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KRYTYCZNY DZIEŃ W PARYŻU.
Deklaracja rządu Daladier.

PARYŻ (Pat). Od samego rana
na ulicach Paryża panowai nastrój
gorączkowy. (urupy opozycyjne wy-
dały wiele odezw i piakatów, wzy-
wających do maniiestacyj antyrzą-
dowyca,

„ Generalna Federacja Pracy ogio-
siła odezwę, w której zaznacza:
„Dość mamy tego wszystkiego! Nie
pozwolimy, aby skandale byty eks-
ploatowane przeciwko  ustrojowi.
Pracownicy Paryża i lud paryski
bronili już w innych epokach demo-
kracji i swobód, potratią więc i

obecnie stanąć w ich obronie'. Ude-

zwa kończy się wezwaniem do wzię-
cia udziału w kontrmaniiestacji.

Również socjaliści S. F. L O.
ogłosili mobilizację partji.  Sekre-
tarjat partji socjalistycznej w rozle-
pionych na mieście odezwach zwra-
ca uwagę na oienzywny charakter
demonstracyj prawicowych i iaszy-

stowskich, stających w obronie pre-

spełnienie obowiązku, do czego po-
wołała ich Francja? Skandale prze-
mijają, zagadnienia trwają nadal.
Republika, by trwać nadal, musi je
rozwiązać.
W dalszym ciągu deklaracji, rząd

oświadcza, że gotów jest utrzymać
statut monetarny, uchwalić budżet,
walczyć z bezrobociem, ożywić dzia-
łalność ekonomiczną, poprawić bi-
lans handlowy przez realną politykę,
opartą na ukiadach kompensacyj-
nych i na wzajemności.

W] zakończeniu deklaracja poru-
sza sprawy polityki zagranicznej
Francji. Rząd w sprawie tej oświad-
cza, że stoi wyraźnie na stanowisku
dążenie do pokoju ogólnego i bez-
pieczeństwa Francji Polityka Fran-
cji da się strescić we współpracy

międzynarodowej i w zapewnieniu

obrony państwa.

Wi końcowym ustępie deklaracji

posiedzenia Izby Deputowanych za-
brał głos dep. Blum, który zrzucał
na prawicę odpowiedzialność za nie-
dyskutowanie interpelacyj. Następ-
nie zaczął odczytywać deklarację
partji.

Gdy dep. Blum odczytał wyraz
„lud”, dał się słyszeć okrzyk: „Lud
jest przed bramami Izby!* Gdy zko-
lei Blum odczytywał ustęp dekla-
racji, gdzie mowa jest o „woli ludu“,
znów dał się słyszeć głos: „Wola
ludu jest wręcz przeciwna — żąda,
aby rząd ustąpił".

Końcowe ustępy deklaracji so-
cjalistycznej giną we wrzawie i
okrzykach ze strony prawicy.

Zkolei przemawiał dep, Franklin-
Bouiilon, który zaznaczył, że po raz
pierwszy zdarza się, że rząd zabra-
nią deputowanym korzystać z ich
prawa interpełowania, Wówczas wy-
wiązuje się gwałtowna wymiana

PARYŻ (Pat). W dalszym ciągutaki rozkaz.

rządu, rzucają się na odsiecz.

Na prawicy podnoszą
się głosy: „Morderca! |

Komuniści krzyczą: .,Niech żyją
Sowiety!* i śpiewają międzynaro-
dówkę. |

Kilku deputowanych usiłuje rzu-
cić się na dep. Tastes'a
wie zmuszeni są interwenjować w
celu uniknięcia bójki, Kilku deputo-/
wanych prawicowych przystępuje do
ław rządowych. Socjaliści i rady-,
kali, myśląc, że posłowie prawicowi
chcą zaatakować czynnie członkówį

Ww
końcu przewodniczącemu Izbyudaje |
się opanować sytuację i oświadczyć,
że wpłynął wniosek o odroczenie
debaty do czwartku.

Przy wniosku tym rząd postawił!
kwestję zaułania. W rezultacie
wniosek ten został uchwaleny 360 przystąpił na dzisiejszem posiedzeniu Minis

ido dalszej dyskusji ogólnej nad pre- Sprawozdawca pos.
rok|

głosami przeciwko 260. !
Debaty Izby przeciąśnężyby się do

późnej nocy, $dyby nie wiadomość

|
|

Ministro-

zagranicą 8 zł.

|0060060660600066606666060660608
Hajpowažnijaą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jest

"S CENTRALNA KASA
istniejąca od roku 1909 I działa

LNM I najwyższe
zużytkowuje wk.

 

„amazawo SPÓŁEK ROLNICZYCH
daje całkowitą pewność zwrotu wkładów

kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietylko korzyść dła siebie, ale służymy także

OSZCZĘDZAJ w CENTRALNEJ KASIE
Wilno, Mickiewicza 28 tel. 13-65.

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

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

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

Terminy

jąca na całym obszarze Rzplitej.

oprocentowanie.
łady z wielką korzyścią dla interesów

publicznej.
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Dyskusja nad budżetem.
Plenarne
— Sejm

WARSZAWA (Pat).
tli-te posiedzenie Sejmu,

liminarzem budżetowym na
1934/33. '

Zkolei Izba przystąpila do de-
baty nad preliminarzem budżetowym

terstwa Spraw Zagranicznych.
Walewski.

Na popołudniowem posiedzeniu
Sejmu pierwszy w dyskusji nad bud-
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 rząd zwraca się z apelem do parla-

mentu, by przywrócił zachwiane

zauianie i by bronił ustroju.

żetem M. S. Z. zabrał głos pos. Sta-lo rozruchach, które dały większości| Pos. Tempka (Chadecja) uskar-
nisław Stroński ze Str. Narodowego.

zdań między deputowanymi opozy-
|deputowanych do zrozumienia, że żał sie na ograniczenią praw oby-iekta Chiappe'a i skierowanych prze-

cyjnymi a socjalistycznymi,ciwko republice. Partja socjalistycz- 

 
na wzywa do przeciwdziałania tym
maniiestacjom i do wzięcia udziału
w koniramaniiestacjach.

Także i komuniści przygotowali
się do wyjścia na ulicę,

Wieczorem mają więc demonstro-

wać wszystkie niemai ugrupowania

partyjne. ;

Rząd wydał uspokajającą odezwę,

zapewniając, że nie zamierza uży-

wać siły wojskowej, ale za wszelką

cenę utrzyma lad i porządek. W

przewidywaniu maniiestacyj rząd
przedsięwziął "energiczne środki

ochronne. Przygotowania władz pod-
kreśla zwłaszcza prasa prawicowa,
która twierdzi, że oprócz siły poli-
cyjnej, która z powodu niezadowole-

nia, wywołanego ustąpieniem pre-

iekta Chiappe'a, zostanie użyta do-

piero w drugiej linji, — operacje

przeprowadzone zostaną przez $war-

dję, w rezerwie zaś trzymane będą

oddziały wojskowe. Nowy preiekt
policjij Bonneioy-Sibur sam stanie na
czele tych sił, które prasa oblicza
na i4 tysięcy ludzi.

Siery oficjalne zaprzeczają wia-

domości, jakoby wojsko, stacjono-

wane w okolicach Paryza, zostało
ściągnięte do Paryża.

' PARYŻ (Pat). Dzisiejsze posie-
dzenie Izby Deputowanych rozpo-
częło się o godzinie 15-ej.

Na wstępie obrad zabrał głos

premjer Daladier, który odczytał

deklarację rządową. W. deklaracji

tej rząd stwierdza, że znany skan-

dal, który powstał z powodu wykro-

czeń jednostek, sparaliżował normal-

ną pracę parlamentu, Afera ta zde-

moralizowała cały kraj i dostarczyła

przeciwnikom ustroju okazji do

wznowienia ataków. Zadaniem rzą-

du jest wyprowadzenie kraju z tej

atmostery i poświęcenie się sprawie

z całą energją.
Oświadczenie rządowe wymienia

wszystkie zarządzenia, wydane w

tej sprawie od chwili siormowania
się gabinetu. Rząd domaga się stwo-

rzenia komisji, która przepiowadzi-

łaby dochodzenia, by wzmocnić au-

nieodpowiedzialnych interesow. Pod-

czas pracy komisji, do której wejdą

przedstawiciele wszystkich partyj,

parlament powinien wznowić swe

prace prawodawcze, przymując usta-
wy, mające na celu uzdrowienie sto-

sunków iinansowych.
Przedstawiając sytuację wewnętrz-

ną w kraju, deklaracja zaznacza, że

wówczas $śdy naród z niecierpliwo-

ścią oczekuje prawdziwych, bądź

fałszywych wiadomości, powstałych

na tle skandalu, niektórzy z polity-

ków wyzyskują tę sytuację dla re-

wanżu za poniesione porażki,

Robotnicy, których zarobki

zmniejszają się, — głosi dalej dekla-

racja, żyją w obawie przed bezrobo-

ciem. Kupcy i przemysłowcy walczą

z konkurencją zagraniczną, coraz

bardziej wzrastającą, Klasy średnie

cierpią z powodu drożyzny. Mio-

dziež stoi wobec niepewncj przyszło-

ści. Czyż możliwe jest w tych wa-

runkach, by wybrańcy narodu, pozo-

stający w bezpośrednim kontakcie

ze swymi wyborcami, znający do-

kładnie ich cierpienia, obawy i na-

dzieje, czyż możliwe jest. by w tych

warunkach woleli walki partyjne, niż

 
 

W czasie odczytywania dekla-
racji, premjerowi przerywali odczy-

tywanie posłowie z prawicy i nie-

którzy posłowie centrowi, podczas

gdy socjaliści i radykałowie bili
brawa. Również komunisci wznosili

wrogie okrzyki przeciwko rządowi.

Na skutek wrzawy i śpiewów Dala-

dier zmuszony był na jakiś czas
przerwać odczytywanie oświadcze-

nia rządowego. Przewodniczący, wi-

dząc, że nie zdoła opanować wrza-

wy, opuszcza fotel prezydjalny na

znak przerwania posiedzenia. Wów-

czas grupa posłów socjalistycznych

rzuca się w kierunku ław prawico-

wych. Jeden z deputowanych pra-

wicy, zakasując rękawy, wała, że

gotów jest przyjąć wezwaniesocjali-

stów. Wożnym udaje się w końcu

powstrzymać  szykujących się do

bójki deputowanych i przywrócić

spokój. Po wznowieniu posiedzenia

premjer Daładier zakończył czytanie

deklaracji.

Po wygłoszeniu deklaracji rządo-

wej i odczytaniu listy interpelacyj

przez przewodniczącego Izby, pre-

mjer Daladier oświadcza, że rząd

zgadza się na podjęcie natychmiasto-

wej dyskusji nad interpelacjami w

sprawie polityki ogólnej, proponuje

jednak, aby Izba wysłuchałanatych-

miast kilku  interpelacyj posłów

opozycyjnych, m. in. posła Ibernege-

ray'a i Franklin Bouiilona oraz kilku

innych. Przeciwko takiemu posta-

wieniu sprawy protestują posłowie

prawicowi, jednak w głosowaniu,

przy którem rząd postawił kwestję

zauiania, wniosek rządcwy w spra-

wie procedury przeszedł większo-

ścią 300 głosów przeciwko 217.

PARYŻ (Pat), Wśród wrzawy na

lewicy i oklasków na prawicy po-

czął zkolei przemawiać deputowany

Tardieu.
Komuniści zaczynają śpiewać

międzynarodówkę, Na iawach pra-

wicy rozlega się marsyijanka. Na

iawach rządowych powstaje tumult,

| który grozi lada chwilę przemienie-|

torytet republiki, nie pozwalając na |niem się w bójkę.

to, by została ona rozbita na korzyść'
Deputowani ibernageray i Cam-

pigny obrzucają się gradem obelg.

Dopiero kwestorowi izby udaje się

rozdzielić kłócących się deputowa-

nych. W. ciągu kilkunastu minut na

sali panowała taka wrzawa i tumult,

že Tardieu nie mógł zabrać głosu.

Po uspokojeniu się, dep. Tardieu,

doszedłszy do głosu, oświadcza, że

premjer Daladier po sprzecznnšciach

jego postępowania w ostatnich

dniach, obecnie chce się uchylić od

sądu ludu. W. ciągu niespełna 20

miesięcy, jakie upiynęły od wybo-
rów — mówił Tardieu — Daladier

jest już 6-tym z rzędu szeiem rządu.

Przyczyną tego jest „zwycięstwo

wyborcze” lewicy. Lewica chętnie | nan je

|przerwała kordoń policii na moście |
mówi o iaszyźmie, ale w dniu, w

którym władzą wykonawcza, ucie-

kając się do sztuczki proceduralnej,

odmawia dyskusji nad polityką ogól-

ną — rząd ten jest rządem iaszy-

stowskim.

Zkolei jeden z deputowanych po-

śtawił wniosek o zamknięcie dys-

kusji Przy wniosku tym premier

stawia kwestję zauiania Wniosek
uchwalono większością 302 głosów
przeciwko 204. Posiedzenie Izby
trwa w dalszym ciągu.

premjera, czy istotnie wydał on roz-
kaz strzelania do maniiestantów.
Wówczas dep. Tastes krzyczy, że

czył mu, że premjer Daladier wydał

PARYŻ. (Pat). Havas podaje, że
władze policyjne w związku z zapo-
wiedzianą na dziś manifestacją wy-

Spraw Wewnętrznych,
Rady Ministrów
nych.

PARYŻ. (Pat). 30 radnych miej-
skich na ogólną liczbę 58 uchwaliło
zwrócić się do ludności Paryża z ©-
dezwą protestującą przeciwko od-

i Izby Deputowa-

Paryż (Pat). W związku z zapo-
wiedzianemi na wieczór demonstra-

runki policyjne ustawiono koło pa-
łacu Burbońskiego.

Na moście Zgody organa policyj-
ne odparły grupę strajkujących szo-
ierów taksówek. Policja 1ozpraszała
również zbiegowiska, jakie utwo-
rzyły się przed afiszami i odezwami,
nawołującemi do udziału w maniie-
stacjach.

Q sodzinie 18 obstawiony został
policją i śwardją republikańską plac

przed ratuszem. Zamknięte zostały

jednocześnie wszystkie ulice, pro-

wadzące do tego placu, aby nie do-

puścić do maniiestacyj mlodzieży
patrjotycznej. Robotnicy miejscy od

rana usuwali z placów i bulwarów,

częły się maniiestacje.

Na bulwarze  Sebastopolskim
zgromadziło się około 250 komuni-

stów. Zburzyli oni kilka kiosków z

gazetami. O godzinie 18,50 maniie-
stanci wylegli tłumnie na plac Zgo-
dy, gdzie również zburzono kilka

kiosków. Na placu Opery policja

rozproszyła grupę 300 maniiestan-

tów.
Jednocześnie przez Izbą Deputo-

wanych policja rozpędziła 700 mani-

festantów. Policja dokonała przy-

tem szarży, Aresztowano wiele osób.

Na placu Zgody, tuż przy Obelisku,
maniiestanci podpalili autobus i nie

pozwolili straży ogniowej gasić

ognia. ‚

O godzinie 19.15 doszło do no-

wych starć, Grupamaniiestujących 
|Zgody i dzięki temu udało się jej

przedostać przed gmach Izby. De-

monstranci wznosili okrzyki: ;

„Do dymisji! Precz ze złodzie-

jami!“, wiwatując jednocześnie na

cześć dymisjowanego preiekta policji

| Chiappe'a.

Do poważniejszych zajśc doszło

na ulicy Sebastopolskiej i Rivoli.

Maniiestanci, odepchnięci z placu ra-

tusza, potłukli na tych ulicach szyl-

dy świ/ilne, powodując ksótkie spię-

 
 

imiennego głosowania nad wnios-
preiekt policji przed chwilą oświad- kiem v odroczenie

Wrzenie we Francji.

przynoszące uszczerbek niezależno-
ści/i godności m, Paryża .

 

dały już szereg zarządzeń dla ochro.
ny pałacu Elizejskiego, Ministerstwa

prezydjum |ryża, należący do partyj opozycyj-

Rozruchy uliczne,

cjami, zarządzono ostre pogotowie kratowania želazne. Usuwano rów-
policyjne. Szczególnie silne poste-|nież ławki i kioski, których zwykle

dzania akcji policyjnej.

 
Z ostatniej chwili.

PARYŻ (Pat). O godzinie 18.40
w różnych punktach miasta rozpo-

 

zrezygnowała z prawa domagania się!

debaty.

wołaniu prefekta Chiappe'a i Renar-
da i potępiającą to zarządzenie, jako

PARYŻ. (Pat). Deputowani Pa-

nych, wystosowali do ministra
spraw wewnętrznych list, protestu-
jący przeciwko decyzji +ady mini-
strów w sprawie prefekt; Chiappe'a,
oddając hołd jego działalności.

na których miały się odbyć mani-
iestacje, wszystkie ogrodzenia i o-

używali maniiestanci dla przeszka-

Pierwsze starcie między maniie-
stantami a policją nastąpo o godzinie
18 na: placu Zgody, Maniiestanci
obrzucili agentów policyjnych ka-
mieniami,  Maniiestantow  rozpro-
szono, dokonując wielu aresztowań,

W. tym samym czasie na bulwa-
rze St. Jacques maniiestowała gru-
pa, złożona z 400 komunistów, usi-
łując przedostać się na plac przed
ratuszem. Komuniści również mani-
iestowali na dworcu Północnym i na
dworcu St. Lazare. We wszystkich
wypadkach policja maniiestantów
rozproszyła.

cia. Kiłkakrotnie musiała szarżować
gwardja republikańska. W końcu
udało się jej odeprzeć maniiestan-
tów.

Na placu Zgody, gdzie znów ze-
brali się demonstranci, śwardja re-
publikańska dokonała szarży z obna-
żonem. szablami. Jednoczesnie straż
ogniowa zaczęła rozpraszać tłum
przy pomocy sikawek. Maniiestanci,
coiając się, rzucali petardy przed
galopującym oddziałem śwardji. —
Z kilku stron posypały się strzały
rewolwerowe, Tium  obrzucil
gwardję kamieniami,

Wedlug  nieošiojalnych danych
dotychczasowych, w . dzisiejszych
manifestacjach

zginęło siedem osób,

Jeden z deputowanych zapytuje byłoby wskazane zakończyć nadziś, watelskich, poddał krytyce posunię-

te trudne obrady. Opozycja również cia rządu w polityce wewnętrznej i

gospodarczej. W) obecnej sytuacji

Klub Ch. D. nie może giosować za

budżetem,
Pos. Thon (Koło Żyd.) zobrazo-

wał ciężkie położenia gospodarcze

ludności żydowskiej w Polsce i wy-

sunął szereg postulatów w imieniu

żydostwa.
Po: Jeremicz (Kl. Białoruski)

wypowiedział się przeciwko budże-

towi.
Po referacie posła Czumy prży*

ięto bez dyskusji preliminerz budże-

Z p. Prezydenta Rzeczypospo-

itej.
Budżet Sejmu i Senatu velerowal

pos. Wierzbicki. W] dyskusji nad

tym budżetem przemawiał przedsta-

wiciel Klubu Narodowego pos. Cze-

twertyński, który w.bardzo długim

wywodzie wypowiedział rzereś uwaś

na temat parlamentaryzmu w Polsce.

Preliminarz budżetowy Kontroli

Państwowej, reterowany przez pos.

Czumę, nie wywołał żadnej dyskusji.

WARSZAWĄ (Pat) W dniu dzi-
siejszym złożono do Sejmu uchwa-

Mówca uważa, że zawarcie umowy
ze strony Hitlera jest częścią wiel-
kiego zabiegu polityczno « dyploma-
tycznego i dlatego Polska powinna
odnosiś się do tych spraw z całą

ostrożnością,
Zkolei pos. Czapiński (PPS).

omawiając pakt nieagresji zawarty
z Niemcami, wważa posunięcia Nie-
miec 7a nieszczere. Zdaniem mów-
cy, Niemcy na zawarciu umowy
uzyskały więcej, aniżeli Polska.

Następnie Izba przeszła do oma-
wiania prelimmnarza budżetowego
Ministerstwa Spraw Wojskowych.
Referuje pos. Polakiewicz.

Po zreferowaniu przez posła Sa-
nojcę  preliminarza budżetowego
kwaterunku wojskowego porządek
dzienny wyczerpano.

Na jutrzejszem posiedzeniu roz-

patrywane będą budżety Prezydjum

Rady Ministrów, Ministerstwa Poczt

i Telegrafów, emerytur i rent Mini-

sterstwa Opieki Społecznej, Fundu-

szu Pracy i Ministerstwa Sprawiedli-
wości.

NOWE OBCJĄŻENIE ROLNICTWA.
rolnych na wypadek niezdolności

do zarobkowania i na wypadek 
UROCZYSTE WRĘCZENI

OFIAROWANEG
(CZĘSTOCHOWA-KAP) Dnia 2

bm. w kaplicy Cudownego Obrazu

na Jasnej Górze odbyła się podnio-

sta uroczystość wręczenia Ojcom

Paulinom Votum oliarowanego przez

Francuzów, uczestników pierwszej

pielgrzymki narodowej do Często-

chowy. Votum zostało przesłane do

Warszawy za pośrednictwem amba-

sady polskiej w Paryżu.

Przed mszą św. ojciec generał

Przeździecki przyjął Votum z rąk p.

Ładziny. Zostało ono zawieszone na

ołtarzu pod Cudownym obrazem.

Następnie ojciec generał odprawił

Mszę św. na intencję Polski i Francji.

Z Warszawy i innych miast przy-

było około stu osób. Licznie stawiła

się kolonja francuska z p. Conterson,

dyrektorem fabryki w Częstochowie,

na czele. Po nabożeństwie przeszli

zaproszeni goście do sali Różańca

św. gdzie po zagajeniu zebrania

przez ojca generała przemawiała hr.

Władysława Zamoyska, podnosząc

znaczenie współpracy narodów w

pokoju Chrystusowym  poczem p.

Wanda Ładzina zdała sprawozdanie

z wrażeń uczestników wycieczki a 400 jest rannych.

 

BUDAPESZT. Pat. — W Rzymie
zostało podpisane porozumienie,
przywracające stosunki dyploma-

Tam gdzie życie ludzkie niema

"POROZUMIENIE WĘGIERSKO - SOWIECKIE.

 

jfrancuskiej w Polsce w lecie r. z.

     JEZ

tyczne pomiędzy Węgrami a Rosją

Sowiecką.

wartości.
SZANGHAJ (Pat) Według wia-

domości ze źródeł chińskich, około
4 tys. żołnierzy wojsk rządowych
uległo zmasakrowaniu przez oddzia”

 

ły powstańcze gen. Sun-Tieng-Inga
Według wiadomości z tych sa”

mych źródeł, w kopalni węgla pod
Pinglo nastąpił gwałtowny wybuch,

lony przez Ministrów projekt usta- šmlerki: x5| ; ‚ >

wy o ubezpieczeniu robotników оНЕЙ A
nium

E VOTU
0 PRZEZ FRANCUZÓW.
oraz z oddźwięku jaki wywołał po-

byt ich w Polsce i Francji. Realnym

rezultatem wycieczki było umiesz-

czenie przez uczestników wycieczki

około 300 artykułów w prasie pa-

ryskiej i prowincjonalnej, około 200

fotografij w tejże prasie z wrażeń w

Polsce.

interesowania się Polską — pani Ła-

dzina podniosła duże zasługi prasy

polskiej Symbolem wdzięczności
katolików francuskich jest przysła-

nie Votum na Jasnę Górę, oraz fakt |

złożenia oficjalnego zaproszenia na

ręce p. ambasadora Chłapowskiego

do rewizytowania Francji przez ka-
tolików polskich.

Następnie ks. prałat Wróblewski,
prezes Komitetu przyjęcia wyciecz-
ki francuskiej w Częstochowie od-
czytał list o. Dassonville, kierowni-
ka tejże wycieczki, nadesłany do
Qjca Generała. poczem podkreślił
wielką wdzięczność kolonji francu-
skiej na gorące przyjęcie ich braci
na ziemi polskiej.

Odśpiewaniem „Serdeczna Mat-
ko'' zakończono uroczystość.

cor I TTT AA

Latające zioto.
LONDYN. Pat. — Z Paryża wy-

startowało do Londynu 8 samolo-
tów z ładunkami złota. Zdaniem
kół handlowych City, ładunki te co
do swych

wietrznej, dokonanego w ciągu
jednego dnia.

Ii ka EOB SASA ETA A OIS

ofiarami ktėrego padlo 700 zatrud- `
nionych w kopalni gėrnikėw,  

W: związku z temi objawami za- |

rozmiarėw stanowią re- | :

„|kord transportu złota w drodze po-



 

Sytuacja inteligencji © Sowietach. |
Poinimo strasznej nędzy, w jaką| Akademji Sowieckiej, pisze:*

nauki,
własną ideologję. niezależną od po-Sowiety pogrążyty nieszczęśliwy na-

ród rosyjski, misno wszystkie zbrod-

nie

nych środowiskach

Zresztą Sowiety starają się rozgrzać

tę sympatję przez odpowiednio zor-

ganizowaną propagandę. To też daje

się słyszeć niekiedy snobow wychwa

lających „śmiałość myśli w ZSSR”,

„wysiłki intelektualne kierowników

bolszewickich”. — Со sądzićo tych

twierdzeniach? Walory mteiektual

ne, wielkie porywy twórcze ducha,

czy one zajmują istotnie zaszczytne

miejsce w Sowietach? Czy docieka-

nia naukowe odbywają się swobod-

nie przy pomocymaterjalnej rządu?

Czy myśl filozoticzna, myśl history:

ka może być swobodnie gloszoną?

Czy literatura jest protegowaną

Czy Moskwa wysiia się by pomóc

rozwojowi oryginalnych talentów?

Spojrzmy wpierw jaką jest sytuacja

nauki. Jedną z zasad doktryny komu

nistycznej jest, że wszelka dzialal-

ność ludzka musi być zsocjalizowa :

ną, musi się poddać państwu, które

nią kieruje i kontroluje. To samo do-

tyczy nauki. Od chwili, gdy bolsze-

wicy zdobyli władzę, pilnie zabiega”

li o podporządkowanie sobie nauki

i uczonych, Wyrugowano Z zajmowa-

nych stanowisk pewną ilośc ostat"

mich, kwalifikując ich jako „sabotaż-

ników” i „kontrrewolucjonistów „za

stąpiono ich przez czerwonych pro-

iesorów, siabrykowanych  pošpiesz-

nie w instytutach prolelarjackich.

Szkoły i uniwersytetystały się cen-

/trami szpiegostwa, uczniowie 1 stu“

denci zostali wezwani do denuncjo”

wanią profesorów, którzy według ich

zdania byli wrogami reżimu, Do sze-

regów studenckich wkradli się cze-

kiści. Poczęto też wydawać pisma

poświęcone sprawom oświaty. „Za

socjalisticzeskoje proświeszczenije ;

„Krasnoje studzieńczestwo”' „Uczy-

tielskaja gazieta“, „Komsomolskaja

prawda”, organ młodych komuni-

stów, w którym zamieszczano naz”

wiska zbuntowanych profesorów.

Cesarska Akademja nauk zdawało

się miała na początku pewną nieza-

ieżność, ale w 1929 r. wyłamano

drzwi akademii. stworzono przy niej

„Instytut aspirantów'', który był zwy

czajną „jacze;ką komunistyczną.

Wywołało to protest ze strony pre”

zesa i sekretarza akaderaji. Sekre-

tarz, pracujący od przeszio 20-tu

lat musiał ustąpić. Obecnie akademja

nie jest ani autonomiczną, ani wol-

ną. Na 95-ciu członków jest tylko 14

wybranych przed rewolucją. Wstęp

do Akademji zależy od rządu w

Moskwie iod partji bolszewickiej w

ostatnim roku przyjęto 24 ch kandy-

datów, popartych przez partję —- je”

dyną ich kwalifikacją były świadec-

twa z rozkazami bolszewickiemi, Fa-

langa 19-tu akademików komuni-

stów nadaje ton, decyduje 0 stano-

wisku akademji, bo Europa i Ame-

ryka musi poznać „naukę proletar-

jacką“. Tak samo zaczęto oczysz”

czać uniwersytety. W 1930-ym roku

rozstrzelano 48-miu profesorów uni-

wersytetu, w 1932-im — 29 zesłano

a niektórych rozstrzelano. Żona wy

bitnego fizyka Łazarewa powiesiła

się, dy jej męża aresztowano, żona

prot, Engelharta rzuciła się z 4-$o

piętra po aresztowaniu jej męża, By

wywrzeć nacisk na akademika Pła-

tonowa, bolszewicy uwięzili jego 2

córki i skazali na 10 lat ciężkich ro:

bót. Lista uwięzionych skazanych i

rozstrzelanych jest długa. — Wy-

mienimy tu tylko kilka nazwisk wię: |

cej znanych, a więc prof Starośtina,

prorektora Instytutu InżynierówCy-

wilnych — rok więzienia i 10 lat

ciężkich robót. To samo spotkało

Borodina — historyka. Prof. skaza-

no 10 lat ciężkich robót.

Racje dzienne chleba dla inteli-

gencji wynoszą od 200 — 500 gra-

mėw i są nižsze, niž dla robolnikow.

„Kategorja uprzywilejowana*  stu-

denci którzy mają tworzyć kadry

przyszłego państwa sowieckiego do-

staje 600 gramów cukra ra mie-

siąc. Jakież są elementarne warun-

ki pracy? Włystarczy zaznaczyć, że

inteligent z wielką truduoscią zdo-

bywa biały papier. Słynny historyk

Karejew, który umarł w 80-ym roku

życia,, żebrał na biały papier. Z

, punktu widzenia bolszewickiego na-

uka czysta, bezinteresowna, nauka

Galileusza Newtona, Lavoisiera, nie

deologja bolszewicka jeszcze| lityki,

często cieszy się sympatją w pew- Ta czysta
inteligencji. |burżuazyjna i

„Ideę

która miałaby własny cel i

odrzuca się raz na zawsze '.

navwka — to koncepcja

jna i kapitalistyczna, Na o-

statnim kongresie matematyków w

Zurychu matematyk sowiecki wy-

głosił referat o rachunku różniczko»

wym na podstawie marksowskiej.

stosowanie metodyNakazuje się wa ‹

„diamat“, czyli materjalizmu „djalek-

tycznego. Niefortunni uczeni rosyj-.

scy nie mogą rozwiązywać problemu

mechaniki lub chemji bez ustosun-

kowania go do walki klas. 1 „aka-

demik* sowiecki Keller miał odwa:

gę napisać: „Upadek i ruina czeka

naukę na zachodzie, o ile uczeni nie

zaczną walczyć obok klasy robotni-

czej o realizację komunizmu, który

?|jeden tylko potrafi zapewnić rozkwit

mauki” Co do literatury to w zasa-

dzie pisarze byli wolni, aie rząd kon-
nierządowe,

trolowe1 wydawnictwa )

naprz. — „syndykatu korporacyjne-

go“. Część pisarzy opuściła Rosję

dobrowolnie, a część — została do

tego zmuszoną. Wreszcie by stwo-

rzyć hteraturę proletarjacką rekru-

towano młodych ludzi z pomiędzy ro

botników fabrycznych, chłopów z

„kolhozėw“ i z „sowhozów” i wy-

syłano ich do redakcji by nauczyć

ich „rzemiosła literackiego . Zwią-

zek pisarzy proletarjackich zawiera

taki punkt w statucie: „W społe-

czeństwie literatura służy intere-

som pewnej klasy. Literatura prole-

tarjacka to będzie ta, która pokieru-

je proletarjatem i przeznaczona jest

do stworzenia komunizmu w świe”

cie”. Tematy literackie sprowadzają

się do glorytikacji komunizmu i pia”

tiletki. A rozkaz. by „młody prole-

tarjusz" bez kultury mógi się prze-

obrazić z dnia na dzień wliterata,

nawet, gdy był czyniony w umięMar-

ksa, czy Lenina — zawodzi. Ostat-

nio 80-ciu pisarzy było wysłanych

do okręgu arktycznego Rosji, by 0-

cenić pracę — kanał łączący Białe

morze z .Bałtyckiem — wykonany

przez skazańców politycznych po

komendą Jagody, wiceprezesa 2

U. Zadanie ich polegało na eejgbro-

waniu w pismach z entuzjazmem te

go wielkiego dzieła, Czy byli oni ш-

poważnieni do napisania, że ta ol-

brzymia praca kosztowała życie 18

do fabryk, kołho-
rupami wysyłani ;
#5р gdzie są obowią-
zów i sowhozów, „obo

zani entuzjazmować chłopów i ro-

botników niezadowolonych 1  ura-

biać w pismach opinię publiczną,

podkreślając gorliwość ludności w

wykonaniu planów rządowych, :

roku bieżącym bolszewicy „ stwier

dzili, że naród rosyjski stał się smut-

mym: już się nie śmieje to też wy-

szło zarządzenie władz by organi-

zować masowy śmiech, Ale ten

śmiech musi odpowiadać „ideologii .

„Kto nie umie śmiać się jak prole-

tarjusz niech siedzi cicho” — taki

był rozkaz Kirpotina, sekretarza sto-

warzyszenia pisarzy sowieckich.

(Nad drukowanem słowem sioi cen-

zura „Galpolitprošwiet“. Ww teatrach

wystawiają Szekspira, ale przysto=

sowują go do ideologii marksow*

skiej. Nikt by nie poznał naprzykiad

„Romea i Julji" wystawionych w

skwie. (Wśród muzyków 2а kontr-

rewolucjonistów uchodzą Mendel

sohn, Schuman, Debussy, Czajkowe

ski, a szczególnie Chopin. Książki

szkolne podlegają surowej cenzurze.

Jako curiosum podamy że jedna z

|nich została zabronioną, bo zawiera-

lła obrzz dziecka płaczącego. Dziec-

ko w Sowietach może być tylko

śmiejące się, pisze cenzor. Można

powiedzieć, że w Rosji zniesiono

swobodę myślenia i pisania i, že @-

teligencja stała się sługą państwa.

Ten serwlizm jest koniecznym wa-

runkim, by nie umrzeć z głodu. Je-

den z pisarzy woła: „Kto jest naj-

mądrzejszym na świecie? Był So-

krates, jest Stalin, ale kto jeszcze?”.

Przytaczamy tu 6 przykładów przy-

kazań Stalina: 1) strzeż się myślenia,

2) o ile tego uniknąć nie możesz, to

strzeż się wyrażania swych myśli,

3) a jeżeli już wyraziłeś to strzeż się

wylania ich na papier, 4) jeżeli już

słórmułowałeś, to strzeż się ich o$-

łoszenia, 5) a jeżeli opublikowałeś,

to strzeż się rozpowszechniania te-

go, 6) jeżeli rozpowszechniłeś to

przygotuj się jednocześnie do wyra

żenia skruchy listowej. e, zależna od polityki nie powinna

istnieć. Profesor Komarow, członek
ARE

 

Wywiad z Dymitrowem.
LONDYN. (Pat). „Daily Express“

zamieszczą treść rozmowy, jaką od-

był berliński korespondent tego

dziennika z przebywającym w wię-

zieniu Dymitrowem. Bułgar oświad-

czył, że nie jest w więzieniu źle

traktowany, ale tryb życia więzien-

neśo wpływa ujemnie na jego samo-

poczucie.
Dymitrow podkreśla: „Chciałbym

Pusu s, DEK
® УА И в

muję jednak, dlaczego trzymają mnie

w więzieniu, jeżeli sąd mnie uU-

wolnił. Przeciwko temu protestuję”.

Dymitrow oświadcza następnie

że nie zamierza wyjechać do Rosji,

lecz chce powrócić do Bułgarji,

bowiem nadal jest obywatelem buł-

garskiin. Posłał on pismo przez swo-

ją matkę do premiera

wyrażając chęć powrotu do kraju,

al-

Muszanowa,

wiedzieć, dlaczego nie wypuszczają jakkolwiek nie wątpi, że zostanie

mnie na wolność. Rozumiem, że|w Bułgarji niezwłocznie areszto-

Niemcy pragnęły uzyskać wyrok |wany.

przeciwko człowiekowi którego u-

ważały za groźnego dla Niemiec.

Rozumiem, że min. Goerinś chciałby

mnie powiesić. Gdybym był człon-

kiem rządu niemieckiego, rozumo-

Na zapytanie korespondenta czy

nie wyjedzie do Ameryki w celu wy-

głaszania odczytów 'i występowania

w filmach, Dymitrow odpowiedział |Rumunji,

przecząco. wałbym tak samo, jak on. Nie poj-

tysięcy zesłanych? Są też pisarze

DZIENNIK MMILERSKI

MOSKWA (Pat.) Na wczorajszem

posiedzeniu kongresu partyjnego

prezes Rady Komisarzy Ludowych

Mołotow wygłosił wielkie przemó-

wienie, poświęcone planowi drugiej

piatiletki.
Mówca oświadczył, że pierwszem

zadaniem nowej piatiletki będzie

ostateczne zlikwidowanie elemen-

tów kapitalistycznych, celem zupeł-

nego zniesienia przyczyn, mogą”

cych powodować różnice klasowe

i eksploatację jednego człowieka

przez drugiego. Następnem zada-

niem drugiej piatiletki będzie zwię-

kszenie dobrobytu mas pracowni-

Mołotow o drugiei „piatiletce
sienie siły nabywczej ludności pra-

cującej. Trzeciem zadaniem będzie

dokończenie technicznej rozbudowy

całej gospodarki narodowej, prze-

mysłu, transportów i rolnictwa.

2% Mołotow przytoczył szereg fak-

tów, pozwalających mniemać, że

druga piatiletka przyniesie jeszcze

lepsze rezultaty, niż pierwsza. W

chwili obecnej — zaznaczył Molło-

tow, gdy kołchozy i sowchozy obej-

mą 84,7 proc. obszarów można

stwierdzić, że zasada kolektywizacji

odniosła całkowite zwycięstwo.

Resztki t. zw. kułaków skazane są

na zagładę, zaś inne indywidualne czych w kełchozach oraz podnie-

Zwyrodnienie
Napad bandy sanacyjnej na lokal

„Słowa Pomorskiego” wywarł na

Pomorzu zrozumiałe oburzenie.

Ze wszystkich stron redakcja pi-

sma otrzymuje depesze z zapewnie-

niami, iż społeczeństwo pomorskie

nie da się złamać i wiernie stać bę-

dzie pod sztandarami narodowemi.

Nikt nie ma wątpliwości co do te-

go, kto zorganizował i przeprowadził

bandycki napad z łomami i sztabami.

Zresztą nawet urzędowy organ

sanacji pomorskiej „Dzień Pomor-

ski“, Ls także za organ p.

wojewody, z całą szczerością po:

twierdza fakt, iż
„śrapa napastników wyłoniła się z po-

chodu troczystościowego „Strzelca i Po-

wsłańców i Wojaków”.

Naturalnie mowa tu o „powstań-

cach i wojakach** usanowanych, gdyż

niezależne organizacje b. wojsko-

wych udziału w manifestacjach z po-

wodu „sztuczek” p. Cara brać nie

mogli.
Zresztą w numerze tegoż „Dnią

Pomerskięgo" z dnia 4 bm. odezwali

się czołowi ludzię ze Strzelca, Fede

racji i Zw. Powstańców i Wojaków,

pp. A. Zgrzebniak, L. Czarliński iK.

Siudowski, którzy w związku z ban-

dyckim napadem  oświadczają, że

„nie zamierzają dochodzič, którzy z

członków prowadzonych przeź pich orga-

nizacyj bząli czynny udział wzajściach”,

Słusznie zatem z tego faktu wy-

ciąsą wniosek „Słowo Pomorskie”,

že widoeznie
„Sprawcy zatem i tego napadu według

wyrażonej myśli, mają pozostacnieznani.”

Stwierdzając dalej, że autorzy

oświadczenia na łamach „Dnią Po-

morskiego", p. Czarliński i Siudow-

lski, są właścicielami majątków ziem-

skich, zwraca „Słowo Pomorskie"
uwagę na to, że

„aaygd w ten sposób zołganizowany,

uplanowany į przeprowadzony z pewnością

udałby się tak samo na; każdy bank, na

każde przedsiębiorstwo przemysłowe lub

kupieckie — i na każdy obszar dworski.

Pp. właściciele ziemscy lechCzarliń-

ski i Konrad Siudowski nie myślą docho-

dzić, „kto z prowadzonych przez nich orga-

nizacyj brał „czyaąy udział* w napaści. Nie

zastanowili się ani na chwilę, że w gzasach

szerzączj Się coraz okropniejszej i coraz

mieznośniejszej ogólnej nędzy z jej głuche-

mi pomrukamį podziemnemi w kierunku

podważunia własności prywatnej od tego

rodzaju napady jest już tyłko ieden krok do

napadów na własność i innych ludzi, choć-

by posiadali i obszary dworskie;

glest to przestroga dla zwyrodnia=

łych przywódców sanacyjnych, któ-

rzy powinniby sobie uświadomić, że

każdy kij ma dwa końce i ten kto
za jeden koniec kij pochswycił, może

sam tym kijem z łatwością oberwać.

Od antyklerykalizgzy do walki
z wszelką religią,

W ostatnim numerze „Przeglądu

Powszechnego” poruszą ks. Rostwo-
rowski sprawę sanacyjnego „Legjonu

Młodych”. Stwierdza on że organ

tego stowarzyszenia, „Państwo Pra-

cy” przeszedł ostatnio od „antykle-

rykalizmu“ do „zdecydowanej walki

z wszelką religją”.

Ks. R. widzi w tem „niewidzialną,
choć debrze znaną rękę, która poru-

PARYŻ. Znany pisarz belgijski
Dumont-Vilden zamieścił w nie-
dzielnym numerze dziennika parys-

kiego „L'Ordre* artykuł, zredago-
wany w sposób bardzo jaskrawy
przeciwko polskiej polityce zagra-
nicznej wogóle i układowi berliń-

skiemu w szczególności.
W ocenie paktu z dnia 26 stycz-

nia Dumont-Vilden używa określeń
następujących: sponiewieranie Ligi

SOFJA. (Pat). Jugostowiaūski

minister spraw zagranicznych poin-

formował wczoraj późnym wieczo-

rem posła bułgarskiego .w Białogro-,
dzie o parafowaniu paktu bałkań-|

skiego. Podpisanie paktu ma nastą-|

pić za kilgą dni w Atenach gdzie |
poseł bułgarski otrzymać ma tekst |
paktu. Poseł bułgarski w Białogro-|
dzie otrzymał identyczne informacje!

ze strony ministrów pełnomocnyeh.
Grecji i Turcji.

tem Bułgarska związku z
Agencja Telegraficzną podkreśla, że

gospodarstwa chłopskie znajdują

(EI IISEEATAKE IKT

Z prasy
sza wszystkie figurki, tej fatalnej

imprezy.
W końcu tak zwraca się ks.

Rostworowski do rządu którego o0-

pieką i poparciem cieszy się osławio-

ny „Legjon Młodych.
„Jak to się dzieje, że taka organizacja

jak „Legjon Młodych” może publicznie i bez

żadnego zaprzeczenia rekomendować się

przynależnością do*rządowego obozu i przy

znawać się do ideologji duchowego Wo-

dza nowej Polski?

Jak to się dzieje, że Rząd, który prze-

cież nie chce być niekatolickim, nie prote-

stuje przeciw związkowi, który rzekomo po

myśli Rządu, podkopuje publicznie wszelką

religję?.
Jeż.li Legjon Młodych — te niepojętne,

niesforne dzieci, które źle rozumieją i wy-

paczają naukę swych mistrzów — to trzeba

te dzieci mocną ręką powściągnąć  solidar:

ności z ich hasłami się wyprzeć.

Ale ze względu na dobro Polski i na powa-

śę Rządu nie można na to pozwolić, by

miała hoćby pozory prawdy opinia, że to

są tylko „starsze dzieci”, które głośno i

za głośno gpowiadają to, co starsi w domu

mówią pocichu. Gdyby ta opiaja miała się
przyjąć, a w obecnym stanie rzeczy ma po-

temu niestety wszystkie szanse, stałaby się

wielka | może niepowetowana szkoda, któ-

rej konsekwencje w niedalekiej przyszłości

jawnie

stanęłyby w jasnem świetle.

Według naszego głębokiego przekona-
nia sprawa „Legjonu Młodych powinna

piedług> wejść w sładjum stanowczego roz-

strzygnięcia”,

Właśnie sprawa została już roz:
strzygnięta.

„Legjon“ jest / konsekwencją
przewrotu majowego.

Dalszym ciągiem ,Legjonu'* jest
obecnie „Straż Przednia” i dziwić
się temu nie należy, (
Pozostaje jedynie walczyć ze

złem. PAW ZA

Swoi go nie poznali.
Niedawno cytowaliśmy na tem

miejscu wyjątki z „Kuriera Poran-

nów ruchowi hitlerowskiemu па С,
Šląsku. M. in. „Kurjer Poranny' za-
atakował jednego z działaczy naro-
dowegu socjalizmu, niejakiego p.

Gryffitę-Jaxa-Chamca. \
W) odpowiedzi zabiera głos organ

„połskich* hitlerowców. „Błyska-
wica”. ° : :

„Prof. Gryflita-Jaxa-Chamiec, jeko czło:

nek org. monarchistycznej, był dla was, pa-

nowie „działaczem wielkim”, „pełnym za-
pału i połotu”, gdy przewodniczył przed
wyborami ua 2-ch największych wiecach

„BBWR' w Warszawie, w cyrku, oraz w

rostek, mec. Paschalski i on, Gryfłita Cha-

miec.

I w tym czasie do mieszkania Gryffity

Chamca schodzili się najwybitniejsi dygni-

tarze, prosząc go o pracę i wiecowanie. I

ma swój rachunek wydał on ną jch prośby

szęść tysięcy zł. na ulotki antykomunistycz-

nę. Piępiądze te dygnitarze obiecywali mu

zwrócić... Zaraz „59 wyborach”. A teraz

swych pieniędzy jeszcze nie zobaczył,

Dziś, gdy przeszedł do innej organizacji

politycznej, jest ziym i godnym,. nowego

kubla pomyjek“.

 

 człowieka”.
PRASA FRANCUSKA

o pakcie polsko-niemieckim.
Narodów, przegrana dyplomacji

francuskiej, wielki sukces Hitlera,

osłabienie sojuszu polsko-francus-
kiego, ekwiwalent pewnej neutral-

ności w razie konfliktu francusko-
niemieckiego i t. p.

Autor tego niezwykłego artyku
łu dotychczas stale występował z
gorącą obroną spraw polskich na
łamach oddanych Polsce pism fran-
cuskich i belgijskich.

Bułgarja wobec paktu bałkańskiego.
od samego początku Butgarja stała
na stanowisku, że pakt nieagresji,
zawarty w ramach Ligi Narodów i
zgodnie z duchem paktu Kelloga,
byłby najstosowniejszym środkiem|

do utrwalenia pokoju między naro-
dami bałkańskiemi. Sąsiedzi Buł-
garji uciekli się do innej metody.
Bułgarskie koła polityczne myślą
jednak nadal że bułgarski punkt wi-
dzenia był w danym wypadku naj-
stosowniejszy, jako najbardziej zgod-

nego” który poswięcił szereg feljętą: |

kilku salach, gdzie przemawia: pułk. Wys,

58 9
nowe wybory nadchodzą, a on... grosza 264| Ostre potyczki pomiędzy pa włoską a niemiecką.

się już na drodze do kolektywizacji.
Pod koniec drugiej piatiletki we
wszystkich dziedzinach rolnictwa
formy socjalistyczne panować będą
niepodzielnie.

Mówca zaznaczył dalej, ze pro-
dukcja przemysłowa musi zwięk-
szyc się do 4 razy w porównaniu
do produkcji pierwszej piatiletki, w
porównaniu do produkcji przed-
wojennej — zwiększyć się musi 9-
krotnie Wi okresie drugiej piatiletki
produkcja rolniczą znacznie się zwię-
kszy i w/g mówcy w roku 1957 prze
wyższy 1 miljard 100 miijonów ą.,
podczas gdy w roku 1932 sięgała nie-
spełnia 400 miljonów q.
W zakończeniu przemówienia

Mołotow podkreślił wagę jaką ode-
grywa w rozbudowie gospodarki
rozwó; środków transportowych. W
porównaniu do roku 1932 ruch to-
warów zwiększy się o 178 proc. na
kolejach, o 235 proc. w transpor-
tach rzecznych i o 280 proc.w trans
portach morskich. Zbudowany bę-
dzie cały szereg nowych linij kolei,
m. in nowa wielką linja, iączącą
Bajkai z Amurem. Przewidziana jest
budowa kanału, łączącego Wołgę z
rzeką Moskwą. Zbudowany będzie
również kanał, łączący Wołgę z Do-
nem. W okresie [l piatiletki ogólna
suma inwestycyj na nowe budowy
wynosić będzie 133 miljony rubli,

Po szczegółowem wyliczeniu ol-
brzymich zamierzeń drugiej piatilet-
ki Mołotow zaznaczył że Źwiązek
Sowiecki posiada nieprzebrane bo-
gąctwa naturalne, które dopiero te-
raz oddane będą na usługi całego
kraju : mas pracujących,

Bez komentarzy.
W „Robotniku” czytamy:
„Przed paroma tygodniami otrzy:

mał ks. Eustachy Sapieha pożyczkę
z Państwowego Banku Rolnego w
wysokości 120.000 funtów ang. (ok.
3.500,000 zł. Ks. Sapieha uchodził
powszechnie za człowieka zbankru-
towanego materjalnie. Ogłaszano li-
cytacje jego mebli, obrazów itp.

Jednym z warunków pożyczki
jest dodanie ks, Sapieże komisąrza z
ramienia Banku Rolnego; komisa-
izem takim został p. Hempel (szwa-
gier jednego z sęk wicemi-
nistrów). Stanowisko takie jest sy-
nekurą, wysoko płatną. P. Hempel
jest zresztą też zadłużony w Banku
Rolnym na sumę około 400.000 tysię-
cy zł,

Św * i *
Wiadomość powyższą otrzyma:

liśmy ze strony najzupełniej miaro-
dajnej. Mimo to wydaje się ona —
nawet w obecnych warunkach —
czemś nieprawdopodobnem”,

Pe ostatnich zajściach

W. starostwie grodzkiem War-
Iszawa: Południe odbyła się rozpra-
wa w trybie administracyjnym prze:
'ciwko studentom, aresztowanym w
|czasie ostątnich zajść i demonstracyj,
w czasie których wybito szereg szyb

| w sklepach żydowskich.
W) wyniku rozprawy ukarani zo-

stali aresztem bezwzględnym po 30
'dni: Ryszard Kleniecki, Henryk Ga-
lebiowški, Franciszek Gąsiorowski,

i Zbigniew Tarczyński, Jerzy Skrzecz-
kowski i Jan Laskowski po 21 dni:
| Tadeusz Bartosiewicz i Lucjan Czaj-
kowski.

Studenci wnoszą odwołanie
„sądu.

 
do

 

66 Walka z bezrobociem
w Ameryce.

WASZYNGTON. (Pat). Izbą Re-
prezentantów uchwaliła 581 głosami
przeciwko 1 wniosek prezydenta
Roosevelta, domagający się otwarcia
kredytów w wysokości 950 miljo-
nów dolarów na walkę z bezrobo
ciem, Kredyty powyższe będą przy-
znane rządowi federalnemu celem
kontynuowania wszelkich robót pu-
blicznych, przy których znalazło
pracę 4 miljony ludzi,
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Represje na Uniwersytetach.
W/ bież. tygodniu nastąpi na Uni-

wersytecie Warszawskim oficjalne
rozwiązanie wszystkich stowarzy-
szeń akademickich które nie złoży:
ły dotąd rektoratowi projektów no-
wyst statutów, bądź też, które nię
odpowiadają wymogom nowej usta»
wy. Rozwiązamu ulegnie przeszło
50 stowarzyszeń. Rozporządzenie
rektora w tej mierze opublikowane
będzie w tych dniach.

Rektor U. W. mianował nowych
członków zarządów stowarzyszeń
akademickich na miejsce złożonych
z urzędów absolwentów uczelni,
Skompletowane zarządy działać bę-
dą aż do chwili rozpisanią nowych
wyborów. :

Agitacja sanacyjna
na uniwersytecie warszawskim.

Rada wydziału prawa U. W, u-
chwaliła uznać za przedmiot obo-
wiązujący na drugim roku studjów
„Zasady Ustroju Państwa.
Wykładowcą tego przedmiotu zo-

stał prof, Wacław Makowski, który
jest jedynym z współtwórców nowej
„Konstytucji”, tak, że wykłady jego
obejmą również tezy t. zw. Konsty-
tucji.

Warto nadmienić, że poseł W,
Makowski nie wykłada bynajmniej
prawa konstytucyjnego lecz jest pro-
fesorem prawa karnego.

Nadużycia w magistracie
kieleckim.

Z nakazu prokuratora sądu okrę-
$owego w Kielcach opieczętowano
księgi w wydziale finansowym ma:
gistratu kieleckiego. Opieczętowanie
ksiąg pozostaje w związku z wjawnio
ną aferą fałszerstwa kwitów kaso-
wych, która pociągnęła za sobą a-
resztowanie trzech urzędników mą:

gistratu.

Zagadkowy mord.
LWÓW. Pat. — Policja lwowska

od dwóch dni prowadzi dochodze-

nie w sprawie zbrodni, popełnionej

prawdopodobnie na tle seksualnem.
W różnych częściach miasta, jak

w parku Kiilńskiego, na terenie są-
siednich posesyj, w ulicznym koszu
do śmieci, w parku Jordana i w
innych jeszcze miejscach „znalezio-

no 34 części zwłok kobiecych, po-

rozrzucane przez mordercę w celu
zmylenia śladów. W dochodzeniu

bierze udział Instytut Medyeyny
Sądowej, która bada znalezione

części zwłok. 
Napięcie włosko-niemieckie.

Garnizon w

eronie w pogotowiu.

Rzymski korespondent „Lidovych
I Novin'' donosi: Napięcie pomiędzy

„Jnnemi słowy, panowie z „Kurjer- Włochami a Niemcami wzrosło z po bels twierdzi, że Niemcy nie mieszą-

ka” nie poznali w p. Chamcu „swego wodu wypadków, jakie miałymiej- ją się do wewnętrznych spraw au-
sce podczas wizyty sekretarza stanu
Suvicha w Wiedniu, a wstrzymywa-
nie się Niemiec od odpowiedzi na
| ; :
„interweneję austrjacką w Berlinie
napięcie to jeszcze bardziej potęgu-

ska „Stampa” zapewne wyraża opi-
nję rzymskich kół rządowych, jeżeli

twierdzi, że niemieckie usiłowania
w kierunku wtargnięcia na pozornie

cze skazane będą zawsze na niepo-
wodzenie. Ale Włochy Mussolinie
go tracą już cierpliwość z powodu

lowarzyszy w kierunku wywołania

terwencja trzech mocarstw skłoniła
Niemców do ustąpienia Włochy za:

pewniły sobie ze strony Austrji utwo
rzenie zbrojnego pasma w południo-
wym Tyrolu, przed którym stoi naj-
większy korpus włoskiej armji, sta-
cjonowany w Weronie, Jeżeli prasa
niemiecka pisze o rzekomych poro-
dowych  bolęściach hitlerowskiej
Austrji, to zapomina — polemizije
„Lavoro Fascista” — że Austrja ma
swą własną katolicką cywilizację, ny z paktem Ligi Narodów. swą. własną misję nad Dunajemi
swój własny ruch koiporacyjny,

je. Przejawia się to w ostrej polemi-
ce, jaka prowadzona jest na łamach.
prasy niemieckiej i włoskiej. Turyń ''

słabe południowo-tyrolskie pograni-!

ustawicznych prób Goebbelsa i jego|

przewrotu w Adisfrji, a ponieważ nie.
można spodziewać się, by nawet in-,

różniący się zupełnie od hitlerow-
skiego. Naiwnością jest, jeżeli Goeb-

strjackich, gdyż 80 proc. bomb i ra-
kiet, które wybuchają w Austrji jest
niemieckięgo pochodzeni:, gdyż de-
zerterzy austrjaccy szkoleni są W

Bawarji i przygotowywani do po-
wstania przeciwko Austrji i gdyż
codziennie potęguje się nacisk $o-
spodarczy niemieckiego południa na
pogranicze austrjąckie. Również ar"
tykuły prasy niemieckiej a porozu-
mieniu polsko-niemieckiem potę-
guje rozgorączkowanie we Wło-

szech. W Niemczech zapominają, pi-
sze prasą włoska, że właśnie Włochy
pośredniczyły w Genewie we wrze-
śniu ub. r., a to pośrednictwo przy-
czyniło się do zawarcia paktu. Ze
względu na to wszystko, w Rzymie
dochodzą do przekonania, że Wła-
chy zmuszonebędą zrezygnować ze
swego pośrednictwa w kwestji roz-
brojenia i przyczynić się do uzgo-
dnienia tez francuskiej i angielskiej,
W kołach rzymskich są zdania, że
Niemcy przez zatarg z Włochami
znacznie utrudniły swe położenie
międzynarodowe. t

|iR ARCO

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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KRONIKA.
44 wypadki duru plamistego w ciągu tygodnia

Według danych, uzyskanych wano 16 wypadków płonicy (w tem
przez władze sanitarne Wojewódz- |jeden zakończony zgonem) 5 wy-
twa Wileńskiego, w ciągu ostatniego |padków  błonicy, 138 odry, 24
tygodnia, t. j. od 28 stycznia do 3 lu- | krztuśca, 46 jaglicy, 9 wypadków
tego b. r. zanotowano na terenie Wi- | gruźlicy (w tem 4 zakończone zgo
leńszczyzny 44 wypadki duru pla- nem), 1 ospy wietrznej i dwa wy-
mistego 1 1 wypadek śmiertelny |padki zgonu, a jeden zachorowania
duru brzusznego. Pozatem zanoto- na zakażenie połogowe.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół chmurno z przejaśnie-

niami, zwłaszcza w dzielnicach po-
łudniowych. Miejscami rosnąca mgła.
Nocą lekki mróz. We dnie odwilż.
Umiarkowane wiatry z kierunków
zachodnich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

- apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33

(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul, Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. 1yzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— t2-ta rocznica obiceru Qjca Św.

Wczoraj jako w rocznicę obioru
Ojca sw., odbyło się o godz. 9 m. 30

w kościele św. Jana z tej okazji uro-
czyste nabożeństwo pontytikalne.
Celebrował je w otoczemu licznego
duchowieństwa J. E. ks. Arcybiskup
Metropolita Romuald Jałbrzykow-
ski. Pienia religijne bardzo ładnie
wykonał chór alumnów seminarjum
duchownego.

Nabożeństwo odbyło się w obec-
ności przedstawicieli Kapituły Wi-
leńskiej,  organizacyj katolickich,
społecznych i chrześcijańskich zwią-
zków zawodowych.

Okvło 10 organizacyj przybyło z
pocztami sztandarowemi W nabo-
żeństwie licznie wzięła udział lud-
ność katolicka.
— Duchowieństwo diecezji tar

nowskiej na Bazylikę Wileńską
Wczoraj do Komitetu Ratowanie
Bazyliki wileńskiej nadeszło [zawia-
domienie, iż Kurja diecezji tarnow
skiej nadesłała na remont Katedry
2285 złotych i 10 gr.

'_ Jest to jeszcze jaden wypadek
wielkiej ofiarności duchowieństwa,
które jak może tak śpieszy na ra-
tunek zagrożonej świątyni wileń-
skiej.

: SPRAWY MIEJSKIE.
— Projektowane roboty ка

nalizacyjno-wodociągowe. Magi
strat opracował już projekt skanali-
zowania i ułożenia rur wodociągo
wych na Zwierzyńcu. Skanzlizowa-
nie i zaopatrzenie w wodę całej tej
dzielnicy władze miejskie uskutecz-
nić będą mogły jedynie w wypadku
przyznania odpowiedniej dotacji z
Funduszu Pracy. Kosztorys przepro-
wadzenia wodociągów — obliczony
jest na sumę 1,024.850 zł. Realiza-
cja całego programu inwestycyj-
nego obliczona jest na przeciąg
kilku lat. W wypadku pomyślnej
konjunktury roboty rozpoczęte zo-
stałyby z wiosną r. b.
— Kostka na ul. Zawainej. Jak

się dowiadujemy, zarząd miejski pro-
jektuje w pierwszej kolejności przy
stąpić do budowy nowoczesnej
jezdni na ul. Żawalnej. tlłożona tam
ma być kostka kamienna. Roboty
wrazie uzyskania potrzebnych kre-
dytów (576000 zł.) rozpoczęłyby się
na wiosnę r. b.

Starania o przydział tych kredy-
tów władze miejskie wszczęły na
terenie Funduszu Pracy, jak dotych-
czas bez Pony” rezultatu.

SPRAWY WOJSKOWE.
—Minister S. W. Piłsudski przy-

był wczoraj pociągiem wieczorowym
do Wina w otoczeniu adjułantów i
dr, Wojczyńskiego. Przyjazd do
Wilna ministra Piłsudskiego jest
związany z grą wojenną.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— IW Targi Północne. IV largi

Północne w Wilnie odbędą się w
1935 roku. Targi według wszelkiego
prawdopodobieństwa odbywać się
będą na dotychczasowych terenach
ogrodu po-Bernardyńskiego. Kon-
cepcja .zorganizowania Targów na
terenach po-Tyszkiewiczowskich przy
ul. Nowogródzkiej jest w dalszym
ciągu aktualna, lecz ze względu na
Międzynajodowe Targi w Warszawie
w 1935 r., w których weźmie udział
ciężki przemysł, w wileńskich tar-
gach ten dział reprezentowany nie
będzie. Odpada więc sprawa kudo-
wania bocznicy kolejowej na teren
Targów.
— Likwidacja przedsiębiorstw

cudzoziemców. W końcu reku na
terenie Wilna znajdowało się około
1000 cudzoziemców, trudniących się
handlem i przemysłem. Ze względu
na różne utrudnienia dla <udzo-
ziemców około 300 z nich przyjęło
obywatelstwo polskie, zaś pozostali
opuścili Wileńszczyznę.
— Sprawa eksportu drewna wi-

'leńskiego do Anglj, Na propozycję
Wileńskiej Izby Przemysłowo-Han
dlowej jedna Z najpoważniejszych
firm drzewnych angielskich wzięła
na siebie przedstawicielstwo drewna
pod marką wileńską, gwarantowaną
przez lzbę,

rr S

Popierajcie Polską Macierz

 SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Pożyczki na wyroby kierma-

szowe. Ktoby z chałupników A)
nazbliżający się kiermasz Kaziuka|
przygotować więcej nieco towaru niż|
mu na to własne środki jego pozwa-
lają, jeżeli tylko może mieć dobrego
poręczyciela, niech się zwróci do,
Kasy Drobnych Pożyczek Bezpro-
centowych — Portowa 28, a lam mu|
brakującą sumkę pożyczą. į

SPRAWY ROBOTNICZE.,
— Zebranie stolarzy. Onegdaj w

|lokalu przy ul. Metropolitalnej 1 od-|
|bylo się zebranie stolarzy.

Zebranie zwołano w związku ze
zbliżającym się sezonem budowla-
jnym w celu ustalenia wysokości sta-
iwek robotniczych oraz unormowa-,
jnia warunków pracy. '

Zarówno w jednej jak i w drugiej,
„kwestji toczyła się ożywiona dys-!
|kusja. W wyniku jej postanowionoi
,dążyć do podniesienia cen za robo-i
jciznę, gdyż one w ostatnim
„znacznie zostały obniżone, oraz usta-
lić warunki pracy w ten sposób by
przedewszystkiem mieli zatrudnienie|
jrutynowani fachowcy. . Dążeniem,
,więc związku będzie walka z wszel-/'
„kiego rodzaju jednostkami, które nie
będąc stolarzami, wykonują ten za:!
wód i przez to podrywają ceny za;
„pracę oraz wytwarzają niezdrową|!
konkurencję. '

Szczegółowe omówienie znajdą te
spraw7 na jednem z najbliższych ze-|
'brań związku.

Szewcy, którzy dotychczas|
nie zgiosili się do Związku w celu|
wzięcia udziału w akcji zmierzającej |
do polepszenia położenia zawodu,
szewskiego i zawarcia z pracodaw-
cami (kupcami) umowy zbiorowej,
oraz członkowie Chrz. Zw. Zaw.
Szewców, którzy nie otrzymali no-
wych legitymacji, mają się zgłaszać
do sekretarjatu Związku ul. Metro-
politalna Nr. 1. w dniach 7, 8, i 9 bm.
w godz. od 4 do 6 wiecz.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Obchód stulecia Pana Ta-

deusza w ramach dzisiejszej Srody
Literackiej odbędzie się o godz. 8.30
wiecz. w lokalu rozgłośni wileńskiej,
ul. Witoldowa 21. Na program skła-
dnją się przemówienia prof. St. Pi-
gonia. Prof. M. Limanowskiego,
p. M. Dunajówny i słuchowisko
„Majže na Seplicę“ w wykonaniu
artystów wileńskich. Wstęp dla
członków. i wprowadzonych gości.
— Walne zebranie Wil. Oddz.

Pol. Tow. Przyrodników Im. Ko-
pernika odbędzie się we czwartek
o godz. 7.15 w lokalu Wileńskiego
T-wa Lekarskiego (Wilno, Zamkowa
24). Na porządku dziennym: prof.
Mgr. K. Sławiński. Sprawa obchodu
100-lecia rocznicy śmierci J. Snia-
deckiego. Dr. Mgr. A. Przeździecka.
Wpływ witamin i hormonów nagcyki
oestrałny. Sprawozdanie ustępują-
cych władz oddziału. Wybory władz
oddziału na 1934r. Wnioski Oddzia-
łu na walne zgromadzenie delega-
tów T-wa w Krakowie i wybór de-
legatów na powyższe zgromadzenie.
— Posledzenie T-wa Pedja-

trycznego odbedzie się dn. 9 bm.
o godz. Bej w poczekalni szpitala
św. Jakóba. Ė

Walne zebranie Wii. T-wa
Cyklistów i Motocyklistów jodbę-
dzie się w dn. 11 b. m. o godz. 12
w lokalu klubowym przy ul. Zy-
gmuntowskiej4.Na porządku dzien-
nym odczytanie sprawezdania za
rek ubiegły. Zatwierdzenie projektu
preliminarza na rok 1934. Wybory
nowych władz do zarządu.

RÓŻNE.
— Przedstawienie Szopki Bez-

robotnych odbędzie się dnia 8 bm.
o godz. 8 Małej Sali Miejskiej przy
ul. Końskiej 1.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Żawieszęnie Tow. Krajoznaw-

czego. Wczoraj Starosta Grodzki
Wileński zawiesił działalność wileń-
skiego oddziału Żydowskiego Towa-
rzystwa Krajoznawczego, w związku
z czem w godzinach popołudniowych!
policją opieczętowała akta tego ta-
warzystwa, mieszczącego się przy
uł. Gdańskiej 3, Zawieszenie nastą-
piło wobec stwierdzenia antypań-
stwowej działalności Żydowskiego
Towarzystwa Krajoznawczego ną te-
renie Rzeczypospolitej.

— Rabin wileńskiw międzynaro-
dówce do walki z antysemityzmem.
Rabin Rubinsztejn z ramienia żydów
Polski powołany został na członka
egzekutywy nowopowstałej Wszech-
światowej Międzynarodowej Organi-
zacji do walki z antysemiiyzmem.
Sieqzicą organizacji ceniralnej jest
Paryż. |

„r tg: ==" |

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien, Wil*

Dla najbiedniejszych — 1. Ż. zł. 2.50.
Na Bazylikę: p. Lewaszkiewicz zł. 15,

p. Korwin z powodu wyzdrowienia p. Wła-

z F   Szkolną. dysława J. zł. 5 i Leszek kara 0,50 gr.

| Wizytacje kanoniczne, |

DZIENNIK MILENSKI

Dzien Imienia J.E. ks. Arcybiskupa
Romualda Jałbrzykówskiego.

Djecezja rozległej metropoiji wileńskiej obchodzi dziś dzień
imienin Na]dostojniejszego Arcypasterza J. E. ks. Arcybiskupa Ro-
mualda Jałbrzykowskiego.

W dniu tym do pałacu arcybiskupiego płyną zewsząd gorące
życzenia dalszej owocnej i szczęśliwej, pracy w winnicy pańskiej
na pożytek Kościoła I Ojczyzny.

W dniu tym w świątyniach pańskich odbędą się modły za
pomyślność dalszego szczęśliwego zarządzania metropolją naszą.

‚ Do tych licznych życzeń dołączamy swoje gorące pragnienia,
aby zrealizowały się co najrychlej i najpomyślniej te wielkie za-
mierzenia, jakie zakreślił sobie Najdostojniejszy Arcypasterz na
wysokiem i odpowiedziainem stanowisku w archidiecezji naszej.

Ad multos annos.

TRI TTT DIITSTTITS NAKTIS

POLSKIE RABJO WILNO.
Środa, dnia 7 lutego.

W roku bieżącym odbędą się wi- 7.00—8 00: Czas. Muzyka. 11.56: Utwo-
zytacje pasterskie, które przepro- Ty Mascagniego (płyty) 11,57: Czas. 12.05;

ROR s . Utwór Witkowskiego (płyty). 12.40: Kom.
wadzi J. E. ks. Arcybisxup- Metro meteor. 12.33: Włoskie belcanto (płyty).
polita Romuald Jałbrzykowski na 1540: Recital fortep. 16.10: Audycja dla
terenie archidiecezji wileńskiej. o m „ a> rampy', 1“

= е yć juzyka lekka. 18.00: czyt 18,20; Utwo-
Wspomniane wizyłacie odbędą ry De Falla (płyty). 19.15: Odc. pew. 19.25:

się według następująceśc rozkładu: „Poeci-malarze“ — felį. 1940. Wiad. sport.
+ 22 kwietnia r. b. — Nowa-Wileika,' 20.02: Muzyka lekka. 20.45: Utwory
23 Landwarów, 24 Rudziszki, 25 Po-: >: 21.00: Koncert europejski. 21.45: |

i е РИ ACZ . „Wilnianie pod žaglem“ — feij. 22.00:
łuknia Olkieniki i Rudniki, 26 Sta IV Wieczór Mickiewiczowski, 23.00: Kom. |
re-Troki i Nowe-Troki (jednocześnie
odbędzie się konferencja dekanal-|
28) 20 Biala Waka, 28 Kalwarja,| N A R
2 i ; i -' iezw sensację przygotowało Pol-
zk(awaa ia | skieRadjo na środę 7 lutego.0 godz. 16,55

Wielkie i Podbrzezie, 2 Mejszagoła; R Ga Ara e nsESS' mikrofonem czarująca tańcem i piosenką
1 Olany, 3 Korwie (gdzie tego dnia|Loda Halama. Rzecz prosta, że tym razem

meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Loda Halama przed mikrofonem.

roku ;będzie obradowała konłe:encja de-| ulubienica stolicy ograniczy się do progra:

|kanalna), 4 Dukszty-Pijarskie, 5 Szy- mu swych wesołych. pełnych wdzięku i
porywającego temperamentu

jłowiczach konferencja

łany i Suderwa, 7 Turgiele 1 Onža-į
dów, 8Soleczniki-Wlielkie, Solecz-
niki Małe i Jaszuny, 9 Balingródek
i Bujwidze, 10 Bystrzyca i Micha-
liszki, 11 Gierwiaty i Worniany
(konterencja dekanalna), 13 Ława:
ryszki i Mickuny,
Korkożyszki i Orniany, 15 Sorokpol, |
'Struno;cie i Święciany, 16 Łyntupy | czwartek, rocznicą przedwczesnej tragicznej

„śmierci Mieczysława Karłowicza,i Komaje, 17 Hoduciszki Wasiewi-
cze i Twerecz, 18 Mielegiany (kon-
ferencja dekanalna), 21 Nowoświę-
ciany . Kołtyniany. 22 Lyngmiany i
Połusze, 23 Ignalino, Przyjażń i Ko-
zaczyzna, 24 Dukszty - Kolejowe,
Dukszty - Parafjalne i Rymszany.
25 Daugieliszki, Porynga i Cejkinie,
28 Rukojnie i Miiedniki (konferencja
dekanalna) 29 Ostrowiec i Szumsk,
30 Rykonty; 1 czerwca — Tabo-
ryszki i Rudomino, 2 Porudomino,
3 Widze, 4 Gajdy i Smoły, 5 Tur-
monty, Tylża, Mieżany i Dryświaty,
6 Pelikany, Opsa, Dalekie i Bohyń,
7 Zamosze, Belmont i Bresław (kon-
ferencja dekanalna), 8 Ikaźń i Przed-
brodzie oraz Słobódka, 9 Plusy i
Druja, 10 Idolka 11 Leonpol i Mió-
ry (konferencja dekanalna), 12 Bo-
rodziewicze i Nowy-Pohost, 13 Szar-
kowszczyzna, Miosarz i Udzial, 14
Zalesie Łużki i Hermanowicze, 15
Hołomyśl, Dzisna i Jazno, 16 Czer-
niewicze, Zadoroże i Prozoroki,
17 Bobrowszczyzna, Podświle i Głę-
bokie (konferencja dekanalna) 18
Konstantynów.

18 czerwca odbędzie się w Duni-
dekanalna

dla duchowieństwa dekanatu nad-
wilejskieśo, a 19 tegoż miesiąca w
Konstantynowie konferencja deka-
nalna dla duchowieństwa dekanatu
świrskiego,

Bardziej szczegółowy rozkład wi-
zystacjj z wyszczególnieniem go:
dzin, w których one będą przepro-
wadzone, podamy przed rozpoczę-
ciem wizytacyj.

lis Ba RAR LLTILDSSNOI

- Teatr Imazyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. 3 ostatnie

przedstawienia „Pana z towarzystwa” — po
cenach zniżonych. Dziś, o godz. 8-ej wiecz.
jedno z ostatnich przedstawien W. Hasen-
clevera „Pan z towarzystwa”. Ceny zniżone.

— Najbliższa premjera ma Pohulance.
W. sobotę odbędzie się premjera głośnej
sztuki współczesnej Feketego „Pieniądz to
nie wszystko” — w doskonałej reżyserji W.
Czengerego.

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś i ju-
tro w dalszym ciągu „Nitouche”.
— Występy Hanki. Ordonówny. W pią-

tek najbliższy genjalna nasza pieśniarka
Hanka Orodonówna wystąpi z drugim
własnym wieczorem piosenek.

— Poranek dla starszych, dzieci i mło-
dzieży. Już w najbliższą niedzielę premjera
niezwykłe ciekawej, współczesnej komedjo-
bajki z muzyką i tańcami „Staś lotnikiem”.
Dziwne przygody Stasia-lotnika i jego to-
warzysza dzielnego  żołnierzyka, będą
wszyscy śledzić z wielkiem  zainteresowa-
niem. Na scenie aeroplan, przepiękny ba-
let primabaleriny Goreckiej, barwne lalki.
Początek o g. 12.30. Ceny miejsc zniżone
do 25 gr.

— Teatr Objazdowy — gra dziś (7.IL)
po raz ostatni współczesną komedję A. Sło-
nimskiego „Lekarz bezdomny” — w Lidzie.

Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś „Bia-
łe niewolnice". — Na scenie „Fijołkowaty
Fijolek".

ZABAWY.
— Reduta artystów Teatru „Lutnia“,

która ma się odbyć w sobotę 10 bm. w Sa-
lonach Kasyna Garnizonowego, / wywołała
ogólne zainteresowanie. Gospodarze Redu-
ty dokładają wszelkich starań, aby zabawa
wypadła imponująco.

JECORO
MAG. A.BUKOWSKIEGO
ZWIĘKSZAWACĘ ,„WŻMACNIA'OGOLNIE.

STOSOWANY; JEST

PNE ZAMIAST
T.R.-A-N U

SKUTECZNY
SMACZNYw UZYCIU

 

   

   

iosenek.
Koncert europejski z Brukseli.

\ Dzisiaj o godz. 20 szereg rozglošni eu-į
'ropejskich a m. inn. rozgłośnie polskie;
| transmitują z Brukseli koncert muzyki bel-|
;gijskiej z cyklu t. zw. koncertów europej-
skich. Pierwszą część tego koncertu, który
odbiorą polskie fale radjowe, wypełnią|

14 Podbrodzie | Symfonja Poota i Koncert de Boecka.
25 rocznica śmierci Karłowicza.
W związku z przypadającą jutro, w

Polskie
Radjo organizuje koncert specjalny, poświę-
cony twórczości tego wielkiego symfonisty.
Przy pulpicie  kapelmistrzowskim stanie
dyr. Tadeusz Mazurkiewicz, a jako solistka
wystąpi znana skrzypaczka Eugenja Umiń-
ska. Koncert poprzedzi słowo wstępne dr.
Adolfa Chybińskiego. Będzie ono tem cie-
kawsze, że prelegent był osobistym przyja-
cielem Karłowicza i do spuścizny po znako-
mitym kompozytorze odnosi się ze specjal-
nym pietyzmem.

Gwiazdy ekranu i rewji.
Kto lubi Marlenę, przepada za Cheva-

lierem, zachwyca się śpiewem rewellersów,
a nie może się obyć i bez naszych świazd,
niech posłucha radja w czwartek, dnia 8
b. m. o godz. 21,45 a zapewne usłyszy z pły-

iszeniem ną przeciąg lat 5 Mojżesza

 ty niejednego ze swyck ulubieńców w ich
dawniejszym i nowszym repertuarze.

Jak już donosiliśmy, powstała w
tych dniach w Wilnie lzba Handlowa
polsko - bałtycka jako oddział war-
szawskiej Izby polsko - skandynaw-
skiej.

„Poniewaž Litwa z wiadomych
przyczyn nie wchodzi w racbubę ja-
ko rynek zbytu, więc terenem dzia-
łalności lzby będzie przedewszyst-
kiem Łotwa i Estonja, Co się tyczy
rynku łotewskiego — związany jest
on z naszą dzielnicą wiekową tra-
dycją Łandlową.

Aliści eksporter polski dziś tra-
fia tam na poważne przeszkody, któ-
re z czasem niewątpliwie dadzą się
usunąć. Przedewszystkiem chodzi o
uchwaię Sejmu łotewskiego mającą
na celu ochronę handlu łotewskiego
i stosującego zasadę wzaiemności t.j.
importować towary tylko stamtąd,
ryj wysyłają się produkty łotew-
skie.

Przy stosowaniu praktyczuem tej
uchwały, w Łotwie opanowała rynek
Anglja do której kieruje się gros
eksportu łotewskiego,

Oprócz tego Anglicy dają kup-
com łotewskim bardzo szerokie kre-
dyty, czego nasze niezbyt zamożne
„firmy ofiarować nie mogą.

Z drugiej strony jednak pomaga
|kupcowi polskiemu sytuacja  poli-
jtyczna tych krajów. Dziś Łotwa i
|Estorfa boją się ekspansji niemiec"
kie na wschód. Dlatego też państwa 
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Skazanie fanatycznego wroga gminy
żydowskiej.

Sąd Okręgowy w Wilnie skazał są łapownikami, a niektórzy człon-
na trzy miesiące więzienia z zawie- | kowie zarządu gminy iego zdaniem

są defraudantami dobra śminy i spo-
jEngelszterna, b. wydawcę całego | ieczeństwa żydowskiego.  Djalog,
szeregu pism i tygodników mak wywiązał się między sędzią a
skich. Engelsztern oskarżony był o |oskarżonym, najwymowniej świad-
to iż w jednym z artykutów nazwał |czy o stanie nerwów oskarżonego.
wszystkich rabinów wileńskich| Zaznaczyć należy, iż Engelsztern
„„warjatami““, których miejscejest |przed niedawnym czasem znajdował
za kratkami. Następnie twrerdził że|się w szpitalu jako podejrzany o
wszyscy urzędnicy śminy żydowskiej|obłąkanie.

 

Aterzysta Wyrwicz-Munsztuk przyznał się
do winy.

Śledztwo, prowadzone w sprawie się inkryminowanych* mu czynów, .
głośnych afer Wyrwicz-Munsztuka, |lecz przyparty do muru przez swe
zdołało udowodnić zarzucane oszu- |ofiary, przyznał się do winy, tłuma-
stowi nadużycia. Konfrontacje z|cząc się, iż choruje na manję oszu-
ofiarami  Mlunsztuka dowiodły, iż |kiwania ludzi. WĄ dniu wczorajszym
oszust, udając raz nienormalnego,|z polecenia sędziego śledczego Wyr-
linnym razem wysokiego urzędnika,
adwokata czy inżyniera, zdołał w
oszukańczy sposób na terenic Wilna
podjąć około 15 tys. złotych. Bada-|
ny Munsztuk początkowo wypierał!2 ооа

OSTRZEŻENIEŚ PRZED POMYSŁOWYMĘ ;

wicz-Munsztuka skierowano z aresz-
tu centralnego do więzienia na Łu-
kiszkach gdzie będzie oczekiwał
rozprawy Sądowej.

rza
RAZ ias k O

 

 

  

OSZUSTEM.
Na terenie Wilna od kilku tygod-

ni grasuje nieuchwytny oszust, któ-
ry bardzo pomysłowo zdobywa so-
bie gratis spirytus, pozosiawiając
wzamian zwykłą wodę,

Osobnik ten — o bardzo przy-
zwoitym wyglądzie zewnętrznym —
przychodzi do sklepów z wyborami
Monopolu Spirytusowego 1 wyraża
chęć zakupienia butelki spirytusu.
Wręczoną mu butelkę chowa do kie-
szeni i w tejże chwili oświadcza, że
niestety zapomniał pieniędzy i musi
wobec tego spirytus narazie pozo-

Polsko-Baltycka Izba Handlowa.
ca przeciw Niemcom. Chociaż to
brzmi paradoksalnie, a jednak Hitler
jest potężnym sprzymierzeńcem eks-
portera polskiego na rynkach nad
Bałtykiem.

Aliści przyjazna konjunktura po-
lityczna nie wystarcza do zdobycia
rynków na Łotwie i w Estonii.

Chodzi jeszcze o zorganizowanie
odpowiedniej reklamy a także o
znalezienie możliwości handlu za-
miennego. Rynki bałtyckie dla ku-
piectwa naszego stały się w dobie
powojennej terenem prawie zupeł-
nie obcym. Mimo, że się mówi o na-
wiązaniu zerwanych tradycji pamię-
tać trzeba, że dziś tam są warunki
zupełnie odmienne od przedwojen-
nych. Kilkanaście lat przerwy zrobiło
swoje i dziś te rynki trzeba opano-
wywać jak nowe. Tu musimy wziąć
przykład z firm niemieckich i tak
samo jak one wysłać agentów, no-
szących przy sobie próbki towarów,
poprzedników wszelkich przedsta-
wicielstw i oddziałów, owych niejako
pionierów dróg handlowych.

Rozwinięcie i pogłębienie już na-
wiązanych stosunków i całkowite
wyzyskanie wszystkich możliwości
eksportowych jaknajdalej idąca po-
móc organizacyjno - reklamową fir-
mom krajowym ze szczególnem u-
wzśględnieniem ziem połnocno-
wschodnich — to są główne zadania
nowopowstałej instytucji, która je bałtyckie pragną oprzeć się o Pol-

skę, jako naturalnego sprzymierzeń-

(Wilnie komunikuje, iż

1934 roku.

cji zastępuje legitymacja

ną czechsłowacką. Legitymację uzy-

Z Bostonu nadchodzi wiadomość o
śmierci słynnego egiptologa Lythgoe, który

od paru dni zachorował na jakąś nieznaną

zupełnie chorobę.
Proi Lythgoe jest ostatnim z tych lu-

dzi, którzy w swoim czasie byli obecni przy

otwarciu grobowca Tutankhamena. Wszyscy

oni zmarli w krótkim stosunkowo przeciągu

czasu i w tajemniczych okolicznościach.

Serję tych śmierci rozpoczął lord Car-

narvon, który rzekomo zmarł od vkąszenia
jakiejś 'adowitej muchy; po nim przyszła ko-

lej na znanego rentgenologa, proiesora
Raleigh, — który zmarł wśród objawów ja-
kiegoś zatrucia. Umarł następnie fotograf,
który robił zdjęcia z Papyrusów, „umierali 

musi wykonywać, o ile chce być na-
prawdę żywotną. M. W.

MIĘDZYNARODOWE TARGI W PRADZE.

Izba Przemysłowo - Handlowa w skać można w Poselstwi2 Republiki
iż wiosenne |Czechosłow. w Warszawie, ul. Ko-

Międzynarodowe Targi w Pradze od- |szykowa 18, w konsulatach czecho-
będą się w dniach od 11 do 18 marca |słow., lub w przedstawicielstwach

Targów. Uczestnicy korzystają na
Wizę na wjazd do Czechosłowa* |podstawie legitymacji z 5U proc. zni-

targowa, |żek na przejazd na kolejach cze-
potwierdzona przez właściwą pla- | chosł., jak również ze zniżek na ko-
cówkę dyplomatyczną lub konsular- |iejach polskich. į

Lui UP AST NTTR SA IIA RKT T TRL

Ostatnia ofiara Tutankamena.
kolejno wszyscy pozostali członkowie eks-

pedycji, w ogólnej liczbie 25 osób. Dnia 3

stycznia br. zmarł dyrektor muzeum, Artur

Weigal, — a obecnie śmierć prof. Lythgoe
zamyka tę tragiczną listę.

Trudno przypuszczać, że mamy tu do
czynienia z jakimś szczególnym zbiegiem o-

koliczności. Trudno tak samo uwierzyć we
wersję o klątwie faraona i zemście za na-

ruszenie grobowca.

Najwięcej prawdopodobną wydaje się

hipoteza wysunięta przez рго Мазрего, —

iż mumja faraona nasycona była jskimś nie-

znanym, silnie trującym preparatem, —

skutkiem czego wszyscy, którzy się z nią

stawić poczem zwraca fiaszkę, nie

różniącą się na pierwszy rzut oka od
tej, którą zamierzał kupić. Dopiero
po wyjściu roztargnionego klienta

łatwowierni kupcy stwierdzali, że
padli ofiarą oszustwa, i.że zwrócona
im flaszka napełniona jest w rzeczy-
wistości zwykłą wodą. Oszust po-
trafił już nabrać w ten sposób m. in.
znane firmy wileńskie Januszewicza
i Węcewicza.

Ostatnio miał sposobność zapo-
znania się ze: sprytnym oszustem
fryzjer Skorek. Do zakładu p. Skor-
ka, przy ul. Zamkowej, zgiosił się
jakiś elegancki — рап mający
wszelkie pozory dobrego  kiienta 1
polecił ostrzyc się i ogolić, a następ-
nie zrobić sobie manicure. Po za-
kończeniu wszystkich tych zabiegów
upiększających, elegant pozostawił
u fryzjera jakąś sporą — jak się zda-
wało wartościową — paczkę, owi-
niętą starannie w bibułę, prosząc o
roztoczenie nad nią opieki, poczem
oświadczył, że wychodzi i za chwilę
wróci dla uregulowania należności,
gdyż — jak teraz z ubolewaniem
stwierdził — zapomniał pieniędzy.
Gdy przez dłuższy czas nie wracał,
właścicielowi i personalowi zakładu
nasunęły się podejrzenia co do solid-
ności „dobrego klienta". Zrewido-
wano zawartość pozostawionej pacz
ki i stwierdzono, że pod pięknem o-
pakowaniem były dwie butelki czy-
stej wody — z etykietą Państwowe-
go Monopolu Spirytusowego.

Policja poszukuje oszusta,  prag-
mąc uniemożliwić mu dalszą skutecz-
ną konkurencji z Monopolem Spiry-
tusowym.

 

KRONIKA POLICYJNA.
—Poniósł z hurtowni czapkę karaku-

łową. W. lokalu hurtowni tytoniowej. przy
ul. Niemieckiej 3 skradziono mieszkańcowi

folw. Szwajcary, śminy rudomińskiej, Wart-
manowi  Witoldowi czapkę  karakułową

wart. 50 zł. Okazało się, iż kradzieży do-

konał Stanisław Gonczarenko (Ciesielska

16), którego ze skradzioną czapką zatrzy”

mano. p
— Gdzie wyrdna matka? W piwnicy

domu Nr. 5 przy ul. Piłsudskiego znalezio-
no trupa jednodniowego noworodka płci
żeńskiej. Zwłoki przesłano do kostnicy przy
szpitalu Św. Jakóba. Dochodzenie trwa.

WYPADKI.
— Podrzutek w Kasie Chorych. , Pod-

rzutka płci żeńskiej w wieku około 2-ch

tygodni, znalezionego w korytarzu Kasy

Chorych (Dominikańska 15) umieszczono w

przytułku Dzieciątka Jezus,

 Pegromca zwierząt
pokąsany przez Iwicę.

W. cyrku warszawskim braci Staniew-
skich zdarzył się znów wypadek omal nie

zakończony tragicznie.

W czasie pierwszego numeru, który jest
pokazem świetnej tresury zwierząt, a mia-

| uowicie dwu lwów, trzech lwic, trzech bia-

łych niedźwiedzi, dwu czarnych niedźwiedzi

malajskich oraz dwu dogów jedna z „akto-

rek“, Iwica Olga, nie chciała wykonać sko-

ku przez swoje towarzyszki, Pogromca

zwierząt Sylva Canto, zbliżył się do lwicy,

zachęcając do skoku. Rozgniewana krėlo-

wa zwierząt wpiła swe zęby w prawą no-

śę pogromcy. !
Sylva Canto, mimo bólu, uspokoił roz-

drażnione zwierzę, uwolnił nogę z kłów i

dokończył numeru. Wypadek nie zwrócił

nawet uwagi licznie zgromadzonej publicz-
ności, która nie wiedziała nawet, jakie nie-

bezpieczeństwo mogło spotkać pogromcę.
Dopiero po zakończeniu swego programu,

Sylva Canto udał się do ambulatorjum po-

 

 stykali, ulegli zatruciu. gotowia, gdzie lekarz opatrzył mu ranę.

 

  



LAWA DZIENNIE

Z KRAJU.
Komisja z Warszawy przyjeżdża

na Wileńszczyznę. branie Pol. Zw. Lek. Atletycznego.
| Na zebraniu zgromadzą się dele-

W/ tych dniach na teren powia-| ilość głodujących. Pozatem komisja! . . 3 в5 A

tów. zagrożonych kięską głodu udaje | przeprowadzi narady ze starostami sadaa ST

się specjalna komisja rządowa z; w sprawie niesienia doraźnej pomo- będzie plakė płk; Wendę i red. J

Warszawy, celem przeprowadzeniacy ludności. | Niecieckieśo 2 оч

na miejscu badań oraz aby ustalić| : Okręś prowłacjiaalii- stają we

|tworzyć blok. celem zreformowania

Pociąg najechał na furmankę. | działalności zarządu głównego, któ-

3. Iry z niewytłumaczonych względów

został przewiezio |faworyzował dotychczas tylko War-

Walne zebranie P. Z L. A.
W najbliższą sobotę i niedzielę w

| Warszawie odbędzie się walne ze-

5 Ł m. wiecz. na przejeździe doznał obrażeńi

koło st. Kobryń pociąg osobowy Nr. ! ny do szpitala. Przedwstępne 7|

‚ 831 naiechal па furmankę, zabijając | chodzenie ustaliło, że Jis Zdanie apódiada

konia. Właściciel, a zarazem woźni-|powracając z gościny od znajomyc «| iwieżosająco,

ca, włościanin Grzegorz Morańczuk, |spał na wozie.

| Czeskie radio poświęca ostatnioEksplozja zapalnika od granatu. _ Czeskie ra a ostatn
i wiele iniejsca 1 CZASU spo'.owi m. m.

BRASŁAW. 22-letni Sokołowski Gdy Sokołowski począł wydostawać'rozposzęło ono wdzięczną rolę wy-

Stanisław, ze wsi Linkieliszki, śm. zapalnik z ziemi,nastąpiła eksplozja.! chowywania młodych sportowców za

smołwieńskiej, znalazł w polu za- W rezultacie Sokołowskistracił dwa! pomocą tal zw. „biekiadek” spor:

ryty w ziemi zapalnik od granatu, palce u lewej ręki. itowych. Niedawno odbyła się taka

pozostzjący tam od czasów wojny.! : Įpierwsza „biesiadka“, na ktėtej ma-
jły sportowiec Jirka (Jerzyk) gawę-

Ofiara napadu, czy uczestaik bandy dził z» słynnym hokeistą

rabunkewej.
| BRASŁAW. Do tutejszego szpi- głos: „Stój!”. Następnie padł strzał

RU tala przywieziono wieśniaka Kazi- i ugodził go w rękę. Kto strzelał =

i mierza Szarypę ze wsi Waniszki, podać nie może gdyż byio ciemno i

$m. brasławskiej, z raną postrzało- w zaroślach lasu nikogo zie widział.

wą prawej ręki poniżej łokcia. Gdy Stan zdrowia Szarypy jest bardzo

rozpytywano go, kto i w jaki sposób ciężki. Dochodzenia trwają, zacho*

się bardzo

Ciekawa inowacja czeskiego Radja.

stępny sposób wyłożył mu prawidła

żonym przejeździe szlaku kolejowe-
(0: |go Kiena—Oszmiana pociąg Nr. 431

"dzi że

SPORT.
MIEKRSĘI -

hokejowe, następnie opowiedział jak | RZEKACH

długo gra w hokeja le strzelił
bramek, w jakich krajach bawił ze Oraz

| Z POGRANICZA.
|KONFERENCJA Z BOLSZEWIKAMI W SPRAWIE ŻEGLUGI NA

Na odcinku granicznym Stołpce graniczne
w rejonie Mikołajewszczyzny cone

GRANICZNYCH.
polsko-sowieckie poświę-

sprawie spławu drzewa i
swoją drużyną itd, Zwrócił sównież,W drugiej połowie marca r. b. od- budulca na rzekach granicznych.

dzieciom uwagę na to, co mają robić
aby stać się wartościowymi sportow-
cami. Pogawędka ta odbyla się pod
literackiem kierownictwem znanego
nauczycielą p. Mainera, autora po-
pularnej książki „Jirka Sportowiec”.|
Biesiauka ta cieszyła się bardzo
wielkiem powodzeniem u młodocia-
nych słuchaczy i będzie często po-
wtarzana zą każdym razem natural-
nie z innym znanym sportowcem,

niczna na której wydano

Z KULĄ W ŁOPATCE Z
W! pobliżu miejscowości Lejpuny,

śminy olkienickiej, przed niedaw-
nym czasem banda przemytników w

Serce motorem sportu.
Me czwartek wieczorem w Radjo

odbędzie się wywiad sportowy z le-
karzem poradni lekarsko - sportowej
p. dr. B. Gołyńskim.

Tematem rozmowy będzie ogól-
ny stan zdrowia sportowców.

Zagadnienie jest bardzo ciekawe
i poważne, bo sport odgrywa po-
ważną rolę w życiu, to też sądzić

nocy przekroczyć granicę z Litwy do
Polski
i chciał ją zatrzymać. Przemytnicy
poczęli uciekać. Wówczas ze stro-
ny patrolu padło kilka strzałów.

Radzikowski Wincenty, został przy-

i pozostali — umknąć.
Dopiero ostatnio ranny przemyt- 

Malecz- |w radjo, spełni znaczenie propagan-

kiem. Ten ostatni w popularny i do- dy poradni lekarsko-sportowej.

BRT TWACADA VRODZAW RACOT DOE NIK

Samobójca, którego spycha z toru lokomotywa
W. nocy z 5 na 6 bm. na niestrze- samobćjstwo, rzucając się pod po-

|ciąg. Niedoszłego samobójcę odwie-
|ziono do szpitala w Mołedecznie w

trzeba, że wywiad, przeprowadzony |nik, spodziewając się widocznie uję-
cia, zgłosił się sam na posterunek
policji w Olkienikach przyznając się
do udziału w bandzie i opowiadając,
że mimo postrzelenia go kuią kara-
binową w łopatkę, dotarł pieszo z
nad granicy aż do Wilna, gdzie opa-

aa]

Popierajcie Polską |

 

Bandę wytropil patrol KOP

Jeden z członków bandy. niejaki| Nowy Jork 5,55—5,58—5,52.

tem ranny, zdołał jednak —- tak jak; 142 55141,15.

tak go postrzelił, Szarypo opowia-

dał dość mętnie, że w dn. 28ub.

miesiąca w lesie, po drodze do wsi

Gryszkiany, gm. braslaviskiej, gdy

przechodzil tamtędy ze swym kolegą

Biźnią Ignacym,  posłyszał nagle

bowiem _ przypuszczenie,

lranny z powodów osobistych coś

| zataił i że został zraniony przez ko-

goś ze swej rodziny. Nie jest też

| wykluczone, że zranił się sam.

najechał na jakiegoś osobnika o nie: stanie niezagrażającym życiu, gdyż

ustalorem narazie nazwisku który |został on szczęśliwym trafem ze-

chciał najprawdopodobniej popełnić|pchnięty przez lokomotywę z toru.

Wesoła zabawa.
GŁĘBOKIE (Pat). W dniu 5 bm. niec tejże wsi. Ponadto ciężkie rany

wieczorem na weselu w :nieszkaniu | odniósł Piotr Raczkowski, lat 26, ze

Maciarz Szkolna.

Snieżyce we Włoszech
WENECJA. (Pat). Nad północ-

nemi Włochami przechodzi nowa fa-
|la zimna. W całej Romanji śwałtow-

 

Andrzeja Malko we wsi Obrcb, gmi-
ny prozorockiej, wywiązała się bój-
ka. W czasie bójki został zabity
Konstanty Pazyka, lat 26, m'eszka-

Uciekła z Wilna, ale i na prowincji złapano.

Od pewnego czasu na terenie żyła dochodzenia, zaprzestały nara-

miasta grasowały dwie sprytne zie „praktyk oszukańczych. Jedna

oszustki, podające się za emigrant: | znich natomiast przeniosła się na

ki z Francji. Oszustki pod pozorem prowincję, gdzie wczoraj ujęta zo-

wymiany srebrnych monet franko-|stała w Ostrowcu, w czasie, gdy 50

wych wydawały przeważnie nie|kopiejek zamierzała sprzedać wieś-

orjentującym się kobietom inie- |niakowi jako 10-frankową „monetę.

/ rzadko mężczyznom state Lezwar-|Jest to znana oszustkaMaiisieńko-

_tościowe monety rosyjskie. Oszust-|wa E.

SŁONIM, (Pat).
profesora
skiego w  Słonimiu,

dzieje skradli m.

Iwsi Ugły. Podejrzani o powyższą
|
'

| į

Kradziež cennych skrzypiec.
W mieszkaniu ; Antoniego

seminarjum  nauczycie|-| Wartość
Mieczysława |na 30.000 zł. Dalsze dochodzenie w tu wiatr pozrywał szereg dachów z

są 4-ej mieszkańcy wsi | ne śnieżyce spowodowały opóźnienie
w komunikacjach kolejowych na
niektórych przełęczach. Uniemożli-

wiona jest komunikacja kołowa. Z
Triestu donoszą o sparaliżowaniu ru-

Thera z Praesburga. chu miejskiego przez gwałtowny

ich oblicza poszkodowany wiatr bora. Na ulicach wzdłuż por-

zbrodnię
Obrób.  

Dziwiłia, dokonano kradzieży. Zło-|kierunku ujawnienia sprawców w domów, położonych w górnej części

in. vamiątkowe| toku. |miasta. W Wenecji śnieg pada od
|24 godzin bez przerwy.

ędą się kilkudniowe xonferencje|
WYDANIE SOWIETOM PRZESTĘPCÓW KRYMINALNYCH.

„ Dnia 4 bm. w pobliżu wsi Hance- przestępców
wicze, w rejonie odcinka graniczne-
$o Maniewicze, odbyła się lokalna do ZSSR. Ogółem wydano 9 osób
polsko-bolszewicka konferencja gra-'a mia1owicie 5 z terenu Rosji i ch

kilku pochodzących z Polski

kryminalnych,  zbie-
głych do Polski z ZSSR i z Polski

POD OLKIENIK DO WILNA,
trzono mu ranę. Obecnie zgiasza się
„do dyspozycji władz. Radzikow-
skiego zatrzymano.

6lelda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

| Belgija 123,85—124,16—123,54. Gdansk 172,75
! —173,18—172,32. Holandja 356,00—356,90—
1355,10. Londyn 27,46—27,43—24,59—27,31.

Kabel 5,56—
| 5,59—5,53. Oslo 138,20—138,85- -137,55. Pra-

| ga 26,25—26,31—26,19. Sztokholm 141,85—
Szwajcarja 171,63-—172,26—

171,40. Włochy 46,67—46,79—46,55. Berlin
210,35. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 42,75. Inwestycyjna 108,75. Ta sama
seryjna 113. Konwersyjna 59—358,73. 5 proc.
kol. 56,25—55,75. 6 proc. dolarowa 66,75.
Dolarówka 54,25—53,75. Stabilizacyjna 57,88
—51,63—58,25—58,00 (dwa ostatnie notowa-
nia drobne). 4 i pół proc. Г. Z. ziemskie
50,50—51,25. 8 proc. warszawskie 54,63—
54,25—54,50, drobne: 55,25—55,00, Tenden-
cja dla pożyczek cokolwiek słabsza, dla li-
stów przeważnie mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 87,75—657,50.
pop 11. Starachowice #0,50—10,45,
dencja niejednolita,

Dolar w obr. pryw. 5,57.
Rubel 4,63 (piątki), 4,68 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w Nowym Joiku: Do-

larowa 697/s. Stabilizacyjna 91%.  War-
szawska 59. Śląska 60,50.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE.

z dnia 6 luteśo 1934 r.
Za 100 klg. parytet Wilno.
Ceny tranzakcyjne' Żyto I st. 15,10—

15,20; II st. 14,50—14 75,
Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana

21—22. Owies st. 13—13,50, zadeszczony
12—12,50. Jęczmień na kaszę zbierany 13—
14. Mąka pszenna 4/0 A luks, 34,50—37,50.
Mąka żytnia 55 proc. 25, 65 proc. 20, sit-
kowa 17—17,25, razowa 18,25. Otręby żyt-
nie 10—10,25, pszenne grube 13—13,50.
Cienkie 11—11,50, jęczmienne 9. Gryka
"zbierana 20,25—21. Siano 4,50—5. Słoma
;3—3,50. Siemię lniane bas, 90 proc. 39—
i 39,25.
! Len bez zmian.

liczbie około 20 osób usiłowała w!

Lil-
Ten-

 

 

 

ki, gdy zrozumiały, iż policja wdro
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Film który na ekranach Londynu, Paryża,
TEATR - KING

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA—

arcywesoła komedja
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ZOFJA KOWALEWSKA. 25) : Przyjechała wkrótce p. *Kraińska szukając ciała męża. Potem p.
Brzozowska w poszukiwaniu zwłok synów.. Ta ostatnia, choć osobistą

‚ złamana stratą, mówiła płacząc do mojej matki. — „Tacy, jak moi—je-

1 ę p 2 szcze się znajdą... ale kto zastąpi syna Pani?... >

“ Miłość o;czyzny górowała wówczas po nad wszyskiem. głusząc naj-

Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Na szczęście zjawiła się Antosia Tabeńska(*) przebywająca wów-

czas w Szawrach.
Przyleciała konno za mną i przechylając się teraz szeptała mi w

ucho, — „Cicho! cicho! śledzą Cię,

wszystkiem zajmę!“. —
— Czy i Wy szukacie rata”, — spytał z ironją jakiś

Tabeńską. Ё
— Wszyscy są moi Ъга.ма!...

Pozwolono jej zająć się pogrzebem zabitych,

spisują każde [we słowol.. Ja się

oficer

— odparła hardo.
ale kazano wpierw

telegrafować do Nazimowa, z zapytaniem

Nazimow zezwolił.

Wojsko wychodziło z Dubicz.
Na wozach wysłanych słomą

obu stron.

przewożono do  plebanji rannych

Wszedł tam za mną jakiś oficer i wnet zaczął indagować:

— Czy to Wasza kartoczka,

—to jego?.. i t. d.

co my przy nim znaleźli? A dieńgi

Czułam, iż tracę zmysły z bólu i rozpaczy. Skoczyłam ku niemu,

jak rozjuszona lwica... oficer cofnął

 

Ž () Antonina Tabeńska była :'ostrą

mależały do ówczesnych działaczek | ubie

na przebywała w Irkucku, gdzie pos'ubila

nisiejsku, trudniła się nauczycielstwem. W

była nauczycielką w gub. Smoleński:,, a

się za drzwi... Dopiero oprzytomnia-

Elżbiety, przełożonej pensji w Lidzie, Obie

następnie zesłane zostały na Sybir.Antoni-

Edwarda Łazowskiego, Elżbieta zaś w Je-

1876 r. wróciła do Warszawy Następnie

wróciwszy znów do Warszawy, przebywała

tam w Schronisku dla Nauczycielek. Ojciec Tebańskich zmarł w więzieniu.

 —

Wydawca:
i.

ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,
 

straszniejsze osobiste bóle i s*raty...
'Timofiej«w zezwolił przenieść ciała zabitych na noc

sionka (babińca) kościołka w Dubiczach,“
Na tem przerywa się opowiadanie p. Monczuńskiej i dalsze szcze-

góły czerpienty z pamiętnika p. Tabeńskiej: „2 doli i niedoli" — (Kraków.
Druki i nakład Koperskiegoj.

— Z trupów krew tak sę lała, iż zdawały się leżeć w krwawym
strumieniu. ' (Golda Žiliai

Babki kościelne obmyły ciała, kobiety wiejskiej, płacząc jak po
własnych synach — okrywały je swą grubą bielizną i płachtami,

Nazajutrz rano przybyło kilka pań i panów z sąsiedztwa. Przy-
wieziono bieliznę i ubrania dla zabitych, szarpie i bandaże dla rannych.

Jeden z nich Władysław Nicolai, ooficer sztabu, został następnie

rozstrzelany w Wilnie. Daremnie tu ratowano mu życie. i
Drugi: dr. Cyprjan Piasecki wygnany został na Syberję i zmarł w

Tobolsku składając kości w obcej ziemi, Piotr Jankowski skazany zo-

stał do ciężkich robót. (Innych nazwiskp Tabeńska nie pamięta).

Ponura powaga rozlana była na czołach wszystkich, przybyłych

na te bolesne obrzędy osób...
Z niemą rozpaczą patrzono na tę, tak obiecującą młodzież ścielą-

cą się martwo w przedsionku xościoła... Leżeli tu najlepsi i najszlachet-.
miejsi synowie ziemi lidzkiej, przyszta jej nadzieja, a może i chluba...

Leżał i on, wódz — Narbutt, w, którym nietylko Lida ale i Litwa

cała, traciła jedno z najsilniejszych swych ramion, walczących 0 jej

swobodę.
Z pań przybyłych najwięcej czynnej przy pogrzebie pomocy oka-

zały: Tarajewiczowa z Sołtaniszek, oraz Józeła Bismontówna — na-

uczycielka. : TEV |

do przed

 
 

Wreszcie wszystko była gotowe.
Dwanaście trumien białych, niemalowanych ustawiono w kościele,

bez katafałku, na ziemi, tworząc z nich piramidę, u szczytu której sta-
nęła trumna wodza, obita czarnym aksamitem,

Po trudach i znojach krótkiego swego bo zaledwie 32 lat liczą-
cego życia, dla kraju poświęconego, spał już w tej trumnie snem wiecz-
nym Ludwik Narbutt, po nad dwunastu wiernymi towarzyszamm swymi,
a lud, wpatrując się w „domowinę” jego, jak w świętość, ocierając załza-
wione oczy, powtarzął — „Zupełnie, jak Chrystus z dwunastu swymi
Apostołami'. — r

Dnia 24 kwietnia (6 majų) odbył się z wielką uroczystością po”
śrzeb ofiar, poległych pod Duv.czami.

Przybyło czternastu księzy, oraz ze dwieście osób z miejscowego
ziemiaństwą.

Tłumy ludu przepełniały «ałą świątynię, otaczając ją na zewnątrz
wielką, ruchomą talą...

Źbiegli się tu wszyscy, by złożyć pośmiertny hołd ukochanemu
wodzowi i oddać mu, oraz jegą towarzyszom ostatnią posługę. Lud łkał
głośno, a z piersi matek, żon, sióstr i narzeczonych wyrywały się, raz
po raz bolesne westchnienia, stłumiony jęk

Pani Brzozowska, tonąc we łzach powtarzała. Żałuję bardzo
moich dzieci, ale bardziej jeszcze Narbutta. Z nim cała Litwa nadzieje
swobody swej do grobu wkłada”. —

Wielka, rozwarta mogiła na cmentarzu czekała na poległych za
wolność bojowników. Ustawiono w niej szeregiem wszystkie trumny.
Ziemia Lidzka przygarnęła swych wiernych synów, tuląc ich w swem
łonie na wieczny spoczynek.

Z piasku, garściami sypanego urosł wysoki kopiec. wnet obrzucony
wiosennem kwiecie. { !

Nie oschły jeszcze łzy rodzin, gdy na ten kurhan wpadli kozacy i
końskiemi kopytami zrównali go z ziemią :

(D. c. n.)

Odpowiedzialny RedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ, ,
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