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Min. Beck
MOSKWA. (Pat). Dziś rano

nych beck z małżonką.
Na dworcu witali p. 1ainistra

Becka komisarz Litwinow z małżon-

jatu Spraw Zagranicznych: Krestin-
skij Stomoniakow 1 Кааек, prze-
wodniczący Komitetu Wysonaw-
czego Rejonu Moskiewskiego Ka-
mińskij, wiceprezes sowieiu mo-
skiewskiego  Kwessin, komendant
wojskowy Moskwy Kork, kierownik
departamentu zachodniego Momisar-

Frasa SUWieCka O
MOSKWA. (Pat). W. zwizzku z

pobytem w Moskwie mnistra becka
prasa sowiecka zamieszcza opszeine
artykuiy.

„Prawda”, cytując na wstępie
ustęp przemówienia ministra w ko-
misji Senatu, dotyczący stosunkow
poisko-sowieckich — pisze:

opoieczenstwo sowieckie zawsze
witaio wszystkie poczynania: sprzy:
jające normalnym dobrym  stosun-

| «om między obu krajami. Wizyta
polskiego ministra spraw zagranicz-
nych świadczy o daiszem poiepsze-
miu się tych stosunków. istniejące w
przesziości naprężenia w stosuukąch

polsko-sowieckich poszłtyby jedynie
na korzyść podżegaczom wojny 1

bezwątpienia pogorszyiyby sytuację
Folski. Wj miarę zaostrzenia się sy-
tuacji międzynarodowej taki stan
rzeczy stawaiby się coraz bardziej
nieznośny, dając powód różnym a-
wantiurniczym elementom do uakto-
wania Wschodniej Europy jako are
ny swych przysžiych awantur i do
dzielenia w myśli mapy Wschodniej
Łuropy. Konsolidacja polsko-sowiec
kich stosunków w ciągu ostatnich
dwóch lat zadała poważny cios pro-
wokacyjnym planom awanturniczych

rzyścią dla dzieła europejskiego po-
koju.

Niemcy

na temat podróży ministra Becka do
Moskwy nie ustają. „Angriił w ko-
respondencji z Warszawy: opierając
się na rzekomo zasłyszanych w Pol-
sce pogłoskach przypuszcza, ze mi-
nister beck będzie miał w Moskwie
wysoce polityczną misję do speinie-
nia. Jego zadaniem będzie nietylko
uśmierzać niepokoje Rosji z powodu
polsko-niemieckiej ugody, lecz po-
ruszy on zapewne również kwestję
paktu gwarancyjnego z państwami
bałtyckiemi (co Niemców najbardziej.

niepokoi). Korespondent snuje jesz-| 

kiaju, gdyz wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—arobnych rolnigów, a teęmsamem łagodzi
Snutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

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

przybył tu minister spraw zać.anicz- |

ką, członkowie Kolegium  Ko:nisar-

elementów, co wyszło z niemaią ko-/

. у |

o wizycie mjn. Becka w Moskwie.
BERLIN. Kombinacje i domysły cze i własne domysły, że przedmio-

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,

  

    

 

tą pewność zwrotu wkładów
oprocentowanie.
acy z wielną kor.y>Gią dla interesów

1а siebie, aie służymy także
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w Moskwie.
jatu Spraw Zagr. Berezow, szei pro-
tokuiu tloryńskij, czionkowie po-

jselstwa polskiego z posiem Lukasie-
|wiczem: wyżsi urzędncy Komnisarja-
Iltu Spraw Zagrancznych 1 liczni
przedsiawiciele prasy sowieckiej i

| <agranicznej.
Ма peronie dworca ustawiona by-

jia kompanja honorowa Po ouegra-
|niu przez orkiestrę polskiego hym-
Inu narodowego, komisarz Litwinow
jpowitai p. ministra w imieniu rządu
| sowieckiego.
+

: A nm. imei

wizycie min, Becka.
Pik. Beck — zaznacza „Prawda”

—jest jedynym z tych polskich mę-
żów stanu, którzy zrozunueli zmia-
nę sytuacji i korzyści. piynące «Ца!
rolski z aobrych stosunkow sąsiedz- |

kich ze Związkiem dowieckim. Pod |
jtym względem pik. beck odegrat
|niewątpuwie wielką rolę, W zakoń-
,czenu dziennik pisze że rozwój
przyjaznych stosunków polsko-8o-|
| wieckich całkowicie i pod każdym
| względem odpowiada zadaniom s0-|
jwieckiej polityki zagranicznej, Pik.
Beck napotka całkowite poparcie ze

|strony spoieczeństwą polskiego w
|daiszym wysiiku zbliżenia między
Z3KK i Poiską.

 
!

| MOSKWA. (Fat). „Za Industrja-
lizacju' zaznacza, że wizyta ministra
|secka będącego nietylko ministrem
spraw zagranicznych: lecz wogóle|
wyjątkową osobistością polskich kół!
rządzących, winna być trakiowana
jako nowe donosłe wydarzenie, idą-
ce w parze z ogólnym rozwojem sto-
sunków  polsko-sowieckich, Pismo|
zwraca przytem uwagę. że skala,
polsko-sowieckich stosunków  han-
dlowych znacznie odbiega od istnie-
jących możliwości. Obie strony win-
ny dołożyć starań, aby ku obopólne-
korzyści rozszerzyć gospodarczą
|podstawę wzajemnych stosunków.

tem rozmów moskiewskich będzie
prawdopodobnie także i kwestja
ewentualnego porozumienia Polski z
Litwą, na dowód czego przytacza
głosy prasy polskiej, mówiąc O
skłonnościach Litwy w tym kierun-
ku. Korespondent przypuszcza: że
jeśli Litwa istotnie gotowa byłabyto |
uczynić to tylko skutkiem nieudol-
nej sytuacji w polityce zagranicznej,
w jaką się sama wplątała skutkiem
koniliktu kłajpedzkiego.
Pod Min. Beck

+&Ё  
nych» oraz rodziców, u któryca na-

 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 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" hodzi codziennie.

$. Р.

Długoletni pracownik S JN ‚ „Рар'ег“
po ciężkich cierpieniach osa) s. s. Pedra nai zmarł dn.

12 lutego 1934 r w wieku lat 29
Wyprowadzenie zwłok z domu pizy ulcy Piłsudskiego Nr. 4 do

nosa RE a Sb b. A godz. 5 m, 30 wiecz. | BERLIN, (Pat), Donoszą 4 Wied-
s ! п, )5 ać i 8 s:лан :›Edaes = =a eade o godz 9 rano poczem nia, ze straty walnk nocnych obli-| partji

Zarząd I Rad» Spółki Axcyjnej Pzpier ,czane są wediu$ urzędowychda-
KERSi juych austrjackich, na 20 zabitych i
—————— 60 ciężko rannych po stronie rządo-

i wej.PODZIĘKOWANIE.fl 700 DSKASIOMO WAU. |" mieckie Biuro. Iniormacyjne
Rodziod: POZNAN (Pat.) W dniu dzisiej|donosi, że według innych wiadomo-
$. ? P. ka ae)ATŠaas ści, straty są znacznie większe. Brak

Bronisława Harasimowicza 190-letai weteran, por. Melchjor Ko- owdoco W:tą drogą skłeda serde: zne poczięko- pucki. S$. p. Kopucki chorował już Eo ię ośodki alk.wanie ks. Florjanowi Markowskiemu od 10 lat zostawać i wschodni stał się ośrodkiem w. sk,
za wzięcie żywego I czynnego udzia- PUP awa: na oplece|po odrzuceniu przez demonstrują-
łu w pogrzebie neszego ojca. Rów- Ą|Swej córki. cych uliimatum poddania się wojsko

sklema,Jealiskiewuoraz ku ka ||aaa|YPrOadzilo do walki z oddziałami
sma pzaispKisiełowi RZpociągi wa 1 ar-
wszystkim, rzy raczyli wziąć u- ‚ elami udaremni-

dział w Ejo „obrządku, ai Rozpowszechniajcie 4 |atsdkcstantem Padi do.zmarlemu ostainią posługę. bony jałmużnicze „Caritasu. |cenirum miasta. Oddziały Schutz-
bundu zostały znowu zepchnięte w

90000000000000000000056660 m—— aan: mo
śnipi i i i vbsadzili tor kolejowy. Pozatemłajpowaźniejszą spółdzielczą instylncją bankową W Polste jest © |walii toczą się © dom narodowy

CENTRALNA KASABamKACAdać STYKI.Ki” we.Ba 19 gkregumiejskim,
gdzie iały wojska  przypuściły|

uu" SPOLEK ROLNICZYCH atak, walki uliczne trwają w pełni.
k Istniejąca od roku 1809 I działająca na całym obszarze Rzplitej. Równiez toczą się walki na pery-

ierjach miasta, skąd dochodzą odgło-
sy strzałów karabinowych i karabi-
nów maszynowych. Przeciąganie się
walk tłumaczy się tem, że rząd au-
strjacki nie zorjentował się w powa»)
dze sytuacji i bojowem świetnem
wyekwipowaniu Schutzbundu, Po-
zatem oddziały wojska na prowincji
były rozdrobione i nie mogły opano-
wąc zamieszek, | &

BERLIN, (Pat). Niemieckie Biu-
ro Iniormacyjne donosi z Wiednia.
W wyniku waik, jakie toczyły się w
Gracu i okolicys padło 37 zabitych.
Po stronie wojska i žandarmerji
padio 11 zabitych, a postronie so-
cjaldemokratów — 26.

WIEDEŃ. (Pat). Reutor donosi:
Socjal-demokraci stawiają w  dal-
szym ciągu w stolicy rozpaczliwy
opór oddziałom wojskowym 1 policji.
£ obu stron donoszą o poważnych
stratach. Do tej pory wojska rządo-
we i rewolucjoniści staracili około
stu ludzi.

Na ratuszu objął rządy komisarz
policji.

O godz. 11.30 ze źródeł oiicjal-
nych oświadczono, że władze panu-
ją nad sytuacją, W. dalszym ciągu
przeprowadzane są masowe  aresz-
towania socjal-demokratów, którzy
mają odpowiadać przed sądem wo-
jennym,

Z Linzu donoszą, że sytuacja so-
cjal-demokratów jest rozpaczliwa.
Władze oczekują, że po południu
walczące grupy socjalistów będą
zmuszone poddać się bez żadnych
warunków.

BERLIN, (Pat). Z Wiednia nad-
chodzą wiadomości, że oprócz bur-
mistrza Seitza aresztowany został

 

  
   
   

 

  

  

„dzili kilka budynków
|w Ottakring. Załoga wojskowa tych
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tekstem
cyfrowe, 4

dr, Renner, jeden z przywódców
socjal - demokratycznej w

Austrji. |

BERLIN. (Pat). Ilość oliar zajść |
wiedeńskich wynosi, w/ś podanych,
ostatnio liczb, 33 zabitych i 163 cięż|
ko rannych.

BERLIN. (Pat). W/$ wiadomości
z godz. 1i, policja i wojsko obsadziiy
dom robotniczy w dziedzinie Otta-
kring. W innych częściach dzielni-
cy walki nanowo rozgorzały. Około
kompleksu budynków miejskich
Sandteil toczy się niezwykle zacię-
ta walka. W czasie oprózniania ulic
w dzielnicy Florisdori zabitych zo-
stało 10 policjantów z kapitanem na
czele.

Wojsko uruchomiło
pancerne,

Socjal-iemokraci zabarykadowa-
li się w jednem z zabudowań miej-
skich w dzielnicy Meidling; obsa-

elektrownię

tam wozy

objektów została przez oddziały
Schutzbundu osaczona i rozbrojona.
W Siemmeringu akcja tormacyj woj-
skowych idzie w wolnem tempie.
St Marx zostało przez Schutzbund
znów odbite.

BERLIN. (Pat). W/g doniesień z
Linzu, walka na t. zw. Freierbergu
znów rozgorzała, W Tyrolu ogłoszo-
no stan wyjątkowy.

‚ © godzinie 12.45, w/g dotychcza-
sowych obliczeń, do szpitala po-
wszechnego w Linzu odstawiono 24
trupy i 72 osoby ciężko ranne.

BERLIN. (Pat). Niemieckie Biuro
Iniormacyjne donosi z Wiednia: O
godzinie i3-ej w dzielnicy robotni-
czej Ottakring eksplodował zbior-
nik z gazem świetlnym, traiiony po-
ciskiem armatnim, Socjaliści ostrze-
liwali wojsko z domów prywatnych
oraz z wieży dzielnicowego ratusza.
|Oddziały wojskowe odpowiadały
strzałami artyleryjskiemi. W  do-
mach, uszkodzonych pociskami ar-
matniemi, aresztowano  kilkudzie-
sięciu uzbrojonych członków Schutz-
bundu.

W dzielnicy Siemmerin$ oraz w
pobliżu dworca Wschodniego woj-
sko miało odnieść pewne sukcesy,
natomiast we Florisdori wałki, wo-
bec 6poru socjal-demokratów, przy-
brały na zaciętości. W, ciągu połud-
nia kilka samolotów policyjnych
krążyło nad Florisdoriem. W dziel-
nicy tej aresztowano kilku członków

| Schutzbundu, którzy staną przed  sądem doraźnym.

W/$ prywatnych informacyj.
czasie szturmu na dom robotniczy w
Ottakring zastrzeloną została żona.
znanego posła socjal-demokratycz-| prezydent parlamentu ausirjackiego

tikiiSL WAAA A OC KAJA EK NO RRT OEKREKIZWEGA, WCC GCN.

nego Sewera.
WIEDEŃ. (Pat. W. godzinach|

Prześladowanie Polaków na Litole,
RYGA. (Pat). Społeczeństwo na

Litwie do żywego jest poruszone katowaniem aresztowanych, Kary miejsce we Florisdoriie, Zebrały się
trwającemi od dwóch miesięcy re-|

W powiatach kiejdańskim, wil-

uczących dzieci po domach prywat--

uczyciele ci znajdowali zatrudnienie.
Karom, nakładanym w trybie ad-

towarzyszyły aresztowania i depor-
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EAZAZEE

Od Administracji.
Wszystkim naszym Szanow. PRENUMERATOROM

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIEwstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15lutego 1934 r.

tacje połączone nieraz z nieludzkiem |

wymierzone w ciągu ostatnich 2!
presjami władz litewskich za na- miesięcy przekraczają sumę 20.000!
uczanie polskie w domach prywat-| zł, bądź wynoszą ponad 5 lata wię-
nych, zienia,

Zaciąg tych represyj, oraz upor-|
komierskim, uściańskim i poniewies- czywość, z jaką są stosowane, bu-'
kim ukarano grzywną lub więzie- dzą wśród ludności polskiej przeko-
niem wielu nauczycieli domowych, nanie, że po zniszczeniu polskiego |

| Stanowisko Francji wobec zatargu
szkolnictwa początkowego na Litwie
władze litewskie podjeły planową
akcję, zmierzającą do uniemożliwie-
nia nauczania polskiego nawet wj

ministracyjnym, w wielu wypadkach domach prywatnych.
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|kich dowódców wojskowych

pobliżu głównego

zagranicą 8 zł.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogloszenia

komplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.
druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.

Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

REWOLUCJA w AUSTRII
Walka wojsk rządowych z socjalistami trwa

południowych sytuacją w Wiedniu
przedstawiała się następująco:
W śródmieściu panował spokój.

Ruch tramwajowy jeszcze jednak nie
został wznowiony. Pozatem Wiedeń
w ciągu dnia miał wygląd prawie
normalny. Znaczna część sklepów
była otwarta. Aprowizacja normal-
na. Teleiony i światło funkcjonują.
Wieczorem tylko odnosi się wraże-|
nie, że miasto jest w stanie oblęże-|
nia, bowiem wszystkie lokale pu-|
bliczne, teatry i kina są zamknięte.
Na przedmieściach Wiednia wojsko|
wypiera uzbrojonych socjalistów z|
zajmowanych przez nich stanowisk.

Na prowincji naogół panuje spo-
kój. Niedobitki socjal-demckratów,
wyparci z miasta, zajęli okoliczne
wzgórza i trzymają miasto w stra-
chu.

WIEDEŃ. (Pat). Oprócz bur-
mistrza Seitza aresztowany został
nienawidzony w kołach mieszczań-
skich były reierent finansowy gmi-
ny wiedeńskiej Breitner.

BERLIN. (Pat). Dzienniki berliń-
skie podają szczegóły walk  toczo-
nych między wojskiem a socjalistami
na przedmieściu Wiednia Ottakring.

W/g tych wiadomości, dom ro-
botniczy w Ottakring, mimo strzela-
niny z armat, jeszcze o godzinie 13
nie poddał się. Oddziały wojskowe
usiłowały podejść bliżej celem wy-
sadzenia budynku w powietrze.
Wielkie kompleksy domów w Land-
leiten, zamieszkałe przez 5,000 osób,
znajdowały się 'w międzyczasie w
rękach socjaldemokratów i były o-
strzeliwane przez wojsko z haubic i
karabinów maszynowych. Szczegól-
niej zaciekła walka toczyła się o
dom Karola Marxa na Heilingen-
stadter Strasse. Górne piętra bu-
dynku stanęły w płomieniach, Obroń
cy socjal-demokratyczni zabaryka-
dowali się na niższych piętrach. W
południe oddziały wojskowe  przy-
puściiy szturm do domu.
W chwili wkroczenia wojska ro-

zegrały się straszliwe sceny. Socjal-
demokraci stawiali rozpaczliwy ©-
pór. O każdą sień, o kazde schody
walczono do upadłego Środkowa
część oibrzymiego kompieksu do-
mów runęła,

BERLIN, (Pat). W/$ podawanych
przez prasę tutejszą pogiosek, aresz-
towany burmistrz Wiednia dr. Seitz
zmarli w areszcie wskutek ataku
serca.

BERLIN. (Pat). Jak donos: prasa
lutejsza z  Austrji, "wicekdnclerz
Fey wydał dzis okólnik do wszyst=

oraz
organów bezpieczeństwa, w w«tórym
poleca bezwzględne tłumienie każ-
dej próby stawiania oporu.  Całko-
wity spokój musi być — w/g tego
rozkazu — przywrócony na terenie
całej Austrji najpóźniej we wtorek

BERLIN. (Pat). W/g wiadomości,
pochodzących z Niemieckiego Biura
Iniormacyjnego z godz. iSej, w
Wiedniu wybuchły ponowne walki.

Największe napięcie walk miało

tam najsilniejsze oddziały komuni-
styczne po drugiej stronie Dunaju.
Wojska rządowe rozpoczęiy ostrze
liwanie dzielnicy przez  artylerję.
Walki trwają przedewszystkiem w  gmachu  strąży
pozarnej oraz $machu kąpieli miej-

  

skich. Z budynku tego znajdujący
się tam członkowie Schutzbundu о-
strzeliwali znajdujący się w pobliżu
komisarjat policji. Po ciężkiej wal-
ce wojsku udało się zdobyć $mach
kąpieli miejskich. Następnie wojska
zdobyły budynek straży pozarnej.
Znaleziono tam wielkie zapasy bro-
ni i amunicji, przygotowane dla
Schutrzbundu.

BERLIN, (Pat). Korespondent
„Local Anzeiger*, specjalnie wysła-
ny do Wiednia. donosi, że należy li-
czyć się z rychłem ustąpieniem kan-
cierza Dollfussa na rzecz wice-
kanclerza Fey'a. Również gabinet
ma ulec przekształceniu.

W/g doniesień tego koresponden-
ta, Heimwehra dąży do rozpisania
nowych wyborów, spodziewając się
zwycięstwa.

BERLIN. (Pat). W/g doniesień z
Austrji, sytuacja w Wiedniu o godzi-
nie 19-ej przedstawiała się następu-
jąco:

Dzielnica Florisdort, leząca po
drugiej stronie Dunaju, została pra-
wie opanowana przez wojska rządo-
we. Oddziały Schūtzbundu trzyma-
ją się jeszcze na kilku wazniejszych
punktach, w okolicach toru kole-
jowego. Obecnie wojsko rozpoczęło
atak z dwóch stron na pozycje
Schutzbundu.

O godzinie 18-ej wybuchła nowa
walka o dom robotniczy w Ottak-
img. W/g pogłosek: oddziałom
Schutzbundu, które przedostały się
podziemnym korytarzem do sąsied-
nich domów, udało się zdobyć dom
robotniczy i usunąć z niego załogę
policyjną. Wojsko i plicja rozpoczę-
ły kontratak. !

BEKLIN Pat.— Austrjackie urzę:
dowe biuro informacyjne komuni-
«uje, że z nakazu władz wszystkie
szkoły w Hustrji zostają zamknięte
aż do odwołania.

BERLIN. Pat.—W-g doniesień z
Wiednia, aresztowany tam został
członek radcy krajowej Petznek.
Petznek jest mężem arcyksiężniczki
Windischgraetz, wnuczki cesarza
Franciszka Józefa,

BERLIN. Pat. — W-g doniesień
korespondentów prasy niemieckiej,
walki w mieście Steyer były nie-
zwykle krwawe.

Oddziały Schutzbundu w sile
przeszło 2000 ludzi, doskonale wye-
kwipowanych i uzbrojonych w naj-
nowsze typy karabinów maszyno-
wych i granatów ręcznych, broniły
się niezmiernie zaciekle. Po ostrym
ogniu haubic trzecia część człon-
ków Schutzbundu poddała się. Resz-
ta wycofała się z miasta,

Po stronie wojsk rządowych jest
10 rannych. Wśród członków Schutz-
buadu jest 200 rannych, z czego
80 ciężko.

W późnych godzinach wieczor-
nych z Linzu przymaszerowały do
Steyer oddziały Heimwehry pod do-
wództwem Starnemberga. Oddziały
te obsadziły część miasta, uwol-
nioną z socjalistów. Ze strony au:
strjackiej donoszą, że wieczorem
w Stayer zspanówał całkowity spo-
kój. W Linzu rząd austrjacki jest
panem sytuacji. Dochodzi tylko
w mieście do drobnych starć.

BERLIN (Pat.) Niemieckie Biuro
Informacyjne komunikuje, że w Gra-
zu dokonano 600 aresztowań. Licz-
bę zabitych podają na 70 osób.

° . .

austrjacko-niemieckiego.
PARYŻ. (Pat). Na posiedzeriura- ła zaaprobowana dziś po południu

„dy gabinetowej minister spraw zagra |przez radę gabinelową. Narazie nie
„nicznych Barthou złożył następującą |mogę nic więcej powiedzieć, choćby

posłem austrjackim: 3
— Przeczytałem i wręczylem po-

cuską na notę o działa!nosci hitle-

i francuskiemu, Odpowiedź ta zosta-

"deklarację do treści swej rozmowy z |tylko ze względów kurtuazyjnych w
stosunku do kanclerza  Dolifussa.
Rząd federalny ma w zasadzie rację.

„słowi austrjackiemu odpowiedź fran- |Ma on absolutne prawo zwrócenia
się do Rady Ligi Narodów. Nie naszą

|rowców, którą rząd austrjacki prze- |rzeczą jest badanie faktów: przedsta-
'słał rządom angielskiemu, włoskiemu |wionych przez Austrję, gdyż należy

to do instytucji genewskej.

DALSZY WZROST BEZROBOCIA,
WARSZAWA. (Pat). Wyg da-! si na terenie całego państwa 404,029.

nych statystycznych, liczba bezro- |co stanowi w porównaniu z tygod-
botnych zarejestrowanych w dniu 10 |niem ubiegłym wzrost bezrobocia o
bm. w państwowych i komunalnych |2 127,
urzędach pośrednictwa pracy, wyno-
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Solńtowa sytuacja
ekonomiczna.

Czy światowa sytuacja gospodar-
cza poprawiła się od chwili, gdy się
zaczął srożyć ktyzys? Takie pytanie
niejeden sobie postawił i pragnąiby
wiedzieć, czy się zbliżamy do koń-
ca wieikiego przesilenia ekonomicz-
nego. By się zorjentować w rozwoju
i obecnej fazie wypadków, musimy
się rozejrzeć w faktach, które zaszły
od 1929 do końca 1933 roku. Wy-
dział ekonomiczny Ligi Narodow wy:
puścił w świat drugi tom książki , La
situation  economique mondiale
1931/32/33', — opracowany przez 1.
B. Condliffe. Z bogatego i cennego
materjału, zgromadzonego w tem
dziele, podajemy tu w strzeszczeniu
fakty najważniejsze. Produkcja świa-
towa, pisze autor, od 1929 roku spa-
da w takim stosunku jakiego nie
znają żadne poprzednie kryzysy. Re-
gresję widzimy przedewszystkiem w
produk:ji przemyslowej w  iolnic-
twie natomiast powstrzymał: się
zwyżka. Dajemy poniżej wskaźniki
produkcji światowej zą okres 1925—
1932 r. (Za podstawę przyjęto 100 dla
okresu 1925 — 1929),
Wskaźniki produkcji

światowej 1925, 1929, 1930, 1951 i 1932

Surowce , { ,/ 92 111 102 91 79

Prod. spoż. . . . 98 103 103 :32 103

Prod. rolnicza  . 98 104 103 103 102
Prod. nie roln. . 90 114 161 80 73

Prod. przemysłowe 92 111 100 530 77

Dwa zjawiska są widoczne wy:
ražnie ze "statystyki światowej. —
Pierwsze, że pomimo zniżki cen od
1929 r. na prudukty rolnicze, la pro-
dukcją nie osłabia się i drugie, że w
„przeciwieūstwie do produkcji 1olni-
czej zmnieisza się produkcja manu-
faktury. Produkcja rolnicza nawet w
niektórych działach wzrosta, naprz
produkcja zboża od 1929 ioku wzro-
sła o 4 proc. Produkcja wiokiennicza
spadła o 10 proc. w wyrobach gu-
mowycho 19 proc., ciał ole':tych 8
proc. i 19 proc. dla kawy, herbaty i
kakao. W; stosunku do 10ku 1929
spadek produkcji przemysiowej i
górniczej światowej wynosi w 1932
roku 37 proc., przyczem, jak to
stwierdzą Condlitie: 1) w xrajach
1olniczych wskaznik spadku produk-
cji przemysłowej jest mniejszy, niż w
krajach przemysłowych. 2) przymy-
sły dla celów eksportowych ucierpia
iy więcej, od tych które produkowa-
ły dla rynków wewnętrznych. 3) że
przemysły ciężkie załamały się nagle
od 1929 roku (huty żelazne, budowa

maszyn, samochodów 1 & d.). 4) w
ciągu 1932 roku dało się zauważyć
zmniejszenie zapasów surowców na-
gromadzonych od 1925 roku. Zmniej-
szenie się to jest nieznaczne 1 zapa-
sy są jeszcze wielkie. XV, 1935 roku
już prawie wszystkie zapary się
zmniejszają (z wyjątkiem bawełny,
herbaty i miedzi). Od 1929 do 1932
roku wartość ogólna wymiany han-
dlowej światowej w miljonach dola-
rów wyraża się liczbami następują-
cemi: 68,641; 55,575; 39,709 i 26,611.
Widzimiy, że tempo regresji 2 roku na
rok jesi coraz bardziei przyśpieszo-
ne. Nastąpiło „przestawienie zupełne

zjawisk, które charakteryzowały
rozwój ekonomiczny współczesny
przed kryzysem. Zamiast iego, by na
stępowała specjalizacja coraz więk-
sza w wymianie artykułów manu-
faktury coraz to rozmaitszych dosz-
liśmy do minimum wymiany produk-
tów pierwszej potrzeby. Zauważyć
przytem należy, że dużo wpłynęiy na

sytuację gospodarczą fakty następu-
jące: 1) wzrastająca ingeren_ja ad-
ministracji w interesy 1rywaine, 2)

szybki rozwój karteli i potężnych to-
warzystw handlowych— które igno-
rują interesy konsumentów, 3j wiel-

kie zachwianie się środków wymia-
ny tak, że coraz częściej następuje

wymiana towaru na towar. To też

pomimo oznak poprawy, które dały
się zauważyć niemal wszędzie w po-

czątkach 1933 roku i, śdy się już zda
wało, że cykl ekonomiczny po dot-
knięciu najniższego poziomu powi-
nien już był iść po linii rozwoju w
górę, wznowienie interesów nie na-

stąpiło. Zawód, jaki spowodowała

konierencja gospodarcza w Londy:

nie i nieustępliwe stanowisko Ame-

ryki jako też eksperymenty Roose-

velta — są to poważne przyczyny,

które powstrzymały poprawę sytua-

cji. M. Condliffe pisze: „zagadnienie

długów. niestałość pieniądza, nad-

miar ograniczeń w handlu — tworzą

przeszkody do wznowienia  intere-

sów i nie można mieć nadziei na ich'

zniknięcie bez uznania sposobów po-

zytywnych w drodze międzynarodo-

wego porozumienia. Spodziewano

się, że zwyżka cen, wzrost produk-

cja. zdolności nabywczej i wzmocnio-

ne zaufanie byłyby przywróciły rów-

nowagę krajów. rozwiniętych eko-

nomicznie i pozwoliłyby w krótki

czasie do wielkich problemów mię-

dzynarodowych zastosować metody

konkretne i pozytywne Te życzenia

pozostają jednak wciąż nieurzeczy-

wistnione i marazm ekonomiczny

trwa,'. L. P.

ty już zaopatrzyłeś się |
w bony jałmużnicze „Caritasu'?

Na przestrzeni 15-tu lat,
Minęło już 15 lat od owej nieza-

pomnianej chwili otwarcia Sejmu

Ustawodawczego Rzeczypospolitej.

Przypomnijmy sobie jak to dnia 10

lutego 1919 w najwyższem napięciu

wzruszenia słuchano następujących

słów:
„Półtora wieku walk, krwawycu nieraz

i ofiarnych, znalazło swój triumi w dniu

dzisiejszym.

W tej godzinie wielkiego serc px lskich

bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi

zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu

będzie domu swego ojczystego jedynym pa-

nem i gospodarzem.

Obdarzeni dziś zaufaniem nasocu, dać

mu macie podstawy dla jego niepociegłego

życia w postaci prawa konstytucyjnegoRze-

czypospolitej Polskiej..."

A dnia 27 sierpnia 1930 roku usły-

szeliśmy:
„..ja tego nie nazywam Konstytucją,

ja to nazywam Konstytutą. I wymyśliłem to

słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty”.

Obecnie zaś organ „pułkowni-
ków”, organ „elity', „Gazeta Pol-
ska“ tak pisze:

„W/ ciągu tych lat 15-tu przez większość

czasu Sejm był nietylko tem, czem tyć mu-

siał, to znaczy nietylko przedstawicielem

interesów grup i warstw społecznych, ale

był zarazem przedstawicielem osobistych

ambicyj i ambicyjek małych ludzi * wiel-

kiem przedstawicielstwem pychy l.orpora-

cyjnej. Od „małej konstytucji” poprzez kon-

stytucję marcową aż do ostatniego IV-go

Sejmu, ci wszyscy, którzy rzekomo bronili

starej konstytucji czynili beznadziejrą pró-

próbując utożsa-

 

bę sfałszowania prawdy,

mić Naród z Sejmem"

„Prostituta“.

Bilans dyskusji budžetowej.
Sejm zakończył dyskusję budže-

tową. Nie dala ona žadnych prawie

zmian w  preliminarzu rządowym.
Deficyt został utrzymany w pielimi-
nowanej przez rząd wysokości 48
miljonów. Do tego trzeba dodać 175
miljonów pochodzących z pozyczki,
co razem wynosi niedohoru 223 mil.

„Gazeta Warsz.* robi słuszne z tego
powodu uwagi:

„W ten sposób większość sejmowa nie

rozwiązała problemu deficytu budżetowego,

a raczej deficyt ten spetryfikowała. Prze-

mawiejący w komisji i na plenum ministro-

wie deklarowali po kolei, jeden za drugim,

że wylatki ich resortów osiągnęły już ko-

niecznz minimum, poniżej kiórego be” szKo-

dy dla państwa — ich zdaniem —- zejść się

nie da. Stanowisko to doznało całkowitej

aprobaty ze strony rządowej wię] szości,

skutkiem czego wydatki budżetowe, nie li-

cząc tego, co jest ukryte w rozmaitych fun-

duszach, usztywnione zostały w pcziomie

2.200 «ailjonów. A ponieważ dochcdów —

niestety — usztywnić nie można i ponieważ

w roku obecnym nie przekroczą one sumy

1.900 miljonów, stąd wniosek, że większość

sejmowz w stosunku do zagadnienia zrów-

noważenia budżetu okazała się zupełnie bez

radną i zadowolniła się Gstnieniem nadwyż-

ki z pożyczki, która ma pokryć — bynaj-

mniej nie w całości — deficyt budżetowy na

nadchodzący rok.

Wyrazem tej beznadziejności była prze-

Powrót do Kościoła.
SIEDLCE. (KAP). Ks. Piotr Bole-

sław Komorski z diecezji podlaskiej,
który odstąpił od Kościoła: nadesłał
do J. E. ks. Biskupa dr. hr. Przeź:

dzieckiego pismo następującej treści

z prośbą o jego opublikowanie:
„Niniejszem wyrażam moje naj-

głębsze ubolewanie, iż powodowany

źle zrozumianą ambicją

niem, wywołałem wielkie zgorszenie,

występując przeciwko Władzy Du-

chownej podlaskiej przez pisma, o-

dezwy i publikacje. zrywając łącz-

ność ze świętym Kościołem Kato-

lickim i zapisując się do t. zw. „Ko-
ścioła Narodowego".

Z dziada, pradziada jestem kato-

likiem wierzącym, pragnę w tej

wierze żyć i umrzeć, a jako kapłan,

wracając skruszony do Kościoła wzo

rem zbłąkanej owcy i marnotrawne-
go syna: przepraszam za zgorszenie
dane ludowi i proszę pokornie o

przebaczenie.
Siedlce, dn. 2 lutego 1934 r. w u-

roczystość Najśw. Panny Gromnicz-

„nej ksiądz Piotr Bolesław Komorow-

ski“.
| „Slavia Catolica".

BRATYSŁAWA. (KAP). W. Bra-

 
tysławie odbywa się od 8 b. m. zjazd,

'niezwykle pochlebną oceną kryty:| przedstawicieli związków żatolickiej

młodzieży akademickiej z różnych

krajów słowiańskich. W obradach |

(wzięli udział przedstawiciele Cze-

chów, Słowaków, Polaków, Ukraiń-

„sów i Słoweńców. Wi toku obrad po:

|stanowiono zcentralizować pracę mi-

|syjną i unjonistyczną młodzieży sło-

|wiańskiej w nowym związku „Slavia
I Catolica“.
| Międzynarodowa Wystawa Sztuki

| Kościelnej w Rzymie Polscy artyści.

MIASTO WATYKAŃSKIE (KAP)

I W niedzielę ostatnią król wioski do-

konał uroczystej inauguracji 2-ej

Międzynarodowej Wystawy Sztuki

kościelnej, witany u wejścia przez

prezesa wystawy hr. de Vecchi. am-

basadora Italji przy Stolicy św., Don

Minozzi, dyrektora „Opera Naziona-

le per Mezzogiorno d'Italia" kardy-

nala wikarjusza Marchetti - Selvag-
giani, arcyb. Celso Constantini, by-

łego delegata apostolskiego na Chi-
ny, jego brata Jana Constantini, bi-

skupa Spozii oraz korpusy dyploma-

tyczne przy Watykanie i Kwuynale,

 

i rozżale-|

DZIENNI

2 prasy.
raźliwa jałowość referatów budżetowych i

| brak zapału u referentów, rekrutujących się

| rządowego, których w

można było wogóle

wyłącznie z obozu

paru wypadkach nie

odnaleźć”,

Inaczej przedstawia się obecna
dyskusja pod względem polityki,
zwłaszcza tam, gdzie inicjatywę mia
ła opozycja. Ale to już inny temat.

„Szary człowiek *.
„ABC“ stara się dać jedno jeszcze

objasnienie obecnego kryzysu:
„Kryzys współczesny polega na tem, że

* państwo, i kapitał zapomniały o rwcy —
szarym człowieku, Wiełna na owecch nie

odrasta, a nowe owce, które się rodzą, są

z gatunku bez wełny. W. ten sposo! rozwija

się proces, który przekształca bezrobotnego

i wykoclejeńca z czegoś anormalneg i wy-

jątkowego na nowy typ gatunkowy

Nożyce marki: liberalizn:, etatyzm, kar-

tel, holding, monopol, koncesja 1 t. p. —
mają i będą miały coraz mniej do roboty.

Interes szarego człowieka musi się zna-

leźć na pierwszem miejscu, bo państwo 20-

baczy, że jego własna siła polegać mcże tyl-
ko na zespoleniu interesu narodu i państwa,

a kapitał odczuje niebawem, że struny są

dawno przeciągnięte.

Szary człowiek nietylko bywa głodny

fizycznie, trawi go głód w szerszem znacze-

niu, głed spokoju, głód trwałej pra.y, głód

wiary w lepsze jutro, głód ceiu, głod idei.

Wcholzą tu w grę nietylko przesłarki ma-

terjalne, ale i znacznie wyższe, moralnej na-

tury. Koalicja sytych w znaczeniu nietylko

dobrohytu fizycznego, ale i innych form ob-

żarstwa, broni z natury rzeczy sztywnych

nego stanu posiadania

Ale nie dadzą się one długo utrzymać,

Ku bolszewizmowi.
Ostatni kongres socjalistyczny

wykazał jak na dłoni ogromną prze-
wagę, jaką śród socjalistów mają ko-
muniści. Tylko towarzysz Niedział-
kowski jako ostatni z Momikanów
dawnego socjalizmu stara się złago-
dzić wrażenie. twierdząc w „Robot”

niku”, iż kongres nie zeszedł : drogi
demokracji, aczkolwiek  imcwiono

tam o dyktaturze:
„Kongres zastrzegł tą drogą, że partja

docenia nadal całą wagę wolności w życiu

człowieka i wagę kontroli społecznej nad

władzą państwową: odrzucając zaś równo-

legle znaczną większością głosów wnioski

mówi o charakterze „dyktatury”* w okresie,

przejściowym „rządu robotniczo-włościańć

skiego”: 1) protest przeciwko slamararności
wielu rządów demokratycznych, 2) stwier-

dzenie, że nie chcemy więcej „dobiowolne-

go” oddawania władzy jak w r. 1910".

Istota rzeczy zależy od tego, jak
długo ma trwać owa ,przejściowość”
W Rosji się mówi: wszystko tymcza-
sowe jest wiecznem, a bolszewicy to
przysłowie potwierdzili.
 

ŻYCIE KATOLICKIE.
Wystawa obejmuje dzieła arty-|

stów włoskich, polskich niemieckich
austrjackich, czeskich. węgierskich,
belgijskich, francuskich 1 szwajcar-
skich. Dwie sale zarezerwowane dla
Polski zawierają drzeworyty: obrazy
na szkle oraz prace dekoracyjne Sta-
nisława Wyspiańskiego, Józeła „Me-
hoftera, Kazimierza Sichulskiego po-
sąś Chrystusa i, medaljony Madey-
skiego, wreszcie kartony fresków w
kaplicy papieskiej w Castel gandolfo,
pędzla prof. Henryka Rosena. Polska
jest pierwszym krajem. który ofiaro-
wał wystawę prac swoich artystów
na rzecz „Opera Nazionale per
Mezzogierno d'ltalia", głównej pro
tektorki wystawy.

Całość obejmuje 49 sal. Po raz
pierwszy w wystawie wzięły udział
zakony Franciszkanów i Dominika-
nów, przedstawiając prace artystów
zakonnych.

Król oglądając wystawę, dłuższy
czas zatrzymał się przed modelami
nowej krypty w bazylice św. Fran-
jciszka w Asyżui lampy. która w
krypcie tej zostanie umieszczona ja-
ko wotum ku pamięci poległych w
wielkiej wojnie.

Wystawa wywarła niezwykle
wieikie wrażenie i spotkała się z

ków.

form dzisiejszej gospodarki, jako namacal-“

K WILENSKŁ

PARYZ (Pat.) — W-g doniesień
dzienników, rząd Doumergue'a uzy-
ska w lzbie Deputowanych w gło-

PARYZ (Pat.) — W dniu dzisiej-
szym życie uliczne Paryża powró
ciło do normalnego stanu. Na wiel-
kich bulwarach, na polach Elizej-
skich i w parkach miejskich pano-
wał ruch normalny. Korzystając z

SAARBRUECKEN. (Ceniropress)
|Różne zjawiska, jakie w ostatnim
czasie dają się zauważyć wskazują
na to, że w kołach nacionalistycz-
inych w zagłębiu Saary przygotowy-
wany jest silny ruch opozycyjny prze
lciwko dzisiejszemu  reżymowi w
Niemczech, do których w razie ko-
rzystnego wyniku plebiscytu Saara
|miałaby być przyłączona  Oczywiś-
jcie obecnie nie można odgadnąć siły
wszystkich żywiołów, dla kiórych
plebiscyt będzie dniem porachunku
z reżymem Hitlera. Do opozycji przy

iączyli się i ludzie, niedawno jeszcze
sympatyzujący z hakenkreuzlerami i
którzy wskutek rozwoju wypadków.

 

Większość parlamentarna dla rządu
Doumergue'a zapewniona.

rżądowąsowaniu nad deklaracją
liczbąwiększość, wyrażającą s'ę

około 440 głosów.

 

W Paryżu spokój.
pięknej pogody, tłumy spacerowi
czów wyległy na ulice. Tu i ówdzie
widziano młodzież w kostjumach
karnawałowych, udających się na
zabawy z okazji „Mardi Gras".

 

W Zagłębiu Saary rośnie opozycja
antyhitlerowska.

coraz to więcej oddalali się od Hitle-
ra. Do opozycji przyłączyła się orga-
nizacja t. zw. „Czarny front“, ktorej

przywódcą jest dr. Otton Strasser.
Organizacja ta ostatnio wydała o-
dezwę do ludności zagłebia Saary w
której ostro atakuje się rządzące ko-
ła w Niemczech. W odezwie też wy-
raża się zdanie, aby plebiscyt w za-
głębiu Saary został odroczony do
czasu, kiedy w Niemczech nastąpi
inny reżym i kiedy na czeie państwa
stanie rząd sprawiedliwy. W. naj:
bliższym czasie pocznie wychodzić
pismo „Czarny Sztandar”, który pro-
pagować będzie to żądanie.

 

Wojna celna między Anglija aFsenojo
LONDYN, (Pat). Dzis w uocy

' wszedi w życie w Anglji 20 pioc. do-

datek od cła na towary irancuskie.

| Wszelkie usiłowania porozuinienia

'spełzły na niczem. Tem samem wy-
powiedziany został. przez H-ancję

traktat handlowy z Anślją, który tra-

ci moc obowiązującą po trzech mie-

siącach. Jeżeli w ciągu tych trzech

miesięcy Francja i Wielka Brytanja

nie dojdą do porozumienia: to z

dniem 12 maja powstaje stan beztrak

tatowy.

| Dalszy spadek
i WARSZAWA. (Pat) W. ciągu

dnia dzisiejszego w dalszym ciągu

(trwał spadek walut anglosaskich. W

nawołujące do podjęcia ponownej próby (w związku z zapowiedziami dewaluacji |przy  dzisiejszem otwarciu

skali międzynarodowej) utworzenia t, zw. korony czeskiej Praga nie byia dziś| York 15:35 wobec 15,36 w czasie

jednolitego frontu z Kominternem, podkre-' notowana na giełdzie warszawskije.|wczorajszego zamknięcia. Dolar jest

ślił tem dobitniej swoją wolę, by starowisko W/ Warszawie notowano urzędowo |więc coraz bliższy urzędowego kur-

PPS. nie było rozumiane, jako przesuwanie kąbel na N. York 5,36 i pół — 5,37.|su. Londyn obniżył się również z

się ku ideologii komunistycznej. Sądzę, że podczas gdy wczoraj notowano 5,40. |77,45 do 77,32. Podobne wahania za-

się nie omylę, gdy powiem, że uchwała Kon Czek nie był dziś wcale notowany.|notowano na innych giełdach świa-

gresu oznacza w pierwszym rzędzie, jeżeli I ondyn notowano 27,00 wobec 27,08.| towych.

!  Wkołach francuskich w Londynie
„wyrażane jest przekonanie, iż rząd

angielski rozmyślnie zainicjował na
trzy miesiące stan wzajemnego na-
pięcią i wojny ekonomicznej, zby na
tej drodze wywrzeć nacisk na Fran-
cję w zakresie spraw  rozbrojenio-
wych. O ile Francja okaże uległość
wobec nowych propozycyj rozbroje-
niowych Anglii to rząd Wielkiej Bry
tanji będzie skłonniejszy do uslępstw
w zakresie stosunków handiowych.

dolara i funta.
Paryż i Zurych  pozostaiy bez

| zmiany,
Na giełdzie paryskiej notowano

Nowy

akt bałłańsii i jego edó w prasie bałińskiej
(Kor. wł.)

 

I Belgrad, w lutym.

i Pakt bałkański, którego sygna-

jtarjuszami są Jugosławia, Rumunia,

Grecja i Turcja, mający utrwalić pa-

nujący stan rzeczy na Bałkanach

stał się rzeczywistaścią.

Nowe porozumienie opiera się o

pakt Ligi Narodów, pakt Briand Kel-
loga i iondyński protokół o definicji

napastnika z r. 1933, jak również o

rezolucje zgromadzenia Ligi Naro-

dów. Sygnatarjusze gwarantują sobie

wzajemne nienaruszalność swego te-

rytorjum i zobowiązują się wzajem-

nie do udzielania pomocy na wypa-

dek, gdyby jedno z państw zaatako-

wane zostało przez inne panstwo

bałkańskie, Równocześnie państwa

te zobowiązują się nie zawierać u-

mowy i porozumienia z innem pań

stwem _bałkańskiem bez zgody

wszystkich czterech sygnatarjuszów

paktu bałkańskiego. Jego uczestni-
cy też wspólnie radzić się będą co
do zajęcia zgod::ego stanowiska wo-
bec różnych zagadnień dotyczących

półwyspu bałkańskiego. Do paktu
może się przyłączyć Bułśnrja 1 Alba-
nja.
W belgradzkich kołacn politycz-

nych pakt bałkański komentowany
jest jako akt nadzwyczaj doniosły i
konstatuje się, że Liga Narodów do-

tąd nie jest w stanie sama zorgani-
zować pokoju jak również, że konie-
rencja rozbrojeniowa nie przyniosła

oczekiwanych wyników, tak, że w
Europie panuje wprost wojenna at:
mostera. Wi tym czasie Bałkany
przedstawiają się w zgoła innem
świetle. Aplikacja zasady „Bałkany
dla bałkańskich narodów'* została 

(KSESTATRLik isUR LA

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
o godz. 12,30 w sail własnej

przy ul. Orzeszkowej 11

„0 położenii gospodartzem
Wstęp wolny.

w sall przy

 

 w „owe formy uslojowe I
Karty wstępu wydaje Sekreta

 

KLUB NARODOWY
niedzielę dnia 18 lutego o godz. 5,30 po południu

t ul.
Poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI wygłosi odczyt na temat

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
na którem poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI

złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE

y saaegėok Wai Palkij”
Zarząd Stronnictwa prosi pp. członków o niezawodne przybycie.

Wstęp wolny.

Orzeszkowej 11

kit użyteczność W Polste
rjat codziennie za opłatą 49 gr.

przeprowadzona w całej swej roz-
|ciągiości. Państwa, które podpisały
pakt gwarantują wzajemnie teryto-
cjalny » polityczny status quo i <apew
niają sobie wzajemnie zupeiną soli-

darność w kwestjach nietylko teryto
rjalnej integralności, ale także w

kwestji gospodarczej wymiany to-

warów. Cztery państwa bałkańskie

praktycznie pokazały Europie jak

można zorganizować pokój, jeżeli

przejawia się dobra wola i wzajemne
zrozumienie. ldeą bałkańskiej soli-
darności zwyciężyła pomimo wszel-
kie intrygi, jakie zmierzały do tego,
aby w ostatniej chwili zapobiec te:
mu- porozumieniu. Ministr. państw
bałkańskich porozumieli się pomię-
dzy sobą, jak zabezpieczyć w zajem-

nemi gwarancjami polityczną suwe-

rennosć swych państw i pokój w

Europie wschodniej. W'ytworzona zo
stała jedność państw, które solidar:
nie bronić się będą przed atakami
z którejkolwiek strony.

Wyniki porozumienia  bałkań-
skiego niewątpliwie w krótkim cza-

sie przejawiać się poczną w cgólnej

polityce europejskiej, bowiem obec-

nie Europa liczyć się musi z dwiema

' akcjami idącem równolegie, z akcją

Małej Ententy i akcją porozuznienia

bałkańskiego w kierunku zaśwaran*

towania pokoju i konsolidacji. Wed-

ług doniesień prasy jugosłowiańskiej,
turecki minister spraw  zagianicz-

nych Rużdi Bej wykorzystał pobyt w

Belgradzie dla wszczęcia rozmów z

jugosłowiańskim ministrem spraw

zagranicznych Jewticzem odnośnie

zawarcią handlowej umowy pomię-

dzy Jugosławją a Turcją. Rokowania

kontynuowane będą w Angarze,

| Nie inaczej komentuje pakt bał:
kański prasa grecka, turecka i ru-

muńska.
Jeżeli chodzi o stanowisko Buł-

garji, trzeba przedewszystkiem skon
statowač, že wnioski bułgarskie idą-
ce w kierunku zawarcia paktów o
mieagresji pomiędzy Bułgarją 1 jej są-
siadami, podane zostały zbyt późno,
tak że nie było można zmienić pod-
staw rokowań pomiędzy Jugosławią,
Rumunją, Grecją i Turcją.

Ciekawy jest głos niezaieżnego
dziennika sołijskiego „Mir , który
podkreśla, że niedawna wizyta buł-
garskiego króla w Belgradzie i Bu-
kareszcie skłaniają bułgarską opinję

 

= |publiczną do tego, aby spokojnie za:
patrywać się na pakt bałkanski, bo-
wiem wizyty te są rękojmą, že pakt
nie jest skierowany przeciwko Buł-
garji, która nie mało dała dowodów,
że chce ży ćw pokoju z swymi sąsia-
dami. Pomimo to jednak nieobecność 

Wdowa po Leninie
pozbawiona godności partyjnej.

MOSKWA. Zakończenie obrad

17-40 kongresu wszechzwiązkowej
partji komunistycznej (est komento-
wane przez prasę sowiecką, jako
wielki sukces polityki Stalina, któ-
rego autorytet wzrósł jeszcze bar:
dziej.
W dobrze poinformowanych ko-

łach sowieckich twierdzą, że jedno-
cześnie przedstawiciel Politbiura na
Ukrainie Postyszew, zaskarbił sobie
wielką popularność, zawdzięczając
to energicznym zarządzeniom: wyda-
nym celem zwalczania separatystów
ukraińskich i zlikwidowanią wyłomu
na odcinku gospodarczym.

Wielka mowa Stalina została wy:
dana w miljonach egzemplarzy do roz
powszechnienia wsród ludności. No-
wowybrany komitet centralny partji.

,z małemi wyjątkami, nie wykazuje
,żadnych zmian aw składzie osobo-
wym. Jedynie wdowa po Leninie,
„Krupskaja, którą posądzono przed
,rokiem o sympatyzowanie z opozycją
;prawicową nie weszła do składu no-
| wego С. К.

ENTERPOZWWE APEEWROPCEARE

Wybory po miastach.
W. początkach marca przewidywa-

|nem jest ukazanie się rozporządzeń,
rozpistjących wybory w mv'astach
województw byłej  Kongresowki.
Przedewszystkiem wybory cdbędą
się w miastach Zagłębia Daąbrow-
skiego. KZ)
W większych samorządach, jak

naprzykład w Łodzi, przeprowadze-
nie wyborów nastąpić ma w urugiej
połowie kwiętnia.

Masowe redukcje
kolejarzy.

Krakowska Dyrekcja Koiejowa
wypowiedziała pracę 800 czasowym
pracownikom kolejowym. W związ-
ku z tem związki koleiarzy okręgu
krakowskiego podjęły akcję, doma:
śającą się cofnięcia zarządzeń, Cen-
tralne organizacje koleiarzy w War-
szawie interwenjowały w Minister-
stwie Komunikacji, domagając się
zaniechania masowych redukcyj pra:
cówników komunikacji.

Jak się zaprezentował
Kaden w Paryżu?

Płatny sekretarz Polskiej Akade-
mji Lileratury i dzierżyciel kiikuna-
stu innych płatnych synekurek p.
Kaden-Bandrowski, wyjechał -- jak
wiadomo — do Paryża z wizytą ofi-
cjalną do Akademji Francuskiej, Re-
daktor paryskiej „Libertć'* R. Marin,
korzystając z tego, odbył z Kade-
nem wywiad i ogłosił go w n'rze z 2
b. m. Spostrzeżenia są niezwykle cie
kawe 1 jakże zdumiewająco trafne.
Dla przykładu, kilka cytatów:

„P. Juljusz  Kader-Band:owski
jest ciekawym człowiekiem. Wyo-

 

 

ka interesu, wióżcie mu na nos bi
nokle, będziecie wtedv mogli mieć
pojęcie o znakomitym  powieściopi-
sarzu polskim... W pierwszej chwili

waliśmy się zobaczyć pisarza (un
homme de lettres), ktcrego iyp w
naszym kraju jest wyraźnie oxreślo-
ny. P. Kaden-Bandrowski przyjmuje
was z uprzejmością nieco prostacką
zarządcy spółki (de Vadminisirateur
de sociėtė)...

Wystarczy. Sekreiarz Polskiej

ry „sanacyjnej“ p. Juljusz Kaden-
Bandrowski wywarł w Paryu — jak
z powyższego wynika — wrażenie
dosyć kompromitujące. Koszmarne
to wrażenie jednak Francuzi gotowi
przenieść na ogół polskiej społecz-
ności literackiej.

Bunt w więzieniu.
WASZYNGTON (Pat.) W miej-

scowości Walla Walla, gdzie mieści
się największe więzienie karne sta-
nu waszyngtońskiego, wybuchł bunt
więźniów. :

Po wspėlnie spožytym obiedzie
więźniowie zdobyli nagle noże
iinne przedmioty metalowe prze-
myconych do więzienia i rzucili
się na dozorców, zabijając jednego
i ciężko reniąc dwóch innych.

Obezwładniwszy dozorców, wię-
źniowie pobiegli do bramy więzien-
nej, tam jednak zostali zasypani
gradem kul z karabinu maszyno-
wego, umieszczonego w wieży.

6 więźniów zostało zabitych, 12
ciężko rannych.

Reszta w popłochu cofnęła się
z powrotem do więzienia, poddając
się sprowadzonej policji.

Bułgarji, jest dysonanszm w harmo-
nji, która ma zostać wytworzona na
Bałkanach. Przewodniczący bułgar-
skiego Sobranja Malinow oświadczył
w dzień parafowania paktu że buł:
garska polityką zagraniczna dopro-
wadziła do sąsiedzkich stosunków i
zyskała zaułanie ze strony mocarstw.
Zaufanie to nie pomniejszy się tem,
że Bułgarja odrzuciła propozycję
podpisania paktu opartego na tery-
torjalnem status quo, odmowa ta nie
oznacza groźby dla pokoju. Buigarja
zostanie zwolenniczką pokoju ale
pokoju, który, aby był stały, musi
być wynikiem porozumienie i wza-
jemnego zrozumienia interesów.

Dr. I. K.
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KRONIKA.
Nawrót epidemji odry w Wilnie

W ostatnich tygodniach wzmoś-
a się ponownie na terenie Wilna
epidemja odry. W ciągu ubiegłego
tygodnia zanotowane w Wilnie aż
201-wypadków nowych zasiabnięć.
Ze wzgiędu na dużą ilość zachoro-
wań dzieci istnieje możliwość zam-
knięcia niektórych oddziałów w
szkole powszechnej nr. 29 (Antokol).

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Dość pogodnie, przy umiarko-

wanem zachmurzeniu nieba. Nocą
umiarkowany, na wschodzie dość
silny mróz. Wciągu dnia lekki.
Słabnące wiatry północne i pėlaoe-
no-wschodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach. prócz
Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Skwer na Bosaczkach. W po

czątkach przyszłego miesiąca Zarząd
miejski przystąpi do realizacji pro-
jektu urzadzenia skweru na placu
zabaw na Bosaczkach przy ul. Koń-
skiej. Ogrodzenie placu zostanie
zniesione. Powstanie nowego skwe-
ru zwiększyć musi waruaki zdro-
wotne tej bądźcobądź pod wzglę-
dem zdrowotnym zaniedbanej dziel-

Wysiłki lekarzy szkolnych i rejono-
wych idą w kierunku zahamowania
rozwoju epidemji.

Z innych chorób zakaźnych zano-
towano w ciągu ubiegłego tygodnia
następujące: ospa wietrzna4; płonica
9; błonica 6; róża 3; ksztusiec 49;
grypa 1; gruźlica 23; jaglica 1.

sami pracują w rzeźai, pozbawiając
chleba robotników od wielu lat tam
pracujących

Z ŻYCIA BIAŁORUSKIEGO.
— Konfiskata pisma biatoru-

skiego. Władze administracyjne
skonfiskowały w dniu wczorajszym
Nr 2 nowopowstałej

nastąpiła na skutek podania kilku
wiadomości  tendencyjnie  fałszy
wych, kolidujących z kodeksem
karnym względnie przepisami pra-
sowemi.

——

Kurs dia pracownic
(sióstr) parafjalnych.
W niedzielę, 25 bm. rozpoczn'« się w

Archifiecezjalnym Instytucie Akcji Katolic-
kiej przy ul. Metropolitalnej i pierwszy

dwutygodniowy kurs dła sióstr paraficlnych,

zadaniem których jest poświęceni- się w

miarę sił i zdolności pracy w parat;i: patro-

naty, stowarzyszenia, III Ż+kony, ugniska

parafjalne, dobroczynność, ochronki dzien-

ne, zdobnictwo kościoła itp. oraz pomoc w

gazety bialo-|
ruskiej „Białoruś Pracy". Konfiskata;

DZIENNIE MILERSKI
«DOWCIP» BUCHALTERÓW

UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ.
Wziąć jaknajwięcej, dac jaknaj- od 4+ch tygodni roboczych, w dru-

mniej — oto dewiza, którą możnaby gim również od 4-ch, a w trzecim od
złotemi literami wybić na drzwiach 5-ciu. Otrzymujemty tedy: w pierw-
ubezpieczalni społecznej... Mamy do szym miesiącu pracownik zapłaci
zanotowania nową ”sztuczkę” bu- składkę od sumy 288, w drugim rów-
chalterów ubezpieczalni; oczywiście nież od 288, w trzecim zaś — od 360.
za „sztuczkę' tę mieli zapłacić — Sumując te trzy cyfry, otrzymujemy
ubezpieczeni. |zł. 936, jako podstawę wymiaru po-

Ubezpieczalnia mianowicie uznała datku kwartalnego na ubezpieczalnię
obliczanie poborów miesięcznie za od pracownika. który, otrzymując
przeslarzałe, Wprowadzono „robo: miesięcznie zł. 300, zarabia kwartal-
todni”, przyczem przyjęto, że dni ro- nie tylko zł, 900.
boczych w miesiącu jest 25. Jeżeli, Wynika z tego chyba jasno, że w
tedy pracownik zarabia miesięcznie danym wypadku pracownik zapłaci
300 złotych, ubezpieczalnia dzieli tę! podatek od niepobranego wcale wy-
sumę przez 25, i otrzymuje sumę|nagrodzenia, mianowicie od owych
dziennego zarobku zł. 12. Tydzień| 36 złotych.
„roboczy składa się z 6 dni — tak Dowcip jest za gruby żeby się
więc zarobek tygodniowy owego; mógł udać. Przez zbytnią „życzli-
pracownika wynosi według ubez-| wość” dla swojej instytucji buchalte-
pieczalni zł. 72. rzy wpakowali ubezpieczainię w. fa:

Kwartał dzieli się na 13 tygodni. |talną kabałę. Boć trzeba teraz bę-
Ubezpieczalnia oblicza tedy„składki dzie wszystko przeliczać na nowo.
miesięcznie: w pierwszym  miesiącu' Roboty dużo. pożytku żadnego.

0 zapustach kuligach I Środzie popielcowej.
Zwyczaje w dawnej Polsce. :

Na tańcach, bankietach, redutach | Środa popielcowa miała leż swo-
„pływał szybko czas zapusiów. Zaś.je zwyczaje swoje tradycie.., W mia-
od tłustego czwartku aż do środy po-|stach czeladź jakiegoś cechu, pou-

| pielcowej bawiono się dniem i nocą, |bierawszy się za dziadów i cyga-
|jakby chcąc nagrodzić sobie mający |nów, a jednego między siebie ustro-
nadejść długi okres wielkiego postu. |iwszy za niedźwiedzia, czarnym ko-

Po szlacheckich dwora:b urzą |żuchem, futrem na wierzch wywró-
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Za przegrany zakład kulą w plecy.
Kazimierz Mikulewicz z Nowo: padek, a mianowicie Mikuiewicz,

Jeleńska gm. podbrzeskiej zgłosił jadąc do Wilna przez Papiernię
się do IV komisarjatu P. P. m. Wil- Werkowską spotkał się. z przygod-
na z meldunkiem, iż w pobliżu Pa-
pierni Werkowskiej został napadnię-
ty przez bandytów i obrabowany. W
czasie rabunku jeden z bandytów
strzelił w plecy Mikolewiczowi.

Na skutek tego meldunku policja
przeprowadziła dochodzenie, w wy: jomy Mikulewicza po zranieniu swe
niku którego stwierdzono, iż Miku-|go towarzysza podróży, ' zbiegł.
lewicz napad symuluje. Powodem|Rannego Mikulewicza skierowano
postrzelenia był zupełnie inny wy-|do szpitala św. Jakóba.

Zemsta kupców czy wypadek oszustwa]
Do władz bezpieczeństwa wnie- Mozera o pobrane 2000 zł. gotówką

siono skargę na K. Mozera: przemy- na poczet wyrobów żelaznych, któ-
słowca z N. Wilejki, oskarżającą go re nie były własnością Mozera lecz
o oszukańcze manipulacje w związ-' Taboryskiego z N. Wilejki.
ku ze sprzedążą 150 tys kig. odpad-| Skargę skierowano do Frokura-
ków żelaza i szczątków maszyn. jtora, który po zbadaniu sprawy wy-

nym podróżnym, z którym Mikule-
wicz założył się, iż go prześcignie.
Nastąpii wyścig. Koń Mikulewicza
istotnie przybył do mety; lecz w na-
środę Mikulewicz otrzymał w plecy

Frydman (Zawalna 10) i B. Kabacz- do oskarżonego.
nik (Szopena 8], którzy oskarżają

Z KLINIKI W WARSZAWIE
uciekł chory żyd z objawami trądu.

Do kliniki dermatologicznej Uni-|  Zarazki trądu, tj.
wersytetu Warszawskiego |l.oszy- bardzo zbliżone do

laseczniki są
laseczników

prosząc lekarza o poracę. każonych, atakując skórę, błony
Pacjent skarżył się na uporczywe |śluzowe nosa, dróg oddechowych i

swędzenie w różnych miejscachcia- ;pokarmowych. Perwszy wykrył za
ła. Lekarz dyżurny, po zbadaniu |razki trądu w 1880 roku prof. dr.

ranę, z rewolweru. Przygodny zna-

Najbardziej skargę popierają P. da odnośne zarządzenia w stosunku E

kowa 82-A) zgłosił się jakiś pacjent |gruźlicy i występują w miejscach za- -

nicy.
SPRAWY WOJSKOWE.

— Dodatkowe posiedzenie ko-
misji poborowej. Dziś 14 b. m.

odbędzie się dodatkowe posiedzenie
Komisji Poborowej. Przed Komisją
winni stawić się wszyscy ci mężczy-
Źni, którzy dotychczas z jakichkol-
wiek powodów nie uregulowali swe-
go stosunku do wojska. Komisja
urzędować będzie w lokalu przy ul.
Bazyljańskiej 2, poczynając od g.
'e] rano.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

biurze paraijalnem.

Na kursie tym moją się przygorować

siostry paratjałlne do dobrego pełnic'ia o-

bowiązków swego powołania pod ia.|owem

kierownictwem czuwającem nad ich wy-

<zkoleniem  teoretycznem, odpowiednią
praktyką i wyrobieniem etycznem.

Wysłady fachowe i ćwiczenia p! sklycz-

ne obejmują: Prezes Arch. Instytu'' Akcji

Katolickiej, Dr. Kazimierz Niżyńsk. v ogól-
nych zasadach Akcji Katolickiej, Ks Fran-

ciszek Kafarski, dyrektor Instytutu A K. o

organizacji i pracach Akcji katolickiej w

lo icz. Z T-wa owy gą Vei, — Ks. Dr. Kazimierz Kucs:rski Т.

die ori iEmbrjoloji USE. JJ. o rekolekcjach zamkniętych — Ks. Kan.

(Zakretowa 23) odbędzie = SBA Adam Kulesza o posłannictwie sios'ry pa-

nie Tow. Anatomiczno Zoologiczne-| 525 — Ks- Dyr. = aceme
goz następującym porządkiem dzien- Paki 0, sotzaćj. Biętów. katolickich .
nym: 1. Mgr. M. Wierzbicka. Bada- Ks. Dr. Leon Puciata dog$matyka prpularna,

nia nad grupą Cyclops strenuus! ; (5 Prez. Jan Rzymełka C. M. » akcji
(Sensu latu). Copepoda. 2. Doc.Dr. į Charytatywnej i jej organizacji, — Ks. Prot.
S. Baginski. Demonstracja aparatu- Dr. Michał Sopoćko o zagadnieniach etycz-
ry mikroskopowej do badańobjek "o-społecznych, — Ks kan. Stanisiaw Za-

tów nieprzezroczystych. 3. Dr. J. wadzki o wyrobieniu duchowem, -- Pp.:
Kruszyński. Demonstracja plastycz- Dyr. Tadeusz Birecki o presie kaiv'ickiej,
nych mikrofotografij. bractwsach i stowarzyszeniachrei gijoych w.

parafji, — Dyr. Leonja Ciszkicwiczcwa o

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. cchronkach i przedszkolach, — Henryk
— Sroda Literacka w dniu dzi , Chmielewski o ogniskach parafjalnyci i or-

slejszym pośwęcona jest poezji ganizowaniu zebran, Dr. S. Dziekiewiczów-,
współczesnej. Młody poeta K. Lina o pierwszej pomocy w nagłych wypad-|
Gałczyński, będzie miał swój wie |kach zasłabnięć itp. — Mr, J. Markowska
czór autorski, złożony z utworów © organizacji czytelń i bibljotek, - Dr. Jan
lirycznych i satyrycznych, w większej|Oko o bigjenie, — Dyr. Jadwiga Roszkow-
części dotąd nie drukowanych. |ska o organizacjach młodzieży poze*zkolnej,
— Zjazd b. wychowanek iwy-S. M. P., — Polek katoliczich (ku:soteka

chowanów gimn.$w. Katarzyny. | paraijalna), — Mec. Mr. Bernard Rnsiecki o
Zarząd Stow. b. wychowanek i wy- opiece społecznej, administracji państw.
chowanków gimn. Sw. Katarzynykomunalnej i ustawodastwie społecznem.

 
 

w Petersburgu zawiadamia, że 4
r. b. odbędzie się w Warszawie ||
walny zjazd nauczycielstwa oraz b.
wychowanek i wychowanków  łącz-
nie z walnem zebraniem członków
Stowarzyszenia.

Nabożeństwo o godz. 10 m. 30
i zjazd odbędzie się w lokalu gimn.
przy ul. Śniadeckich 17. Wszyscy,

Podania o przyjęcie na kurs rależy

skladač pod adresem: Sekretarja' Arch,
Związku „Caritas* w Wilnie, Met*opolital-

na Nr. 1,
Tamże w godzinach od 10 — 2 po poł.

udziela się informacji w sprawie kursu.

 

Teatr | muzyka.
którzy zechcą skorzystać z nocle-
gów, proszeni są o wcześniejsze
zawiadomienie o tem zarządu pod

— Teatr Miejski Pohulanka, z:š, o

godz. 8-ej w. „Pieniądz to nie - wsrystko”.

Jutro, „Pieniądz to nie wszystko
adresem ul. Wilcza 11 m.7a w — Teatr Muzyczny „Lutnia. Propa-
Warszawie. Bliższych szczegółów gandowe przedstawienie „Marjelty' Dziś
udziela p prezeska wileńskiego| Marjetta”.

Koła ul. Objazdowa 6 m. 7. —  Jutrzejsze przedstawienie  „Nito-
— Walne zebranie związku Pań

Domu odbędzie się 16 b. m. w sali
T-wa Kredytowego (Jagiellońska 14)
o godz. 5,30.

— Walne doroczne Zebranie Kasy Po-

$rzehowej przyparafji $.$. Jakóba ' Filipa|
SE. i : ł

odbędzie S A 18 Фнн Ww baik pa: dzieży. W najbliższą niedzielę 6 4 14,50 po
rafjalnej przy kościele zaraz po sumie. Na

i f e Z raz drugi „Staś-lotnikiem* komedjo-bajka

porządku dziennym; я 1'‚ Sprawozda:: * AT w 4 aktach, która zdobyła sobie 'ma premje-
rządu iKomisji Rewizyjnej za rok POIEBY: ze entuzjastyczne przyjęcie. Świetra gra
2. Preliminarz budrzetowy na rok bieżący.

= Ustal kiści artystów z Wyrwicz-Wichrowskim na czele

3, Regulamin Kasy, 4. Ustalenie wysokiści . małą Lusią, doskonały balet K. Gsreckiej,
składel: r wysokości „olsy DOLETAI). artystyczhe awa j-ękorkcja - błoodwałć

na rok bieżący. E“ OR łu. | ciekawa treść sztuki, składają się na ca-
przechodnich. 6. Dokonanie wyboru człon- | łość, która bawi, wzrusza i- zachwyca tak

ków Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 7. Spra- małego, jak i dużego widza. Ceny 2d 25 gr.
wy bieżące i wolne wnioski. !

й OLCZYTY.|
° — ZT-waEugenicznego 15 bm

w poradni eugenicznej (ul. Żeligow-
skiego 4) Dr. E. Sawicki wygłosi
odczyt na temat „Kiła w życiu ro-
dzinnem”. Początek o 5i pół wiecz.
Wstęp wólny.

: SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.'
Stolarze jadą do Łotwy.

uche*. Jutro „Nitouche'. Ceny miejsc zni-

żone.

— Najbliższa premjera w  „Lutni”,

Na repertuar niebawem wejdzie przepiękna

operetka Stolza „Dzi-Dzi”.

-— Poranek dla starszych, dziec ! mło-

 
 

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 14 lutego,

1.00: Czas, Muzyka. 11.50: Muzyka po-
pularna (płyty). 11.50: Czas. 12.30: Kom.
meteor. 12.33: Muzyka klasyczna (płyty).
15.40: Recital fortep. 16.10: Audycja dla
dzieci. 16.40: „Nowe programy szkolne a
wychowanie gospodarcze”. 16.55; Koncert
kameralny, 18.00: „Widzenie Fausta czyli
postępy teletechniki* — odczyt. 18.20: Re-

w początkach przyszłego tygodnia cital organowy. 19.25: „Cierpienia i zwy”
2 T „|cięstwa tworcow“ — felj. 19.40: Wiad.

wyjeżdża do Łotwy delegacja rze sport. 20.02: Widdor -- Symfonja gotycka
mieślników=stolarzy wileńskich z dy-
rektorem Izby Rzemieślniczej, p.
Młyaarczykiem na czele. Delegacja
przeprowadzi na terenie Łotwy sze-
reg rozmów z tamtejszymi impor-
terami w sprawie sfinalizowania
umów na eksport z Wilna i Wileń-
szczyzny artvku'ów rzemieślniczych.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— (iężka sytuacja rzeźników

żydowskich. „(lnzer Sztine* do-
nosi, że robotnicy żydowscy zatrud-
nieni w rzeźni miejskiej znajdują się
w bardzo ciężkiej sytuacji materjal-
nej z powodu konkurencji właści-
cieli jatek mięsnych, którzy obecnie

(płyty). 20.15: Koncert. 21.15: „Przemysł
ludowy na Huculszczyźnie” — felj. 21.30:
Recital śpiewaczy. 22.00: Audycja poetyc-
ka p. Ł: „Czy najmłodsza Polska słusznie
wymyśla na Skamandra?". 22.30: Koncert
życzeń (płyty). 23.00: Kom. meteor.

Czytajcie i prenamomjcie
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„istracji Polska".
do nabycia we wszystkich kioskach.

 

 

dzano huczne kuligi ze śmiechem,
wrzawą, weselem.  „Dwócn, albo
trzech sąsiadów zmówili się z sobą,
zabrali z sobą żony, córki, synów,
czeladź, służącą i co tylko mieli w
domu dorosłego, zostawiając w nim
tylko małe dzieci pod dozo.em ta-
'kich dwojga osób, mężczyzny * nie-
wiasty. Sami zaś wpakowawsży się
na sanki, albo gdy sanny nie było, na
kolaski, wózki, na konie 'wierzchowe
jak kto mógł, jechali do sąsiada po-
bliższego, ani proszeni od niego, ani
przestrzegłszy go, żeby im nie skrył,
albo nie ujechat z domu“.

Sunęli długim korowodem z szu-
mem i hałasem zajeżdżali na dziedzi-
niec pogrążonego nieraz już we śnie
dworku. Gospodarze wstawali po-
śpiesznie i witali uprzejmie niepro-
szonych gości, „którzy rozkazywalij
sobie dawać jeść, pić, koniom i lu
dziom, bez wszelkiej ceremonji, wła-
śnie jak żołnierze na egzekucji”,

Z piwnic wyciągano beczki z trun-
kami, ze spiżarni wędzone kieibasy,
szynki, półgęski. Lało się wino i
miód strumieniami, uszy się trzęsły
przy obficie zastawionym  biesiad-
nym. stole. Gościnny gospodarz domu
posyiał do karczmy lub pobliskiego'
miasta po grajka, zamożniejszy ka-
zał rżnąć od ucha własnej, domowej
kapeli, czasem znów między czela-
dzią wynaleziony grajek wygrywał
skoczne oberki, ogniste mazury. |

— Dziś, dziś, dziś — o ię dale

 

ki dajcie ognia — rozlegało się dale-
ko wsród zimowej nocy,

Niedługo jednak tańczono. Naja-
dłszy się i napiwszy dosyta, zabierali
goscinnego gospodarza i jego całą ro-
dzinę i znów najeżdżali niespodzie-
wanie z hukiem i wrzawą sąsiedni
dwór.

Rozpoczynały się nowe biesiady.
nowe pijatyki. Popasali już krócej.
bo sporo jeszcze dworów objechać
trzeba, sąsiadom kochanyn: puste
S$piżarnie zostawić wypada. Coraz
większa gromada jechała kuligiem w
zapuslną noc — az dociaraia wresz-
cie do domostwa tych, ktorzy kulig
zaczęli, j
W ostatni wtorek zapusiny „tak

na kulig, jako i bez niego iubianosię |
przekształcać w różne figury. męż-
czyžni zą żydów, za cyganów, za 0-
lejkarzów, za chłopów, za dziadów,
niewiasty podobnie za żydówki za
cyganki, za wiejskie kobiety i dziew-
ki, udając mową i gestami iakie oso-
by, jakich postać na siebie brali”.

Około godziny dwunastej poda-
wano po wieczerzy mięsnej w ostat
ni wtorek, mleko, jaja, śledzie, Wie-
czerza ta nazwano podkurkiez:, była
bardzo ściśle przestrzegana, zarów-
no po wielkich dworach, iak i skrom-
nych domach.
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S WYPADKL
— Karygodna jazda wožnicy.

Na ulicy Nowogrėdzkiej wožnica
Ch. Lewinson (Kozia 4) najechał na
przechodzącego przez jezdnię 8-let-
niego chłopca Władysława Lacho-
wicza (Dyneburska 10), Koła wozu
zgniotły chłopcu klatkę piersiową
i poraniły głowę i nim Lewinson
zatrzymał konia, nieszczęśliwy chło
piec zmarł nie odzyskawszy przy-
tomności. Trupa chłopca zabrano

conem okrytego i około nóg żęsto,
jak medźwiedź poobowiązywanego,
wodzili od domu do domu, różnych
figlów z nim dokazując“.

nymi iekarzami, oświadczył. iz cho-
ry ma prawdopodobnie objawy
trądu.

Od chorego zażądano danych

chorego i po porozumieniu się z a

„Chłopcy i studenci ukrywali się
za węglami domów, czatowali na
niewiasty i przypinali im na piecach
kurze nogi, skorupy od jaj, indycze
szyje, rury wołowe i inne materkla-
sy”.

„Idzie młoda, elegancko ' ubrana
„dystyngowana dama, a za nią po-
cichu skrada się liglarz. Za chwilę
już szpilka zakrzywiona: jak wędka
umocowana jest do wytwornej salop-
ki, Dama idzie i podzwama rurą wo-
łową, a przechodnie śmieją się z nie-
bogi, która niczego się nie domyśla
jąc, idzie spokojnie naprzód. Wresz-
cie jakiś dowcipniś zażartował z niej
już aż nadto wyraźnie, dama rumie-
ni się 1 ucieką czemprędzej do domu.
W. tem... przed samemi nogami roz-
bija się garnek z popiołem. Prawda,
to popielec — niebezpiecznie wy:
chodzić dziś na ulicę!”

personalnych, by wypełnic kartę i
skierować go na obserwację do szpi-
tala św. Łazarza. Pacjent oświad-
czył, iż nazywa się Lejzor Etkauzer,
mieszka przy ul. Nowolipie 43.

Dowiedziawszy się, iż ma być
skierowany na obserwację do szpita-
la Etkauzer, korzystając z chwilowej
nieuwagi obecnych w klinice: wy-
szedł i od tej chwili wszelki slad po
nim zaginął.

° Ро sprawdzeniu okazało się, iż
pod wskazanym przez chorego adre
sem , tj. przy ul. Nowolipie 43, Lej-
zor Etkauzer nigdy nie mieszkał i
nie mieszka, Nie mieszkał on rów-
nież w domach sąsiednich, wobec
czego istnieje uzasadnione przypusz-
czene. iż chory świadomie podał fał
szywe nazwisko i adres

Ponieważ istnieje podejrzenie, iż Na wsiach zaś parobcy uwiązują
kloc do łańcucha wprzęgają doń,
schwytaną dziewczynę słuz?bną i
póty ją wodzą po wsi. aż złapią jakąś
nową ofiarę. „Początek tej swawoli
wziął się od zalotnika wzgardzonego
i stał się powszechną karą ną dziew-
ki dorosłe, które zamąż nie poszły,
chociaż im się, dusznie pragnącym
tego szczęścia nie dostało”. |

Emeryci bez dodatku

|z prośbą o odszukanie zbiegłego i u-

bywały się w żydowskich dzielni:

Etkauer ma objawy choroby podob-
nej do trądu, zawiadomiono władze

izolowanemmieszczenie w ściśle
miejscu.

Z Warszawy donoszą:
Przez cały dzień niedzielny od-

cach miasta krwawe awantury 1 bój-
ki pomiędzy komunistami i bundow-
cami, Najwięcej potyczek zanotowa-
no na ul. Elektoralnej i Šwigiokrzy-
skiej. W wyniku awantur Pogotowie Z dniem 31 marca r. b. wygasają

rozporządzenia, na mocy których,
opatrzyło kilkadziesiąt osob.

Powodem nieporozumienia po-

Żydziataku

wypiacano dotychczasowym emery- | między bundowcami a komunistami
tom dodatek mieszkanicwy. Z dniem jest fakt" iż 250 pracowników, za-

1 kwietnia wszyscy emeryci, którzy trudnionych w sklepach z gotowemi
dodatek ten otrzymywali, przestaną ubiorami męskiemi, którzy dotych-
go pobierać. Wizamian będzie przy- czas należeli do związku komuni-
znany im dodatek 10-:procentowy do„stycznego, postanowiło ną zebraniu,
ich podstawowej emerytury. |odbytem w sobotę przy ul. Mylnej 7,

Na tej zamianie skorzystają tylko przejść gremjalnie do ,Bundu”, Wy-
emeryci samotni, skrzywdzeni nato- brano nowy zarząd. a członków włą-  miast będą emeryci, posiadający ro-
dzinę. Przepis ten wejdzie w życie z
dniem 1 kwietnia r. b

Kte płaci za służbę
domową?

Pomimo różnych wersyj, doty-
czących składek ubezpieczeniowych,
pobieranych od służby domowej, kwe!
5Ца ta nie została jeszcze rozstrzyś:|
nięta.

Bez względu na wysokość opłat,
które zostaną wprowadzone przy
ubezpieczeniach służby domowej,|
jest już obecnie pewne, że w więk-
szości wypadków przymus opłacania
składek obciąży całkowicie praco-
dawców.

Jak wiadomo bowiem, na podsta-
wie rozporządzenia Min. Opieki Spo-
łecznej, opartem na minimalnej gra-
nicy dziennych zarobków, pracodaw
cy ponoszą w całości składki za tych
ubezpieczonych. którzy zarabiają po
niżej 2 zł, dziennie.
MW ten sposób pensje służby domo-

wej wraz z doliczonemi do nich kosz
tami utrzymania i mieszkania, jako
nieprzekraczające przeważnie 60 zł.
miesięcznie, należeć będą do u-
posażeń, od których składki płacą
pracodawcy.

Stłuczone szyby
w „Kurjerze Porannym".

Z Warszawy donoszą:

W niedzielę około godz. i0 wie-

czorem nieznani sprawcy stłukii szy-

by w „Kurjerze Porannym", posił-

kując się kawałkami ołowiu, które

rzucono z przeciwległej sirony uli-

cy. Wartość stłuczonych szyb wyno-

si około 500 zł. Wszyscy sprawcy

czono, jako sekcję do „Bundu.
Komuniści, dowiedziawszy się o

Czechosłowacja

Od dwóch dni banki wstrzymują
się od dokonywania tranzakcji koro-
nami czeskiemi, której kurs ziesztą
spadł w ciągu wczorajszego dnia ©
25 proc. poprzedniej wartości (za 10
kor, czesk. żądano 22 zł., płacoro 20
zł.). Zniżka ta pozostaje w związfłu:
z doniesieniami z Pragi czeskiej o|
mającej zapaść w najbliższy ponie-
działek uchwale rady ministrów w
sprawie nowego planu gospodarcze-
go. Zasadą planu mą być zerwanie z
gospodarką deflacyjną, oraz cbniże-
nie wartości korony czeskiej o 20
procent. Jak widać tedy, ku's jaki
korona czeska osiągnęła w bankach:
przekroczył nawet o.5 proc. spodzie-
waną obniżkę urzędową ;

Sprawa nowego planu gospodar-
czego jest w Czechoscłowacji przed-
miotem żywego zainteresowania, a
nawet popłochu. Zdenerwowanie bu-
dzą pogłoski o zamierzonej ;akoby
„inflacji”. Faktem jest, że rząd cze-
chosłowacki zmierza do przewarto-
ściowania siły kupna korony czeskiej
zagranicą do jej wartości w kraju, a
to dla ułatwienia eksportu. Siła kup-
na korony wewnątrz puństwa pozo-
stanie niezmienioną, a więc realna
wartość zarobków i płac zmiavie nie
ulegnie.

Pokrycie banknotów złoiem ob-
niżone zostanie z dotychczasowych
35 proc. na 25. Bank Narodowy bę-
dzie miał dzięki temu możność do-
starczyć gospodarstwu potrzebnych
kredytów. Kredyty te udzielane będą
za pośrednictwem t. zw. instytutu
redyskontowego. którego utworzenie  do kostnicy szpitala, zaś woźnicę

Lewinsona aresztowano. — zbiegli,

Trąd jest chorobą trudno ule-
czalną, a kuracja, w szczęśliwych
wypadkach. trwa bardzo długo. Cho-
rzy uskarżają się na dusznośc i pora-
żenie nerwów czuciowych w kon:
czynach. W! dalszem stadjum rozwi-
jają się guzy i pęcherze na skórze,
poprzedzane przez uporczywe swę-
dzenie. у

Charakterystycznem objawem
przy zapadnięciu na trąd jest t, zw.
Iwi wyraz twarzy. Zmieniają się
wtedy rysy, nos puchnie, a spojrze-
nie staje się niespokojne. Lekarze
rozróżniają dwie odmiany trądu:
skórny i nerwowy. Oba są jednako-
wo trudne do wyleczenia,

Co do historji trądu. jest jedna z
najwcześniej zidentyfikowanych cho-
rób, a obszerne jej opisy możemy
znaleźć w  Staryrh Testamencie.
Trąd panował w całej Europie zwal-
czany przez uczestników wypraw
krzyżowych. W Polsce. w Niem-
czech i we Francji wygasł przed kil-
kudziesięciu laty, Obecnie wystę-
puje jeszcze w Szwecji, Norwegji, na
Lotwie, w okolicach Petersbu.ga, w
Hszpanii i w Rumunii.

ują żydów.
rozłamie rozesłali wszystkim człon-
kom nowego zarządu wyroki śmier-
ci, zmobilizowali jednocześnie bojów
kę, która obchodziła ich mieszkania i
dokonywała samosądu. Większa gru
pa terorystów, licząca około 100 o-
sób, wtargnęła do mieszkania Stani-
sława Pesnera przy ul. Leszno 76 i
zdemolowała całkowicie urządzenie.
Dopiero pomoc policji wyratowała
Pesnera z ciężkiej opresji.

Dalszy ciąg awantur spodziewa-
ny, gdyž „Bund“ postanowił obsa-
dzić wiele placówek swoimi ludźmi,
Patrole bundowskie będą pilnowały
sklepu Dawida Wastersztanda (Świę
tokrzyska 1) oraz kilka sklepów przy
ui. Elektoralnej. W, czasie awantur
policja zatrzymała 35 osób, które
przekazano policji politycznej,

 

 

obniża
wartość swej waluty.

stytut ten wyposażyć w 1 i pół miljo-
na koron czesk, kapitału, ktory zo-
stanie powiększony wkładami insty-
tucyj łinansowych, zakładów ubez-
pieczeniowych i t. p. Instytut udzie-
lać będzie kredytów na papieiy pań- .
stwowe do wysokości 90 proc. war-
tości kursowej. Oprócz tego skarb
zamierza pokryć deficyt z roku 1933

centowem oprocentowaniem 1 trzy-
miesięcznym terminem spłaty, Bony
te można będzie eskontować w Banl
ku Narodowym.

Cały ten kompleks gospodarczych
finansowych i walutowych zaiządzeń
ma być uskuteczniony w najbliższym
czasie, gdyż każdy zmarnowany ty-
dzień oznacza miljonowe
zwłaszcza dla czechosłowackiegó

cję planu rządowego spodziewają się
czechosłowackie koła gospodarcze

walki z kryzysem i bezrobociem.

Przedsię

władz administracyjnych o zezwole-.

nej tancerki
Becker.
dzielenie wizy Józefinie Becka: zo-

murzyńskiej Józefiny

gdyż Komisarjat Rządu uznał że
występy jej nie przedstawiają  spe-
cjalnej wartości artystycznej i wo-
bec konieczności stanowi dalszy ważny punkt planu

rządowego, Minister skarbu chce in-
zy nie zasługują na- specjalne popar-
cie,

emisją bonów państwowych z 4-pro- :

straty,

handłu zagranicznego. Przez realiza- -

uzyskanie nowych sł i śwodwów dla

WADEWGBIZPCHGPED WGYCZOWIDGD
Į przyjada Józefiny Becker.

iorcy widowiskowi w.
Warszawie po raz drugi wystąpili da .

nie na przyjazd do Polski osławio- .

Jak wiadomo, prośba o u-.

| : : 3
jstała już raz załatwiona odmownie, -

ochrony kiajowe-.
$o rynku pracy tego rodzaju impre-   



 

SPORT.
Po mistrzostwach piłki siatkowej. bynajmniej A. Z. S. robić, przykrości,
W. Poznaniu odbył się turniej pił- ale fakt poznańskiej porażki bierze-

ki hiatkowej o zimowe mistrzostwo my jako przykłąd mylnej polityki
Polski. Turniej ten zgromadził naj- władz gier sportowych które muszą
lepsze zespoły całej Polski. mieć przecież jakąś kontrolę nad

Wiino reprezentowane było przez drużynami wyjeżdżającemi z Wilna,
A. Z. S$. Drużyna akademikow zajęła bo w turnieju jak toruńskim, kra-
ostatnie miejsca, co jest pizykią nie- kowskim czy poznańskim drużyna z

spodzianką, bo liczyliśmy, że A.Z.S. Wilna prócz reprezentowania barw
nieco godniej zaprezentuje w Pozna- klubowych, reprezentuje ponadto
niu sport wileński. Trzeba tuta, przy- cały sport wileński, a ta już nakłada
pomnieć, że wiosną 1933 roku w tur: dość poważne przecież obowiązki.
nieju w Toruniu Wilno zdobyło wice-, Hokeiści Ogniska K. P. W. jadą do

mistrzostwo Polski, a teroz zdegra-, Rygi.
dowane zostało aż na ostatnie miej-,
sce.

Drużyna A.Z.S. przegrała wszyst-
kie spotkania, Przed nami znalazł się
nawet Białystok, który wyśrał z
MR Z8. 1558, 7:15 1.15:13.

Zachodzi więc pytanie, dlaczego
wilnianom w Poznaniu tak się nie
'udało. Wiina leży w tem, że A. Z. S.
pojechał w bardzo słabym składzie
bez uczniów.

Uważamy: że w przyszłości, jeżeli
ułożenie silnego, rzeczywiście repre-
zentacyjnego składu nasuwa szereg

stolicy Łotwy odbędą się dwa re-

strzem Wilna Ogniskiem K. P. W.

wypisane: a więc wyjazd nastąpi na-
pewno.

trudności. to wogóle lepiej nie je- mieli 25
chać. turniej hokejowy w Wiilnie,

Przecież tę drużynę, ktora wal-, Uczniowie Warszawy chcą grać
czyła w Poznaniu, pokonają kolejno z Wi
wszystkie inne zespoły pozostałych |
klubów. wy chcą jakoby rozegrać mecz to- zydowskie, zagrażające

Nie warto więc
występować na szerszą arenę z dru:|

wprzyszłości warzyski z hokeistami Wilna.

|

W. najbliższą sobotę i niedzielę w handlu i rzemiosła z rąk żydowskich, dając

wanżowe spotkania hokejowe PO“ robotnysh Polaków. Do celu tego chce
między reprezentacją Łotwy a mi- „Samopomoc gospodarcza” dążyć przez na-

Wilnianie wyjadą zWiina w pią- żydowskich i propagowanie kupna tylko u
tek. Kierownikiem ekspedycji jest Polaków. jednocześnie inłormują- - społe-

prof. Weyssenhoff. Paszporty są już czeūstwc o firmach żydowskich podszywa-

Hokeiści szkół średnich Warsza- plastycznie obrazującego niebezpieczeństwo

NEIENNIE MICHRORI

PE.З Wyrafinowana zemsta
odpalonego kochanka.cza', którego 1.numer ukazał się w styczniu

r. b. zasługuje ze wszech miar na uwagę.

Przez swoje naczelne hasło „Bez pelskich

wydawnictwa w tej dziedzinie. Aczkclwiek | pracowuja7 СЫ й > w pewnej wiedeńskiej firmie
nie ujmuje on gruntownie kwestji żydow-

skiej, pzdchodząc do niej tylko ze stano-

wiska $ospodarczego i podzjąc jedynie je-

den rodzaj walki z tem naszem niecomaga-

niem spcłecznem, to jednak przez obrazo-

wanie połeczeństwu klęski  gospcdarczej,

przyczynia się do utwierdzania piacówek

polskich w zagrożonych okręgach. Ma ona,
na celu wyswobodzenie naszych miast czyli!

lesne niedomagania wzroku
dokuczliwe bóle stawowe,

Kilka tygodni temu wystąpiły objawy
gnicia naskórka przy środkowych palcach u
obu rąk dziewczyny. Przywołany lekarz nie
umiał stwierdzić przyczyny postępującej ta-
jemniczej choroby, wskutek której Marja

R. przechodziła coraz częstsze ataki, wy-

wołujące zupełny zanik wzroku i długotrwa-

jące omdlenia. Dwie jej koleżanki biurowe,

które ostatnio pracowały późnym wieczo-

Tą drogą TEM w firmie, by w godzinach pozabiuro-

|jwych dokóńczyć rocznej inwentury, zauwa-

tem samem pracę i chleb wielu set! om bez-,

woływanie do bojkotu ekonomicznego sfer

jących się pod chrześcijańskie.

myśli wspomniane pismo, że uda się w na-
Zaznaczamy przytem, że pierw: szem państwie rozwiązać kwestję żydowską ŻYłY, że maszyna do pisania ich koleżanki

sze mecze rozegrane w Wilnie za- ; zagadnie bezrobocia wśród polskich mas.| posiadaia parę klawiszów fosłoryzujących w
kończyły się zwycięstwem Ogniska. Aczkolwiek nie podzielamy zdania, że jedy- | ciemności i doniosły o tem odkryciu dyrek-

Po turniejn w Rydze będziemy nie drogą bojkotu możemy dojść do wyswo-, SJi, która zarządziła zbadanie tego tajemni-
lutego międzynarodowy bodzenia Polski z obcych elem=ntów, to czego fenomenu. Stwierdzono wówczas, że

iosioryzacja klawisza pochodziła od sub-
stancji trującej, podobnej do mieszanek che-

micznych, używanych przy zegarkach, któ-

'jednak musimy z zadowoleniem stwierdzić,

że walka o polskość naszych miast zyskała

"na sile przez wydawanie pisma rzeczowo i
rych tarcza promieniuje w ciemnościach,

zwłaszcza naszym „Dotykając często „zatrutych“ klawiszów,

miastom. Toteż polecamy wszystkim zapo- | Marja nabawiła się powolnego zatrucia ca-

Warto więc dołożyć starań by znać się z tem wydawnictwem, które nie- „łego oržanizmu, Podejrzenia padły na 43-

żyną słabszą, mając w Wilnie daleko mecz młodzieży szkolnej doszedł do wątpliwie okaże się wkrótce bardz» poży-,letniego urzędnika firmy, chemika Józeła
lepszych graczy. | skutku.

Sytuacja ta wynikła z tego, że | Wilno ma przecież pierwszorzęd-
Kopoźwę, który swemi oświadczynami na-

|rzucał się od pewnego czasu młodej kole-

tecznem. 5.

A. Z. S. zdobył tytuł mistrza Wilna nych graczyw szkołach, to też spot-|władze sportowe młodzieży szkolnej żance. Kopoźwa, niskiego wzrostu garbu-
w Pera nieco okolicznościach od kanie Warszawa — Wilno naieżało-
tych»
wyjazdu drużyny do Poznania. ściągając tysiące widzów.

Nie chcemy w danym wypadku Rzucamy więc inicjatywę,

BAELBA TNTNIKDTIRASERGO

; TEATR - KINO UWAGA.

by|całe sportowe Wilno.

 

Od dziś ceny miejsa na wszystkie seanse: Cały Parter 54 gr. — Cały Balkon 35 gr.

rozpatrzyły ofertę uczniów Warsza- sek, nie mógł się pogodzić z odmową dziew-
óre istniały w przededniu by do bardzo interesujących imprez, |wy, wyznaczając na najbliższy ter: czyny i jak sam się przyznał, chciał się

min mecz: na którego odbycie PERTH trując biedną Marję.

 

UWAGA.

Młoda wiedenka, Marja R, którejro- ' wokandzie ,
Warszawie. Lawę oskaržonych zajęli) й +. , dzice zamieszkują w Brnie, w Czechosłowa- | Е U с Т

miast mie masz Polski" stanął on od:azu na ‚ сй, dziwnym cudem uniknęła śmierci, fukiejz adw. Stefan Piłsudski 1 Stanisław
froncie walki z zalewem żydowskim w NA" | wyszukanem okrucieństwem prżygolowywa! Brudnicki, obwinieni o urządzenie

szem państwie, pomnażając i tak już liczne | dla niej odpalony : konkurent, Dziewczyna nielegalnej loterji. Oskarżeni byli

„atwo
 

Loteria na setera.
Niezwykły proces znaiazi się na nikowi Brudnickiemu. Sprawa trafi-

Sądu Okręgowego w ła do sądu starościńskiego, który
wymierzył oskarżonym grzywny pie
niężne. Skazani odwołali się do sądu
powszechnego, dowodząc swej nie-

| < , winności,
kierownikami klubu miłośników se- Sędzia Semadeni zbagatelizował

| handlowej, mieszkając wspólnie z krewny: tera angielskiego. /W roku 1932 je-
mi, którzy od pewnego czasu zauważyli,że den z członków klubu podarował klu

oddana im pod opiekę Marja coraz bardziej $OWi chorego setera. Kiedy szcze”,
zapadał: na zdrowiu i bez powodów wyślą- niak został wyleczony, zarząd klubu „la obliczona na zysk.
dała coraz gorzej. Skarżyła się ona na bo- Zorganizował loterję fantową. Seter

bęzsenność i- przypadł jednemu z członków klubu,
|który go zabrał.

'bowy w Kowlu, przechodząc
| śmietnika,
mujący loterję na seterka,

 

|jednak tę „loterję“ i po wywodach
adw. Jarosza uniewinnił adw. Pił-
,sudskiego, uznając, że loterja nie by-

W, rok po loterji kontroler skar- 6 i e į d a

koło| WARSZAWA. (Pat). Giełda. Dewizy:
anons, rekla-| Beigja 143,60 — 123,91 — 123,29. Holandja

Kontro- | 356,80 — 357,70 —335.90. Gdańsk 132,90 —
175,33 — 172,47. Londyn 27,00 — 27,14 —

zauważył

ler, gorliwy służbista, powziął podej-|
ь z 20,66. > @ — BE

rzenie, że klub nie uzyskał pozwole- 1540 Z 24 bada BF
nia na loterję, i 1 tėprzesłał anons do| Szwajcarja 171,50 — 17193 — 171,07. Wło-
Warszawy celem podjęcia dochodze-, shy 46,66 — 46,80 — 4656. Berlin w wbro-
nia. Władze warszawiskie potrakto- PoPa kd

wały sprawę TOwnie poważnie i PO | wiana 41,75 — 41,80. Konwersyjna 57,75 e
kilku miesiącach powstało oskarże- | 57,50. 5 proc. kolejowa 54,75. 6 pruc. dola-
nie, skierowane przeciwko adwoka- j'owa 66. Dolarówka 53,50 — 53,75. Stabili-

SE . р 4-3 |zacyjna 56,50 — 56,25 — 56,50 —. drobnetowi Stefanowi Piłsudskiemu i skarb | 56,75, As oras Li, Z: ziemiakiec 500 8 DOE.
| warszawskie 54,13 — 53,75 — 54,13.

Akcje: Bank Polski 86 — 65,75 — 86.
Cukier 15.50. Węgiel 13,50. Lilpop 11,30 —

РогусгКа

 

DRUKARNIA

 

  

D i D 11,20. Starachowice 10,50 — 10,40, Набег-

R| INTROLIGATORN A| Rd el Tengenciaоаа
UJ A. TWIERLNÓSKIEGOJU| | Ruoei 463-467
KĘ mostowa Nr.i Tel. Nr.1244 # К Ё “ч1 | — Preyimuje I RSETOWAROWA

zamówienie na wszel- w Adg1$ Pioog
i kle roboty drukarskief l za 100 kg. parytetWilno,

| 1OKÓLNIKI, eny tranzakcyjne: Żyto I st. 16, IL st.
0 AC p 0 14,62. Jęczmień „na kaszę zbierany 13,65 —
P - Р 14,65. Gryka zbierana 20,15. Mąka pszenna
R ZAPRO- BILETY 4/0 A luks. 34,75 — 35. Mąka żytnia 55

SZENIE|WIZYTOWE, R proc. 25.
Aj arisze. KSIĘGI. A Ceny orjentacyjne: Pszenica zbierana
w 21 — 22. Owies st. 13 — 13,50, zadeszczo-

i różne książki do OPRAWY w ny 12 — 12,50. Mąka żytnia 65 proc. 20 —
у сетпу КопКигепсу|пе,В Y 2$,25 žytnia sitkowa 17 — 17,25, żytnia ra-

zowa 17,50 — 18.
Otręby, kasza i inne — bez zmian.

BATERVTSS UNIROSSRRKT GDKRBZWDSNEREOCA

Biuro Pošrednictwa Pracy
przyWilefiskoNowogrėdzklej Izble Lekarskiej

broczynny.
— 7эаоту: Niech go

pan cfiaruje zakladowi 

roli

SALA MIEJSKA

 

Ostrobramska 5 NA
| SCENIE:
| TATE ы

' DZIŚ REPREZENTACYJNA
; PREMJERA
| w 2-ch KINACH
CY Wszechświatowo siynna wytwórnia „SOWKINO* w

Moskwie wyprodukowała potężne arcydzieło, którego
| dotąd żadna wytwórnia nie była wsłanie stworzyć.

Swiat nia widział jeszcze czegoś podobnego

 

gł

 

Ё Sztandarowy przebój kinemstografji Sowieckiej
; Swietny nadprogram.

 

 

 

| o БАНЫНЬ

ki KINO - NOWE DZIŚ. Najweselszy program sezonu. Dwie godziny
bezustannego śmiechu. Wspaniała, Iskrząca slę Kumos

CAJINO ram I dowe!pam najnowsza sz*mp:ń ka komedjla p. t.:

: Humor. Dowcip. Pikanterja,
| ul. Wielka Wielki nadprogram. Początek seansów od godz. 4 pp.

| I

c"a DZIŚ. FILM NAD FILMY

w najnowszem arcy-
dziele, o którem mó-

с
 SEPASZTWŁок

Ы

LB|
wi cały świat

L
 

- PLACE do sprzedania
w śródmieściu

przy ul. Zawalnej róg Poznańskiej
у 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 Roiniczo-Przemysłowego

  

 

 

Uprasza silę o przybycie na początki seansów punktualnie o godz. 4, 6, 8 I 10,15.

FREDRICK MARCH
Wielki lotniczy dramat z frontu zachodn, Udział bierze 3,000 samelotów. Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

«PRZYJACIEL z LIDY»

„PAN“ i „RO X Y*<* jednocześnie

„ORŁY NA UWIĘZI”

ŁYGIN=
Bilety honorowe

arcywesola komedja
w I akcie.

 

t bezpłatne nieważne.

 

NIEZNAJOMA?

ECTS

z Y

(AINEQA |SA
zgubiono w sobotę wie-
czorem w okolicach Zie-
lonego Mostu, Mosto-
wej, Antokola.
za wynagrodzeniem Za-
niemeńska 1 m, 2.

428

Odnieść |

BERC"TERCSYOW CLOWSIZOWEIETO

| Mieszkania |
i I pokoje

Mizszkanie,
alb domek

3 pokojowy na Antokolu
poszukuję od 1-g0 mar-
ca. Zgłoszenia do „Dzien=
nika Wileńskiego” sub
„Antokol“. gr.2

Przegląd plęknych koblet! Maraton tafcal Skandal na Nancingul

W sobotę I niedzielę od g. 12-ej.

 

Mariena Dietrich
Pieśń nad Pieśniami

Reż. genjalinego H. Mamouliana.›

 

Poszukują mieszkania
z 3 pokol z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia
do Adrrinistracji „Dziene
nika Wileńskiego” pod
„Centrum“. gr4

ERSTDIMDDA

Trafna odpowiedź.

Pan Teofil Kolas'ński
pożyczył sobie od swe:
go przyjaciela stary, za-
tłuszczony kostjum szo-
ferski i poszedł na re:
dutę.
Przy wejściu bileter

ogłasza konkurs na zastępcze sta-
nowisko lekarza Pogotowia Ratun-

kowego miasta Wilna
Składanie podań oraz bilższe Informącje w Kance-
larji lzby Lekarskiej (Wileńska 25 — 8) do dnia

28-11-1934 r.
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TOWARZYSTWO PRZEM. BUDOWLANE
„GNIAZDO POLSKIE" z o. odp. w Wilnie.
Niniejszem podaje się do wiadomosci osób,

pragnących dojsć do posiadania własnego dachu
naa głową, kosztem najniższym,
najdogodniejszych w
związku z wyiialezieniem

na warunkach
czasie najkrótszym, że w

przez znaną La terenie
n. miasta firmę techniczną nowego systemu bu-
downictwa ogniotrwałego odpuwiadającego
<szelkim |"wymaganiom współczesnego postępu
techniki budowlanej, kalkulującego się zaś nie
drożej od łatwopalnego i małotrwalego drzewnego
-- zaprojektowane zostało założenie to» arzystwa
„rzemysłowo-budowlanego,
perwszym rzędzie zaopatrzyć we wiasne

mającego za cel w
domy

swych czionkow, a następnie budować takież i
d!a osób postronnych. Podstawą do maksymalnego
zredukowania acsztów własaych każdego z człon-
A0w na cel budowy domu służyć mają poważne zy-
ski z założonego w tym celu przedsiębiorstwa prze-
snvsłowego, zacezpieczonego patentem i bezkon-
kurencyjną tanicścią przedmiotu produkcji o bez-
względnie zapewnionym zbycie. Liczba członków
*owąrzystwa 1%) osób. Udziały po zł. 300 w 12
ratach mies. po zł. 25, W najbliższym czasie od-
będzie się pierwsze informacyjno - organizacyjne
zebranie, o dniu, czasie i miejscu którego nastąpi
oddz. powiadomienie. Narazie dowiadywać się
mcžna p. a. ul. Moniuszki 30 m. 4 (od. 5—7).
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— Czego pan tu chce?
— Jakto czego? Przy

szedłem na redutę. To
moje przebranie.
— Kostjum szoferski

to n'e żadne przebranie
— To zal-žy. Dia mnie

tak. Ja nie mam wcale
auta.
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Przybłąkał się
plesek—foks, Zakretowa
7 m. 25. Po 7dniach psa
będę uważał za swoją
własność. 429

Przybłąkał się pies
„Seter” — czarny, duży

 

Ta'a ska 8—20. 433
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Ta sama,

Jaka rieporiądna panien-
ka z clebie. Widziałam
przed peru tygodniami u
ciebie dziurę na poń-
€zosze, n dziś znowu.
— Aież cloiuchno, jak

możesz €oś takieqo mó-
wić. To przęcież ciągłe
ta sama pończoszka,

9929030

(itę  wyjetieć
na wieś w okolice Wil-
na na parę tygodni Wy-
magania: utrzymanie, po-
kój oddzielny z poście-
ią I bielizną Oferty z
warunkami skierować do
Dziennika  Wiieńskiego
dla emerytki. 431

Ocena ob.azu,

Artysta - malarz Bsz-
graiski: Ten obraz chcę

dia ociemniałych.

RARAARIRE
Dobrym sercom na-
szych czytelników połe-
сату nieszczęśliwą Ana"
stazję Łuxaszewiczową
znajdującą się w skraj-
nej nędzy wraz z małem
dzieckiem. Obecnie znaj-
dują slę w Domu No
ciegowym  dls Kobiet,
Łaskawe oflary prosimy
składać w Administracji
„Dz. Wil.* lub pod jej
adresem w Domu No-
elegowym. gro

 

Wdowa po urzędniku
magistrackim, znajdują-
ca się w okropnej nę-
dzy wraz z 3-giem dzie-
ci prosi o jakąkolwiek
prace, lub pomoę ma:
terjalną.  Antokol 134
m. 2. Ofiary składać w
Adm. „Dz. Wil" pod „A.*

 

Polecem osobę w śred-
nim wieku bardzo uczci-
wą łagodnego usposo-
blenia, inteligentną, w
charakterze pielęgniarki
zarządu domem, opieki
dzieciom Dąbrowskiego
7—1 od 11—2-ej grl

ооwaze
Wyścigi.

Po egzaminie szołer-
skim Apfelbaum I Apfel-
dutt obmyślają samo-
dzielne tury.

— Zwożę się z tobą—
mówi Apfelbsum — że
przejadę z Krakowa do
Rzeszowa 1 nie zboczę,
an! o centimetr wozem.

— Nonsansi Trzymam
zakład.

Poszło 0 kosz wina,
Dla  kentrcii wysłąno
Nichtmachera.

Po 10 godzinach wró:
clli z Rzeszowa.

— Apfelbaum wygrał.

— Wykluczone— mówi
dak on to ro-

bit

— Jechał pociągiem?

| PRACA |

 

Młoda pr 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.

Mioda Intellgenina pa-
nienka przyjmie wszel-
ką uczciwą pracę, Ad-
res w administraeji pi-
sma. —4gr

NAWA |

Midrzycielka
wychowawczyni wyjedzie
do dzieci lub w mieście.
Świadectwa b. dobre.
Referencje poważne. Ad-
res: uł. Wielka 27—3 od
12 do 2-ej p.p. gro

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warnn-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. Mcże
na wyjazd. Adres w Adm.
„Dz. WIL“ lub łaskawe
cteriy pod „Syn urzęd-
nika“, —2 gr.
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M ZWIERZYŃSKIEGU
Mostowa ul. Mr.1.

Telefon 12-44.

CERY Kiskis

266656804
f: zaut. Montwiłłowski 15 w godz. 5—7 wiecz.
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ńzieje powstania lidzkiego.
wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Monczuńska więc znalazła się w obcem mieście bęz przytułku.
krótce jednak przed młodą sobietą otworzyły się podwoje  kotelu
Lambert, tulącego wszystkich polskich tułaczy. Monczuńską znalazła się
pod opieką hu. Czartoryskich. W Paryżu spotkała wielu znajomych z
powstania lidzkiego, ;ak Henszi», Poradowskiego — Ostrogę, oraz księ-
dza Horbaczewskiego. Zył z odprawiania Mszy św. i pilnowania umar-
łych. Potem wyjechai do Ameryki, gdzie może dotąd żyje, bo był wów-
czas bardzo miody...

Henszel, odbywał studja medyczne i praktykował następnie, jako
lekarz, W roku 1870 brał udziai w wojnie trancusko-pruskiej,

Zanim się Moncęuńska do hotelu Lembert dostała — udała się była
pod opiekę księdza Jełowieckiego, który chciał z niej uczymić zakon-
micę. Zaledwie się temu, dzięki opiece ks. Adamowej z Sapiehów Czar-
toryskiej, oraz hr. Karolowej Przezdzieckiej oprzeć zdołała. Ostainią po-
znała Monczuńska w hotelu Lambert.

Piękna Pani zrobiła propozycję młodej tułaczce pozostania przy jej
<órkąch, kilkunastoletnich pan'enkach. Środki Monczuńskiej były już
wyczerpane, nie chcąc więc nadużywać gościnności ks. Czartoryskiej,
chętnie przyjęła propozycję hr. Przeździeckiej, która, ściskając ją ser-

ie wyr ; — „przysiężam, iż ci siostrą będę". — I była nią
istotnie przez lat 37. Nie rozłączały się z sobą nigdy, aż do dnia śmier-
ci hrabiny, która przed zgonem zapewniła swej przybranej siostrze i dłu-
goletniej towarzyszcze możność dalszej egzystencji.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.
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 zatrzymał go.

Hr. Karol Przeździecki, byi potomkiem owego pułkownika Przeź-
dzieckiego, znanego w 1831 r., właściciela skonfiskowanych podówczas
za udzaił w powstaniu Smorgoń. Żona jego była córką generałą Lach:
mana, który, wedle Puzyrewskiego, uczęstniczył w zdobywaniu War-
szawy w 1831 r.

Matka jej jednak Paszkowrka z Wołynia wychowała córki w da-
chu polskim. Obie były katoiiczki. Jan Lachman, prędko się tozwiodł,
żeniąc się powtórnie z Badeniową, z domu Potocką. Córke z lego mał-
żeństwa cudnej piękności, poślubiła następnie Rogera Raczyńskiego.
Hr. Karolowa Przezdziecka, byia również bardzo piękną i dobrą ko-

„ bietą. Jaśmiała na dworze cesarzowej Eugenji. Żyła w naiwykwuntniej-

: stała.

szem towarzystkie. Hołdy jedrak światowe nie skaziły jej polskiej du-
szy. Zmaria w Czarnym Ostrowie, na Podolu gdzie też pochowaną zo-

Majętność ta dostała się Przeździeckim, po kądzieli. Dziś, nieste-
ty w obcem znajduje się ręku.

IWiśród portretów rodzinnych w Czarnym Ostrowie Monczuńska wi-
| działa portret kobiety, z następującym nadpisem: „Z. Przeźczieckie; uro-

dzona, córka Radziwiłła, wnuczka Ogińskiego, prawnuczka Wiśniowiec-
kiego, żona Czartoryskiego.

Teodora Monczuńska, po śmierci przyjaciółki nie chciała juz wra-
cać do kraju... Zajrzała tylko do Szawer, gdzie pochowała matkę i osiad-

| łą w Krakowie, otoczona czcią ludzką i śronem wybitnych przyjaciół i

DrukarniaA.Zwierzyśrkiego,Wilno,

znajomych
ROZNZIAŁ XV.

Uwięzienie i wygnanie Krystyny Narbuttowej. Śmierć Teodora Narbutta,
dziejopisa Litwy. Powrót i zgon jego żony, Pogrzeb w Szawrach. Śmierć

Ludwikowej Narbuttowej.
Ucieczka Monczuńskiej po powstaniu, nie przeszła bezkarnie dla

„Mostowa Nr, 1,bo Aasigya aj
„aKBLIOTE/0BLLCKĄ

  

— Wsiydź się, Jadziu, przeznaczyć na cel do-
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  стненщ  UAIALSAKŲ

jej matki, Na sędziwą niewiastę nowe zwaiily się gromy, Każdą inną ko-
bietę złamałyby niewątpliwie -- jej dzielna natura wszystklim się opar-
Da Įciosom.

Pewnej nocy, nagle, porwano ją z łóżka,
ubrać się należycie i boso,
" w Lidzie,

| Okazuje się, iż ktoś dał zsać władzom, iż w Szawrach przechowuje
się zakopana w ziemię armatka, oraz znaczna ilość prochu © czem
Narbuttowa wcale nie słyszała rawet. Po śmierci Ludwika, gdy obce,
nieprzyjaźne nam wpływy, coraz silniej na lud oddziaływać zaczęły,
dawny, rodzinny niemal stosunek Szawer — dworu ze wsią, psuł się
stopniowo. Denuncjacja 0 armatce z włościańskiego pochodzić musiała
źródła.

Krystynę Narbuttową, poddawano w więzieniu surowej indagacji
Badano w nocy, prowadząc przed komisję śledczą, wpadano niespodzie-
wanie do celi, zadając różne pytania, łapano za słowa, działano postra-
chem i męczono w rozmaity -posób. Chorą silnie matkę, znalazłą w
szpitalu więziennym przybyła z Wilna córka, Joanna Kuncewiczowja.

Krystyna Narbuttowa wytrzymala wszystko. Nie wymknęlo jej się
żadne nieostrożne słowo. nie wydała nikogo, nie zdradziła żadnej
(fajemnicy.

Rozgniewany sędzia śledczy, zakrzyknął: — „Powiesić ją, ię mat-
kę buntowszczyków! Widaćz ;cj oczu, iż nic nie powie... No, stara g0-
tuj się na šmierėl...' — `

v nie dając nawet czasu
bez pończoch pociągnięto do więzienia
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