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PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,
zagranicą 8 zł.

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.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.
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„© salonach Kotelu Georgesa XY BAL OGOLNO AKADEMICKI
) odbędzie się dnia 10 lutego r. b. |

: Doborowe orkiestry. 2 sale do tańea, Początek o godz. 22-ej. Bilety 4 zł. Akademickie 2.50.

Nowy gabinet ira
PARYŻ. (Pat). O godzinie 17.15 nastąpiło ostateczne

ncuski.
PARYŻ (Pat). Gabinet Doumer- ATENY (Pat). W, dniu 9 bm. w

gue'a składa się z 20 ministrów, w południe w wielkiej sali posiedzeń

  |Podpisanie.paktu bałkańskiego.
ści, mogących naruszyć ich interesy,jai stanowczo zapewnić poszanowa-
w tem znaczeniu, w jakiem są okreś-j nie już istniejących zobowiązań trak-

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

"area x ie tem 4 senatorów, 12 dejuiowanych' Akademji odbyła się z wielką uro- tatowych oraz utrzymanie terytorjal- lone przez niniejszy układ. Wysokie
: rezes rady ministr o gue, |i 4 ministrów, nie należących dopar-! czystością  ceremonja podpisania |nego status quo, ustalonego obecnie Strony zobowiązują się również nie
2 ministrowie bez teki — Herriot i Tardieu, |lamentu, a mianowicie Doumergue,' paktu batkańskiego. Poza 4 mini-|na Bałkanach, postanowili zawrzeć przedsiębrać żadnej akcji politycz-

Sprawy zagraniczne — Barthou, |marsz. Petain, gen. Denain 1 Rivel-|strami spraw zagranicznych, kiórzy|pakt porozumienia bałkańskiego i nej w stosunku do innych państw
sprawy wewnetrzne — Sarraut, |let. Wśród 4ministrów-senatorów podpisali pakt, przy ceremonji obec- |w tym celu wyznaczyli jako swych bałkańskich, nie będących sygna-
sprawiedliwość — Cheron, |2 należy do lewicy demokratycznej,ni byli. prezes rady ministrów i inni |pełnomocników: Prezydent Republi-| tarjuszami niniejszego układu, bez

łek P taln jjeden jest członkiem Unii Demokra- ; czionkowie rządu greckiego, czion- ki Helleńskiej — p. DemetreMaxi- | uprzedniego wzajemnego naradzenia
wojna — marszaie e * tycznej i Radykalnej, jederr senator kowie korpusu dyplomatycznego, mosa, ministra spraw zagranicznych, | się i nie przyjmować na siebie żad-

50. maca = Aeyisk Suńwńi (nie należy do żadnej grupy. Z pośród szereg wyższych urzędników oraz|Jego za Mość Król Ru-|nych zobowiązań politycznych wzglę
jes marynar andlowa — rtrand, 12 ministrów-deputowanych —pię- |przedstawiciele prasy greckiej i za-|munji — p. Mikołaja Titulescu, mi-|dem jakiegokolwiek innego państwa
ka finanse — Germain Martin, ciu należy do grupy radykalnej-|granicznej. nistra spraw zagranicznych, Prezy-| bałkańskiego, bez zgody innych
ka lotnictwo — gen. Denain, socjalistycznej, jeden do grupy so-| Natychmiast po podpisaniu paktu dentRepubliki Tureckiej — p. Tew-  układających się stron.
a oświata — Berthod cjalistów _ Francji (neosocjalista), | tekst jego został zakomunikowany , iik-Ruchi Bey'a, ministra spraw za- || III. Układ niniejszy wejdzie w
ka : > dwóch do lewicy radykainej, 2 — |prasie. 1ekst pakiu przesiano rów- $ranicznych, Jego Królewska Mość życie z chwilą podpisania go przez

handel — Lamoureux р 3 й Р P P я = Е ь : 2 с е
„p a oureux, repub'ikańskiej lewicy jeden do|nież do wiadomości wielkich mo-,Król Jugosławii — p Bogoliuba wszystkie układające się państwa i
p kolonje — Laval, centrum republikańskiego i jeden |carstw. Niezwłocznie po ratyliko-|Jewticza, ministra sprawzagranicz- będzie ratyiikowany możiiwie naj-
ka rolnictwo — Oueuille, do Federacji Republikańskiej. Gabi-|waniu paktu przez 4 rządy tekst |nych; którzy — po wymianie swych prędzej, Układ będzie dostępny dla
ma robory publiczne — Flandin, net ten jest 96-m gabinetem w III'jego złożony będzie do rejestracji w pełnomocnictw, uznanych za nale- | wszystkich krajów bałkańskich, któ-
> i i republice i 7-m za czasów obecnej|sekretarjacie Ligi Narodów. Podpi-|žyte, uzgodnili między sobą nastę- rych przystąpienie będzie rozpatrzo-zdrowie pubiiczne i wychowanie flzyczne—Marin,|[E ARCH o i gs Ia Ds hylni układać i—Rivellet egislatury odwyborów. Jest to za-|sanie paktu poprzedziła parada woj-|Pujące postanowienia: ; jae przychyłnie przez adające się
ala pensje * razem drugi gabinet, uiworzony'skowa. W chwili podpisania paktu, I. Grecja, Rumunja, Turcja, Ju- strony.
ło- praca — Marguet, przez Doumergue'a, jgdy orkiestra wojskowa wykonała |śosławja $warantują sobie wzaje-|  Stwierdzając powyższe, wymie-
40. peczta — Maliarmė. № 1ękach ministra Germain Mar-|kolejno 4 hymny narodowe, we e: A CEaa,smpełnomocnicy podpisali
Iny 0godzinie 18.20 Doumergue udał się do pałacu Eil- ina połączone będą dwie teki: fi-|wszystkich kościołach w Atenach, s oZ a pz УЫ t. PARA :

zejskiego celem przedstawienia prezydentowi republiki nansów i budżetu. Pireusie i okolicy uderzono w dzwo- a OOZE Pa 7
członków swego gabi netu. : ; : „|ny. Olbrzymie tłumy, zgromadzone |2Y zobowiązują się do odbywania egzemplarzach, wręczonych po jed-

ca 9 = Pierwsze posiedzenie rady gabi-|dookola akademji i na przyległych |narad co do zarządzeń, jakie mają nym Ukiadającym się Stronom.
т RZECIII"= |Delowej odbedzie się w sobotę O|ujicąch, wznosiły entuzjastyczne |bYĆ wydane w obliczu ewentualno- (Poke

godzinie 5 po południu. Nowy rząd okrzyk. na cześć ministrów czte- AEKCJE: Z

Gwałtowna burza z błyskawicami nad sianie przed parlamentem w przy- |rech narodów. Obniżenie Korony czeskiej
a zachodnią Polską. jek .. (| ATENY (Pat). Tekst paktu bał- :
ja 8 Premjer Doumergue wydai dziš|į AdskioGo jest nasiępijąay: PRAGA. (Pat.) Według donie-;ną. Według krążących tu pogło-
y- WARSZAWA. (Pat). Wczoraj w;pały się gzymsy. Zanotowano wy-| wieczorem następującą odezwę: Joco królewska | Jąc ć Kr61 Ru- sień dzienników, w poniedziałek |sek, w ramach planu uchwalone
a późnych godzinach wieczornych |padki uszkodzenia przewodów elek-| Obywatele! Powołany zostałem 2BaHelieg.|12 b: m. zapaść ma uchwała ra- mają być zarządzenia, .zmierza-
я, przesz!a nad zachodnią i środkową |trycznych_i telegraficznych w pobli- si "-- o zę a Dk .;|dy ministrów w sprawie planu |jące do obniżenia korony o pra-: " : ь 1° |40 шуоглеша ггайц гохейши, uspo- |skiej, Prezydeni Republiki Tureckiej Zasadšį Polską burza, polączona z niezwyklą |žu stolicy. Na jednym z placów sil-! koienia i sprawiedliwości. Rząd taki|i Jego Królewska Mość Król Jugo- gospodarczego. Zasadą jego jest|wie 20 proc. :
у wichurą. Gwałtowny wiatr był tak|ne uderzenie wiatru przewróciłodo-| został pom WI. ledo Mmienia lala - ias Sao aaiė ie do zerwanie z gospodarką deflacyj- i
r silny, že przewracał ludzi. Wichura |rożkę konną. Wiele drzew zostało| М 0 mp Argas PRZYCZYNIĆ RR | 2

ją powyrywała stare drzewa z korze-|zlamanych wzywam was, byście ze swej strony|ustalenia pokoju na Bałkanach, oży-GŁ b ki > b SE
ię| miami i słupy telegraficzne, unie-| W dniu dzisiejszym nasilenie wia|ser cjęwwzelkiejagitacji| stawiając |daania,któryprzewodalczyi przyo| ROOKIE PrZEOSrAZENIET .. * * s % $ 1 ! . 2 e ° *

шеое  Pozngaiew |zanałowano| działaj arereų menai |Ponad wszystko interes Francji i|pracowywaniu paktu Briand-heliość w gospodarce sowieckiej.
| przeszią burza z błyskawicami i gra- |ków. Silny poryw wichury rzucił Republiki. zał =sr tzn odc: IW świeżej pamięci mamy zachwy-;Cifry“. a przewidujący redukcję /
„ dem. Wichura pozrywała na przed-|pracującego na dachu domu przy ati 3 2 ty znanego reportera amerykańskie-| 700.00) robotników w samem tylko
| mieściu Dębce przewody elektrycz- ul. Poznańskiej blacharza w  prze- go Knickerbockera („Czerwony han-|budownictwie, uzasadnia słuszność
kę ne, tax, że dzielnica pozbawiona by- —a 2%oR del grazi“) nad iaktem, iž jedynym naszego powiedzenia, że procesde-
m ła e poza aa Ka as, Generał Haller odznaczony w świecie krajem, 3 którym a ilacyjny w VA a jestolbrzymi.

sy” dnia wesackjcsagia ay sóejiia ny ogrodzeniem peb przy 2 d ° Ś * 266 Pozrebocia „p b o PZ: Rkędy” e Ža = SOS EI,| Ч : < W ь iema tam bezrobocia, niema zasto- |istnieje bezrobocie, plaga tem uciąž-
> nad Warszawą silna wichura, która|podnoszeniu parkanu robotnik. Ruch i or erem э „ojny wiatowej *|ju! Przeciwnie jak z pod ziemi wyra- |liwsza że niema charytatywnych in-
в2- wyrządziła szereg szkód, W wielu|na szosach podwarszawskich jest Z Nowego Jorkupiszą: .pieki i pomocy, jakiej udzielił wielu stają wielkie fabryki, roziegłe kom: |stytucyj, któreby niosty pomoc bied-
10 kamienicach słabo przymocowane|minimalny. Wiele autobusów nie Odbył się tutaj w salach Union |weteranom-Hallerczykom. binaty, olbrzymie gospodarstwa rol-|nym.
p okna zostały powyrywane przez wi- |przybyło z prowincji. Klubu bankiet na cześć gen. Józefa Dowiadujemy się, że sławnyję| Raj na ziemi! Ogromnym przeobrażeniem ule$-
= churę. Z niektórych kamienic posy- Hallera,wydany przezwyższych ofi- |portrecista polski, żyjący wAmery- Hymny na cześć gospodarki so-|ły również stosunki wewnętrzne w
naj z armji 2 marynarki Stanów |ce, Tadeusz Styka, ukończyłza: wieckicj przebrzmiewają. Należą do |przemyśle sowieckim,  „Bolszewic-

T Ё ` jednoczonych. Po bankiecie wrę-|gen. Hallera. Portret ofiarował ar- przeszłości. W, samym Z, 5. R. R. na-|kie'”, *ewolucyjne metody minęły —
ra- s. ° czono generałowi uroczyście dyplom |tysta ną rzecz funduszu inwalidzkie- stąpiło otrzeźwienie. zdaje się — bezpowrotnie. Metody
ali Znizka dolara 1 funta. i medal „Wojskowego orderu wojny |go im. Paderewskiego. Micnowicie, okazalo się, że jedy-|dopingowania robotników do naj-
10е šwiatowej“. > : Podrėž gen. Hallera po Stanach nie skuteczną metodą opanowania |większych wysiłków drogą urządza-

ю WARSZAWA (Pat. W. dniu 9 gue'a misji utworzenia gabinetu Na Dnia 11 stycznia br. w szpitalu|Zjednoczonych A. P. jest jednym | emisji pieniądza w Rosji Sowieckiej|nia „wyścigów pracy*”, tworzenia
sA b. m. wystąpiła na wszystkich gieł- giełdzie warszawskiej notowano dziś |ŚW. Łukasza w Nowym Jorku ude- |wielkim triumfem i napełnia radością | jegt zmniejszenie deficytu przemysłu |brygad szturmowych, ogłaszania na-
14, dach zaiżkadolara i fucta oraz prze- | czek na Nowy Jork 5,42'/2 wobec korował gen. Haller „Mieczami Hal-|duszę : serce każdegoPolaka. i ograniczenie planów inwestycyj-|zwisk „rekordzistów pracy” na spe-

cji „|, ważnie zwyżka franka fiancuskiego. |5,451/» wczoraj kabel spadi z 3,46 pak aaa Z stanu Poza tedy |. Z na”|nych. Po niebywałym rozmachu |cjalnych tablicach, w gazetach,
po- Spadek dolara należy przypisać |do 5,431/:. Cena złota w Londynie w eacylwanja,Giffor:sl Pa В szych rodakėw nie by: „po MZ konjunktury  intlacyjnej pierwszej |portreiowania ich pędzlem i dłutem,

operacjom amerykańskieśo funduszu|dniu dzisiejszym wynosiła 13/,25 wo-MA nadał „Błękitny w Ameryce tak owacyjnie, gy z ©" |piatiletki (1927—1932), obecnie od-|— wszystko to przebrzmiało. Tutaj
2 E Saus funta, któ- |bec Ia2 = R łódz” gubernatorowi w uznaniu o- nie podejmuje się tam gen. Hallera. bywa się równie Smar proces dwa względy zadecydowały o zmia-

са ry na niektórych giełdach wyprzedza |szym. „chwili obecnej zwyżka : odwroiny, deflacyjny. Ohararii jego |nie kursu: przedewszystkiem okaza-

spadek dolara, najprawpododobniej |ceny ziota jest zupełnie uzasadiiona ы padają w pierwszej linji urzędnicy, |ło się, że wyšcigi'“ nie sprzyjają ja-
zak wawodóiiijć s angiel- |wobec spadku funta. Trudno jednak wojna celna między Francją i Angiją? robotn.cy i ludność miejska. kości, tj. dokładności pracy, następ-

zne-| skiego funduszu walutowego. ilaussę |określić, czy wahania ceny zioła do-| LONDYN. (Pat). Agencja Reute- skiego za olbrzymią sumę, sięgającą| Zarządzenia oszczędnościowe rzą-|nie zaś, „wyścigi” stały się zbędne,
franka francuskiego przypisać nale- |kładnie  odźwierciadlają wahania.ra podaje, że o ile Francja nie cofnie 2 milj. f. sz. Dotychczas wina fran-|du sowieckiego wyraziły się w da- bowiem zaniechano kontynuowania

SĄ'| ży zadowoleniu z powodu przyjęcia |funta. ograniczeń kontyngentów wwozo- cuskie nie były clone, lecz podlega" |leko ilących redukcjach personal- „budownictwa socjalistycznego”.

MIW przez byłego prezydenta Doumer- Iwych, przyznanych Angljo, rząd ły opłacie fiskalnej, podobnie jak i nych, Tak np. „Ekonomiczeskaja| № iniejsce „wyścigów pracy' wy-
cal... х Wielkiej Brytanji, począwszy od brytyjskie napoje wyskokowe. Dru- Žizū“ z dn. 26, XII, 1933 r. donosi © |naleziono stary, wypróbowany, ultra
ysla- 3 „ |poniedzialku, zastosuje cła odweto- gą znaczną pozycją jest jedwab, któ- uchwale prezydjum Centr. par kapitalistyczny system płac akordo-
, Ss 272 z d we, głównie na wino i szampan. W rego w roku 1933 sprowadzono z Komisji Partji craz kolegjum Komi-|wych, przywracając do honoru ongiś
i na Rewizje iaresztowaniaw Klajpe zie roku ubiegłym przywieziono zFran- Francji za sumę 350 tys. funtów, sarjatu |nspekcji Robotniczo-Wło- |potępieną żądżę zysku, jako dźwig-
tę 1 z: : moc zła | cji do Wielkiej Brytanji wina francu-' iściańsriej, w której stwierdza się,|nię  2większania wydainośc: pro-

; RYGA.(Pat). Według Se iayehzliwikwaa socjalistycz. я „že „istnieją jeszcze znaczne, niewy-|dukcji — nadewszystko zaś — pod-
ekal: opochodzących “2 ną pastję Ё °{`”Ё i Esė, k prasa francuska 6 podróży min. Becka dO |korzystane możliwości dla dalszej niesienia jakościowego poziomu wy-

władze bezpieczeństwa publicznego niej grupą młodzieży. Stwierdzon M redukcji wydatków personainych”.|twórczości. Z drugiej znów sirony
podj od dłuższego czasu otrzymywały również, że niemiecka cniześcijań- oskwy. W. dalszym ciągu czytamy w tei u-|zaostrzono rygory, przewidziane w
pod wiadomości, że pewne niemieckie sko-socjalistyczna partia prowadziła „ PARYŻ. (Pat). W/szystkie dzien-:mėwiono — znowu oddaliła się od chwal, że w ciągu 8 wzgl. 9 miesię- |regulaminach fabrycznych, doprowa-

ugrupowania prowadziły w okręgu podobną działalność, związku z niki podają depeszę z Warszawy o Moskwy, aby zbliżyć się do Berlina.' cy 1933 y, zredukowano w pzzedsię- |dzając wymiar kary do norm. nie-
rem, Kłajpedy działalność antypaństwo- tem iziś rano władze litewskie projektowanym wyjeździe min. Prasa sowiecka nie okazała jednak piorstwach (oaiajałowych: cadiych| żnónych w'krziach „Barżósjajoł”
cza$ = Z. informacyj 1 dowodow, posia- |aresztowały przywódcę niemieckiej Becka do Moskwy. żadnego zaniepokojenia lub niezado- tylko urzędników 158 tysięcy... Kto mimo dwukrotnego upomnienia,
ę zaj danych przez władze litewskie, wy- |socjalistycznej partji ludowej Neu- | „Le Quotidien*' pisze w tejspra- | wolenia, ograniczając się dooświad-, | Ugialenie redukcji robotników w |zanieduje się w pracy zostaje z
ulice| nika, że ugrupowania te pozostewa- |mana, oraz trzech innych członków|wie m in., że podróż min. Becka w| czenia, że oczekuje na olicjalną in- przemyśle sowieckim jest trudne, |miejsca wydalony i pozbawia go

sĄ ea REPa ćwstronnictwa. | obecnych warunkach do Moskwy 2 pea ze strony gr bowiem o tych rzeczach nie publi-|się... karty žywnošcioweji ‚
wię PODAL T | nabiera wyjątkowego znaczenia mię- |Przed wypowićczeniem Się w lej kuję się (ze zrozumiałych wzgiędów)| Tak wygląda Rosja Sowiecka, wi-

ы „j|dzynarodowego. Pakt  poisko-nie: |sprawie. Oficjalna wizytapolskiego statystyk ogólnych. Ale taki np. |dziana od strony kulis. pa
choć |miecki nieuciekania się do siły był an Um Mo- fakt, ujawniony przez „Kontrolnyje
era { ° ° |interpretowany — zaznaczą  dzien-|skwie stanowi zaprzeczenie tym po-| (skog"Młodzi Stronnictwa Narodowego |nikна w niektórych kołach jako |głoskom i oznacza, że Polska pa i iia i,

! i Ori ii t ё iityk li-swo” Dnia 11 b. m. o g, 12 odbędzie się w lokalu Stronnictwa (Orzeszkowej 11)! 9znaka początku nowej orjentacji|rza kontynuować swą politykę zbli | Podatek od nieruchomości.
| politycznej Polski. Warszawa — jak |żenia z Rosją.

da Zgromadzenie Publiczne MŁODYCH |-—————
na którem wygłoszony będzie referat p. t.:

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

  

„| Ministerstwo skarbu zapewniło okėlnika ministerstwa skarbu, który
delegację właścicieli nieruchomości, |poleca wymierzanie podatków od

12 ` amuinuni |iž w ciągu lutego wydana będzie in- |rzeczywistych wpływów, osiągnię-
PI R W į |strukcja wykonawcza dia urzędów |tych przez właścicieli domów, `

е skarbowych w sprawie stosowania  
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Polska, Niemcy i Austrja.
Poisko-niemiecki pak! o nieucie- germarskiej ze Mschodu na polu-

kaniu się do siły wciąż jest omawia-| dnie. Więc porozumienie to jest suk-

ny w prasie zagranicznej. Dajemy cesem dyplomacji Hitlera i o tyle

poniże; w streszczeniu ciekawą opi-|większym, że ma też walorymoral-

nję tygodnika francuskiego, wycho- ne — Niemcy występują w roli pacy-

dzącego w Pradze czeskiej p. t.'listow
„L'Europe Centrale".  Rezultatem| Motywy polskie są również zro-
paktu pisze gazeta, jest niewątpli- zumiaie. Polska sądzi, że czas pra-

wie zażegnanie jednej znajniebez- cuje dla niej. Co prawda nie uzyskała

pieczn:ejįszych możliwości zatargu.|ona u nich uznania swych granic za-

Że wszystkich klauzul terytot jalnych | chodnich ipod tym względem pakt

Traktatu Wersalskiego te, które nic niż mówi i nie jest to „Locarno

ustaliły granice Wschodnich Nie- | Wschodnie”, jak niektóre gozety pi-

miec, były dla nich najcięższe. Ża-|sały. Ale niewątpliwie powiedziano

den z niemieckich rządów nie ukry- |sobie w Warszawie, że jeżeli Niemcy

wał że te granice są nie do zniesie- |decydują się znosić wciągu 10 lat

nia. Polska była dziedzicznym wro- |„,kurytarz*, który istnieje już od

giem Niemiec, mówionopogardliwie  15-tu lat, to dojdzie do tego, że się

w Niemczech o Polonische Wirt- powoli doń przyzwyczają. W. War-

schaft', o  „sezonowem państwie”. |szawie radzi widzieć, że siły nie-
Gdyby którykolwiek z mężów stanu mieckie już nie koncentrują się w

Niemiec wejmarowskich paktował z tym punkcie i odtąd uwaga Niemiec
Polska, tak jak Hitler teby go ska- jest odwróconą w innym kierunku.

zali na infamję. Ale Hitleiow:wolno  Obliczują również, że trudności, ja-

więcej, niż jego poprzednikom. Praw kie Nicmcy napotkają na południu i

da, że nigdy Niemcy nie były tak na poiudniowym wschodzie, wystar-

izolowane w świecie, jak odchwili czą aby w ciągu wielu lat ich energję

DZIENNIK WILEŃSKI.

2 prasy.
Q wypadkach paryskich.

Wiyps<dki paryskie szerokiem echem do centrum w rozmieszczeniu sił w lzbie
rozbrziniały w całym śwfecie, poni- Deputowanych.
żej podajemy o nich niektóre głosy Na czoło koncentracji narodowej wy-

prasy polskiej. pływają coraz widoczniej ludzie o pokroju

Korespondent parysk: „Gazety i sposob'e myślenia reprezentowanym przez

Warszawskiej” tak kreśli nastrojowy b. premjerów Tardieu : Laval, oraz deputo-
obraz zaburzeń: | wanego Marin'a. Ten ostatni od lat wielu

„Od czasów Komuny nie widział Paryż kieruje polityką grupy narodowców iran-
takiej rewolty i tylu trupów, którz padły cyskich.

w ulicznym ruchu... Wrażenie wydarzeń jest, Prawica wskazuje oddawna na

olbrzymie. Na ulicach tworzą się grupy, doczne niedomagania francuskiego systemu

dyskutujące gwałtownie o zajściach i o ich ' rządowego, uzaležnionego od chimer lewi-

konsekwencjach. W powietrzu w'si groza ' cowego kartelu w parlamencie.

wi-

Na podstawie porozumienia za-
warteso pomiędzy Episkopaiem Pol-
skim «+ Ministerstwem Opieki Spo-
łeczne,, księża Biskupi wydali odez-
wę do księży proboszczów i innych
przełożonych kościołów, aby zgłosili |

Ministerstwo swoje, a ubezpieczalnia swofe
ciągu 14 dni uiścili wszystkie zaległe
składki, które są bardzo poważne,
grożąc proboszczom, że jeżeli tego
„nie uczynią, będą odpowiadać włas-
nem mieniem.

To też księżą proboszczowie nie
organistów i służbę kościelną do u- mając na zapłacenie tych zaległości

biezpieczenia tam, gdzie nie byla do- (żadnych funduszów, gdyż sami znaj-
tąd zgłoszona, oraz aby opłacali od dują się obecnie w bardzo kiytycz-
1 stycznia r. b. składki bieżące, Mi- nem położeniu, oliary zaś składane
nisterstwo Opieki Społecznej ze swej przez wiernych dobrowolnie w ko-
strony powiadomiło okólnikiem z ściołach tak są małe, iż nie wystar-
dnia 13 grudnia 1933 (Nr. 9995 U.D.) czają już nawet na utrzymanie i kon-
instytucje ubezpieczeń społecznych,|serwację kościołów znaleźli się w
aby wstrzymała wszelkie egzekucje położeniu bez wyjścia.

nowych demonstracyj.

Gd: o godz. 8.30 znalazłem

Obelisk» Sezostrysa, plac Zgody był dosyć

pusty. U wejścia na Pola Elizejskie płonął
autobus, oświetlając jaskrawem światłem

białe, marmurowe konie z Marly”, otwiera-

jące wspaniałą aleję ku Łukow: Triumłalne-
mu. Wi innym kącie placu płonęły resztki

się przy |

Bezpośrednią przyczyną polania się

krwi na ulicach Paryża była dymisja popu-

larnego prefekta policji Chiappe a, którego

|usunął Daladier, obawiając się dalszego

ciągu rewelacji z za kulis afer finansowych

wysoce kompromitujących dla kartelu.

Uczeiwy Paryż odpowiedział olbrzy-
miemi  demonstracjami. Ludność stolicy

służby kościelnej.
Obecnie Zakład Ubezpieczeń

Pracowników Umysłowych w War-
szawie rozesłał do wszystkich pro-
boszczów surowy nakaz, aby w prze-

z tytufu należności za ubezpieczenie| Jax się dowiadujemy w szeregu
jdekan:tów duchowieństwo wysłało
zażalenia na postępowanie ubezpie-
|czalni warszawskiej do  munistra
Opieki Społecznej. (Kap)

barykady. Pożar w gmachu Marynarki był wystąpiła nie tyle bezpośrednin przeciw

już ugaszony. Przy moście Zgody, wiodą- , Daladie:owi i członkom jego gab:netowi,

cym do Izby Deputowanych, czerniły się lecz podjęła walkę ze światopogiądem le-

głębokie szeregi policji i gwardji konnej. | Wicowo-masońskim,działającym rozkiadowo

Z gęstogo fłurtu, zajmującego wyloty placu, | 23 siły żywotne narodu francuskiegt.

Jeszcze o cenach cukru.
krown:om w ten sposób że cukrow-
nie zachodnio-polskie będą miały

Donieśliśmy już w krótkie, wia-
domości o obniżce ceny cuxsru w

 
е

|

.najpoczytniejszych pism praskich

 

zapanowania reżimu hitlerowskiego i uwagę pochłonąć, co będzie wy-

i dlatego lepiej
zumienie z Polską w obecnej chwili,
które czyni wyłom w krępującej izo-
iacji. „Żelazna obręcz, ktorą Francja
otoczyła Niemcy, jest odtąd przeła-
mana' pisze „Deutsche Allgemeine granicznej
Zeitung“. I o to chodziło Berlinowi.
I nie iylko by dzielić państwa zain-
teresowane w poszanowaniu trakta-

tów, które stworzyły nową Europę
według zasad sprawiediiwszych i
więce: humanitarnych niż to było w
roku 1914-tym. Chodzi jeszcze Niem-
com, jak pisze „Allgemeine Zeitung”,
by „w polityce zewnętrznej potrafić
dostosować się do chwili i na tej
drodze zbliżyć się do zamierzonego
celu'. Mówiąc wyraźnie, Niemcy,
które wiedzą dokąd zmierzają, rozu-
mieją, że każdy dzień ma swe zada-
nie i że w chwili obecnej im przede-
wszystkiem jest potrzebny spokój od
Wschodu. Wiedząc, že Polska goto-
wa jest do ostateczności bronić. swej.
śranicy zachodniej, szczegóinie te-
raz, dy się nie obawia sąsiada
wschodniego, Rzesza postanowiła na
pierwszy plan wysunąć zadanie
mniej riebezpieczne, niż zdobywanie
„kurytarza” gdańskiego.

Recrganizacja wewnętrzna i u-
zbrojesie niewątpliwie trzeba
wiedzieć, że Polska nie weźmie u-
działu w ewentualnych sankcjach
militarnych przeciwko nim — ale
również podwoić wysiłki przeciwko
Austrji bo to tam z punkiu widzenia
Berlina leży punkt najmniejszego
oporu. Bezsprzecznie pakt polsko-
niemiecki faworyzuje to przedsię-
wzięcie, odwracając siły ekspansji

|
oceniają tam poro- |graną Polski.

A więc Włochy i Małą Ententa
będą wystawione obecnie na atak

germański. Tutaj Poiska zapłaciła

pięknem za nadobne w polityce za-
reagując nietylko prze-

ciwko tendencjom, które zrodziły

Pakt Czterech, ale również przeciw

istocie samej polityki Mussoliniego
względem Niemiec. Mussolini czynił
wysiłki, by odwrócić Berlin od Au-
strji, pomagając Niemcom na wszyst-

kich terenach, a szczególnie zachę-

cając ich do rewindykacji terytorjal-
nych na wschodzie. A tymzcasem z

paktu polsko - niemieckiego wypły-
wa ściśle przeciwna: tendencja. Ude-
rza on więcej w politykę Włoch niż
Francji i Małej Ententy. bo to głów-
nie Włochy postawiły siebie w roli
poręczyciela niepodległości Austrji.
Czy obliczenia Polski i Niemiec są
trafne? Tylko przyszłość to pokaże.
Sądzimy, że się mylą w Berlinie,
przypuszczając, że „Anschluss” od-
tąd będzie łatwą operacją. Z drugiej
strony nie należy zapominać, że Pol-
ska to zostaje związaną zobowiąza-
niami międzynarodowemi, jako też i
przez traktaty pokojowe, co zresztą
zostało uwidocznione w treści poro-
zumienia z Niemcami. Wiedzą rów-
nież w Włarszawie, że niepomierny
rozwój potęśi niemieckiej będzie
groźny już conajmniej pośrednio dla
bezpieczeństwa Polski i że pakt
ostatni w gruncie rzeczy nie rozwią-
zuje żadnego z istotnych problemów,
które istnieją między Polską a Niem- cami. L. P.

 

Na czyj młyn woda?
Praga, w lutym (Centropress).

Niedawno na łamach wiedeńskiej
„Reichspost“ pojawił się artykuł za-
tytułowany „Polska i Austrja', który
stał się przedmiotem poważnej dy-
skusji w kołach rządowych, politycz-
nych i dyplomatycznych Wiednia, a
ostatnio i Pragi. Artykuł „Reichs-
post datowany jest z Warszawy i
podobno wyszedł z pod pióra wy-
bitnej osobistości polskiej. Ze wzglę-
du na to, że artykuł obejmuje cie-
kawy pasus dotyczący Węgier i Cze-
chosłowacji, artykuł wzbudzi wiel-
kie zainteresowanie również w Pra-
dze, a zainteresowanie to spotęgo-
wane zostało doniesieniem  wiedeń-
skiego korespondenta ,„Kurjera War
szawskiego”, w którem powiada się,
że korespondent tego pisma rozma-
wiał z wybitnym dyplomatą pewnego
państwa małoententowego, w której
to rozmowie ten ostatni dał do zro-
zumienia że w artykule „Reichs-
post“ dopatruje się wyrażenia życzeń
Polski — popierania dążeń rewizjo-
nistycznych Węgier kosztem Czecho
słowacji.

Wyrazem  zaniepokojenia, jakie
artykuł ten wywołał w kołach cze-
chosłowackich jest artykuł jednego z

„Narodni Politiki', który cytuje od-
powiednie ustępy artykułu ,Reichs-
post" i doniesienie „Kurjera War-
szawskiego“. „Narodni Politika“ pi-
sze, że „jak widać chodzi tu tylko o
domysiy i przypuszczenia, ale wy-
starczy ów pierwszy cytat z „Kurje-
ra Warszawskiego”, zamieszczony z.
entuzjazmem przez pismo Hitlera,
aby można było stwierdzić następu-
jące: Berlin i Warszawa widzą lub

|lim muszą pozyskać udają że widzą jedyną możność wiel-

kich międzynarodowych przesunięć
nad gornym i środkowym Dunajem.

„Gśrny Dunaj to Austrja, — pi-
sze „Narodni Politika“ — środkowy
Czechosłowacja i Węgry, że Niemcy
chcą Austrję. wiadomo, że chcieliby
też Czechy i Morawy, o tem nikt nie
wątpi. Jeżeli francuski publicysta
powiada, że Polska obecnie nie ma
interesu ani co do Austrji, ani co do
Czech (nie Czechosłowacji), to we-
dług owego przypuszczenia sprawę
należy rozumieć tak, że ma interes
co do Słowaczyzny i Rusi Podkar-
packiej. Czyli jasno powiedziawszy:
Czy Hitler i Piłsudski porozumieli się
co do rozbioru Czechosłowacji lub
symulują tylko kierunek na południe,
aby zakryć faktycznie pomyślany
kierunek na wschód, kosztem Rosji,
jak tylko Rosja zajęta będzie na Da-
lekim Wschodzie? Albo może Hitler
i Piłsudski przygotowują się do obu
kierunków? — zapytuje  „Narodni
Politika“. Możliwem jest, — pisze
dalej dziennik praski — że Niemcy i
Polska podzieliły sferę interesów
tak, że Austrja znajdzie się w sierze
interesów Niemiec, Węgry w sferze
interesów Polski. Czechosłowacja,
otoczoaa ze wszech stron może się
stać łatwym łupem sojuszników”.

„Narodni Politika“ przypomina,
że historją zna tylko jeden wypadek,
że trzy mocarstwa (a więc nie dwa)
rozdzieliły pomiędzy siebie państwo.
Tem państwem była Polska. Czy
ironją losu Polska współczesna chce
naśladować to, co popełniono na
niej? W takim razie Warszawa i Ber

jeszcze jedno
bowiem dwom mocar-
coś podobnego się nie

mocarstwo,
stwom na
pozwala.

AIi ILi k i TT Ss

Przeciw dekretom 0 zaszeregowaniu.
Do ministerstw i urzędow cen-, Władze centralne zdecydowały

tralny:h napływają rekursy funkcjo- się, ja. donosi jedną z agencyj na
narjuszów państwowych przeciw do-|rewizję dokonanego zaszeregowania
konanemu z dniem 1 bm. zaszerego- ; w przypadkach szczególnie uzasad-
waniu do nowych grup płacy. De- nionych. Ministerstwo oswiaty na-
krety o nowem zaszeregowaniu za-' dało kuratorom okręgów szkolnych
opatrzone były w klauzuiję, iż funk- prawo przeprowadzenia tej iewizji,
cjonarsuszom państwowym gqrzysłu- przyczem na poszczególne kuratorja

śuje prawo rekursu w przeciągu dni. wyznaczona
iliczba ewentualnych rewizyj zasze-14. Z prawa tego korzystają obecnie

pracownicy, których zaszereżowanie

pokrzywdziło. Szczególnie obfite są;
rekursy w służbie oświatowej.

 

została maksymalna

regowania. Na obszarze całego pań-
jstwa sewizja objąć ma około 3 tysię-
cy nauczycieli.

padały kez przerwy okrzyki. „Assasins“

(mordercy). Zapytałem jednego : manife-

stantów o przyczynę gwałtownego wzburze-

nia, któie wstrząsnęło tłum:

—Strzelano do ludzi — odpowiedział.

— Strzelano z
Tłum położył się na ziemi, by uniknąc kul.

Są ranui i zabici. Och, zbrodniarze!

— To nie policja strzelała, ale $wardja
republicańska — dodał drugi.

Wyśc ekłość manifestantów wyładowała

się w tej chwili, gdy rozmawiałem, gradem

kamieni. rzuconych z esplanady ogrodu

Tuilleryjskiego, położonego o kilka metrów

wyżej, niż plac Zgody. Gwardja konna ru-
szyła wtedy galopem. Wpadłem z tiumem

w otwaity i ciemny już ogrów Gdy wy-
szedłem bramą od strony Sekwaay, znala-

złem si? nagle między barażem polirji a no-

wymi manifestantami. Nad moją głową le-

ciały kamienie i krzesła, rzucane * ogrodu

na policję. Nastrój był naprawdę groźny.

Tłum, Ftóry dotąd demonstrował pod róż-

nemi hasłami, jużto żądając dymisji rządu,

już to "brzucając obelgami deputowanych,

jużto wznosząc okrzyki na cześć dymisjo-

nowanejo prefekta policji (p. Chiappe stał

się teraz najpopularniejszą osobistością w

Paryžu|. znalazł teraz hasło, jednoczące

wszystk'ch. Grzmiał wszędzie jeden tylko

okrzyk: „Precz z zabójcami!””

„Kurjer Warsz.“ tak ocenia sy-
tuację jaka się wytworzyła po dy-
misji gabinetu Daladier'a.

„Całe szczęście, że Daladier, nie słu-
chając udzielanych mu z pewnością rad so-

cjalistyzcznych, nie upierał się przy władzy,

dla której otrzymał był ostatnio formalną
aprobat; izby poselskiej. Jegu dobrowalna

dymisja otworzyła drogę do wejścia, które

uchroni Francję przed wstrząsami we-

wnętrznemi i zapewni jej takie rządy, jakich
dziś wymaga specjalnie polityka zagranicz-

na i postulat naprawy finansów.

Nie należy wątpić, że panu Doumergue

powiedzie się utworzenie gabinetu jedności
narodowej.

Swoją drogą, bez względu na pomyślne
rozwiązanie obecnego przesilenia  francu-

skiego, nie obejdzie się tam przypuszczal-

nie bez umiarkowanej rewizji konstytucji.

Dopomiaa się o nią oddawna tak wpływo-
wy polityk centrowy, jak A. Tardieu. I ze

strony :adykalnej stychać głosy podobne,
że wymienimy neo-socjalistów z Marquet'em

na czel:
Rzecz daleko ważniejsza, że i p.

Doumergue myśli podobnie. Zastrzegł on
sobie możliwość rozwiązania izby i rozpi-

sania nowych wyborów na wypadek, gdy-

by sytuacja parlamentarna okazała się bez

wyjścia. Rozwiązanie Izby.. Tego jeszcze
nie było od czasu Mac Mahona i to byłoby

wprowadzeniem w życie bardzo ważnego

postanowienia konstytucyjnego, które, nie-

stety, s'ało się w praktyce martwą literą.

W każdym razie nie ulega wątpliwości,

że nowy szef rządu francuskiego prsgnie 0-

żywić „paraliżowane postanowienia  kon-

stytucji, zanim... nowe nie będą mogiy być

wprowadzone spokojnie. Rojaliści i faszy-
ści francuscy nie mają przed sobą, jak się

zdaje, zadnych widoków powodzenia.

ści rządów parlamentarnych jest kwestją
wysoce aktualną i już przez ogół  patrjo-
tyczny rozumianą. Zresztą rozruchy pary-
skie stanowią pod tym względem wymow-
ną przestrogę.“ '

„Słowo Pomorskie“ taką daje
odpowiedź na pytanie: „O co wal-
czą w Paryžu?":

„Od dwóch lat dojrzewa we Francji
konieczność głębokich zmian w układzie

stosunkrw politycznych. Gdy 1zecznikiem

dotychczasowego ładu, a raczej cbecnego
bezładu jest lewica francuska, reprezento-
wana w szczytach rządowych !udźmi o na-

zwiskach, jak: Herriot, Paul Boncour, Chau-

temps, a ostatnio Daladier — przeciwni-
kiem jest koncentracja żywiołów prawico-

wych i katolickich, społeczni: zbližonyc

—

J. Heftman („Emanuel“) omawia
w „Memencie“ z 29.1.34 polsko-nie-
miecki pakt o nieagresji Jest on
wyrazem chęci polskiej dyplomacji
wykazania swojej samodzielności
wobec Francji:

„Pakt ten zawarto z tego powodu, że
polska dyplomacja chciała wykazac swoją

samodzielność i niezależność od Paryża.

Nadszedł moment, że Polska w si:osób ja-

że być traktowaną jako pańs:wo, rzekomo

istniejące tylko dzięki łasce polityki fran-
kiej” 

karabinów maszynowych. |

Ale!

reforma ustroju w duchu większej sprawno-!

 

sny winna była pokazać Francji, że nie mo-

Do czynnej akcji antyrządowej przy-

|stąpili «yli kombatanci, żywioł wartościo-
wy i otoczony szacunkiem.

Wypadki, rozgrywające się w Paryżu,

są niewątpliwie dowodem wielk'ch prze-

obrażeń moralnych, ideowych i politycz-

nych, jakie następują w tym kraju, Wy-

wołają one zapewne bardzo poważne na-

stępstwa. Ustrój polityczny Francji staje

w tem świetle pod znakiem rapytania.
Wszyscy już widzą, że nie chodzi w tem

wszystkiem o rząd, ale o sprawy znacznie

głębsze i donioślejsze, We t'rancji została

czynnie zaatakowana masonerja.

Jesteśmy pewni, że Francja podźwignie

się szybko, uzdrowiona moralnie i poli-

tycznie.*

„Głos Narodu* ocenia wypadki
paryskie jako żywiołowy protest
przeciwko rządom masońskiej lewi-
‚су 1 moralnej zgnilizny którą ona
krzewiia.

Radykalnych zmian w dotych-
czasowym ustroju parlamentarnym
naród irancuski nie pragnie:

„Manifestowano więc nie na

zmiany ustroju demokratyczno-parlamentar-

nego i za wprowadzeniem dyktatury, bo do
tej z pewnością żaden Francuz "ie. tęskni,

ale, aby dać wyraz swemu niezadowoleniu

i domagać się takiej zmiany rządu, któraby

zapewniła uzdrowienie stosunków i poło-
żenie kresu nadużyciom.

Rządy dotychczasowe, oparte na kar-

telu lewicy, niezdecydowane i chwiejne za-

równo w polityce zagranicznej, jak i nie-

zdolne do sanacji stosunków finansowych

we Francji, skończyły się i wszelkie próby

powrotu do nich musiałyby naracic pań

stwo ni nowe wstrząsy. Jest to dziś jasne

dla wszystkich we Francji a przede-

wszystk'em dla prezydenta rzpubliki. Już
parę miesięcy temu wyraził on ten pogląd,

lecz nie posłuchano jego rady z widccznym

dziś opłakanym skutkiem. Obecnie pod

wrażeniem wydarzeń, które przeżył Paryż,
punkt widzenia prezydenta nie znajduje
więcej «przeciwów.

Pozvsłaje jeszcze kwesija izby deputo-

wanych, posiadającej większość kartelową,

współwinną niewątpliwie w tem, co się

dzieje obecnie we Francji. Wydaje się

nam, że izba deputowanych winna być

rozwiązunia, tem więcej — zn nie ulega

najmnieiszej wątpliwości — że obecna jej

większość nie odpowiada wcale dzisiej-

szym nastrojom społeczeństwa francuskie-
go”.

Zgoła inaczej ocenia sytuację so-
cjalistyczny „Robotnik“, ktėry nie-
posiada się z wściekłości z powodu
zwycięstwa prądów narodowo-pra-
wicowych i sromotnej porażki maso-
nerji: ы

„I „to Daladier natychmiast podaje się

do dymisji, by „uniknąć rozlewu krwi*,

która resztą już się polała. Ustępuje w

chwili, gdy monarchiści i faszysti wołają

pod adresem posłów: na lataru<! gdy
dziennik monarchistyczny $rosi śmiercią

ministrom gabinetu i nowemu prefektowi

policji. „Nie chcąc rozlewu krwi*, Dala-

dier ulega naciskowi tych, co — w razie
dojścia do władzy — utopiliby w morzu

krwi Republikę i ruch robotn'czy.

Bo że reakcja ta szermuje hasłem

oczyszczenia Francji od korupcji i brudnych
afer, to jest to tylko obłudny pretekst.

Wszędzie faszyści pchają się dn władzy
pod pretekstem „sanacji moralnej”, by

, wszelką moralność zatopić w bagnie roz-

;kładającego się kapitalizmu jedynego źró-
dła korupcji i złodziejstw.

Jeśli chodzi © dalszy rozwój wypad-
ków, to, nie  bu'viąc się w proroctwa,

nokia «twierdzić, że reakcja nie zdobędzie
Paryża w walce ulicznej. Ale zachodzi mo-

żliwość rozpisania nowych wyborów, które
Gyokge zastrojėw tak wrogich dla radyka-
Low, mogłyby przynieść zwycięstwo prawi-

cy. A wówczas reakcja usiłowałaby legal-
ną drogą podważyć demokrację”.

h
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żydzi o pakcie polsko-niemieckim,

1 Francja zlekceważyła interesy
"Polski przy zawieraniu z Niemcami

paktu w Locarno oraz przy zawiera-

niu „pe ktu 4-ch'*':
„W. politycznych kołach francuskich

panowało, widocznie, przeświadczenie, że

na wszystko, co Paryż postanowi. War-

szawa wyrazi swoją zgodę. Umowa z Niem-

cami jest raczej krokiem „na złość”

Francji.”

Tak oceniają pakt polsko-nie-
miecki najbliżsi, dziś już jedyni so-
jusznicy sanacji.

związku z pewną reorganizacją go-
spodarki w tej dziedzinie przemysiu,
przedewszystkiem w zak'esie eks-
portu cukru i podstaw jego pro-
dukcji. Obecnie podajemy bliższe
szczegóły nowego stanu rzeczy, któ-
ry wejdzie w życie z rozpoczęciem
kampanji cukrowej w roku bieżą-
cym.

Wysokość ceny cukru z nowej
kampanji sprzedawanego na rynku
wewnętrznym wynosić będzie z
dniem 1 października 1934 r, w ca-
łym kiaju zł. 7550 za 100 kg. loco
wagon stacja odbiorcza z tem, że
cena te obejmować będzie opakowa-
nie, opłatę na Fundusz Pracy oraz
opłatę specjalną na premjowanie
eksporiu cukru w wysokości zł. 5.50
od q. sprzedawanego na rynku we-
wnętrznym. Do ceny powyższej do-
liczyć należy obowiązujący podatek
spożywczy w sumie zł. 38.50 za 100
kg, cukru.
W porównaniu ze stanem obec-

nym cena ta będzie niższą średnio o
20-zł, ua 100 kg. cukru. Nadto ska-
sowane będą różnice w cenie cukru,
które istniały dotychczas w po-
szczegrlnych ' województwach na
niekorzyść województw wschodnich
i powodowały dotkliwe skurczenie
konsumcji na terenach najuboższych,
W ten sposób obniżka ceny cukru
na kresach wyniesie od 35—40 zł.

W. sprzedaży detalicznej cena
cukru wyniesie 'około 1.20 — 1.25
zł. za kilogram.
Ustalono nadto, że sumy przezna-

czone na premjowanie eksportu bę-

dą w omawianym okresie kampa-
nijnym ściśle określone i istotnie
przeznaczone na cele eksportowe.
Zasadnicza cena wypłacaną cukrow=
niom, które podejmą się eksportu,
wynosić będzie zł. 17,— na q. z tem,
że globalny eksport przewidziany
jest w rozmiarach od 90.000 do
100.000 tonn.
W związku ze stratami, które po-

niosą cukrownie, położone w  cen-
trum i na wschodzie państwa, nastą-
pi przesunięcie kontyngentów we-
wnętrznych, przysługujących — си-

Konferencja w

Mis.isterstwo Przemysiu 1 Handlu
zwołato na dzień 8 bm. do Wilna,
jako do głównego ośrodka produkcji
Inu i handlu lniarskiego — konie-
rencję w celu ustalenia wytycznych
dia przeprowadzenia standaryzacji
Inu. W! konierencji wzięli udziat:
|dyrektor Departamentu Frzemysło-
wego Ministerstwa Przemysiu i Han-
|dlu, inż. Kandel, obok innych przed-
stawicieli Ministerstwa Pizemysłu i
Handlu, przedstawiciel Ministerstwa
Rolnictwa, reprezentanci izb Prze-
mysłowo-Handlowych w Wilnie i
Lwowie, Izb Rolniczych Wileńskiej
i Lwowskiej, Wileńskiego i Lwow-
skiego Związków Eksporterów Lnu,
Towarzystwa Lniarskiego w Wilnie
oraz przemysłu lniarskiego z Żyrar-
dowa, Bielska i Częstochowy.

WI godzinach rannych uczestnicy
konierencji odwiedzili niektóre fir-
my lmiarskie, w celu obejrzenia po-
siadanych wzorów lnu, a następnie
zaznajomili się z posiadanemi przez
lzbę Przemysłowo - Handlową stan-
dartowemi próbkami lnu i pakuł,
ustalodemi jako wzory na kampanię
handlową 1933/34 przez Komisję
Standaryzacyjną Związku dla Han-
dlu i Eksportu Lniarskiego w Wilnie.

W, godzinach popołudniowych w
śmachu Izby Przemysłowo-'andlo-
wej w Wilnie odbyły się wstępne
obrady. Głównym przedmiotem
obrad był opracowany przez Izbę
Przemysłowo-Handlową w Wilnie
projek. uzdrowi.nią haadlu Iniar-
skiego w Polsce, stwierdzający ko-
nieczneść przeprowadzenia w jak-
najkrótszym czasie reformy handlu
Iniarskiego w dziedzinie obróbki,
sortowania i opakowania inu, oraz
nakreślający sposoby zapewnienia
należytej kontroli nad odpowiedniem
przeprowadzeniem tej akcji. W: tym
celu byłaby najbardziej powołana
specjalna instytucja  powierniczo-
kontrolna, powołaną przez wszyst-

 
 kie czynniki zainteresowane w. pod-
niesieniu jakości naszego lnu, a więc

| przemysł.

46 proc. globalnego kontyngentu we-
,wnętrznego, a pozostałe cukrownie
54 proc.
W rezultacie powyższego  cu-

krownie, położone na terenie b.
Konśgrosówki, Wołynia, Małopolski i
Sląska, zwiększą w kampanji 1934-35
odbiór buraków przeznaczonych do
przerobu ną pokrycie kontyngentu
wewnętrznego tych cukrowni o ca.
12 proc.

Szczególnie ważna część porozu-
mienia dotyczy warunków  planto-
wania buraków cukrowych. Cena
za buraki sprzedawane na kontyn-
gent wewnętrzny wynosić będzie za-
sadniczo 4 zł. przy utrzymaniu do-
datkowych świadczeń i zwyczajów,
listniejących na terenie różnych
dzielnic w zakresie warunków  od-
bioru : zapłaty buraków.  Szczegó-
iowe ustalenie tych warunków na-
stąpić ma najpóźniej do 20 bm. zapo-
mocą umów zbiorowych, zawartych
między plantatorami a cukrowniami
z tem, że umowy te zawierać będą w

szcześćlności cenę należną za bura-
ki, dostarczane na kontyngent eks-
portowy. W razie niezałatwienia
umów w wyżej wskazanym terminie,
wszelkie sprawy co do których po-
rozumienie nie nastąpiło podlegać
będą. arbitrażowi rządu, podobnie
jak spory, wynikające na tle już za-
wartych umów.
W ten sposób unormowany został

całokształt zagadnień, dotyczących
produxcji buraków cukrowych i cu-
„kru w przyszłym okresie kampanij-
nym.

Ponieważ przyszły kampanijny
rok je:t ostatnim rokiem, w którym
"obowiązuje t. zw. stabilizacyjna u-
mową cukrownicza, porozumienie

| obecnie zawarte nosi z natury rzeczy
charakter jednorocznego prowizor-
jum z tem że w niedługim czasie
podjęte będą przez rząd w porozu-
mieniu z zainteresowanemi sferami
gospodarczemi prace, zmierzające do
ostatecznego 'unormowanią  pro-
dukcji cukru na dalszy paroletni
okres.

 

 

sprawach
standaryzacji lnu,

tak przez rolnictwo, jak handel i
£ ramienia tej instytucji

kontroinej, wzorowanej ma istnieją-
cych w Niemczech „Uonizoll Co.”,

dziaiauby lachowcy brakarze, mają-
cy charakter zaprzysiężonych rze-
czoznawców. ,Controll Co. zajmo-
wałaby się także inłormowaniem o
stanie rynku lniarskiego i ustalaniem
typowych rejonów produkcji. Akcję
standaryzacyjną, polegającą na usta-
laniu na początku każdego sezonu
wzerowycn asortymentów lnu z
uwzględnieniem różnic rejonowych,
miataby według projektu przepro-
wadzac Komisja  Standaryzacyjna
przez „Controll Co.', składająca się
z przedstawicieli handlu i przemy-
słu lniarskiego oraz rolnictwa.

Na wieczornej konierencji, która
się odbyła w. Urzędzie Wyojewódz-
kim pod przewodnictwem- nacz.
Hajdu riewicza, wygłoszone zostały
reteraty: prof. Jagminą w sprawie
prjektu akcji standaryzacyjnej, oraz
retera: lzby Przemysłowo- Напао-
wej-w Wilnie o uzdrowieniu handlu
iniarsk:ego, jako stadjum wstępnego
do akeji standaryzacyjnei. W. wyni-
ku obrad uchwalono powolanie ko-
mitetu który się zajmie realizacją
wysuniętych projektów.

Sekretarjat wspomnianego komi-
tetu obejmie Izba Przemysłowo-
Handlowa w Wilnie.

lasyjani przez lawinę,
„0 (Pat). Z MANII.

Marche, nawiedzionej katastrofą la-
winy, nadchodzą tragiczne szczegó-
ły. Niepogoda utrudnia akcję ra-
towniczą. Zwały śniegowe, nagroma-
dzone w górach, grożą nowemi lawi-
nami. Dotychczas lawina  zasypała
kilkanaście domostw grzebiąc 20
oliar. 40 osób jest rannych. Śnieg
pada w dalszym ciągu, utrudniając
akcję ratunkową oddziałów, wysyła-
nych do miejscowości, nawiedzonych
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KRONIKA.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie zmienne, slopnio-
wo wzrastające, aż do opadow po-
cząwszy od zachodu kiaju. Nocą
lekki mróz, na wschodziei w gó-
rach — umiarkowany. W ciągu dnia
wzrost temperatury aż do odwilży.
Dość silne, chwilami porywiste wia-
try z kierunków zachodnich.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

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

(tel. 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel, 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul. lyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —

Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Odznaczenie papieskie b.

ministra Al. Meysztowicza. W
tych dniach p. Aleksander Meyszto-
wicz mianowany został tajnym
szambelanem Jego Swiątobliwošci
Papi Pi XI.
O Z MIASTA.
— „Cyrk* oczekuje wiosny. Na

terenie miasta znajduje sięprzeszło
1000 bezdomnych bezrobotnych, któ-
rzy, nie mając stałego zamieszkania,
zajmują prycze domu noclegowego
na Potockiej (t. zw. „cyrku“), domy
zajezdre i przytuiki miejskie.

Rzcsze bezdomnych czekają se-
zonu wiosennego, gdy będą mogły
ruszyć do jakichkolwiekbądź zajęć,
projektowanych z Funduszu Pracy na
terenie Wileńszczyzny przez samo-
rządy miejskie i śminne,
— Wilno — morzu polskiemu.

Dnia 1i lutego 1934 r. „Biękitna Je-
dynka Żeglarska” Wiileńska Druży-
na Harcerska urządza obchód z racji

 

14-letniej rocznicy odzyskania do-'
stępu uo morza w auli gimn, m. Kr.
Zygmunta Augusta (M.-Pohulanka 7)
o godzuie 10 minut 30.

Zawiadamiając 0 tem — prosi o
jaknajliczniejsze przybycie. Wstęp
bezpłalny. Tegoż dnia wgodzinach
od 12-cj do 16-ej odbędzie się zbiór-
ka uliczna na organizowanąprzez
„Błękiiną Jedynkę Žeglarską“ па
rzecz budowy jachtu morskiego
Związku Harcerstwa Polskiego. Bę-
dą sprzedawane chorągiewki wy-
obrażające znaki Cod'a używane na
morzu do sygnalizacji.

Niech każdy kupi jedną chorą-
giewkę po 20 groszy, a przyczyni się
do powstania jachtu morskiego, któ-
ry umożliwi wychowanie nowego za-
stępu marynarzy. |

Morze to twardy
dobry wychowawca
wych charakterów!

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady miejskiej

dopierc 22 lutego. Jak siędowia-
dujemy, termin najbliższego posie-
dzenia Rady Miejskiej został prolon-
gowany. Posiedzenie wyznaczono
nieodwołalnie na dzień 22 bm. Na
czoło porządku dziennego wysuwa
się sprawa zmian w statucie emery-
talnym pracowników miejskich.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Spisy poborowych rocznika

1913-g0, opracowywane przez rele-
rat wojskowy zarządu miejskiego,
w ciągu jeszcze bieżącego miesiąca
mają być przesłane do odnośnych
władz administracyjnych, celem za-
rządzenia poboru. Komisje poboro-
we na terenie Wilna rozpocząć mają
urzędowanie z dniem 2 maja r. b.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Wyjazd do Warszawy delegacji

Izby Przemysłowo - Handlowej. Z
(Wilna wyjechała deiegacja Izby
Przemysłowo-Handlowej na zjazd do
Warszawy. Delegacja wileńska weź-
mie udział w obradach Izb Przemy-
słowo-Handlowych w sprawach roz-
szerzenia praw emerytalnych i
świadczeń społecznych dla praco-
wników umysłowych. Ponadto roz-
patrzone zostaną sprawy podatko-
we, kredytów, ulg dla kupiectwa
tp:
‹ Z ŽYCIA ŽYDOWSKIEGO,
— Zlikwidowanie zatargu nauczy-

cieli z śminą żydowską. Trwający
od dłuższego czasu zatarg gminy z
nauczycielstwem żydowskiem został
ostatnio całkowicie zlikwidowany.
Nauczycielstwo otrzymało wszystkie
zaległości i należność za styczeń,
wobec czego zajęcia w AOC:
obecnie odbywają się normalnie.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— (Coraz więcej g obla:

dów przedszkole Ch. U. Robotni-
0. Ze względu na stale po-

większającą się ilość dzieci, korzy-
stających z obiadów przedszkola
Bhrześcijańskiego (lniwersytetu Ro-
botniczego i Chrześcijańskich Związ-
ków zawodowych, zaszła potrzeba
powiększenia ilości wydawanych
porcyj conajmniej o 50 procent. W
tym celu postanowiono przebudo-
wać kuchnię, przystosowując ją do
wydawania większej ilości obiadów.

Przebudowę kuchni rozpoczęto
wczoraj. Zakończenie prac nastąpi
w poniedziałek.

Przez cały czas robót obiad:
nie będą przerwane. Od poniedział-
ku wydawanych będzie około 100
obiadów dziennie.
— Zebranie starszego harcerstwa

odbędzie się w poniedziałek o godz.
1.30 w sali Liceum im Filomatów.
— Walne Zebranie Zrzeszenia

Aplikantów Sądowych odbędzie się
w dn. 17 bm, ogodz, 6.

i surowy, ale
silnych stalo-

SPRAWY AKADEMICKIE.
‘ — Sodalicja M. Akademików.
„Msza Św. wraz z Komunją św. mie-
sięczną odbędzie się dn. 11 w ko-
jściele św. Anny o godz. 9 (Msza
„św. Ogólnoakademieka).

Zebranie ogólne odbędzie się
tegoż dnia o godz. 7 wiecz. u Jego
Ekscelencji ks. Arcybisk. Jałbrzy-
kowskiego—Zamkowa 8.
— Zarząd S. M. A-czek zawiada-

„mia wszystkie sodaliski, że dn. 10
ibm. odbędzie się Konłerenc;a Reli-
"gija o godz. 8.15 wiecz. w kaplicy
|SS, Urszulanek (Skopówka 9).
— Wieczór Lubliniaków  odbę-

dzie się dn. 12 bm. w Ognisku aka-
demickiem.

ZABAWY.
— Zabawa taneczna. W dniu 10 b m.

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

Teatr I muzyka.
Teatr Miejski Pohulanka, Dziś, o godz.

8-ej w. premjera głośnej sztuki L. B. Feke-
tego „Pieniądz to nie wszystko”. W wyko-
naniu biorą udział pp: w rolach głównych
— J. Tatarkiewicz, J. Woskowski, i L,
Ściborowa, dalszą obsadę stanowią — T.
Sechecka, H, Skrzydłowska, A, Pawłowska,
M. Pawłowska, J. Pytlasińska N. Wilińska,
S. Zielińska, A. Łodzićski, L. Madaliński,
W. Neubelt, F. Dobrowolski, St. Martyka,
M. Węśrzyn, L. Wołłejko, W. Pawłowski,
S. Skolimowski, J. Najger.

! Reżyserja — Czengerego. Dekoracje —
W, Makojnika.
— Niedzielna popołudniówka. Jutro, o

godz. 4-ej pop. Hasenclevera pt. „Fan z to-
warzystwa“. Ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia,

*uche", Najpopularniejsza
„Nitouche'” cieszy się
powodzeniem. Dziś i
Zniżki ważne.
— Jutrzejsza popoludniėwka w „Lutni“,

!Jutro po cenach zniżonych po raz ostatni
| „Marjetta”. Początek o g. 4-ej popol.
| — Poranek dla stavszych, dzieci i mło-
„dzieży, Premjera niezwykle efektownej ko-
medjo-bajki „Staś lotnikiem* już w najbliż-
|szą niedzielę o g. 12.30. Niezwykłą atrakcją
będzie samolot wzbijający się w przestwo-
rza. Całość dopełnia przepiękny balet pri-
mabaleriny R. Goreckie; z występem uta-
lentowanej tancerki Kseni Rubom. Ceny
miejsc zniżone od 25 gr.
— Reduta Artystów „Lutni* odbędzie

się dziś w sobotę o g. li-ej w. w Salonach
Kasyna Garnizonowego Do wielu atrakcji,
i niespodzianek przygotowanych przez na-
szych artystów, należy również kierownic-
two tańców, które objął baletmistrz Józef
Ciesielski. Występy artystów „Lutni”, na-
grody konkursowe (za kostjumy i tańce),
oraz „wiele niepraktykowanych urozmaiceń
zapowiada ta niewątpliwie najweselsza za-
bawa karnawału. Bilety za okazaniem za-
proszeń nabywać można w kasie „Lutni”,
oraz przy wejściu do sali.

Poranek symfoniczny odbędzie się
w Sali Konserwatorjum w niedzielę o g. 12
w poł. Część muzyczna. na którą złożą się:
Symfonja Haydna, suita Galkowskiego i
Final symfonji Nr. 4 Czajkowskiego, będzie
objaśniona odczytem prof. Gałkowskiego
pt. „Co to jest orkiestra symfoniczna?” W
wykonaniu programu czynna będzie Wil.
Orkiestra
Gałkowskiego.

POLSKIE RADJO WILNO.
Sobota, dnia 10 lutego 1934 r.

7.0): Czas, Muzyka 11.50: Muzyka po-
pularna (płyty). 11.57: Czas. 12.05 Koncert.

 

 
„Nito-

operetka Herve
obecnie ogromnem
jutro „Nitouche”.

 

demicki. 15.40: Muzyka żydowska (płyty).
16.00: Audycja dla chorych. 16.40: Wileński
kącik językowy. 16.55: Muzyka lekka, 17,30:

du“ — odczyt. 17.50: Przegląd prasy rolni-
czej. 18.00: Transm. z Zakopanego. 18.20:
Koncert. 19.15: Odc. pow. 19.20: Przemów.
Szefa Kier. Maryn. Woj. Kuntr-Admirala
Świrskiego. 19.25: Kwadr. liter. 19.40: Sport.
20.02: Przemówienie gen. Oriicz-Dreszera.
20.10: Koncert chopinewski. 20.57: Transm.
z teatru „La Scala: w Medjolanie. Opera
„GIOCONDA“ — Ponchiellego.

Niedziela, dnia 11 lutego,
9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń-

stwo z Oksywja. Po naboż. muzyka reli-
gijna. 11.57: Czas. 12.00: Sygn czasu z
Gdyni, wystrzał działowy i trąbka maryn.
12.03: Transm. konkursu skoków na Kro-
kwi w Zakopanem. 12.15: Voranek mu-
zyczny. 14.20: Audycja dla wszystkich.
15.00: „Wiczesne wylęgi kurcząt' — odczyt.
15.20: Audycja muzyczna. 15.50: Muzyka z
łyt. 16.00: Słuchowisko dla dzieci. 16.30:
PAK fortepianu (płyty). 16.45: Kwadr
liter. 17.00: „Ubranie stosowne do zaję-
cią* — odczyt. 17.15: Przemowienie gen.
K. Sosnkowskiego. 17.30: Polska muzyka
ludowa. 18,10: Słuchowisko. 18.40: Chór
Eryana. 19.00: Ciotka Albinowa mówi!
19.15: Odc. pow. 19.30: Radjotygodnik dla
młodzieży. 19.50: Przemówienie przedstaw.
Rządu Rzplitej. 20.02: Godzina życzen
(płyty). 21.00: „Staropolskie zapusiy”. 21.15:
Wesoła fala lwowska. 22.15: Sport. 22.25:
Muzyka lekka z Oksywja. 23.00: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Sobota chopinowska.

Dzisiaj o godz. 20,10 koncertuje przed
mikrofonem ceniony pianista prof. Józef
Turczynyki w programie złożonym z utwo-
rów Chopisa: Na wstępie wspaniały polo-

ludjów, balladę g-moll oraz dwa walce.
Druga transmisja z Medjolanu.

Zapowiedziany przez Polskie Radjo
cykl transmisyj z pierwszej opeiy świata w
Medjolanie, rozpoczęty w kocu ub. mie-
siącą trunsmisją opery Donizeitiego „kŁavo-
rita”, wzbudził, jak należało oczekiwać,
ogromne poruszenie wśródmiiošnikėw mu-
zyki. Ci, którzy dotąd nie zaopatrzyli się

gdyż operę medjolańską w bieżącym sezo-
nie usłyszymy jeszcze kilkakrotnie. Dzisiaj
o godz. 21-ej na falach radjowych zabrzmi
„Gioconda'* Ponchiellego w wykonaniu „La
Scali".

wTydzień Morza”.

duje się kilka specjalnych audycyj z okazji
„Tygodnia Morza". Przypomina one szero-
kiej rzeszy radjosłuchaczów o konieczności stałej i wytężonej myśli o morzu polskiem.
Ą więc o godz. 17,30 p J. Grabicki wyjaśni
na czem polego znaczenie morza w życiw
Państwa i Narodu, o godz. 19,2U przemówi
Admirał Swirski, szef kierownictwa naszei
Marynarki wojennej, o godz. 20-ej będzie
mówił przewodniczący Ligi Morskiej i
Rzecznej gen. Orlicz Dreszer.

Symfoniczna pod dyrekcją K.!

„Znaczenie morza w A Państwa i naro-|

DZIENNIK MILERS

(Iarakierystyczny ртосе о ОЗОЕЛОТИИ.
j, Przez ostatnie dwa dni III-ci-wy-
dział karny sądu okręgowego  roz-
poznawał sprawę, która ma zasadni-

+ + * * 1cze znaczenie z punktu widzenia ju-|
rydycznego jak i życiowego.

W] końcu 1930 r. małżonkowie
Rajnold i Michalina Suryntowie na-
byli od Aleksandra Bekiesza dom w
Wilejce przy ul. Mickiewicza 16,
przyczem 500 dolarów wpłacili go-

„|tówką, zaś pozostałe 500 dol. wpisa-
!пе zostały na rzecz Bekiesza na hi-
potece nabytej nieruchomości. Suma
jta miała być spłaconą w ciągu roku.
| Jednakże już 8 stycznia 1931 r.
na skutek nalegań Bekiesza Suryn-|
„towie część należnej mu kwoty wpła

weksle. O tranzakcji tej sporządzo-
Iny został akt u notarjusza Kuźmiń-
skiego w Wilejce którym Bekiesz
|kwituje z całkowitego odbioru na-
leżnej mu sumy i uprawnia Suryn-
tów do wykreślenia tej wierzytelno-
ści z wykazu hipotecznego.

Wskutek zaniedbania Surynto-
wie nie przedstawili aktu tego w hi-
potece, a wobec tego obciążenie ich
posesji na rzecz Bekiesza wciąż fi-
$urowało bez zmian.

Okoliczność tę wyzyskał Bekiesz,
gdyż dn. 22 lipca 1931 r. wierzytel-

żensztala, zamożnego przemysłowca,
właściciela domu, tartaku i in. od

| którego wziął deski, które następnie

|pokrycie długu w kwocie 400 dol.
Kiedy  Kuzensztal powiadomił 

|i domagał się jej uregulowania, za-
skoczony Surynt wyjaśnił, iż dług
lten dawno spłacił i że Bekiesz po-
pełnił oszustwo, Wyjaśnienia
Kuzensztal nie przyjął do wiadomo-
ści i domagał się 300 dolarów za od-
stąpienie od zapisu.

Zgodnie z ią taktyką, znów za po-
średnictwem Bekiesza  Kuzensztal
scedował swe prawa hipoteczne na
rzecz Dawida Karnowskiego, kupca,
właściciela magazynu ubrań.
W sprawie tej interwenjował de-

pendent notarjusza w Wilejce Leon
Sapieszko. Okazał on Karnowskie-
mu akt o spłaceniu tej wierzytelności
przez Surynta, lecz mimo to Karnow
ski żądał za wykreślenie tej wierzy-
telności z wykazu hipotecznego po-
czątkowo 400 a później 350 dolarów,
a kiedy Surynt odrzucił propozycję,
Karnowski wszczął przez komornika 

lzba Przemysłowo Handlowa w
„Wilnie współdziałając z Towarzy-
swem Rozwoju Zien: Wschodnich w
Warszawie oraz Biureni Podróży
| „Orbis“ czyni starania, aby ożywić
na Ziemiach Północno-Wschodnich
|ruch turystyczny,
W szczególności Izba wysunęła

|projekt zorganizowania na szerszą
jskalę zakrojonej akcjiwycieczkowej
|„Szłakiem Mickiewiczowskim”, O-
|becnie omawiane są konkretne pro-
'jekty | zorganizowania wycieczek

względów komunikacyjnych i mie-
szkaniowych wycieczki na Ziemiach
„Pėlnocno-Wschodnich musialyby się

„os6b, niezbędnem bytcby uzyskanie
lod Ministerstwa Komunikacji ulg
przejacdowych, obowiązujących nor-
imalnie dla grup ponad 400 osób —
„w drodze wyjątku przy wycieczkach
na Ziemiach Północno-Wschodnich
także dla grup do 60 osób.

„Orbis”, po porozumieniu się z
miesjcowemi władzami wojewódz-
kiemi, zaprojektował 2 sziaki wzo-

cili gotówką, zaś na resztęwystawili :

ność scedował na rzecz Abrama Ku-'

| zaofiarował swemu wierzycielowi na'

Suryntów o przejęciu wierzytelności:

tego:

bywać mniejszemi partiami, do60 |

kroki egzekucyjne celem wywindy-
kowania od Surynta zabezpieczonej
hipotecznie sumy,

Na skutek skargi Surynta spra-
(,wą zajął się prokurator, który w
„konsekwencji Bekiesza, Kuzensztala
i Karnowskiego postawił w stan
„oskarżenia, dopatrując się w ich czy-
'nach przestępstw, przewidzianych w
"art. 204 i 267,

Rozprawie przewodniczył p. sę-
dzia M. Limanowski przy udziale pp.
sędziów J. Zaniewskiego i T. Draca.
Oskarżenie wnosił podprokurator
Popow i 1

; . Oskarżonych bronili mec, mec.
Rudnicki, Engiel i Szyrwini,
Z powództwem cywilnem wystąpił

,w imieniu Surynta mec, Szyszkow-
"ski.

Od początku przewodu wywiąza-
ła się między stronami ożywiona '
„utarczka o zasadę prawną 4w tej
sprawie,

| Osk. Bekiesz twierdził iż zeznał
„u notarjusza akt niezgodny z prawdą,
gdyž był przez Suryntów upity do
,nieprzytomności, pieniędzy bowiem
„od nich nie otrzymał.
|  Osk. Kuzensztal i Karnowski tło-
maczyli się tem, że wierzytel-
„ność Suryntów nabyli nie wiedząc,
iż ta jest spłacona a kiedy o tem ich
uwiadomiono starali się odstąpić,
„względnie zrealizować, uważając to
za zgodne z prawem.

Sąd zbadał kilkunastu świadków,
,poczem otwarta zostałą rozprawa
stron. 4

|, Prokurator i pełnomocnik powoda
cywilnego energicznie domagali się

uznania winy wszystkich oskarżo- | ścijanina; 2 w Krzemieńcu i 1 w Dru-
|skienikach, które nabyli żydzi.

nych i surowego ich ukarania.
Natomiast obroną wysuwając ar-

'gumenty natury prawnej dowodziła,
„Aż Suryntowie zaniedbując wykreśle-
nia wpisu, tem samem narazili póź-|
niejszych nabywców wierzytelności
na straty, a przeto zgodnie z odnośne
mi przepisami prawnemi mogli oni
poszukiwać sumy przejętej w dobrej
wierze.

Sąd w rezultacie zgodził się z
wywodami obrony. Osk. Kuzensztala
i Karnowskiego uniewinnił, zaś Be-
kiesza za wykorzystanie zaniedba-
nia Suryntów skazał na 6miesięcy
więzienia, darowując tę karę na za-
sadzie amnestji.

Prokurator zapowiedział apelację.
Kos,

WASZAWSIKCWIA OW iNTIIIT TITDP S,

© rozwój turystyki na Ziemiach Północno-
Wschodnich,

z władzami
wości aprowizacyjnych i noclego-
wych -— uznała za konieczne prze-
dłużenie „Szlaku Mickiewiczowskie-| M i

„iż wymierzony podatek przekraczago” do Wilna, gdzie znajduje się gros
pamiątek Mickiewiczowskich, przy-
czem oczywiście pobyt w Wilnie
musiałby być wykorzystany dla
zwiedzenia również innych, tak
licznych objektów atrakcyjnych w
„temmiešcie, jp S
| lzba Przemysłowo - Handlowa u-
znała też za celowe objęcie trasami12.30: Kom. meteor. 15.10: Kwadrans aka- ;Wzorowemi szlakami. Ponieważ Ze | turystycznemi również Grodno, (wa-
„lory krajobrazowe, odkrycia accheo-
logiczne, zabytki historyczne, pa-
miątki po Orzeszkowej).

Ponadto lzba podniosła celo-
|wość wystąpienia do Min. WR i OP
„Ww sprawie specjalnego zalecenia
szkołom średnim odbywania wycie-
jczek „Szlakiem Mickiewiczowskim*,
jako uzupełnienia studjów literatury
polskiej, W sprawie tej należałoby
,też—zdaniem izby—wejść w kon-
takt z Akademią Literatury.

Wileński Związek Literatów wy-
raził już gotowość współdziałanie w

igiem, kupione przez żydów,

wojewódzkiemi możli-;
: н |całkowicie w ręce urzędów skarbo-

czasach w prasie wileńskiej szeregu
nieścistych wzmianek o licytacjach,
przeprowadzonych przez Bank Žiem-
ski, i sprzedanie kilku
miejskich w Wilnie — zwróciliśmy
się do Banku Ziemskiego, gdzie
udzielono nam szczegółowych wy-
jaśnień w tej kwestji. `

Przedewszystkiem *na wstępie
trzeba zaznaczyć, że w roku bieżą-
cym 1934 nie było jeszcze żadnej
licytacji, a licytacje te odbywają się
dwa razy do roku: na początku
roku 1 w końcu drugiego połrocza.
Ostatnia licytacja w roku ubiegłym
odbyła się w listopadzie,

MW ciągu roku 1933 Wil. Bank
Ziemski wystawił na licytację 661
objektów miejskich i 2007 objektów
ziemskich, położonych na terenie
województw: wileńskiego, białostoc-
kiego, poleskiego, nowogródzkiego i
wołyńskiego.

| Z wystawionych na obu licy-
jtacjaca nieruchomości miejskich
„sprzedano zatem 17  objektów.
JW tej liczbie 1 nieruchomosė w

 
i

|Wilnie, położoną przy zbiegu ulic
Meczetowej i Mahometańskiej, sta-
nowiącą dawniej posiadfosc chrze-
ścijanina, którą nabył żyd; 6 nieru-
chomości w Grodnie, z kiórych 5

Г

nabyli żydzi, a 1 chrześcijanin, i nie-
ruchomość w Pińsku, nabyią przez
chrześcijankę; 2 w Brześciu naa Bu-

3 w
Białymstoku, które natyli zydzi;
1 w Równem. nabytą przez chrze-

WI ciągu roku ubiegłego, ściślej
jw drugiem półroczu tegoz roku, na
własność Banku Ziemskiego prze-
szły 4 nieruchomości: 2 w Biaiym-
stoku, 1 w Kowlu i 1 w Równem.

„Upaństoowienie”
Minister Zawadzki o nowej ordynacji pedatkowej.

Uchwalony przez Radę ministrów
projek: ordynacji podatkowej wy-
wołał żywe zainteresowanie i liczne
zastrzeżenia ze strony słer gospo-
darczych z powodu zmian, jakie
wprowadza w dotychczasowem usta-
wodawstwie podatkowem. Powodem
sprzeciwów było przedewszystkiem
zniesienie komisyj szacunkowych do
których dziś należy wymiar podatku
obrotowego i dochodowego. Nowa
orynacja usuwa od wymiaru podat-
ków: czynnik obywatelski, oddaje go

wych. Jeżeli dziś, gdy istnieją ko- misje szacunkowe, zdarza się często,

| kilkakrotnie sumę, jaka wynika z
|zeznania podatkowego—można przy
„puszczać iż z chwilą zniesienia ko-
„misji i powierzenia wymiaru całko-
wicie urzędom, położenie płatników
nie ulegnie bynajmniej polepszeniu.

Pozostawiono czynnik obywatel-

 

objektów

3

Licytacje nieruchomości miejskich
i ziemskich w 1933 r.

w województwach półnecno - wschodnich.
Wobec ukazania się w ostatnich Na wspomnianych licytacjach —

jak już wspomnieliśmy na wstę-
pie — wystawionych było 2007 nie-
ruchon.ości ziemskich. Z tego sprze-
„dano „ licytacji 42, a 63 przesziy na
"własność banku.
,, Nabywcami nieruchomosci ziem-
skich byli: 20 objektów Polacy,
113 — Skarb Państwa, 4 Ukiaińcy,
„2 Białorusini, 1 Żydzi, 1 Aomunalna
l Kasa Oszczędności w Ločzi i i pew-
'na firma angielska, która nabyta w
powiecie kossowskim objekt ieśny

" 3900 ha.
| W tych licytacjach Litwin: nie
"brali udziału i zdaje się ze wogóle
jnie przystępują do licytacyj, a wolą
„nabywać nieruchomości z wolnej
„ręki. Procedura -licytacyjna bowiem
„jest bardzo skomplikowana i zawie-
'ra szereg formalności, które w kon-
, sekwencji mogą doprowadzić do
tego, że sąd może nie zatwierdzić
wynikow licytacji,

Jeżeli chodzi o nieruchomości
miejskie, to największy odsetek
przeszedł w ręce żydowskie, a za-
|ledwie 23 proc. nabyli chrześcijanie.
Od nabywania natomiast posia-
dłości ziemskich żydzi wstrzymywali
się, widocznie nie widząc w tem
żadnego interesu. Tu jednak po-
wstaje inne zjawisko: Ukraińcy i
Białorusini nabywają objekiy ziem-
skie, położone na Polesiu, w Krze-
mienieckiem, na Wołyniu i t. d.

Jak widać z powyższego, więk-
szość posiadłości miejskich sprzeda-
no w małych miasteczkach na pro-
wincji. Tłumaczy się to iem, że na
prowincji ceny są niskie, a w Wiil-
nie znecznie wyższe, gdyż tu posia-
dłość miejska przedstawia większą
wartość. To też właściciele albo nie
dopuszczają wogóle do licytacji,
albo spłacają długi. m. I. S.

wgmitru podatków
 
 

odwołań do urzędów skarbowych.
Są to dla władz skarbowych plusy,
jednak 0 charakterze bardzo do-
raźnym, nie wyrównujące strat, jakie
poniesie społeczeństwo.
W sprawie tej ordynacji udzielił

wywiadu prasowego minister skarbu
p. Zawadzki. Bronił on zmian zawar-
aych w projekcie rzekomą potrzebą
ujednoiicenia przepisów formalnych
i  karaopodaikowych. Oczywiście
„ujednostajnienie' jest rzeczą poży-
teczną wówczas, śdy nie łączy się z
utrudnianiem sytuacji płatników po-
datkowych i to w okresie obecnym
szczególnie ciężkim z powodu prze-
silenia gospodarczego.

Skasowanie komisyj szacunko-
wych czyli ograniczenie współudzia-
łu czyrnika obywatelskiego jest —
wedłuś p ministra — tylko „racjo-
nalnym podziałem kompetencji” (!).
Przerzuca się w ten sposób — mówił
jp. Zawadzki — odpowiedzialność na

  

nez A-dur, potem usłyszymy dwanście pre-,

w radjoodbiornik, niech spieszą lo uczynić,|

W. sobotnim SER radjowym znaj-|

rowe w Nowogródczyźnie (trasy od-
bywane byłyby autobusami) — jedna
6—1 dniowa, druga 2—3 dniowa; na
Wileńszczyźnie zaś — bez bliższego
sprecyzowania szlaków — wysunięto
jako najbardziej atrakcyjne: dorze-
cze Wilji z jeziorami (w tem z Na-
rocza) i pojezierza brasławskie,

Izba Przemysłowo - Handlowa w
Wilnie, w uzupełnieniu tych pro-
jektów. podkreśliła potrzebę do-
kładnego ustalenia szlaków i zapew-
nienia sobie na nich w porozumieniu {
щ__——

Przed nową loterją. || „ „KRONIKA POLICYJNA.
Wik-ótce rozpoczyna się uowa lcterja | — Kradzież walizki z sanek. Walizka,wena RAE Pom: Raz zawierająca damskie pantofle, lusterko isiągnienie asy i trwač zie i| i

dając ec zydtiiwych wybónódóRy losu prze- 0 ICY ży * = ае ‘:\" R"szło 12 tysięcy różnych wygranych z po-|Pena. Okradziona p. Jadwiga Peliasińska
kaźną sumą 100.000 zł. na czele. 'ocenia .weę łączne straty na 400 zł{ Nowa — 29 Polska Państwowa Loterja
Klasowa — nie różni się w swvim planie ni- — Z pracowni ślusarskiej przy ul. Ja-„czem od poprzedniej, Podzielona na 4kla- I giellońsviej 7 skradziono Antonierou Azu-Sy, losować będzie co miesiąc znacznąilość lnowiczowi (Cedrowa 3) koło samochodowe'"wygranych, których łączna cyfra przekroczy ' | ы
> Kai o ogólnej wastośai ak.22.000.000 i trzy «pony łącznej wart. 270 zł,aściwy termin gry jest b, krotki, trwa и 7lok. 3 miesięcy (od jo tojo do 24 maja). | — Kradzież z włamaniem, 7 mieszka-Jest to bardzo ważne dla $rających, gdyż |nia Nusenkorna Pawła (Kalwaryjska 33)aaa 3 e PO- nieznani sprawcy po złamaniu kłódki skra-czególnych klas skracają okres czekania| ap; i ieli i ат sė diela, Róże аНОЬа |dli ubranie, bieliznę i pościel na sumę

| kała dopiero w IV klasie, z miljenem, a na- | 100 zł.
|węt możliwemi 2 miljonami, jako głowną ;
wygraną.

Ostatnio wiele się pisało o powodzeniu
loterji francuskiej, która daje co parę mie-

'sięcy wygraną w kwocie 5 miljonów fran-
„ków. Wartę to zaznaczyć, że loterja pol-
ska gee o wiele większe szanse.

Najważniejsza wygrana w Polsce wyno-
si miłjon lub dwa miljony złotych (ok.
5.800.000 fr.), brócze tego jednak są wyśra-|wają tylko 2, Podział losów na połówki ine w wysokości 300.000, 200.000, 150.000,|ćwiartki udostępnia loterję każdemu, gdyż100.000 i ogromna ilość mniejszych. Ogółem |już za 10 zł. w jednej klasie można wziąćw Polsce na 20 losów wygrywa przeszło9, | udział w grze,podczas gdy we Francji na 20 losów wyśry- |

opracowawaniu literacko-historycz
nej strony „Szlaku Mickiewiczow-
skiego”.

Niezależnie od ruchu  turystycz-
nego ustalonemi szlakami projekto-
wane jest też zorganizowanie na
szerszą skalę letnich pobytów w
dworach na Ziemiach Północno:
Wschodnich. W tym celu gospodar-
stwa rolne posiadające pensjonaty
winnyby zostać zwolnione od po
datku przemysłowego od obrotu.

 
 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.|o Em

 

i —

element urzędniczy, a to daje gwa-ski jedynie w komisjach odwoław-

rancję usprawnienia (!!!) tego działuczych, tunkcjonujących przy izbach
skarbowych. Członkowie tych komi- |służby. „Główny ciężar w zakresie
syj będą mianowani przez ministra|dostarczania danych dla wymiaru,
skarbu na wniosek izby skarbowej z 'przerzucono z płatników na urzędy”.
śrona płatników podatkowych, oraz|Nie ulega' jednak wątpliwości, że
w równej liczbie powoływani z po-|płatnicy podatków woleliby dźwigać
śród kandydatów przedstawionych ten ciężar niż znaleźć się w sytuacji
przez organizacje samorządu gospo-.utrudniającej im obronę przed wy-
darczego. |górowanemi nakazami podatkowe-

Płatnik niezadowolony z wymia- |mi,
ru, będzie mógł wnieść odwołanie do|

 
Pewnym plusem nowej ordynacji

dać osobistego przesłuchania go, sowania zobowiązań podatkowych
wtedy jednak musi złożyć opłatę w zapomocą przypadających im od
wysokości pół procent sumy, o którą skarbu państwa należności z tytułów
chodzi. Najniższa taka opłata wyno- prywatno-prawnych. Jest to jednak
si 2 zł., najwyższa 50 zł. Jeżeli płat- zasada rozumiejąca się sama przez
nik sprawę swoją wygra i komisja się, że wierzyciel skarbu nie powi-
przyna mu słuszność, wtedy la opła- nien być egzekwowany za zaległości
ta zosianie mu zwrócona, w prze- podatkowe. Ustępstwo zatem zbyt
ciwnym razie przepada. Jest to za- |małe w porównaniu z ujemnemi zmia
tem silne skrępowanie płatnika w jnami, jakie nowa ordynacja wprowa-
swobodzie obrony swych zeznań, a |dza w życie.
ma na celu zmniejszenie napływu|

Ostatnie chwile DRUKARNIA
1

bandy ty. INTROLIGATORNIAW dn, 6 b. m. o godz, 6,30 rano: i
przybył do celi więzienia w Rybziku| L. ZWIERZYŃSKIEGO

Mostowa Nr.l Tel, Nr.1244|w której znajdował się skazany na!
śmierć morderca poste:unkowego'! Przyjmuje
Fojcika, Franciszek Siwiec, proku-| zamówienie na wszel-
rator dr. Nowotny oraz obronca apl.| kle roboty drukarskie

 
 

 

 

 

adw. Filasiewicz i wydelegowany z| BROSZURY,jOKÓLNIKI,
Warszawy kat do wykonania wyro- TABELE. PLAKATY”
ku śmierci, ZAPRO- BILETY

Poprzednio już na prośbę skazań- SZENIE|WIZYTOWE,
ca przybył do niego -O. Drobny, AFISZE, KSIĘGI,
przed którym Siwiec wyspowiadał
się ze skruchą ze swych ciężkich
grzechów, poczem przyjął ostatnią
Komunję św. Siwiec w rozmowie z
księdzem okazał głęboki zal i znacz-
nie uspokojony przygotował się na
ostatnią drogę.

Wobec prokuratora wyraził S.
chęć zobaczenia się ze znajdującą
się w więzieniu / wodzisławskim
matką i pożegnania się z nią, Za zgo-

i różne książki do OPRAWY
ce ny konkurencyjne.<
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zańca o odmownej odpowiedzi p.
Prezydenta i zakomunikował Siw-
cowi, że wyrok wobec tego będzie
wykonany o godz. 8 rano.

Pod szubienicą po odczytaniu
wyroku Siwiec wyraził jeszcze ży-

komisji odwoławczej, może też zażą- „jest umożliwienie płatnikom kompen |

'dą prokuratora obrońca pojechał sa-
mochodem do Wodzisławia i przy-
wiózł matkę do celi syna gdzie na-
stąpiło beznadziejne smutne pożegna
nie z synem.

Po odejściu zawodzącej strasznie
matki prokurator zawiadomił ska- czenie, by ubranie jego wydano na

pamiątkę jednej z jego krewnych.
yrok wykonano punktualnie o

godz. £ rano. Po 20 minutach lekarz
stwierdził śmierć skazańca którego
zwłoki złożono do trumny, poczem
pochowano je na cmentarzu,

j
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' Stanisława Franckiewicza.

Z KRAJU.
Zebranie komitetu Mickiewiczowskiego.
NOWOGRÓDEK (Pat). W dniu do Nowogródka. Po wysłuchaniu

8 bm. odbyło się w sali konierencyj- |sprawozdania i przyjęciu go do wia-

nej Urzędu Wojewódzkiego pod | domości, uchwalono statut Komitetu

przewodnictwem p. wojewody Świ- ;Mickiewiczowskiego, ustalającego

derskiego zebranie Wojewódzkiego istnienie Komitetu, jako stałego sto-

Komitetu Mickiewiczowskiego. | warzyszenia. W skład zarządu Ko-

Przez ckres 10-ciu lat istnieniaKo- |mitetu powołano: jako prezesa p.

mitet przejawiał bardzo żywotną | wojewodę Świderskiego, I wicepre-

działalność. Do najważniejszych zesa p. wicewojewodę Godlewskie-

wyników prac Komitetu należy usy- |go, Il wiceprezesap. Jundziłła-Baliń-

panie kopca Mickiewicza na Górze |skiego. Do Komisji Rewizyjnej wy-

Zamkowej w Nowogródku, dalej po- |brano: dyr. Izby Skarbowej Włoyno

pularne wydanie zbiorowe dzieł |i prezesa S. O. Muraszko. Na człon-

Adama Mickiewicza, wreszcie ku- |ków honorow. Komitetu postanowio-

pno makiety Wieszcza dłuta znako- | no jednogłośnie powołać pp. mar-

mitego rzeźbiarza francuskiego Bour-| szałka senatu Raczkiewicza i posła

delle'a która przewieziona zostanie|w Rydze p. Beczkowicza.

Małeletni poszukiwacz przygód.

W zaścianku Choroszyszki, gm. 300 rb. w złocie i usiłował z pie-

zaleskiej włościaninowi Stefanowi niędzmi zbiec do Rosji sowieckiej.

Łukaszewiczowi 11-letni syn Franci- Michniewicza i Łukaszewicza  za-

szek, za nomową niejakiego Michnie- | trzymano.

wicza, skradł ze skrytki pod piecem|

Karambol samochodowy w Nowej Wilejce.

WILNO-TROKI. W Nowej Wi-;żającym z Nowej Wilejki do Wilna.

lejce przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Obydwa pojazdy zostały uszkodzo-

Połockiej zderzyło się auto wojsko- |ne. Z ludzi nikt szwanku nie doznał.

we z cutobusem pasażerskim, zdą-!

Podpalenie z zemsty:
Ws wsi Rusaki, gm. bienickiej, |towana Sudorkówna oświadczyła,

spalił się dom mieszkalny i stodoła |iż chciała w nocy spalić Franckie-

Docho- |wicza; który ją uwiódł, a nie poślu-

dzenie ustaliło, iż pożar powstał z bił jax obiecał. Obecnie Franckie-

podpalenia, którego dokonała 24- wicz ożenił się z inną.

letnia Dominika Sudorkówna. Aresz-

Odwełanie kursów rolniczych z powodu
epidemji.

IW) tych dniach w okolicachBuj- |tyfusu we wspomnianych okolicach

widz r:iały się odbyć kursy przyspo-|kursy te nie odbędą się i odroczo-

sobienia rolniczego. ne zostały na inny termin.

Jednak wobec wybuchu epidemii

 

 

UWAGA.
Od dziś ceny miejsce na wszystkie seanse: Cały Parter 54 gr,

SKRZYDLATETEATR-KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5 "au FREDRICK MARCH
Wielki lotniczy dramat z frontu zachodn, Udział bierze 3,000 samolotów. Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

scenie. CPRZYJACIEL z LIDY»
w SOBOTY | NIEDZIELE BEZPŁATNY DANCING.

 

Czynione są gorączkowe przygoto-

wania do premjery Sztanderowego

Przeboju Sowieckiej Kinemato-
grafji

SOWKINO” w Moskwie z Inicjatywy prezesa WCIKA STALINA. Z powadu wysokiej

tok artycznej i ogromnych kosztów tego filmu ukaże się w 2 kinach jednocześnie

 

DZIŚ początek o godz. 2-glej.
pen lej zi$, ARCYDZIEŁO REKORDOWEGO POWODZENIA o ро-

> za
Buenos-Ayres =

Już dziś. Potężny sukces prod. francuskiej 1934 r.

= TANCERKI
=
a.7

[LID

W roli gł. piękna włoszka DITTA PARLO.
Nadprogram znakomity.

CAŁE WILNO SPIEWA przabojową

piosenkę „BARBARA' z najwspa-

nialszej polskiej kemadji wojskowej

    

DZIENNIE MIERĘSKI|

Pomoc ludności dotkniętej klętką nieuredzaju.
Akcją dokarmiania głodnej iudno- 3 tys. klg. kaszy, 100 tys. kig. zie-

ści w powidtach dziśnieńskim i bra- |mniaków, 1000 klg. sioniny i tłusz-

sławskim jest w pełni Do dnia 1;czów. Z akcji korzystało 14 tys.
lutego r. b. rozdano 5 tys. kig. zboża,|osób.

Tajne gorzelnie wciąż funkcjonują.
Na terenie [zby Skarbowej Wi-.200 klg. zacieru oraz przyrządy go-

leńskiej w m, styczniu ujawniono 38 rzelniane. Do  odpowiedzialności
tajnych gorzelni samogonki. Skon- karno-sądowej pociągnięto 47 osób.
fiskowano 356 litr. samogunki, około!

ВЕУТ.
USUNIĘCI ZE STANOWISK KŁAJPEDZCY URZĘDNICY NADAL O-

TRZYMUJĄ PENSJE.

 

Jak donosi prasa litewska z Kłaj- |być usunięci ze stanowisk bez kom-
pedy, usunięci ze stanowisk urzędni- |pensacji względnie emerytury jedy-

cy obywatele niemieccy otrzymują |nie na mocy wyroku sądu admini-

po dawnemu swe pensje, mimo że nie |stracyjnego. Aby nie płacić pensji u-

wykonywują swych obowiązków. |suniętym ze stanowisk urzędnikom,

zgodnie z rozporządzeniem guberna- należałoby zmienić odpowiednią usta

tora, Dyrektorjum wypłaca im pen- wę, aie obecny sejmik na to się nie

sje ma mocy niemieckich ustaw, zgodzi
zgodnie z któremi urzędnicy mogą|

POGŁOSKI O REWIZJI KONKORDATU.

RYGA. W kołach politycznych |stolską co pozwoli na odnowienie
Kowna, a również i wsród wyższego |oficjalnych stosunków rządu litew-
duchowieństwa litewskiego, powta- skiego z Watykanem i spowoduje
rzają się pogłoski o bliskiej zmianie | wyznaczenie dla nowego
brzmienia niektórych punktow kon- | nuncjusza. (KAP)
kofdatu litewskiego ze Stolicą Apo-|

Ukraińcy przeciw żydom.

Kowna

popierania własnego przemysłu i korzysta-
nia z własnych sił w pośrednictwie handlo-
wem, a nigdy nie używano oręża haseł boj-
kotu grup innych nacodowości. Ukraińcy
bez względu na poglądy polityczne nie go-
dzą się na to, by stanowić objekt całkowi-
tej eksploatacji gospodarczej jakiegokolwiek
kolektywu obcego.

Co gorsza, mimo wszelkie wysiłki, nie
udało się Ukraińcom niestety zmienić w po-
ważnym stopniu anormalnego stanu żydow-
skiej supremacji gospodarczej na ziemiach
etnicznie ukraińskich na korzyść Ukxaiń-
ców. Bez wątpienia ta dążność do samoor-
ganizacji gospodarczej, popularyzacja hasła:
swój do swego i nadanie tej działalności
charakteru narodowo - społecznego odbiło
się negatywnie na handlowym stanie posia-
dania żydów po wsiach ukraińskich. Ale ten
skutek nieunikniony, zupełnie naturalnyi
usprawiedliwiony, wywołał krzyk ze strony
żydów, który nie odpowiada ich stratom
faktycznym, W roku 1931 na 1656 spółdziel-
ni drobnych, zorganizowanych przez R. S,
U. K. w tyluż wsiach ukraińskich, było skle-
pików wiejskich prywatnych 8.692, w ich
liczbie 6.828 żydowskich, czyli że drobny
handel żydowski był na wsi wschodnio-ma-
łopolskiej w 79 proc. przeważającym. Stan
posiadania przesunął się bardzo niewiele na
korzyść Ukraińców, co najwyżej pod wzglę-
dem obrotów, a pod względem ilości placó-
wek handlowych przedwojenny status quo
pozostał prawie bez zinian.

Taki stan rzeczy nie usprawiedliwia
tak ostrego zwalczania spółdzielczości
ukraińskiej, ani metod konkurencyjnych,
których chwytają się żydzi, bo żydowski
drobny handel otrzymuje kredyty ze źródeł
żydowskich wyłącznie ra walkę z koopera-
cją ukraińską i tem się objaśnia, że sprzeda-
je on towary poniżej kosztu ceny własnej

Prasa żydowska oburzała się z powodu
odezwy adwokatów ukraińskich, by ludność
powierzała swe sprawy im tylko, ale nie za-
stanowiła się nad statystyką porównawczą
adwokatury żydowskiej i ukraińskiej. Na te
argumenty liczbowe jest nieczuła, nie bierze
też pod uwagę zmienionych warunków hi-
storycznych, które pozwoliły żywiołowi ży-
dowskiemu napłynąć masowo do wsi ukraiń
skich, opanować je, zalać i nadać charakter 

Wobec ukazania się w londyńskiej przyczyny pogorszenia. Istota stosunkėw-

żydowskiej „Jewish Chronicl:" ostre | оааааанаа| zaostrzenie ich.wyniei ее | zaostrz wyni-
50 artykułu o „antysemiźmie ludno* |xa*z rywalizacji gospodarczej

šci rusko ukraińskiej w Małopolsce Nigdzi RZE :

Wschodniej, Iwowskie „Dilo“ z 4b.l WC ZAIE: R sunków, by ekonomika 3 miljonów ukraiń-
m. ogłasza odpowiedź tej treści: skiej ludności wiejskiej zależna była w 90

„Stosunki między żyd i a Ukraincami! proc. od żywiołu obco narodowego, a w tem

w kraju istotnie stają się coraz gorsze, jed-| w 80 proc. od żydowskiego. Nikt też na

nakże kto stara się to zjawisko wyjaśnić świecie nie zaprzeczylby prawu, a nawet

wzrostem nastrojów antysemickich, narodo-' obowiązkowi każdego narodu do samodziel-
wo-politycznych czy rasowych wśród lud-|nej organizacji gospodarczo-ekonomicznej.

ności ukraińskiej, ten daje dowód albo zu- Otóż to dążenie żydowskie czynniki poli-
pełnej nieznajomości rzeczy, albo złej woli. tyczne poczęły niestety odrazu interpreto-

Tezę antysemityzmu Ukraińców  podtrzy- wać, jako wyraz antysemickich haseł boj-
muje i progaguje obóz żydowski, wulgary-,kotowych. Tymczasem dążenie Ukraińców

  
 

 

zując w ten sposób problemat stosunków , do organizacji gospodarczej ma charakter

ukraińsko - żydowskie% i fałszując istotne nawskroś pozytywny. Wysuwane są hasła

UWAGA.
— Cały Balkon 35 gr.

FATU
arcywesoła komedja

w I akcie.

 

PLACE

żydowski miasteczkom ukraińskim, i to na-
wet architektonicznie. Obecnie nastąpiły
nowe warunki wraz ze wspomnieniami
panszczyzny i wspomnieniami wojny wy-
'zwoleńczej oraz z ustawą o plebiscycie an-
tyalkoholowym. Dzisiaj inteligencja ukraiń-
ska jest dużo liczniejsza, a pozbawiona do-
stępu do państwowego aparatu administra-
cyjnego (który miała za czasów austrja-
ckich), z czego wynika, że musi obecnie szu-
kać nowych możliwości egzystencji w han-
dlu, rzemiośle i zaczątkach własnych war-
sztatów przemysłowych.

Strona żydowska nie traktuje sprawy
na chłodno, nie zastanawia się nad potrzebą
normalizacji stosunków  żydowsko-ukraiń-
skich na innych nieco podstawach i nie od-
pręża atmostery przez współpracę w innych
dziedzinach, lecz poszła po linji przeciw-

w śródmieściu
przy ul. Zawałnej róg Poznańskiej

cztery parcele budowlane o powierzchni 700 — 1000 metrów

kwadratowych w cenie 10—20 zł. za metr—sprzedają się do dnia| *:-,:

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

b. Wileńsk. Banku Rolniczo-Przemysłowego
zauł. Montwiłłowski 15 w godz. 5—7 wlecz.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgieida.

lary 5,43. Dolary złote 8,97.
(piątki), 4,67 (dziesiątki). Czerwońce 1,05.
Pożyczka budowlana 42,10. Dolarówka
54,25. Inwestycyjna 109,25. Stabilizacyjna
56,50. Dillonowska 77. Warszawska 58.
Śląska 58.

WARSZAWA (Pat). Gielda  Dewizy:
Belgja 123,50—123,81 — 123,19. Kopenhaga
121,65—122,25—121,05.  Holandja 356,70—
357,60—255,80. Londyn 27,15—27,29—27,01.

Nowy Jork 5,42/2—5,45—5,40. Ncwy Jork
kabel 5,43!/>—5,46—5,41. Oslo 136,80—

137,45—136,15. Paryż 34,92—-35,5i—34,83.
Praga 26,22—26,28—26 16. Sztokholm 140,5U
—141,20—139,80. Szwajcarja 17i,50—171,93
—171,07 Włochy 46,63—46,75—46,51. Ber-
lin w obrotach nieoficjalnych 207,65. Ten-
dencja niejednolita

Do-
Ruble 4,63

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 42—42,40. Inwestycyjna seryjna 114.
Konwersyjna 58,25. 5 proc. kolejowa 55.
6 proc. dolarowa 66—66,25.  Lolarowka
54,50. 3tabilizacyjna 56,75—57—56,88, dro-
bne 57,25. 7 proc. L. Z ziemskie dol. 42,38,
4 proc. ziemskie 41,75. 4; proc. ziem-
skie 52. 5 proc. warszawskie 65,50—62,75.
8 proc. warszawskie 54,38—54,50. Tenden-
cja dla pożyczek niejednolita, dla listów
cokolwiek mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 85,50—85,25. Cu-
kier 15,50. Lilpop 11,25 Modizejów 2,90—
3,05. Starachowice 10,50. Tend. niejednol.

Dolar: 5,43 (w obrotach pryw.).
Rubel: 4,63 (piątki), 4,67 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku.

Dillonowska  747/s. _ Stabilizacyjna 92,50.
Warszawska 58. Śląska 57,50.

 

GIE.DA ZBOŻOWO - TOWAROWA

I LNIARSKA W WL.NIE

z dnia 9 lutego 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:

Ceny tranzakcyjne: Mąka żytnia 55
proc. 25. razowa 17,50.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,50,
II st. 14,50—14,75. Pszenica zbierana 21—22.
Jęczmień na kaszę 13,80—14,20. Owies st.
13—13,50. Owies zadeszczony 12—12,50.
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,50—37,50,
żytnia 65 proc. 21, sitkowa 17—17,25

| Reszta cen bez zmian.
Ogólny obrót 400 tonn.

 

ległej i wylała wodę az młyn nowych, nie-
bywałych dotychczas w Galicji
prawdziwego antysemityzmu.

Przedstawieniu tych prądów an-

prądów tysemickich zamierza  ,Diło* po-
święcić oddzielne uwagi.

do sprzedania
IT ISkiaiiai

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. Może
na wyjazd. Adres w Adm.
„Dz. Wil.* lub łaskawe
oferty pod „Syn urzęd-
nika“. —2 gr.

SJ
W pobliżu

Mickiewicza mieszka-
nie 3 pokojowe z wy:
godami | piętro Tatar-
ska ;8. 415—1

 

 

 

MIESZKANIE

 

„ORŁY NA UWIĘZI" (Małygin)
«PAN> i «ROXY».

 

tężnej skali wzruszeń

iedwie
Wczoraj

Gra aktorów nieporównana, treść daieko odbiegająca od po-
wszedniości. Bohaterzy: JOHN BOLES | Marg. LAVAN

Doskonały nadprogram.

 

Parada Rezerwistów
Mankiewiczówna—A, DYMSZA,—W. WALTER,—SIELANSKI, naa:00:

Najnowsze zdobycze techniki — konęert gry aktorskiej| Spieszcie|

NOYESNCACWICZ

 

К

| PRACA |

Ekonom rolny, uczciwy.
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie
i żony, która również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą : t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. 1-a, A. B gr—2

 

 
 

Młoda panna poszukuje
pracy. Piszę na maszy-
nie, mam zamiłowanie
do gospodarstwa domo-
wego oraz na ekspe-
djentkę do sklepu. Ła-
skawe oferty do Adm,
„Dz. Wil.* pod „krytycz-
ne położenie”. gr.

 

Zredukowana urzędnicz-
ka poszukuje posady ma-
szynistki, do gospodar-
stwa domowego, ekspe-
djentki do sklepu, za go- KINO - NOWE Dziś Rewelacyjny fllm! Początek ogodz. 12 ej. oPodynie. dó; iaajątli: lub

Mistrz ВВ к i f POTWÓR - ORANGUTAG|« «=. Zna sis a

CAJINO Maski ory= ar © jako w niesamowitem arcydziele najnowszej pro- pra i ja >

ul. Wielka
6 Zda o| Wil" pod „23%.  śr—3

mocn) @г-1534 r. KING SŁ.
Bt: 9? the

ZOFIA KOWALEWSKA.

Dzieje powstania lidzkiego.
Wspomnienie,o Ludwiku Narbucie.

Spostrzegłszy w pobliżu stag siana wpadł weń i zarył się głęboko.

Tak spędził roc, lecz o swicie, czując, że zmarznie — puścił sięAndriolli

znowu przed -iebie. Wkrótce urzał jakiś folwark i zmęczony ryzykując

już wszystko — wpadł bez namysłu do izby czeladnej. Był tam tylko

stary parobek zajęty jakąś robcią. Przejęty litością nie odpędziłAndriol-

lego, lecz zrzucił z siebie kożuch i kazał włożyć zmarzniętemu,dał mu

chleba kawał i kubek wody, jakby odczuwając głód i praśnienie zbiega.

Zaledwie jednak Andriolli począł w ciepłej izbie rozgrzewać zmar-

twiałe członki, gdy na progu .t*nęli żołnierze, pytając o zbiegłego aresz-

tanta od wczoraj poszukiwanego. :

"Chłop, nie przestając coś strugać odparł z flegmą, iż żadnego tu zbie-

ga nie było i nikt go nie widziać.

— „A to kto?” — spytali jeszcze, wskazując na Andriollego.

— „Chworyl — mruknął ca'op, — trasie jaho trasie”,

Żołnie.ze zadowolili się tą odpowiedzią i odeszli Andriolli dzięki

dobremu człowiekowi, został u'atowany. Tenże chłop odwiózł go: z od-

mrożonemi ręsami i nogami do Wilna, do rodziców, a tak to zręcznie

i ostrożnie robił, iż nigdzie straz nie zwrówiły na jadących uwagi.

W. Wilnie, w czasie strasz:ego terroru, obecność rannego w domu

była nader niebezpieczna... Zdrada i dobrze opłacane szpiegostwo, wpeł-

zały do wszystkich kątow... Bieani więc rodzice Andtiollego zamurowali

syna w kominie, skąd mu przez luft podawano jadło i lekarstwa. Nie

pierwszy to był taki wypadek w kraju...

Chęć ratowania swych bliskich wyradzały nadzwyczajne pomysły

kryjówek dla prześladowanych. Dzięki też temu wielu z nich od nie-

28)

— Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
-

 

(DILD“ ., „MAHARADZA RAMPUR
* chybnej ocalało zguby.

Gdy Andriolli ódzyskał
przebrany za -„kacapa“,

| dzonych tu od czasów Katarzyn
| oni przeważnie lnem, bardzo wówczas w kraju produkowanym.

tego towaru nie obudził w drodze żad-„Kacap'” więc, wiozący fur; c

ł do Rygi. Tam zdołał Andriolli wśliznąćnych podejrzeń i szczęśliwie dotar

t.j. słaroobrzędowca, bo tak lud
zdrowie, wyjechał z wozem Inu do Rygi,

v II, kolonistów z nad Wołgi. Handlowali

| 6660606:

COPPERCEE EWIAREZPLOWERCI

RÓŻNE

Wdowa po urzędniku
magistrackim, znajdują-
ca się w okropnej nę-
dzy wraz z 3-glem dzie-
ci prosi o jakąkolwiek
pracę, lub pomoga ma-
terjalaą.  Antokol 134
m. 2. Ofiary składać w
Adm. „Dz. Wil.” pod „A.*

 

Polecam osobę w śred-
nim wieku bardzo uezci-
wą łagodnego usposo-
bienia, inteligentną, w
charakterze pielęgniarki
zarządu domem, opieki
dzieciom Dąbrowskiego
7—1 od 11—2-e]j. gr2

(Oyigczne
zastępstwo na kon
serwy i marynaty ryb-
ne udzieli w kliku
większych  mlastach
poważna przetwórnia.
Przy drobnej gotów-
ce wielkie możliwoś-
«l podczas postu.
Oferty: skrytka po"
cztowa 54, Gdynia.  

B. obywatelka ziemska
z Mohylewszczyzny, znaj
dująca się w krytycznem
położeniu materjalnem,

prosi o jakąkolwiek pra-
cę w dziedzinie  bieli-
źniarstwa, lub o pomoce
materjalną. Sprawdzone
przez T-wo Św. Wincen-
tego a Paulo. Z-k Do-
broszynny Nr. 3, pok. 14,
Marja B. Ofiary można
składać w Administracji
„Dzien. Wil.” lub bezpo-
średnio pod adresem,

gr—2

INTELIGENTNA
wychowawczyni  poszu-
kuje posady do dzieci,
zna freblowską metodę;
robótki, grmnast. i t. d.
Wymagania najskrom-
niejsze. Poważne šwia-
dectwa i refer. Ul. Ta-
tarska 12—13, ой 2—4 &,

gr. 4

 

NASKA |
a

TMM
wychowawczyni wyjedzie
do dzieci lub w m.eście.
Świadectwa b. dobre.
Referencje poważne. Ad-
res; ui. Wielka 27—3 od
12 do 2-ej p.p. grl

5 pokojowe do wynaję”
cla Informacje ul. Domi-
nikańska 8 m. 2 iub u
dozorcy. 416

M wynajęcia
1—2 pokoje bez mebli

 

z „wygodami. Zygmua*
towska 18 m.4. 413

TYTVEFYPv
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+ pisma swemi charakterystycznemi rysunkami, używał trochę ziemiań-

nazywał rozsa*

ski, inaczej „Ostrogą' zwany,
niespostrzeżony,

Wileński Wydział

skiego żywota i przedwcześnie z żalem ogólnym, umarł z raka.

Rozproszenie ostatniej garstki powstańców z pod Dubicz uspokoiło

zupełnie władze moskiewskie. a tego też dzielny Aleksander Paradow-
mógł wejść do powiatu Lidzkiego prawie

Rządu Narodowego wysłał go, jako zastępcę

się na okręt... Wylądował w Kopenhadze, skąd przez Anglję dostał się do

Paryża, gdzie mógł już wreszcie spokojnie odpocząć. Spotkał Andriolli

w Paryżu moc znajomych i prz,aciół, między innymi i siostrę wodza,

panią Teodorę Monczuńską, któ:a też aresztowana w międzyczasie zbiedz

szczęśliwie zagranicę potrafiła.
Zaraz po przybyciu do Paryża, mając świeżo w pamięci krwawą scenę

z pola bitwy pod Dubiczami — odtworzył ją w obrazie pod tytułem:

„Śmierć Narbutta”. Upamiętni: w nim Andriolli rysy poległego wodza,

twarze jego towarzyszy, oraz swe własne, czarne ogniste oczy. Oryginał

tego obrazu znajduje się w szkoie Batignolskiej w Paryżu. ё

Andriolli utrzymywał się na emigracji przeważnie z. rysunków, da-

wanych do illustrowanych pism francuskich. Gnębiła go jednak wciąż

tęsknota za krajem. Skorzystał więc z pierwszego manifestu, zapewnia-

jącego pewne łaski wracającym emigrantom i pośpieszył do zienii ojczy-

stej. Niedługo tu jednak popasa! Powtórny sąd, któremu, jak wszyscy b.

powstańcy, wracający z zagranicy podlegać musieli — skazał go nowym

dekretem już nie na śmierć, lecz na osiedlenie w Syberii.

Musiał więc znowu podróżować, lecz na ten raz na północ i osiadł

w Irkucku, pełnym już wówcza: zesłańców polskich. Znalazł więc tam za-

raz towarzystwo i nawał pracy nauczycielskiej i obstałunkowej. Guber-

nator zawezwał Andriollego do dawania lekcji rysunków jego córkom,

wiele cerkwi prosiło o malowanie różnych „ikonów”, Chleba nie brakło,

lecz uczuł się szczęśliwym, mogąc wreszcie powrócić do kraju: Dalsze jego 
Drukarnia A. Zwierzyń

losy znane są chyba wszystkim. Osiadłow Warszawie, ożenił się. zapełniał

iegą Wilno, Mostowa Nr. 1,

/ side L) 

Ludwika Narbutta, sądząc, iž powstanie w Lidzkiem da się jeszcze i po

śmierci wodza dłużej utrzymać Paradowski miał jako zadanie zebrać

resztki rozbitków z bitwy pod Dubiczami i innych powstańców, w lasach

się ukrywających i utworzyć z mich nową partję.

Paradowski pochodził z Brzeżan w Gaiicji i przybył na Litwę na we-

zwanie Rządu Narodowego, by dowodzić w oszmiańskiem, nieliczną na-

razie, partją powstańczą. Zasłynął tam wkrótce, jako jeden z najzdolniej-

szych dowódców. Umiał się dzielnie bronić i należał do tych, co się naj-

dłużej utrzymali i walczyli do poźnej jesieni,

To też wysłany na miejsce zabitego Narbutta miał Paradowski zastą-

pić nieodżałowanego wodza powstania tamecznego, wskrzesić gasnący

tegoż ogień, podnieść upadającego ducha... Zadanie było trudne. Śmierć

Narbutta tak uwielbianego prze: wszystkie społeczne warstwy, po pierw-

szych wybuchach bólu—zmroziła niejako uczucia ogółu, zabijając wiarę

w powodzenie sprawy.
Gdy więc z drobną swą jeszcze garstką przybył do powiatu Lidzkie-

go — Paradowski — już tam powstania na nowo zawiązać się nie udało.

Pierwszą czynnością „Ostrogi”* było ukaranie zdrajców... Powiesił

więc w Naczy pisarza gminnegc Downarowicza, choć jak później mówio-
no, mało był winien i Bazyluka narpowicza. który nawet w chwili smierci

złorzecząc powstańcom — zawisł na bramie własnej zagrody.

Zginął wówczas bez wieści i chłop Tołoczko, podejrzewany o wspól-

nictwo w zdradzie. x ;
(D. c. n.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW. JAKITOMICZ,
 

 

 

 


