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Oyiuła pocztywa wiezenna tyszaltem,

Rok XVIII.
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Wilno, Piątek 9

    

 

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 de 13-ej.
„Dziennik Wileński” wychodzi codziennie.

  

   

lutego 1934 r.
°

Cena /numeru 20 gr.

Hr. 38
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zagranicą 8 zl.

Konto czekowe w P. K. 0.  

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.
Nr. 80197.

Terminy

  
 

 

z sej mu
Budżet min. Sprawiedliwości na plenum.
Jak donieśliśmy, we środę na

plenaraem posiedzeniu sejmu zała-
twiono z rekordową szybkością ca-
ły szereg budżetów, jak gdyby cho-
dziło o kilka ziotowe, drobne wyda-
tki, mie zaś o sprawy, Od których
w znacznej mierze zalezy byt naro-
du, i za które naród piaci ze swo-
„Jej krwawicy seti miljonów.

Stosunkowo najwięcej czasu za-
jął buażet min. sprawiedliwości.
wbrew uiartemu jużw epoce saaa-
cyjaej zwyczejowi, że ministrowie
ignorują plenarne posiedzenia S-j-
mu, p. mia. sprawiedliwości Micha-
łowski osobiście wystąpii przea Sej-
mem w obronie swego resoriu,

MOWA POSŁA
STYPUŁKOWSKIEGO.

Po mio. Micnato-aniim zabrał
głos pos. Stypuikowski (Kl. Nar.),
który na walępie zajął się osobą
p. Michaiowsniego:

„Vo nominacji prokuratora Mi-
chatowskiego ministrem sprawiedii-
wości, wyrazano pogląd, że ta no-
minacja jest aktem fantazji i prze-
kory ze strony Cczynnaika decydu-
jącego w rezimie pomajowym. Po-
gląd to myiny. Nominacja była wy-
razem konsckwentnego dążenia do
utrzymania się przy wiadzy | przy-
znać trzeba, ze prokurator Micha-
łowski konsekwentnie spełnia zleco-
ne sobie zadanie. Wykazał dosta-
teczną odwagę, by odebrać społe-

czeństwu tę nienaruszoaą dotych-
czas platformę walki, jaka była nie
zależność sądów, że jak dotąd on
jeden z pośród ministrów wystąpii
z exposś przed Sejmem, wynikać
SiĘ Zdaje, że staje się on powoli
osobą centralaą w obozie rządo:
wym.

Pos  Stypułkowski przedstawił
potem szczegółowo meiody, jakie
stosuje się do młodych naroaowców:

Kychlewskiemu į Madejskiemu
odmawia się spowiedzi u kapelana
więziennego w [oruniu, Žajączkowi
wytacza się 123 procesy, a dotąd
niema ani jednego wyroku skazują-
cego. Ludzie z naszego obozu siedzą
w więzieniu setkami i tysiącami.
Młodych z Częstochowy więziono
dwa 1ruiesiące zgórą bez przytocze-
nia jalsiegokolwiek zarzutu, by wy-
puścić ich wreszcie bez żadnych
wyjaśnień. W Warszawie traktuje
się młodych jak niekontrolowane
dziewczyny. Młodych naroaowców
aresztuje się nocami po 20 lub 30,
by wypuścić ich bez przesłuchania
po upiywie jednego lub uawet kilku
dni. Tą drogą nie zniszczycie ruchu
młodych,. co rozwinął się z Obozu
Wielkiej Polski.

Próbujecie czasem — zakończył
pos. Stypułkowski — wmówić w
nas, że niema zasadniczych różnic
między nami a wami, śdyż bierzecie
zasadnicze cechy ustrojowe naszego
programu i idziecie w ślad naszych
założeń w polityce zagranicznej.
Jednak istnieje między nami prze-
paść. Najwyższą wartością to god-
ność narodu, wy zaś godność tę ła-
miecie z największym cynizmem.
Dla korzyści współpracy z żydami
wyrzekliście się w nowej konstytucji
imienia narodu polskiego!

MOWA POSŁA
TRĄMPCZYŃSKIEGO.

Następnie pos. Trąmpczyński
(Kl. Nar.) omawiał sprawę prote-
stów wyborczych w Sądzie Najwyż-
szym. Przypomniał nadużycia wy-
borcze. popełnione w r. 1930 i wy-
tknął Sądowi Najwyższemu, że czę-

„sio przystępuje do rozpatrywania
sprawy dopiero w trzecia lub

| czwartym roku po wyborach. Dy-
stem ien uchybia nietylko powadze

|jsądu, «ie takze państwa gdyż nie
niożna dopuścić, aby sprawa uczci-
wości wyborów byia irakiowana
jako rzecz uboczna. Przytem wia-
dze administracyjne oraz sąay niż-
szych instancyj sabotują żądania
oądu Najwyższego w sprawacha do-
starczania wezwań świadsom oraz

rekwirowania akiów spraw wybor-
czych,

MMówca oświadcza, że na własną
rękę postanowił ścigać oszustwa wy-
borcze i dojdzie do rezuitatów. Do
prokurutury w Siedlcach i Kadomiu
zwrócii się z żądaniem wytoczenia
śledztwa w dwóch skandalicznych
wypadkach, Komisja okręgowa w
Siedlcach skonstatowała, że 11.000
kartek listy narodowej musi być
unieważnionych, ponieważ byty ko-
loru żółtego. W; komisjach obwodo-
wych nie stwierdzono am ; jednej
żóitej kartki, widocznie więc mię-
dzy 16 a -18 listopada 1936 jakaś
szajka. wymieniła w starosiwie sie-
dieckiem kartki biaie na  żólie.
Udało się stwierdzić, że w pewnej
drukarni w Siedlcach przed wybo-
rami przygotowano kilkanaście ty-
„sięcy <ółtych kartek z. 4 ką.

lnny „cud' zdarzył się w okręgu
radomskim, gdzię słałszowano 13
protokułów powiatu opoczyńskiego i
w ten sposób skradziono przeszło
8.000 głosów.

W. prokuraturze w Siedlcach —
mówił pos. Trąmpczyński — i w Ra-
domiu przedłożytem obiiiy materjał
jjąktyczny. Od czterech miesięcy nie
mam odpowiedzi. Słyszę # boku, że
proku.ator wysuwa wątpliwości co
do mo'ej formalnej legitymacji ро-
nieważ przez te oszustwa nie jestem
bezpośrednio poszkodowany. Gdzie-
indziej prokuratura uważa 2a swój
obowiązek doprowadzić  przestęp-
ców do zasłużonej kary, L nas w
podobnych sprawach, ' gdy chodzi
o niemiłe rządowi stronnictwa, naj-
częściej kończy się sprawa iem, że...
sprawcy są nieznani. Czes przypo-
mnieč tu art. kodeksu karnego, któ-
ry powiada, że prokurator który
pomaga przestępcy do uniknięcia
kary, podlega karze do 7 i poi roku
więzienia. Podnoszę to specjalnie,
ażeby zaznaczyć, że takie przestęp-
stwo przedawnia się dopiero po 10
latach, a panowie prokuratorowie
nie mogą wiedzieć co się stanie w

ciągu 10 lat.

Dozyłeaa późnego wieku. Całe
prawie życie spędziłem w ścisłym
kontakcie z sądownictwem, ale ani
z historji nie poznałem podobnych
stosunków w administraćcj sądownic-
twa, jak u nas. Wsławił się w
historji minister sprawiedliwości
Szczegłowitow. W społeczeństwie
rosyjskiem uważany był za najnik:
czemniejsze indywiduum, jakie kie-
dykolwiek siedziało na fotelu mini
stra sprawiedliwości. Ałe nadszedł
dzień porachunku. Rewolucja rosyj
ska postawiła go natychmiast przea
sąe.

Dostał się do moich rąk pro
tokót tej komisji śledczej. Szczegło-
witow tłomaczył się wyższym rozka-
zem Stołypina. Pan Michałowski
postarał się o  „odbronzowanie*
Szczegłowitowa. Szczegłowitow tak-
że czuł się pewnym, ale dosięgła go
Nemezis. Niech. pan Małachowski
to sobie zapamięta. 

ASN STYCZNAIPS ZOKPEER CELAŁAD DAEDEER TEPRCZAPODACE

Zamknięcie granicy litewskiej,
W Litwie od dłuższego czasu

szerzy się nagminnie epidenija ty-
fusu plamistego. Epidemja przybrała
tak wielkie rozmiary, że w Kownie
oneśdaj odbyła się narada między-
ministerjalna w sprawie sposobów
walki z epidemią.

Zdaniem naczelników powiatów,

graniczących z Polską, epidemja zo-
stała zawleczona z Wileńszczyzny.
Wobec tego rząd litewski wydał w
dniu 7 b. m. zarządzenie zamknięcia
wszystkich punktów przejściowych,
ustalonych w t. zw. małym ruchu
|granicznyra z Polską. Z dniem 7 bm.
|granica została zamknięta.

 

* Młodzi Stronnictwa Narodowego
Dnia 11 b. m. o g. 12 odbędzie się w lokalu Stronnictwa Orzeszkowej 11)

zgromadzenie Publiczne MŁODYCH
na którem wygłoszony będzie referat p. t.:

«Świat pracy w dzisiejszej Polsce»
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

Intrygi

w mastrojach armji łotewskiej.

Daiej gen. Kaiejs pisze, że

gów miorza Bałtycniego*.

i obrońcę. °

BIALOGROD (Pat), Jugosiowiai+
ski minister spraw zagranicznych
Jewticz i rumuński minister Titu-
lescu wyjechali dziś o godzinie 8,30

Nie wchodzimy w ocenę metody
„uchwalenia / konstytucji”
BBWR w Sejmie. Pominąwszy swoi-
ste tłumaczenia odnośnych przepi-
sówi regulaminu podkreślić trzeba,
że uchwała była już dlatego nieważ-
na, że marszałek nie stwierdził, czy
wymagana liczba posłów była obec-
na i wzięła udział w głosowaniu, —
a naoczni świadkowie gotowi pod
przysięgą zeznać, że wzięło udział
tylko 175 — zamiast 222 posłów.

Wprawdzie BBWR. nie troszczy
się o takie „drobnostki' Najciekaw-
szem jest, że po całym kraju roztrą-

Bielizna
KONFEKCJA,

GALANTERJĄ,

TRYKOTAŻE

LA BEZCEŃ
OSTATNIE DNI

W. KORICAI. Wilno, Wielka 30.

 

  

    

    
   
    

  

 

   

PARYŻ (Pat). Mówią że głów-
nym warunkiem Doumergue'a jest
zarezerwowanie sobie prawa roz-
wiązania Izby w momencie, który
uzna za właściwy. Gabinet, jak
przewiduje, będzie utworzony dziś
wieczorem. Pierwszym aktem no-
wego *ządu będzie odwołanie się do

kraju o zachowanie spokoju. Dou-
mergue zaproponuje pozatem Izbie
powołanie specjalnej komisji śled-
czej dla aiery Stawiskiego. Powaž-
nie liczą się rownież z iestytuowa-

niem w czynnościach dymisjonowa-
nego  preiekta policji paryskiej
Chiappe'a oraz preiekta Sekwany
Renarda.

PARYŻ (Pat). W _ wywiadzie,
udzielonym współpracownikowi
„L'intransigeant*, prezydent  Dou-
mergue oświadczył, że nie zamierza
prócz premjerostwa przyjmować ża-

dnego portielu. W odpowiedzi na
zapytanie, czy jest on zwolennikiem
rozwiązania Izby, Doumergue po- wiedzial, že nie jest rewolucjonistą
i zamierza stosowač się do konsty-

Przedwczes

Odpreženie

sowieckie
w panstwach baltyckich.
(Telefonem od własnego korespondenta.) 3 B я z

RYGA. Umowa polsko - niemiecka znalazła niezwykiesilny| pobociu, kraj,w którym warsztaty i
oddźwięk w państwach bałtyckich. Na ogół opinja publiczna |*30'Y*' Pracują z peiną wydajnością,
w Łotwie | Estonji przyjęła ją chłodno 1 z nieufnością zręcznie 2172 handel zewnęt: ь
podsycaną przez Moskwę. Rząd sowiecki irzyjął, jak wiadomo, |"'ch latach rozwinął się nadzwyczaj-
dehiarację polsko-niemiecką z wielkim niedowierzaniem, dając 19” Len kraj — to Imperjum Wscho
swemu niezadowoleniu wyraz w licznych komentarzach do gło|dzącego Słonca — Japonja. Od cza-
sów prasy zagranicznej zwłaszcza francuskiej. Głosy te jednak są| 5" W к Ч 2
naogoł powściągiiwe w porównaniu z głosami prasy łotewskiej | vialiśny olbrzymi rozwėj militarny
Najcnarakterystyczniejsza dia nastrojów łotawskicn jest zmiana 280 kraju, a ostatnio jego interwen-

Łotwa powinna zbilżyć się do
tych wieikich państw, ktore nie mają „drobnych interesów u brze- nich

 

ZJAZD PRZEDSTAWICIELI PAŃSTW
BAŁKAŃSKICH.

do Aten. Towarzyszą im m. in, po-
seł/ grecki w Białogrodzie i poseł

i rumuński w Białogrodzie.

radość.
o wieść, jakoby nowa konstytu-

    
ba
„entuzjastyczne obchody ', choć
jeszcze daieka jest droga do uchwa-
'lenf

| "

„być
   
  
crwała' BBWR. w Sejmie musi
rzedłożona Senatowi, W. Sena-

"cie |wprawdzie BBWR ma taką
wiekkzosė, ižby možna tam również
м 15]minutach sprawę załatwić, gdy-
by nie małe „ale“. Uchwalona w Jej-
|mie lonstytucja — nie jest ujęta i o-

    

  

   

 

  
   

  

   

pracojwana w odpowiednie artykuły,
— bo]są to tylko tezy pp. Sławka i
Cara do dyskusji i propozycje — nie-
sprecypowane, ani w tormy prawne
ujęte. (Chociażby Senat, o czem nie
wątpiidy, przez. większość sanacyjną
równich entuzjastycznie przyjął tezy
dyskusyjine pp.Sławka i Cara, jednak
będzie zĄmuszony te tezy opracować
i nadać km właściwą iormę prawni-
czą i stylistyczną, Senacka komisja
konstytułkyjna BBWR-u będzie mu-

i święcić jeszcze niemało cza-
pracę.—Dopiero polem Se-
ększością sanacyjną będzie

4yjąć „entuzjastycznie' opra
ezy, a potem powędrują

jznów doj Sejmu, a dopiero potem
imoże odłp. większość sanacyjna z
|'entuzjazihem przedłożenie senackie
|przyjąc jako obowiązującą Konsty-
|tucję, parzuconą narodowi przez
' W takiej dość długiej podró-

Elspunsja ekonomiczna Japonii.
Czy jest kraj, w którym nie mó-

wią o kryzysie a bardzo mało o bez-

su wojny rosyjskosjapońskie podzi-

cję w Chinach i tworzenie przez nie-

Urgan ministerstwa wojny „Łatwijas Karejvis" ogłosił arty- $0 nowego państwa Manużuko. Na-
kuł szeia łotewsniego Sztabu generalnego gen. Kaiejsa w sprawie '€ży jeszcze poznać niezwykły roz-
umowy poisko-niemieckiej. Gen. Kalejs zapytuje jakie kompensa- Wo) gospodarczy Japonii i tę rolę, ja-
cje obiecano Polsce za likwidacje kwestji Pomorza? Czy mowa ką zaczyna ona oagrywać w życiu
jest tyiko © Austrii I Kłajpedzie?

według posiadanych informacji należy oczekiwać, że w obec-
nej Sytuacji poiitycznej w Europie możliwe są pewne zmiany.
Łoiwa powinna być gotowa do obrony".

|ekonomicznem Łuropy i Ameryki.
| $twierdzić należy, że obok im-
| perjalizmu militarnego rozwija się
| mperjauzi ekonomiczny japoński.
, Niech przemówią liczby. W ostat-

trzech kwartaiach ubiegiego
|rok ueksport wynosił «1 353.000 jen

Giosy prasy estonskiej są bardziej powściągiiwe, zdradzają |jena sówna się około póitora zło-
jednax rowniez zaniepokojenie, czy Poiska nie dała Niemcom temu) « wzrósł o 416.000.000 milj.
wulnej ręki w państwacn bałtyckich.

+rropaganda sowiecka nieufność tę pogłębia I sieje niepokój.
int yga ia jest jednak tak zręczna, że pisma socjaino - demokra-o 5/0.000,000 w stosunku do roku
tyczne w Rosji sowieckiej widzą jedynie wiernego przyjaciela ubiegłego.

jw stosunku do roku poprzedniego, a
import wynosił 1.423,00U, wzrastając

limport przewyższa eks-
port o 40.000.000 z powodu zakupów
surowca — bawełny, wełny i jedwa-
biu dla przeróbki ich na tabrykaty.
Najbardziej wzrósł eksport do Sta-
„nów Zjednoczonych (o 90.000.000) i
Mandżurji (o 50.000.000) oraz lndji
hol. (45.000.000). — Do Indji angiel-
„skich cksport wynosił 154,G06.000,
do Chin 20.000.060. Do Europy eks-
port wynosił 120.000.000 (w peprzed
jnim roku 87,000.000, Teu stan rze-
czy wywołał zaniepokojenie w an-
gielskiej Izbie Gmin, prezes „Board

! оЁ Trade" M, Runciman oświadczył:
„„powstaje taka sytuacja na skulek

przez cja] była uchwalona, -— 1 паКахапо | zalewu rynków światowycii przez ta-
nie artykuły japońskie, że staje się
koniecznością wspólna axcja naro-
dów zachodnich, przeciwko ekono-
micznemu niebezpieczeństwu japoń-
skiema”, Jak wytłómaczyć ten im-
perjalizm ekonomiczny  Japonji?
Przedewszystkiem' zwróćmy się do
geografji, Otóż na terytorium 380 ty-
sięcy klm, kw, (=3 częsc Francji)
Japonja musi utrzymać 64 miljony
mieszkańców, a nawet 83, jeżeli
weźmiemy pod uwagę perymetr natu
ralny ekspansji Formozę i Koreję.
Na 1 klm. kw. w Japonji mieszka
970 osób, wówczas, gdy w Europie,
w najgęściej zaludnionym kraju Bel-
gji 394 (Anglja—220, Francja—110).
Ale co jest jeszcze bardziej niepoko-
jące, że liczba wzrostu ludności jei
wielką W] ciągu połowy wieku licz-
ba ta się potroiła, Obecnie rocznie
przybywa około miljona Wobec na-

LAU a at ANNO ^одса СВБ Каа
RP“

ży mogą się zdarzyć jeszcze różne
niespodzianki które mogą opóźnić
lub uniemożliwić dotarcie do celu.
A :atem... dlaczego io bałamuci

się obywateli twierdzeniem, jakoby
nowa konstytucja była już uchwalo-
na, — dlaczego aranżowano „entu-
zjastyczne obchody” — i sławi się
to, czego jeszcze niema? 
 

tucji Nie jłest jednak wykluczone,
że zajdzie potrzeba rewizji konsty-
tucji, ale jegt to praca obliczona na

at). Doumergue, który
w ciągu dnža dzisiejszego odbył na-
rady z szejregiem osobistości poli-
tycznych, fi. in. z Herriotem, Mal-
vym, Bereżjąierem i Ibernegaray'em,
nie zdoła utjworzyć gabinetu przed
rankiem dni4 jutrzejszego.

Byty prezfydent przyjął również
członków prejeydjum narodowej kon-
iederacji byłyfch kombatantów, któ-

ПЙ go o swem lojalnem

nieskacitelnych
to będzie možliwme — т posrėd by-

lych kombataitow. Doumergue od-
powiedział naj to, że wymagania
chwili obecnej |nakazują jaknajszyb-
sze utworzeniej rządu rozejmu poli-

  

 

 tycznego, złożópnego z osobistości,
należycie obeznjanych z kierownic-
twem sprawami państwa,  

śli| b, Kombatantów,

Francji.

DZIEŃ WCZORAJSZY MINĄŁ
| SPOKOJNIE.
|. PARYŻ (Pat). Wzburzenie, jakie
|panoweło wczoraj w Paryżu, zaczy-
na powoli ustępować. Zuaczne od-
działy policyjne, skonsygnowane na
placu Zgody, na placu Magdaleny,
przed Operą i pałacem Elizejskim,
do godz. 14 nie skonstatowały żad-
nych incydentów.

Na wielkich bulwarach panuje
jednak duże ożywienie. Widać szereg
wielkich szyb wystawowych, które
rozbito w czasie maniisetacyj. Tłum
zachowuje się spokojnie.

PRZEDSTAWICIELE B. KOMBA-
TANTÓW. U PREZYDENTA,
PARYŻ (Pat). Prezydent repu-

bliki przyjął prezydjum Koniederacji
którzy zapewnili

prezydenta Lebrun o lojalności swej
organizacji, grupującej na terenie
Francji 3.500.000 członków. Dele-
gacja zwróciła uwagę prezydenta,
że w obecnych okolicznościach nale-
żałoby się oprzeć na wielkiej sile
moralnej, jaką reprezentuje ta or-
ganizacja, 

zewnętrzny w ostat-|

 

szej skromnej statystyki europejskiej
miozna zapytać: co będzie jutro? Ca-
ty problem japoński, czy-to militar-
ny. czy ekonomiczny, naieży rozwa-
zac z tego stanowiska, 40 okresie
przygotowania przemysłowego, w
ciągu kiorego Japonja staraią się
przedewszysikiem uwolnić od im-
poriu obcego, przeszia ona do zdo-
bywania rynków obcych za pomocą
cen sprzedaży, które wykiuczają
wszelką konkurencję. Dotychczas
jest to pochod beziadny, nagia ш-
ilacja, która napotyka przeszkody w
postaci barjer celnych, ale jest to już
niebezpieczeństwo  poważnę dla

państw eksporiującyca wobec ogól-
nego pogorszenia się cen. M. Tarić,
sekreiarz izby iiandlowej w Lyonie,
który śledzi skutki konkurencji ja-
pońskiej w przemyśle włokienni-
czym, utrzymuje, że żaden kraj nie
może konkurować z Japonją, naprz.
na Madagaskarze tkanina japońska
jest sprzedawaną ро 1—2.50 fr, za
metr. Są to ceny kosztu francuskich
tkanin w Lyonie.  „Bolletino della
Laniera' donosi, że w basenie śród-
ziemnomorskim  Japonja zdobywa
rynki, Jako rekordową cenę podaje,
że zegarki są sprzedawane po 36 li
rów kilo! Rowery japońskie w Ho-
landji są sprzedawane po 150 zło-
tych, nawet whisky japońskie zaczy-
nają pojawiać się w Anglji Zauważ-
my, że w Japonji ograniczenie czasu
pracy w fabrykach dotyczy tylko
kobiet i młodzieży poniżej lat 16-tu.
Przeciętny czas pracy w przemyśle
włókienniczym wynosi 10 godzin, od
9 — 10 w przemyśle metalurgicz-
nym, węglowym, gazowym i t. d, Co
do wypoczynku to prawo fabryczne
przewiduje że kobiety i młodzież po-
niżej 16:tu lat powinni mieć 2 dni w
miesiącu wolne od pracy. Co do pia-
cy, to najbardziej rozpowszechniony
jest system płacy dziennej i zastoso-
wanie remuneracji za pracę, prze-
kraczającą ilość przeznaczoną do
wykonania dziennego. Kobiety o-
trzymują połowę tej płacy, co męż-
czyźni. W odróżnieniu od Stanów
Zjednoczonych, które budowały swą
pomyślność przemysłową na teorji
wysokich płac, Japonja oparła się na
najniższej płacy. Wykorzystała też
Japonja deprecjację swego pienią-
dza, który spadł do połowy wartości
w stosunku do  mierniką złotego,
Jest to jakby premja eksportowa.Do-
dajmy, że i utrzymanie robotnika
jest zuacznie tańsze niż w Europie.
Ale jedną z istotniejszych przyczyn
siły ekonomicznej Japonji jak np.
pisze M, Andreades po swym po-
wrocie z posiedzeń Instytutu Staty-
stycznego Tokjo, jest wielki patrjo-
tyzm. Wiadomo, że Japończyk pod-
porządkowuje wszystko idei patrjo-
tycznej. Należy dodać, że to uczu-
cie odegrało tak samo wielką rolę
w dziedzinie gospodarczej, jak i na
polu walki. (Z chwilą, gdy tworzy
przedsiębiorstwo, które leży w inte-
resie zarodowym, czy to będzie to-
warzystwo nawigacyjne, bank lub
towarzystwo przemysłowe, wszyscy,
począwszy od cesarzą aż do robotni-
ka, zabiegają © jego powodzenie;
rząd i kapitaliści wysilają się, by u-
łatwić mu osiągnięcie celu. To też
można powiedzieć, że naród japoń-
ski tworzy jeden wielki trust. W.
tem tkwi główna tajemnica potęgi
Japonji, opartej nie na etatyzmie
obsługiwanym przez armję funkcjo-
narjuszy, ale przez koordynację e:
nergji produkcyjnej, opartej o pań-
stwo by dążyć do celu zdobycia ryn-
ków obcych, dzięki kompresji cen.
kosztu we wszystkich fazach pro-
dukcji. Naprz. na 8.200.000 wrzecion,
8.100.600 jest kontrolowanych przez
Związek Właścicieli Przędzalń, Dzię
ki powstaniu karteli i organizacji
centralnych w głównych gałęziach
eksportu, przemysł japoński rozwija
się, pisze „Revue de Paris”, skąd
czerpaliśmy  materjał niniejszy ze
spójnością według jednolitego planu
— rząd tem wszystkiem kieruje, by
osiągnąć zyski i suprymację. Wnio-
sek z tego jest jednocześnie optymi-
styczny i pesymistyczny.
„ За 2 kraje — Japonja i Stany
Zjednoczone, wobec których Euro-
pa ryzykuje, że straci swą dawniej-
szą wyższość produkcji. Ale siłą,
która Europa
Japonji, to technika, którą wciąż
jest u nas w pełnym rozwoju i wią-
że się ściśle z duchem indywidualiz-
mui genjuszem twórczym starej cy-
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Francja.
Niejeden szczery przyjacie' Fran-

cji z giębokim niepokojem bierze w| padku prądów `

wań politycznych, które w końcu u-
tych czasach pisma do rąk, żeby się

z nich dowiedzieć codzień to no-

wych, niespodziewanych wies-i, któ-

re ostatnio zwłaszcza stają się

wprost groźne, tak że nawet po-

ważna prasa francuska z prawdziwą

troską zapytuje: czy to tylko rozru-

chy czy początek rewolucji?

Więc najprzód skandaliczna spra-

wa Stawiskiego która coraz szersze

zataczo kręgi, wciąga w swe brudne

odmęty ludzi, zajmujących wysokie i

najwyższe stanowiska, cieszących się

dotychczas niepokalaną opinią.

Sprewa opiera się o sejm, śdzie

rozgrywają się gorszące sceny, wza-

jemne wymyślania bójki...

r Pociąga to za sobą dymisję rządu

Chautemps'a. Powstaje nowy rząd

Daladier'a, który nie miał czasu

ogarnąć sytuacji, aliści skandal wy-

lewa się z gmachu parlamentu na

ulice miasta. We wszystkich kierun-

kach kroczą hałaśliwe pochody, roz-

brzmiewają dźwięki marsyljanki, do

wtóru tłuczonych szyb, łamanych

sztachet i ogrodzeń. Niebawem

rozlegują się strzały, naipizód poje-

dyńcze rewolwerowe, poiem salwy

karabinowe... zagrały  mitraljezy,

krew się leje coraz obficiej, wypeł-

niają się szpitale rannymi demon-

strantami i funkcjonarjuszami policji.

Już ręce rozgorączkowane wyry-

*wają kamienie z bruku, powstają ba-

rykady, tak jak w latach 1830, 1848

1871. :

Rozruchy to czy początek rewo-

lucji? :

Rząd Daladiera, ktėry przed g0-

dziną eszcze zapewniał, że potrafi

chociażby mocnemi środkami przy-

wrócić pokój — ustępuje.

Któż zwyciężył? +
Niektėre pisma, nie bez pewnego

-przekąsu podaly ostatnie telegramy

"paryskie pod tytułem „zwycięstwo

ulicy”, dziwnym trafem są to aku-

rat te pisma, które potratiły apoteo-

zować „zwycięstwo ulicy” w innych

odniesione warunkach, w obronie

innej sprawy.
- Ale wracajmy do spraw francu-

"" skich. :
Sytuacja niewątpliwie jest po-

-. ważna — ależ „rozpaczliwą”, „bez-

, nadziejaą' może ją tylko nazwać al-

© bo bardzo powierzchowny obserwa-
tor, albo człowiek uprzedzony. Mi-
mo odmiennych, zewnętrznych pozo-

"rów, śmiem twierdzić, że po'oženia

Francji, nawet w momencie obecne-

go chaosu, może pozazdrośc:ć nie-

jedno »aństwo, pozornie cieszące się

zupełnym pokojem... niemal że

cmentarnym.

Sprawa Stawiskiego — niewątpli-

wie skandaliczna... ale czy podobne

sprawy nie zdarzają się gdzie in-

dziej? Owszem, zdarzają się, równie

często, niemniej skandaliczne, chog

ciaż w ciaśniejszych może ramach,

ale to zależy od większej lub mniej-

szej zamożności danego społeczeń-
stwa. Wysokošė. sum sprzeniewie-
rzonych nie może być uważana za
miarę moralną. Różnica jednak na

tem polega, że gdzieindaiej,

niema wystarczającej kontroli spo-

łecznej, gdzie sumienie społeczne

śpi, lub zostało brutalną :ęk4 zdła-
wione, .podobne rzeczy dzieją się

prawie jawnie a jednak bezkarnie, a

sprawcy ich, chociaż po cichu wyty-

kani palcem, są nietykalni, niekiedy

zajmują wysokie 'stanowiska, żądają

dla siebie poważania, honorów.
Francja inaczej postąpiła. Nie

'obawiałą się skandalu, nie stosowała

metod; wpędzania choroby do środ
ka, lecz śmiało ją odsłoniła wykazu-

jąc tem wielką odwagę cywilną,

wielką pewność siebie i siłę moralną.

Z sumieniem narodu dzieje się tak

jak z sumieniem jednostki. Niema

człowieka bez grzechu i niema spo-
łeczeństwa bez wyrzutkćw. Niema

jednak też grzechu, który nie może

być odpuszczony. Warunkiem jednak,
jak wiadomo, jest: przyznanie się do

winy, żal i postanowienie poprawy.

To gdy chodzi o sumienie jednostki.
Gdy sprawa dotyczy «ałego spo-

łeczeństwa. konieczne jest wykrycie
winowajców, bez względu na ich
stanowiska i wpływy. usunięcie

wszelkiej zgnilizny i radykalne ule-

(czenie organizmu.

Że Francja zareagowała gorąco,
bardzo gorąco, jak niektórzy twier-

dzą — zbyt namiętnie, to nie jest przed

tylko wynikiem temperamentu — to

: świadczy zaszczytnie o zdrowych

moralnych podstawach narodv.

Tylko naród znikczemniały nie

potrafi sięoburzać. i
AAA
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gdzie|

krwią najgroźniejsząruchawkę.

|cych sterach francuskich . tych, które
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Zmierzch socjalizmu,

Jesteśmy obecnie świadkami u-

ideowych i ugrupo-

biegłego stulecia i wpoczątkach

wieku XX-go dominowały w życiu

narodów europejskich, a częściowo

także i poza Europą. W. pierwszym

rzędzie dotyczy to socjalizmu iwszel

kich odmian socjalnej demokracji.

Rola socjalnej demokracji w

Niemczech gdzie była ona juz e
skoń-

wojną potęgąpierwszej klasy,

czyła się ostatecznie. :

Ciężki przełom przechodzi socja-

lizm francuski, ale i nasza PPS. do-

żywa swe ostatnie dni, )

Świadectwem wewnętrznego roz”

kładu Polskiej Partji Socjalistycznej

był ostatni kongres, na którymwię”

kszość wogóle nie wiedziała, czego

ma chcieć, a poważna mniejszość

zdecydowanie chyliła się ku współ-

pracy z komunistami. :

Szukano dróg ratunku ale nie

rozumiano, że przyczyna katastrofy

Jeży już nie w posunięciach taktycz-

nych, !ecz w nieuleczalnej chorobie

samej idei socjalizmu.

Słusznie też pisze o tem „Gazeta

Warszawska”, że
cha-akter i temperament przywódców

odgrywa tu rolę podrzędną. Glówna przy-

czyna tego zjawiska leży w czemipnem,

Polega ona na tem, że hasła socjalizmu

ostatecznie straciły wśród mas swoją siłę

sugestywną, a wiara w zbawcze skutki re-

wolucji społecznej — zbankrutowała.

Nie mniej słusznem jest twier-

dzenie źe
Kryzys, jaki przeżywa

lizm, jest w pierwszym rządzie następstwem

przewrotu dokonywującego się ży struktu-

rze gospodarki światowej, z którą ruch 59-

cjalistyczny był organieznie złączony.

Przuwrót ten wykazał nieprzydatność

socjalizmu w torowaniu nowych dróg dla

życia exonomicznego narodów.

Nie może również w dalszym

ciągu socjalizm utrzymać przy sobie

mas za pomocą doraźnychkorzyści,

płynących z t. zw. „zdobyczy. socjal-

nych.
Co jednak najważniejsze

na skutek przewrotu gospodarcześę

następuje szybka przebudowa społeczeństw

i te warstwy, które dotychczas były dome-

ną wpływów socjalizmu, deklasują się i

topnieją.

Zmiana metody politycznej, poniecha-

nie taktyki parlamentarnej na rzecz taktyki

rewolucyjnej, nie rozwiąże sprawy kryzysu

socjalizmu. Jego upadek wypływa z tych

głębokich przemian w życia gospodarczem

i strukturze społecznej, jakie sadchodzą.

Świat radykalnie zmienia swoje obłicze,

wytwarza się nowy typ społeczeństwa i w

tych zmienionych warunkach niebawem za-

braknie miejsca na ideologję i ruch socjali-

styczny.

obecnie socja-

„Rzeczowi“ oportuniści,
Ale nie tylko socjalizm kończy

swój burzliwy żywot.
Likwidacji ulegają również te

grupy : grupeczki które naogół nie

lubią burz, a wszelkiej walki unika-

ją, jak najgorszej plagi. ZĘ

Wiele z tych stronnictw już daw-

no ' przestało istnieć, a pozostałe

jeszcze przy.życiu próchnieją i roz-

padają się coraz szybciej.

Jest to zresztą zjawisko normal-

ne i zdrowe, gdyż przed decydującą

walką dwóch światów — dobra z

panującem złem — oczyszcza się w

ten sposób i atmosfera i plac boju.
To też nawet . likwidacja grupek

zbliżonych do obozu narodowego

nie może nas ani trwożyć, ani znie-

chęcać do dalszej walki ze złem.

A właśnie ostatnio prasa rządo-

wa z 'ryumfem obwieszcza o „wiele

kim rozłamie” w Chrześcyańskiej
Demokracji.

DZIENNIK MILERSKI

Z prasy
„wielkiego rozłamu w małem ugru-
powanku,
po drugie, przejście do sanacji paru |
jej „mężów zaufania”, tkwiących i!
zatruwających powietrze w Chadecji posłów z Hromady i Zmagania i in-
każdy uczciwy narodowiec powita Z nych działaczy białoruskich „Biało-

jakiem: jest Chadecja, a

zadowoleniem. Wizmocni to napraw-|
dę chrześcijański i naprawdę naro-;
dowy trzon tej grupy, która siłą rze-

czy zostanie pochłonięta przez obóz

narodowy.
Musimy też przyznać rację „Sło-

wu Pomorskiemu'”, które pisze o tej

sprawie tak:
To co się w łonie Chrześcijańskiej De-

mokracji teraz dokonało jest w gruncie

rzeczy sprawą drobną, choc nie nową.

Chrześcijańska Demokracja nigdy nie

odznaczała się zwartością organizacyjną i

ideową. Była ona stronnictwem w którego

łonie rozmaite grupy terytorjalne prowa-

dziły zawsze własną politykę. W r. 1928

poszła Chadecja do wyborów w 4 kombi-

nacjach: główny trzon partji utworzył

wspólny front z „Piastem”, Korłanty szedł

na Śląsku samodzielnie, grupa lwowska do-

stała parę mandatów od rządowej jedynki,

a w niektórych okręgach Ch. D. zblokowała

się ze stronnictwem narodowem. Podobna

sytuacja — za wyjątkiem spółki z ludowca-

mi — była także w r. 1930.

O grupce, która przeszła do sa-
nacji, pisze „Słowo Pomorskie" w
sposób następujący:
PO datę 03 bik sanacyjny — poza

zewnętrznym efektem — nie robi na tym
rozłamie w Chadecji żadnego interesu, Wyr

mienieni w komunikatach prasowych „rze-

czowi* politycy reprezentują też tylko sa-

mych siebie. Dla Chadecji strata niewielka,

dla zawiedzionej sanacji zysk mały Ludzie

w rodzaju Jerzego Michalskiego, b. ministra

skarbu, odpisali się publicznie od rozbi-

jackiej soboty, oświadczając, że ze „Zjędno-

czenię Chrześcijańsko - Społecznem” nie
mają żadnej łączności. й

Na uwagę zasługuję fakt, że większa

część poznańskiej grupy Chrześcijańskiej

Demokracji przechyliła się do stanowiska

oportunistycznegą wębec  gbecnego syste-

mu sąnacyjnego. Uczyniła tę równieź re-
dakcja ,Nowego Kurjera”, będącego orga-
nem tej grupy. Zaś „Dziennik Bydgoski”,

broniąc się już naprzód przed zarzutem

oportunizmii stawia rzecz w ten sposób, że

„nigdy nie był i nie będzie organem jakiej-

kolwiek partji”. Czyli wyraźne odżegnywa-

nie się od roli organų Chrześcijańskiej De-

mokracji. Stwierdza dalej w cówiadczeńiu

od wydawaigtwa, że nie widzi „najmriej-

szego powodu do zwmiapy słanowiskę poli.
tycznego”, gdyż nie schodził „2 platiormy

rzeczowej oceny poczynań rządu. | i

Cała ta „rzeczowość”, to Achcy
albo i wręcz telėrzo-

Przedwczesna radość.
Zresztą co do „wielkošci' а-

mu radość sanacji wydaje się/nieco
przedwczesną, gdyż chociażby to do
klubu sejmowego nadzieje „tozła-

oportunizm,
stwo.

mowe' zostały srodze zawie.

Jak pisze katowicka „Poł
  

 

  

  

   

  

  

   

  

    
    

   

stronnictwa  sanacyjnego i bardz

około tego zabiegał. Nadzieje te

nie poszędł ani jeden poseł. Ust.

późno, bo samia przyzwoitość

mu już dawno opuścić szeregi

skiej Demokracji, w której od

sanacyjisego „konia Trojańskieg.

Ałe i z prasą nie wszysko poszło

tak dobrze, bo, jak donof. „Kurjer

Poznański”:
Redakcja „Głosu „Nar składa о-

świadczenie, że wbrew WS“ doniesie-

ganem żad-niom „Głos Narodu* mię jesi
nego stronnictwa polityczni.

się na usługi nowej partii.

lo i nie odda Przedewszystkiem nie może być

^

Jak się dowiadujemy w minister-

stwie opieki społecznej mają być

opracowywane rozporządzenia wy-

konawcze do ustawy, znoszącej do-

tychczesowe Państwowe Urzędy

Pośrednictwa Pracy.

Wmiejsce P. U. P, P. powołane
mają zostać do życia przy Funduszu

Bezrobocia „Publiczne Biura Po-

šrednictwa Pracy”.

Co się tyczy owego „zwycięstwa

ulicy” nad rządem, te nie zawsze na-

leży identyfikować „ulicy” z motło-

chem. Jeżeli chodzi o dany fakt, to

na ulicach Paryża, w dniach 6 i 7 b.

m. byl: deputowani, byli radni miej-

scy w swych odznakach, była cała

niemal adwokatura, przedstawiciele

giełdy, nareszcie najpotężniejsza or-

ganizacja byłych kombatantów, lu-

dzi, którzy krew swą i życie nieśli w

ofierze ojczyźnie. To już nie „ulica“.

w pospolitem słowa tego znacze”

niu — to sumienie narodu.

I jeszcze jeden prawdziwie piękny

rys: ustąpienie rządu Daladier'a.

Niewątpliwie znajdą się tacy, którzy

ność,
„motlockem“,

Nic podobnego.

był dość silny, by

Rząd Daladiera

zgnębić i zalać

 

Zniesienie P. U. P, P.

napiętnują krok ten jakomałodusz j

jako tchórzowską - kapitulację | r

 

   

 

  
  
  
   
  

   

  
  

       

   

  
  

 

  

 

  
  
   
  

  

 

  

   

 

Słowem  przedwczes radość...

w: Izraelu, у

W mniejszych  miejs wościach,
"gdzie nasilenie bezrobocj „M WY”
maga stworzenia oddzie! ych insty:
|tucyj , Pośrednictwo Pra Par.
|dzone będzie przez фп W War-

|szawie agendy P. U. P. zostaną
„utrzymane.

Na terenie całego pa Adi
wane zostalyby 42 urz
ctwa pracy.

  

kierwją opinją i któreftoja najbliżej
o lewico-

zakorzeniona jest ma!

który przecie wyłom

naród, który iest nar

stawicielem, nie m

wbrew narodowi,

Nie miejsce tu i ni

moralną i polityczną

netu Daladiera, któ! :

ny, oparty na kartf“ lewicowym,

podległy wpływom
czej mniej był dla

nym.
Stwierdzić jed

Daladier i jego tow

igiy jest przez
tego przed-
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Likwidacja ruchu białoruskiego
w Sowietach.

Przyczynę aresztów w Mińsku b.

ruska Krynica" widzi w tem, że o-
becność ich, jako białoruskicn naro-
dowców na terytorjumBiało:usi So-
wieckiej, okazała się bolszewikom
nie na rękę, chociaż ich działalność
antypolska i komunistyczna w Pol-
sce byżą dla Sowietów jeszcze donie-
dawna bardzo pożądana Zupełnie
inaczej zapatruje się na tę sprawę
„Rodny Kraj'* — organ t. z. białoru-
skiej sanacji, czyli grupy Ostrow-
skiego i Łuckiewicza,

„Rodny Kraj* próbując gruntow-
nie zanalizować kanjunkturę poli:
tyczną na Białorusi, zaczyna zdale-
ka, od zdarzeń z r. 1918, wspomina
o miodowych miesiącach zgodyi
współyracy białoruskich narodow-
ców z komunistami w B.S.S.R. cza-
sach rozkwitu białoruskiego ruchu w
Sowietach, następnie przechodzi do
momentu załamania się tej zgody i
pierwszych prześladowań.

W! końcu zastanawia się
przyczyną ostatnich aresztów,
— „Za co tych ludzi, — pokor

nych służek kompartji, którzy za
swoją działalność pod kierownict-
wem K. P. Z. B. odpokutowali dłu-
goterminowem polskiem więzieniem,
spotkała ze strony władzy sowiec-
kiej taka surowa kara"? dziwi się
„Rodny Kraj“.

Odyowiedž na to pytanie „R.
Kraj' znajduje w tem, že zabrakło
w Rosji obrońcy białorusinów... Le-
nina.

„Lenin — pisze „R. Kraj" — ja-
ką genjalny polityk rozumiał, żę
trzeba pozyskać białorusinów, zro-
pić z nich zwolenników władzy so-
wieckiej Wi tym celu zostaią pro-
klamowana w r. 1919 „Niępodległa
Białoruska Sowiecką Republika",
„dobrowolnie“ związana z S.S.S.R.
Możliwe, że Lenin, zgodnie z niejed-
nokroinie  wypowiadanemi  poglą-
dami swemi ną zagadnienie  niniej-
szościowe, szczerze chciał dać bia-
łorusinom R swobodnego roz-
woju aaródowej kultury w grani-
cach B. S. S,R. A.

Lecz umarł Lenin i wszystko się
zmieniło”,

Taki wniosek „R. Kraju' jest
zbyt uproszczony i naiwny wiadomo

bowiert powszechnie, że właśnie Le-
nin poirafił zaskakiwać swych prze-
ciwników i przyjaciół najkardziej
niespodziewanymi zwrotami w poli-
tyce. '

Byi on tež wynalazcą t. zw. „pie-
redyszek“.

Następcy Lenina poslugują się w
dalszym ciągu jego metodami, z któ

sobie stały system.
* Naiwnością ze strony bisłorusi-
nów było uwierzyć: solennym przy-
rzeczeniom bolszewików, gdy za
praszaii do siebie ogłaszając „am-
nestję dla wszystkich działaczy bia-
łoruskich.

Ile to razy podobny fortel udawał
sowieckim w stosunku

do emugracji rosyjskiej, której tak
samo ,darowano stare kontrewolu-
cyjne grzechy“, tak samo zaprasza-
no „do domu“ przez specjalnie wysy-
łanych zagranicę emisarjuszów, u-
rządzano specjalne zagraniczne ko-
mitety. werbujące t, zw. „wozwrasz-
czeńców. Los wszystkich ich bez
wyjątku był opłakany.

Po:iobny los spotkał także dzia-
łaczy białoruskich.

Przed trzema laty w artykule „U-
padek Białoruskiego Piemontu” za-
mieszczonym w „Dzień. Wil.* pisa-
liśmy między innemi: Zmuszeni li-
czyć się z nowowytworzoną sytuacją
na naszych K.csach, bolszewicy wi-
docznie zaczynają tracić nadzieje na
możliwość oderwania tych ziem od
Polski Wrobec tego Mińsk traci swe

nad

'|symboliczne znaczenie, jako о-
tychczasowy  „Piemont” białoruski,
który miał skupić wokół siebie
wszystkie ziemie, zamieszkałe przez

ludność białoruską. Jednocześnie od-

„Moment“ w depeszy ż. a, t. z

Berlina donosi, że tajny biuletyn pro:
pagandy narodowych socjalistów,

językach i przeznaczony do poufnego
użytku tylko dlą Aryjczyków, wzy-
wa w swoim ostatnim numerze
istniejące w Europie organizacje
przeciwżydowskie do wytworzenia
międzynarodowego związku: ski front" na obszerze Europy Do niego
mają wcjść następujące organizacje. „Żelaz-

bi palestyńscy rozwinęli od kilku ty:

godni wprasie palestyńskiej śwał-
towną agitację za tem, by także

wśród chrześcijan wzbudzić poczu-
cie konieczności obrony Ziemi Świę-
tej przed niebezpieczeństwem  sjo-

nizmu. W' związku z tą agitacją za-

powiadany jest powszechny kongres

arabsko-chrześcijański w  Jerozoli-

mie.
arabskie „Palastin“ proponuje, 

pada potrzeba drogiej i zbędne, li-
cytacji z Polską w. dziedzinie u-
stępstw na rzecz białoruskich naro-
dowych aspiracyj. Prowadząc prze-
ciwko Polsce grę polityczną, bol-
szewicy wbrew własnym  chęciom
stworzyli u siebie niebezpieczeń-
stwo domowe w postaci szeregu kul-
turalnych, naukowych i innego ro-
dzaju instytucyj białoruskich, sku-
piających często elementv niepewne
a nawet wręcz wrogie władzy so-
wieckiej“.

Zdarzenia, które nastąpiły po-
tem, jak niejednokrotne masowe a-
reszty białorusinów w Sowietach,
wysiedlenia na Solowki, rozgrom Bia
łoruskiej Akademji Nauk i Uniwer-
sytetu w Mińsku, przymusowa ko-
lektywizacja wsi białoruskich i na-
reszcie areszty „hromadowców' i
„zmagańców' — wszystko to świad-
czy naiwyraźniej, że władza sowiec-
ka przystąpiła do ostatecznej likwi-
dacji Sowieckiej Białorusi, jako au-
tonomicznego składowego  ciala
Związku Socjalistycznych Sowiec-
kich Republik.

Osobiste sympatje, czy antypatje
Lenina czy Stalina nie grają tu żad-
nej roli, Przyczyny tego zwroiu gdzie
indziej trzeba szukać.

Bolszewicy już trzy lata temu za-
częli tracić nadzieję na możliwość
oderwania ziem białoruskich od Pol-
ski. Dziś zrezygnowali zupełnie zę
swych pretensyj, Stosunki polsko -
bolszewickie wstąpiły w nową fazę.
Został podpisany pakt o nieagresji,
Sowiety, zagrożone na Dalekim
Wschodzie szukają przyjaźni pol-
skiej W! tych warunkach białorusi-
ni, niedawno używani do miącenia
pokoju w Polsce, stali się zbyteczni
i nawet szkodliwi.

Sowięty przeprowadzają w ostat-
nich czasach centralizację swego
państwa, Centralizacji tej stoją na
przesz odzie tendencje. narodowe i
niepodiegłościowe ukraiń.ów i bia-
łorusi: w. Tem się tłumaczą ciągłe
utarczki kompartji z narodowcami
ukraińskimi «1 białoruskimi, nawet
należącymi do kompartji. Charaktę-
rystycznem jest, że jeduoczęśnie z
aresztowaniami i mającymi się od-
być w Mińsku procesem bialorusį-
nów, odbyły się masowę areszty
działaczy ukraińskich ną sowieckiej
Ukrainie i szykuje się podobny pro-
ces w Charkowie,

To co dzieje się dziś na Białorusi
Sowieckiej nie jest czemś przypad-
kowem. To zgóry uplanowana kon-
sekwe; tnie i stanowczo prowadzona
akcja sikwidacji sztucznego gmachu
„Niezależnej Sowieckiej Białorusi”.
Był czas kiedy bolszewikom gra po-
lityczna na Białoruś była potrzebna,
wtedy to, rozdmuchując słaby ruch
białoruski, wybudowali potężny po:
zornie gmach, ną któryni sami zą-
wiesili szyld „Niezależnej Sowiec-
kiej Białorusi", Gdy dziś gmach ten
stał sie nietylko niepotrzebnym, ale
jak koń Trojański, może mieścić w
sobie groźne wewnętrzne niebezpie-
czeństwo, bolszewicy bez dużego na-
mysłu znów własnemi rękami gmach
ten burzą, pozostawiając do czasu
tylko już nic nie znaczący szyld.
Zmierzając konsekwentnie do celu
bolszewicy bez żadnych skrupułów
sprzątają ze swej drogi wszystkich,
kto im chce lub może przeszkodzić
w ich planach.

Taki los spotkał b. hromadowców
i zmażańców, którzy, myśląc zna-
leść schronienie, a może i zaspoko-
jenie swych aspiracyj narodowych
pod dachem „Niezależnej Republiki
Białoruskiej", niefortunnie tratili pod
spadające belki i cegły walącego się
śmachu.

„Niezależna Sowiecka Białoruska
Repubiika" wali się, a pod swemi
gruzami pogrzebie oprócz licznych
ofiar w postaci białoruskich nacjona-
listów cały białoruski ruch narodo-
wy w Sawietach.

S. Z.  
„Weltdienst* wydawany w trzech|

„Związek ma wytworzyć „wszecharyj-,
stań

Przeciwżydowska agitacja
Arabów w Palestynie.

(Je:ozolima, 5 lutego KAP).Ara:|

Wiychodzące w  Jaffie pismo angielskim, na którego czele stanie
a by|Arab-chrześcijanin.

|do udziału w tym kongresie zapro-

 

Przeciwżydowski front w Całej Europie.
na gwardja” w Rumunji, „Rozwój” w Poisce,
„E. E. E.“ w Grecji, „Budzący się Węgrzy”
na Węgrzech, „Lapos w Finlandji i naro-

dowi socjaliści lub sprzyjające im grupy w

Szwajcarji, na Litwie i na Łotwie."

W. odezwie tej podkreślono, że
„šwat nieżydowski nie zdaje sobie

sprawy z żydowskiego niebezpieczeństwa.

Wytworzenie jednolitego  wszecheuropej-

skiego frontu przeciw żydom otworzy oczy

światu ią niebezpieczeństwo ze s'rony 2у-

szono franciszkańską kustodję Ziemi
Świętej, jako tradycyjną reprezen-
tantkę interesów katolickich w Pa
lestynie, Wi ten sposób imicjatorzy
ruchu przeciw-żydowskiego pragną
pobudzić świat chrześcijański do
walki z sjonizmem. Dla wzmocnie-
nia swej propagandy Arabi zamie-
rzają rozpocząć wydawanie w Jero-
zolimie specjalnego pisma w języku

Awanse oficerskie.
Ukazał się wczoraj dziennik per-

sonalny M, S. Wojsk. przynoszący
nadanie stopni majora 47 kapitanom
piechoty, 14 rotmistrzom kawalerji i
26 kapitanom artylerji, nadto stopień
starszego kapelana — 12 kapelanom
rzym.-kat., 1 kapelanowi ewang.
1 1 kapelanowi prawosławnemu.

Ostatnie dnie
samorządu m. Warszawy.
Dowiadujemy się, że komisarycz-

ny prezydent m. stoł, Warszawy (w
odróżnieniu od Komisarza Rządu m.
st, Warszawy) będzie miał 3 lub 5
zastępców. Pozatem powołaną bę-
dzie rada przyboczna, złożona z 10
lub 12 członków. Nominacji zarówno
zastępców prezydenta komisarycz-
nego, jak i członków rady przybocz-
nej dokona minister spraw wewnę-
trznych. Ostateczne decyzje w tych
sprawach jeszcze nie zapadły.

Utrzymują, że nominacji prezy-
denta komisarycznego spodziewać
się należy przed końcem maja r. b., a
objęcia przezeń urzędowania około
1 marca. Nominację tę poprzedzić
ma odrzucenie przez władze nadzor-
czę budżetu m. stoł. Warszawy na
r. 1934 35.
W najbliższych już dniach spo-

dziewany jest wyjazd prezydenta
miasta inż. Z. Słomińskiego.

Prezydent Słomiński ma zdać
urzędowanie wiceprezydentowi Szpo
tańskiemu, który będzie pełnił te
obowiązki aż do przekazania władzy
komisarycznemu prezydentowi.

«Popularny» profesor.
Na wykładach jednego z głównych

twórców projektu konstytucyjnego
BB, prof. W. Makowskiego, zapro-
wadzona została kontrola wchodzą-

mogą na prelekcję.

Bratnia Pomoc
Uniwersytetu Warszawskiego w no-

wym lokalu. ь
W dn. 8 b. m, otwarte zastaną

biura Bratniej Pomocy U. W. w lo-
kalu przy ul. Nowy Świat koło Świę-
takrzyskiej. Normalne urzędowanie
rozpocząć się ma w poniedziałek.
Do tego czasu sprawy najpilniejsze
załatwiane będą w bufecie Bratniej
Pomocy na terenie Uniwersytetu.

Pracownicy miejscy
przeciwko należeniu do Ubezpie-

Związki zawodowepracowników
miejskich złożyły w  Ministerjum

sprawie zamierzonego przez samo-
rząd stołeczny zgłoszenia pracowni-
ków do nowych Ubezpieczaini Spo-
łecznych. ' eli ;

Związki występują przeciwko za-
pisaniu ich do Zakładu Ubezpieczeń
Emerytalnych i domagają się. utrzy-
mania dotychczasowej. miejskiej e-
merytury. (P.LD.)

furowy wyrok ma narodowtów. |
Sąd w Rawiczu skazał 4-ch działa-

czy na więzienie, ‚
Mie środę rozpoczęła się przed

Sądem w Rawiczu, w Wielkopolsce,
rozprawa przeciwko 5-ciu członkom
Związku Młodych Narodowców z
Piaskowa, oskarżonych o znieważe-
nie marsz. Piłsudskiego i czynny 0-
pór policji. Sąd skazat kierownika Z.
M. N., Zychmana, na 6 miesięcy wię-
zienia, oskarżonego Kowalika na 7
miesięcy więzienia, a oskarżonych
Gano i Skorupskiego na pėltora roku
więzienia.

Obrona zapowiedziała wniesienie
skargi apelacyjnej.

Niemoralna wystawa
żydowskiego malarza.

W. gmachu żydowskiego Tow.
krajoz.awczego otwarto ostatnio
wystawę prac żydowskiego malarza,
Abrama Gutermana.

'We wtorek po południu do lokalu
żydowskiego Tow. krajoznawczego
przy ul. Królewskiej 51 przybył
przedstawiciel wydziału bezpieczeń-
stwa kom. rządu, radca Kalina, w to-
warzystwie naczelnika policji poli-
tycznej kom. Gałczyńskiego, w' celu
obejrzenia tych prac. Przedstawicie-
le władz stwierdzili, że treść obra-
zów profanuje godło państwowe,
obraża uczucia religijne katolików i
jest wogóle niemoralna.

MW czasie tych oględzin przybył
do lokalu malarz Guterman którego
jz miejsca aresztowanoi przewiezio-
"no do aresztu urzędu śledczego. |

Lokał żydowskiego Tow. krajo-
znawczego opieczętowano, przyczem
działalność tego Towarzystwa zosta-

iła z miejsca przez władze zawieszo-
na.

Żydowscy fałszerze
paszportów.

Władze bezpieczeństwa w War-
szawie wpadły na trop nowej afery
fałszerzy paszportów zagranicznych,
którzy ułatwiali nielegalną emigrację
zarówno do Palestyny, jak i do
aństw europejskich. Aresztowano
a fałszerzy, niejakiego Dawida
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"KRONIKA.
`

Г DYŻURY APTEK.

"oraz absolwenci

-misji Poborowej. 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Najpierw pochmurno i dżdżysto,

temperatura kilka stopni powyżej
zera. Potem zmiennie. Dość silne
i porywiste wiatry z kierunków za
chodnich.

29 w mocy  dyżuruj następująceapteki: yżurują ępują:

Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 33
(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego . _ lyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz

: SPRAWY MIEJSKIE.
— Kwiatek z ogródka św. Biuro-

kracego. Jak wiadomo, otwierając
nowy zakład spożywczy, własciciele
winni posiadać między inntmi ze-
zwolerie na to sekcji zdrowia Ma-
fistratu,
| W »wiązu z tem pewna pani, ma-
Jąca już wynajęty lokal i wykupione
W terminie świadectwo przemysło-
we zgłosiła się do sekcii zdrowia,
Prosząc o wydanie jej takiego ze-
zwolenia. Złożyła wymagane doku-
menty, uiściła przepisowe opłaty i
Już mieła otrzymać zezwolenie. Nie
wydano jej jednak takowego, twier-
dząc, że do pełnoletności brakuje jej
jeszcze 5 miesięcy. Gdy młoda kup-
cowa spytała, co ma zrobić
oświadczono jej, że jedyną radą jest
Zaczexač do... pełnoletności.
W tym czasie towar może się

Oczywiście zniszczyć, lokal stać bez
użytku. świadectwo przemysłowe
zmarnować się, a przedsiębiorcza
panienka pójść na žebry — bo to
wolno nieletnim.

aj Z MIASTA.
‚ — W sprawie Pożyczki Naro-

dowej. Grodzki Obywatelski Ko-
mitet Pożyczki Narodowej podaje

powszechnej wiadomości, że
przyjmowanie podań w sprawie dy-
plomów z dniem 1 lutego rb. zo
Stało zakończone. Zadne  rekla-
Macje w ty.h kwestjach nie będą
więcej uwzględniane.

Wpłacanie kolejnych rat Pożycz-
ki Narodowej winno być uskutecz-
niane wyłącznie w instytucjach, w
których Pożyczka została subskry
bowana. Nikt nie jest upoważnio-
ny do inkasowania kwot pożyczek
u subskrybentów. Osoby, któreby
się zwracały rzekomo celem po
„brania należności Poż. Nar., należy
oddawać w ręce władz policyjnych
— Powodzenie bonów jaimużnia-

nych- Dopiero minął pierwszy ty-
dzień <d chwili rozpoczęcia na te-

"renie caszego miasta kolgortcwania
bonów  jałmużnianych  „Caritasu”,
które dajesię żebrakom zamiast jał-
mużny w gotówce. Wspomniane
bony od chwili wprowad”enia cieszą
się wielkiem powodzeniem. W cią-
gu pierwszych 6 dni różne insty-
tucje i osoby prywatne nabyiy: 738
bloczków, zawierających po 25 bo-
nów 2-groszowych, 473 bloczki, za-

_wierające każdy po 25 bonów 5-gro-
szowych i 313 bloczków t.zw. „prze-
kazów obiadowych”, zawierających
po 10 bonów 20-groszow ych.

Myszczególnione bloczki zostały
już nabywcom wydane. Naiumiast
cały szereg zamówień jeszcze nie
wykonano pomimo zwiększenia per-
sonelu „Caritasu* o parę nowych sił
pracowniczych, ;

UNIWERSYTECKIE.
— Odznaczenie konkursowe.|

Niżej wymienieni asystenci Wydzia-
łu Lekarskiego na posiedzeniu Ra-|
dy Wydziałowej z dnia 9 stycznia
br. zostali nagrodzeni za prace kon-
kursowe, a mianowicie: Mgr. Bo-
dalski Tadeusz, asyst. st. zakładu
Farmakognozji, Dr. Gilelsówna Wie-
ra, asyst. st. kliniki Chirurgicznej,
Dr. Januszkiewicz Stanisław, asyst.
st. kliniki wewnętznej, Dr. Klukowski
Jan, asyst. st. kliniki wewnętrzej,
Dr. Kruszyński Jan, asyst. st. zakła-
du Histologji, Dr. Murza Murziczów-
na Helene, asyst. st. zakładu Ana-
tomji opisowej, Mgr.  Oficjalski
Piotr, asyst. st. zakładu Farmako-
gnozji, Dr. Sylwanowicz Witold,
adjunkt zakładu Anatomji opisowej,
Doc. Dr. Strażewicz Wacław, In-
spektor Ogrodu Roślin Lekarskich-

medycyny: Koło-
szyński Eugenjusz, Zalewski Włady
sław i student med. Krajewski Cze
sław.

SPRAWY WOJSKOWE.

— Posiedzenie Komisji Pobo-
rowej. W dniu dzisiejszym odbę-
dzie się dodatkowe posiedzenie Ko-

Komisja urzędo-

wać będzie w lokalu przyl ul. Ba
"zyljańskiej 2. Na przegląd stawić
się winni wszyscy mężczyźni, którzy
we właściwymtczasie nie uregulo-
wali swego stosunku do wojska.
— Poborowi rocznika 1912 r.

Wcielenie do szeregów peborowych
rocznika 1912-go zakwalifikowanych
podczas poboru do piechoty nastą-
pi w terminie od 31 marca do 5
kwietnia rb.

Wezwania powołanym zostaną
rozesłane oprzez referat wojskowy
Zarządu miejskiego.

ANDELI PRZEMYSŁ.
— Przyjazd dyrektora departa-

mentu. Wi dniu wczorajszym bawił

w Wilnie - dyrektor departe mentu
Minist-rstwa Przemysłu i Handlu p.
Kande!, który badał na miejscu spra-
wy, związane ze standaryzacją Inu.

Dyr. Kandel przyjęty był w tej spra-
wie ni dłuższej konferencji przez
p. Wojewodę. ‚

j SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Związek Izb Rzemieślni-

czych postanowił zwrócić się do
władz centralnych w sprawie utrzy-
mania ryczałtu w podatku obroto
wym również na rok 1934. Jedno-
cześnie Związek lzb prosi o zmiej-
szenie stawki przy wymierzaniu po-
datku z 1 procentu na trzy czwarte,
dla rzemieślników wyrażejących ar-
tykuły spożywcze na pół procent.
— Sprolongowanie długów rze-

miosła wileńskiego. Starania Wileń-
skiej Izby Rzemieślniczej w sprawie
prolongaty długów, zaciągniętych
przez rzemiosło wileńskie uwień-
czone zostały pomyślnym: wynikiem.
Władze centralne udzieliły dłuższej
prolongaty na spłacenie długów, za-
ciągniętych przez rzemieślników wi-
leńskich. Długi rzemiosła wileńskie-
go w' B. G. K. wynoszą zgorą 200
tys. zł.
— Przedłużenie terminu mecha-

nizacji piekarū. Wobec ciężriej sy-

tuacji zakładów piekarnianycn wię-

kszość z nich nie mogła wykonać za-
rządzenia władz w sprawie mecha-
nizacji piekarń na terenie Wilna.
Związek piekarzy wystosował do
władz centralnych obszerną petycję,
wyjaśnzając ciężkie warunk. oraz
niemożliwości zastosowania się do
zarządzeń władz admini.tracyjnych.
Obecnie nadeszła z Warszawy wia-
domość, iż władze przychylają się
do memorjału piekarzy i udzielają
trzyletniej prolongaty na urządzenie
piekarń mechanicznych we wszyst-
kich zakładach na terenie m. Wilna.

1937 r.
— (zy jest strajk piekarski

w Wilnie? Na łamach niektórych
dzienników ukazała się dniu wczo-
rajszym notatka o wybuchu strajku
piekarzy w Wilnie. Jak nas infor-

mują, notatka ta jest niezgodna z

prawdą.
Incydent, który miał miejsce w

dnlu 7.11 rb. w jednej z piekarń wi-
leńskich, w czasie którego pobito
robotnika piekarskiego, powstał na
podłożu porachunków osobistych i
nie ma nic wspólnego z akcją straj-
kową.

SPRAWY ROBOTNICZE.

cowników umysłowych. Grupa bez-

żyła odnośnym władzom memorjał,
w którym domaga się zmiany syste-
mu udrielania pomocy. Bezrobotni
postulaty swe ujęli w formę 15-tu
punktów. Między innymi domagają
się oni 12 dni pracy w miesiącu,

podwyższenia płacy do 5:ciu złotych
dziennie, zakazanie lokalnemu Ko-
mitetowi Funduszu Pracy zatrudnia-
nia poszczególnych bezrobotnych na
czas dłuższy, dalej przestrzegania
zasady kolejności i nie powodowania
się żadnemi wpływami różnych orga-
nizacyj. partyj oraz protekcją i t. d.
Memorjał jako deleśowani podpisali
jJózet Serejko, Józeł Frąckiewicz i
„Franciszek Ždrnowski.

SPRAWY SZKOLNE. — Egzaminy dla eksternów z
' kursu 6-ciu klas gimnazjalnych od-
będą się przy gimnazjum im. Kr, Zy-
gmunta Augusta w Wilnie (M. Pohu-
;lanka 7) w terminie od 21—28 lutego
11934 + +

Podania są przyjmowane w kan-
celarji gimnazjum im. Z. Augusta do
dnia 17 lutego rb. Załączniki do po-
dania: 1) metryka urodzenia, 2) świa-
dectwe szkolne, 3) świadectwo mo-
ralności, 4) życiorys, 5) 2 fotografje
6) taksa egzaminacyjna 30 zł. (wpła-
cić go'ówką).
— Badania lekarskie w szkołach.

Na terenie Wiileńszczyzny komisje
lekarsiie rozpoczęły gruniowne ba-
dania dzieci. Badania prowadzone
są we wszystkich szkołach po-
wszechnych publicznych śminnych i
ludowych pod kierunkiem delegata
szkolnego.

Ź ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zgromadzenie Wii.

Oddz Pol. Czerw. Krzyża odbędzie
się w dniu 24 bm. o godz. 5 m. 30
w lokału P. C. K. przy ul. Tatar
skiej 5. '
— Zebranie T-wa Ogrodnicze-

lo odbędzie się 11 bm. o godzinie
ej w lokalu Wil. Izby Rolniczej ul.

Jagiellońska Nr. 3. Na porządku
dziennym sprawa kursu ogrodnicze-
go dla praktykantów, właścicieli
ogrodów działkowych, podmiejskich
i miłośników ogrodnictwa w Wilnie.
Referat prof. St. Zembowicza z
cyklu „Prace zimowe i wiosenne w
sadzie”. Goście isympatycy ogrod-
nictwa mile widziani.

ODCZYTY.

no”.. Dzisiaj o godz. 6 wiecz. T. Sze-
ligowski wygłosi odczyt p. t. „Muzy-
ka. w Wilnie w pierwszej «wierci
19-g0 wieku”.

— Bal Ogólnoakademicki. Dnia 10 lu-
tego odbędzie się XV-ty Doroczny Bal Ogól-
noakadcmicki w estetycznie udekorowanych
salonaca Hotelu Georges'a, przy dźwiękach
doborowych orkiestr. Tańce będą się od-
bywały w dwóch salach.

powodzeniem Bal Ogólnoakademicki spotka
się i w tym roku z życzliwem przyjęciem
i poparciem społeczeństwa wileńskiego.

eny biletów: 4 zł. i 2 zł. 50 gr. (aka-
demicki). Początek o godz. 10 wiecz.

— Chór akademicki. Próba
chóru odbędzie się dziś, w piątek
9go bm. o g. 8 wyjątkowo w lo- kalu Seminarjum etnograficznego.

Ostateczny termin upływa w zimie,

— Memorjał bezrobotnych pra-|

— Cykl odczytów „Dawne Wil-;

SPRAWY AKADEMICKIE.

Przypuszczamy, że cieszący się stałem|

DZIENNIE MILERSK]

Dn'a 5 b. m odbyło się :prawo-
jzdawcze miesięczne zebranie Związ-
|ku Cechów. Reprezentowanych było
11 cechów. Przewodniczył A. Slu-
sarski. Z ramienia Izby Rzem. przy-
był p. Młynarczyk. Ze sprawozdań
poszczególnych cechów większe za-
interesowanie wywołały sprawozd.
krawców i bednarzy. Fotogralowie
poinformowali, iż na skutek interw.
w Mlagistracie obecnie płacą za prąd
w zakładach fotograficznych 45 gr.
za kv., co się oblicza podług specjaln.
liczników. Piekarze utyskiwali iż
pomimo starań w starostwie sprawa
znakowania i plombowania worków
z mąką nie jest unormowana, co czę-
stokroć naraża piekarzy na protoku-
ły ze strony komisyj sanitarn, które
nie uwzględniają wyjaśnień iż nad-
miernej domieszki otrąb do mąki do-
puszczają się młyny, nad którymi nie

karnie Piekarze winni odpowiadać
za pieczywo, zaś za mąkę w workach|
oplombowanych, znajdujących się,—
bądźto w hurtowniach, bądźto w
piekarniach odpowiedzialność
ponosić winni
Chociaż sprawa ta interesuje całe
społeczeństwo, jako konsumentów,
uchwalono narazie czekać na odpo-
wiednie w tej sprawie zarządzenie

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. — Dziś,

o godz. 8 wiecz. ostatnie przedstawienie po
cenach  zniżonych współczesnej komedji
Hasenc'evera „Pan z towarzystwa”.

— Jutrzejsza premjera. W sobotę w
Teatrze na Pohulance odbędzie się premje-
ra głośnej sztuki Wł. B. Feketego „Pieniądz
to nie wszystko”.

 
| — Niedzielna popołudniówka. W nie-
dzielę o godz. 4 pop. „Pan z towarzystwa”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, „Nitouche*,

Żadna z granych dotychczas operetek nie
wywołaia takiego entuzjazmu, co popularna
„Nitouche“, dzięki świetnej grze całego ze-
społu, z młodocianą odtwórczynią roli tytu-
łowej L. Romanowską na czele. Popiso-
wą rolę Florydora gra K. Wyrwicz-Wich-
rowski. W sobotę i niedzielę w dalszym
ciągu „Nitouche”.
— Dzisiejszy występ Hanki Ordonówny

w „Lutni* Dziś odbędzie się pożegnalny
występ znakomitej pieśniarki Hanki Ordo-
nówny, w nowym programie. Początek о &
8.30 wiecz. Pozostałe b'lety w kasie teatru
„Lutnia' od g. 11-ej rano.
— Popołudniówka niedzielna. W. nie-

dzielę po cenach zniżonych grana będzie
| po raz ostatni „Marjetta” z Halmirską w
"roli tytułowej. Pocz. o godz, 4 pop.
j — Poranek dla starszych, dzieci i mło-
(dzieży w „Lutni”, Już w najbliższą niedzielę

robotnych w liczbie 757 osób zło-, 9 £. 12.30 premjera komedjo-bajki z muzy-
|ką i tańcami „Staś-Lotnikiem”. Komedjo-
bajka ta wzbudziła żywe zainteresowanie,

„jest to bowiem bajka współczesna o nie-
zwykle ciekawej akcji. Atrakcją wielką wi-

| dowiska będzie: balet primabaleriny E. Go-
|reckiej, wyposażony w piękne nowe kostju-
my z udziałem utalentowanej tancerki

j Ksieni Rubom. Ceny miejsc zniżone od
25 gr.
| ZABAWY.
— Herbatka Kursów Wieczo-

rowych P. M. S. Dziś o godz. 9
w salach Ogniska Akademickiego
ul. Wielka 24 odbędzie się herbatka
dla uczestników Kurów Wieczoro-
wych i wprowadzonych gości, na
którą Zarząd Koła zaprąsza człon-
ików Koła. Po herbatce odbędzie
się dancing.

POLSKIE RADJO WILNO.
Piątek, dnia 9 luteżo

1.00: 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 dla 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: Odc.
pow. 19.25: Feljeton aktualny. 19.40: Kom.
sport. 20.02: Pogad. muzyczna. 20.15: Kon-
cert symfoniczny. 22.40: Muzyka taneczna.
23.00: Kom. meteor.

Sobota, dnia 10 lutego 1934 r.
1.00: Czas. Muzyka 1150: Muzyka po-

pularna (płyty). 11.57: Czas. 12.05 Koncert.
12.30: Kom. meteor. 15.10: Kwadrans aka-
demicki. 15.40: Muzyka żydowska (płyty).
16.00: Audycja dla chorych. 16.40: Wileński
kącik językowy. 16.55: Muzyka lekka. 17,30:
„Znaczenie morza w życiu Państwa i naro-
du* — odczyt. 17.50: Przegląd prasy rolni-
czej. 18.00: Transm. z Zakopanego. 18.20:
Konceri. 19.15: Odc. pow. 19.20: Przemów.
Szefa Kier. Maryn. Woj. Kontr-Admirała

teka. 19.25: Kwadr. liter. 19.40: Sport.
20.02: rzemówienie gen. Orlicz-Dreszera.
20.10: Koncert chopinowski. 20.57: Transm.
z teatr: „La Scala“ w Medjolame. Opera
„GIOCONDA“ — Ponchiellego.
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek. '

Na srebraym ekranie,
KONGRES TAŃCZY.

„Światowid”.
„Światowid” chociaż ma drugi -ekran,

daje jeanak zawsze wznowienia pierwszo”
rzędnych obrazów. Takim bowiem bez-
sprzecznie jest „Kongres tańczy” z Liljan-
ką Harwey i Henry Garatćm. Operetka
utrzymana w stylu ściśle wiedeńskim, wie-
deńska zarówno pod względem treści, jak
i melodji. Akcja toczy się podczas Kon-
gresu Wiedeńskiego, podczas gdy cały gród
naddunajski tańczył, bawił się i śpiewał.
Oprócz ważnych wydarzeń politycznych, rok
6w upamiętnił się wynalezieniem walca, co
zostało w całej pełni wykorzystane w ilu-
stracji muzycznej filmu. Scenarjusz, jak
zwykle w operetkach. nie ma wieie sensu.
jest nawet parę anochronizmów historycz-
nych gubiących się jednak w masie miłych
wrażeń. у

Liljanka Harwey jest rozkoszna, raso-
wa wiedenka. Henry Garat jako car Ale-
|ksander I-szy stworzył wyborną  sywetkę
itego najkulturalniejszeżo cara Rosji.

 
(dobre zakończenie, gdy na roześmiany i roz-
tańczonv tłum ża groźny cień Napoleona
wracającego z Elby.

Spectator.

Popierajcie Polską
Maciera Szkolną. 

Ze Związku Cechów.

ma kontroli i którym uchodzi to bez- |wyborcz. do sam. miejsk. Żadnego

właściciele młynów.|

Całość miła dla oka i ucha. Szczególnie:

Żywszą dyskusję wywołało ogło-
szenie Ubezpieczalni Społecznej o
składkach na rzecz tej instytucji.
Wobec rozbieżności zdań w sprawie |
dobrodziejstw tej nowej ustawy ij
rzekoniych ulg dla rzemiosła —
uchwalono zwołać spec. dyskusyjny
wieczór z referatem o nowej Ust.
Ubezpieczeniowej.

Więcej czasu zajęły dysktsje nad
szereg:em nowych ustaw i rządowych
proj. ustaw, dotycz. rzemiosła, do
kształtowania się których niezależ-
ne organizacje rzem. nie są powoły-
wane, skutkiem czego ustawy takie
rzemiosłu specjalnych dobrodziejstw
nie przynoszą.

Pozatem omawiano sprawę wy-
borów do. samorządów miejsk. i
rzem. Wobec wielkiego zaintereso-
wania zażądano zwołania w ciągu
|2-ch tygodni zebrania z refer, o Ust. |
 
komitetu wyborczego nie wyłoniono.
Termin wyborów do Izby Rzem. jest
nieznany. Reprezentacja  rzem.
chrześcijan od miasta Wiima w lzbie
Rzem. po nowych wyborach będzie
stanowczo zbyt słaba. Sprawa rze-
jmieślniczą z „nominatów, których
|będzie aż sześciu, — chyba korzyści
wielkiej nie odniesie.

Sądy doraźne będą
zniesione?

W senackiej komisji skarbowo-
budżetowej w toku czwartkowych
obrad mad budżetem Ministerstwa
Sprawiedliwości, sen. Zaczek (BB),
wskazując na stały spadek spraw,
przekazywanych Sądom Doraźnym,
zapytal obecnego na sali ministra
sprawiedliwości, p. Michałowskiego,
czy nie nadszedł już czas, w którym
należałoby pomyśleć o zniesieniu
Sądów Doraźnych,
W cdpowiedzi min. Michałowski

oświadczył, że zamierza w Radzie
Ministrów zgłosić wniosex o.zniesie-
nie Sądów Doraźnych. Sam jednak
nie- decyduje w tej sprawie. Osta-
teczna decyzja przysługuje wyłącz-
nie Radzie Ministrów.

Przeszeregowanie
_ w Monopolu Tytoniowym.

‚ № Państwowym Monopolu Tyto-
niowym ukończono w ub. tygodniu
czynności t, zw. przeszeregowania
urzędników etatowych średnich i niż
szych szczebli zgodnie z nową usta-
wą, na szczeble niższe, przy jedno-
czesnem przesunięciu na szczeble
wyższe — urzędników wyższych ka-
tegoryj. Wi tyg. bieżącym mą być
przeprowadzone  przeszeregowanie
urzędników kontraktowych Mono-
polu. Jak było do przewidzenia,
przeszeregowani ku dołowi „„szere-
gowcy' Monopolu przyięli zmiany
bez zachwytu.

Liczba pożarów się zmniejsza.
Wiedług tymczasowych obliczeń

Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń
Wzajemnych zanotowano na terenie
Polski (z wyłączeniem m st. Warsza
wy, Poznańskiego Pomorskiego i
Śląska) w r. 1933 ogółem 14.996 po-
żarów, przy których płonęło 25.200
nieruchomości, W) stosunku do liczb
z r. 1932 (16.358 pożarów i 27.072
płonących nieruchomości) liczba po-
żarów zmniejszyła się o 8 proc., a
liczba płonących nieruchomości o
7 proc, w porównaniu zas z r. 1931
20.222 pożarów i 35.930 nierucho-
mości) spadek liczby pożarów i pło-
nącyca nieruchomości jest jeszcze
większy i wynosi 26 wzgl 30 proc.

 

Ofiary.
na ratowanie Bazyliki i inne cele, złożone
na ręce J. E. ks. Arcybiskupa R. Jalbrzy-

kowskiego.
Proszeni jesteśmy o podanie do wiado-

mości:
1. Przez ręce J. E. ks. Arcybiskupa-Me-

tropolity Romualda Jałbrzykowskiego na
ratowanie Bazyliki złożyli:

1) Krucjata Eucharystyczna dzieci przy
szkole Nr. 11 w Wilnie 10 zł.

2) Krucjata Eucharystyczna dzieci przy
szkole Nr. 25 w Wilnie 10 zł.

3) T. Dyrektor Szwykowski 100 zi.
4) Panie Aurelja i Celestyna Honesti

5 rb. zł.
5) Różne osoby 320 zł.
Szlachetnym  ofiarodawcom J. E. ks.

Arcybiskup oraz Komitet Ratowania Bazy-
liki Wileūskiej składa najserdeczniejsze i
gorące podziękowanie.

2. Przez ręce J. E. ks. Arcybiskupa do
rozporządzenia T-wa Dobroczynności „Ca-
ritas' 100 zł.

Na herbaciarnię dla ubogiej inteligencji
50 zł. ;

„Tereski“ szkoly Nr. 25 dla najbiedniej-
szych dzieci 15 zł.

Szlachetnym  ofiarodawcom 'J. E. ks.

ritas' składają serdeczne „Bóś zapłać”.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie podejrzanego 0-

sobnika,
Węgier.
Wilejka—Wilno zatrzymano obywa-
„lela węgierskiego, niejak.egc Anto-
Ina Glskslera. który nie.mógi podać
jpowodów, dlaczego znalazł się na
linji kolejowej, oraz w jaki sposób
dostał się do Wilna, skoro nie po-
siada paszportu zagranicznego.

Zachodzi ejrzenie, iż Gleksler
przybył do Wilna w podejrzanych
sprawach i w związku z tem prze-

  

!1934/35

Arcybiskup oraz Zarząd Towaizystwa „Ca- |.

|sali po jej wypełnieniu.

Ti

tukier połanieje 0 20 gr. ma kg. ale dopiero od jesieni.
Jax ze sier oficjalnych komuni-

kują, cena cukru z nowej kampanji

roku, zostanie obniżona w

sprzedaży na rynku wewnętrznym.

Wynos.ć ona bedzie od 1 październi:

ka br. 75 zł. 50 gr. za 100 kg. loco

wagon stacja odbiorcza. Ceną tą ob-

jęte jest opakowania, opłata na fun-

dusz „racy i opłaty specjalne na

premjowanie eksportu w wysokości

5,50 zł. od centnara i podatek obro-
towy przerzucany dotychczas na
konsumentów. Natomiast do ceny
powyższej doliczany będzie podatek
spożywczy w kwocie 38 :ł. 50 gr. za
100 kg. cukru.

Tak więc w przyszłej dopiero

|kampanji cena cukru będzie niższa
średnio o 20 groszy na 1 kg. Nadto
zniesiono różnice w cenie cukru,
które :stniały dotąd w. poszczegól
Inych województwach na niekorzyść
(województw wschodnich, Ustalono
również wysokość .premji wypłaca-
„nych cukrowniom eksportującym cu-
kier. "Wynosiė one będą 11 zł. na
|centnarze, przyczem globalny eks-.
port przewidziany jest w rozmiarach
(około 100 tys. ton. Cukrown.e Ma
łopolski i Wołynia zwiększą odbiór
buraków, przeznaczonych do prze-
róbki dla rynku wewnętrznego o oko
lło 12 proc. Cena za buraki wynosić
będzie zasadniczo 4 złote.
 

Roósevelt za obniżeniem
stopy procentowej.

WASZYNGTON (Pat). Z Białego
Domu donoszą, że prezydent Roose-

velt jest zwolennikiem polityki ob-

niżeni« stopy procentowej od wszyst-

kich długów wewnętrznych i po-

szczególnych długów zagranicznych

i publicznych, gdyż — zdaniem jego

— przyczyni się to do uspokojenia

w świecie. i złagodzenia niezwykle

ciężkiej sytuacji zarówno w Stanach
Zjednoczonych, jak i zagranicą. Gdy-
iby wierzyciele skłonni byli «mniej-
jszyć stopę procentową, to — jak
sądzi prezydent — byłoby więcej
|szans na uzyskanie kapitału. Otwo-
rzyłoby to nowe możliwości dla
układów w sprawie długów wojen-
|nych.

Żydzi o nowej Konstytucji.
Dr. J. Gotlib w artykule , Dekla-

racja posta Cara“ („Hajnt” z 29.1 34)
omawia przewodnie myśli tej nowej
Konstytucji, Podoba
szczególnie „teza”, w której zawarto
zrzeczenie się swego zwierzchnictwa
przez Naród Polski:

„Obecnie, kiedy na świecie wysuwają

się na czoło instynkty rasoweśe szowinizmu

i narodowego egoizmu — tego rodzeju tezy

Konstytccji winny być rzeczywiście rozpa-

trywan» jako dalszy ciąg staropolskiej tra-

dycji wolnościowej.

Żydzi jednak obawiają się wzmoc-
nienia władzy wykonawczej, bo mo-
&а przyjść do władzy... judofobi:

„Jednak dręczy nas, żydów. lęk na

przyszłość. Nowa Konstytucja daje jednak

prawo .nterpretacji ustaw i i:h wykonania

poszczególnym osobistościom. Ale jak lu-
dzie elity będą odnosili się do nassych žy-

dowskish zagadnień — to może byc zależne

od ich «maku, ich nastawienia umysłowego,
ich temperamentu.. Będziemy zależni od

dobrej woli tych osobistości, które kraj

wyniesie na najwyższe szczeble władzy”.

Żydzi liczą na int
J. Heftman („Emanuel“) porusza

w „Momencie“ sprawę niebezpie-
czeństwa, jakie grozi żydom w Au-
strji. Wśród ludności niemieckiej w
tym kraju wzmagają się prądy na
rzecz połączenia się z Rzeszą hitle-
rowską. Autor wskazuje na srodek,
który ma przeszkodzić temu polą-
czeniu się:

„To niebezpieczeństwo musi zawczasu

być rozpatrzone przez miarodajne koła po-

lityki żydowskiej. Nie wiemy, czy senat

waszyngtoński upoważni Roosevelta do in-

terwencji w Niemczech na rzecz tamtej-

się autorowi'

Nowa Konstytucja już jest 1 obóz
pomajowy winien spełnić swoje przy
rzeczenie, dane żydom:

„Ze strony kół rządzących wie:ckrelnie

dawano nam do zrozumienia że wszelka
|popraw: ciężkiego położenia żyd«w może

|nastąpiś dopiero wówczas, gdy nowa Kon-
stytucja zapewni im władzę w kraju. Kon-

stytucja już jest, jak również są ludzie, któ-

rym ona zapewnia wiadzę. Jesteśmy cieka-

wi, jak kędzie w stosunku do nas tłumaczo-

na i wykonana ta Konstytucja

Bardziej wyraźnie o wartości no-
wej Kenstytucji dla żydów wypowia-
da się J. Heftman („Emanuel“) w
„Momencie” z 29.1, 34:

„D'a ras, żydów, ta nowa Konstytucja

 

nienia. Ma się rozumieć, jeżeli dostosuje

się rze:zywistość do przepisów tej Konsty-

tucji, można dać żydom na podstawie tych

przepisćw znacznie więcej niż popszednio”.

Słowem jest to możność urzeczy-
wistnienia obietnic, danych żydom
przez sanację. ; 
erwencję Ameryki.
szych żydów. Jednak jest możliwe, iż sło-

|wa Ameryki będą wypowiedziane z taką

|siłą, że będą one miały należyty wpływ”.

Żydzi amerykańscy mają wpływ
|również na opinję publiczną w Euro-

pie:
„Nie jest wyłączone, że opinja publicz-

|na Ameryki wpłynie na polityków europej-

skich, że oni będą rozpatrywali zagadnienie

austryjackie nie jako pozycję w rozgrywce

między Niemcami i ich sąsiadami, iecz jako

| zagadnienie żywych ludzi, godzące w pod-

stawy cywilizacji i przyjętej etyki .

 

Władze śledcze są na tropie morderców
gen. Rymkiewicza.

Sprawa morderstwa rabunkowe-
60 ger Rymkiewicza nie przestaje
absorbować władz śledczych.

Wiczoraj wieczorem krążyły na

 

mieście pogłoski, iż władze bezpie-
'czeństwa publicznego aresztowały
| dwóch podejrzanych o udział w mor-
|derstwie osobników.

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

ROMANA DMOWSKIEGO
u

„PRZEWRÓT:
STRON XII + 494,
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA

CENA 7 ZŁOTYCH.
„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniu

należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104.

Trzęsienie ziemi
w Albanji.

RZYM, (Pat). W środkowej i po-
fudniowej części Albanji zarejestro-
wano bardzo silne trzęsienie ziemi,
które szczególnie dało się dotkliwie
odczuć w Durazzo i Tiranie, Według
dotychczasowych danych są poważ-
ne szkody w zburzonych budynkach.
O ofiarach w ludziach niema dotąd
żadnej wiadomości,

Bermondt-Awałow
mówi.

W Spichern-Saal w Berlinie od-
było się wielkie zgromadzenie rosyj-

 

„prrieto nielegalnie z skich monarchistów pod przewod-
a odcinku kolejowym N.| nictwem generała Bermondta-Awa-

łowa. Udział emigrantów rosyjskich,
zamies.kałych w Berlinie był tak
wielki, że specjalny oddział policji
zmuszony był zamknąć” dostęp do

Bermondt-
Awałow. którego zebrani powitali
okrzykiem: „Niech żyje Rosja', wy-
głosił przemówienie, w którem na-
woływał do obalenia komunizmu w
Rosji. kazano go do d zycji ład

śledczo-sądowych. SERW

Zaczarowany fiet
w pysku osła.

Miguel Ibarros miał osła. Dopiekała mu
nędza w rodzinnej wiosce andaluzyjskiej.
Wywędrował więc pewnego pięknego po-
ranku z Hiszpanji i udał się w długą, uviąż-
liwą poaróż per pedes wraz ze swym czwo-

ronożnym przyjaciełem. Po długiej wędrów-
ce dotarł wreszcie do Paryża. Tutaj tułał
się po przedmieściach, aż wreszcie pewnego
dnia wynurzył się w dzielnicy łacińskiej, Ale
nie sam, w towarzystwie nieodstępnego kła-

poucha, który trzymał w pysku — flet. I o
dziwo! — osiół grał na flecie, wydmuchiwał
zen najweselsze twostepy, bostony, a Ibar-
ros przy akompanjamencie oślej muzyki po-
kazywał sztuki prestigitatorskie, manipulu-
jąc nożami, kulami, talerzami. Ludek pary-

ski biegł tłumnie za oryginalną parą, podzi-
wiając osła, który gra na flecie, Wcale dob-
rze wiodło się teraz pomysłowemu Hiszpa-
nowi; zebrał sporo grosza za swe występy
uliczne i podwórkowe, a wreszcie zaanga-
żował go cyrk, w programie kiórego osioł
grający na flecie stanowił niemałą atrakcję,
Zdawało się, iż karjera człowieka i osła

jest już mocno ugruntowana na bruku pa-
ryskim. Ale los bywa często złośliwy. Jed-
nemu z widzów coś się nie podobało w
produkcjach Ibarrosa. Podkradł się nie-
zauważony do osła i wyjął mu flet z pyska.
O dziwo! — Fletu nie było, a osioł wciąż
grał. Zrobił się skandal i w rezultacie oka-
zało się, iż Ibarros był zręcznym brzucho-
mówcą. Skończyła się jego karjera, gdyż
z cyrku wyrzucono go sromotnie ma ulicę, 

zawiera silniejsze podkreślenie równoupraw |

       



ZKRAJU.
Dziesleciolecie Korpusu: Ochrony Pogranicza

W związku z przypadającą na je- towują się do uczczeria pamiętnej

sieni -. b. 10-tą rocznicąistnienia rocznicy wprowadzenia spokoju i

Korpusu Ochrony Pogranicza, na te- bezpieczeństwa na naszych „dzikich

renie miejscowości granicznych Wi- | polach ', kiedy to przed 10 laty ban-

leńszczyzny powstają specjalne ko-| dy zbsjeckie, dywersyjne i t. p. pa-

mitety obchodowe. Uify i grabiły mienie mieszkańców

W: Wileńszczyźnie powstało już | kresowych.

około 20 komitetów, które przyśo-

Powstanie Komitetu Obchodu 10-lecia K. 0. P.
w Łużkach.

Jesienią 1934 r. przypada dziesięcio-
lecie objęcia przez Korpus Ochrony P>gra-
nicza ochrony granic północno-wschodnich
Rzeczypospolitej Polskiej.

Każdy obywatel wie dokładnie, jaki
zamęt wytworzyły rozbójnictwa : napady
na spokojną cywilną ludność pogranicza
przed objęciem ochrony tych granic przez
K. O. P.

Kres temu wlašnie položvi zurganizo-
wany K. O. P., który na tem trudnem, lecz
szczytnem stanowisku trwa aż do dnia dzi-
siejszego.

Ludność najbardziej wysunigiego na
północny wschód Państwa m-ka Łużek z
inicjatywy dobrze zasłużonego, ogólnie ce-
nionego i lubianego Wielebnego Księdza
Stefana Ostaniewicza, miejscowego  pro-

boszcza i kapelana wojskowego, zebrała się
| pod przewodnictwem p. hr.Platera-Zyberka

| Jana z majątku Horodziec, celem wyłonie-

nia Komitetu Obchodu dziesięciolecia istnie-

nia 5 baonu K. O, P. w Łużkach dla ucz-
czenia zasług i ofiarnej pracy tego baonu

dla dobra Państwa i Narodu.

Komitet wzywa miejscową i okoliczną

ludność do wzięcia jaknajbardziej licznego

udziału w obchodzie, który odbędzie się w

m-ku Łużkach, pow. dziśnieńskiego, jesie-

nią 1934 r.

Na organizacyjnem zebraniu uchwalono

zaofiarować w dniu obchodu 5 baoru K.O.P.|

w Łużkach sztandar, o ile na to zezwolą

odnośne przepisy regulaminu wojskowego.

Witold Jałowiecki.

Odwołanie wszystkich zawodów.
Nie możemy jakoś doczekać się

lepszych czasów dla narciarzy, któ-|
rzy nie mają szczęścia do zimy
1934 roku.

Wszystkie mające się odbyć im-
prezy zostały odwołane

Pod wielkim znakiem zapytania
zostaje tydzień propagandy sportów
zimowych Miejskiego Komitetu W.F.,
który mą się odbyć w czasie od 17
do 25 lutego.

Kłopotów sporo mają również i
łyżwiarze. Nie wiadomo, czy będzie
mógł dojść do skutku rewanż w Ry-
dze z Łotwą. Paszporty są już goto-
we, ale cóż, kiędy ciągle sygnali-
zują z Rygi, że jest tam ciepiej, niż
w Wilnie. Jeżeli w najbliższym ty-
godniu nie poprawią się warunki
atmosferyczne, to z sezonu zimo-
wego nic już chyba nie będzie, a
szkoda, bo planów byio sporo.

Akademicy w Poznaniu.
W) Poznaniu odbywać si; będą

w sobotę i niedzielę zimowe mi-
lstrzoswta piłki siatkowej panów.

Wilno reprezentowane będzie na
tych zewodach przez drużynę A.Z,S.

SPORT.
Mistrzostwa budzą ogolne zacie-

kawienie w kołach sportowych.
Wilno powinno zająć niezłe miej-

sce, bo piłka siatkowa stoi u nas na
stosunkowo ywysokim poziomie.

Gracze A.Z.S. zrobią chyba le-
psze wrażenie w Poznaniu, niż zro-
biły panie A.Z,S. w Krakowie, gdzie
Wilno przegrało prawie wszystkie
spotkania, zajmując przedustatnie
miejsce.

Wojcicki (W.K.S.) skacze na Krokwi.
Do narciarskich mistrzostw Pol-

ski z Wilna został zgłoszony tylko
jeden zawodnik.

W.K.S. wysłał Wojcickiegu, któ-
ry sta:tować będzie w biegu złożo-
nym.

Wojcicki oczywiście nie zajmie
w Zakopanem żadnego lepszego
miejsca, ale sam fakt startu w silnej
konkurencji powinien dobrze mu
zrobić

Najwięcej nas interesuje, jak Woj-
cickiemu pójdzie w skokach.

Wiejcicki będzie więc pierwszym
wilniawinem, który brać będzie u-
dział w konkursie skoków na Kro-
kwi. 

ms
 

W, wychodzącym we Francji mie-
sięczniku „Les Amis de la Pologne”,
wydawanym przez przyjaciótkę Pol-
ski panią Rose Bailly, znajdujemy
ciekawe dane o kapitałach zagra-
nicznych, inwestowanych w Polsce.

Na 1 stycznia 1930 roku istniało
w Polsce 1347 towarzystw akcyj-
nych, reprezentujących _ kapitał
3.213.772.000 zł, w czem 38 proc.
stanowiły kapitały zagraniczne
(1.224.651.000 zł.), W r. 1933 liczba
towarzystw akc. zwiększyła się a
kapitai zagraniczny wynosii już 46.5
proc.

Jeśli chodzi o inwestycje poczy-
nione w Polsce przez kapitai zagra-
niczny, to pierwsze miejsce zajmuje
przemysł francuski, zainteresowany
polskiemi towarzystwami akcyjne-
mi. Reprezentuje on blisko 400 mil-
jonów zł. Drugie miejsce zajmuje ka-
pitał niemiecki (378 milj. zł.) trzecie
— amerykański (353 milj, zł.)a Kapi-
tał belgijski znajduje się na czwar-
tem miejscu (161 milj zł.), dalej idą—

Kapitał zagraniczny w Polsce.
jrych należą obcokrajowcy, jest bar-
dzo ograniczona — czyni zaledwie
470, na ogólną liczbę 1414.

Kapitał zagraniczny daje dowód
że się doskonale orjentuje w wybo-
rze spółek akcyjnych w Polsce, W r.
1933 blisko 99 proc. kapitałów za-
granicznych było umieszczone w
przedsiębiorstwach zdrowych i do-
skonale prosperujących. ;

 

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Dola-

ry 5,48. Dolary złote 8,96 i pół-—8,98. Ruble
4,65 (piątki) — 4,67 (dziesiątki). Pożyczka*
budowlana 42. Dolarówka 55,75. Inwesty-
cyjna 109,25. Stab. 57%: w płaceniu. Czer-
woniec 1,05 w żądaniu.

WARSZAWA (Pat). Gieida. Dewizy:
Belgja 123,50 — 123,81 — 12319. Holandja
356,65—357,55—355,75. Londyn 27,32—27,46
—21,18. Nowy Jork 5,45'/2—5,18—5,43. No-
wy Jork kabel 5,46—5,49—5,43. Osio 173,50
—138,15—136,85. Paryż 34,90—34,99—34,81.
Praga 26,22—26,28—26,16. Sztokholm 141,15
—141,85—140,45. Szwajcarja 171,60—171,45
171,95—171,09. Berlin w obrotacn nieofi- 

Kto pokryje budowę kolei Druja —
Woropajewo.

W/ dniu 6 b. m. w godzinach po- za grunta właścicieli prywatnych,

południowych pod przewodnictwem które zostały zajęte pod trasę kole-

p. wicewojewody Jankowskiego od- |jową. Z uwagi na to, że związki sa-

były się narady z udziaiem przed- morządowe nie mogłyby jednorazo-

ЗОЛОН АСО НЕЫ LIKLO miaSATTEOLTSRINDI

CUDOWNE UZDROWIENIE DZIECKA.
Gorąca modlitwa matki okazała się skuteczniejszą, niż wiedza lekarska.

Doroszą z Jasła, że cała okolica pod Jasłem, gdzie znajduje się statua

jest pod wrażeniem cudownego ule- cudownej Matki Boskiej. Padłszy na

czenia 2 i pół letniego dziecka kole- kolana Cyranowa błagała gorąco o

kapitałangielski (80 milj. zł.), au- cjalnych 209,80.  Tendencja przeważnie

trjacki (57 milj. zł.), holenderski, "pa,srjac L ( maj. zł.), оеп ers į Papiery procentowe: Pożyczka budo-
(45 milj. zł.), szwajcarski (44 milj. |wiana 42,25—42,10. Inwestycyjna 109,25.
zł.), szwedzki (37 milj, zł.) włoski | lawestycyjna SAaa oem

KP В ! 58—-58,25. proc. dolarowa 66,50. ola-

k= zł), czechosłowacki (18 rówka  53,75—54,75.  Stabilizacyjna 57—
mil. zł.). 56,75—57,38—57,13. 7 proc. L. Z. ziemskie

Kapitał francuski koncentrujesię| dol. 42,13. 4 proc. ziemskie 41,75. 4 i pó!
w przemyśle naftowym (131 milj. zł.),|proc. ziemskie 51—50,50. Warszawskie
górniczym (153 milj, zł.), tekstylnym 5; re. s475-*19 0305 =
włókienniczym (53 milj. zł.), К 1

Tendencja

: I), elek-| "Akcje: Bank Polsk: 86,50. Węgiel 11,25.|
trycznym (17 mili. zł.) i papierniczym| Lilpop 1140. Majewski 1,70. Tendencja
(13 milj. zł.). niejednolita.

ё cya K ‚ : Dolar w obr. pryw. 5,48.
Kapitał niemiecki interesuje się Rubel: 4,64 (piątki), 4,67 (dziesiątki).

stawicieli Dyrekcji Kolei Wii. i za-
interesowanych przewodniczących
wydziałów powiatowych, w sprawie
pokrycia przez związki samcrządo-
we kosztów budowy kole1 Druja—
IWoropajewo. W wyni.u konferencji
uznano, że najpilniejszą potrzebą w
tym zakresie jest sprawa pokrycia
przez związki samorządowe kwoty

jwo przeznaczyć na ten cel kwoty,
sięgającej mniej więcej 300 tys. zł.,

postanowiono zwrócić się do władz
|centralnych z prośbą o pokrycie
tych potrzeb zastępczo z tem że
związki samorządowe pokryją na-
leżności później, wstawiając rok
|rocznie do swych budżetów odpo-
|wiednie sumy.

Smierć na Jeziorze Kurynie.
Ze Święcian donoszą, iż późnym

wieczorem dnia 6 b. m. pijane towa-
rzystwo, powracające z zabawy do
wsi Kurynie, przejeżdżając przez je-
zioro tejże nazwy, dostało się na
cienką powłokę lodową.

Lód załamał się i całe towarzy-
stwo wpadło z saniami do wody.

Niestety w pobliżu nie było nikogo,
ktoby mógł pospieszyć z pomocą,
wobec czego cztery osoby utonęły.
Ocalał jedynie Aleksander Kulczy-

ezz oer |
wywołał niebywały entuzjazm.

rekordowego powodzenia Dziś Ostatni Dzień

BIAŁE NIEWOLNICE Dancingu
w rol. gł. Barbara Stanwyck I Rieardo Cortez oraz najnowsze dod. dźwiękowe.

«FIJOŁKOWATY FIJOŁEK»
w SOBOTY I NIEDZIELE BEZPŁATNY DANCING.

ZEATR - KINC

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA—

—Ostrobramska 5
UWAGA.

 

Dziś Ostatni Dzień

|nis, który powiadomił o strasznym
jwypadku sołtysa. Wszelka pomoc

| była spóźniona.
| - Wiezoraj wydobyto na powierz-
|chnię zwłoki dwóch osób, a miano-

wicie Stefana Pietkiewicza i Micha-

|ta Kolanki. -

 

jarza, Jana Cyrana, zamieszkalego w
Jaśle.

Dziecko Cyrana zachorowało na
zapalenie mózgu i wskutek kompli-
kacyj chorobowych utraciło mowę.
Stan jego był beznadziejny. Gdy le-

karze w Jaśle zwątpili w uzdrowie-
nie dziecka matka zawiozła dziecko

do kliniki w Krakowie, Jednak i tu
lekarze nic nie mogli poradzić.

Wówczas Cyranowa udała się z
dzieckiem do kościoła w Tarnowcu

POSTAWY. W czasie zabawy
weselnej we wsi Dziuszki, gm. i
pow. postawskiego, mieszkaniec wsi

Zabrodzie, gminy postawskiej, Józef
Gil, postrzelił z rewolweru w nogę
Andrucha Włodzimierza, mieszkań-

 

CI Polską Macierz
: Szkolną.

Film który na ekranach Londynu, Paryża, | Warszawy,
Wobec

Już dziś. Potężny sukces prod. francuskiej 1934 r.

 

ca tej samej wsi, poczem zbiegł.
WILEJKA. We wsi Malinówka,

gminy krzywickiej, pobili się uczest- 
arcywesoła komedja

w | akcie.

 

"uzdrowienie dziecka i otarła główkę
dziecka o sukienkę, którą okryta

jest statua Matki Boskiej. W tej sa-
mej chwili matka usłyszała głos
dziecka. Okazało się, że dziecko

odzyskało mowę i wróciło całkowi-
cie do zdrowia.

Wiiadomość o cudownem  uzdro-
wieniu dziecka rozeszła się momen-

talnie po okolicy, a tłumy ludzi

pielgrzymują do cudownej Matki w

Tarnowcu.
 

Bólki na ucztach weselnych.
nicy uczty weselnej. Podczas bójki
Siwicki Stanisław, mieszkaniec wsi

Kowale II, gm. krzywickiej, doznał
tak ciężkich obrażeń, że po upływie

5 godzin zmarł, Sprawców pobicia:
Zacharewicza Nikodema, Czarnosze-
wicza Jana, Szkaduna Mikołaja i
Jetmavowicza Jana zatrzymano.

górnictwem (278 milj. zł.) elektrow-
niami (50 milj, zł), przemysłem me-
talurgicznym (18 milj. zł.), włókien-
niczym (17 milj. zł.), transportami
12 milj. zł.).

Amerykanie interesują się jedy-
nie górnictwem i naftą. Belgowie —
elektrowniami, górnictwem,
portami. Anglicy — przemysłem
chemicznym i włókienniczym, Ho-
lendrzy — chemicznym i cukrownia-
mi, Szwajcarzy — chemicznym i e-
lektrowniami, Szwedzi — przemy-
słem elektrotechnicznym i chemicz-
nym, Włosi — włókienniczym, Cze-
chosłowacja — przemysłem meta-
lurgicznym.

W r. 1933 kapitały zagraniczne
stanowiły 84 proc. kapitałów. inwe-
stowanych w przemysł nafciany, 77
proc. — w górnictwie, 75 proc. —
w eksploatacji elektrowni. Zresztą  

UWGGA.

Łodzianin!
buwe oraz przyjmuje wszeikie zamówienia. Przy
zakłodzie iepiierakociokozacy NYC zostsła otwar-
ta polerownia pod fachową si
ciel firmy B-ci Gabałów w Łodzi, specjalność па
pianina I fortepiany, a także przyjmuje wszelkie
mebie do odświeżania we wszystkich kolorach

Wykonanie solidne i punktualne. Obsługa fachowa

Wilno, ul. Niemiecka 2

„|flrma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI

DZIŚ. ARCYDZIEŁO REKORDOWEGO POWODZENIA o po-

 

'|lczba towarzystw akcyjnych, do któ

trans- |

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do
larowa 65,50. Dillonowska 74. Stab. 92,50.
Warszawska 59. Śląska 60.

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 8 lutego 1934 r.
Za 100 k$. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,50

Jęczmień na kaszę zbierany 13,80. Owies
st. 13. Owies zadeszczony 12—12,50. Mąka
pszenna 4/0 A luks. 34,37/2—34,75. Mąka
żytnia 55 proc. 25, żytnia 65 proc. 21.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15,10—
15,50. szenica zbierana 211—22 Mąka
pszenna 4/0 A luks. 34,371/:—37,56. Sitko-
wa 17—17,25, razowa 19. Otręby żytnie
10—10,25, pszenne grube 13—13,50, pszen-
ne cienkie 11—11,50, jęczmienne 9. Gryka
zbierana 20,50—21. Siano 4,50—5 Słoma
3—3,50. Siemię lniane bas. 90 proc. 39—
39,25.

Za 1000 kg. f-co st. zaladow.:
Len czesany Horodziel (bas. 1 skala

303.10) 2.078,40—2.100,05, Len czesany Wo-
łożyn „bas. 1 sk. 216.50) 1.179,92—1.212,40.
Len czesany Miory 1.039,20—1.082,50. —
Reszta gatunków Inu bez zmian. — Ogólny
obrót 460 tonn.

 
 poleca najmodniejsze tapcza-

ny:łóżka, otomany, fotele kiu-

lą, były współwł ści

Sklep
spożywcze * mleczar-
skl w centrum, dobrze
prosperujący do
sprzedania z powodu
wyj-zdu. Adres w Ad-
min'stracji „Dz. WII*

ПНар 411

į Mieszkania |

Zmm A

Х

| PRACA |
щ
Panna poszukuje posa-
dy do dzieci. Poslada
dobre świadectwa. Wy-
magan!a skromne. Adres
św. Aany Nr. 7 m, 4,

 

Służąca do wszystkiego
z dobrem gotowaniem
poszukuje posady od za”I pokoje |

= TANCERKI
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W roll gł. piękna włoszka DITTA PARLO.

Nadprogram znakomity.

w". wm

CAŁE WILNO SPIEWA przebojową
plosenkę „BARBARA“ z najwspa-
nialszej polskiej komedji wojskowej

  

w niesamewitem arcydziele of
najnowszej produkcji 1934 r. m
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stworzył by ta« kapitelną kreecję. Czarujący egzotyzm.

z drapieżnikami.

Uwaga

 

ZOFIA KOWALEWSKA. 27)

Dzieje powstania lidzklego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Garść rozbitków. Napad pod Hancelkami, Cudowne uratowanie

Popławskiego. Nominacja Poradowskiego. Ostrogi, Ukaranie zdrajców,

różne wersje. Ostroga czy Wisłouch. Andriolli.

Po klęsce pod Dubiczami część rozpierzchłych rozbitków zgroma-

dziła się ponownie pod Hancels»mi, niepewna co ma dalej począć. Wnet

jednak rozproszył je oddział moskiewski; wpadłszy ną powstańców nie-

spodziewanie. W starciu tem zg.nął między innymi Taraszkiewicz, prak-

tykant apteczny z Lidy, zaś ranny, w nogę Piotr: Popławski pragnąc do-

paść do dworu w Zabłociu ujrzał się nagie otoczonym na błotach przez

żołnierzy. Uciekać nie mógł, więc, nie namyślając się długo strzelił do

nadbiegającego oficera,
Rozzłoszczone żołdactwo :zuciło się ku Popławskiemu  koląc go

bagnetami. Krwią zlanego, gdy stracił przytomność odarli moskale do

naga i jako trupa rzucili wśrói mokradeł.

Leżał tak odrana do wieczora... gdy powoli do życia budzić się zaczął

sczuł straszne pragnienie Woda była o parę kroków, widział ją, a sił

/nie miał by się do niej doczołgsć, Czekał więc śmierci w okrutnych mę-

czarniach.
Ku wieczorowi, z pobliskiej wsi przyszli chłopi z łopatami, by po-

"grzebać ciała zabitych, a znalazłszy Popławskiego i litując się nad nim

— sprowadzili wóz ze słomą i siożywszy na nim rannego, nie okryli na-

wet jego nagiego ciała skrwawionego, w obawie, by władze nie wzięły

tego za współczucie i tak wieźli go do Sotkińców — własności Szale-

wicza.
Akurat właśnie znajdowa! się tam wojenny naczelnik rosyjski

- —

Wydewca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
=
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tężnej skali wziuszeń

edwie
Wczoraj

Gira aktorów nieporównana, treść daieko odbiegajata od po-
wszedniości. Bol terzyr JOHN BOLES I Marg. SULLAVAN.

Doskonały nadpiogram.

Parada Rezerwistów
Mankiewiczówna—A. DYMSZA,—W. WALTER, —SIELANSKI, muza ban

Najnowsze zdobycze techniki — koncert gry aktorskiej| Spieszcie|

iTESTAI,

Dziś Rewelacyjny Film!

"tВогу5 КагОЙ „.. Potwór-Orangutang

WILD" .. „MAHARADZA RAMPURU“
Film dia ludzi o motnych nerwach. NIE BYŁO—NIEMA-niE BĘDZIE fiu u, w niosym musli Cheranieryzacji KBOKYŚ KAKLOFF

katast'cfa olbrzymiego parowca na pełnem morzu. Dramaiyczne walki

Djabeł Mełpa. Fiim grozy, bohaterstwa, wstrząszjących sensacji.

Uprasza się o przybycła na początki seansów puaktualcie o g.: 3,45 — 5,35—8 | 10,.0. W soboty | niedziele od godz. 12:ej.

 

Przetarg.
Zarząd Miejski m. W

przyjmuje do dn. 14-1l-193

rów dla woźnych,

Główna (Dominikańska 2
kój Nr. 16).

Kupno |2 miesięczny

Sprzedaż |
ina now

Z powodu wyjazdu

Sprzedam
kciupietne eieganchię u
meblowanie trzech po-
koi (jadalny, gabinet, sy-

ska 6 m. 7.

do sprzedania

Wilejka, Wileńska pialny) ul Dąbrowskiego
1013. 383—2

ilna
Ar.

oferty na wykonanie mundu-
Biižszych

szczegółów udziela Kancelarja
po-
143

RDOGCAWR GBKID O tG GUSLSS

do sprzedania. ólew-
ю a 559 3 pokojowe z wygodami

 

Okazyjaie
dom Z

wlasnym placem. Nowo-

408
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Poszukuję mieszkania
5—6 poci ze wszelkie
ml wygodam!, nie wyżej
pierwszego Pim w
dzielnicy: ul. Wileńskiej,
Mickiewicza, Tata"skiej,
Zamkowej, Jagiellcńskiej
It p. Pożądane jest od
frontu. Dzierżawa może
być opłacona zgóry na:
wet za czas dłuższy
Zgłoszenia do Biura Gra-
bowskiego Garbarska 1
pod „Mieszkanie”.

48—2
—
Poszukuję mieszkania
# 3 роко! z kuchnią ud
ł-go marca. Zgłoszenia
do Adininistracji „Dzien=
nika Wileńskiego* pod
„Centrum“. gr5'

MIESZKANIE

 

słoneczne do wynejęcia
od 1:ej — 4-ej ul. Pod-
górna 5 m. 3. 409
 

Dla uczinl mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko=
wana.  Kaiwaryjska 12
m. 33. gr.2  

raz Świadectwa posiada
b. d bre. Dowiedzieć się
św. Anny 7 m. 4. 411

Przy ul. 3-go Maja
znaieziono portmoneikę
z pieniędzmi i dwoma
wekslami. Odebrać moż-
na wkancelarji Seminar-
jum Wilno, ul. Filip» 3
za udowodnieniem wła-
sności I zwrotem kosz-
tów ogłoszeń, 410

 

B. obywatelka ziemska
z Mohylewszczyzny, znaj
dująca się w krytycznem
położeniu materjalnem,
prosi o jakąkolwiek pra-
cę w dziedzinie  bieli-
źniarstwa, lub 'o pomoe
materjalną. Sprawdzone
przez T-wo Św. Wincen-
tego 4 Paulo. Z-k Do-
broczynny Nr. 5, pok. 14,
Marja B. Ofjary można
składać w Administracji |
„Dzien. Wil.” lub bezpo-
średnio: pod adresem.

gr—2

|

TP

 

Ałchazow.
Wiozący Popławskiego catopi trafili na chwilę, gdy Ałchazow od-

jeżdżał i żegnając Szalewicza -nówił mu, dziękując za gościnność —
„Czemże się Wam za to wywdzięczę” —

— Oddajcie mi/tego powstańca—odrzekł Szalewicz, — „wyleczę
go, albc pochowam' —i wskazał na opoda: stojący na dziedzińcu wóz
z rannym.

Ałchazów chwilę się zwahał, rzuciwszy jednak okiem na krwa-
wą massę, leżącą na słomie — zgodził się chętnie, sądząc iż oddaje
już trupa, z którym sam miaiby sporo kłopotu.

Wypadek ten uratował życie Popławskiemu. Dzięki starannej o-
piece, iaką go we dworze Szaiewicza otoczono zdołał się powoli z cięż-
kich tych ran wylizać i do pewnego powrócić zdrowia. Ze zaś chorował
bardzo długo, a w tym czasie zmienili się urzędnicy — zapomniano o
nim i tak uniknął szczęśliwie dalszych prześladowań,

Zdołał też dożyć do obecnej chwili, nosząc na sobie pamiątkę mo-
skiewskich bagnetów w postaci szesnastu wielkich blizn.

Drugim rozbitkiem z partji Ludwika Narbutta był Andriolii, któ-
rego historja jest nader ciekawa.

W czasie bitwy pod Dubiczami, podtrzymując rannego wodza zo-
stał Andriolli raniony w rękę. Gdy Narbutta podchwycili inni towarzy-
sze, Andriolli, czując się już nezdolnym do boju, wycoiał się z ognia
szczęśliwie i znalazł się w bezp.ecznem miejscu, gdzie go wkrótce ogar-
nęła słynna troskliwość Szawerska, wszystkich rozbitków obejmująca.

Zaraz po pogrzebie syna, Krystyna Narbuttowa odwiozła sama
Andriollego w przebraniu do W:ina, do rodziców. Gdy się wyleczył wy-
słano go w mundurze oficera marynarki do Petersburgu, uważając, iż
nad Newą będzie bezpieczniej, niż w Wilnie, gdzie łatwo mógł być
poznany. Były też nadzieje, iż z Petersburgu uda się Andriollemu przem-
knąć morzem zagranicę...

Traf zrządził, iż jakiś marynarz dopatrzył się w drodze do stolicy
pewną niedokładność w improwizowanym uniformie Andriellego i dał o 

sava, ©RADEENER ak ai WK ALOOPA WRA

tem znać władzy,
Aresztowano go więc i przywieziono do Wilna w chwili straszne-

$o Murąwjewskiego terroru, przejmującego grozą całą Litwę
Rozpoczęły się ciężkie badanią komisji śledczej, dochodzenia są”

dowe... Dowiedziono Andriolleizu, iż brał czynny udział w powstaniu,
należał do ,bandy* Narbutta, a nawet chwilowo zastępował naczelnika!...

Wyrokiem sądowym skazany został na śmierć, Przedtem jednak wysła”
no Andriollego do Nwogródka dla konfrontacji z innym więźniem,

IW: więzieniu nowogródzkiem, widząc przed sobą widmo śmierci na
rusztowaniu, Andriolli postanowił postawić wszystko na jedną kartę i
próbować ratować życie za pomocą ucieczki z więzienia.

Porozumiawszy się więc z dwoma innymi współwięźniemi czekał
już tylko odpowiedniej chwili.

Pewnego dnia, po połudrwu, w czasie przechadzki ogólnej pod
okiem straży, trzech więźniów skoczyło nagle na mur, okalający pod
wórze więzienne.

Mały, zwinny Andriolli z nalazł się wnet daleko po za murem:
dwaj inni spadli. Wszczął się wielki alarm, co dało Andriollemu czas
do odskoczenia znacznie naprzód. Gdy straże więzienne rzuciły się z2
1 ten już znajdował siz w sporej odległości pędząc przez ulice
miasta...

Była już zima,. na dwor:e srożyła się śnieżyca, ułatwiając wit”
źniowi ucieczkę.

Na ulicach żaden z przechodniów nie zatrzymywał zbiega, choć
widziano, goniących za nim żo.nierzy, — 7а miastem śnieżyca zaciera!
ślady,.. Andriclli, zrzucił z sieb'e ciężkie ubranie więziennei w bieliźnie
tylkopomknął do pobliskiego lasu, gdzie wreszcie odetchriął swo”
bodniej. 2

Straże, straciwszy ślad żbiega zawróciły do miasta. Andriolli
marznąc w lesie zaczął szukać sobie innego schroniska. (D. c. a.)
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