zawodowego złodzieja. Gotówkę jesz-

cze znaleziono i zwrócono właścicielce,

— Podrzutek płci żeńskiej w wieku
około 2 tygodni został znaleziony w klatce

schodowej domu Nr. 12 przy ul. Końskiej.

Podrzutka ulokowano w przyt, Dz. Jezus.

Trzęsienie ziemi w Meksyku.
MEXICO CITY. (Pat). Północaą i

środkową część Meksyku nawiedziło
silne trzęsienie ziemi, które spowo-
dowało poważne szkody. Jest wiele
zabitych i rannych. Najbardziej u-
cierpiało Acapuleco, gdzie liczne
budowle zostały uszkodzone.

Blała śmierć.
TOKJO. (Pat). Na wysepce Da-

+

no 4] zwłok osób, które zmarzły.
Wyspa była zupełnie odosobniona
podczas burzy, która szalała przy wybrzeżach Korei.

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny I Polska"
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA BMOWSKIEGO
t:

gelet przy brzegach Korei znalezio- |

STRON XII + 494. ‚ CENA 7 ZŁOTYCH.
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5..

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu
należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O, Nr. 104, —.

     

WRÓT*
          



Z KRAJU.
Szkoła uruchomiona przez związek osadników.

GŁĘBOKIE. (Pat). — Miejscowy
Związek Osadników powołał do ży-
cia w Podorce gm. łużeckiej 1-kla-
sową szkołę powszechną. Dn. 27 b.
m. odbyła się uroczystość poświę-
cenia tej szkoły. Na uroczystość

Żywotna działalność L. ©. P. P. w pow.
a

Dzišaieūskim.
GŁĘBOKIE (Pat). Wniedzielę, 'największy budżet komitelu powia-

dn. 28 b. m. odbył się w sali samo- towego z pośród istniejących komi-

rządu powiatowego zjazd delegatów|tetów na terenie Wileńszczyzny.

kół L. O. P. P. pow. dziśnieńskiego.|Na r. 1934 preliminowano 15.000 zł.

Reprezentowanych było 25 jedno-|Liczba członków wzrosła w ciągu

stek organizacyjnych, skupiających |ostatniego roku trzykrotnie.

ogółem 1500 członków rzeczywi- Do nowego zarządu zostali wy-

stych na zgórą 3000 wspierających. |brani p. inż. Tarasiewicz, jako pre-

Ze złożonego sprawozdania wy-|zes, oraz pp. wicestarosta Kowalski,

nika, że rok ostatni zaznaczył się| dr. Brytaniski, Krotowicz i Bielec-

wzmożoną działalnością komitetu. |ki, jako członkowie, — Z okazji 10-

Budżet został wykonany w 200 proc.|lecia L. O. P. szereg osób otrzy-

i zamknął się sumą 9.300 zł. Jest to|mało odznaki honorowe.

Zakeńczenie kursu strażackiego w Gszmianie.
OSZMIANA. W. dniu 26 stycznia O.S.P. w Oszmianie nastąpiło wrę-

r. b. odbyło się zakończenie stra- czenie druhom tymczasowych świa-

żackiego kursu II stopnia w Oszmia- |dectw z ukończenia kursu przez sta-

nie, który trwał od 17 do 26 b. m. |rostę powiatowego W. Suszyńskiego,

Wykładowcami na kursie byli: in-|oraz dekoracja odznaczonych przez

spektor wojewódzki Fr. Pianko, za- prezesa oddziału powiatowego

stępca komendanta str. wileńskiej Sylwestrowicza. Dekoracja została

E. Szwed oraz aspiranci Buczek i poprzedzona przemówieniami druha

Eichhorn i p. Obuchowicz. Kurs był prezesa Sylwestrowicza i insp. woj.

prowadzony według programu Głów- Pianki, oraz starosty Suszyńskiego,

nego Związku. Zaznaczyć należy, że którzy w podniosłych słowach

absolwenci kursu są pierwszymi przedstawili obowiązki kursistów po

strażakami w liczbie 11-tu, posiada- powrocie do miejsc ich stałego za-

jącymi kurs II stopnia na terenie tut. mieszkania, oraz doniosłość uchwa-

powiatu. — Serdeczne  ustosunko-|ły Rady Ministrów, uznającej Straż

wanie się wykładowców do kursi-|za stowarzyszenie wyższej użytecz-

stów pozwoliło ostatnim wynieść zjności publicznej.

kursu jaknajmilsze wspomnienia i Pożegnanie kursistów i uczcze-

zacieśniło węzły spójności pomiędzy |nie dekorowanych zostało zakoń-

oddziałem powiatowym a poszcze-|czone kolacją pożegnalną w miej-

gólnemi strażami. scowej Resursie Obywatelskiej w

Zakończenie kursu zbiegło się z|obecności wykładowców, Zarządu

równoczesną dekoracją 4 osób za|Oddziału Powiatowego, burmistrza

pracę w oddziałach. Przed frontem|m. Oszmiany Józefa Zubielą i in-

zebranych  kursistów i korpusu nych.

przybyli starosta powiatowy, przed-
stawiciele władz szkolnych i nau:
czycielstwa oraz liczni goście. Kie-
rownictwo szkoły objął p. Polito-
wicz., ,

  

 

DZIŚ

TEATR - KINO

SALA MIEJSKA
Ostrobramska 5

NA
SCENIE:

UWAGA. w salonach poczekalni
parterowej codziennie

UWAGA.

 

PIERWSZY w roku 1934 PRZEBÓJ Prod. «SOWKINO» w Moskwie

„Romans Mańki Greszynoj
Już jutro w kinach: ,„Pan““ I „Roxy““'.

POLSKI FILM

 

Jeszcze
PAN || tylko Dziś!

HELIOS
KINO-NOWE|| Dziś najaowszy triumf
(ASIŃO kinematogrefji. Na|-

wspanialszy film egz0-

ul. Wielka

 

kolorach. — Film jakiego dotychczas
uie było. — Śpieszcie ujrzeć.

 

tyczny p. Li

kowy w kolorach naturulnych. Początek seansów o godz.

ZOFJA KOWALEWSKA. 20)

Dzieje podstania lidzhiego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Broń tę, schowaną, kazał Stanisław Kolesiński po Smutnem zajściu

w Owsiadowie przewieść wachmistrzowi swemu  Deraszkiewiczowi do

Klepcowszczyzny.
Deraszkiewicz jednak już nie znalazł w lesie kosztowniejszej bro-

ni. Zniknęła ona wraz z ubran.em, konfederatkami etc. Okazało się

wkrótce, iż wszystko to wykradł prawosławny szewc z Lidy, Nikolko,

zwerbowany do partji, a który w Owsiadawie pierwszy zemknął i innych

do ucieczki pobudzał.

Nikolko zaraz też zacząi sprzedawać żydom skradzione przedmio-

ty, wydzierając złote i srebrne, oraz inne kosztowne ozdoby.

Czasy były takie, iż wszystkie przestępstwa podobne uchodziły

. bezkarnie. W parę jednak tygodni Nikolko nagle zwarjował. Wywarło

to wielkie na niższe warstwy wrażenie.

— Кага Boska — szepiano — uszedł ręki ludzkiej, ale od Boga

ukryć się nie mógł.
Kajetan Deraszkiewicz zniarł w lat kilkanaście. Pomny na gorli-

wość zacnego człowieka w czasach powstania i nieudanej, niestety, do

Owsiadowa wyprawy — wzniósi mu St. Kolesiński na cmentarzu w Li-

dzie skromny na mogile nagrobek z nadpisem: Kajetanowi Deraszkiewi-

czowi, wachmistrzowi narodowego wojska. Pomniczek ten przetrwał do

obecnej chwili.
Jak już mówiliśmy wyżej, niedaleko obozu Narbutta pod Dubicza-

mi, stał stary kościołek, w którego plebanji mieszkał, sławny podów-

czas kaznodzieja ksiądz Sawicki.

W) kościołku był cudowny obraz Chrystusa. Składano hojne ofiary

na ołtarzu i kursowała pogłoska, iż zebrał się spory kapitalik, który ks.

Sawicki trzyma w plebanii | : ‘

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

 

Sensacyjna Premjera.

DZIENNIE MILĘNSKI

Wykrycie uczestników napaduw.Skrobowie
Dolnym.

BARANOWICZE (Pat). W Bara- Szamciukową Aleksandrę i Naum-

nowiczach na rynku został zatrzy- czuka Andrzeja w Skrobowie Dol-

|many przez funkcjonarjuszy miejsco- nym, gm. cyryńskiej,j pow. nowo-

wego Włydziału Śledczego Sudnik gródzkiego. Sudnik przyznał się do

Serśjusz, mieszkaniec wsi Pogorzel-,winy i wskazał wspólników w 0s0-

ce, gm. snowskiej, u którego podczas bach Czaleja Józeta, Hryckiewicza

rewizji znaleziono w kieszeni rewol-|Józeta, mieszkańców wsi Pogorzelce

wer, załadowany na ostro. W. toku i Szamkucia Juljana, mieszkańca

dochodzenia ustalono, że wymienio- wsi Skrobowo Dolne, którzy rów-

ny brał udział w napadzie rabunko- nież zostali zatrzymani. Z wymie:

wym w nocy na 6. XII. 33 r. na nionych do winy przyznał się Czalej,

SPORT.
Skandaliczne sceny po meczu z Legią.

o mistrzostwo Polski między Legją żana za berdzo sportową, za spra-

a Ogniskiem zakończyło się, jak,

wiemy, wynikiem 1:0 na korzyść,

Warszawy.
Po skończonym meczu rozpoczął

się jednak drugi akt tego spotkania.

Autorem był niepoczytalny, szary,| Wyniki "meczu są bardzo przy-

nieznany. tłum. który otoczył sę- | kre. Nietylko, że przegraliśmy na

dziego, otoczył graczy Legji, by z lodzie, ale jeszcze przez grono łobu-

nimi „porachować się”. |zów skompromitowani zostaliśmy na

Publiczność uważała bowiem, że całej linji.

wynik meczu jest krzywdzący, a do Niestety, teraz nie łatwo będzie

sportowcami.

H.|krzywdy tej przyczynił się wdużej |naprawić nadszarpniętą opinję spor:

mierze p. Szerauc (sędzia). tową.

Część publiczności uczucia” swo- Uważam, że w pierwszym rzędzie

je wyraziła, bijąc gości z Warszawy, trzeba przy pomocy policji odszukać

których skopano nogami, obiło kija- | łyżwy Materskiego. Łyżwy te Wil-

mi, zmyślano i w końcu skradziono no, a ściśle mówiąc Ognisko, jako

Materskiemu parę zagranicznychbu- |organizator zawodów, powinno jak-

tów z łyżwami. |najprędzej zwrócić i przeprosiś ho-

| Oczywišcie, i

nieco więcej scen, niż tutaj przyto- ich spotkały.

|czamy, ale nie chcemy już zbytnio|
jwgłębiać się w treść tego niezmier- ła przyjeżdżać żadna drużyna. Wil-

nie przykrego zajścia sportowego. no stanie się miastem postrachu.

Wiemy, że czasami publiczność "Są to skutki bezplanowej pracy

|wyraża swoje ostre sprzeciwy, że sportowej naszych klubów, które

|podkreśla sympatje, ale żeby w ten nie zwracają uwagi na społeczne

sposób ustosunkowywać się do przy- walory sportu i nie starają się

|jezdnych gości, to już rzeczywiście wszczepić swym członkom poczucia

skandal. godności sportowej.

Dotychczas publiczność wileńska|
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Rewanżowe spotkanie hokejowe była przez drużyny przyjezdne uwa-|

wiedliwą, ale teraz zdanie zmienia,

się odrazu, bo Legja roztrąbi na całą | 22227 75722722x57x57 5275575 7677 IIIII
Warszawę o Wilnie, o sportowcach,|
którzy nie mogą jednak być nazwani Od 11-tu lat istniejąca szkołu „ŻRÓ-:

drugi ten akt ma keistów Legji za przykrości, jakie

Przecież do nas nie będzie chcia-

Podziękowanie,

 

„Strzelec" krzyczał „Heil Hitler“.
Sąd okręgowy skazał niejakiego

Fr. Wiróblewskiego w Chojnic, za-
mieszkałego w barakach dla eksmi-
towanych, przedstawicielą miejsco-
wego „Strzelca”, na 10 złotych
grzywny za awantury i hałasy nocne
na publicznem miejscu w stanie

| CRKASDIWZO TUI TABOA BIRIOSITT UIABTA

Historyczny demek Kpt. Cooka.
Małe miasteczko Great-Ayton w hrab- cegła po cegle, każdy najmniejszy kawałek

stwie Yorkshire posiada cenną pamiątkę hi- został starannie opakowany, opatrzony nu-
storyczną: domek, w którym urodził się w merem, owinięty słomą i zapakowany do

nietrzeźwym, przez co spowodował
zgorszenie publiczne.

Oskarżony Wróblewski, będąc w

towarzystwie pewnego Niemca, ra-
zem z nim wykrzykiwał na ulicy
„Heil Hitler“.

1

|

roku 1728 słynny podróżnik i odkrywca ka- | skrzyni, Ogółem odeszło tysiąc skrzyń,

pitan James Cook. "tacznej wagi 155 tysięcy kg.
Domek ten zakupił w lecie 1933 rząd| Co więcej, wykopano nawet kilka

Australji za skromną stosunkowo sumę 800 krzaków bluszczu, oplatającego od dwóch

funtów, — przyczem naturalnie cały zaku- ! wieków ściany historycznego domku, I ten

AZ objekt miał być przewieziony do bluszcz ma być zasadzony na antypodach...

Australji. lų odległości jakichś 12 tysięcy mil angiel-

Właśnie obecnie załadowano tę orygi- | skich od Angiji.

-nalną przesylkę na okręt. Domek rozebrano |

Giełda.
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,73—124,04—123,42. Gdańsk 172,70
—17313—172,27. Holandja 357,05—357,95—
356,15. Londyn 27,85—27,99—27,71. Nowy
Jork 5,55—5,58—5,52. Kabel 5,57—5,60—
5,54. Paryż 34,90—34,99—34,81. Praga 26 25

|,—26,31—26,19. Sztokholm+ 144,00—144,70—
143,30. Włochy 46,69—46,81—46,57. Szwaj-
carja 172,15—172,58—171,72. Berlin w obri-
tach nieoficjalnych 210,10. — Tendencja
niejednolita.

'DŁO PRACY* z trzyletnim kursem
krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
i trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-
muje zapisy nowo-wstępujących u-
czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennie od godz. 9 — 1.

' Zarząd Rady Centralnej
! Tow. Pań Miłosierdzia

św. Wincentego a Paulo.,
Papiery procentowe: Pożyczka budo-

WORIKGGYKSEROOCZE WOWENAWEGEĆW Wlana 41,75—42—41,75. Inwestycyjna 107,50.
| Te sama seryjna 112,50. Konwersyjna 56,50

| GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA | —56,75. 5 proc. kolejowa 52,40. 6 proc. do-
I LNIARSKA W WILNIE pa 63,25—63. Dolarówka 52,40. Stabi-

į izacyjna 57,75—57,38—57,50, drobne: 58,40.
| z dnia 29. I. 1934 r. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 49,88—49,75
i Za 100 kg. parytet Wilno: 7 proc. L. Z. ziemskie dolarowe 41,25.

tani : Żyto 1 stand. 15,36, II st d.;3 proc. warszawskie— 53,75—53,50—53,15,

14,95--15,05. Mąka żytnia 55 proc. 25,50. drobne 54,25. Tendencja dla pożyczek sła-
65 proc. 20,50. Razowa 18. Siemię lniane|

bsza, dla listów mocniejsza.

90 proc. 37,98. |8 й : Akcje: Bank Polski 86—86,25—86. Lil-
Ceny orjent.: Pszenica zbier. 21—22.; pop 10,80. Ostrowiec s. B 21,80. Staracho-i

 

Jęczmień na kaszę zbier. 14—14,50. Owies|wice 10,20. Haberbusch 39,50——39,75. —
stand. 13—13,50, zadeszczony 12,50—12,75.|Tendencja niejednolita.
Mąka pszenna 4/0 A luks. 35—38, sitkowa b. ы
żytnia 17—17,50. Otręby żytnie 10,25— |, Dolar w obr. pryw. 5,56'/:. — Rubel
10,50. Pszenne grube 13 —13,50, _cienkie| +1 +65.

„10,75—11, jęczmienne 9. Gryka zbier. 20,50 Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
'—21. Siano 5—5,50. Słoma 3,75—4. |larowa 66. Dillonowska 76,50. Stabiliza-
i Len — bez zmian. cyjna 91,25. Warszawska 57. Śląska 56!/e.

GPULLTISITSA SEANA

Poszukuje się ogrodni-

„DEMON
poznam |WIELKIEGO MIASTA"

Emocjonujący film odsłaniający tajemnicę Metropolitan Garażu. Mrożąca krew katastrofa samochodowa

oraz dodatki dźwiękowe.

«FIJOŁKOWATY FIJOŁEK»
BEZPŁATNY DANCING !

Codziennie do godz. 6-tej bilety dzienne: Parter 54 gr. Balkon 35 gr.

 

 

 

Mikey "i TAJEMNICZAaWysp
w-g powieści Juljusza Vernego. W roli gł. wielki LIONEL BARRYMORE: — Zdjęcia z

TEDEWEZTOENCC ARSNTT T INIT aia NETTODES TRAKAI

„GAMARANG4, €, 81 1020. W sobolę, niedzielę I šwlęta od godz. 2-ej pp.

kiem Spėldzielni.

arcywesola komedja
w I akcie.

TZNIYSŁUOPPPTYIATAOWENA AIEEEEBS

Warszawa, 19 i 34.

wypłaciła dotychczas
dzielnia

Sienkiewicza

fi AKUSZERKI

AKUSZERKA

Smiaiuwska
yrzeprowadriłz się

na ul. Orzeszkowej 3—12

(róg Mickiewicza)
<amże gabinet kosmetycz=

„BRZYBŁĘDI”. oraz й
„Kida enki lea”. e

 

a“
dna morskiego w naturalnych | *Y: Usuws zmarszczki, bro

<PARADA REZERWISTUW» wkrótce ПНа "ч
įMieszkania |
| _I pokoje |

Do wynajęcia 2 pokoje
bez mebli z wygodami.
Zygmuntowska 18 m. 4.

 

Wzruszająca treść, Świetna obsada i niebywała gra:
aktorów. Czarowna kralna miłości. Dramatyczna w*lka
z reklaem. Bajeczne zdjęcia podmorskie. Nad pro Sram
OSTATNIA NOWOSC SEZONU — wspaniały film r/sun-

przejme podziękowanie za tak szybkie wy-
płacenie mi pośmiertnej zapomogi w kwo-
cie zł. 2.000,—, po ś. p. mężu moim Jó-
zefie Rychlewlczu, bez uwagi na to iż Ś. p.
mąż mój zaledwie od roku tylko był człon-

Równocześnie pozwalam sobie wyra-
zić moje najwyższe uznanie dla klerowa-
nej przez W.Panów Instytucji która, nawet
na wypadek tak niedawnego członkostwa
umożliwia korzystanie z dużych dobro-
dziejstw samopomocy spółdzialczej.

(5 Helena Rychlewlczowa
ul. Francuska 5a.

 

156,000,—złotych
Chrześcijańska Spól-
w Poznaniu ul.

Nr. 3, tytułem

lapomóg Ślubnych i Pośmiertnych.

 

| PRACA |

 

Polecamy gorące mło-
dą panienkę z ukończo-
ną szkołą handlową. Zna
dobrze  trykotarstwe i
szycie. Zgodzi stę do
dzieci. Referencje po-
ważne. Sadowa 21, m. 2.

gr—3

 

Polecam
bardzo „dobrą | pewną
pielęgniarkę - nianię do
małego dziecka. Dowie-
dzieć się od godz 3-5
Mateinow ska, Gimnazjal-

walna 9. 349—0
 

Panna poszukuje posa-
dy, jakielkolwiek, może
się zgodzić z szyciem do
dzieci. Dowiedzieć się
Literącka 5, m. 2. --2gr.

NAWEA |
 

Udzielam
iekcyj stenografji za ni-
ską cenę. Ostrobram-
ska 9, m. 20 od4 ce
8-ej po p LL. 347—4

 

i
Ц
mA——

DUŻY DELEP
do wynajęcia

przy ul. Zamkowej 18
róg Ś-to Michalskiego
zaułku. 332—2

Kupno :
‚ — Sprzedaž |
L S

Sprzedaje się

| LOKATR

=
=

z okazji bardzo tanio
fortepian nieduży. Tar-
gowa 9 m. 8. 324

DO SPRZEDANIA
duży plac, można czę-
ściami. UL PiwnaNr. 14.
Wiadomość na miejscu u
dozorcy.

2 duże, ładne, umeblo-
wane pokoje, słoneczne
ze wszelkiemi wygoda-
mi do wynajęcia od 1-go
lutego. Może być z cało-
dziennem utrzymaniem,
ul. Sięrąkowskiego 14—1

ka do majątku z pra-
ktyką  warzywnietwa | "RÓŻNE į
Rasodas a: się|mamma

ы n. 311 ed 10—12 do
Niniejszem wyrażam Zarządowi U' | Związku Ziemian ul Za- UWAGA.

Potrzebny wspólnik do
restauracji, pożądany
byłby kucharz z kapita-
łem od .jednego do
dwuch tysięcy złotych.
Wiadomość: kawiarnia
W. Gastronomja, Mickie-
wicza 28 w Wilnie.

Oszczędna gospodyni.

— Co? Jednego zająca
chęcsz podać dla tylu
gości? Nie wysłarezyI
— Nie bój się! Wy:

starczy. Jest tak nie-
smacznie zrobiony...

HI

(RRDA

DRUK!
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE
ZAPROSZEWIA
BROSZURY
AFISZE

l. TWIERZYŃSKIEGA
Mostowa ul. Mr.3.

Telefon 4-44,

CERY NISKIE

Drukarnia A.Zwierzyńskieg

 
Niejednokrotnie ktoś z powstańców zabiegał ukradkiem do pleba-

nji, a ks. Sawicki przyjmował każdego uprzejmie i zaopatrywał w żyw+

ność, tytuń i inne potrzeby. Pewnej nocy na plebanię napadli jacyś ban-

dyci z żądaniem wydania pieniędzy, a gdy ksiądz wymawiał się, że ich

nie posiada, zbili go i wywlókiszy w bieliźnie do lasu, przywiązali do

drzewa, knęblując mu usta. Poczem wrócili do plebanji, gdzie przetrzą-

osi wszystkie składy i kąty, szukając daremnie ukrytych niby pie-

niądze.
Struchlała służba nie śmiaia dać znaku życia i ksiądz zamarzłby u

drzewa, gdyby do plebanji nie przybyli jacyś parafjanie, którzy przywie-

žli dziecko do chrztu. Wówczas dopiero gospodyni uderzyła w płacz, o-

powiadając o zaszłej w nocy pszygodzie. W. jednym z opryszków pozna-

wała służba powstańca, często odwiedzającego księdza, Podniósł się

alarm, dano znać Narbuttowi. Ksiądza w pół już żywego przy drzewie
znaleziono wkrótce, Wykryło się iż sprawcą napadu był istotnie pow-

staniec Ryłło z drugim szeregowcem.

Narbutt wpadł w gniew straszny i obu śmiercią ukarał, Wypadek
ten wywołał wielką sensację, wśród okolicznego ludu. Jedni twierdzili, iż
naczelnik kazał Ryłłę żywcem zakopać, drudzy, iż pałkami zasiec ka-
zał, Słowem na tem tle potworzyły się różne ludowe, dotąd przetrwale

legendy. Narbutt wbrew swej zwykłej taktyce zatrzymał się dłużej w

jednem miejscu, czekając może pod Dubiczami na partję lidzką, lub na
posiłki oszmiańskie pod wodzą Poradowskiego, albo Wisłoucha z gro
WWAN: do którego z misją jakąś wysłał był właśnie brata, Bole-
sława.

Wojska moskiewskie tymczasem ściągały do Lidy i Grodna, Szczu-
czyna i Trok. Kapitan Timolie,ew z paru rotami stał w Dubiczach, nie
rozpoczynając jednak żadnych zaczepnych kroków. Ruchy jego zdradza-
ły raczej rodzaj obawy, lub caęć dania Narbuttowi czasu do cofnięcia

się w głąb puszczy...
Wódz powiadomiony stale o ruchach moskali, otrzymał doniesienie,

iż Timofiejew, po paru dniach postoju w Dubiczach opuścił je i po-
ciągnął ko Lidzie. 

iinor=Mostowa Nr, 1,
gif I 

 

   340—2|na 6—4. 348—0 m
Korzystając z tego Narbuti chcial widocznie zaprowiantować się w

okolicy i dopiero potem, wobec zresztą braku posiłków — zapaść w pu-
szcze, Nie wiedział jednak o tem, iż gdy Timofiejew zawrócił do Lidy
dogonił żo, na siódmej wiorście strażnik lasów rządowych, miejscowy
chłop, Bazyl Karpowicz, pospolicie „Bazylukiem' zwany, obiecując do-
prowadzić wojsko przez niedosiępne moczary do obozu Narbutta. Znał
dobrze wszystkie możliwe przejścia, przynosząc nieraz, wraz z innymi
chłopami, chleb dla powstańców. Zdrajcę skusiłą obiecana za głowę Nar-
butta nagroda w sumie tysiąca rubli.

Jak wieść niosła, Timofiejew, traktując chłopa z pogardą długo się

ruch wśród wojsk moskiewskcn. Jeden z oficerów, zatrzymawszy na uli-
cy Stanisława Kolesińskiego zaprowadził go do restauracji Andruszkie-
wiczowej i tam przy zakąsce wygadał się, niby niechący o gotującej się
obławie na Narbutta. Kolesiński pojął, iż oficer, jako dobry i uczciwy
człowiek, chce ostrzedz o grożącem wodzowi powstańców  niebezpie-
czeństwie. Dopadł więc swej dzielnej, wypróbowanej klaczy i popędził,
co koń wyskoczy ku Dubiczom. Już światło, gdy przebywszy mil kilka,
na ostatniej niemal wiorście usiyszal gęste strzały...

Przybywał za późno!...
Zgnębiony zawrócił do Pałaszek, fermy rządowej, dzierżawionej

przez jednego z Kraińskich. Drugi brat był w obozie Narbutta.

Zmęczona biegiem klacz Kolesińskiego padła przy ganku. W) dwor-
ku zaczęło się budzić już na odgłos strzałów... Młody człowiek zdysza-
ny wpadł do pokoju...

W: milczeniu, przerywanem
zrozpaczona rodzina
bitwy...

Chwile zdawały się być wiekami...

| (D. c. n.) EZ

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, ||

‹ szeptem pacierza i westchnieniami,
wyczekiwała wraz z Kolesińskim na wieści z pola 
 

wahał, zanim wreszcie do Dubicz zawrócił, dając jednocześnie znać do
Lidy, by przysłano posiłki do osaczenia Narbutta.

Dnia 21 kwietnia wieczorem mieszkańcy Lidy dostrzegli pewien.
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