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YŻU.
Wielkie zwycięstwo prawicy narodowej. — Upadek gabinetu.

Echa zaburzeń wtorkowych.Dymisja rządu Daladier. |
Doumergue tworzy nowy rząd. |
PARYŻ. (Paf.) Rząd premjera Daladier podał się de

dymisji. Dymisja została przyjęta. `

Premjer Daladier oświadczył przedstawicielom prasy, że ро-
stanowił ustąpić, aby uniknąć roziewu krwi,

Wiadomość o ustąpieniu rządu Daladier została przyjęta
z wielkiem zadowoleniem przez giełdę paryską.

Kledy dowiedziano się o dymisji rządu, wznoszono okrzyki|
i śpiewano Marsyljankę.

Prezydent Lebrun zwrócił się do byłego prezydenta Dou-
mergue'a, proponując mu podjęcia się misji tworzenia nowege
gabinetu. Doumergue nie przyjął jednakże propozycji prezydenta
Lebrun.

W kołach politycznych panuje przekonanie, iż nowy premjer
zostanie wyznaczony w ciągu popołudnia.

PARYŻ (Pat.) Na skutek prośby wielu wybitnych osób ze
świata politycznego, między innemi przewodniczącego Senatu
Jeanneney'a | przew. izby Deputowanych Bouissona b. prezy-
dent Doumergue przyjął misję utworzenia rządu,
Doumergue zastrzegł soble jednak postawienie pewnych warun-
ków. Prezydent Doumergueprzyjedziejutro rano do Paryża.

PARYŻ (Pat.) Wiadomość o zgodzie byłego prezydenta Dou-

mergue'a na utworzenie rządu została powitana z żywem zado-

woieniem w kołach politycznych. Ustępujący ministrowie wyra

żają ;rzekonanie, że Doumergue utworzy szybko rząd, złożony
z niewielu osób. Przypuszczają, że nowy gabinet utworzony bę-

dzie w ciągu najbliższych 12 gudzin tak, że Francja będzie miała
prawie natychmiast rząd, rozporządzający odpowiednim autory:

tetem, który położy kres obecnej sytuacji. +

Wywiad Doumergu'iėm
Rząd jednošci narodowej.

PARYŻ (Pat). „Intransigeant“ 0- wėdcėw wielkich partyj i z byłych
łosił wywiad z byiym prezydentem|premjerów — słowem, gabinet, który

$publiki Doumergue'm, któremu po-| byiby prawdziwym rządem jedności

 

wierzono misję tworzenia rządu.
Mało mam rzeczy do powiedze-

nia, — mówił Doumergue — ale
wierzę stanowczo, że wsżystko mo-
że wkrótce dobrze się ułożyc. Sama
Izba powinna zamaniiestować swą
jedność i odprężenie, Jeśli izbaDe-
putowanych podkreśli ten iakt i
zwróci się do przywódców każdej
wielkiej partji i do byłych premje-
rów o złączenie się i zaprzestanie
walk partyjnych i jeśli poweźmie zo-
bowiązanie do ich podtrzymania w
tem dziele, to ład szybko powróci.
Ale rzeczą Izby — mówił Doumer-
gue — jest powziąć inicjatywę. Taki
gabine:, który skorzystałby z rozej-
mu między partjami, np. aż do koń-
ca roku i któ
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ry składałby się z przy-
di sważctai ь 8

Wszystkim tym którzy oddali ostatnią posługę

 

narodowej, będzie mógi wyiącznie
zająć się uchwaleniem  kudżetu,
przywróceniem ładu i zbadaniem z
caią należną uwagą sytuacji między-,
narodowej, która jest poważna,
póki Izba nie uczyni w tym kierun-
ku nic — a rozumiemprzez to, za-
znaczył Doumergue, że maniiestacja
powinna poprzedzić utworzenie się
gabinetu — dotąd będzie panowało
zamieszanie. Nie widzę zadnego in-
nego sposobu. .Ta maniiestacja po-
wiana być spontaniczna. Na zapyta-
nie dziennikarza, czy prawdą jest,
że Dovmergue zgodził się utworzyć
nowy gabinet, Doumergue odpowie-
dział: „Jeśli to, czego żądam, zosta-
nie przyjęte, rząd utworzę”.

° ° , - - m

Możliwość rozwiązania Izby.
PARYŻ (Pat) Agencja Ha- sobie możliwość  rozwią-

vasa donosi, że zdaniem zania [Izby i rozpisania
kół miarodajnych Doumer- nowych wyborów, na wy-
gue, który uzależnił pod-|padek, gdyby sytuacja par-
jęcie się misji tworzenia lamentarna okazała się
nowego gabinetu od pew-|bez wyjścia,
nych warunków, zastrzegł

+ e ®Przed dymisją rządu Daladier.
PARYŻ (Pat). Wypadki poprze- misji premjera Daladier. Po kilku

dzające dymisję gabinetu Daladier, rozmowach z ministrem Frotem, któ-
miały przebieg następujący: (ry przyłączył się do zdania premjera

Wydarzenia ostatniej nocy miały Daladier, postanowiono natychmiast
prawie natychmiast oddźwięk, Od złożyć dymisję w ręce prezydenta
wczesnego ranka premjer Daladier|republiki,
konierował kolejno z przewodniczą- Ze względu na powagę sytuacji,
cym Senatu i przew. IzbyDeputo- zdaje się być niewątpliwe, że prezy-
wanych. Obaj przewodniczący po  dent republiki będzie się starał jak-
rozmowie z premjerem udali się do najszybciej rozwiązać kryzys mini-
prezydenta republiki, Wszyscydo-|sterjalny. W kołach politycznych
szli do przekonania, że w obecnych uważają, że logika domaga się, aby
okolicznościach dymisja gabinetu dla uspokojenia umysłów stworzono
mogłaby wnieść niezbędne uspoko- rząd jedności narodowej, o ile moż-
jenie. Premjer ponadto odbył konie- ności rząd, będący zdala od waśni
rencję z przywódcami najważniej- partyjnych i grupujący w swem ło-
„szych grup.większości. Izby, miano?!sie 7przedstawicieli najważniejszych
wicie z Herriotem, przedstawi=| partyj rządowych, pod kierownic-
cielem radykałów i Blumem oraz twem szefa, którego autorytet byłby

socjalistów S$, Е. 1. O. W. czasie tej zydenta Doymergue'a i przew. Se-
rozmowy przeważało również to natu Jeanneney'a,
smo zdanie co do podania się do dy-į

Kombatanci žądają rozwiązania sejmu
PARYŻ -(Pat). Do pałacu Elizej- atakowani przez $wardję na rozkaz

skiego przybyła delegacja byłych ministrą spraw wewnętrznych i pre-
kombatantów celem wręczenia pre-,iekta policji, mimo że nie było żad-
zydentowi republiki rezolucji, uchwa |nego wypadku prowokacji.  Byli
lonej przez delegatów róznych grup kombatanci zapowiadają że wobec
korobatantów. Prezydent Lebrun tego może się zdrzyć, że „nie potra-
delegacji tej nie przyjął. Udałasię iią powstrzymać swych kolegów od
wówczas ona do Ministerstwa spraw | wyjścia na ulicę z granatami w ręku
wewnętrznych, gdzie złożyta swe|i przypomnienia sobie wojny”.
postulaty. Rezolucja domaga się porozu-

Byli kombatanci w rezolucji pod-|mienia z Senatem dla rozwiązania
kreślają, że w czasie spokojnej ma- |lzby i przeprowadzenia nowych wy-

Do- |niiestacji na placu Opery zostali za- borów.

są

  

WARSZAWA (Pat.) W rozmo-|proszenie rządu sowieckiego.

Frossaitem jako przedstawicielami uznany przez cały kraj, jak np. рге-й

PARYŻ (Pat). Według iniorma-
cyj, udzielonych przez preiekturę
policji, wieczorem miaiy miejsce na-
stępujące maniiestacje:

O godz. 19.40 2 tys. członków
Croix de Feu przerwało kordon po-
licjj w okolicy Izby Deputowanych.
Zostali oni rozproszeni przez po-
licję. O tej samej porze 2 tys. mani-
iestantów ruszyło w kierunku placu
Magdaleny. Zostali oni również roz-
proszeni przez policję na Wielkich
t5ulwarach. O godz, 20,30 pochód,
złożony z b. kombatantów i czion-
ków Croix de Feu, liczący ckoło 6
tys. osób, skierował się na Cour de
la Reine w stronę pałacu Etoile.
O godz. 20.40 pochód ten zmienił
kierunek i ruszył w stronę placu
Zgody. O tej samej porze grupa Jeu-
nesse Patriote, odparta na Quai
d'Orsay, ruszyła na ulicę du Bas i
zatrzymała tam 3 autobusy, Po
opuszczeniu autobusów przez pasa-
żerów wozy przewrocono, | _
W okolicy Ministerstwa Spraw

Zagranicznych tysiąc maniiestantów
ze śpiewem Marsyljanki skierowało
się w stronę esplanady Inwalidów.
O godz, 20.45, po utarczce na placu
Zgody, byli kombatanci przedeiilo-
wali w pochodzie, poczem rozeszli
się. Na moście Solierino doszło do
starć między maniiestantami a po-
licją. Kilku rannych przewieziono
do szpitala. Dyrektor policji parys-
kiej Marchand został zraniony w
głowę. O godz. 21 w okolicach pla-
cu Zgody doszło do gwaliownych
starć.  Maniiestanci zajęli nawet
most Zgody, ale wkrótce zosiali od-
parci przez gwardję republikańską
i policję, Dano tam kilka strzałów
rewolwerowych. Policja aresztowa-
ła radnego miejskiego Ferrandiego.
Wiele osób zostało rannych. O godz.
21,30 przez Wielkie Bulwary prze- 

czyszczącemi
biały wygląd.

dezyniekuje
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kich aptekach,

Rzyd Solecki zoprosza min. Becka do Moskwy.
Wizyta wyznaczona została na dzień 13 b. m.

i Šš. P.

-

w szczęgólności W-nemu Duchowieństwu, Sodalicji Marjańskiej Pań, P.P.
z Kupcom,. Uczenicom ki. V-ej Gimnazjum im. E. Orzeszkowej, przyjacio=

łom I znajomym składają serdecznie podziękowania;
> Żona, Dzieci I Rodzina.
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Е W plerwszą bolesną rocznicę śmierci ukochanego męża | k
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ALEoMNDNA WOYLAUMA
Jaciół, Kolegėw I Wspėlpracownikėw pogrąžona w glębokim bólu

Żona I Rodzina.

  odbędzie się nabożeństwo żałobne w dniu 9 lutego 934 roku o godzinie
8-mej rano w Keściele Sw. Stefana na które zaprasza: Krewnych, Przye

  

wach, jakie miały miejsce w koń:
cu grudnia ub. roku między ko-
misarzem ludowym Spraw za-
granicznych Litwinowem a po-
siem Rzeczypospolitej kukasie-
wiczem, p. Litwinow oświadczył,
że rząd sowiecki byłby rad wi-
dzieć p ministra Becka w cha
rakterze swego gościa w Mos-
kwie.

Odpowiadając na powyższe
aświadczenie, p. minister Beck
zakomunikował że swej strony,
przyjmuje chętnie uprzejme za-

/

 Obecnie termin przyjazdu p.
ministra Becka do Moskwy zo-
Stał ustalony na dzień,13 b. m.

Podróż p. ministra Becka do
Moskwy fbędzie miała charąkter
rewizyty za wizytę, złożoną swe-
go czasu rządowi polskiemu
przez komisarza ludowego spraw
OBAMA ZSRR p. Czicze-
rina.

'MOSKWA. Pat — Zapowiedź
wizyty ministra spraw zagr. Pol-
ski Becka w Moskwie wywoła-

szły dwa pochody — jeden złożony

NSTNA TT NR KTEITT

PASTA DO ZĘBÓW
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MYDEŁKO DO ZĘBÓW

DENS.:
MAJOLA

niezbędnemt środkami, idealnie
zęby i nadającemi im
Utrzymują je w zdr.- *

wiu i wzmacniają dziąsła.

ELIKSIR
MAJOLA
jamę ustną, wzmacnia

dziąsła i daje czysty oddech.

jest do nabycia
składach

fumerjach.
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wszyst-
i per-

 

wanie w tutejszych kołach dy-
plematycznych I dziennikarskich,
które komentują powyższy fakt
w ożywionych rezmowach.

Wizyta uważana jest po-
wszechnie za objaw dalszego
zbiiżenia polsko - sowieckiego,
będąc zarazem zaprzeczeniem
pogłosek części prasy zagra-
nicznej, jakoby stesunki między
Polską a ZSRR miały ulec po-
gorszeniu na skutek polsko-nie-
mieckiego układu 0 nieagresji.

za
ła wielkie wrażenie I zalntereso-

z b, kombatantów,
styczny. Między temi pochodami
Imie а05210 do zadnyca stać, W,
6statniej chwili donoszą, że na po-
iach tlizejskich i na Cour de ią kei-

|ne w powaznych uiarczkach odnio-
|siG6 ramy wieiu maniiestantów.

FANRYZ (Paij. U godz, 21.45 piac
źgody zosiai zupeinie opróżniony
przez mauiiesianiow, ktorzy zostali
wyparci w sierunku ulicy Mivoli.
w. ogrodzie iuiiesyjskim wycywano
drzewa i podpaiano je. Na ulicy Ki-
voli przewsocono Miike iaiarń i
arzew Oraz iawki uliczne, które

rzucano ną srociek jezdni. mzucano
rowniez odiamki Sziia, Wszystkie
diogi, prowadzące do pałacu bur-
bouskiego, są sirzeżone przez po-
iicję i gwardję, Przy wejsciach na
mosty stoją autokary z policjantami.
xówniecz w ogrodzie auileryjskiia
skomńsygnowano znaczne Qddziaiy po-
iicji. Autobusy siraży ogniowej stoją
w pogotowiu,

FARYZ (Fatj. O godz. 22 ba-
taljon piechoty 46 puiku zostai roz-
iokowany przed paiacem burboń-
skim. w maniiestacjach przed Mi-
nisterstwem Marynarki potiuczono*
wieie szyb na pierwszem piętrze.
U godz, 24.30 nowe zaburzenia zmu-
siiy policję do ostrej inierwencji w
chwili, gay doszio do' spotkania
uwóch grup maniiestantów i Kkonir-e
maniiestaniów.

PARYŻ (Patj. Zaburzenia na
ulicach Paryżą trwały do rana. For-
mainą waikę stoczyli maniiestanci z
oddziaiami  policyjaemi na placu
źgody okoio póinocy, usiiując stor-
sowac kordony policyjne i przedo-
stać się przez most do izby Ueputo-
wanych. W tym wiaśnie momencie
$wardja republikańska zrobiia uży-
tek z bromu. Padio wielu rannych.
Wediug obiiczeń, w maniiestacjach
brało udział okoio 60 tys. osób,

PARYŻ (Pat). Główne zajścia
odbyły się w okolicy pałacu Burboń-
skiego, Vodniecenie panowaio jed-
nak we wszystkich dzielnicach Pa-
ryża, Na placu Republiki, na placu
Zgody, na placu Giełdy, na placu
Ciichy, na placu Opery i na Wiel-
kich bulwarach iormowały się usta-
wicznie grupy maniiestantów.

Okrzyki: „Niech żyje Chiappe!“,
|„Rząd do dymisji!”*, „Precz ze zło-
dziejamił* oraz śpiew Marsyljanki

drugi komuni-

 
'|mieszaty się z okrzykami, wznoszo-
nemi przez komunistów na cześć
Sowiętów. 20 razy siły policyjne
musiały odpierać i rozpraszać te ior-
mujące się grupy  maniiestantów.
Tium ogarnął szai niszczenia. Prze-
wracano kioski gazetowe, wyrywano
drzewa, obalano autobusy i podpa-
lano je, ustawiając wszędzie zapory
i barykady.

O godzinie 12.50 w nocy doszło
do ostrej walki na ulicy Royal Do-
piero © 4 nad ranem zapanował zu-
pelny spokój i wycofano z ulic Pa-
ryża siły policyjne.

PARYŻ (Pat). Według dzienni-
ków porannych, liczba zabitych i
zmarłych z ran wynosi zgórą 30
osób. Liczba rannych przekracza
500 csób. W klinice policyjnej prze-
bywa 200 policjantów. Wielu z po-
śród nich ma pokaleczone ręce no-
żami i żyletkami.

r

eŻałoba w Paryżu.
PARYŻ (Pat). Na znak żałoby

wywieszono na wielu gmachach
okryte krepą sztandary. Minister
oświaty polecił na znak żałoby za-
wiesić widewiską w teatrach, sub-
wenucjcnowanych przez rząd. Wiele
zabaw projektowanych na dzisiaj
zostało odwołanych.

(Dalszy ciąg depesz na str, 2ej.) 
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DZIENNIE MILERSKI
 

Urzędowy optymizm a rzeczgoistość.
Kiedy przed kilku laty rozpoczął

się kryzys, kiedy z tego powodu roz-

legały się coraz częściej głosy ostrze-

gawcze, zlekceważono je nazywając

„krakaniem” malkontentów z opo-

zycji. Później, gdy „rzeczywista rze:

czywis.ość” poczęła coraz bardziej

dopiekać, przestano wprawdzie gło-

sić hasłą „radosnej twórczości” prze

stano przechwalać się, że jest „by-

czo”, natomiast od czasu do czasu

słyszyiay z mównicy parlamentarnej,

czy to z ust ministrów, czy też odda-
nych rządowi posłów z BB solenne
zapewnienia, że kryzys już się koń-
czy, że rozpoczęło się nawet pewne
polepszenie.

Słyszeliśmy podobne zapewnie-
nia przed paru laty, w roku ubieg-
łym  wysłuchaliśmy ich podczas 0-
becnej sesji już kilka razy. Ustatnio
na poniedziałkowem plenarnem po-
siedzeniu sejmu, podczas dyskusji
nad budżetem, sprawozdawca gene-
ralny p. Miedziński wygłosił prze-
mówienie przesiąknięte  optymiz-
mem: х

„Nasza djagnoza kryzysu jest omawia:
ma w publicystyce światowej jako najlepiej
postawiona... na komisji budżetowej stwier-
dziliśmy konsekwentna linję postępowania
rządu, stwierdziliśmy, że jest prawidłowa, a
tem samem mamy do niej zaufanie”.

Nie zamierzamy polemizować z
pos. Miedzińskim, ograniczymy się
tylko do przytoczenia kilka cieka-
wych cyfr ze sprawozdania Główne-

$0 urzędu statystycznego.
Cytry te dotyczą spożycia nie-

których artykułów pierwszej po-
trzeby. Spożycie wszak jest najdo-
kładnicjszym barometrem dobroby-
tu czy wzrastającej nędzy społeczeń-
stwa. Wymowa cyir tych jest za-
straszająca.

Zacznijmy od pozycji: drożdże, aby się
dowiedzieć, że zbyt tego artykułu wynosił
w roku 1931 8.767 toun w 1932 r. — 7.963
tonn, a w 1933 r. tylko 6.021 tonn. Zmniej-

szenie spożycia drożdży, jest równoznaczne

ze zmniejszeniem spożycia pieczywa. Jeśli

więc w ciągu trzech lat spożycie drożdży

zmalało prawie o 32 proc., to w tym samym
stopniu zmniejszyło się w Polsce spożycie

jepszego pieczywa. Innemi słowy, ludność

oszczędziła na najelementarniejstych  po- |"
trzebach.

A teraz cyfry, dotyczące spożycia nafty
i zapałek, Okazuje się, iż gdy w 1931 r. zbyt

mafty w Polsce wynisił 135.00 tonn, to w

1933 r. osiągnął zaledwie 118.000 tonn, a

zapałek, których w 1931 r. sprzedano 112

tysięcy skrzyń, w 1933 r. zbyt wynosił tylko

94 tysięcy.
olei zainteresował nas węgiel. W r.

1931 sprzedano go na opał domowy 2.296

tysięcy tonn, a w r. 1933 tylko 1,817 tysię-

 

Likwidacja ruchu białoruskiego

w Sowietach.
Li

Trzy lata temu, w lutym 1931 r.

„ zamieściliśmy obszerny artykuł, po-

święcony sprawom białoruskim w

Sowietach, w związku z masowemi

aresztowaniami działaczy białoru-

skich w Mińsku. Wówczas bowiem

bolszewicy po raz pierwszyurządzili

w Mińsku masową nagankę na na-

szych byłych przeciwnikówpolitycz

nych z grupy „rządu Lastowskiego“,

która łatwowiernie uwierzyła solen-

nym przyrzeczeniom władzy sowiec-

kiej o darowaniu i zapomnieniu

wszystkich poprzednich grzechów i

wracafa z emigracji do Białorusi So-

wieckiej. Lecz już wówczas obok

tych b. emigrantów ławę oskaržo-

nych zajęli również działacze biało:

ruscy, którzy nigdy na emigracji nie

byli i rietylko przeciwko władzy so-

wieckiej nigdy nie występowali, lecz

od samego początku wiernie jej słu-

żyli, i zdobyli wysokie stanowiska w

" hierachji bolszewickiej, jak narz. pre

zydent Biał. Ak. Nauk profesorIg-

natowicz i narkom. Adamowicz któ

rzy byli członkami C. I. K-a Bialo-
rusi,
W rezultacie tego procesu cały

szereg działaczy biał. naukowych i

kulturalnych na czele z pierwszym

rektorem Biał, Uniwersytetu prof.

Piczetą zostali zesłani na Sołowki.

Wogóle w ciągu ostatnich 3-ch
lat bolszewicy wpakowali do swych

więzień i wysłali na Sołowki około

200 najwybitniejszych działaczy bia-

łoruskich, co wobec bardzo nikłej

liczby inteligencji białoruskiej stano-

wi cios śmiertelny dla ruchu biało-

ruskiego.
Tu przypominamy tylko fakt u-

więzienia najwybitniejszego poety

białoruskiego Janka Kupały (Jana

Łucewicza) niewątpliwie bardzo u-

talentowanego pieśniarza, pozatem

człowieka absolutnie apolitycznego i

Bogu ducha winnego, z którym tak
się w więzieniu obchodzono, ze Kupa
ła usiłował odebrać sobie życie, prze

bijając sobie w kilku miejscach
brzuch nożem.

Pierwszego prezydenta  Białoru-
skiej Akademji Nauk, profesora Ig-
natowskiego, członka kompartji od
1919 r. i członka C. 1. K. podstępnie
zamordowano w więzieniu, poczem
ogłoszono, że Iśnatowski popełnił sa-
mobójstwo.
Wmiesiąc po zabójstwie Igna-

towskiego, nastąpił definitywny roz-
grom Biał. Akademji Nauk, z której
wyrzucono starych, zasłużonych A-
"kademikėw jak: Losika, Niekrasze-
wicza, Hareckiego, Lastowskiego i
innych.

Ich miejsce zajęli młodzi komuni-
ści, nic zgoła wspólnego nie mający
ani ze sprawą białoruską, ani też z
nauką. Prezydentem tak zreformo-

dEEG ss dai Ы,

'dzińskiego o „zmniejszeniu rozwar:
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cy tonn. Spadek spożycia tego artykułu wy-

nosi więc 21 proc. Co to znaczy? Coraz

mniej opalane są polskie domy. Ludność |

oszczędza na opalie i wegetuje o chłodzie

i głodzie.

Wczorajsze
Barykady

Nie lepiej przedstawia się sytuacja ze PARYŻ (Pat). Bezpośrednim po-

spożyciem tytoniu. Wartość tytomu, sprze- wadem ustąpienia rządu były mani-

danego w r. 1931, wynosiła 635 „mailjonów | Fostacje, jakiedziś powtórzyły sięna

złotych, w r. 1933 tylko 441 miljonów zł: ы

W/ ciągu dwóch lat koasumcja tytoniu zma- placach Opery, Magdaleny i Zgody.

lała o 194 miljony złotych, & в A Około godz. 14 na bulwarach

OE ; . |nastąpiło starcie pomiędzy demon-

M świetle tych liczb staje SiĘ strantami a policją. Maniiestanci nie

bardzo widoczna nędza panująca W usłychali wezwania policji do rozej-

kraju. Węgiel, nafta, zapałki pieczy” |cją się Wobec tego nastąpiła wy-

wo są artykułami najpierwszej po” |mjąna strzałów. W wyniku strzela-

trzeby. Spożycie tych artykułów |niny 4 osoby zostały ranne. Do po-
zmalało prawie o trzecią Część W |wążniejszych zaburzeń doszło na

ciągu vstatnich trzech lat. A. prze- placu Giełdy,

cież już 1933 rok był kryzysawymi| Pod wpływem oburzenia agenci

konsumcja wtedy była już znacznie| giełdowi rzucili się na 8 policjantów,
mniejsza niż w latach dobrej konjun: |ysyuwając ich siłą z przed įmachu

khicy. o RE | |giełdy. O godzinie 13 proklamowa-
Trudno odmówić racji posłowi Z|ng na giełdzie jednę minstę milcze-

klubu ludowego, Langerowi, który |nia na znak żałoby po zabitych

podczas dyskusji budżetowej, pole-|wczoraj oiiarach maniiestacji Bez-

mizując z wywodami generainego re- |pgśrędnio potem odbyła się maniie-
ferenta pos. Miedzińskiego dowodził stacja, przyczem demonstranci wzno

że stan ludności, obarczonej podat- |sjjj okrzyki: „Precz z rządem zabój-

kami nie uprawnia bynajmniej do|cówi"

PARYŻ (Pat). W ciągu dzisiej-

szego popołudnia aż do wieczora od-

bywały się na placu qgody i ul. Royal

maniiestacje, w których brali udział

członkowie różnych ugrupowań poli-

tycznych,  przedewszystkiem zaś

młodzież uniwersytecka. Co chwila

dawały się słyszeć okrzyki: „Precz

optymizmu.
„Konsumcja wewnętrzna maleje, zmniej-

sza się liczba warsztatów pracy, a wzra-

stają tylko kary administracyjne. Szerzy się

mędza i głód, a pojawił się także ich to-

warzysz — tyfus'. A :

Wbrew zapewnieniom po:. Mie-

tości cen” pos Rybarski (Kl. Nar.) na'

podstawie cyfr wykazuje, że rozwar-

tość ta nietylko nie zmniejszyła się,

ale z 36 proc. w roku 1332-gim

wzrosła do 386 proc. w rosu 1933,
„Wzrasta udział kopitału państwowego,

a jednocześnie kurczą się podstawy wy-

twórczości prywatnej, która jest źródłem

podatków. Wzrost ciężarów publicznych,

zwalający się na życie gospodarcze, oraz

dowolność wymiaru podatków, zaostrzenie

egzekucji hamują proces kapitalizacji we-

wnętrznej. Dziś nikt już nie broni doktryny

czystego liberalizmu, ale chodzi o to, aby

imterwencja państwa miała ściśle wytyczo-

ne ustawami granice. Tego u nas niema, a

całe ustawodawstwo jest jednem wielkiem

pełnomocnictwem dla rządu, Jest to eta-

tyzm policyjny, w którym gospodarka i fi-

manse stają się narzędziem polityki rządo-

Na ulicy Royal
dziś

który

PARYŻ (Pat).
grupa maniiestantów wystąpiia

przeciwko sen. Rollandowi,

cymi go maniiestantami do jednej z

restauracyj. Sen. Rolland został

iekko ranny. Policji udało się uwol-

nić sen. Rollanda, oblężonego w re-

stauracji.
Wczoraj maniłestanci napadli na

przywódcę radykałów Herriota, gdy

opuszczał pałac Burboński. Policja
ej.

ь 3

Obywatel we wszystkiem jest uzależ- z trudem uwolniła Herriota z rąk

niony od państwa, a $rupa, współpracująca

z rządem, zarobkuje w uprzewilejowanych

warunkach. Staje się to źródłem ostrych an-

tagonizmów i ten iał mobilizuje masy

przeciw t. zw. elicie. Kryzys moralny po-

giębia ten system rządzenia. Rząd traci

łączność z większością społeczeństwa, a w

masach rosną siły, które zmienią oblicze

Polski“,

PARYŻ (Pat). Do gwaltownych

incydentów doszło dziś w gmachu

pałacu Sprawiedliwości.
Na skutek dćmarche, uczynionej

przez 100 adwokatów u przewodni-

jącej się skreślenia z listy

tów ministra Frota, prezes

Adwokackiej wygłosił przemówie-

nie, w którem wezwał swych kole-

i Poza

PARYŻ (Paf). Z prowincji donóż
szą, że w licznych miastach odbyły

30 letni| sję również gwałtowne demonstra-wanej „Akademii został

młodzieniec, niejaki Gorvna.

Jeżeli nareszcie przypomnimy, że

bolszewicy wbrew woli całego ludu

białoruskiego, żelazną ręką wprowa- głosy prasy

dzili kclektywizację wsi białoruskiej, PARYŻ (Pat). Dzienniki obszer-

wysiedlając opornych chłopów całe-|nie omawiają

mi wioskami ną Sybir — niezdziwi stacje. Prasa prawicowa gwałtow-

nas wiadomość o nowej fali aresz- |nję atakuje rząd i partje lewicowe.

„Figaro“, zajmując się kwestją

 
tów białoruskich działaczów.

Na ten raz przyszła kolej na b.'odpowiedzialności za krew wczoraj
posłów do Sejmu Polskiego, którzy przelaną, pisze: „Doprowadziła do

tyle lat wysługując się bolszewikom, tęgo polityka paralityków, których

siali zamęt u nas w Polsce, ręce związała partja „Section Fran-

Początkowo były to tylko pogło- |ęaise de Internationale Ouvriere'*.

ski, ale ostatnio prasa sowiecka po-| Niemniej ostro atakuje rząd „Echo

twierdziła w zupełności fakt aresz-|de Paris“, ktėre podkreśla poważne

towania b. posłów wszystkich 3-ch|rozmiary wczorajszych zaburzeń. To

klubów: klubu Poselskiego Białoru- |nie są już zamieszki — pisze dzien-

skiego — Kochanowicza, riromady |nik — to rewolucja, bo patrjotycznie

— Raka - Michajłowskiego, Woło- |nastrojony kraj nie chce regime'u

szyna, Miotły i Bursewicza i Zmaga- |Kiereńskiego, który doprowadziłby

nia: Dworczanina, Gawrylika i Wo- |wprost do regime'u Lenina,

łyńca. „Petit Parisien“ zadaje sobie py-

Na wolności pozostaje tylko Ta-

raszkiewicz.

Prasa białaruska w Wilnie z obu-

rzeniem podaje fakt aresztów, co do

ich przyczyn jednak zdania są bar:

dzo rozbieżne.

Organ Białoruskich Chadeków B.

Krynica na wstępie przytacza, za-

czerpnięte ze specjalnej broszury,

zeznania aresztowanych posłów. Tak

Dworczanin podobno zeznać miał na

śledztwie co następuje:

„lstaiejąca w Sowieckiej Białoru-

si kontrrewolucyjna organizacja, do

której również należałem i ja, sta-

wiłą przed sobą następujące cele i

zwalić drogą zbrojnego

powstanią przy pomocy polskich ta-

szystów, władzę Sowietów w BSSR.,

strzorzyć  burżuazyjno - demokra-

tyczną Białoruską Republikę z mi-

nistrami i prezedentem na czele, włą

czyć do tej republiki również i Bia-

łoruś Zachodnią i ściśle związać się

z faszystowską Polską.W tej republi-

ce mieriśmy wprowadzić burżuazyjną

konstytucję, któraby duła wszystkie

przywileje burżuazji, obszarnikom i

kułakom.  Dążyliśmy również do |raptem przypomnił sobie swoje stare

wprowadzenia  kapitalistycznego u- |grzechy i począł spowiadać się z nich

stroju w miastach i wsiach, zamie- |przed G. P. U.!

rzaliśmy zwrócić kapitatistom ich fa- „Jako białoruski działacz zwią-

bnyki, odebrane podczas rewolucji, |załem się przed 8 laty z polską de-

zwrócić obszarnikom ich ziemię, wy- |fenzywą, którą powiadomiłem o bia-

pędziwszy chłopów — kołhozników, |łoruskim ruchu w Zachodniej Biało-

odebrać robotnikom wstystkie pra- |rusi, oraz pomagałem  defenzywie

wa, nadane im po rewolucji, chcie- |wykonywać polską politykę w sto-

liśmy stworzyć burżuazyine wojsko |sunku do białorusinów”

i policję, wprowadzić burżuazyjny| - Tak wyglądały „dobrowolne” ze-

system podatków, których główny |znania byłych posłów białoruskich

ciężar miał być przerzucony na barki |do Sejmu polskiego, obecnie wię-

ludu roboczego”. zniów sowieckich. ;

Takie zeznanie złożyć miał pod- Wychodzące w Polsce pismobia-

czas pierwszego badania b. poseł, toruskie „Rodny Kraj", nie wątpi że

doktór filozofji Dworczanin! Dalsze |b. posłowie mogli złożyć i podpisali

przyznania się innych posłów są je-

szcze bardziej sensacyjne.

Bursewicz zeznał: ,W 1930 r. w

Wilnie na zebraniu było postanowio-

ne, iż do momentu wybuchu wojny

pomiędzy Polską a S.S.S.R., która

ma się rozpocząć w jesieni 1933 r,

lub ną wiosnę 1934 r., Bursewicz,

Rak-+Michajłowski, Miotła i inni po-

winni przygotować w B. S. S. R.

wszystko, ażeby zapewnić pomyślny

wynik wojny. W związku z tem „Bia

łoruskie Polityczne Centrum'  pro-

wadziło pertraktacje z przedstawi-

cielami polskiego rządu”.

Najciekawsze są niewątpiiwie ze-

znania b. posła Kochanowicza. War-

to zaznaczyć, że Kochanowicz wyję:

chał do Sowietów jeszcze w 1. 1926.

W ciągu tych 8 lat Kochanowicz,

wiernie wysługiwał się rządom ko-

munistycznym, zamieszczał w prasie

sowieckiej sążniste artykuły (szcze-

gólnie w gazecie „Sowieckaja Biało-

ruś) o „białym terorze* w Polsce,o

ruchu białoruskim w Polsce i t. d.

Obecnie (po 8 latach) Kochanowicz

 

musiał schronić się przed šcigają-|

Zajścia na

Buzliwe zajścia we Francji.
manifestacje.
na ul. Royal.
z mordercami!* Gwardja kiika razy

szarżowała na tłum z obnażonemi

szablarai. Wielu jest rannych. Ma-

miiestanci na szarżę odpowiadali

gradem kamieni.
Koło godz. 18 zapanował stosun-

kowy spokój, ale już w chwilę po-

tem, zepchnięci na ul. Royal, mani-

festanci zajęli całą jezdnię, na której

poczęto budować baryka-

dy, o które rozbijały się atakujące

tłum patrole policyjne. Maniiestanci

dobiegali do koni, z których spadali

jeźdźcy, zabierali siodła i uprząż i

podpalali to wszystko.
WW starciu zostało rannych wiele

osób.
O godzinie 19 uformował się wiel-

ki pochód. Demonstranci w zwar-

tych szeregach, trzymając się za

ręce, przeszli wzdłuż Bulwarów. Na

czele pochodu szedł chorąży, niosąc

sztandzr 0 barwach państwowych.
Ze śpiewem Marsyljanki manitestan-

ci obchodzili Wielkie Bulwary. Po-

|licja uie przeszkadzała tej maniie-

stacji.
Jedynie kupcy i właściciele ka-

wiarń pośpiesznie zamykali sklepy,

zapuszczając aluzje i sprzątając sto-

liki z tarasów kawiarniańych. 
Herriot i sen, Rolland

w niebezpieczeństwie.
tlumu, Herriot odjechał samocho-

dem policyjnym, w towarzystwie

"kilku inspektorów policji.
PARYŻ (Pat). „Le Temps“ po-

daje bliższe szczegóły © napadzie na

"sen. Rollanda. W/g dziennika, tłum
' pił uciekającego senatora, zdzierając

|zeń ubranie. Przyczyną napadu miał

| być iaat, że sen, Rolland wyraził po-

gląd, iż słusznie postępowano przez

wydanie gwardji rozkazu strzelania

do tłumu.

Awantura w gmachu sprawiedliwości.
| gów do spokoju, Wkrótce potem kil-
ku adwokatów, znalazłszy w szatni

togę adwokacką, należącą do mini-

"stra Frota, przyczepiło do niej od-
|powiedni napis i powiesiło ją na|

czącego Izby Adwokackiej, domaga- ścianie w jednej z sal pałacu Spra- zostaje zorganizowana w 2 korpo-

adwoka- wiedliwości, a następnie podpaliło racjach: młodzieży uniwers;teckiej

Izby ją. Wokół płonącej togi zebrali się oraz młodzieży wyższych

 

ESTEER PET.
Wielka 44, tel. 415

BERLIN. (Pat). Minister spraw

stawie art. 5 ustawy o nowej organi-
zacji Rzeszy rozporządzenie, mocą
którego obywatelstwo państwowe
krajów związkowych zostaje znie-
sione. Otdąd istnieje tylko niemiec-
kie obywatelstwo państwowe. W

UGODA Z

| BERLIN. W polityce rządu hi-
'tlerowskiego zaszedł  zuamienny
zwrot. polegający na złagedzeniu
akcji antysemickiej i skupieniu
wszystkich sił do walki z monar-
chizmem.

Ostatnio min. spraw wewnętrz-
nych Frick wystosował do rządów
krajowych i władz Rzeszy pismo, w
którem przestrzega przed aaduży-
waniem _ „paragrafu  aryjskiego.
Szczególnie w dziedzinie gospodar-
czej w przedsiębiorstwach prywat:
nych paragraf ten nie może być sto-
sowany. Zarządzenie to powszech-

BERLIN (Pat). (W. Filbarmonji
berlińskiej odbyła się w dn. 7 bm.

uroczystość ogłoszenia nowych

ustaw 0 korporacjach studentów

wyższych uczelni niemieckich. W

uroczystościach wzięli udział gre-
mjalnie członkowie rządu Rzeszy z
kanclerzem Hitlerem na czele.
W myśł nowej ustawy, młodzież 

uczelni

 

1000.000

wewnętrznych Frick wydał na pod-|

Jak przezszkło
powiększające

zmieni się Twoja dziesięcio-
złotówka w

МИ Złotych
y nabędziesz

Los 1 AI: 28 Lat. Paint.
w najszczęśliwszej

  

 

W WILNI E KOLEKTURZE «LICHTLOS»
GBENÓST?KEWIGA

— Ad. Mickiewicza 10, tel. 13-58.

Zamėwienia "zamiejsc, wysyłamy odwr. pocztą — P, K. O. 81 051.

 

Likwidacja krajów związkowych
Rzeszy.

przyszłości rządy krajowe obowiąza-

ine są ogłaszać wszelkie decyzje,

„wchodzące w zakres ustawy o przy”

|należności państwowej, w imieniu i

"na zlecenie Rzeszy, przyczem oby-

watelstwo państwa niemieckiego

przyznawane być może tylko za zgo-

|dą ministra spraw wewnętrznych.

ŻYDAMI —
frontem przeciwko monarchistom.

nie interpretują jako zapowiedź zła-
godzenią kursu antysemickiežo.

| Natomiast kampanja przeciw mo:

narchistom prowadzona jest z całą

| bezwzględnością. Rozwiązano

| Wszystkie monarchistyczne związki

i zabroniono propagandy monarchi-

|stycznej, która będzie surowo kara-

lna, jak każda inna akcja antypań-
stwowa. Majątki związków i sto

warzyszeń takich zostały skonfisko-

wane. Wszystkie wydawnictwa co-

dzienne i perjodyczne monarchistów

oddane zostały pod nadzo1. poli-

cyjny.

Militaryzacja studentów niemieckich
|. W. przemówieniu, jakie wygłosił
minister Frick do zebranyck, pod-

kreślił on, że głównem zadaniem
'korporacji studenckiej jest wycho-
'wywanie swoich członków na świa-
|domych godności osobisiej i zdoł:
nych do noszenia broni obywateli
|niemieckich. Cel ten osiągnięty ma

(być na drodze służby w oddziałach
szturmowych oraz w kadrach pracy.

Przysposobieniem do służby wojsko-

|wej zająć się ma specjalny urząd

adwokaci, wznosząc okrzyki anty- zawodowych. Obie korporacjeujęte uniwersyteckich szturmówek. Kor-

rządowe i śpiewając Marsyljankę.

prowincji.
*cje. Organizacje socjalistyczne kontr-
manifestowaly, O maniiestacjach do-

noszą m. in. z Lyonu, Rouen i Lille.

 

Zaburzenia czy rewolucja?
francuskiej.

'tanie, czy tego rodzaju maniiestacje

wczorajsze inanife- powtórzą się, czy to ma trwać na- Dollfuss

dal? „Należy już teraz mieć się na

baczności, Wiemy, jak zaczynają

się rewołucje, wiemy, jak kończą się

rozruchy”.
„L'Oeuvre* pisze: „Wypadki

wczorjsze nie były wynikiem obu-

ski zamach stanu, wymierzony prze-

ciw ustrojowi.
Socjalistyczny „Le Populaire* za-

pewnia, że lud potrafi bronić repu-
bliki przeciw iaszyzmowi. W walce
teraz wydanej żądamy naszego miej-

sca w pierwszych szeregach. Faszy-
stowskiej reakcji nie uda się reali-
zacja jej zamiarów.

OKEGOWAOEWTOWEPARTSEYE AITESTAITOK DIANA

podobne zeznania pod wpływem tor-
tury. /

Tortury te stosowane przez GPU.

noszą nazwę „konwejera', a polega-

ją na 'em, że więźnia przyprowadza-

ją do GPU i każe usiąść za stołem.
Naprzeciwko siada sędzia - sledczy.

Po obu  strcnach  ołiary stają

znania się do  inkryminowanych

kategorycznie protestuje. Sędzia

śledczy również stanowczo domaga

się przyznania. Takie badanie trwa 2

godziny. Sędzia wychodzi. Za minutę

zjawia się nowy Powtarza się ta sa-

ma historja z tysi samym rezultatem.

Wówczas zjawia się trzeci, czwarty,

piąty, tak dalej, punktualnie co 2 go-

dziny. Badanie takie trwa bez przer-

wy dzień cały i noc, następnie drugą

dobę : trzecią.
W ten sposób torturowany wię-

zień nie może zasnąć ani na jedną

chwilę, jak tylizo bowiem oczy po-
czynają mu się zamykać, wnet sto-

jący obok krasnoarmiejcy budzą go

uderzeniem kolby w plecy. Nie zda-

rzało się jeszcze by ofiara torturowa”

na sposobem „konwejera  wytrzy-

mała dłużej nad 2 — 3 doby... Ażeby
przerwać swoją męczarnię, ażeby

zasnąć nareszcie — więzień podpi-

suje wszystko, co od niego wyma-

gają.
Że podobny „konwejer“ byt sto-

sowany do aresztowanych b. posłów

białoruskich, można sądzić nietylko

'z ich zeznań, lecz również i z faktu,

|że jeden z „badanych” b. poseł Wo-
łyniec zwarjował, nie wytrzymawszy

badania. S. Z.

 

rzenia ludu wywołanego skandalem,

Stawiskiego. Chodziło o iaszystow-

|sa we wspólne ramy .„Reiczsschaft
det Stadierenden", na której czele
, stoi przewodniczący, żamianowany

przez. ministra spraw wewnętrznych

Rzeszy.

, BUDAPESZT (Pati Kanclerz
przybył dziś do Buda-

pesztu
Po powitaniu na dworcu przez

premjera Goemboesa kanclerz Au-

strji udał się do poselstwa austrjac-
kiego, witany owacyjnie po drodze

przez zgromadzone na ulicach tłumy:

Cała prasa budapeszteńssa nie-
zwykle serdecznie wita kanclerza

Dollfussa, podkreślając przyjaźń obu

|narodów, która przetrwała kata-

| ‹ ° *

` — ЕйотетесКа
| LONDYN. Minister spraw zagra-
nicznych John Simon podczas swej
jprzemowy w Izbie Gmin podkreślił
iz naciskiem, że nietylko nie można,
ale i nie należy sprzeciwiać się
przyznaniu równych praw do zbro-
jeń Niemcom, nawet jeśliby to po-
ciągnęło za sobą znaczne zwiększe-

|poracja studencka reprezentuje w/$
ustawy całą młodzież studencką na
„obszarze Rzeszy i poza jej grani-
cami.

 

Podróż kanc. Dollfussa do Budapesztu
Zbliżenie austro-węgierskie,

strofę monarchii.
„Pester Lloyd“ „zamieszcza Wy-

маф г kanclerzem Dollfussem, któ-
ry oświadczył w związku ze sprawą
zwrócenia się Austrji do Ligi Naro-
dów, że nie należy w jego przyjeź-
dzie dopatrywać się chwiejności po
powzięciu decyzji, Celem przyjazdu
do Budapesztu jest dążenie do dal
szego wzmocnienia i pogłębienia po-

rozumienia austrjacko-węgierskiego.

polityka Anglji.
nie zbrojeń niemieckich.

Jednocześnie, jak donosi „Man
chester Guardian“, rząd angielski
wywiera silną presję na Austrji by
nie zwracała się do Ligi Narodów
ze skargą przeciwko agitacji hitle-
rowskiej.

| KONFERENCJA BAŁTYCKICH MINISTRÓW
| SPRAW ZAGRANICZNYCH?
| RYGA. Jak podają, koła poli-

Utrzymują, żepaństw bałtyckich.

|  

"Litwy, Łotwy i Estonji Na konfe:

dwaj: krasnoarmiejcy z. karabinami. | tyczne uważają obecnie za bardzo rencji tej ma być ustalona dalsza

Sędzia zaczyna indagację Żąda przy aktualną kwestję założenia związku linja bałtyckiej polityki i wyjaśniona
kwestja unji krajów bałtyckich. Jak

przestępstw,o, których aresztowane” ,w najbliższym czasie odbędzie się przypuszczają, do unji przyłączy się

mu nie śniło się. Z początku więzień zjazd ministrów spraw zagranicznych również Finlandja.
 

iCzy umowa polsko-niemiecka zawiera tajne

BERLIN (Pat.) Niemieckie Biuro
Korespondencyjne donosi z Rygi za

pismem „Siewodnia”, że przewodni-
czący komisji spraw zagranicznych

Sejmu łotewskiego Zelmin, przema-
wiając na konferencji związku mło-

dzieży łotewskiej, wystąpił z szere-
giem insynuacyj w związku z umo-
wą polsko-niemiecką. Między inne-
mi p. Zelmin oświadczył, że możli-
we jest, iż umowa polsko-niemiecka
zawiera trzy tajne punkty: 1) Polska
wyraża gotowość niesprzeciwiania
sę przyłączeniu Austrji do Niemiec.
2) Polska godzi się na uzbrojenie
Niemiec. 3) Polska nie zgłosi za-
strzeżeń przeciwko obsadzeniu Kłaj-

Komisarz. Warszawy.
Według obiegających pogłosek

płk. Zyndram Kościałkowski został
już mianowany komisarzem m. st.
MWMarszawy, nominacja ta jednak ma
być jakoby utrzymana w tajemnicy
do 15 b, m.

 

 

klauzule,
Insynuacje posła łotewskiego.

pedy przez Niemców.
Jak zaznacza Niemieckie Biuro

laformacyjne, z miarodajnej strony
niemieckiej oświadczają, że twier-
dzenia te od A do Z.są zmyślone.

Sprawca obydnego mordu we Lwowie
LWÓW. (Pat), Po dwudniowych

poszukiwaniach policją lwowska
aresztowała domniemanego sprawcę
rozrzucenia poćwiartowanych zwłok
kobiecych w różnych punktach pe-
ryferyj miasta. Aresztowany jest in-
walidą właścicielem kiosku ze sło-
dyczami nieopodal placu Targów
Wschodnich i parku Kilińskiego,

| nazwiskiem Cybulski. Zeznał on, że
w sobotę spotkał pewną 20-letnią
dziewczynę lekkich obyczajów, któ-
rą sprowadził do swego kiosku, ob-
darzając ją słodyczami. W pewnej

 

 chwili dziewczyna zażyła cjankali.
Zwłoki jej leżały w kiosku przez so-
botę i niedzielę || i Rój
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KRONIKA.
Roztopy na przed

Wobec odwilży i opadów na
przedn:ieściach potworzyły się na
jezdniach i chodnikach kałuże błota
i wody Na ul. Zakretowej 1 Legjo-

/ nowej mieszkańcy brną po kolana
w wodzie, To samo dzieje się na!

mieściach miasta.
Łosiówce, Pośpieszce, Popławach i
Zwierzyńcu. Błota nikt tam nie
sprząta.

Mieszkańcy tych dzieinic zamie
|rzają zwrócić się z interwencją doj

odnośnych władz.

Strajk piekarzy. |
Awantury przed piekarniami.

W. Wilnie wybuchł strajk pieka-,
rzy. W: związku ze strajkiem wczo--
raj na terenie miasta zanotowano
kilka bójek między strajkującymi|
a łamistrajkami. Przed piekarniami

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, przeważ-

nie duże miejscami opady. W dal-
szym ciągu odwilż.
chwilami porywiste wiatry z kierun-
ków 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. Lyzenhau-|
towska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz|
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
Akademia z okazji 12 e]

rocznicy obioru Ojca $w. W dniu
6 bież. mies. przypadała 12 roczni-
ca obioru na Stolicę Fpostolską
Papieża Piusa XI. Z tej okazji Zwią-
zek Misyj kleru alumnów semina-
rjum duchownego zorganizował uro-
Czystą akademję. Odbyla się ona
wieczorem tegoż dnia w sali bibljo-
tecznej seminarjlum w obecności
J. E. ks. Hrcybiskupa-Metropolity
Romualda Jałbrzykowskiego, przed-
stewicieli kapituły wileńskiej, władz
i profesorów seminarjum oraz du
chowieństwa miejskiego.

Zagaił akademję prezes związku,
informując zebranych 0 programie

uroczystości. Chór alumnów semi-
narjum odśpiewał pod batutą p.
prof. Kalinowskiego hymn papieski,
a członek związku Stanisław Bohat-
kiewicz wygłosił referał p. t. „Ge-
neza władzy papieskiej".

W drugiej części akademji człon:
kowie związku odegrali sztukę p. t.
„Pielgrzymka do Rzymu” w7 sce-

“nach.
Na zakończenie zebrani odśpie-

wali hymn Akcji Katolickiej „My
chcemy Boga*.

Z MIASTA.
— Ćwiczenia minerskie, W dniu

10 bm pluton pionierów 6 p p. leg.
i kompanja 3 Baonu Saperow prze-
prowadzač będą čwiczenia miner-
skie połączone z wybuchami przy
niszczeniu lodu w rejonie Pospiesz-
ka—Wołokumpie.

RAWY MIEJSKIE.
— Prace nad układaniem nowego

prelim'narza budżetowego miasta zo-
stały w ogólnych zarysach już za-
kończone. Projekt nowego prelimi-
narza iest w stosunku dc obecnego
znacznie skromniejszy. Będzie to
najmniejszy z dotychczasowych bud-
żetów Wilna. W połowie bieżącego
miesiąca projekt nowego budżetu
zostanie skierowany na posiedzenia
miejskiej komisji finansowej, by w
marcu już trafić na plenarne posie-
dzenie Rady Miejskiej .celem osta-
tecznego uchwalenia budżetu. Jeżeli
zamierzony program prac samorządu
nie natrafi tu na jakieś niespodzie-
wane przeszkody, będzie to w dzie-
jach samorządu wileńskiego pierw-
szy i jedyny wypadek uchwalenia
budżetu w terminie ustawowo prze-
widzianym, t.j. przed dniem 1 kwiet-
nia.
— Znowu rozmowy w sprawie

komunikacji autobusowej. W: naj-
bliższych dniach mają być wznowio-
ne pertraktacje między przedstawi
cielami Saurera a Magistratem, Jak
wiadomo, podjęte przed miesiącem
rokowenia o unormowanie komuni-
kacji miejskiej uległy zerwaniu wo-
bec zasadniczej rozbieżności poglą-
dów obu stron na kwestję ckwiwa-
lentu, jaki mą otrzymać miasto z ty-
tułu powierzenia koncesji Saurero-
wi. Przedstawiciele tego osiatniego
twierdzą, że ponoszą stale deficyt
i nie są w stanie płacić wymaganej
przez Magistrat sumy, z drugiej stro-
ny Zarząd miejski twardo obstaje
przy swych żądaniach.

Spodziewać.się mimo wszystko

| Wilnie

strajkujący piekarze nie wpuszczali

publiczności, zamierzające, nabyć

pieczywo.
Policja w kilku punktach miasta

interwenjowała.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
—Projekt utworzenia w Wilnie

Giełdy mięsnej. Sfery przemysłowo-

Umiarkowane, handlowe rozważają sprawę urucho-|
mienia w Wilnie Giełdy mięsnej. |
Sprawa ta jest o tyle aktualną, iż
gdyby dojrzałą kwestja budowy w

rzeźni eksportowej, Wilno
posiadałoby również Giełdę mięsną,
$dyż z uruchomieniem 1zeźni eks-
portowej zwiększyłyby się nieza-
wodnie obroty handlem mięsem i
nierogcizną oraz bydłem. Następ-
nie dojrzewa sprawa eksnortu niero-
$acizny i bekonów do Rosji Sowiec-
kiej. Prowadzone od dłuższego czasu
pertraktacje z przedstawicieiami so-
wieckimi są już na dobrej drodze i
należy przypuszczać, iż w najbliž-
szym czasie sprawa ta ostatecznie
zostanie zdecydowana.
— Projekt budowy rzeźni ekspor-

towej w Wilnie odesłany został do
Ministerstwa Handlu i Przemysłu
które po szczegółowem rozpatrze-
niu i zapoznaniu się z kosztorysem
odpowiednio zaopinjuje.

Jak już podawaliśmy, projekt
budówy rzeźni eksportowej w Wil-
nie spotkał się z przychylną apro:
batą sfer przemysłowo-handlowych
m. Wilna,
— Nowe przetwórnie grzybów. Z

wiosna roku bieżącego na terenie
Wileńszczyzny powstaną trzy nowe
przetwórnie grzybów. Jedną z nich
poprowadzi spółka Polaków z Ame-
ryki,
7" Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie delegatów 106 kė!

L. 0. P. P. W Starostwie Grodz-
kiem odbyło się pod przewodnic-
twem p. v.-prezesa sądu apelacyj-
nego Plucińskiego zebranie delega-
tów 106 kół komitetu miejskiego
L. O. P. P. Na zebraniu dokonano
uzupełniających wyborów członków
zarządu na miejsce ustępujących,
poczem wysłuchane sprawozdania
skarbnika p. Kondratowicza. Wspo=
mniane sprawozdanie stwierdziło, że
od czasu powstania Komitetu Miej-
skiego ilość czionków stale wzrasta,
a zakres działalności wciąż się roz-
szerza. Po wysłuchaniu referatów
p. majora Kamińskiego i: dr. Bacze-
wicza, postanowiono utworzyć ,w
Wilnie bibljotekę dzieł z zakresu
cbrony powietrznej i przeciwgazo-
wej.

żę Koło „Maciejówek" urządza
dziś o godz. 5 w mieszkaniu p. B.
Cywińskiej przy ul. Słowackiego
16—4 „herbatkę towarzyską”, na
którą zaprasza wszystkie koleżanki
wraz z ich rodzinami.

ODCZYTY.
— (Chrześcijański uniwersytet

robotniczy. Dziś o godz. 7 wiecz.
w świetlicy Chrześcijańskiego Uni-
wersytetu Robotniczego, ul. Metro-
politalnn 1—prof. Skėrko, wyglosi
pogadankę dyskusyjną p. t. „O dnie
morza“, na ktėrą Ch. U. R. zapra-
sza szerokie warstwy pracujące.
Wstęp bezpłatny.

SPRAWY SZKOLNE.
— 681 świadectw maturalnych.

Kuratorjum Okręgu Szkolnego Wi-
leńskiego w ciągu ub. roku szkolne-
go wydało 681 świadectw miatural-
nych. W liczbie tej 416 świadectw
otrzymali mężczyźni, resztę kobiety.

Najwięcej świadectw wydano w
Wilnie bo aż 75 proc. ‚

* SPRAWY AKADEMICKIE.
Sod. Marjańska A—czek

USB. powiadamia swych członków,
iž dn. 8.ll, r. b, w lokalu „Lechji”,
ul. Bakszta 12 edbędzie się zebranie
tewarzyskie. Początek o godz. 7.
— Podsekcja szpitalna sodaii-

cji M. Akad—izek powiadamia, że
9 b. m. o gedz. 7 rano w kaplicy
M. B. Ostrosramskiej odbędzie się
Msza św. w intencji chorych chrze
ścjan w szpitalu żydowskim.

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Podziękowanie  Frezydjwa Arch. należy, że tym razem rokowania

uwieńczone zostaną pomyślnym re-|
zultatem. Zawarcie nowej umowy i,
unormowanie sprawy autobusowej|
położy niewątpliwie kres niedoma-
ganioni w komunikacji miejskiej,

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Przyjazd komisji ministerjal-
nej. Dziś przybyła do Wilna komisja
ministerjalna, którą w lzbie Prze-
mysłowo - Handlowej przeprowadzi
szereg narad w sprawach ogėlno-
gospodarczych.
— Przemalowanie szyldu. Z dn.

1 marca r. b. zlikwidowany zostanie

Państwowy Urząd Pośrednictwa
Pracy, a na jego miejsce powstaje

„Publiczne Biuro Pośrednictwa Pra-

cy w "Wilnie", które wszelkie czyn-

Związku „Caritas” składa bardzo serdeczne

podziękowanie Prześwietnej Kurj. „Meiro-

politalnej za łaskawe opłacenie pięciuset

obiadów w  Jadłodajni „Caritasowej” dla

najbiedniejszych.
Bóś zapłać!

PA
PULL S

INFLUENZA
ANGINA

POLSKIE TABLETKI

MAG:A BUKOWSKI
SSUKC. WARSZAWA

 
ności PUPP będzie załatwiało,' \

DŽIENNIK MILENSKĮ

Jałbrzykowskiego.
się w ramach uroczystości kościel-
|nej,

licznego duchowieństwa.

chalkiewicza,

łeczeństwa, Rady Archidiecezjalnego

 

Obchód imienin Arcypasterza.
Wczoraj Wilno katolickie obcho- były ze sztandarami.

dziło imieniny J.E, ks, Arcybiskupa- było do kościoła ponad 20 pocztów
Metropolity Wileńskiego Romualda sztandarowych wszelkich organiza-!

Obchód odbył cyj, a w tej liczbie również Stowa-

Naogół przy=

|rzyszeń Młodzieży Polskiej.
Odspiewaniem Te Deum Lauda-

Zrana o godz. 9 m. 30 w kościele mus zakończono nabożeństwo,
św. Jana ma intencję Arcypasterza|
J. E. ks. Biskup Kubicki celebrował sterz przyjmował w pałacu arcybi-|
|nabożeństwo pontyfikalne wasyście skupim życzenia. Składali je .przed-

Mszaśw. stawiciele społeczeństwa wileńskie-
odbyła się w obecności dostojnegogo, oświaty, organizacyj społecznych
Solenizanta, J. E. ks, Biskupa Mi-|i

Kapituły wiieńskiej, | chrześcijańskich związków zawodo-
duchowieństwa, przedstawicieli spo- |wych i inni,

Wkrótce po Mszy św. Atcypa-

katolickich, delegaci „Sokoła*,

Wieczorem zaś o godz, 5-ej J. E.
„Instytutu Akcji Katolickiej, organi- ks. Arcybiskupowi-Metropolicie zło-
lzacyj katolickich i chrześcijańskich żyła życzenia Rada Archidiecezjal-
związków zawodowych, które przy- nego Instytutu Akcji Katolickiej.

 

Życie gospodarcze.

Proces reprezentantów upadłego
kantoru wymiany N. J. Trocki i S-ka.

IM-ci wydział karny sądu okręgo-
jwego, pod przewodnictwem wice-
„prezesa p. Wacława Brzozowskiego,
rozpoznawał sprawę,
rach bankowych i handlowych obu-
dziła wielkie zainteresowanie,

Kupiec leśny Borys Kwarlac swe
|sprawy finansowe przeprowadzał
jza pośrednictwem kantoru wymiany
lp. Ł .N,J. Trocki i Ska',' która
|późnie; popadła -w ostrą kolizję z ko-
,deksem karnym, a za złośliwe i
|krzywdzące  klijentów bankructwo,
prakurutura ściga na drodze kainej
|reprezentantów tego kantoru.
№ 1929 r. Kwartac w kantorze

tym zdyskontował weksel in bianco
do 5000 zł. wystawiony na jego zle-
cenie przez niejakiego Ratomskie-
go.

Weksel ten Kwartac w dniu 1

| © WIĘKSZE UDOSTĘPNIENIE PRODUKTÓW PRZEMYSŁÓW. SKAR- lipca 1929 r. pokrył, jednak obligu

W wyniku współpracy nawiąza-
nej rcku ubiegłego między Izbą
Przemysłowo-Handlową w  Wiinie
a sierami przemysłowemi imnych
dzielnic, głównie Śląska, w sprawie
akcji podniesienia stanu gospodar-
czego Ziem Północno-Wschodnich,
powstała jak wiadomo, na terenie
Katowic specjalna Komisja Podnie-
sienia Gospodarczego Ziem Północ-
no - Wschodnich z ramienia której
Izba Handlowa w Katowicach ze-
brałaiprzedłożyła w. swim czasie
Izbie P.-H. w Wilnie szereg ma-
iterjałów, dotyczących zagadnienia

'

| Pierwsza jaskółka bolszewicka w Wilnie,
| W] najbliższym czasie

'przybyżjych z Moskwy przedstawi-
piel oddział Sowieckieś» Towarzy-

ZABAWY.
— Bal Morski zgromadzi w dniu

j10 bm w salonach Izby Przemysło-
„wo -Hzndlowej jak zwykle najwy-
tworniejsze sfery towarzyskie Wilna,

| Tradycyjnie tani i smaczny bufet
pod zarządem skrętnych Pań Gospo:
dyń oraz najlepsze zespoiy muzycz-
ne rokują zabawie zasłużone powo-
"dzenie Dorocznym zwyczajem każ-
da Pani, przybywająca na bal przed
godz. :2, otrzyma wiązankę żywego
kwiecia.
— Reduta artystyczna. Artyści teatru

muzycznego „Lutnia” w Wilnie urządzają w
salonach Kasyna Garnizonowego w sobotę
10 lutego, t. j. w ostatnią sobotę karnawa-
łową — dancinś  kostjumowy. Początek o
godz. 11 wiecz,
— Zabawa taneczna. W dniu 10 b. m.

w salach Klubu Towarzysko - Sportowego
Prawników: (ul. A, Mickiewicza 28m. 2)
odbędzie się zabawa taneczna, na którą
Zarząd Klubu i Koło Przyjaciół ,VI Wil
Drużyny Harcerek im. Konopnickiej
uprzejmie zapraszają wszystkich bywalców
Klubu i sympatyków harcerstwa. Początek
zabawy o godz. 9-tej. Czysty dochód z za:
bawy przeznacza się na letnie obozy har-
cerskie. Wstęp 2 zł, dla akademików 1 zł.

— „Rewelacja Karnawału”, W niedzie-
lę dnia 11 b. m. o godz 10-ej odbędzie się
drugi Dancing Rolników. W miłym lokalu
Zw. Urz. Kol. Słowackiego 11 przy dźwię-
kach doskonałego jazz-bandu. Goście bawić
się będą wesoło do rana. Wstęp 99 gr. (2)

 

 

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, 2 ostatnie

przedstawienia „Pana 2 Towarzystwa“
po cenach zniżonych. Dziś, o godz. 8:wiecż.
przedostatnie przedstawienie Hasenclevera
„Pan z towarzystwa” Ceny zniżone,
— Premjera w Teatrze na Pohulance,

W sobotę o godz. 8 wiecz. premjera głośnej
sztuki współczesnej, węgierskiego autora
Feketego „Pieniądz to nie wszystko”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. „Nitouche”,

Dziś w dalszym ciągu operetka Herve „Ni-
touche"”. Dzisiejsze przedstawienie przezna-
czone dla Garnizonu wileńskiego.
— Jntrzejszy wystep Hanki Ordonówny.

Jutro czarować będzie potęgą swego. talen-
tu urocza pieśniarka H. Ordonówna. Nowy
bogaty program składa się z 18 numerów.
Będzie to ostatni pożeśnalny występ przed
wyjazdem H. Ordonówny do Egiptu i Pale-
styny. Zainteresowanie clbrzymie.

— Poranek dla starszych dzieci i mło-
dzieży w „Lutni*. 'W najbliższą niedzielę
odbędzie się premjera współczesnej ko-
medjo-bajki „Staś - lotnikiem*. Niezwykle
ciekawa treść, przepiękny sklep z zabaw-
kami, lecący w przestworza aeropian, pozo-
stawi niezatarte wrażenie. W balecie pri-
mabaleriny Góreckiej wystąpi w efektow-

młodziutka tancerka
czątek o godz. 12.30. Ceny miejsc zniżone
od 25 gr.
— Teatr-Kino Rozmaitości, Dziś

„Fijołkowaty Fijolek“. (Pocz. seansu o g. 4).

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, da!a 8 lutego.

7.00: Czas. Muzyka 11.50: Muzyka po-
pularna (płyty). 11.57: Czas 12.30: Kom.
meteor.
monji.

 

15.15: „Strażactwo na ierenie woje-

„Udogodnienia w codziennej pracy kobiet”,
odczyt. 16.55: Pieśni. 17.20: „Serce moto-
rem sportų“ — wywiad. 18.00: Odczyt.
18.20: Słuchowisko. 1900: Skrzynka poczto-
wa. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40: Kom
sportowy. 20.02: Koncert karłowiczowski.
21.45: Koncert życzeń (płyty). 22.45: Mu-
zyka tan. 23.00: Kom. meteor.

Piątek, dnia 9 luteżo
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka po-

pularna (płyty). 12.05: Koncert. 12.30: Kom.
meteor. 15.15: Pogadanka L.O.P.P. 15.40:
Koncert dła młodzieży (płyty). 16.10: Utwo-
ry Roberta Schumanna (płyty). 16.40: „Ele-
mentarne formy muzyczne” — pogad. 16.55:
Koncert solistów. 18.00: „Legenda o Bia-
łym Domu w Zakopanem” odczyt.
18.20: Koncert muzyki polskiej. .19.15: Ode.
pow. 19.25: Feljeton aktualny, 19.40: Kom.
sport. 20.02: Pogad. muzyczna. 20.15: Kon-
cert symłoniczny. 22.40: Muzyka taneczna.
23.00: Kom. meteor, 

zostanie „stwa Turystycznego „Inturist”.
otwarty w Wilnie przez specjalnie  danien: oddziału będzie propaganda

 
nych tańcach i kostjumach utalentowana,|„Paradę rezerwistów” trudno zaliczyć do

Ksenia Rubom! Po-| filmów

do- | dzi: г › ści. 0- ,prawdziwyci
skonały film „Białe niewolnice". Na scenie|Sjelański wyszli zupełnie bezbarwnie, Man-

12.33: Poranek szkolny z Filhar-

wództwa wileńskiego” 15.40: Koncert
16.10: Audycja dla dzieci* „Przygoda |.
Houcka' — p/g Marka Twain'a. 16.40:

TELIZOWANYCH ZIEMIOM PÓŁNOCNO - WSCODNIM.

większego udostępnienia Ziemiom
Wschodnim produktów  górnictwą i
artykuiów przemysłowych
lizowarych i zsyndykalizowanych,
takich jak żelazo i wyroby z żelaza,
nawozy sztuczne, węgiel 1 węglopo-
chodne, cukier, różne wyroby che-

skarte- |

jnie otrzymał, ponieważ kierownicy
kantoru oświadczyli, iż weksel ten
chwilowo zawieruszył się i po odna-
lezieniu będzie zwrócony.

Od tego czasu upłynęło trzy lata.
'Kwartac zapomniał o tej sprawie,
'gdy 17 sierpnia 1932 r. powiadomio-
ny został telegraficznie przez nieja-
kiego Szymana Kaszuka, iż w jego

miczne i t. d. W dalszym ciągu spra- posiadaniu znajduje się weksel na
wą tą zajmowała się specjalna Pod-
komisja na terenie Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Wilnie, Wyniki
ptac wspomnianej Podkomisji zosta-
ły ujęte w obszernym memorjele, któ
ry Wileńska Izba P. - H. przesłała
Izbie Katowickiej.

Za-

i urządzanie wycieczek zbiorowych
do Rosji Sowieckiej.

Rezpiętość cen
"w Pelsce.

Najjaskrawszym dowodem nienor-
malnych stosunków gospodarczych,
które panują na ziemiach polskich i
wadliwej struktury handlu artykuła-
mi spożywczemi, jest niezwykła roz-
piętość cen na produkty spożywcze
w różnych miastach Polski,

Według danych urzędowych na
dzień 1-go stycznia bieżącego roku
wynika, że np. cena ziemniaków w
różnych punktach Polski waha się w
granicach od 3,75 gr. do 8 zlotych.!
Warszawa wykazuje cenę środkową
5 złotych, Brześć nad Bugiem naj-
niższą, a Lwów najwyższą.
Mąka pszenna: Warszawa. Wilno,

Baranowicze i Gdynia "wykazują
wspólną cenę 45,5 złotych. Pińsk,
Drohobycz i Żyrardów 40 złotych.
Katowice, Bielsko, Tarnopol i Gro-
dno 35 zł. Łódź 32 zł. Białystok 29 zł.

Mąka żytnia: Żyrardów 28 zł.
Gdynia 27.5 zł, Pińsk, Katowice i
Lwów 25 zł., Kraków i Warszawa
24 zł., Baranowicze i Łódź 22 zł.
Wilno i Poznań 21 zł, Włocławek i
Toruń 20 zł.

Zjawisko ujawnione przez po-
wyższe cyłry świadczy o głębokiej
chorobie ustroju gospodarczego,
gdyž niczem jak tylko grą miejsco-
wych spekulantów można wyjaśnić i
taki fakt, jak np. zrównanie cen na
mąkę w przemysłowym okręgu ka-
towickim i w rolniczym Pińsku, Cho-
robę tę usunąć może jedynie daleko
idąca racjonalizacja handlu.

Na srebrnym ekranie,
„PARADA REZERWISTÓW”.

„HELIOS".
Komedja filmowa, farsa reżyserji Wa-

szyńskiego, którego znamy zresztą z szere-
gu lepszych o całe niebo filmów. Całą sy-
tuację ratuje świetny rasowy komik Dym-
sza. Naturalnie jego zdolności tutaj nie zo-
stały wyzyskane w całej pełni, jednak jest
cały szereg pomysłowych „gagów* i dow-
cipnych sytuacji stworzonych przez Dymszę.
Pozatem- scenarjusz. nad. wszelką miarę
naiwny, reżyserja więcej niż przeciętna.
Widać, że w tym roku reżyser Waszyński
miał za wiele pracy i nie mógł poświęcić
więcej uwagi realizacji tego filmu. Sądzę
jednak, że mimo ustalonej reputacji najzdol-
niejszego reżysera w Polsce, należało mu
zatroszczyć się o podtrzymanie tej opinji.

 

odtrzymujących tę reputację. Gdy-
by nie Dymsza to byłby kicz nad kicze, bo
i reszta wykonawców nie pokazała swoich

walorów filmowych. Walter,

kiewiczówna, świetna w „10 proc. dla mnie”
tutaj nie podniosła .się ponad poziom sta-
tystki, Nawet jej miły głosik wydał się ja-
kimś chropowatym.

Nad program miła groteska „Frigo w
barze”, który odwiedzają, naturalnie skary-
katurowane, świazdy filmowe. Najlepiej
udały się karykatury Flipa i Flapa i Fre-
dric'a Miarsch'a. '

-_ Spectator.
 

Z ZA KOTAR STUDJO.
Piątek symfoniczny.

Miłośników muzyki symfonicznej czeka
miła niespodzianka w piątek, dnia y bm, Na
wieczornym koncercie symfonicznym, trans-
mitowanym o godz. 20-ej z Filharmonji
Warszawskiej wystąpi znakomity kapel-
mistrz rumuński Jerzy Georgescu, który
zdobył sobie wśród melomanów polskich
powszechne i zasłużone uznanie.  Solistką
wieczoru będzie wybitna pianistka polska
z młodszej generacji, p. Wanda Piasecka.
w PREStrauss, Mozart i Chopin.

spółczesna literatura francuska.
W. przerwie koncertu SC

około godz. 21 popularny prelegent działu
literackiego p. Ramas Zrobówież wygłosi
feljeton, poświęcony najnowszej literaturze
francuskiej. Prelegent omówi syntetycznie
plon beletrystyki francuskiej z roku ubie- głego, wprowadzając w ten sposób słucha-
czy w kurs najciekawszych dzieł przodują-

5000 zi. i wzywa go jako indosanta
do bezwłocznego wykupienia,

Zaskoczony tem Kwartac wystą-
pił z pretensją do reprezentantów
kantoru, którzy stwierdzili na pi-
śmie, iż weksel ten został już opłaco-
ny, a całe zajście polega na nieporo-
zumieniu.

Mimo to Kaszuk weksel sprote-
stował i już 20 sierpnia przystąpił
do ściągania należności z niego przez
komornika.

Pokrzywdzony Kwartac sprawę
skierował do urzędu prokuratorskie:
go, który pociągnął do odpowiedzial-

Władze policyjne w Wilnie otrzy-
mały 'ist od niejakiego Br, Kowal-
skiego z Płocka, który prosi o wyto-
czenie mu sprawy za kradzież z
włamaniem, dokonanej w 1929 r.
przy ul. Lwowskiej.

— Kradzież sanek Z podwórza domu
przy ul. Przyjaźń 25 skradziono p. Szczy-
głowi Michałowi sanki. Za sprawcami kra-
dzieży Wincentym Rabcewiczem i Witol-
dem Marcinkiewiczem wszczęto poszuki-
wania. M

WYPADKI
— Zamach samobójczy służącej. 23-letnia

służąca Bronisława  Stasiewiczówna (ul.
Bakszta 15) usiłowała się utruć jakąś nieu-
staloną trucizną. Stasiewiczównę umieszczo-
no w szpitalu Sawicz w stanie niebudzącym
obaw o życie.

Wzorem lat ubiegłych Komitet Domu

Bilety w cenie 4 zł. | akademickie 2
wejściu
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Warszawa
Pod powyższym tytułem „oby-

watel“ Wacław Sieroszewski, aktu-
alnie prezes Polskiej Akademji Lite:
ratury, zamieścił w nr. 53 Strzelcą z
r. 1933—wspominki z czynów swych
w roku 1918,

Jak pisze, pełnił wówczas w rzą-
dzie Lubelskim obowiązki kierowni-
ka propagandy. 10-go lisiopada Da-

lasów" i polecił mu natychmiast wy-
jechać do Wiarszawy, aby ją poru-
szyć i popchnąć na stronę „rządu lu-
belskiego“ — chodziło tylko o agita-
cję. Jednakże gdy Sieroszewski sta-
nął z raportem przed gen. Šmiglym,
ten zamienił cel jego podróży polecił
mu mianowicie pchnąć Warszawę do
czynu. Zmobilizować P.O.W. i Niem-
ców rozbroić. Wacław Sieroszewski,
posłuszny rozkazom „mając pełno-
mocnitwo w kieszeni, a pod „siedze-
niem w aucie 50 kg. dynamitu" —
ruszył na Wiarszawę.

W, berlińskiej szkole nauk poli-
tycznych wygłosił w tych dniach cie-
kawy wykład o biologicznej przysz-
łości narodu niemieckiego znany ra-
sista niemiecki dr. Conti, który na
wstępie zanalizował dawniejsze ро-
glądy na problem biologicznego roz-
woju narodu, aby podkreślić potem
nieśmiertelne, chociaż narazie nie-
udowodnione zasługi hitlerowskiej
rewolucji na tem polu.

Naród podług dr. Conliego musi
bezwarunkowo zaginąć jeżeli prze-
jawia się stały upadek liczby uro-
dzin i jeżeli zanika uświadomienie
rasowe. Dzisiejsza struktura ludno-
ści niemieckiej pod względem biolo-
gicznym nie jest zdrowa i tylko no-
we Niemcy ludność odwrócą od prze-
paści.

. Jeżeli porówna się trzy generacje
niemieckich przywódców, można z
rozwoju ich wysnuć chrakterystycz-
ny wniosek. Chodzi tu po pierwsze
o Niemcy cesarza Wilhelma I, dalej
Niemcy cesarzą Wilhelma II, a
wreszcie Niemcy, po przewrocie
1918 roku. cej dziś twórczości, W roku 1900 urodziło się w Niem

'

ktėra w sie-!

KRONIKA POLICYJNA.

Tradycyjny <śledż» w ostatni wtorek karnawałowy
13:11 we wtorek ostatni w salach Georges'a pocz. og.
cji wesołe zakończenie karnawału, jak również cel: przyjście z pomocą siero-
tom zostającym pod opieką S. S$. Serafitek przyciągną niewątpliwie całe ba-

wiące s'ę Wilno.

szyński wezwał autora „Na kresach |.

ności karnej kierowników kantoru
„wymiany w osobach Lejby Wajnsztej
Ina i Szeftela Gurwiczą oraz Szymo-
na Kaszuka.

Później jednak oskarżenie w sto-
sunku do Kaszuka zostało cofnięte,
ponieważ ten kategorycznie  twier-
dził, iż weksel sporny otrzymał dn.
18 grudnia 1931 r. na zabezpieczenie
udzielonej Gurwiczowi pożyczki w
listach zastawnych Wil. Banku
Ziemskiego,

Wczoraj więc na ławie oskarżo-
nych zasiedli Wajnsztein i Gurwicz,
których bronili mec. mec. Petrusze-
wicz i Engel. Z-powėdztwem cywil-
nem i w charakterze oskarżyciela
posiłkowego wystąpił Borys Kwar-
tac, który akcję popierał przez mec,
mec, Eydrygiewicza Andrejewa i
Marcinowskiego

Oskarżeni do winy przywiaszcze-
nia pokrytego w swoim czasie we-
ksla i puszczenia go ponownie w O-
bieg nie przyznali się. Twierdzili, iż
omawiany weksel odstąpili Kaszu-
kowi przed spłaceniem przez Kwar-
taca, a kiedy został pokryty, zawia-
domili o tem Kaszuka,

Когргама  odznaczala się na-
miętną polemiką stron, w czasie któ-
rej nie szczędzono sobie wzajem-
nie dosadnych epitetów.

Po przemówieniach podprokura-
tora p. Dowbora, oskarżycieli posił-
kowych i obrońców, sąd udał się na
naradę

(W rezultacie sąd uznał winę obu
oskarżonych za dowiedzioną i ska-
zał zarówno Wajnsztejna jak i Gur-
wicza na osadzenie w areszcie na
przeciąg jednego miesiąca każdego.
Wykonanie kary zawiesił na 2 lata,
Na wniosek prakuratora sąd zmie-

nił ostetnią część orzeczenia i sto-
sując ustawę amnestyjną kary cał-
kowicie darował. Kos.
 

Samooskarżenie o kradzież przy ul. Lwowskiej
Kowalski podaje w liście naj-

drobniejsze szczegóły kradzieży i
śledztwa, zaznaczając nawet, iż
podczas pościgu zgubił czapkę cy-
klistówkę, znajdującą się w posia-
daniu policji.

Ostrzeżenie.
1 Od pewnego czasu na terenie Wiina i
'woj. Wileńskiego grasuje niejaka Eugenja
Błażewiczówna,-która podając się za moją
krewną wyłudza pieniądze, bądź zaciąga na
mój rachunek zobowiązania materjalne.

Wobec powyższego oświadczam, że za
żadne zobowiązania tej osoby nie odpowia-
dam i ostrzegam przed jej oszukańczą dzia-
łalnością.

Ks. Wacław Grabowski.
Mejszagoła, 7.11 1934 r.

 

  

  

  

Sw. Antoniego organizuje zabawę w dn.
-mej. Znane z trady-

zł. dostać moźna u pań gospodyń i przy
na sale.

zagrożona.
Napad na Niemców według jego

planów, miał się odbyć 11 listopada
w nocy. Jednakże plany Sieroszew-
skiego uległy zmianie, bowiem ko-
mendant już był w Warszawie. Gdy
Sieroszewski stanął przed komen-
dantem, ten mu powiedział — , Je-
steś pewnie bardzo zmęczony”. idź
do domu i połóż się spać '.

Tak więc szeroko zakrojone pla-
ny  „obywatela“  Sieruszewskiego
spaliły na panewce i jakie to szczę-
ście, bowiem, jak kończy Sieroszew-

Piłsudskiego oszczędziły, Warszawie
walk, trupów i gruzów, gdyż rozkaz
Śmigłego byłbym święcie wypełnił".

Niewiedzieliśmy maprawdę  do-
tąd, co wówczas groziło Warszawie
i co byłoby się stało, gdyby Siero-
szewski nie otrzymał polecenia wy-
spania się! Byłyby trupy i gruzy —
strach pomyśleć!... $ 

 

W roku 2000 tylko 30 miljonów Niemców”-
czech 2 miljony ludzi, w roku 1932
urodzin „było nie więcej jak tylko
980.000, W ostatnich latach nadwyż-
ka wytosiła 200 000 do 300.000 żywa
urodzonych. Jest to fakt przygniata-
jący, bowiem musi tu być uwzględ-
niany wiek narodu niemieckiego.
Przeciętną granica leży stosunkowo
wysoko, tak, że w przyszłych latach
należy liczyć się z wrostem ludzi

śmiertelność wynosi 11 na jeden ty-
siąc. Za trzydzieści lat przeto w
Niemczech będzie dwa razytyle ile
obecnie 65-letnich, a gdyby rozwój
ten miał iść w tym samym kierunku
i tem samem tempem, liczba Niem.
ców w roku 2000 zmniejszy się do 30
miljonów. 33

Dr. Conti wypowiada się prze-
ciwko poglądowi, że upadek liczby
urodzin można przypisać tylko przy-
czynom gospodarczym, ;

Popierajcie Polską Macierz
: Szkolną. ! 

ski tylko „przyjazd i mądra polityka”

starych, ponieważ z drugiej strony_

ci
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ZKRAJU.
25-lecie kapłaństwa J. E. ks. Biskupa Bukraby

- MZPIENNIE MILSNSKI

Ruch wydawniczy.

 

BOCZNE DRZWI. | Glełda

BARANOWICZE (Pati. W+związ-
ku z 25-leciem kapłaństwa księdza
biskupa  Bukraby, duchow.eństwo
rzymsko-kat, na terenie powiatu

Kary za ukrywanie
Urząd Zdrowia, przy Urzędzie

Wojewódzkim w Wiilnie za pośre: |
dnictwem. starostów i wójtów po-|
wiadomił ludność wiejską, iż ukry-|
wanie choroby zawaźnej i nie mel-
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iarą rzęsienia ziemi w ndjach H ® £ ® A н 4 $ = 3% > | ubie я

NAdRodaiok pale Rilka t9akbv GB V oa oz „ważęspy to jednak szósty raz trafię! Gdy wia- (piątki), 4,67 (dziesiątki). Czerwonce 1,05.
lsamem tylko mieście Monghyr zginęło oko- EaSietki zwrócił pewien pan, tóry wyraźnie rolomna para stąd wyjdzie, wtedy będę Pożyczka budowlana 42,75.  Dolarėwka

: : "o 1508 ludzi. Pod gruzami fabryki tytoniu zdenerwowany przechadzał się przed kasą, strzelać... 53,75. Inwestycyjna 108,75. Stabilizacyjna

urządziło akademie, naktórych BER tem miešcie sgo śmierć 400 po tam i nazad, Wzrok jego był dziki, usta Dyrektor kina nieco przybladi, ujrzaw- ainas, ona S Wa

gram złożyły się: przemówienia oko- Mies A kurczowo zaciśnięte, twarz blada, jakby szy istotnie w ręku gościa błyszczący re-| _ WARSZAWA (Pat) Giełda. Dewizy:
licznościowe, deklamacje i CZĘŚĆuroczo położoną u stóp Himalajów. W gru- maska Lon Chaney. Zauważył go również wolwer. Błyskawicznie ocenił sytuację: za- Belgja 123,75—124,06—123,44, Gdańsk 172,80
koncertowa. | zach legł tu letni pałac gubernatora Ben- dyrektor kina i zaniepokoił się. Zdobył się wezwać policję? zawiadomić Pogotowie Ra- Sa ni Holandja 356,55—357,45—

| galu : ; ь „wreszcie na odwagę i zagadnął nieznajo- tunkowe? Nie! Przedewszystkiem naležy Jorl gey" ojae rr L
chorób zakaźnych | . Dopiero obecnie nadeszły do Europy mego: zapobiec skandalowi. Uśmiechnął się więc 5,52—5,55--5,49. Paryż 24.88 3401 24.79

: | katastrof ei ias, IS veikiai p — Pan sobie czegoś życzy? Możemy pa Słodko do zdradzonego męża i rzekł bardzo, Praga 26,24—26,30-—26,18. Sztokholm142,50
A PZ |-—143,20—141,80. Szwajcarja 171,96—172,39+

sobą kary aresztu 1 grzywny. „"numer „Ilustracji Polskiej”. W tym samym

Ze względu na częste wypadki numerze znajdą czytelnicy zajmujący re-

zachorowań na choroby zakaźne, portaż z Paryża o słynisym dyrektorze fry-

władze ostrzegają, iż kary aresztu Zury kobiecej Antoine Cierplikowskim, ©

: : "P jego instytucie pięknośc: oraz o jego pała-

sięgają od 2 do 8 tyg. zaś grzywnycu. Myśliwych zainteresują niewątpliwie

nu sprzedać bilet za połowę ceny, gdyž

pierwsza część programu już się skończyła.|
— Powiem panu prawdę, $dyż mam do

pana dziwne zaufanie — odezwał się nie-

znajomy,

dowanie jej władzom pociąga

Smierć pijanego w studni.

za |od 100 do 1000 zł. !
| polskiego wyżła”.
rozważania na temat „dlaczego nie mamy

Uzupełnieniem  obfitego M

w treść numeru jest maóstwo zdjęćaktua|- , "€monjt l

nych' z kraju i całego świata, oraz zwykłe| — Otóż oczekuję na moją żonę. — Ona,

— Ależ proszę bardzo? Tylko bez ce- ;ratora iilmowego. Za chwilę w przedstawie-

щ jmie:RE я > н |—171,53. Wiochy 46,67—46,79—46,55. Ber-N : pan u 802 a spoK“ Hin w obr. nieofic. 210,10. Tend. niejedno-
„łaskawy panie. Najlepiej przy kasie. Stąd| lita.

zobaczy pan wszystkich wychodzących.
Poczem pobiegł szybko do kabiny ope-

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 42,10. Inwestycyjna 109,25. Inw. ser.
113,50. Konwersyjna 58. 6 proc. dol. 66,50.

a Al | Dolarówka 53'/+—53,75. Stabilizacyjna 57,75
niu dźwiękowca nastąpiła przerwa i nagle; —57,38. 7 proc. L. Z ziemskie dol. 42,25—
ku zdumieniu całej publiczności, szczelnie 42: drobne: 42,50. 4 proc. ziemskie 41,75.

GŁĘBOKIE (Pat). Wie wsi Sza-
neboje, gminy głęboskiej, w dniu 5
bm. utonął w studni mieszkaniec tej|
wsi Aleksy Szanebojko. Okolicz- |
ności, w których miał miejscesko-|

 

Są flagi--niema koszul
W „Zielonym Sztandarze“

tamy:
Sanacja, przeprowadziwszy „wy-,

bory' samorządowe i. osadziwszy
swoich ludzi na posadach sołtysów,|
zaczyna gospodarować na sposób|
sanacyjny. Gospodarka ta zaczynaj
się od zakupywania dla wsi chorą-,
świ (tak zwanych „flaś”). ktore ma-
ją być wywieszane w dzień rozmai-|
tych „galėwek“. |

Z powiatu zamojskiego np. dono-

czy-

szą nam, że sołtysi nabyli już dla wsi nie powiewać na masztach w dni przez rzekę Wilję dostało się 5 ucie- |

200 „flag“, ktėre będą wywieszane

 

TEATR - KINC

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA—

—Ostrobramska 5
: uwaGA.

 

Już dziś. Potężny sukces prod. francuskiej 1934 r.

= TANCERKI
Buenos-Ayres
W roli gł piękna włoszka DITTA PARLO.

us
a.
 

c 3 ;działy stałe, jak odcinek powieści Ossen-

szczęśliwy wypadek, nie są dotych- dowskiego, nowela, mody, humor, strona

czas należycie wyjaśnione; Jedno |ałoczieży,.. pa czytelników, rozrywki

i i ści, iż Szane- umysłowe i t. d. ы
nie ulega wątpliwości zane” | mytracę Polską
ъ Р nabywać można u
bojko w krytycznym momencie znaj- 3 ;

; й z „wszystkich  kolporterów
dował się w stanie opilstwa. | „Dziennika Wileńskiego",

įstowa 1.

na specjalnych masztach (słupach)
ustawionych we wsi. Poraz pierw-
szy flagi te były wywieszone już w
dniu 1 lutego jako w dzień imienin
Prezydenta Mościckiego.

Do dnia 19 marca, t.j. do dnia
imienin marsz. Piłsudskiego, ma już
być podobno większość wsi zaopa-
trzona w „tlagi”.

Ludzie chodzą obdarci w łach-
manach, koszul nieraz nie mają naj Z Wilejki donoszą, iż w rejonie
grzbiecie — za to „flagi* będą dum- Kamienia na teren polski łodziami

'Łyngmian nocy wczorajszej kilku

iników litewskich. Poniewaz prze-

_kinierów z terenu Białorusi sowiec-„urzędowych imienin",

 

Film który na ekranach Londynu, Paryża, | Warszawy, wywołał niebywały entuzjazm. Ostatnia dwa dni do piątku dn.
9 li-włącznie. Wobec rekcrdowego powodzenia Ostataie dwa dni

BIAŁĘ NIEWOLNICE Dancingu
w rol. gł. Barbara Stanwyck i Ricardo Cortez oraz najnowsze dod. dźwiękowe.

arcywesoła komedja
w | akcie.«FiIJOŁKOWATY FIJOŁEK»

W SOBOTY I NIEDZIELE BEZPŁATNY DANCIKG.

 

DZIŚ. Największy flim

="
2

JOHN BOLES I Marg.

 

i w administracji
Wilno, ul. Mo-|

 

ARCYDZIEŁO REKORDOWEGO POWODZENIA

zaledwie
Wczoraj

 

jtu jest w pańskiem kinie. Siedzi z przyja-
cielem swoim i wyobraża sobie, że ja o tem

| nie wiem! Ale ja wiem wszystko! I mam już

tego dość! Pan mnie rozumie?

— Oczywiście...
į — Widzi pan ten rewolwer? Ostro na-

CET I TI I IIS zcchciala jeszcze przed zakończeniem pro-

Z POGRANICZA.
ROZBROJENIE TRZECH STRAŻNIKÓW! LITEWSKICH.

Ze Święcian donoszą, iż w rejonie mytnicy ukryli się w lasach, zarzą- starszych panów, trzy również sędziwe
dzono za nimi pościg. Dwóch prze-

przemytników rozbroiło t.zech straż: mytnizów ujęto po stronie polskiej.|
„Są to Czbis i Kaloszyc.

PIĘCIU UCHODŹCÓW Z BIAŁGRUSI SOWIECKIEJ.

kiej. Wśród zbiegłych znajauje się
Polak Jachimowski Bolesław.
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estatnich lat.

SULLAVAN.

R Suomaj pożyjacien?

CIĄGNIENIE
Mie odkładaj, pamiętaj dobrze adresy najszczęśliwszej kolektury w Pelsce

Wilno, Niemiecka 25, trl. 13-17, P. K, O. 80928
Centrala: Warszawa, Nalewki 40, Oddz. Freta 5.

į Si R į „|4i pół proc. ziemskie 51,25—52,50. 5 proc.
wsalę, ukazał się na ekranie na warszawskie 65,25—65. 8 proc. aa

,stępujący zapa: skie 55—54,38—54,50. Tendencja dla poży-
ł „W przedsionku kinoteatru oczekuje czek ; niejednolita, dla listów przeważnie
pewien pan, który chce zastrzelić swą żo- | ALASCE B с В

jaę, obecną na przedstawieniu ze swym apeio Štaraekaias MARIOT
/przyjacielem. Dla uniknięcia tych przykrych Dolar w obr. pryw. 5,51. & sr
komplikacyj, uprasza się .ową damę, aby | Rubel: 4,63 (5-ki), 4,67 (10-ki).

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
larowa 68. Dillonowska 82,75. Stabiliza-
cyjna 91%/s. Warszawska 60. Śląska 60,25.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 7 lutego 1934 r.
Za 100 klg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,60—

14,75. Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,75—35,
żytnia 55 proc. 25—25,25, żytnia razowa 19.

Ceny orjentacyjne: Żyto Ist. 15,10—
15,50. Pszenica zbierana 21—22. Jęczmień
na kaszę zbierany 13—14. Owies st. 13—
13,50, zadeszczony 12—12,50. Mąka żytnia

| sitkowa 17—17,25. Gryka zbierana 20,50—
121, Siano 4,50—5. Słoma 3—3,50. Siemię
„Iniane 90 proc. 39—39,25. Otręby żytnie
| 10—10,25, pszenne grube 13—13,50, pszenne
| cienkie 11—11,50, jęczmienne 9.

Len — bez zmian.

| GEPRZOWNNZ 595SNOROSIA

dAkuszERKi B
"AKUSZERKA |

M. BRZEZINA
przyjmuje,  Przeprowa<
dziła się Zwierzyniec,
Tom Zana na lewo Ge-

, dominowską ul. Grodzka
| 27. W. Z. ar. 3096,

AKUSZERKA

Smiatowska
sy A przeprowziriła 514

4 | 8 ul. Orzeszkowej 3—12
16 KOI) iróg Mickiewicza)

* 0") samże gabinet kosmetycz-
| Ay, usuwa zmarszczki, bro
dawki, kurzajki | wągry.
W. Z. P. 48. 8323

$gramu wyjść z teatru bocznemi drzwiami”.

Następnie film potoczył się dalej i|

wkrótce nastąpił tradycyjny happy end.

| Gdy jednak światło zabłysło, w przepełnio-
inej dotychczas sali, wstało powoli czterech

matrony i jakiś piętnastoletni podlotek,

Reszta publiczności wyszła bocznemi|

drzwiami.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.
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1/4 losu 10 zł.

H. MINKOWSKI

 

|| PRACA

 

„il

` Nadprogram znakomity. Doskonały nadprogram.

a

EE Dziś Rewelacyjna Premjera!

==, |"«BoryskKarloff 5r-O© з |иВогу< Каг 1ОТЕ „.. Potwór-Orangutang
| ® w niesamowitem arcydziele 46 68
Te 3 najnowszej produkcji 1934 r. fi —
© ав p. t: ” the tj. gg
*> Film dia Iudzi o mocnych nerwach  NIE BYEO—NIEMA -NIE BĘOZIE filniu, w którym mistrz charakteryzacji BORYS KARLOFF
ж stworzył by tak kapitelaą kreecję. Czarujący egzotyzm. Katastrofa olbrzymiego pe na pełnem morzu. Drematyczne walki

Emre) z drapieżnikami. Djabeł-Małpa Film grozy, bohaterstwa, wstrząsejących sensacji. $eanse o g. 4, 6,8 I 10,30. W soboty I niedzieie

 

CAŁE WILNO

UEI

 

PLACE do sprzedania

SPIEWA przebojową
piosenkę „BARBARA z najwspa:
nialszej polskiej komedji wojskowej Parada Rezerwistów
Mankiewiczówna—A, DYMSZA,—W. WALTER,—SIELANSKI, nuzyx Dane.

od godz. 2-ej p. p.

Najnowsze zdobycze techniki — koncert gry aktorskiej| Spieszcie|

w śródmieściu
przy ul. Zawalnej róg Poznańskiej;

cztery parcele budowlane o powierzchni 700 — 1000 metrów
kwadratowych w cenie 10—20 zł. za metr—sprzedają/się do dnia

1 marca r. b.
Informacje w Zarządzie Konkursowym Masy Upadłościowej

b. Wileńsk. Banku Roiniczo-Przemysłowego
zauł. Montwiłłowski 15 w godz. 5—7 wiecz.

  

rea na

 PEPECYTR SKA "OLAWORKER” я ki L D ia:

Mieszkania POSZUKUJĘ | raj <yniam żerai.
i]pokoje į

5 pokojowe do wynaję-
cia. Informacje ul. Do-
minikańska 8 m. 2, lub
u dozorcy. 387—2

Mieszkanie
3-ch pokojowe Z wygo-
dami do wynajęcia S-to
Jeńska Il. 403

5cio pokojowego sio-
necznego mieszkania ze
wszelkiemi wygodami na
1 piętrze z frontu przy
ul.  Mickiewicze, zgło-
szenia do Adm. „Dz. w.*
pod „mieszkanie“. — 395

Witaminy.

— Kaslu,”a jak bę-
dziesz przyrządzać, ja-
rzyny, to tylko oczyść
je dobrze i wypłucz kil-

dej jaizynie pełno wita-
min.

——

Кв
AOLче

Dom murowany
зрггеазт niedrogo ul.
wiwulskiego Mr. 26 — 1.

40;2

UW

si Am  
TYLKO TAM CZEKA CIĘL pa
 

FMiłość i powodzenie pozyskasz używając wody
kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKS
Przemiły długotrwały

POL

OTIS"

zapach, Dela 40 gr.
ECA

WŁADYSŁAw ihUBIŁŁO, |
skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.,

Tatnże mydło i wszystkie dodatki de prania
bielizn:

2 miesięczny
wiiczek

do sprzedania. Królew- |
ska 6 m. 7. 399—1

Sklep
spożywczo - mleczar-
skl w centrum, dobrze
prosperująsydo
sprzedania z powodu
wyjazdu. Adres w Aa
ministracji „Dz. Wil."

ETZ DZK

Polowania.

Więcek I Wacek wybra-
ll się na polowanie wi:
cek wystrzelał już spo-
ro dziur w powietrzu.

Przebiega zając. Wicek
wymierzyłi.
— Ależ Więku, zapo-

mnlaleš nabic dubeltėw-

 

 

i
!'
-

ly.

kę! — woła Wacek.
— Psst, росо оп ma

o temwiedzięć,

i RÓŻNE |

D.H. K. RYMKIEWICZ,
Wilno, Mickiewicza 9,

poleca w wieikim wybo-
rze ceraty, chodniki, dy-
wany. linoleum krajowe
i zagraniczne. Posezono-
wa tania wyprzedaż śnie-
śowców i kaloszy. Ceny

bardzo niskie.

Spolnika-czką z udzia»
iem w pracy przyjmę do
pewnego inieresu. Kapi-
tat potrzebny do 610 zł.
Zgłosić się do Biura O-
gioszeń E. Sobola, Wi-
leńska 8 od 4—5.

URALA
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 4 Paulo. Z-k Do-
broczynny Nr. 5, pok. 14,
Marja B. Ofiary można
składać w Administracji
„Dzien. Wil* lub bezpo-
średnio pod adresem.

 

Dobrym sercom na-
szych czytelników pole-
camy nieszczęśliwą Ana-
stazję Łusaszewiczową
znajdującą się w skrej:
nej nędzy wrez z małem
daieckiem. Obecnie znaj-
dują silę w Domu No-
ciegowym dla Kobie:.
Łaskawe ofiary prcsimy
składać w Aaministracji
„Dz. Wil.” lub pod jej
adresem w Domu No-
clegowym. grl

INTELIGENTNA
wychowawczyni = poszų-
kuje posady do dzieci,
zna freblowską mętodę,
robótki, śimnąst, i t. d.
Wymagania najskrom-
niejsze. Poważne świa-
dectwa i refer. UI. Ta-
tarska 12—13, od 2—4 g. fr. 4

 

 
Młoda energiczna pan=
na z dobrego domu po-
szukaje pracy do ma:
Jątku zna się na gospo-
darsiwie, jak również na
mleczarstwie, łaskawe
zgłoszenie Z. P. Wilzń-
ska 30—18. 405
Iiadk

Służąca, lat 22, zna się
na kuchni, poszukuje
pracy. Posiada świadec-
twa i tekomendacje uł
Lwowska 52—2. gra

0006006
DRUKI
PIL NK:

BILETY
wIZYTOW.
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIA

4. TWIERZYŃSKIEGG
Mostowa ui. Мг.1.

Teleioi 12-44.

CzEnv NISKIA

Kied a

 

 

ZOFJA KOWALEWSKA. 26)

Dzieje powstania lidzkieg0.
Wspomnienieo Ludwiku Narbucie.

Klęska pod Dubiczami byłs smutnym finałem trzymiesięcznej pac-
tyzantki Narbutta. Prowadzona ona była w niesłychanie trudnych wa-
runkach, na które składały się brak dobrej cywilnej organizacji po za
obozem, uiekarność oddziałów i słabe ich wyćwiczenie przy ciągłych
marszach, nieodzownych dla omylenia wroga i bezpieczeństwa, brak bro-
ni i amuniji. Partja Ludwika Na butta miatą maximum 400 ludzi. Oprócz
bowiem strat w potyczkach, zdzizały się niestety, częste dezercje wielu
małodusznyci: zwłaszcza po raniłeście rządowym, obiecującym prze-
baczenie tym wszystkim, co z :ronią w ręku, lub bez broni na łaskę się

zdadzą dobrowolnie.
Prowadzona w tych waruvkach partyzantka była pasmem boha-

terskich wprost czynów i bezyprzykładnej przytomności umysłu. z ja-
kim wódz dawał odpór, o wieje zawsze liczniejszemu nieprzyjacielowi,

_zręcznie mu się z rąk wymykając.
Wprawdzie roty rosyjskie drżały przed samem imieniem Narbutta,

siły jednak z naszej strony byi; zbyt do walki nierówne.
Przeciętnie miewał wódz Lidzki około 150 — 180 ludzi w partji.

Z tą szczupłą garstką nie mógł zaczepić sam regularnego wojska mo-
skiewskiego, złożonego z kilku 1 więcej rot, dobrze uzbrojonego żołnie-
rza i mogącego mieć posiłki w każdej chwili.

To też w sercach ludzkich pamięć czynów Narbutta i poświęceniu
jego dla Ojczyzny, którą od dziecka tak gorąco miłował nie zaginie
nigdy, budząc cześć wielką dla tego człowieka.

Ból zawiedzionych nadzie: i rozgoryczenie ozwały się po upadku
powstania w pewnych zarzutach ze strony społeczeństwa.  Posądzono*
Narbutta, iż pod Dubiczami uległ onapatji i zniechęceniu. Żalem prze-
siąkłe usta oskarżały go o brak energji i upadek na ducha,

Były to niesłuszne i nieuzasadnione zarzuty. Świadczy o tem prze-
ciwnie przywoływanie posiłków od Wisłoucha, do którego, jak pisaliśmy
wysłał był Narbutt bratą swego, Bolesława świadczą plany i projekty

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. |

 
 

snute przed siostrą Monczuńską w ową moc pamiętną, na kilką godzin
przed ostatnią bitwą, a w kiórych mówił, iż zamierza udać się pod
Grodno, świadczy wreszcie list wodza na 3 dni przed śmiercią do żony
pisany, a peien raczej nadziei, niż zniechęcenia.

List ten, przechowydany w Towarzystwie Przyjaciół Nauk w Wil-
nie podajemy tu w dosłownem brzmieniu:

„Moja ty najdroższa drogutk»t

Dziękuję Ci stokrotnie za pamięć o mnie. Listek twojej kochanej rączki, pisany

przez Tolę(—) doszedł do mnie i wielką radością napełnił spragnione serce moje wia-
domości o mojej najmilszej koteczcz -Już byłem zwątpił, że mnie kochasz, ale Tola

upewniła mnie, że pamiętasz o mni+ i odzywasz się, iż jeszcze więcej, jak kochałaś.
"To mię bardzo pociesza i dodaje sił do znoszenia dalszych cierpień dla kraju i Ciebie,

moja Amelio! Rad jestem nieskończewie, że twoje zdrowie moja malutka polepsza się.

Ja także narzekać nie mogę, Jak się mają Pietruczek i Władziutek(—) i ich koleżka

Żeligowski — jest (wyraz nieczytelny) ojcowi Serafino, pp. Zofjom, p, Kornelowi ślicz-
ne ukiony przesyłam. Dziatki całują, a Ciebie moja najmilsza, najdroższa, po milion
razy całuję, uściskam. Często myślę, marzę i tęsknię do Ciebie. Bóś łaskaw, Matka

Jego Święta, co czuws nad Litwą naszą, może pozwoli doczekać tej chwili szczęśli-

wej, że znów bzdziemy razem i znów będziemy gruchać i kochać się, składać dzięki

Stwórcy Najwyższemu za łaski Jegn święte.

Smutno mnie, że muszę przerwac bazgraninę moją, bo chwile u mnie są policzone.
Twój kochający mocna i szczerze przywiązany do swej drogutki |

LUDWIK. |
1, Mają (19 (Kwietnia)
( — ) Teodora Monczuńska.

( — ) ( — ) Pasierbowie Ludwika Narbutta.

Lud w ;owiecie Lidzkim przez długi czas nie chciał wierzyć w
śmierć Narbutta i wciąż się spudziewał jego powrotu. Nadzieje te fundo-

gdzie obecnie krėluje..., Narbutt nie był zabity, lecz poszedł w świat szu-
kać królestwa trzeciego Chrystusa, a gdy wynajdzie, przyjdzie z nim ra
zem pomścić doznane krzywdy i odbierze wówczas z Naczy figurę dru-
giego Chrystusa”.

Legenda ta powstała prawdopodobnie w 1869 r. i potrzebuje pew-
nego wyjaśnienia. W, roku tym został rozebrany stary kościołek w Du-
biczach mocno już w czasie powstania zniszczony, a figurę Chryslusa, u-
ważaną przez lud za cudowną, ks. Jerzy Gintowt przewiózł do kościoła
w Naczy.

Był to cios bolesny dla o<olicznej ludnosci, tracącej naraz, i swój
stary dom modlitwy i swego Chrystusa, u stóp którego, od dziadów pra-
dziadów chyliły się kornie wszystkie głowy, szukając pomocy i pocie-
chy w każdej biedzie i smutku

Śmierć Narbutta, zburzenie kościoła w Dubiczach, oraz zabranie,
tak gorąco czczonej tigury Chrystusa, skojarzyły się w wyobrażni ludo-
wej w jedno pojęcie, na tle ktorego wyrosła: przytoczona wyżej legen-
da, pełna cichego bólu i niewygasłej jeszcze nadziei.

Kursowało też w powiejyje Lidzkiim moc wierszowanych utwo-
rów o Narbu::e i pieśni. Większość tego, nie spisywana w owym czasie
zatarłą się w pamięci. Stanowi to nieodżałowaną szkodę. Malowały bo-
wiem ie pieśni i poematy serce i usposobienie ludu i charakteryzowały w
pewnym stopriu ową epokę i ;<j wypadki. Z tego co pozostało 1 co ma-
my pod vękę nic się prawie do druku nie nadaje.

Długi hymn na cześć Narbutta, napisany zaraz po klęsce pod Du-
biczami, odtwarzający z rzewnem uczuciem bohaterską śmierć jegy i in-
nych poległycu, których wylicza imióna i daje o nich pewną chasaktery-
stykę, płacze nad mogiłą wodza i nad ziemią lidzką, ale wierszem do-
morosłym niepodobnym do preytoczenia. Utwór ten zrodzony, jak się wały się niewątpliwie na podstawie różnych legend, opiewających czaro-

dziejską siłę Narbutta, dla której niema nic niepodobnego. Sporo z tych !
legehd zaginęło już i utraciło swój pierwotny charakter. Cytujemy jed-
ną, powstałą, jak się zdaje w 'at kilka po śmierci Narbutta którego |
imienia lud zapomnieć nie mogł i łączył ze wszystkiemi, dotykającemi go
wypadkami. Legenda ta, dotąd zachowana, tak brzmi:

„Chrystusow było trzech »taci.... Jeden w Wilnie na Antokolu, dru-
gi w Dubiczach w kościele, trzeci brat poszedł w świat i nie wiadomo

niwwn aaEO

zdaje w szlacheckiej zagrodzie — z pietyzmem do dziś dnia jesi prze-
chowywany.

Pół wieku upłynęło od owych czasów!.. Echa ich jednak choć
mocno przygasłe, odzywają się jeszcze czasem nie tylko we dworach,
= w chatach włościańskich. Trzeba je tylko, jak widma umieć wy-
wołać.

(D. c. n.)

OdpowiedzialnyRedaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, —,

 
 


