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OGŁOSZENIA:

WARSZAWA (Pat). Po krótkiej Budżet mimo tego obniżenia za- LONDYN (Pat). Foreign Oflice wego. Czołgi powyżej 30 tonn ule-
przekazaio dziś wieczorem prasie do głyby zniszczeniu przy końcu pierw-

  

Przerwie komisja budżetowa Sejmu myka się deficytem. Nasz A

|
Przystąpiła do ustawy skarbowej.

Generalny referent pos. Miedziń-,
ski (BBWR) wskazał, że zarówno
referenci, jak ministrowie z całą
ostrożnością, ale niemal w formie
jednobrzmiącej oświetlili sytuację w
ten sposób, że jest lepsza niż po-
przednio.

Jeżeli to zgodne określenie na-|
szej syluacji, jako wchodzącej w|
Okres pomyślniejszy, zestawić z pre-|
liminarzem budżetowym, to można-
by stwierdzić pewne niekonsekwen- |
cje, mianowicie w tem, že otrzyma-|!
b 1 о 2 s
liśmy budżet za niski w porównaniu
z preliminarzami poprzedniemi.

Komisja sejmowa przyjęła budżet
w trzeciem czytaniu.

WARSZAWA (Pat). Na wstępie
posiedzenia seimowej komisji bud-
żetowej dokonano trzeciego czytania
preliminarza budżetowego.

Uchwalono następującą rezolucję

| nowanemi przez referenta.

przeszłoroczny wynosił 12 proc. |opublikowania w jutrzejszych dzien-
wpływów, a tegoroczny za 9 miesię- | nikach „Białą Księgę”, zawierającą
cy — 14 proc. memorandum brytyjskie w sprawie

Równowaga budżetowa jestdla | rozbrojenia.
nas niesłychanie ważna, ze względu| Memorandum zaznacza, że przed
na stałość waluty. , |Europą stoją dwie drogi: albo dojść

Ogólna kwota wydatków preli- |do porozumienia i zawrzeć kon-
minowanych w tegorocznym budże- wencję, której skutkiem będzie wy-
cie wynosi 2.184,552.593 zł. Na PO" rzeczenie się pewnych typów broni
krycie tych wydatków preliminuje przez mocarstwa najbardziej uzbro-
się dochody w kwocie 2.136.254,150 jone, albo zawrzeć porozumienie, na

; DO аЕЯ |jmocy którego uzbrojone państwa,
eracie posła i krótkiej dys- niezdolne i niechętne do rozbroje-

śl ustawy skarbowej zo- „nia, zobowiązałyby się w każdym ra-
zyjąty ze zmianami zapropo- zie nie powiększać ich obecnego

stanu zbrojeń. Rząd brytyjski z ca-
iym naciskiem nalega na rozwiąza-
nie tych problemów w myśl pierw-
szej propozycji.

Co się tyczy kwestji bezpieczeń-
'stwa, rząd brytyjski proponuje doda-

rząd do udzielenia :zeczowych nie artykulu, w/g którego stwierdza
świadczeń dlą inwalidów wojennych się, że lejalne wykonywanie kon-
w postaci zorganizowania warszta- jwencji jest sprawą powszechną
tów pracyi przedewszystkiem za- wszystkich sygnatarjuszy.
trudnienia inwalidów wojennych w; Wobec tego rząd brytyjski zgła-

   
  

 

z

ramach obowiązującego  ustawo-
znaczne dawstwa.“

Wi ten sposób ukończono trzecie
czytanie preliminarza budżetowego.

pos. Wagnera:
„Biorąc pod

zmniejszenie budżetu w dziale rent
inwalidzkich i pensyj, Sejm wzywa

4
4
|
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Min. Beck zapowiada exposć w Senacie. |

| WARSZAWA (Pat) W nadcho-=|zagranicznych Senatu, na którem

uwagę

 

dzący poniedziałek 5 lutego odbę-|wygłosi expose p min. Beck.
dzie się posiedzenie komisji spraw

 

Wymiana dokumentów ratyfikacyjnych
polsko-niemieckiej umowy powietrznej.

WARSZAWIA (Pat). W dniu 31 pospolitą Polską a Rzeszą Niemiec-
stycznia r. b. nastąpiła w Warsza- ką o żegludze powietrznej, podpisa-
wie wymiana dokumentów ratyfika- nej w Berlinie dnia 28 sierpnia
cyjnych -umowy pomiędzy Rzeczą: 1929 roku.

 

Zdemolowanie administracji i dru-|
karni „Słowa Pomorskiego".

(Telefonem od własnego korespondenta.]

WARSZAWA. W środę 0 godzinie 18 m. 30 grupa złożonaze,
150 osób uzbrojonych w sztaby żelazne I drągi napadła w Toru-
niu przy ul. $w. Katarzyny 4 na lokal wydawnictwa „Słowa Pe-
morskiego”, zdemolowała lokal administracji, przecięła telefony
i wdarła się do maszyn, kłóre uszkodziła. Napastnicza grupa ope-

/_ rowzła w ciągu 15 minut. Po ich odejściu przybył posterunkowy
a następnie komisarz policji. Straty *wynoszą kilkanaście tysięcy
złotych. ;

…

Los uwięzionych księży
w Rosji sowieckiej.

znajdują się w opłakanych warun
kach ma Sołówkach. Wskutek de-
presyj moralnych trzech księży a
mianowicie Chomicz, Sowiński i
Fedorowicz T. znajdują się w sta-
nie obłąksnia.

Mimo starań w sprawie zwolnie-
nia księży z więzień oraz interwen-
cji Stolicy Apostolskiej, władze so
wieckie nadal trzymają duchownych
w kazamatach.

 
Ze Stołpców nadeszły informa-

cje z Rosji, iź los uwięzionych księ-
ży oraz duchownych prawosławnych
jest nadzwyczaj ciężki. Księża: Lub-
czyński Józef, Federczyński Stani-
sław zmarli.w więzieniach sowiec-
kich na dalekiej Syberji. Księża:
Chomicz, kapelan wojskowy, wzięty
do niewoli przaz bolszewików w
w 1920 r. Józef Sowiński, oraz ks.
Pietkiewicz Michał i Harasiński Jan

Katastrofa sowieckiego balonu
| stratosferycznego.

MOSKWA (Pat.) Stratostat, „Osso-
awiachim” przy lądowaniu uległ kata-
strofie, w której zginęła c ła załoga

 

 

wybuchy. Smierć wszystkich trzech
uczestników lotu musiała nastąpić
natychmiast. Jeden z trupów jest

sze następujące propozycje konwen-
cji, która ma obowiązywać przez
10 lat:

1) Co się tyczy eiektywów, to
projekt konwencji _ proponował
260.000 žolnierzy i 8-miesięczną
służbę jako przeciętną sił wojsko-
wych, stacjonowanych w kraju dla
Francji, Niemiec, Włoch 1 Polski,
Niemcy żądają 300.000 ludzi i 12-
miesięcznej służby. Rząd brytyjski
wwaza, że zaseda parytetu jest waż-
niejsza od liczby i przypuszcza, że
nie byłoby trudnem dojsć poro-
zumienia co do liczby między 200.000
a 300.000 ludzi. Również co do dłuż-
szego okresu służby można osiągnąć
porczumienie na zasadzie zrównania
żądań w tym względzie. Ćwiczenia
wojskowe, pcza armją, mężczyzn w
wieku wojskowym, winay być za-
bronione,

2) W sprawie uzbrojenia w woj-
nie lądowej najwyższy kaliber ar-
mat, używanych w  fortyłikacjach
obronnych, miałby być ustalony w

|szego roku, czołgi powyżej 2U tonn
zniszczone byłyby przy końcu trze-
ciego roku i powyżej 16 ionn —
przy końcu 5-go roku. Rząd brytyj-
ski gotów byłby zgodzić się na to,
by nowa armja niemiecka była za-
Gpatrzona w czołgi najwyzej 6-ton-
nowe. Co się tyczy ruchomych ar-
mat polowych, to rząd brytyjski wo-
laiby w dalszym ciągu zachować
maksymalną granicę 115 mm. Ar-
maty powyżej 350 mm, musiałyby
być zniszczone z końcem pierwsze-
$o roku, powyżej 220 mm, — przy
końcu 4-$o roku, armaty zas powy-
żej 155 mm. zniszczone być mają
przy końcu 7-go roku. Rząd brytyj-
ski zgadza się na poczynienie po-
dobnych ustępstw, jakie byłyby u-
czynione Niemcom, również i dla
Austrji, Wegier i Bulgarji,

3) Uzbrojenie powietrzne, O ile
Stałą komisja rozbrojeniowa nie zde-
cyduje przy końcu drugiego roku
zniesienia całkowitego wojskowych
sił napowietrznych, wszystkie kraje
uprawnione być mają do posiadania
lotnictwa wojskowego dla celów
obronnych, przyczem w ciążu 8 lat
Niemcy doszlyby do parytetu z
głównemi mocarstwami lotniczemi,

4) Zbrojenia morskie. Rząd bry-
tyjski stoi na stanowisku tych pro-
pozycyj, jakie zawarte są w pro-
jekcie konwencji, ale gotów jest do
dalszych porozumień, o ile uważane
one są za niezbędne, wobec bliskie-
$o terminu zebrania się konierencji
morskiej w roku 1935,

5) Kontrola. Rząd brytyjski go-
tów jest zgodzić się na zastosowanie
stałej automatyczntj kontroli, która
zaczęłaby obowiązywać razem z po-
stanowieniami konwencji.

Końcowy ustęp memorandum za-
wiera konkluzję, że typy broni ze-
zwolone jednym państwom, nie
mogą być stale odmawiane drugim.
Wreszcie dokument kładzie nacisk
na pogląd rządu brytyjskiego, że po-
wrót Niemiec do Genewy i do Ligi
Narodów winien być zasadniczym drodze porozumienia międzynarodo- warunkiem porozumienia.

ERRATAPESO POOR II IVRSIIEIKRES

Prasa niemiecka o mowie Hitlera
i nowej organizacji Rzeszy.

BERLIN. (Pat). Mowa kanclerza
Hitlera w Reichstagu oraz uchwalo-
na wczoraj ustawa o nowej organiza-
cji Rzeszy zostały przez prasę nie-.
miecką przyjęte, jako wydarzenia!

teraz książęta panujący Związku
Rzesży zostali bezapelacyjnie zde-
tronizowani.

„Boersen Ztg.* wskazuje, że u-
stawa o reformie Rzeszy, usuwająca

przełomowe w dziejach Trzeciej anachronizm, jakim byłą suweren-
Rzeszy. \

„Kreuzztg.“, organ Stahlhelmu,
pisze: Odmowa, z jaką Hitler wystą-|
pił przeciwko państwom związko-
wym Rzeszy, a tem samem przeciw-
ko powrotowi dynastji panujących w
tych państwach, jest definitywna,
Wiemy, że tem samem pogrzebane
zostają nadzieje, które slanowiły
treść życia wielu godnych szacunku
ludzi, ale nie wątpimy, że ta ofiara z
ich strony jest konieczna. Dopiero

  

|ność krajów, przypieczętowała zara-
zem nierozerwalność i jedność naro-
du niemieckiego w ramach państwa
narodowo - socjalistycznego.

Według „Germanji”, rozszerzenie
pełnomocnictw rządu na sprawy,
związane z rełormą Rzeszy, ma na
celu wykluczenie ewentualnych kon-
fliktów z krajami przy przeprowa-
dzeniu reorganizacji ustroju państwo
wego.

Walka hitlerowców z monarchizmem
i wielkim przemysłem.

BERLIN (Pat). Minister Goeb
bels wygłosił w pałacu sportowym'

Zmiany te będą bardzo radykalne,
aczkolwiek rząd nie pozwoli, bybalonu. Z niewyjaśnionych dotych-

czas przyczyn Od opuszczającego
się bałonu oderwała się gondola
i z całą siłą ciążenia spadła na zie:
mię, uległsży zupelnemu zdruzgo-
taniu, przyczem powłoka ochronna

tak zmiażdżony, że rozpoznanie go
oddzielnie od innych byłoby nie-
możliwe. Wszystkie aparaty i przed-
mioty, znajdujące się w gondoli,
uległy zniszczeniu.

Lotnicy w ostatnim swym locie,

w Berlinie przemówienie, w którem ulica dyktowała mu swe posunięcia.

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

Memorandum angielskie 0 sprawie rozbrojenia
Wielkiej Brytanji sir William Erski-
ne przyjęty był dzisiaj przez p. mi-
nistra spraw zagranicznych Józefa
Becka, któremu z polecenia rządu
brytyjskiego złożył memorandum
swego rządu, traktujące o cało-
kształcie zagadnień  rozbrojenio-
wych,

(Jak wiadomo, analogiczne dėmarche

angielskie nastąpiło u rządów Francji,

Włoch, Niemiec, Stanów Zjednoczonych,|

Japonji i Belgji. Przyp. Redakcji.)

   АНОр

 

В. minister spraw zewnętrznych,
Paul Boncour, przemawiając w Se-
nacie, określił hitleryzm jako prąd,
„który przekroczył granice Niemiec
i dąży do naruszenia istniejącego
stanu rzeczy w Europie".

Metody, któremi się posługuje
propaganda hitlerowska — nie są
nowe. Przykład dali komuniści, a fa-
szyzm dostosował moskiewskie wzo-
ry do swoich celów. Niebezpieczeń-
stwo grożące kulturze europejskiej,
a kryjące się dotychczas w cieniu
brunatnych koszul — staje przed na-
mi w całej swojej grozie,

Że nie jest ono przesadzone — o
tem świadczą wieści, dochodzące nie
tylko z Austrji, ale nawet i z Szwaj-
carji, będącej zawsze . klasycznym
krajem wolności, w którym propa-
ganda pangermanizmu napotykała do
tychczas na zdecydowany opór.

W kantonach szwajcarskich,
Postępy hitleryzmu w północnych

kantonach są zatrważające. Żaczął
on się szerzyć przedewszystkiem po-
śród kolonji szwajcarskiej Rzeszy,
popierany najusilniej przez odnośne
czynniki rządowe. Potem dopiero
zaczęto tworzyć sekcje nazistowskie
w samym kraju, Na czele ich stoi
niejaki Fischer, dość mętna figura,
nieznany przedtem nikomu mówca i
agitator wiecowy.  Rozporządzając
wielkiemi środkami — założył оп
pierwszą sekcję w kolonji szwajcar-
skiej w Loerach, w Baden. Objeżdża-
jąc całe Niemcy, rozwijał energiczną
agitację pod znakiem swastyki; wy-
dała ona owoce, gdyż wprowadziła
zamęt w dotychczas jaknajbardziej
jednolite kolonje szwajcarskie za
śranicami republiki. $На rzeczy,
znalazło to echo w samej Szwajcarji,
Agitacja Fischera odbywa się pod
hasłem pangermanizmu, czyli zjed-
noczenia wszystkich Niemców, żyją-
cych w Szwajcarji, Austrji, Czecho-
słowacji i Polsce.

Rzecz charakterystyczna, że agi-
tacja nazistów Fischera idzie ręka w
rękę z agitacją, prowadzoną w kan-
tonie Tessin, w którym ludność miej.
scowa mówi językiem włoskim, Na
czele faszystów tessińskich — jest
ich około 2.000 — stoi były pułkow-
nik Fonjallaz, utrzymujący bardzo
żywe stosunki z Turynem i Medjola-
nem. W. porozumieniu z Fischerem
mianowano specjalnych komisarzy,
których zadaniem jest prowadzenie
roboty wśród kolonji szwajcarskich,
rozsianych po Wiłoszech.

Rezultaty tej akcji nie dały dłu-
go na siebie czekać: wśród obywa-
teli szwajcarskich, zamieszkałych we
(Włoszech, nastąpił rozłam. W jed-
'mym tylko Medjolanie sto pięćdzie-
|siąt osób z kolonji szwajcarskiei przy

 

WARSZAWA (Pat). Ambasador| gland'"

Robota hitlerowska za

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

tekście (6 łamowe) 85 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.

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

Terminy

  

Węgiel polski do Irlandji.
LONDYN. (Pat). „Times i inne

dzienniki angielskie donoszą, że do
Belfastu przybył statek duński „En-

z ładunkiem 3,200 ton węgla
polskiego, który został wyładowany '
bez trudności. ,Times* podkreśla,
że w ciągu bieżącego miesiąca jest
to już drugi ładunek węgla polskiego
w: Belfascie. Pierwszy ładunek przy-
wiózł statek angielski „„Margit”. Nie-
zależnie od tych transportów w: pół-
nocnej Irlandji, znaczny ładunek
węgla polskiego przywieziono — jak
informuje „Times“ — do Wolnego
Państwa Irlandzkiego, które wpro-
|wadziło cło na węgiel angielski.

    

 

   

tanich,
i świadczy, że JI NICH, re-
publiki nie lekceważą sobie bynaj-
mniej brunatno - czarnej propagandy
|w kraju Wilhelma Tella.

Wi Austrji..,
W republice naddunajskiej jest o

wiele gorzej.  Wlbrew przyrzecze-
niom, które baron Neurath złożył
ambasadorowi Francji, Anglji i
Włoch — oficjalna propaganda nie-
miecka nie przerwała w Austrji ani
na chwilę swej pracy; przeciwnie,
wzmożono ją do niebywałych granic.

Radjo monachijskie, stojące pod
kontrolą, a nawet bezpośrednią wła-
dzą rządu — wysyła co wieczór na
falach eteru odnośną porcję kalum-
nji, skierowanych przeciwko — ш-
dziom, broniących niepodległości
swego kraju. Jawnie podburza się do
śgwałłów i wystąpień przeciw rządo-
wi Dolfussa. Jest to oczywiście wy-
padek bez precedensu w dziejach
stosunków międzynarodowych — ale
co to kogo obchodzi w Berlinie!

Z drugiej strony mamy do czy-
nienia z niesłychaną presją, wywie-
raną na osobach pochodzenia
austrajckiego, zamieszkałe na tery-
torjum Rzeszy, a niebiorące czynne-
go udziału w robocie hitlerowskiej.
Pewnej Wiedence, która wyszła za-
mąż za obywatela Niemca, odmó-
wiono wizy na wyjazd do Austrji,
mimo, że przedłożyła ona dowody, iż
została wezwana do umierającej
matki. Twierdzono, że obecność jej
w Austrji jest zbyteczna.

Ž tego samego założenia wycho-
dzi rząd Rzeszy, nakładając na wy-
jeżdżających do Austrji olbrzymi ha-
racz w kwocie 1.000 marek za wizę,
ważną na miesiąc. Oczywiście, jest
to obliczone na poderwanie ruchu tu
rystycznego w Austrji, który. stano:
wi poważny czynnik w budżecie na-
rodowym.

Natomiast studentom niemiec-
kim, przynależnym do organizacyj hi
tlerowskich, udziela się z najwięk-
szą gotowością bezpłatnych pasz-
portów na wyjazd do Wiednia lub
Insbrucka, Chodzi tu naturalnie o a-
gitację za pangermanizmem, Tem też
tłumaczy się obecność wielkiej licz-
by studentów z Rzeszy na uniwer-
sytetach austrjackich. Są to płatni
prowokatorzy. \

Na terenie Rzeszy rozwiązuje się
wszystkie stowarzyszenia austrjac-
kie. I tak rozwiązano istniejące od
trzydziestu lat stowarzyszenie Oe-
sterreichischer Hilfsverein. Sądzo-
no, że uda się pozyskać je do roboty
antyaustrjackiej — a gdy te nadzieje
zawiodły, towarzystwo rozwiązano,
zsyłając nieprzejednanych do obo-
zów koncentracyjnych.

Agitacja hitlerowska nie prze-
biera w środkach. Krążą pogłoski, że

balonu pękła. poprzedzejącym  kat»strofę,  osią-
Naoczni Świadkowie katastrofy |gnęli rzekomo wysokość  21600|

opowiadają, ze przy zderzeniu zzie-|metrów.
mią gondoli nastąpiły dwa silne Wd 0 RZEAGO

 

Komunikat Stronnictwa Narodowego,
W niedzielę, dnia 4 lutego o godz. 12 i pół

w sali przy ul. Orzeszkowej 11
odbędzie się

Zebranie Sironnicioa Narododego
na którem posłowie:

Wacław Komarnicki i Aleksander Zwierzyński
‹ złożą sprawozdanie poselskie

o ostatnich wydarzeniach w Sejmie,
Wstęp tylko dla członków Stronnictwa za okazaniem legitymacji.

SE irtemoż szyscy członkowielędu na szczególnie ważne tematy wszyscy cz
ZY Waszani są o przybycie.

 
\ 

w niezwykle ostrej formie wystąpił |
przeciwko kołom monarchistycznym,'
uprawiającym swą propagandę pod
jpłaszczykiem hitleryzmu, !

Ze specjalnym naciskiem zwrócił
się dr. Goebbels pod adresem wiel-
kieśo przemysłu niemieckiego, o-'
świadczając, że proklamowanie t.zw.
pokoju gospodarczego nie wyłącza
głębokich zmian, jakie nastąpią jesz-
cze w życiu gospodarczem Rzeszy.

Powietrzne zbrojenie
WASZYNGTON. (Pat). Izba Re-

prezentantów upoważniła prezyden-
ta Roosevelta do zarządzenia budo-

Nacjonalizacja złota
WASZYNGTON. (Pat). Prezy-

Przemówienie swe minister Goeb-
bels zakończył skpwami: „Niech
obrońcy  Kapiłolu  liberalistyczno-
kapitalistycznego będą przekonani,
że nie oddamy im na pastwę wy-
zysku robotników”,

BERLIN (Pat). W Halle areszto-
jwani zostali dwaj przywódcy Stahl-
jkelmu: architekt Schmidt i Koenig,
joskarżeni o to, że wygłaszali mowy
|antyrządowe,

Stanów Zjednoczonych.
įwy 1184 aeroplanėw kosztem 95 mil-
|jonów dolarów. °

 

w St, Zjednoczonych.
nie o nacjonalizacji całego złota w

dent Roosevelt ogłosił rozporządze- Stanach Zjednoczonych.

WYSDATERACJ COTE OOOZACH DZ YOKOTZARTTY KOBETOTC POTTYTEEEEC

eklama jest diwignią handlu

 Istąpiło do faszystów Fischera i Fon-|w zamian za pewne ustępstwa—kil-
|jallaza. Ten, ostatni odbył pielgrzym- ka tek ministerjalnych przyznanych
|kę do Mussoliniego, celem zapew- zwolennikom pangermanizmu w
jnienia Il Duce o „posłuszeństwie je- „Austrji — rząd berliński ofiarowuje
go ideałom i uwielbieniu”, Zarówno pożyczkę w kwocie 100 miljonów
Fischer jak i Fonjallaz myślą o mar- marek w złocie, a prócz tego: znie-
szu na Berno. Naturalnie, rdzień spo- |sienie wszelkich ograniczeń paszpor-
łeczeństwa _ szwajcarskiego — jest |towych, które bardzo zubożyły kraje
zdrowy, byłoby nawet niewskaza- alpejskie, gdzie frekwencja niemiec-
nem wysuwanie zbyt pochopnych ka nie istnieje, a francuska jest z na-
wniosków z działalności, noszącej tury rzeczy bardzo słaba,
wszelkie znamiona zdrady stanu. | Podobnie jak komunizm, tak i hi-
Jednakże fakt, że na porządku dzien jtleryzm stara się żerować na trud-
nym posiedzenia Rady Federalnej nościach gospodarczych wsi i nędzy
znajduje się wniosek o przedsięwzię- |w miastach. Opór ludności wyczer-
cie środków zaradczychprzeciwko | panej kryzysem, słabnie, Widmo he-
agitacji hitlerowskiej i faszystow- | gemonji niemieckiej staje nietylko
skiej w Szwajcarji — jest znamienny przed Austrją.

Młodzież w szeregach narodowych! |
Trzeci Kurs Kandydatów Młodzieży

Wszechpolskiej
rozpoczął się w dniu 30.1 1934 r. w lokalu Stronnictwa Narodowego
przy ul. Orzeszkowej 11 3

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



     

Pozawarciu układu
polsko - niemieckiego.

) I
Niespodzianka z uchwaleniem

przez bBWIR nowej konstytucji za-

cmiła na razie inną niespodziankę

dnia tego, mianowicie podpisania u-

kiadu z Niemcami.
Głosy prasy zagranicznej, które

doszły nas narazie za pośrednictwem

Pol. Ig. Telegraficznej, peine zach-

wytów i pochwał pod adresem pol-

skiej polityki zagranicznej, nie odda-

wały jednak w całości tego wrażenia

jakie podpisanie umowy wywarło w

kołach dyplomatycznych po za gra-

nicami Poiski. Dopiero w miarę jak

nadchodzą pisma z Moskwy, Pragi,
(Wiednia, Rzymu, Paryża i Lndynu
możemy sobie szerszy wyrobić po-

gląd na tę sprawę.

Otóż przedewszystkiem stwier-
dzić należy, iż prawdziwe zadowole-

nie wyraża jedynie prasa niemiecka

i węgierska. Musi to każdego bardzo

poważnie zastanowić, boć — mimo

wszystkich umów 'i paktów — nie-

możemy chyba Niemców uważać za

naszych przyjaciół, zaś praktyka

wielu wieków wskazuje, że radość

niemiecka nigdy nie wróżyła nic

dobrego Polsce. Węgrów nie potrze-
bujemy brać w rachubę, gdyż wpoli-

tyce zagranicznej są oni wiernem

echem Berlina.
Co się tyczy Anglii, która zajmo-

wała zawsze stanowisko neutralne,
raczej przychylne dla Niemiec, to

tam nietylko opinja, ale i rząd zosta-
ły tym faktem zaskoczone. Wpraw-
dzie wyraża się tu Polsce uznanie za

jej akcję pokojową, za samodzielną

politykę, jednocześnie jednak wy-
raźnie daje się do zrozumienia, że

przez swój krok odsłoniła Polska
Austrję i Czechosłowację.
Wpływowy organ polityczny „Ob-

server" uważa, że polsko-niemiecki
traktat o nieagresji oznącza funda-
mentalną zmianę w sytuacji europej-

skiej, przez niezależny układ z Niem-

cami Polska opuszcza Austrję, wy-

stawia na sztych Małą Ententę, iśno-

/ruje Ligę Narodów i odstręcza Fran-

cję. Jednocześnie podkreśla .Ob-

server' wielkie korzyści, które umo-

wa przynosi Niemcom: „Wolna od

najgorszego niebezpieczeństwa do-

stania się w dwa ognie Trzecia Rze-

sza może obecnie spokojnie rozbudo-

wywać swą potęgę”.
Pytanie tylko: przeciwko komu

z czasemi zwróci się ta potęga i na
kim się to wszystko skrupi?

Prasa austrjacka i czeska zacho-
wuje najbardziej posuniętą rezerwę,
między wierszami jednak łatwo od-

czytać istotne nastroje, Tak więc

„Lidowe Nowiny“ stwierdzają. że
„Sukces niemiecki jest niewątpli-

wy. Hitler zerwał nietylko łańcuch,
izolujący Niemcy, lecz potrafił także
w zawartym układzie uniknąć aluzji

do instytucji arbitrażowych i innych

organów, działających z ramienia Li-

gi Narodów, którą układ berliński
ostentacyjnie  pomiją milczeniem.

Jest to duża satysfakcja dla Hitlera
dowodzi również że Polska woli

akcję niezależną od polityki solida-
ryzacji międzynarodowej.

Na tem miejscu należy jeszcze

aaznaczyć, że Czechosłowacja, do

której Niemcy zwróciły się z propo-
zycją podobnej umowy — stanowczo

' odmówiła prowadzenia pertraktacyj
bezpośrednich, bez udziału sprzymie

rzonych i po za Ligą Narodów.
Trudno nie przyznać, iż taka od-

powiedź była rozumna i uczciwa.

Co się tyczy prasy włoskiej to tu
również dość niechętnie przyjęto
wiadomość, chociaż niechęć ta z in-
nych wypływa źródeł. Mussolini sta-

le jest obrażony, gdy coś na świecie

dochodzi do skutku bez jego udziału
i pośrednictwa.

Prasa sowiecka nie wierzy w

szczerość Niemiec. Gdyby zapewnie-

nia ich były szczere, oznaczałoby to
wyrzeczenie się całej dotychczaso-

wej polityki wschodniej, która zwła-

szcza za rządów Hitlera doszła do

| szczytu, która stanowi jeden z głów-

nych, węgielnych kamieni caiego je-

go programu. Doprawdy trudno uwie

rzyć. Przestrogi Sowietów, chociaż

niewątpliwie podyktowane względa-

mi egoistycznemi, troską o Ukrainę,

nie są pozbawione racji.

Najbardziej krytycznie traktuje

sprawę prasa francuska. Wielce

przychylny nam Pertinax z „Echo de

Paris' słusznie zaznacza, iż umowa

polsko - niemiecka bynajmniej nie

rozwiązuje najważniejszego zagadnie

nia, dzielącego obydwa państwa —

zagadnienia terytorjalnego, tylko po-

mija je dyskretnie milczeniem. Per-

tinax uważa postępowanie Polski za

„objaw obojętności wobec zagadnie-
mia austrjackiego, interesującego w

| najwyższym stopniu Małą Ententę".

| Saint-Brice w ,Le Journal" zwra-

° са uwagę, że „układ polsko-nie-

miecki zabrania użycia siły w razie

konfliktu, ale w takim razie co się

stanie z paktem Ligi Narodów, który

| przewiduje pomoc militarną w razie
napaści i co się stanie zwłaszcza z

sojuszem francusko - polskim, który

również przewiduje wzajemną po-

moc zbrojną?” Jednocześnie stwier-

dza „Le journal”, że przez wszczęcie

bezpośrednich rokowań Polska po-

stawiła się w drażliwej pozycji, do-

|ubocznie,

 tychczas bowiem kwestja korytarza,

„Górnego Śląska i Poznania były to

dedżagano ICOGradiSa i

Wbrew żydowskim twierdzeniom.

Gdy w Niemczech przyszedł do

władzy obóz Hitlera prasa żydow-

ska, a za nią, jak za panią matką,

większa część prasy sanacyjnej u-

derzyła na alarm, że to stoimy już w

obliczu wojny z Niemcami.
Spokojne stanowisko prasy naro-

dowej, która nie chciała załamywać

rąk z powodu zwycięstwa hitlerow-

ców, uznano za zdradę zarówno pań-

stwa, jak i najświętszych haseł obo-

zu narodowego, doceniającego Zaw-

sze niebezpieczeństwo niemieckie.

Wybuch histerycznego oburzenia

żydów i sanatorów pochodzi stąd, iż

nie są oni w stanie zrozumieć nasze-

go stanowiska, ponieważ nasza oce-

na sytuacji, jak słusznie podkreśla

„Gazeta Warszawska” oparla jest

zgoła na innych przesłankach,
Nie zapomnieliśmy ani na chwilę o

dziejowym konflikcie polsko-niemieckim.

Nie poniechaliśmy tradycyjnej linji naszego

kierunku, która z niebezpieczeństwa nie”

mieckiego zrobiła kanon polskiej polityki

polityki narodowej, ale zrozumieliśmy, że

przed zwycięską rewolucją narodową w

Niemczech stoją tak wielkie zadania we-

wnętrzne, że nie może ona mysleć o na-

tychmiastowym konflikcie z Polską. Od-

różnialiśmy mity polityki hitlerowskiej od

jej realnych możliwości i na tej zasadzie

formowaliśmy swój pogląd na najbliższy

okres naszych z Niemcami stosunków.

Niewątpliwie dziś punkt ciężko-

ści polityki niemieckiej stanowią ra- ‚

czej zagadnienia wewnętrzne, oraz

sprawy zachodu i południa.
Jasnem było, że Hitler, objąwszy rządy

ij utrwaliwszy się przy władzy, będzie mu-

siał rozwiązać szereg wielkich zagadnień

społecznych, które stoją przed narodem

niemieckim, że w związku z załamaniem się

wielkoprzemysłowej struktury niemieckiego

społeczeństwa, zmuszony będzie zająć się

jego przebudową na nowych zasadach i

zwalczyć ogromne trudności, związane Z

tem przedsięwzięciem.

Wypadki potwierdziły w znacz-

nym stopniu tę ocenępołożenia.

W rok po zwycięstwie Hitlera dochodzi

do podpisania pakt nieagresji pomiędzy na-

szemi państwami. Chociaż pakt ten formal-

nie mało czem się różni od obowiązujących

już oba kraje umów, to jednak w istocie

swojej musi być uznany za poważny krok

naprzód w naszych wzajemnych stosunkach.

Postęp polega na tem, że rząd Hitlera, w

odróżnieniu od rządów poprzednich, zdobył

się na odwagę podjęcia bezpośrednich roko-

wań z Polską nie na gruncie gospodarczym,

jak to było dotychczas, ale na platformie

wyraźnie politycznej i że stało się to nie

przy okazji zawierania jakichś

ogólnych umów, ale w akcji bezpośredniej.

Słowem wypadki poszły po linji,

której żydzi nie przewidywali, ani

jej sobie życzyli.

Stabilizacja kryzysu.

Od spraw politycznych przecho-

dzimy do spraw gospodarczych. |

Katowicka „Polonia* zastanawia

się nad ostatniem przemówieniem

ministra przemysłu i handlu i tak

charakteryzuje jego wnioski. ;

Przejdźmy teraz do wniosków p. mini-

stra: Pierwszy z nich spotykamy już na sa-

mym prawie wstępie przemówienia, w czę-

ści, poświęconej kunjunkturze wewnątrz

kraju. Tutaj p. minister zaobserwował słaby

zwrot ku lepszemu. Pod koniec przemówie-

nia zaś mamy kilka wniosków na przy-

szłość, p. minister doszedł bowiem do prze-

konania, że „czas jest wyciągnąć z kryzysu

pewne konsekwencje” Konsekwencje te

sprowadzają się do dwu zasadniczych tez.

Najpierw: — „rozmiary i normalna zdolność

wytwórcza w .danje gałęzi nie powinny być

obliczane według rozmiarów zbytu z okre-

su najlepszej konjunktury“. Nasuwa się

więc pytanie, — jakim okresem konjunktu-

ry trzeba się kierować. Na to mamy odpo-

wiedź pośrednią w drugiej tezie p. ministra:

— „aparat i wydatki administracyjne powin-

ny być trzymane w wydatkach na poziomie

najgorszej konjunktury”.

BZIENNIE MILERSKI

„ ргазу
Teraz jesteśmy w domu, Przeszliśmy

drogę od bezbarwnego optymizmu do sta-
bilizacji kryzysu.

| Niewątpliwie, określenie naszej
polityki gospodarczej, jako „stabili-
zacji kryzysu”, jest bardzo trałne.

Na wszystko jest sposób.
O fantastycznych wymiarach po-

datków przez urzędy skarbowe już
się pisało bardzo wiele. Ale rzadko
się zdarza przeczytać, by ktoś po-
trafił się obronić przed tego rodzaju

plagą.
A jednak są ludzie którzy bronić

się potrafią.
Właśnie w „ABC“

opis takiego wypadku:
Pewien adwokat warszawski złożył ze-

znanie, że w roku podatkowym 1933 miał
dochodu 30 tys. zł. Jakież było jego zdzi-
wienie, gdy po niedługim czasie otrzymuje

nakaz płatniezy, obliczony od sumy 100 tys.
zł. Urząd wie lepiej, odrzuca jego zeznanie,
dowodzi, że miał dochodu przeszło 3 razy
więcej. Cóż robi adwokat?

Zawiadamia listem poleconym kierow-
nika Urzędu, że różnica wynika chyba tylko
z nadużycia, jakiego dopuścił się względem
adwokata jego plenipotent, przywłaszczając
sobie widocznie sumę 70 tys. zł., kieruje za-
tem do prokuratora sprawę przeciw pleni-
potentowi o kradzież owej sumy, powołując
się na świadectwo Urzędu. Bo przecież
Urząd musi mieć jakieś dane na poparcie
swego twierdzenia, a zatem wzywa go za
świadka.

znajdujemy

Po kiłku dniach przyszła wiadomość z
Urzędu, że wymiar poprzedni był wynikiem
pomyłki i obecnie Urząd przywraca waż-
ność zeznaniu adwokata opiewającego na
sumę zł. 30 tys.

Wybory miss Akademji,
Osobliwy projekt Juljusza Kade-

na-Bandrowskiego, aby fotele pp.

Akademików uczcić nazwiskami

wielkich pisarzy polskich nieżyją-

cych — podjęło ochotnie jedno z

pism sanacyjnych, które na wzór

wyborów miss Polonji organizuje te-

raz plebiscyt pod zawołaniem: „Ko-

go wybierzemy do Akademii... Nie-

żyjących?"
Cała ta zabawa a juz zwłaszcza

sposób jej referowania, przyczyni się

zapewne do ostatecznego ośmiesze-
nia niefortunnego projektu. Oto np.

w ostatnim numerze plebiscytowego
organu czytamy takie zdanie o „kan-

dydaturze* Hoene Wrońskiego;
„Jeśli dalej pójdzie w tem samem tem-

pie, to Hoene Wroński zyskuje coraz wię-

cej szans dostania się do Akademii".
Hip, hip, hurra! Hoene Wroński

ma coraz większe szanse dostania się

do Akademii! Styl w sam raz odpo-

wiedni, gdyby chodziło o wybory...
miss Akademji. Ale w związku z

nazwiskami nieżyjących _ pisarzy
brzmi to makabrycznie. I budzi nie-

smak. .
Inne pisma sanacyjne nie zdra-

dzają entuzjazmu dla projektu Ka-

dena-Bandrowskiego. Cięty feljeto-
nista „Kurjera Porannego" Dick

wręcz sobie z całej tej sprawy dwo-

ruje, opisując fikcyjne posiedzenie

Akademji dla dokonania rozdziału

uczonych nazwiskami wielkich pisa-

rzy foteli:
„P. Kaden-Bandrowski zaznaczył, że

należy mu się miejsce Stefana Żeromskiego,

W toku powstałej dyskusji mówcy wyrażali

obawę, że stolec Stefana Żeromskiego bę-

dzie zbyt wysoki dla wzrostu p. Kadena, do

ściślejszego sprawdzenia wymiarów jednak-

że nie doszło”. w,

Miejmy nadzieję, że nie dojdzie

do konieczności sprawdzania ścislej-

szych wymiarów...
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kazanie p. Szczepkowskiego,
za obrazę marsz. Trąmpczyńskiego.

W Sądzie Okręgowym w.Pozna-

niu toczył się proces z oskarżenia

prywatnego b. marszałka Trąmpczyń

skiego przeciwko redaktorowi

Szczepkowskiemu 0 obrazę, jakiej

dopuścił się ostatni w stosunku do

marszałka Trąmpczyńskiego na ła-

mach „Dziennika Poznańskiego".

Po wywodach obu stron sąd ska-

zał redaktora Szczepkowskiego na

300zł. grzywny za zniewagę formal-

ną. Obie strony założyły apelację.

Piąte wybory rektora
P. Steiko urzęduje od pół roku.

Uniwersytet Lwowski do początku

bież. roku akademickiego nie posia-

da rektora. Po dwukrotnem nieza-

twierdzeniu przez ministerstwo wy-

branych przez senat rektorów, wy-

brano prof. Halbana, który zachoro-

wał i umarł, Ministerstwo nie za-

twierdziło również wyboru żadnego

z prorektorówi natomiast „zleciło fun-

kcje rektora delegatowi minister-

stwa, w osobie osławionego prof.

Stefki,
Po śmierci prol. Halbana, senat

uniwersytecki przystąpił jeszcze raz

do wyborów rektora, z których wy-

szedł prof. Bulanda. Prof. Bulanda

zastrzegł sobie trzy dni czasu dona-

mysłu. Jeżeli odpowiedź jego wy-

padnie przychylnie, ministerstwo

znowu będzie miało decyzję w swo-

jem ręku — O Jee

«Strzelcy» się bawią
Jedna osoba zabita oraz kilka ciężko

rannych.

(Wi dn. 28 b. m. o godz. 23,30, pod

koniec zabawy „Strzelca w Stu-

dzionce (p. Pszczyna), w gospodzie

Pawła Michałka, doszło między ur

czestnikami zabawy do bójki, która

wobec interwencji gospodarza zaba-

wy przeniosła się na szosę.

W, toku dalszej bójki na szosie

padło kilka strzałów rewolwerowych

przyczem na miejscu został zabity

26-letni Ludwik Skiba ze Studzion-

ki, któremu kula przebiła skroń po-

nad okiem.

Pozatem kilku uczestników tej

bójki jest ciężko rannych, Dotych:

czas stwierdzono, iż niejaki Szuścik

otrzymał postrzał w prawą stronę

klatki piersiowej, niejaki Teofil Sy-
ska w brzuch, a niejaki Jan Duży z
Mikołowa w głowę.

Na miejsce zajścia wyjechał ko-

mendant powiatowy policji, kom. Sza

ry z Puszczy, jego zastępca, przed-

stawiciele władz sądowych i Urzędu
śledczego z Katowic.

© przypomnienie dla komorników.
| Prezydja Sądów Okręgowych ma-

|ją wydać w najbliższym czasie przy-
pomnienie dla komorników, że pobo-

rów robotniczych i urzędniczych, nie

przekraczających 100 zł.miesięcznie

|nie można okładać egzekucją.

 

Demonstracja
w Filnharmon]i.

| Wprowadzenie polityki do Fil-
|harmonji warszawskiej przez odczy-
tanie z estrady na ostatnim piątko-
wym koncercie komunikatu o treści
agitacyjno - politycznej / wywołało
dalsze skutki. Oto w poniedziałek,
podczas poranku muzycznego w Fil-
harmonji, grupa młodzieży zorgani-
zowała demonstrację wznosząc ©-
krzyki na cześć obozu narodowego i
przeciw sanacji.
CAR ITIL NTEETATEUSIS

Popierajcie Polską Macierz
Szkolną. в

® ° °

Gdziež nadprodukcja?
: Coraz częściej słyszy się zdanie, skrawka ziemi, gdyby "wszyscy
: pesa jest krajem nadprodukcji, mieszkańcy polski zjadali tyle ile
o sg przez rolnictwoi człowiek naprawdę zjadać powinien.
przemysł pro zarys nie mieszczą się | A więc gdzie tu można mówić o
na naszym rynku wewnęlrznym a jakiejś nadprodukcji, o przeiadowa-
zatem, że konieczną jest rzeczą wy- niu rynku?
wozić je zagranicę, wszystko jedno : Dane statystyczne wyraźnie mó-
po Aise 2 $ „wią, że jesteśmy narodem zużywają-
Ak R :NE jest w olsce cym najmniej wszelkich przetworów

ia Awozek kaleD ) ė do ych ar- wych ze wszystkich narodów za-

BWakaGRAnieee ładdhawa, od Alią! W jakimže | ej wy-wozimy zbože, bydio, trzodę chlew-
pe: > na przeładowa- ną, nabiał, itp. to wcale nie dlatego,
e eis oć jeszcze nie okres że posiadamy nadmiar, choć jest

prze Inówkowy a przecież u więk- przeciwnie w stosunku do innych

szości naszych rolników chleb jada państw, lecz wywozimy, po nędznej

boże =nadzień i to podWAĆ cenie, dlatego, że spożycie

zł dał dób kreta 4 Si nie- RE zara jest : niepomierne

M й przy- małe w kraju. Poprostu wywozim

nosiły AE że w niektórych kosztem stałójć ałedójądaiiia, kasz

powiatach ludność cierpi głód, a ko- tem pozbawienia się najprymityw-
mitety lokalne organizują doraźną niejszych potrzeb życiowych.
pomoc. I tak jest w każdej dziedzinie.

Czy rzeczywiście przemysł nasz| Więc jeśli zarówno wieś, jak

ma na składzie taką ilość towarów, ośrodki przemysłowe wymagają

> niemogąc ulokować na ryn- wzajemnie od siebie : zwiększenia

u wewnętrznym, musi wywozić za- usług, to czyż można mówić o jakiejś
a> połowę albo i mniej ceny madprodukcji?
własnej. / Dajmy jeno wspomnian 75

Toż chyba doskonale wie każdy, |proc. naszej ludności awcleśćNie:

że 3/4 ludności polskiej, osiadłej na|dawania jej produktów choćby tylko

wsi, 2 W. zaayca ORC po ceniewłasnej,a jużnie będziemy

AS ZRAcal USAoi, e- |nych wysiłkac oniecznyci o
mysł nietylko nie potrzebowalby zwać nadprodukcji i Eos

„dopłacać* celem zbycia zagranicą |Dajmy tylko rolnikowi możność

swych wyrobów, ale musiałby dzień |znów nabycia artykułów przemysło-
i noc pracować przez wiele wiele lat|wych za jego produkty w tym co w
na erga kai is latach 1924—1929 w stosunku, a

aimo. aoi matka BAK ey prac olsce jes cją.
podniesieniem wydajności swego

Życie gospodarcze.
O PIERWSZEŃSTWO DLA MŁYNÓW, MIEJSCOWYCH.

W. związku z wiadomościami, posiadają odpowiednie urządzenia
otrzymanemi przez Izbę Przemysło- dla tego celu, przyczem Izba wy-
wo-Handlową, że Lokalny Komitet chodziła z założenia, że w pierw-

Funduszu Pracy otrzyma kilkaset szym rzędzie należy wykorzystać w

wagonńw zboża, z którego ma być tym wypadku możliwości produkcyj-
wyprodukowana mąka żytnia typu ne Wileńszczyzny, zwłaszcza, że

wojskowego (82 proc.), przeznaczona miejscowe młyny pozostają czę-

na dożywianie ludności Wileńszczyz- ściowo bez pracy; ponadto zas po-

ny, lzba Przemysłowo - Handlowa wierzenie przemiału tym młynom

wystąpiła do Komitetu z prośbą o przyczyniłoby się do zwiększenia

dokonanie przemiału tego zboża zatrudnienia w owych zakładach,

przez młyny woj. wileńskiego, które

° 2 ККАЗЦ.
58.wypadków duru piamistego,

115 odry w jednym tygodalu.
W, tygodniu od 21 do 27 stycznia mózg, rdz. 7 róży, 32 kszltuśca, 23

zanotowano na Wiileńszczyźnie 58|gruźlicy otwartej (5 zakończonych
wypadków duru plamistego (w tem| śmiercią), 9 ospy wietrznej i 1 grypy.
jeden śmiertelny). : Odra ma w dalszym ciągu cha-
W tym samym czasie zanotowano |rakter epidemiczny. Zanotowano tej

3 wyp. duru brzusznego, 27 wypad-|choroby w wojew. wileńskiem 115
ków płonicy (1 śmiertelny), 10 bło: |wypadków (w tem jeden śmiertelny).
nicy, 1 nagmin. zapalenia opon

Epidemja tyfusu piamistego
w pow. Dziśnieńskim.

GŁĘBOKIE (Pat). W zaśc.Timi- skutek których wyjechała do po-
szyno, gminy porpliskiej pow. dzi- wyższej miejscowości kolumna epi-
śnieńskiego, wybuchła epidemją ty- |demiczna. Szkoła powszechna w
fusu płlamistego. Władze wydały Porpliszezu, licząca zgórą 200 dzie-
natychmiastowe zarządzenia, na ci, została zamknięta.

Straże pożarne w pew. Lidzkim.
LIDA (Pat). Wi dniu 30 stycznia

 Zamówienia zamiejsc. wysyłam
&
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й AN ! stwo, poparciu przez władze pań-
odbył się w Lidzie walny zjazd de- owa ać L — jeże
legatów Straży Pożarnych powiatu jają się bardzo pomyślnie i mają
lidzkiego, których jest 67, oraz 8|poza sobą duży dorobek pracy. We-
specjalnie żeńskich. 7е złożonych dług sprawozdań, 95 strażaków zdo-
sprawozdań wynika, że straże pożar- |było Państwową Odznakę Sportową
ne na terenie powialu lidzkiego|i 137 — Odznakę Strzelecką.
dzięki zrozumieniu przez społeczeń-

Jak odbierano słeninę włościaninowi.
MOŁODECZNO. Cybulski Iśna-za niezapłacone podatki, w spichrzu

cy, sekwestrator Urzędu Skarbowe: ,zamykając spichrz na klucz. Gdy
$o w Mołodecznie zwrócił się do|sekwestrator wezwał Kartaszewi-
posterunku Р. Р м Połoczanach z|cza do uiszczenia podatku, Karta-
prośbą o udzielenie mu asysty pod- jszewicz stanowczo odmówił, nie
czas dokonywania zajęcia u Kar-|chcąc wydać zajętej słoniny. Wow:
taszewicza Władysława, mieszkańca czas wyważono drzwi spichrza i sło-
wsi Łapińce, śminy poioczańskiej,ninę zabrano. Kartaszewicza pocią-
śdyż przewidywał, że Kartaszewicz |gnięto do odpowiedzialności za sta-
stawi opór. Kartaszewicz schował |wianie biernego oporu zarządzeniom
80 kg. słoniny, podlegające; zajęciu! władz. '

zagadnienia nie tylko polsko - nie-

mieckie, ale międzynarodowe, opar-

te na traktacie wersalskim. To też
byliwszyscy sygnatarjusze paktu

niejako, $warantami tych spraw.
Nadto Polska była  sojuszniczką

Francji. Nawiązanie przez Polskę

bezpośrednich rokowań zwalnia jej

przyjaciół jak i wogóle państwa, któ-

re podpisały traktat, od obowiązku

czuwania nad nienaruszalnością jej
+

przez traktat ustalonych.

„Nowy system daje Polsce prawo

działać na własną rękę, jednocześnie

jednak izoluje ją całkowicie”.

Nareszcie „L'Oeuvre” zaznącza,

że dzięki porozumieniu z Polską.

Hitlerowi udało się dorzucić jeszcze

jeden kamień w instytucję genewską,

która jest kamieniem węgielnym po-

lityki zagranicznej Francji.

(Dokończenie nastąpi.)

granic

 

Z POGRANICZA.
Konferencja graniczna.

GŁĘBOKIE (Pat). Onegdaj od- poświęcona omówieniu sposobów za-
była się konferencja graniczna po- łatwiania konfliktów i incydentów

między starostą powiatu dziśnień- |granicznych, W poruszonych kwe-
skiego Ludwikiem Mluzyczką a do-|stjach osiągnięto całkowite porozu:
wódcą granicznego rejonu płk. Go-|mienie. Konferencja odbyła się w
rianinem, jako / przedstawicielem |Komajsku na terytorjum polskiem.
władzy sowieckiej. Konferencja była  

EEV
W WILNIE  <oLEKTURZE
KOTAAi
Wielka 44, tel 4:5

 

Jak przez szkło
powiększające

zmieni się Twoja dziesięcio=
złotówka w

МИ Т
gdy nabędziesz

Los 1 Al. 29 Lot. Państw.
w najszcząśliwszej

„„LICHTLOS“
sa GRS

Ad. Micklawicza 10, tel. 13-58.
odwr. posztą — P. K. O. 81,051.

5SDor(t.
Warszawianka gra z Ogniskiem,
Jutro przyjedzie do Wilna hoke-

jowa drużyna Warszawianki, która
jest obecnie mistrzowskim zespołem
stolicy. Warszawianka rozegra w
Wiilnie dwa mecze towarzyskie z
Ogniskiem K.P.W,

Biorąc pod uwagę, że stawka
meczu będzie znów dość wysoka i,
mimo tego, że nie będzie już tutaj
chodziło o zdobywanie punktów,
a tylko o renomę sportową, to przy:
puszczać trzeba, że oba mecze będą
nadzwyczaj ciekawe,

Warszawianka gra daleko ładniej
od Legji. Gra ona szkołą, jaką gry-
wał dawniej A.Z.S. warszawski za
swoich dawnych, pięknych czasów.

Drużyna Warszawianki rekrutuje
się z szeregu znanych hokeistów.
Wymienimy tutaj w pierwszym rzę-
dzie Wlernera, który w roku ubie-
głym był reprezentantem Polski.
Świetnie również gra w ataku Mi-
chalski, były gracz K. T. H. Bramki
broni Sznajder — gracz A.Z,S.

Warszawianka w obecnym sezo-
nie nie przegrała ani jednego spot-
kania. Największym jej sukcesem
jest pokonanie Legji 2:1. Wygrała
ona dwa razy z A.Z.S. warszawskim
5:2124,azŁ. K, S. 6:2

Marzeniem Warszawianki jest
zdobycie mistrzostwa Polski, ale nie
została ona w tym sezonie zakwali-
fikowana do turnieju finałowego z
przyczyn poprostu technicznych.

Wilnianie, wybierając się na me-
cze z Warszawianką, nie zostaną za-
wiedzeni, bo sposób gry fair odpo:
wiada właśnie graczom Ogniska,
którzy ze swej strony pokazać obie-

cują piękną grę.
Mecze sędziować dędzie wilnia-

nin p. Wasilewski. Nie będzie więc
chyba żadnych nieporozumień, bo p.
Wasilewskiego znamy jako czło-
wieka objektywnego,

W. piątek, jak również i w sobotę
mecze rozpoczną się o godz, 17.30.

Organizatorzy zapewniają, że w
miarę swych możliwości postarają
się dać możność szerszym masom
publiczności wygodnie przyglądać
się interesująco zapowiadającym się
spotkaniom.

ziś odjazd narciarzy do Zakopa-
nego.

Dziś wieczorem odjadą z Wilna
do Zakopanego narciarze Ogniska
którzy w niedzielę startować będą w
zawodach kolejowych.

Ogółem w Zakopanem będzie
koło 15 zawodników.
Narciarze Łotwy pojechali do Rabki.

Przejeżdżali przez Wilno narcia-
rze Łotwy, którzy w ilości 20 za:
wodników udali się do Rabki na za-
wody o mistrzostwo akademickie.

Łotyszów na dworcu w Wilnie
witali sportowcy wileńscy, a z ra-
mienia „Ligi“ Polskiego Zw. Zbliże-
nia Międzynarodowego kurator K.
Samorewicz i prezes St. Kuroczycki.

Wśród narciarzy Łotwy zauwa-
żyliśmy świetnych zawodników, jak:
Riekstnisa, Gruzitisa, Kaniepsa, Li-
bertsa, Bukasa i p. Ciekurę.
Narciarze Łotwy pojechali wprost

do Rabki, a od 4 do 12 lutego bawić
będą w Zakopanem.

Łotysze wilnian zaprosili do sie-
bie na rewanż do Siguldy na 17 lu-
tego.
Zmiana adresu Związku Narciar-

skiego.
Związek Narciarski zmienił swój

dotychczasowy adres.
Sekretarjat Wil. Okr. Zw. Nar-

ciarskiego mieścić się będzie od dzi-
siaj przy ul. Jagiellońska 7—7, tel.
13-78. J. Nieciecki.

Sekretarjat urzęduje codziennie
prócz świąt i sobót od 9—10 i od'15
do 16 godz.

Uchwała przeciwko Lidze.
Sensacyjną uchwałę powziął za-

rząd P. Z. P. N, przychodząc do
wniosku, że rozgrywki piłkarskie o
mistrzostwo Polski muszą być w ten
sposób zreformowane, by tytuł mi-
strza Polski został rozegrany pomię-
„dzy mistrzami poszczególnych okrę-

 

ów.
Projekt ten będzie rozpatrywany

17 lutego w Warszawie. Ma on wiel-
kie szanse powodzenia.
Osiem sekund różnicy na 40 klm.
W Zakopanem odbył się bieg

marciarski na dystansie 40 klm.
Na starcie stanęło 20 zawodni-

ków.
Zwyciężył ostatecznie Karpiel w

czasie 3 godz. 18 min. 27 sek. Moty-
ka zaś miał czas o 8 sekund gorszy,
czyli 3 godz. 18 min, 35 sek.

'Zeszłoroczny zwycięsca Berych
zajął trzecie miejsce w czasie daleko
gorszym od dwóch pierwszych 3 $.
26 min. 15 sek,

Skupień biegu nie ukończył, 
-

| 
,



KRONIKA.
Izba Polsko - Łotewska.

Wczoraj o godz. 7 wiecz. w Izbie 50 osób, reprezentujących szereg
Przemysiowo-Handlowej odbyłosię firm i instytucyj, zadeklarowało swój
zebranie, z udziałem około 100 osób, udział w charakterze członków no-
reprezentujących najpoważniejsze|wopowstałej Izby Polsko-Łotewskiej.
firmy i instytucje wileńskie, na któ- Wybrano Komitet Organizacyjny,
rem uchwalono założyć w Wilnie do którego m. in. wchodzą: prezy-
Izbę Polsko-Łotewską, jako oddział dent m. Wilna dr. Maleszewski, dy-
Izby Polsko-Skandynawskiej w War- rektor Izby Przemysłowo-Handiowej
szawie. Barański, dyrektor Izby Rolniczej

Zebraniu przewodniczył p. min. Iwański, dyrektor Izby Rzemieślni-
Staniewicz. Po referacie p. dyr, Ba- |czej Młynarczyk, inż, Kawenoki,
rańskiego, który omówił całokształt Zadaniem Komitetu będzie zwo-
stosunków w dziedzinie obrotu pol- łanie w najbliższym czasie zebrania
sko-łotewskieśo, po przemówieniu konstytucyjnego, w celu dopełnienia
inž. Kawenokiego i krótkiej dys- iermalności rejestracyjnych i rozpo-
kusji, zapadła uchwała w powyż- |częcia aktywnych prac.
szym sensie. Już na zebraniu około

Chaos przy potrącaniu
składek ubezpieczeniowych.

DZIENNIK MILENSKI

Mordercy geo. Rymkiewicz wciąż nienchwyni.
Sledztwo prowadzi się z niesłabnącą energją.

Dochodzenie w sprawie morder- kiewiczówny gen. Rymkiewicz ni-
stwa rabunkowego przy ul. Beliny, komu z nieznajomych drzwi nie
dokonanego na osobie gen. Z, H, otwierał, a tembardziej nie wpusz-

iewicza, prowadzi się bez czał do mieszkania.
przerwy nocą i dniem pod kierun-| W krytycznym dniu s. p. gen,
kiem prokuratora Janowicza, Wła- Rymkiewicz wpuścił kogos, a na-
dze śledcze zbadały już zgórą 100 stępnie będąc w mieszkaniu, coś wi-
świadków i przetrzymały kilka osób, docznie musiał kwitować, ewentual-
które następnie zostały zwolnione. 'nie podpisywać, gdyż znaleziono

M. in. aresztowani byli: dozorca okulary oraz ołówek.
domu, w którym mieszkał denat, _ Nasuwa się podejrzenie, iż mor-
jego szwagier, oraz były oiicer armji derca użył iortelu i przebrany za li-
rosyjskiej nazwiskiem Stańczyk, stonosza, posłańca lub woznego, czy
znany kokainista, ostatnio poszlako- też gońca przyniósł jakies pismo
wany o kradzież zegara ściennego generałowi, a następnie żądał po-
u komornika Fieddiaja. Ponadto za- kwitowania. W czasie tej czynności
trzymano czasowo parę osób ze przestępca uderzył gen. Rymkiewi-
świata przestępczego. Wszyscy cza tępem narzędziem w giowę.
przytrzymani wykazali swoje alibi. | Morderstwo gen, Rymkiewicza

Podana przez jedno z miejsco- ma pewne podobieństwo z niedaw-
wych pism wiadomość, jakoby wła- nym morderstwem,  popełnionem
dze już wykryły sprawcę morder- 'przez Maliszów na osobie listonosza
stwa, nie odpowiada prawdzie. li rodzinie żydowskiej w Krakowie.

Według otrzymanych ze źródeł Ś. p. gen. Rymkiewicza w dniu
iachowych iniormacyj, wynika, iż wczorajszym po żałobnem nabożeń-
morderstwa rabunkowego dokonał stwie w kościele św. Teresy złożono
osobnik znany ś. p. generałowi, gdyż na wieczny spoczynek na cmentarzu

|
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Wykrycie afery poborowej.
Władze bezpieczeństwa publicz- nie im grozili wcieleniem do szere-

nego ujawniły ostatnio aterę, połega- gów. W ten sposób oszukanych z0-
jącą na iikcyjnem zwałnianiu pobo- stało mnóstwo osób.
rowych od powinności wojskowej. Odnośne władze wdrożyły docho-

Alerzyści, posiadając spisy osób, dzenie i poleciły aresztować sierżan-
które zostały zaliczone do nadlicz-ta Wrzesińskiego z P. K. U. Wilno-
bowych i znajdowały się na liście Powiat oraz trzech cywilnych, któ-
poza poborem i ćwiczeniami, po-|rzy współdziałali z Wrzesińskim.
bierali cd nich łapówki i ustawicz-| i

Epilog procesu,dependenta - fałszerza;
Soltohuba.

 

Wobec zmodylikowanycb skła- żeń pracownikom, a pracodawcy
dek ubezpieczeniowych na rzecz |oraz instytucje, banki i zakłady prze-
Ubezpieczalni Społecznej cały sze- mysłowo - handlowe gubią się w
reg prywatnych instytucyj, nie wyłą- |chaosie przepisów  biurokratycz-
czając przedsiębiorstw  przemysło-| nych.
wych, handlowych i t. p. znajduje się
niejako na rozdrożu i nie może zor-
jentować się dostatecznie w wyda-
nych przepisach i „pouczeniu* Wy-
dawnictwa Izby Ubezpieczeń Spo-
łecznych, które nie dla wszystkich
są jasne i zrozumiałe. Pouczenie,
które posiada 44 punkty oraz 6 ta-
blic wykresowych nic absolutnie nie
mówi o potrąconych składkach pra-
cownikom i należnych od praco-
dawcy. Są podobno jakieś tabele
pouczające j rzekomo wyczerpujące,
lecz te służą narazie do użytku per-
sonelu Ubezpieczalni. Tymczasem
zbliża się 1 luty oraz wypłaty uposa-

Zdołaliśmy się dowiedzieć, iż do
składek normalnych ma przyjść
jeszcze nowe obciążenie — składka
ubezpieczeniowa od wypadków.
Składkę tę jak nas poinformowano
ma opłacać całkowicie pracodawca
lecz w jakiej skali i kiedy — niewia-
domo.

Dla informacji musimy tu zazna-
czyć, iż podobną składkę od wy-
padków pizedsiębiorstwa przemy-
słowe i handlowe oraz fabryki opła-
cają do Zakładu Ubezpieczeń od
Wypadków, znajdującego się w War
szawie.

-—

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, z zani

kającemi opadami śnieżnemi, przy
umiarkowanych wiatrach zachod:
nich i północno-zachodnich.

„DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc, Augustowskiego — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef, 16 51), Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 fielef. 3-29) i Rostkowskie-
$o — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
£ — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
ie na przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Dzieło M. B. Powołań.

W piątek, jako w święto patronalne
Dzieła Matki Boskiej Powołań, w ko-
Ściele św. Michała о godz. 9 rano
zostanie odprawiona uroczysta Msza
św., którą poprzedzą wpisy do Brac-
twa Maryi Niepokalanej Królowej
Kleru. Wieczorem zaś o godz. 6-ej
przy zauł. Bernardyńskim Nr. 8 m. 2
odbędzie się zebranie ogólne, połą-
czone z referatem ks. prof. W.
Urmanowicza, na które są proszeni

członkowie i sympatycy Dzieła.
Goście będą mile widziani.
— Ruch personalny. Na mocy

zarządzenia J. E. ks. Arcybiskupa-
Metropolity wileńskiego w składzie
osobistym duchowieństwa zaszły
następujące zmiany: ks. Edward
Corran, dotychczasowy proboszcz
w Narwiliszkach, naznaczony został
czasowo na administratora do Sur-
wiliszek, ks. Aleksander Krzyżanow-
ski, wikary w Suchowoli, na prefek-
ta szkół w Nowo-Wilejce, ks. Jan
Kacperek, prefekt z Nowej-Wilejki,
na prefekta do Lidy, ks. Stanisław
Żabicki naznaczony został na pro-
boszcza do Piesek, ks. Michał Boryk,
proboszcz w Trabach, na proboszcza
do Smorgoń, ks. Leonard Czerniak,
proboszcz w Smorgoniach, na pro-
boszcza do $Trab iks..Stefan Ki-
wiński, dotychczasowy administrator
kościoła w Kirjanowcach, na pro-
boszcza do Narwiliszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
Znów o hydroelektrowni.

Onegdaj specjalna komisja technicz-
na z ramienia miasta, na czele z wi-
ceprezydentem Czyżem i dyrekto-
rem wodociągów i kanalizacyj miej-
skich, inż. Jenszem, udała się do
miejscowości Szyłany, gdzie, jak
wiadomo, istnieje projekt wybudo-
wania hydroelektrowni, Komisja za-
znajomiła się dokładnie z terenem i
wytknęła na miejscu program prac,
które będą miały na celu zorjento-
wanie się w warunkach związanych
z realizacją projektu. Całokształtem
robót kieruje inż. Jacewicz. Delini-
tywne zakończenie robót przewi-
dziane jest na dzień 1 kwietnia r. b.
— Sprawa projektowanych robót

kanalizacyjno - wodociągowych pod
znakiem zapytania, Dowiadujemy
się, że początkowe nadzieje Zarządu
miejskiego co do uzyskania z Fundu:
szu Pracy większych kredytów na
roboty wodociągowo - kanalizacyjne
ostatecznie zawiodły. Dyrektor ka-
nalizącjiiwodociągów, inż. Jensz,
mając na względzie z jednej strony
rozwój w Wilnie sieci wodociągowo-
kanalizacyjnej, z drugiej zaś zatrud-
nienie jaknajwiększej ilości bezro-
botnych, opracował szeroki plan ro-
bót na najbliższy okres wiosenny i
letni. Realizacja planu obliczona by-
ła na uzyskanie z Funduszu Pracy
sumy conajmniej pół miljona złotych.
Tymczasem nadzieje te i starania za-
wiodły całkowicie, Opracowano
wówczas plan mniejszy na sumę
200.000 zł. ; ta jednak kwota okazała
się nierealną, Z kolei przysposobiono
plan do 100.000 zł. Obecnie jednak

wyjaśniło się, że takiej sumy dla
Wilna Fundusz Pracy nie jest skłon-
ny wyasygnować. Podług nadeszłych
wiadomości, Wilno otrzyma na robo-
ty wodociągowo-kanalizacyjne 80000
zł, co oczywiście, biorąc pod uwagę
duże koszty materjałów, stanowi
kroplę w morzu. Jak się dowiaduje-
my, wysuwany jest projekt wystą-
pienia do Funduszu Pracy o przy-
dzielenie Wilnu materjałów w po-
słaci rur,
nasuwałyby już większych trudności.
— Datoże kurczenie sig DUG-

żetu opieki społecznej. Zarząd
miasta ma ustawiczne troski w tem,
że wydatki na opiekę społeczną
ciągle wzrastają, a środków na po:
krycie ich niema. Do preliminowa-
nych w budżecie na rok 1933-34
1.775.000 zł. do końca roku budże-
towego brakuje jeszcze conejmniej
150600 zł. Nieuniknionem jest
zmniejszenie wydatków ze strony
miasta na cele opieki „społecznej
i przeniesienie ich na Fundusz Pra-
cy, o czem (już zostały wszczęte
starania. ()
— Wstrzymanie zapomóg wy-

eksmitowanym bezrobotnym. Do-
„tychczas rodziny wyeksmitowanych
bezrobotnych, zarejestrowanych w
Państwowym Urzędzie pośrednictwa
Pracy, otrzymywały z wydziału opie-
ki społecznej zarządu m. Wilna za-
pomogi na wynajem mieszkania.
Z dniem 1 lutego tej kategorji wy-
eksmitowanych zarząd miasta żad-
nych zapomóg udzielać nie będzie.

SĄDY.
— Wyjaśnienie. W sprawozda-

niu z przebiegu procesu Sciborskie-
go, Hilińskiego, Śliwińskiego i Bo-
prowicza zakradł się przykry biąd.
Mianowicie: czwartym oskarżonym
był Bobrowicż, a nie p. Grygoro-
wicz, jak to mylnie było podane.
P. Grygorowicz występował w cha-
rakterze świadka.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—Delegacja stolarzy udaje się do

Łotwy. W początkach luiego praw-
dopodobnie 10 bm. wyjeżdża z Wilna
do Łotwy delegacja stolarzy ra czele
z dyrektorem lzby Rzemieślniczej p.
Młynarczykiem. Delegacja zwiedzi
większe ośrodki przemysłowe Łotwy

na miejscu omówi sprawę eksportu
na rynek łotewski wyrobów t. zw.
galanterji drzewnej. Pertraktacje w
tym kierunku były przez Izbę Rze-
mieślniczą prowadzone z importera-
mi łotewskimi już odawna. Obecnie
sprawa nabrzmiała ostatecznie i
wymaga jedynie sfinalizowania.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zjazd patrónów S. M.P. z

pow. wileńsko=trockiego. Onegdaj
odbył się w Wilnie jednodniowy
zjazd — kurs członków patronatów
Stowarzyszeń Młodzieży Poiskiej z
terenu powiatu wileńsko trockiego.
Przybyło nań około 30 osób z te-
renu całego powiatu.

Zrana o godz. 9 uczestnicy zjazdu-
kursu wysłuchali nabożeństwa w ko-
ściele św. Jana, które odprawił ks.
dyr. Franciszek Kafarski.

Obrady rozpoczęły się o godz,
10 rano w sali Archidiecezjalnego
Instytutu Akcji Katolickiej przy ul.
Metropolitalnej 1.

Przemówienie wstępne wysłosił
ks. dyr. Franciszek Kafarski, który
też przewodniczył obradom do
końca.

Zjazd-kurs odbywał się przez
cały dzień i zakończył się około
śodz. 4 popoł. W! czasie obrad wy- śłoszono szereg referatów, w któ-
rych ujęto istotę pracy w patrona-

jo której obszernie

koszta zaś robocizny nie

w pierwszym zaś rzędzie Rygę, gdzie|

według oświadczenia służącej Piet-

„ W/ dniu wczorajszym w kościele
Św. Teresy odbyło się żałobne na-
bożeństwo za duszę tragicznie zmar-
łego gen. Z. H. Rymkiewicza, po-
czem ks. Podziunas odprowadził
kondukt żałobny na cmentarz Rossa.
Gen. Rymkiewicza pochowano na
głównym cmentarzu, niedaleko wej-
ścia głównego od ul. Rossa.
W czasie grzebania zwłok kilka

kobiet zasłabło. zaś niejaka Wysz-
kiewiczowa, lat 53 (Żydowska 10),
dostała silnych spazmów i omdlała.
Ponieważ nie można było ją ocucić,
wezwano lekarza, Który dopiero

| zdołał przywrócić ją do przytomno-'
ści. P. Wyszkiewiczowa przez dłuż:
szy czas była wspomagana materjal-'

Tragedja rodziny Szablińskich —
donosiiiśmy w

onegdajszym numerze — uirzymuje
w napięciu nerwowem całe miasto.
Wszędzie, czy na ulicy, czy w loka-
lach rozrywkowych, czy chociażby
nawet w autobusie słyszy się tylko
o tym tragicznym wypadku. Jak
wielkie jest zainteresowanie ludno-
ści tę sprawą — świadczą uajlepiej
tłumy, które cały dzień stały przed
kostnicą, domagając się wpuszczenia
do środka. Przed bramą szpitalną
panował niesłychany tłok. Policja
z trudem utrzymywała porządek.
Ponieważ lokal kostnicy jest bardzo
szczupły wpuszczano ciekawych
partjami po kilkanaście osób,

Wewnątrz, pomimo, iż diugo nie
można było zatrzymywać się, pano-
wał tłok, Każdy bowiem chciał sta-
nąć jaknajbliżej zwłok.

 
'tach. Po releratach ustalono wy-

tyczne pracy na rok bieżący na te-

renie powiatu wileńsko-trockiego. |
Wieczorem tegoż dnia pesybyl?|

na zjazd delegaci opušcili nasze mia-
sto.

ODCZYTY.
— Cykl odczytów „Dawne Wil-

no”. Jutro odbędzie się odczyt p. E.
Łopacińskiego p. t.
Wilno”, w którym autor omówi nie-,
zwykle ciekawy dokument literacki
Wilna z początków 19 w. Początek›
o godz. 6 popoł.

Chrześcijański Uniwersytet
Robotniczy: Dziś o godz. 7 wiecz. w
lokalu Chrześcijańskiego Uniwersy-|
tetu Robotniczego, ul. Metropolital-
na 1, Il-gie piętro — p. prot. Stępiń-
ski wygłosi pogadankę dyskusyjną
p. t , Wulkanizacja i trzęsienie zie-
mi“, na ktėrą Ch.U.R. zaprasza sze-!
rokie warstwy pracujące.
bezpłatny. ,

SPRAWY AKADEMICKIE.
— 2 Sodalicji Marjańskiej AKa-

demiczek USB. Miesięczna adora
cja Najświętszego Sakramentu od-
będzie się w piątek 2 b. m. o g. 5
po poł. w kaplicy J. E. ks. Arcybi-
skupa (Zamkowa 8).

ZABAWY.
— Najwspanialszy Bal w Karna-

wale! Zwyczajem lat ubiegłych w
dniu 1 lutego (czwartek) r. b. odbę-
dzie się w Salonach Kasyna Garni-
zonowego tradycyjny Bal Związku
Oficerów i Podchorążych Rezerwy.
Ustalona renoma bałów Z. O. R-u,
wspaniałe dekoracje salonów 4
pierwszorzędne orkiestry i moc roz-
maitych niespodzianek zapowiedzia-
nych przez gospodarzy nakazują
przypuszczać, że tegoroczny bal bę-
dzie clou karnawału, wobec czego
wspomniany wieczór należy zare-
zerwować w tegorocznym kalenda-
rzyku balowym eleganckiego Wilna.
— Koło Pań L.O.P.P. urządza dziś o

śodz. 11 Dancing w cukierni „Czerwonego
Sztralla“, ul. Mickiewicza 12. Całkowity |
dochód przeznaczony na budowę Cywilnej
Szkoły Obrony Przeciwgazowej

— Zanawy. Zarząd Koła Medy-
ków Ч. S. B. ma zaszczyt prosić w
dniu 3 lutego 1934 r. na XII Bal
Medyków, który odbędzie się w Sa-
lonech Izby Przemysłowo-Handlowej.
Mickiewicza 22 (gmach P. K. O.)

 

  Początek o godz. 22. Wstęp 5zł.
Akademickie 2 zł. 50 gr. |

|ka Hervć „Nitouche”.

Rossa.

Pogrzeb ś. p. gen. Rymkiewicza.
nie przez ś. p. gen. Rymkiewicza.
Zmarły, jak się okazało obecnie, bez
żadnego rozgłosu dopomagał mater-
jalnie szeregowi osób.

Musimy tu zaznaczyć iż poza naj-
bliższą rodziną gen. Rymkiewicza
oraz znajomych, nikt z oficjalnych
czynników nie wziął udziału w po-
grzebie, mimo, że ś. p. Rymkiewi-
czowi, jako generałowi armji gen.
Dowbór-Muśnickiego, przysługiwała
asysta wojskowa, orkiestra przed-
stawiciel Komendy miasta i t. p.
Również nie zauważyliśmy delegacji wyższy odrzucił wreszcie skargę ka- mu w Warszawie.
Dowborczyków, której chyba wypa-|
dało wziąć udział w oddaniu ostat-
niej posługi wybitnemu  Dowbor-
czykowi,

TŁUMY PRZED KOSTNICĄ SZPITALA
SW. JAKOBA.

Zwłoki ś. p. Szablińskich umiesz-
czono na podwyższeniu Są one
ułożone w trumnach. Szablińskiego
i jego żony w dębowych, koloru
ciemnego, zaś ich córki w białej.

Dookoła zwłok ustawiono kwia-
ty i wazony. Twarze: żony i córki
okrywają welony. U nóg zawieszo-
no wieniec. Cała kostnica była o-
świetlona.

Kostnicę odwiedzano przez cały
dzień. Dopiero późnym wieczorem
rozeszła się ludnośćdo domów

Jak się dowiadujemy, pogrzeb
š. p. Szablińskich odbędzie się, jak
donoszą klepsydry uliczne, dziś o
godz. 4 popoł, Z kostnicy zwłoki
przewiezione zostaną na trzech od-
dzielnych karawanach na cmentarz
antokolski św. Piotra i Pawła.

— Kołc Przyjaciół Harcerstwa przy
szkole „Šwit“ urządza w dniu 3. IL. o godz.
3,30 na terenie tejże szkoły, ul. M. Pohu-
lanka Nr. 4, zabawę dziecinną z atrakcjami.

Dla uświetnienia programu, swój udział
przyobiecali: „Ciocia Hala“
wicz- Wichrowski.

Teatr |muzyka.

 

Apołłosa

Przez szereg lat toczący się pro-
ces Apołłosa Sołłohuba, dependenta
kancelarji adw. Pawła Andrejewa,
który za czas sprawowania powie:
'rzonych mu obowiązków zrealizował
na swe potrzeby kilkadziesiąt we-
ksli, fałszując na nich podpisy za-
równo swego nietylko chlebodawcy,
lecz i dobroczyńcy, mec. Andrejewa
jak też jego żony oraz kilku innych
osób, obecnie wszedł w ostatnią
fazę.

Po kilkakrotnem kasowaniu wy-
Sąd Naj-

 
'roków sądu apelacyjnego

ten powinien przeczytać dalszy j

p.

STRON XII + 494.
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA

Ostateczny wyrok przesłano do wykonania.

|sacyjną, zatwierdzając tem samem
ostatni wyrok w tej sprawie, skazu-
Ijący Sołłohuba na zamknięcie w
więzieniu przez lat dwą z pozbawie-
niem praw publicznych i honoro-
wych praw obywatelskich przez pięć
lat.

Akta tej sprawy zwrócone zosta-
ły kancelarji pierwszej instancji, t, j.
sądowi okręgowemu w Wilnie.

Skazany Sołłohub mieszka obec-
nie w Warszawie, a przeto wyrok
prawomocny celem jego wykonania
przesłano urzędowi -prokuratorskie-

Kos,

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny I Polska"
ej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
t:

„PRZEWROT“
CENA 7 ZLOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ“, ZGODA 5.
ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.

Na prowincję wysyła się za zalicz

należności na konto „Gazety W:

Listy do Redakcji.
„Kurjer Wilenski“ w Nr. 25 z dnia

*27 bm., opisując aresztowania, jakie
| miały miejsce w nocy z dn. 26 na 27
ibm., umieścił wśród uczestników zaj-
lscia i moją osobę..

Wobec tego, że w nocy z dn, 26
na 27 bm. w okolicy Góry Bouiiało-
wej nie byłem, ani też nie byłem
aresztowany, że moje sprostowanie

przesłane do ,„Kurjera Wiienskiego',
'umieszczone nie zostało, że , Kurjer
Wileński" od pewnego czasu u-
mieszcza moje nazwisko przy każ-
dem zajściu o charakterze politycz-

 

'formacje „Kurjera  Wiieńskiego*
'(powtarzane przez „Wieści Akade-
|mickie') i jednocześnie oświadczam,

— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o że, O ile nadal „„Kurjer Wileński" po-

rzystwa”.
— Jutrzejsza popołudniówka. Jutro o

godz.4 popoł. H. Jenkins'a „Kobieta i szma-
ragd', Ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś

wchodzi na repertuar wartościowa operet-
W. roli tytułowej

ujrzymy po raz pierwszy specjalnie po-
zyskaną do tej operetki p. L. Romanowską.
Pozatem w rolach głównych wystąpią: H.
Dunin-Rychłowska, Dembowski, zawiń-
ski, Tatrzański i Wyrwicz-Wichrowski, któ-
ry operetkę tę wyreżyserował. akcie
Il-gim primabalerina M. Martówna wykona
„Poezje tańca”. Baletmistrz J. Ciesielski

Wstęp Przygotował efektowny balet „Tresura ko-
ni“. Nowe dekoracje i kostjumy tworzą ca-
łość nadwyraz barwną i godną widzenia.
Akademicy korzystają z ulg biletowych. 1
— Przedstawienia popołudniowe w

„Lutni*, Jutro o godz. 4 popoł. po cenach
zniżonych „Pod białym koniem”. nie-
dzielę o godz. 4 popoł. również po cenach
zniżonych operetka Kollo „Marjetta“. Bi-
lety już są do nabycia.
— Widowisko baletowe L. Sawiny-

Dolskiej w „Lutni“. W niedzielę o godz.
12.30 widowisko baletowe L. Sawiny-Dol-
skiej. W programie efektowny balet Czaj-
kowskiego „Dziadek do orzechów”.
— Teatr Obj — gra w dalszym

ciągu A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny”
— dziś 1. IL w Czeremsze, jutro 2. II. w
Hajnówce.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś (pocz.

seansu o godz. 4) sensacyjny film 1. t. „De-
mon wielkiego miasta” Na scenie „Fijoł-
kowaty fijolek“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 1 lutego.

1.00: Czas. Muzyka. 11.50. Utwory
Bayera (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka
popularna (płyty). 1230: Kom. meteor.
12.35: Poranek szkolny. 15.40: Koncert jaz-
zowy. 1610: Audycja dla dzieci. 16.40:
„Odpowiedzialność honorowa kobiet" —
odczyt. 16.55: Rócital śpiewaczy. 17.20:
Koncert kameralny. 1800: „Program robót
z Funduszu Pracy na r 1934“. 18.20: Słu-
chowisko. 19.00: „Skrzynka poczowa?
19.25: Przemówienie ku czci P. Prezydenta
Rzplitej. 19.40: Kom. sportowy. 20.02: Kon-
cert wieczorny. 21.00: „Antenaci kukułki
wileńskiej” — felj. 2200: Godzina życzeń
(płyty). 23.00: Kom. meteor. 23.05: „Bal
pod równikiem" — reportaż z Balu Klubu
Włóczęgów.

Piątek, dnia 2 lutego.
9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń-

stwo. 11.57: Czas. ' 12.10: Kom, meteor.
12.15: Poranek symfoniczny. 13.00; Gawę-
dy podhalańskie, 14.00; Audycja dla wszyst-

 

„Messager de|godz. 8 wiecz. Hasenclevera „Pan z towa- zwalać sobie będzie na tego rodzaju
rozporządzanie się mojem nazwis-
kiem, skieruję sprawę na drogę są-

dową.
Z wysokiem poważaniem

Stanisław Janicki,
p.o. Prezes Bratniej Pomocy Polskiej

Młodz. Akadem. U.S.B.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“.
Ku uczczeniu pamięci najdroższej przy-

jaciółki na świetlicę N. O. K. dla gazeciarzy
3— zł, — Krysia Cioździanka.

RRORREKWEADOZADA

kiek. 15.00: Słuchowisko wiejskie. 15.30:
Koncert. 16.00: Audycja dla dzieci. 16.30:
Utwory Sarasatego (płyty). 1645: Kwa-
drans poetycki. 17.00: „Z podróży do Kata-
lonji* — odczyt. 17.15: Koncert z Filhar-
monji. 18.00: Słuchowisko. 18.40: Koncert

 

dla młodzieży (płyty). 19.15: Odc. pow.
19.25: „Co się dzieje w Wilnie?" 19.40:
'Rozmait. 19.45: Odczyt aktualny. 20.00:
Pogad. muzyczna. 20.15: Koncert.symfo-
niczny. 22,40: Sport. 22.50: Muzyka tan.
23.00: Kom. meteor.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Walka z bezrobociem.

Doniosłe zagadnienie walki z bezrobo-
ciem poruszone będzie w dzisiejszym od-
czycie radjowym o godz. 18 przez dr. Ma-
deyskiego z Warszawy, który zapozna au-
dytorjum z programem robót na rok 1934,
opracowanym przez Fundusz Pracy.

Z przeszłości Wilna.
Sygnał radjostacji wileńskiej, kukułka,

nie jest, jak się okazuje, nowością na grun-
cie wileńskim. Już w dawnych wiekach
posługiwano się tym syśnałem w niektórych
okazjach. Zbadał tę sprawę ceniony histo-
ryk sztuki ks, dr. Piotr Śledziewski i o wy-
nikach swych poszukiwań historycznych
opowie radjosłuchaczom w czwartek о
godz. 21,00 w feljetonie p. t. „Antenaci ku-
kułki wileńskiej".

Mikrofon na balu,
Zamiast zwykłego zakończenia progra-

mu czwartkowego przez transmisję muzyki
z dancingów warszawskich, odbędzie się o
godz. 23 reportaż z balu, organizowanego
przez Klub Włóczęgów w salonach [Izby
Przem.-Handlowej. Dzieki temu ci wszyscy,
którzy nie będą mogli uczestniczyć oso-
biście w tej barwnej imprezie, za pomocą
fal radjowych przeniesieni zostaną na salę
balową i wezmą udział w świetnie zapór
wiadającej się zabawie. 

eniem pocztowem lub po nadesłaniu

arszawskiej“ w P. K. O. Nr. 104,

 

Ruch wydawniczy.
Czy duch Weimaru żyje jeszcze?

| Weimar, miasto, w którem żył Schiller
|i Goethe, Wieland i wiele innych gwiazd
Parnasu niemieckiego, jest symbolem nieja-

| ko kultury niemieckiej. Tu również zrodziła
się Konstytucja Weimarska, która obecnie
należy już do przeszłości. Zostały w Wei-
marze świetne wspomnienia największych

, Niemców przeszłości, stoją jeszcze stare
domy i pałace, pamiętające dawne, lepsze

| czasy. Zajmująco opowiada o tem, ilustrując
swój feljeton pięknemi zdjęciami, w ostat-
nim (5) numerze „Ilustracji Polskiej” Jerzy

| Drobnik, stwierdzając, że Weimar politycz-
ny należy już do historji, ale sprawa Wei-

| maru Goethego jest wciąż jeszcze aktualna.
| Niezwykle ciekawy jest feljeton znakomite-

 

oraz p. Wyr- nym, prostuję niniejszem mylne in- | go prehistoryka, prof. Jozeia Kostrzewskie-
go p. t. „Tajemnice kurhanów pod Mogilni-
cą”. Godne uwagi są artykuliki pomniejsze,
jak np. „Afryka w Poznaniu”. Uzupełnie-
Z pięknego i obfitego numeru są liczne

zdjęcia aktualne z kraju i zagranicy, odci-
nek powieści Ossendowskiego, nowela, mo-
dy, humor, strona młodzieży, pomysłowe
rozrywki umysłowe i t. d.

„lłustrację Polską* nabywać można u
wszystkich kolporterów i w administracji
„Dziennika Wileńskiego", Wilno, ul. Mosto-
wa 1. 1

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgieida. Do-

lar 5,51, dolar złoty 8,94. Rubel 4,62—
4,65. Czerwoniec 1,10—1,15. Pożyczka bu-
dowlana 41,50. Dolarówka 52, Stabilizacyj-
na 57,75. Inwestycyjna 107,50,  Dillonow-
ska 75,50. Warszawska 55,50, Śląska 56,25.

WARSZAWA (Pat) Giełda, Dewizy:
Belgja 123,77—124,08—123,46. Gdańsk 172,80
—173,23—172,37. Holandja 356,65—357,77—
355-—75. Londyn 27,70 —27,68—27,83—27,55.
Nowy Jork 5,51—5,54-—5,48. Kabel 5,53—
5,56—5,50. Paryż 34,91—35,00—34,82. Pra-
ga 26,26—26,32—26,20. Sztokholm 143,15—
143,85—142,45. Szwajcarja 172,10—172,53—
171,67. Włochy 46,69—46,81—46,57. Berlin
w obrotach nieoficjalnych 210,60.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 41,90. Konwersyjna 57,50—58. 5 proc.
kolejowa 54—55. 6 proc. dolarowa 64,50.
Dolarówka 52,40—52,50 Stabilizacyjna 58,25
—58,13——58,50—58,63, drobne: 58,50—58,63
i setki: 60,50. 4 proc. L. Z. ziemskie 50—
50,50. 8 proc. warszawskie 54—55,75—54—
54,25 (drobne). Tendencja dla pożyczek i
listów mocniejsza. {

Akcje: Bank Polski 86,25—8/. Stara-
chowice 10,25. Tendencja mocniejsza. ‚

Dolar w obr. pryw. 5,51.
Rubel: 4,62 (piątki), 4,65 (dziesiątki),
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larówka 67. Dillonowska 79,25. Stabiliza-
cyjna 92. Śląska 60.

 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 31 słycznia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto Ił st. i4,80—15,

Owies zadeszczony 12—12,50, Mąka pszen-
na 4/0 A luks. 35, żytnia 55 proc. 25,50.

Ceny orjentacyjne: Żyto I si. 15,30—
15,60. Pszenica zbierana 21—22. Jęczmień
na kaszę zbier. 14—1150. Owies st.
13,50. Mąka pszenna 4/0 A lusk. 35—38.
Mąka żytnia 65 proc. 20,50—21, sitkowa
17—17,50, razowa 18—1%,50. Otręby żytnie
10,25—10,50, pszenne grube 13—13,50, cien-
kie 10,75—11, jęczmienne 9. Gryka zbiera-
na 20,50—21. Siano 5—5,50. Słoma 3,73—4,
Siemię lniane 90' proc. 37,75—38,

L en — bez. zmian, 13
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S. p. Helena
Głośnem echem żalu odbiła się w

sercach polskich żałobna wieść o
zgonie ś. p. Heleny Paderewskiej
niestrudzonej wspótpracowniczki i
współdziałaczki wielkiego obywaie-,

 

la 1 znakomitego artysty — lśgnaceg

Faderewskiego.
Zmarła liczyła w chwili śmierci

lat 74. Małżonką mistrza byia od ro-
ku 1899. W katedrze warszawskiej
pobiogosławił wówczas ks. prałat
Chełmicki związek małżeński dwoj-
ga ludzi o indywidualnościach nad-
zwyczajnych, ludzi, którzy tak waż-
ko i chlubnie zapisać się mieli w
dziejach Polski i w kulturze arty-
stycznej Europy naszych czasów.
Bowiem w niezmiernych zasługach,
trudach, ofiarach i triumłach, osią-
gniętych przez I. Paderewskiego ku
sławie i pożytkowi Polski, udział je-
go małżonki był znaczny i nieustan-
ny, chociąż skrywany przez nią jak-

najstaranniej.
Wiybornie scharakteryzował ś. p.

Helenę Paderewską Adam Grzymała|
Siedlecki, pisząc o niej w pośmiert-
nem wspomnieniu:

„Jako towarzyszka życia jednego z naj-
większych Polaków, jakich dzieje znają,
człowieka, którego chcieli znać najprzed-
niejsi reprezentanci społeczeństw obu pół-
kuł świata, jako żona, musiąła dzielić z nim
trud reprezentacyjny. Nie dla jego karjery
artystycznej poddawała się tym  obowiąz-
kom. Karjera Paderewskiego nie wymagała
tych jej udręczeń, bo i bez raułów, bez u-
ciążliwych wieczerz, bez wizyt oficjalnych
etc. byłby cn taksamo największym arty-
stą epoki. Ale wiedziała dobrze, że to
wszechświatowe uwielbienie, to dobijanie
się obcokrajewców o znajomość z Parerew-
skim, te nieskończone podejmowania z kró-
lewskim przepychem, to jest też teren nie-
żre jej męża propagandy na rzecz Pol-
SKI .

Wszedłszy jako małżonka mi-
strza Ignacego Paderewskiego, w je-
go młodości i w zaraniu jego sławy.
Zmarła przeszła z nim przez wszyst-
kie szczeble wiodące ku szczytom.
Wychowana po przedwczesnej śmier

ci swojej matki, ś. p. baronowej Ro-
senowej przez babkę z domu Ruciń-

ską w duchu wybitnie katolickim i

polskim, — znajdowała w bohater-
skim  patrjotyzmie swego męża

wspólny, niezłomny łącznik duchowy

i wspólny wzniosły cel dążeń, przy-
swiecający w pomroce niewoli naro-

dowej. Idealną opieką otoczyła ś.p.

Helena męża swojego jako artystę,
ułatwiając mu i na tem polu drogę
do wielkości.
W uroczej posiadłości Riond

Bosson nad Lemanem w Szwajcarji,

Zmarła stworzyła atmosierę niezrów

naną. Napawały się nią liczne rze-

sze od najznakomitszych, do naj-
skromniejszych młodocianych gości,|

z jednakową serdecznością przyj-

mowanych w tym arcypolskim—po
względem gościnności — domu, Sty-
kali się tam najwybitniejsi politycy i

działacze współcześni z początkują-

cymi dopiero, i

znanymi uczniami Mistrza,
rych domi Paderewskich byłwybor:|jy SES © GdpowikniĄ szafę.

"ną szkołą życia europejskiego, oraz

idealną ostoją w trudach walki o byt.

  

KEATR - KING

D

nikomu jeszcze nie-|bo i ksiegarnia $-go Wojciecha w Pozna-

dla któ-| niu,

 

A
Paderewska,

Żyje w pamięci każdego prawego

Frolaka triumiainy pochod ignacego

raderewskiego przez zmartwyci-

wstającą Volskę 0a zachodu na

| wschod. Jego zjawienie się w odbie-

'ranych zaborcom ziemiach kresów

|zacnoanich pyło hasiem rozrostu na-

jszych granic panstwowych, Uumoc-

meniem spuścizny po Chrobrym.

| S. p. rielena raderewska towa-

jrzyszyta swemu mężowi w tych naj-

|chlubniejszych, lecz i najniepezpiecz

|niejszych, pomimo ich piękną 1

wielkości, — chwilach. Uržąc w głę-

bi duszy, czy skrytobójczy čios WIO-

gów nie ugodzi zbrodniczym zama-

chem przez serce wielkiego Polaka

w serce samej bolski w godzinie

zmartwychwstania, — ś. p. Helena

Faderewska okazywała nazewnątrz

twarz pogodną i radosną. Swe nie-

pokoje cnowaia tylko dia siebie...

uótowa zasłonić męża sobą przed

każdym ciosem, trwaią przy nim na

wszystkich placówkach. Na wtasną

rękę jednocześnie organizowała licz-

ne dzieia miłosierdzia, za które ob-

darzona została przez Ojca Świętego

orderem „Pro Ecclesia et Pontiłice.

Podczas wojny stworzony przez

nią Biały Krzyż niósł pomoc tysią-

com walczących. Zorganizowała też

Nieboszczka wzmożoną prace Czer-

wonego Krzyża, tworząc następnie

w Sulejówku Ognisko dla inteligen-

cji, cichy port dlą ludzi steranych,

którym epoka t. zw. „młodych eme-

rytów” nie zapewniła schroniska po

pracy i dachu nad głową na sędziwe

lata. Ognisko to od imienia założy:
cielki nosi nazwę „Helin“.

Jako patronka szkolnictwa go-

spodarczego, opiekunka sierot, orga"

nizatorka środowisk pracy kobiecej

— ś. p. Helena Paderewska położyła

zasługi niespożyte, Całe też społe-

czeństwo wieść o Jej zgonie okryła

żałobą.
Cześć Jej pamięci świetlanej,

cześć pracy, zasłudze i wielkiemu

sercu! W. M.

————————

Z ostatnich wydawnictw.
Zofja Kossak - Szczucka — „Pątniczym

Szlakiem”, Powieści autorki „Pożogi” tylu

mają zwolenników, że zbyteczną jest chyba

rzeczą omawianie ich. Autorka podbiła so-

bie czytelników swym prawdziwym wiel-

kim talentem, śliczną polszczyzną i stylem

niezrównanym. W dobie powojennej, gdy

literatura współczesna jest, jak to pow-

szechnie przyznają krytycy, mocno przy-

ziemna, Zofja Kossak-Szczucka w swych

powieściach daje zapomnienie o dławiącej

|nas zewsząd monoton:: i szarzyźnie Życia.

! Świeżo wydana książka „Pątniczym

|szlakiem” — to opis podróży do Ziemi

| Świętej, odbytej przez autorkę, celem ze-

brania materjałów do projektowanej ol-

brzymiej powieści o wojnach krzyżowych.

Wi „Pątniczym szłaku” jaśnieje talent

Szczuckiej nowym blaskiem. Porywa opis

zwiedzanych miejsc. Ma się uczucie, że się

nie czyta, ale samemu zwiedza Ziemię

Świętą. ‹

Piekna pod každym względem ksiąžka,

 
nakładem której wyszła praca p.

| Szczuckiej, nie szczędziła kosztów i starań,
Piękny

ABas „ DZIENNIE

PRAC
iii i dka

Paląca reforma
šwiadczef socjainych.

Nadszedł więc ów miesiąc luty

wielkim niepokojem.
napełniły lękiem rodziny skiadające
się z większej liczby
Pierwsza, to kwestją zmniejszonych
uposażeń i cofnięcia zasiików ro-

dzinnych, a druga to podniesienie
opłat od służby domowej na rzecz
świadczeń społeczno - asekuracyj-

nych. ‚

To ostatnie rozporządzenie, kom-
plikujące w dużym stopniu domowy
rėgime naszej inteligencji, dotknie w
pierwszym rzędzie same służące, dla

dobra których to rzekome dobro-

dziejstwo ma być wprowadzone w
życie.

Otóż w licznych wypadkach, pa-

nie domu nie zarobkujące osobiście,

przeważnie nie rozporządzają w swo

im budżecie ma osobiste potrzeby
jak ubranie, czy rozrywki umysło,

we, nawet summą równającą 516 ро-

wej zwyżce opłat ubezpieczenio-

wych po podniesienia kwoty tych

wydatków nawet do tak pozornie

mieznacznej sumy 10 czy 11-u zto-

tych będą wolały wyrzec się pomoc

nicy stałej i zastąpić najemnicą cza-

sową. Ta zmiana zaabsorbuje kobie-

cie wiele wolnego czasu, któ-

ryim dotychczas swobodnie rozpo-

rządzała, ale zaoszczędzi częściowo,

jeżeli nie całkowicie znaczne koszta

utrzymania, część poborów, a w du-

żej mierze nawet i nerwów, które

cierpią nieraz przy ciągłym kontak-

cie z elementem słabo wykwalifiko-
wanym i niekulturalnym.

Ale co uczynią ze sobą le zastę-

py młodszych ezy starszych kobiet,

które ulracą dach nad głową i środ-

ki utrzymania przyzwyczajone nadto

do obfitego i smacznego wiklu?

Przedewszystkiem nikt za nie, nie

będzie wnosił owych, tak twórcom

kalkulacji scaleniowej potrzebnych
opłat, a tamte zarejestrują się jako

bezrobotne i powiększą liczbę doma-

gających się zasiłku. Poza tem służ-

ba domowa, mająca zabezpieczone

(pełne utrzymanie, dzięki swym po-

borom przychodziła z pomocą człon:

kom swej rodziny, przynosząc temi

świadczeniami znaczną ulgę państ-

wu i gminie w utrzymaniu na po-

wierzchni życia znacznej części bez-

robotnej ludności.
Dzisiaj wyschnie i to źródło, zaś

liczba głodujących i  niedokarmia-

nych a rozgoryczonych, powiększy

się w dwójnasób.

Jeżeli wyjątkowo służba domo-

wa nie miała obowiązków wobec о-

sób postronnych to była w możności

oszczędzania chociaż części swoich

zarobków miesięcznych, do czego

wdrażali ją uświadomieni społecznie

chlebodawcy. Dzisiai wobec utraty

pracy, te znaczne, bądź co bądź z

drobnych ale licznych wkładek ura-

stające kapitały wpływać do P.K.O. | druk i papier oraz liczne ilustracje są tego

jawnym dowodem. LR
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EMON WIE
ROZMAITOSCI = Emocjonujący film odsłaniejący tajemnicę

oraz
= NA

„SALA MIEJSKA-— „TEN

—Ostrobramska 5 za н k.parierowej codzienni:
 

 

w A p i n. ROXU jednocześnie

Pierwszy w roku 1934, przebój najnowszej produkcji „SOWKINO" w Moskwie

ROMANS MANKI GRESZYNOJ
bow, Urałskaja I Inni. Mowa I $piew w języku rosyjskim. Nad program: Najnowsze

E rol. gł. artyści Moskiewskiego Teatru

 

UWAGA. _«.

Artystycznego Bogolu!
aksa dźwiękowe. Bilety honorowe I bezpła!

Dziś ostatni dziań. Spieszcie

zobaczyć nejaowszy trlumf ki-
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«FIJOŁKOWATY FIJOŁEK»
W salon dosczekaBEZPŁATNY DANCING |

2 Codziennie do godz. 6-tej bilety

przestaną. Ale największą obawą

LKIE
Metropolitan Garażu. Mrożąca krew
dodatki dźwiękowe.

dzienne: Parter 54 gr. Balkon 35 gr.

P RZESMZJ E R A.

tne bszwzględnie nieważne.

 

samarang

oczekiwany przez wszystkich z tak.
Dwie sprawy.

czionków. ,

borom służącej. £muszone przy no-,

GO MIASTA*
katastrofa samochodowa

arcywesoła komedja
w 1 akcie.

 

MILENSKI

Y KOBIECEJ.
 

 

| Z DZIAŁALNOŚCI N O. K.
SZOPKA BEZROBOTNYCH.

1 „Szopka bezrobotnych” dwa razy już
była grana, przy stosunkowo mie najgorszej
frekwencji pomimo kryzysu i końca mie-
siąca. Napisała ją Stanisława Nowakówna,
bardzo udane lalki robił D. Szpakowski.
Oboje należą do inteligencji bezrobotnej u-
częszczajacej do Herbaciarni Nar. Org. Kob.
a inni także; reżyser p. de Gardier i kie-
rownik gospodarczy p. Fysymont i artyści
wykonawcy. Słowem wszystko w tej szop-

|ce własnemi siłami zostało zorganizowane
jod początku do końca. Publiczność sarka
| czasem na niektóre ustępy szopki „Za
| ostra”, powiadają „Zbyt gorzka”. Ale czyż
„może być inaczej?!! _ Dola bezrobotnego
wszak gorzka jest jak piołun a ostrze kry-
|zysu przeciwko niemu  przedewszystkiem
„się zwraca i wwierca się w życie jego bez-
litośnie. Nic też dziwnego, że mu się wy-

I dziera z głębi serca jek bolesny: „Matko,
"my giniemy przez nędzę zatruci, dzieci na-
sze giną, bo głód je nie prawi... Matko,
|uproś syna niech nam dolę wróci i naszych
mężów od spodlenia zbawi” (odsłona I).
Nie należy się też dziwić i temu, że chwi-
lami jęk w bunt się przeradza (scena III)

| „Może i bluźnię bo ból mię zmógł”... tem-
bardziej, że bunt ten zaraz w korne bła-

Odczyt p. Zofji Zaleskiej.
Dnia 3 lutego t. jį. w niedzielę o g. 5

„p.p. odbędzie się w lokalu Nar. Org. Ko-
biet odczyt p. Zofji Zaleskiej, posłanki i
'redaktorki „Kroniki Kobiecej“ w „Kurjerze
„Warszawskim““, na temat:
kiego Przełomu”.

Mamy nadzieję, że zarówno temat od-
czytu jak i osoba prelegentki, nieznanej do-
tychczas na gruncie wileńskim  zainieresu-
je szersze koła naszej inteligencji,

Podziękowanie.
! Zarząd Herbaciarni N.O.K. dla Bezro-
*botnej Inteligencji składa serdeczne „Bóg
Zapłać' za pomóc finansową następującym
osobom: p.p. Popławskiej za 5 zł., Stulgi-

| nisowej 1 zł, pp. Staniszewskim 5 zł, p.
Wardejnowej 8 zł, p. Przesieckiej 1 zł, p.
Kuleszance 1.50 gr. p Aldonie Bułhakowej
5 zł, prof. Karaifa-Korbutt 8 zł., Dzieciom
z kompletu za 55 gr, Radjo Wileńskiemu
5 zł, NN. 2 zł., M. Ccdzońskiej 1 zł., z za-
bawy urządzonej w d. 29.X.33 1. w Stow.
Techników — 31 zł, czytelnikom „Dzien-
nika Wileńskiego za 62 zł, p. Adamskiej
Lucji 1 zł, na ręce p. Kisielowej z listy
Nr. 20 za 3 zł, p. Drzewicównie Helenie 1
zł, p. Makarowównie Haneczce za 5 zł. p.
Kiewliczowej 1 zł, p. Zapaśnikowej 1 zł,
czytelnikom „Dzien. Wileńskiego” za 26 zł.,
czytelnikom „Słowa” za 15 zł. p. Szpądrow-
skiej za 3 zł, L. H. 1 zł. i p. Kozłowskiej
Alch. 1 zł.

Za produktp: p. Mejerowej, pr. R. Sa-
wickiej, p. Dmochowskiej, Firmie Knapik,

p. J. Dowgiałłowej i p. Cierpińskiej oraz za
książki i ubrania: p. Barcikowskiej, NN., p.
Maleckiej, p. M. Wolkekowej i p. Natalji

„Dokalskiej, p. Kojakowskiej i p. Julji Bort-

kiewiczowej za 18 noży, 18 widelców i 28

łyżeczek.

napełnia nas myśl, że zwolnione mło

de służące, doprowadzone do rozpa-

czy nędzą, która je czeka, powiększą

i tak już liczne zastępy bynajmniej

nie wesołych cór naszego rodzimego

Koryntu.

Reasumując to wszystko, musimy

sobie postawić pytanie w czyim to

właściwie interesie czyni się te po-

sunięcia i wydaje rozporządzenia,

któremi z dnia na dzień jesleśmy za-

skakiwani bez możności jakiejkol-

wiek obrony?
M. G.
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66  Wzruszająca treść.
Swietna obsa a
| niebywała. га datnabycia
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g- ® пв}гпа!ояга:ъуі.рп:ф egzotycz-
RGG

sg я 3 Nad program: OSTATNIA NOWOSC SEZONU — film rysunkowy w kolorach naturalnych.

| 2|| X 27, MATA HARI, FRAULEIN PE" e “ °

ои : DOKTOR zbłedną wobec piękaego

z 3|| szpiega w najnowszym fHiimie pro-

z dukcji 1934 r. p. t.: ”° 9 ' i 1

Wkrėtce w kinie „CASINO“.

 

Lao
Ф

мее „Гаеппсжа \Музра'

HELIOS

 

w-g powieści Juljusza Verneg

 

o. W roli al. wielki LIONEL BARRYMORE. — Zdjęcia z dna morskiego w naturalnych kolo-

rach. — Film jakiego dotychczas nie było. — Śpleszele ujrzeć.

„PARADA REZERWISTÓW" wkrótce.

 

Miłość i powodzenie pozyskasz używając

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIS“
Przemiły długotrwały zapach.

POLECA

WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO,
skład apteczny Ludwisarska 12, róś Tatarskiej.

Tamże mydło i wszystkie dodatki do prania

bielizny,

Deka 40 śr.

ydawca:ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

 

 

= ZAST
wody ||] AKUSZERK.g Mieszkania 0009000(|

a S MIESZKANIE
4 pok. słoneczne, ze

M. BRZEZINA

dziła
Tom Zana na lewo Ge-| 4—10.

deminowską ul. Grodzka

27, W. Z, ar, 3090,

LADA AN L AGTAKINIAI

Pokój
przyjmuje,  Przeprowa-| jozeczny I hy d1eczny suchy do

się Zwierzyniec, wynajęsią Zygrigotowaka

wszelkiemi wygodami, na
parterze przy ul. Piłsud-
skiego Nr. 29 do wyna-
jęcia zaraz. Wiadomość
u dozorcy.

WWWOWY

Drukarnia A. Zwierzyńs.

  

zam

| PRACA |

Ewangellk lat 19, bez
rodziny prośl o |aką-
kolwiek pracę aby módz
zostać katolikiem. Zgło-
szenla do red. pod „wy-
ksztalcony“. 354—1

 

świadectwo, 2

ferencje.

dzenie” do „Dz. 

„Epoka Wiel- |

gania do śpiącej Dziciny Bożej przechodzi:,
„Zbudź się Panie, ze snu zbudź, nędzarzy
Cię woła lud... pracy, pracy wskrześ nam

 

ziemię morzami oblana, w ten to szósty
„dzień stworzenia.. ale „pieniądz zabił
człowieczeństwo na hańbę i na przekleńst-
wo. Bóg odwrócił twarz od ziemi — Gdzież
my pójdziem zrozpaczeni, gdzie otucha i
gdzie rada... biada, biada, biada, biada”,

 

dziem prosić jeszcze ludzi, tych co dzis
nami rządzą, niech ratują i niech sądzą”...
A ci ludzie, to radca — Herod, to jego po-
mocnicy — miejscowi urzędnicy, to panie
dobroczynne wszyscy śpieszą z pomocą tyl-
ko pomoc ta jest niewystarczającą, bo trud-
no jest zaradzić tak licznej rzeszy potrze-
bujących.

Stąd wyrasta zgrzyt rozyoryczenia,
niesłuszny nieraz, niesprawiedliwy może ale
trudno domagać się
tych, którym: „z głodu wyją tizewia”.I
wiele im darować należy, bo ich już: „nie
nie lęka, ani głód ani męka, ani nawet
sama śmierć' (zakończenie).

Na ogół „Szopka bezrobotnych” jest
wcale dobrze napisana. Chwilami tragiczna,
ale i prawdziwego humoru jest w niej do-
syć. ' Widownia coraz to wybucha śmie-
'chem i nie żałuje oklasków ani artystom
|ani autorce. Dużo znanych w Wilnie oso-
bistości w niej występuje. Warto ją zoba-
czyć. A. H.

Z prasy.

 

cud i lat przeszłych szczęście wróć!ł' Ale
próżne wołanie, nie przychodzi „pracy
cud', więc zwątpienie ogarnia „nędzarzy
lud”. „On dał wszystkim w jedao wiano,|

 

a wreszcie ostatnia deska ratunku, „Pój- ;

sprawiedliwości, od |

 

 

Z TEĄTRÓW WARSZAWSKICH
„Milcząca siia'* utwór sceniczny p.
Marji Morozowicz - Szczepkowskiej.

Kownoczešnie z  „źalolnikami

Niebieskimi'  Jasnorzewskiej wy-
stławianemi na scenie leatru Małego

daje deatr Reduta (na Kopernikaj
sztukę pani Morozowicz - Szczep:
kowskiej zatytułowaną , Milcząca si-
ia

  

Utwór ten podobnie jak „Sprawa
Moniki” przykuwa uwagę widza, bu-
|dząc w jego umyśle poważne reilek-

sje.

I tu, jak w pierwszej swej kreacji,
wysuwa autorka na pian pierwszy
eiement kobiecy i twierdzi, że ludz-
kość zagubiona dziś w chaosie, wy-
tworzonym przez mężczyznę, może
być zbawiona przez świadoiny swej
wartości i zorganizowany Swiat Ko-
jbiecy, nazwany tu „Milczącą siłą”.

„ 1lakim typem nowej kobiety jest
giówna postać utworu, naczelna re-
aakiorka w wielu językach wycho-
dzącego pisemka, będącego organem
międzynarodowego zrzeszenia ko-
biet.

Poza redakcją, która jest tylko
jedną z licznych placówek tej od Sin
gapore po Londyn i od San Franci-
sko po Warszawę świat kobiecy о-
bejmującej, potężnej organizacji, ist-
nieją i inne np. biuro koncentrujące
sprawy ekonomiczne, wnoszące w
zakłamany i bezduszny świat mę-
skiej gospodarki zbawienną konku:

1

 
Styczniowy numer „Ruchu Kobiecego“,

organu lwowskiej Sekcji Młodych N. O. K.,
rozpoczyna artykuł wstępny „Pized nami
przyszłość”; przyszłość, która przyniesie
nam zwycięstwo naszych ideji po ciężkiej
walce z panującym obecnie materjalizmem
i demoralizacją. ?

W artykule „Katolicka inieligencja a
opinja* znajdujemy rozważania na temat
dlaczego nasza inteligencja tak mały ma
wpływ w życiu katolickiem — dzieje się to
skutkiem braku reakcji wewnętrznej umy-
słu i woli przeciw złu, jakie się szerzy.

Dalej znajdujemy dokończenie referatu
p. Zaleskiej p. t. „Nasze zadania na tle
współczesnej epoki”, kilka uwag na margi-
nesie „Tygodnia Książki” oraz artykuł „I£o-
kieta w ustroju faszystowskim, zawierają-
cy szereg ciekawych wiadomości o współ-
czesnej kobiecie włoskiej, która w kobie-
cych organizacjach kształci się na dobrą
żonę i matkę, świadomą swej roli w społe-
czeństwie, na obywatelkę w pełnem tego
słowa znaczeniu.

Dalej korespondentka „Ruchu Kob.*
opisuje barwnie i ciekawie życie towarzy-
skie w amerykańskiem „College' dla stu-
dentek. Następnie znajdujemy wiedomości
ze świata i z życia oryanizacyj kobiecych.
Dowiadujemy się, że niedawno p. de Mont-
fort wygłosiła w Paryżu odczyt o kobiecie
polskiej, doskonale opracowany i będący
świetną propagandą na rzecz naszego kraju.
Propagandową jest również książka p. t.
„Kraina tęczy: Polska i jej lud”, napisana
przez Angielkę miss Mason, która jest dla
Polski bardzo życzliwie usposobiona.

 

Przegląd kobiecych wydawnictw i kro-
nika lwowska zakończają treść tego boga-
tego numeru.

 

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz. 
PARIS

(ybila już szczęśliwa godzina |
1-ej Kl. 29-ej Lot. PaństwowejĘ

w NAJSZCZĘŚLIWSZEJ w „WILNIE KOLEKTURZE@|

MiNKOWSKI 1|

Wilno, Niemiecka 35, tel. 13-17, P. K. O. 80,528 |
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, Oddz. Freta 5

gdzie SZCZĘSCIE stele sprzyja naszym Graczom.

siada pełne kwalifikacje,

praktykę oraz ustne re-
Chętnie wyje-

dzie na wieś. Zgłoszenia
pod „Skromne wynagro-

MiikaoaczówiwAi | Kucewicz.

a ai i OTOKRSACDADKACWSBOTOAGOCINZTRICESERPADRAWNоКАНОа

 

GLÓWNA
WYGRANA 1,000,000 Zł.

CIĄGNIENIE 1 kl. rozpoczyna się już 16 b. m

 

j|pod tyt. „Sprawa Moniki”,

  

rencję, opartą na zadość czynieniu

istotnym potrzebom i sprawiedliwo-
ści społecznej.

W. walce jaką rzeczniczka spraw
kobiecych stacza z przedstawicielem
świata męskiego nietylko na terenie
|spraw publicznych ale również i u-
j czuć osobistych—zwycięsiwo wień-
czy stronę kobiecą.
н Sztuka p. Szczepkowskiej рог-
bawiona jest pewnych walorów dra-
matycznych. Brak w niej właściwej
akcji, raczej możnaby ten utwór naz-
wać  uscenizowaną dyskusją w
dwóch godzianach, ale autorka po-
rusza w niej cały szereg problemów,
oświetla je reflektorami swej bystrej
inteligencji i uwypukla w gorących
a dowcipnych djalogach.

Widz, a raczej słuchacz teatralny
śledzi rzecz całą aż do końca z nie-
słabnącem natężeniem i opuszcza
widownię, która jest zarazem sceną,
z głębokiem przeświadczeniem, że
istotnie sprawa dzisiejszego chaosu
nie jest tak beznadziejna jakby się
pozornie zdawało, należy tylko wy-
zwolić tę milczącą dotychczas siłę
uświadomić kobietom drzemiące lub
niedoceniane w nich wartości i nat-
chnąć wiarą w zwycięstwo,

Mamy nadzieję, że Teatr na Po-
hulance, pomny efektu, jaki wywoła-
ła swego czasu sztuka tejże autorki

nie o0-
mieszka zapoznać Wilnian i z tym
nowym jej utworem, niemniej cieka-
wym, gdyż obejmującym szersze ho-
ryzonty. M. Godiewska.

ОНЕ ЗЕИ СОНЧА ПНО оАНА

ASЧГАаТСОВВЫОЬО уа
{

| RÓŻNE |
REZULTATAI

|B. obywatelka ziemska
z Mohylewszczyzny, znaj
dująca się w krytycznem
położeniu _ materjalnem,
prosi o jakąkolwiek pra-
cę w dziedzinie  bieli-
Źniarstwa, lub o pomoc
materjalną. /Sprawdzone
przez T-wo Św. Wincen-
tego a Paulo. Z-k Do-
broczynny Nr. 3, pok. 14,
Marja В. Ofiary można
składać w Administracji
„Dzien. Wil.“ lub bezpo-
średnio pod adresem.

gr—2

  

 

Zredukowana urzędnicz-
ka posžukuje posady ma-
szynistki, do gospodar-
stwa domowego, ekspe-
djentki do sklepu, za go-
spodynię do majątku lub
do- dzieci. Zna się na
mleczarstwie, Łaskawe
oferty do Admin. „Dz.
Wil.” pod „23“, ś$r—3

Młoda panna poszukuje
pracy. Piszę na maszy-
nie, mam zamiłowanie
do gospodarstwa domo-

 
wego oraz na ekspe-
djentkę do sklepu. Ła-

| skawe oferty do Adm.
| „Dz. WiL* pod „krytycz-
| ne położenie”. gr.

DRUKI

 

į 1 śpieszcie czem prędzej po PIL
Nie zwiekajcie kupno szczęśliwych losów. ILNE

Wszyscy 40 паз! Do nasl BILETY

Zamówienia zamiejscowe załatwiamy odwrotną pocztą po wpl-ceniu WIZYTOWE
na nasze konto P. K. O. 80,928. ZAPROSZENIA

BROSZURY

EEASZZESACZYZI а Służąca AFISZE
+ bremi šwiadeciwami

Nauczycielka - wycho-|* CO WYKONYWA
® poszukuje pracy do| Mtoda panienka z ukoń-

lea ery Po wszystkiego. Adres ul. | czonem  gimaazjum i| BRUKARNIA
era > Ostrobramska 16 m 27.| kursami handiowemi po- A. TNIERZYKSKIEGO3 + 351| szukuje posady, pisze

letnia na maszynie. Może u-| gą
dzielać korepetycji w za-| Mostowa ul. Mr.i.

Ekonom — posiadający| kresie gimnazjum. Zgło- Taiaion 12-44.
wieloletnią praktykę po-
szukuje posady. Świa-
dectwa chlubne. Filąrec-
ka 24 m. 2. Stanisław

360—1

WiL*. , Dz. Wii
szenia łaskawe do Adm.

weatka“.

 

„absol-
—l gr.
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