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(oschodnio-chliską,
BERLIN. Pat. W-g otrzymanych tutaj doniesień, w mu-

kdeńskich kołach japońskich oświadczają, że rząd man-

dżurski, przekonawszy się o bezcelowości rokowań z So-

wietami o nabycie chińskiej kolei wschodniej, zdecydował
się skonfiskować ją na podstawie ustawy o obronie su-

werenności państwa mandżurskiego, która ogłoszona ma
być po koronacji cesarstwa Pu-vl.

„wobec wypudk
Wypadki austrjackie w Świetle

komunikatu oficjalnego.

 

SYTUACJA w AUSTRII
ostateczna lktldocjn rewolty i uspokojenie, — Stanowisko zatraniey |

w austrjackich,
Stanowisko mocarstw wobec
wypadków: austrjackich.

Jak Sowiety i Japonja
gotują się do wojny.

Przemysł sowiechi gorączkowo pracuje dla armji. '

Moskwa (Centropress).
mówienia komisarza wojny Woroszy
łowa, wygioszonego na zjeździe ko-
munistycznej partji ZSSR wywnio-
skować byto można, że reierat tego
dostojnika sowieckiego sciśle opra-
cowany był w porozumieniu z rete-

" ratem komisarza ciężkiego przemy-
słu Ordżonikidzego. Woroszytow też
w czasie wygłaszanią swego przemó-
wienia stale zwracał się do „towarzy
sza Sergo', jak nazywa Ordżoniki-
dzego — i podkreślał co ciężki
przemysł wykonał w.ostatnim okre-
gie międzykongresowym dia armji
czerwonej i co armja jeszcze od cięż-
skiego przemysłu wymaga, Dowodzi
to, jak ścisły związek istnieje po-
między przemysłem sowieckim a ar-
mją czerwoną i jaką uwagę zwraca
się w ZSSR na tę współpracę.

Referat Woroszyłowa jest nadz-
wyczaj wymowny i ważny. bowiem
ma tym dygnitarzu sowieckim ciąży
gała odpowiedzialność za losy so-
wieckiej obrony.  Woroszyiow jest
przekonany, że zasadnicze zadania
technicznej rekonstrukcji armji so-
wieckiej zostały obecnie rozwiąza-
ne. Tak n. p. w roku 1920 — powiada
„Włoroszyłow — armja czerwona mia-
ła tylko КИКа tanków, dziś posiada
ich dostateczną ilość, W roku 1930
— ciągnął dalej komisarz wojny —
mieliśmy artylerję pozostałą z woj-
ny imperjalistycznej za caratu i czę-
ściowo przez nas wybudowaną w u-
biegłych latach, Nie była to artyler-
ja zła, ale nie mogła dorównać arty-
łerji współczesnej państw obcych.
Mieliśmy bardzo mało ciężkiej oraz
tankowej i przeciwtankowej arty-
lerji. W ostatnim czasie poczęliśmy
wyrabiać cały szereg nowych broni
według najnowszych wzorów i wy-
konano dużo w kierunku moderniza-
cji dotychczasowych systemów. W
roku 1930 armją czerwona wyposa-
żona została już w kulomioty i szyb-
kopalne karabiny. Ale nie mieliśmy
rozwiniętej produkcji nowych syste-
mów broni, nie było wcale kulomio-
tów tankowych i lotniczych, nie mie-
liśmy własnych kulomiotów  prze-

siadamy wystarczającą ilość karabi-

|

Z prze-|nów ręcznych i maszynewych, tan-
kowych i przeciwtankowycih, lotni-
czych i przeciwlotniczych. W roku
1950 nie mieliśmy też costatecznej
ilości środków chemicznej obrony.
Nasz przemysł chemiczny kulał na
cztery nogi. Obecnie posiadamy sil-
my przemysł chemiczny, ale wyma-
gamy od komisarjatu przemysłu aby
przemysł ten jeszcze bardziej się
rozwinął, O siłach powiet:znych Wo-
roszyłow powiedział następująco:
Dosyć dobre lotnictwo mielismy już
«w roku 1930, Ale to co mieliśmy
przed trzema laty nie mogło nas za-
dowolić obecnie. Mieliśmy zbyt dużo
samolotów_ wywiadow., nie dlatego,
żebyśmy samolotów tych potrzebo-
wali, ale innych rodzajów samolotów
wówczas nie potrafiliśmy wyrabiać.
Samolotów  bombardujących wcale
nie posiadaliśmy a tylko kilka samo-
lotów gończych, Trzeba bylo przeto
„wytworzyć inny stosunek pomiędzy
temi rodzajami samolotów.  Mieli-
śmy starać się o to, aby przemysł
dawał nam nie to, co może ale to
czego my potrzebujemy, przedew-
szystkiem samoloty bombardujące,
ścigowce i atakujące.

Woroszyłow stwierdza, że wiel-
kie zasługi około rozwo lotnictwa
położy Stalin, który tym gatunkiem
broni żywo się interesował i nalegał
usilnie na swych współpracowni-
ków, aby przyśpieszyli tempo roz-
budowy lotnictwa sowieckiego. „I
tak w ciągu ostatnich !st czterech
lotnictwo nasze zmieniło się nie do
poznania. "Obecnie głównem. zada-
niem przemysłu jest — powiedział
Woroszyłow — udoskonalić wyrób
silników*',

Pod koniec swego przemówienia,
Woroszyłow, który rownocześnie
jest komisarzem marynarki, zazna-
czył, że rząd sowiecki stara się rów-
nież o powiększenie sił morskich.
Bezpośrednie niebezpieczeństwo
skłoniło zarząd sowieckiej floty mor-
skiej do wytworzenia wojennej siły
morskiej na Dalekim Wschodzie.
Narazie buduje się tam lekką flotę, składającą się z łodzi podwodnych i

ciwlotniczych. Obecnie natomiast po |morskiego lotnictwa wojennego.
7

Przygotowania Japonii.

Charbin (Centropess). W' jednym O wzroście produkcji japońskiego

° terjalnie. W roku 1931 Japonja do-

" kuje obecnie w kraju wszystkie ga- go, z ostatnich numerów pisma tokij- przemysłu wojennego najiepiej świad
skiego „Japon Chronicle" w artyku- czy wzrastający dowóz metali.
le wstępnym komentuje się przygo- roku 1931 dowieziono do Japonji za
towania Japonii do wojny. Autor ar- 885.000 jen specjalnej stali, w roku
tykułu pisze, że w Japonji da się|1932 za 2076.000 jen, w roku 1933!
zauważyć dużo oznak propagandy;za 4,865.000 jen. Żelaza lanego do-
wojny jak również zawważyć można |wieziono w roku 1931 za il miljonów
jak wojna przygotowywana jest ma- |jen, w roku 1933 za 25 miljonów jen.

j Dowóz żelaza innego wyuosił w roku
wiozła broni za 778.000 jen, w roku |1931 — 48 miljonów jen, w roku u-
1932 za 6,827. jen a w roku 1933 za |biegłym 136 miljonów jen _ Wzrósł
"6,452.000 jen. Jeżeli się zważy —|również dowóz innych materjałow
powiada pismo — że Japonja produ- |potrzebnych dla przemysłu wojenne-

jak również zwiększyła się licz-
funki broni, dowóz tejże przedstawia ba robotników zatrudnionych w tym
tylko małą część zapotrzebowania w przemyśle.
tej dziedzinie. I
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Angielsko-sowiecki układ Handlowy.
LONDYN. (Pat). Dżiś został io | żadnych postanowień co do

 

pisany układ handlowy angielsko- |uregulowania długów i dlatego na-
sowiecki. zwany jest tymczasowym.

Układ zawiera 9 artykułów oraz Ogólne postanowienia układu
aneks, ustalający roczne kontyngen- ogłoszone będą w poniedziałek
ty, na podstawie których zakupy| w specjalnej „Białej Księdze”. Jak
rosyjskie i angielskie utrzymane bę-|wjadomo, ostatni układ angielsko-
dą mniej więcej na tym samym| sowiecki wypowiedziany był przezpoziomie do roku 1928, Sowiecka Wielką Brytanję w październiku
delegacja handlowa uzyska przywi- 1932 r.
leje dyplomatyczne. Układ nie za-

W;

zagranicznych i udzielii im wy-|
jaśnień o obecnej sytuacji politycz-
nej w Austrji.

Minister Ludwig oświadczył, że
rewoltę socjal-demokrai6w należy ,
uważać za zupełnie. zlikwidowaną.|

 

pracowały zgodnie razem,
Pozycja moralna rządu Doll-|

fussa ogromnie się umocniła. Mimo
zwycięstwa nie będą jednak prawa.

| robotnicze żadną miarą uszczuplone,
Z-wyjątkiem Niemiec cała zagranica
wyraża rządowi austrjackiemu uzna-
nie, ze pc/rafił on o własnych siłach.
opanować sytuację. +

Minister Ludwig oświadczył da-|
lej, że wszystkie pogłoski o niepo-
rozumieniach*w łonie rządu są zmy-

Jak uzbrojeni
BERLIN. (Pat). W-g wiadomości

robotniczych w Wiedniu dały wprost
niespodziewane rezultaty co do
ilości znalezionego tam materjału
wojennego. Dotychczasowe  obli-
czenia wykazują, że już w 12 dziel-
nicach, bez dzielnicy Florisdorf, ze-
brano 73 karabiny maszynowe,

PRAGA (Pat). Przywódcy socjal-
demokratów austrjackich OttoBauer |
i Julius Deutsch zdołali uciec z.
Austrji do. Bratysławy, skąd «udali.
się do Pragi. Deutsch jest ranny w
lewe oko.

WIEDEŃ (Pat). „Neues Wiener
Tageblatt“ donosi, że główny ko- |
mendart Schutzbundu di. Deutsch
przybył do Bratysławy automobilem.

Uspokojenie
WIEDEŃ (Pat). Według ostat-:

nich meldunków, w całym -Wiedniu
panował wczoraj i dziś rano spokój.
Postanowienia wyjątkowe został
złagodzone. Czas zamykania lokali
publicznych * został przesunięty z
godz. 20) na 22. Od dzisiejszego rana

 

dniu jutrzejszym otwarte będą- te-
atry i kina. W ciągu „dnia. wczoraj-
szego Heimwehra obsadziła centralę
straży ogniowej i śmach robotniczej
kasy chorych. Ilość aresztowanych
przekracza 2 tys.

WI dniu wczoraj: zmarła żo-
na posła socjal --demokratycznego
Severa, zraniona w czasie ostatnich
walk. Krążą pogłoski, że pos. Sever
popełnii samobójstwo.  

WIEDEŃ (Pat). Prezydent repu-
bliki Miklas wystosował pisma do'
kanclerza Dolliussa; wicekanclerza'

|wojska, policji i iormacyj ochotni-

Niemieckiego Biura Inf., dotychcza-|oraz 288000 azbojów. Pozatem Wy-
sowe wyniki przeszukiwania domów jkryto ogromne

Ucieczka przywódców
socjalistycznych.

|czył, ze w chwili, gdy dzienniki

został podjęty ruch tramwajowy, W |obsadziio 'siedzibę socjai-demokra-

Podziękowane dla kanc. Dolifussa, |
jczynić się do załatwienia kwestyj

WIEDEŃ (Pat). ^№ piątek wie-ślone. Nadzieje, že dr. Dolliuss | : i
czorem szeł biura prasowego w, zmieni swój dotychczasowy kurs z.przedpołudnia A.
urzędzie kanclerskim minister Lu- polityczny, są płonne, Na zapytanie Pre „ozywienie na Quai rsay,
dwi$ przyjął korespondentów pism o stratach, poniesionych w walkach,| Premjer Doumergue i minister spraw

oświadczył minister, że cylry auten-|
tyczne będą w najbliższych dniach
ogłoszcne.

W| przybliżeniu można powie-,
dzieć, ze w całej Austrji, wraz z
Wiedniem, w trzydniowych walkach|

macje ochoinicze 28, Kany ciężkie|
odniosio 106 osób. Po stronie Schutz-
bundu poległo w Wiedniu samym,
w/g tymczasowych obliczeń, 105
osób, rannych zostało 248. Straty
Schutzbundu na prowincji nie są
jeszcze znane, W walkach wiedeń-
skich wzięło udział około 20.000

czych. Jakiemi siłami rozporządzał
Schutzkund — trudno osądzić.

byli. socjaliści.
3276 karabinów, 3700 rewolwerów

ilości różnych ma-
terjałów wybuchowych oraz całko:
wite przygotowania do instalacji te-
lefonów polowych. Dotychczas do-
konano. ogółem .2500. aresztowań
wśród byłych członków republikań-
skiego Schutzbundu.

wprost z frontu bojowego we Flo-
risdortie. Również do Bratysławy
przybył Bauer, . przywódca socjal-
demoktacji w Austrji, który oświad-

wiedeńskie „donosiły, że on i dr.
Deutsch znajdują się już w Prądze,
byli oni rzeczywiście we Florisdor-
fie i brali udział w walkach prze-
ciwko. wojskom rządowy,

w. Wiedniu,
Według: oświadczeń, rewolucja

socjal - demokratyczna  przygotowy-
wana była na 13 b, m, Rewolucja
wybuchła wcześniej, ponieważ wła-
dze dowiedziały się o planach socjal-
demokratów i wdrożyły wcześniej
akcję, Wczoraj wieczorem wojsko,

tycznego stowarzyszenia pocztow-
ców. Skonłiiskowano przytem księgi

„PARYŻ (Pat). W ciążu dzisiej-

zagranicznych barthou kouierowali
nasamprzód z czeskosłowackim mi-
nistrem spraw zagranicznych Bene-
szem. Następnie przyjęli kolejno
wioskiego ambasadora oraz sekre-
tarza generalnego Ligi Narodów

W. całej Austrji panuje spokój. Re-'po stronie egzekutywy padło Rd Niezależnie od tego radca
woltę udało się tak szybko stłumić osób, a mianowicie wojsko straciło| Smbasa a wi oai pei-
dlatego, ponieważ rząd i ludność 29, żandarmerja 11, policja 30, ior- Uomocny Campbel byl konieren-

cję z dyrektorem Legerem. Pomimo
dyskrecji, jaką zachowują koła oti-
cjalne, ogólnie twierdzą, że rozmo-
wy te dotyczyły spraw Austrji.

Przewidywana jest w najbliższym
czasie wspólna deklaracja Włoch,
FrancjiiAnglji, względnie również
Czechosłowacji, podkresiająca sta-
nowczą wolę utrzymania niepodle-
głości austrjackiej.

LONDYN (Pat). Rząd włoski za-
proponował w Londynie i Paryżu
ogłoszenie wspólnej deklaracji bry-
tyjsko-irancusko-włoskiej, wypowia-
dającej się za utrzymanicm integral-
ności 1 niepodległości republiki au-
strjackiej. Rząd brytyjski jest tego
rodzaju deklaracji przeciwny; wy-
chodzi on z założenia, że deklaracja
taka jest zbyteczna, albowiem sy-

tuacja prawno-państwowa  Austrji
jako niepodiegieżo panstwa jest
ipso facio uznana wobec należenia
aaustrji do Ligi iNarodów. konadie
w chwili obecnej deklaracja stano-
wiiaby, zdaniem rządu brytyjskiego,
morainą satysiakcję dla iządu Doil-
iussa i dla Hieimwehry za ich akcję
przeciwko socjalistom. ząd bry-
tyjski mógiby zaasceptowac jedynie
taką dekiarację, w której byioby
zupeinie wyraznie stwierdzone, że
nie oznacza Gna uznania polityki
|jwewnętrznej rządu Dolliussa i Heim-
wehry w odniesieniu do akcji prze-
шосу, stosowanej wobec socjalistów
austrjąckich. Podobne zastrzeżenia
zgiosić miał również rząd francuski.
Opinja publiczna Wielkiej Brytanji
wypowiedziała się kategorycznie
przeciwko temu, co zoslało doko-
nane w Austrji w ciągu ostatnich
dni. Dolliuss stracił w Londynie całą
swą popularność. Wreszcie niechęć
rządu brytyjskiego wynika i z tego,
że rząd brytyjski nie chciałby wy-
stępować z taką deklaracją, która
mogłaby być zrozumiana przez Hi-
tlera jako jednolity iront irancusko-
brytyjsko-włoski przeciwko Niem-
com i utrudniałaby rokowania roz-
|aeeyEdena. 

Czy Hitler połknie Austrję?
BERLIN. Rewolucję w Austrji

przedstawia się tu w tendencyjnych,
przejaskrawionych ponurych  bar-
wach i stawia czarne horoskopy rzą-
dowi Dolliussa ną najbiiższą przy-
szłość. Twierdzi się tu, że rząd
Dollfussa nie rychło zdoła opano-
wać sytuację, że wszystkie sprawo-
zdania są tendencyjnie preparowa-
ne, zatajają prawdę, że sytuacja jest
bardzo krytyczna, na dowód czego
donosi się o przygotowanym rzeko-
mo wymarszu 40 tysięcy  socjal-
demokratycznego Schutzbunudu.

Oficjalne austrjackie sprawozda-
nia według tutejszej opinji zatajają
istotną cyfrę ofiar, którą pisma tu-
tejsze obliczają na 2.000 zabitych i
3000 rannych, Atakuje się w dalszym
ciągu Dollfussa, który „pozbawiony
został chyba zdrowego rozsądkui
opuszczony przez Boga”, a teraz
usuwa się od  odpowiędzialności.
Kanclerz austrjacki nietylko sam
sprowokował wybuch rewolucji, lecz
jeszcze jąSR swem postępo-
waniem. Odezwę „Ojczysiego fron-
tu', której autorstwo przypisuje się
UAI ОНОВОНАр ОНа е

Dolilussowi, nazywa się iu „podło-
ścią, bezczelnością i zakłamaniem
lecz naród niemiecki w Austrji nie
da sobie tak łatwo zamydlić oczu,
aby uwierzyć temu, który sam wy-
wołał „kąpiel krwi”, a teraz żąda
od robotników z całym cynizmem
poparcia”.

LONDYN. Tygodnik „Ihe Week”
przynosi następujący komentarz do
sytuacji w Austrji: „Rząd angielski,
który, mimo zaprzeczeń z różnych
stron, popiera regime hitlerowski
w Niemczech, do czego oddawna
namawiały go tutejsze sicry iinanso-
we z Bankiem Angielskim na czele
— rozpoczął już przygotowania do
oiicjalnego przyjęcia iakiu połknię-
cia Austrji przez Niemcy, W tutej-
szem min. spraw zagranicznych
oczekuje się, że ustanowienie regi-
me'u hitlerowskiego w Austrji na-
stąpi wkrótce po zakończeniu obec-
nych walk. W sierach ołicjalnych
już dziś rozpowszechnia się opinję,
że shiileryzowanie Austrji nie bę-
dzie uważane w Anglji, jako aneks
Austrji przez Niemcy". 

OBURZENIE W NIEMCZECH i majątek stowarzyszenia.

Urząd kanclerski ogłosił rozwią-
zanie aalszych 26 związków isto- |
warzyszeń _ socjal-demokratycznych, |
M. in. rozwiązany został związek
robotników _ stołecznych,
socjalistyczny studentów, .; związek
zecerów i drukarzyi inne.

$o, wyrażając im gorące uznanie za.
szybkie i energiczne stłumienie re-|
wolty.

z powodu ódpowiedzi francuskiej.
BERLIN (Pat). Prasa niemiecka

z oburzeniem przyjęła odpowiedź
rządu francuskiego na memorandum

prawie. jednobrzmiących  komenta-
Irzach zarzucają dzienniki Francji
brak dobrej woli i w: odpowiedzi tej
widzą dowód, że również i nowy
rząd irancuski nie zamierza przy-

rozbrojeniowych. Najbardziej oburza

„prasę negatywne stanowisko Francji
jw stosunku do wojskowego charak-
teru formacyj oddziałów szturmo-

związek niemieckie z dnia 19 stycznia. W wychi sztafet ochronnych.
Jak często — zapytuje „Boersen

Ztg.' — należy jeszcze tłumaczyć
Francuzom, że nie nadają się one
do walki z nowocześnie wyekwipo-
waną armją i stanowczo nie mogą
ibyć uwzględnione przy ustalaniu
wysokości niemieckich sil zbrojnych.

-|fussa, celem skłonienia go da aktu

Fey'a i sekretarza stanu Karwińskie-|

Rozwiązanie sejmu tyrolskiego.
" WIEDEŃ. Pat.-— Z Insbrucka do-

noszą, że na wniosek stronnictwa
chrześcijańsko-społecznego sejm ty-

Sądy doraźne działają.
WIEDEŃ (Pat). .W piątek sądy śmierci na schutzbundowców — je-

doraźne wydały trzy dalsze wyroki den w Wiedniu i dwa na prowincji.

Francja i Angija Interweniują.
PARYŻ (Pat), „Libezte* donosi, zwycięstwa. Pismo twierdzi, iż nie

jakoby ambasadorowie irancuski i była tu formalna interwencja, lecz
Wielkiej Brytanji mieli dokonać jedynie rada, udzielona Dollfussowi
wspólnej demarche u kancierza Doll- w imię ludzkości oraz w imię pacy-

rolski postanowił. rozwiązać się.
Miejsce jego zajmie rada krajowa.

 
 KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO

W niedzielą dnia 18 lutego o godz. 12,30 w sailwłasnej
przy ul. Orzeszkowej 11

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
па którem poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI

złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE

0 połoienii gospodarcem w Szczegónaśi wsi polskiejs

Zarząd Stronnictwa prosi pp. członków o niezawodne przybycie.
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

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

w sall przy ui. Orzeszkowej 11
Poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI wygłosi odczyt na temat

„Nowe formy nstrojowe*i jch użyteczność W Polste”
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0 wzmocnienie żywiołu polskiego
na Ziemiach

Podczas dyskusji sejmowej nad

budżetem min. spraw wazwnętrznych

wygłosił min. Pieracki ovszerną mo-

wę. w której poruszył tekże sprawy

kresowe. Ustęp odnośny przytacza-

my wedle tekstu podanego przez

prasę prorządową:

„Niewątpliwie życie polskiego społe-

czeństwa — zwiaszcza jesli chodzi O Zie-

mie kresowe — mogioby bić zywszem tęt-

nem. Niewątpliwie istnieje potrzeba wzinoc-

mienia tego tętna, nazywanego przez nie-|

których  „WAMOUCNIENIEM  ZYWIOŁU

POLSKIEGU”. Niewątpliwie również każdy

rząd, a także i obecny nie omueszka wyjsc |

na spotkanie każdej, do tego celu zmierza-

jącej pozytywnej i rozsądnej inicjatywie spo-

iecznej. Nie mogę znaiezć dość silnych stów

na podkreślenie konieczności obuuzenia się

w szerokiej skali tej inicjatywy. Kultura $o-|

spodarcza, poziom życia duchowego — to

są istotne czynniki owego „wzmocnienia

lub osłabienia”. i

„Kurjer Lwowski”, o1gąn stojący

na straży interesów narodowych na

ziemiach południowo - wschodnich

nie bez słuszności zaznacza, że do |

tych „niektėrych“, którzy mówią 0;

„wzmocnieniu żywiołu polskiego” na

leżą nietylko uświadomieni naro-

dowcy polscy ale, że ,tak jak my;

myśli i czuje ogromna większość

społeczeństwa polskiego 1a ziemiach

wschodnich“. |

Od siebie dodać możemy, że to,

co mówi „Kurjer Lwowski“ O spo-

łeczeństwie polskiem Małopolski,

Wschodniej w. tej samej mierze do-'

tyczy naszych północno wschodnich

kresów. I tu społeczeństwo polskie

nietylko dziś uważa kwestję „wzmoc|

nienia żywiołu polskiego" za rowno-;

znaczną z odrodzeniem i podniesie-

tem stanowisku, za równo w dobie

Wschodnich.
skutkach przerostu nacjonalizmu, ale zato

w dalszym ciągu nie widzi sprzeczności mię-

dzy „wzmocmieniem zywioiu poiskiego” a

znalezieniem „piatiormy wspoizycia ze Spo-

ieczenstwami naiezącemi do muiejszosci na-

rodowych.

Jesii min. Pieracki rozumie powyższe w

ten sposób, że im silniejszem tętnem bije

życie poiskie, im potęzniejszym jest wpiyw

cywilizacyjny żywiotu polskiego, IM Większą

jest sita gospodarcza, to tem iatwiej przy

ognisku poisxiem skupiać się będzie lud-

nosć ruska, to ma rację pełną i caikowitą”.

„Kurjer Lwowski” kończy arty-

kuł swój apelem do władz lokalnych:

Stowa nun. Pierackiego winny sobie

wziąć do serca wszystkie czynnika i organy

wiadzy rządowej na terenie ziem wscuod-

nich, gdzie obudzenie tętna życia polskiego

jest sprawą najpilniejszą.

Od siebie dodajemy, że obudze-

nie, a raczej utrzymanie tętna życia

„DZĄENNIE MILEŃSKI.

# рг
Odchodzą z hono: em,

Od kilku dni oczy całego świata
zwrócone są w. kierunku Austrji,

gdzie rozgrywa się nader znamienna
dla chwih obecnej tragedja.

Chodzi o likwidację socjalnej de-
mokracji, partji najwpływowszej w
końcu ubiegiego i początkach biežą-
cego stulecia.
kwidacji?

Tratnie ujmuje sytuację w Austrji

„Słowo Pomorskie*':
W Austrji od samego powstania re-

publiki partje polityczne utworzyły sobie

prywatne armje, dobrze uzbrojone i zaopa-

trzone w narzędzia wojenne, Właściwie wal

ki tych armij prywatnych mie ustawały

nigdy. Walczyli ze sobą nie tylko socjaliści

i nacjonaliści, ale także różne odłamy na-

cjonalistów walczyły między sobą. Faszy-

zująca Heimwehra ks. Starhemberga wal-

czyła zarówno z socjalistami, jak i narodo-

wymi socjalistami. Obok tych prywatnych 
polskiego na naszych ziemiach jest

zależne nietylko od wyżonawczych

władz miejscowych, ale przedew-

szystkiem od Warszawy która nie-

tylko wiele mogłaby źrobić, ale prze-

dewszystkiem powinna wiele odro-

bić, mianowicie odrobić biedypopeł-

nione.
Daleko nie szukając. możemy

wskazać na niedawne zcozporządze-

nie dopuszczające do uzędowania

wójtów, nie posiadających znajomo-

ści języka polskiego. Czy to się na-

zywa  „wzmacnianiem żywiołu pol-

skiego”?
A ileż to w szkolnictwie popełnio-

no i popełnia się podobnych błędów

narzucając dzieciom polskim żargon

niby białoruski, niewyrobiony pow-

stały z mieszaniny słów rosyjskich i

|polskich, z pierwotnem jakiemś lu-

‘ į !

niem kultury umysłowej i gospodar- | 4owem narėe
.% ‹ 2 + |

czej, ale zawsze stalo nieziomnie NA] niku do Kościoła Katolickiego, któ-'

|ry zawsze był na tych ziemiach pod-

A nasza polityka oficjalna w sto-,

przywrócenia niepodległości i polą-' Te е 1

czenia się z Polską jako i przedtem, porąpolskości? „Te setki kościołów,

za czasów niewoli. jdawniej katolickich odebranych

Niestety, niezawsze były tego ga- |przez przemoc S „które „dotąd

mego zdania niektóre bardzo wpły- | pozostają w rękach mniejszości ino

 ' remi spotykałem się w Moskwie.
"ma miemniejsze znaczenie, niż for-

wowe czynniki w Warszawie.
Zamiast mówić o „wzmocnieniu

żywiołu polskiego
„kiedyś z ław ministerjałaych w War-|

szawie padały zapowiedzi tylko negatyw-
mej natury. Dla wzmocnienia państwowości
polskiej na ziemiach wschodnich, wedle o-

wych zapowiedzi, trzeba było tylko jedne-
go: stępienia nacjonalizmu polskiego na

równi z nacjonalizmem ukraińskim i ży-

dowskim.
Wtedy nie odróżniano, że nacjonalizm

polski to rozwój i rokwit życia polskiego,
to wzmożone jego tętno — to zatem wzmac-/

mianie podstaw polskiej państwowości”.

„Kurjer Lwowski“ pragnie ro-

zumieć mowę min. Pierackiego „jako

zerwanie z dotychczas głoszonemi w

Warszawie zapowiedziami.
Min. Pieracki poprzedza wprawdzie

swoje słuszne zapatrywanie o potrzebie о-

budzenia tętna życia polskiego obawami o

wierczej, zamiast żeby zostały zwró-

cone prawowitym właścicielom —

|ludności katolickiej.

| A nasz system podatkowy, który

katastrofalnie zaciążył qrzedewszy-

stkiem na polskiej własności, zarów-

no w miastach jak przedewszystkiem

ina wst, na polskich dworach i dwor-

kach, tych głównych podzorach i o$-

|niskach życia polskiego i polskie;kul

|tury. Ziemia wymyka się z rąkpol-

skich, w których przetrwała wieki,

czasy niewoli i rządy Murawjowa,

nieruchomości miejskie coraz czę-

ściej przechodzą w obce władanie...

| Czy to się nazywa  „wzmocnie-

|niem żywiołu polskiego”?

|. Słowa tu nie wystarczają, potrze-

ba czynówi to natychmiastowych.

p
POCZSGWOCA DÓŁ.

Powrót min. Becka,
Ze Stoipców donoszą, iż wczoraj

przez granicę państwową przejechał

minister spraw zagranicznych J.

Beck z otoczeniem.
Na dworcu w Stołpcach powitali

ministra starosta powiatowy, ko-

mendant bataljonu K. O. P., władze

kompanja przysposobieniakolejowe;
spoleczenstwo stoł-kolejowego oraz

|peckie.
Po krótkim postoju w Stołpcach,

minister Beck odjechał do War-
szawy.

Min. Beck o swej podróży do Moskwy.
° WARSZAWA (Pat) W drodze
powrotnej z Moskwy p. minister
spraw zagr. Beck odbył w wagonie
pogawędkę z towarzyszącymi mu
w podrózy dziennikarzami Podczas

rozmowy omawiano wrażebiz, od

niesione w stolicy Związku Sowiec
kiego.

Trzeba zrozumieć — mówił mi-
nisier — że dotychczas spotykałem

się przecież z kom. Litwimowem na

terenach, na których musieliśmy

więcej zajmować się innemi sprawa-

mi oprócz obchodzących wyłącznie

nasze dwa kraje. W' Moskwie zaś
miałem możność dokonania wymia-
ny zdań na tematy, przedewszyst-
kiem obchodzące Polskę i ZSRR.

Pozatem miałem okazję spotkania
się z szeregiem członków rządu
Związku Sowieckiego, a przede-
wszystkiem prezydentem Kalininem,
premjerem Mołotowem, komusarzem

wojny Woroszyłowem, komisarzem
handlu zewnętrznego Rozenholcem,
komisarzem oświaty Bubnowem i
innymi  przedstawicielamii sowiec-
kich kół politycznych, oprócz moich
zasadniczych rozmów z komisarzem
Litwinowem.

Politykę prowadzą żywi ludzie i
dlatego przywiązuję stale tak wiel-
kie znaczenie do bezpośredniego
kontaktu polityków między sobą.
Polityką jest zawsze bardziej owoc-
na w skutkach, jeżeli prowadzona
jest przez kontakt osobisty, a nie-
tylko przy pomocy papierów.

—Jakie są wrażenia p. ministra
z tych rozmów sowieckiuii?

Uważam za rzecz szczególnie
ważną, że jeżeli pozytywna polityka
w stosunkach polski-sowieckich zna-
lazła powszechną aprobatę opinii
publicznej w Polsce, to z drugiej
strony mogę dzisiaj już moim kole-
gom z rządu polskiego zakomuniko-
wać, że z identycznym objawem
spotkałem się w Mloskwie. Wydaje
mi się, że szereg spontanicznych

objawów: sympatji społeczeństwa so-

wieckieżo dla naszego kraju, z któ-

„małne polityczneosiągnięcia. Spraw-

|dziły się moje przewidywania. Wra-

'ženia mojej podrėžy do Moskwy po-

(twierdziły słuszność założeń naszej

polityki.

— Które z objawów uważa p.

minister za najmilsze?

Na pierwszem miejscu chciałbym

podkreślić serdeczne przyjęcie w

moskiewskim sowiecie miejskim oraz

prawdziwie wzruszającą manife-

stację publiczności sowieckiej, za-

pełniającej szczelnie olbrzymią salę

wielkiej opery w Moskwie.

Wizyta moja w Moskwie i jej

przebieg — mogę to otwarcie po-

wiedzieć — była przejawem aktyw-

nej polityki przeciwstawienia się

tej fali pesymizmu, która tak łatwo

rozszerza się w dzisiejszych istot-

nie trudnych warunkach.

Charbin, w lutym.

"W, Mandżurji czynione są obec-

ni gorączkowe przygotowania do u-

toczystości koronacyjnei najwyższe”

go władcy Mandżu-Go. Uui i do

przemiany Mandżurji w nowe cesar-

stwo wschodnie.

Dnia 1 marca na placu „Szunten”

w Sinczinie wykona następca man-

dżurskiego tronu Pui-i poranzą ob-

izęd „pokłonu niebu”. Podcza: tego

obrzędu nowy władca oznajmi nie-

bu, że „z woli Opatrzności w:iępuje

na tron Wielkiej Mandżurskiej Rze-

we“... Tego dnia Pu-i przeoudzi się

w blasku porannego słońca 4 na-

stępnie dokona przeglądu stiażyho-

norowej składającej się z japońsku

į mandžurskich oddziałów wojsko-

wych. Przegląd odbędzie się na pla-

cu Szunten. Po złożeniu po:ionów

niebu tego samego dnia, o g:dzinie

10 przed potudniem w sali tronowej

tymczasowego pałacu w którym

mieści się siedziba głowy państwa

szy i otrzymuje pieczęcie paūstwo-|perjum

ch|Jako trzyletnie dziecko wstąpił na

armij istnieje także siła zbrojna państwa i

władza, ale siła zbrojna okazywaia się nie- |

dostateczną, a władza państwowa znajdo-

wała się zbyt często pod wpływami jednej z

walczących stron.

| Tak jest i tym razem. Hasłem do

wszczęcia wojny domowej posłużyło

„rozwiązanie socjalistycznegoSchutz-

bundu w Linzu, przyczem rząd Doll-

fussa
! dla pokonania socjalistów sprzymierzył

*się z faszyzującą Heimwehrą, o której po-

nadto wiadomo, że w wielkiej swojej części

sympatyzuje z niemieckim ruchem  hitle-

rowskim. Aby zneutralizować wpływy hit-

lerowskie w Austrji zdecydował się Dollfuss

/sam na „likwidację socjal-demokracji“. Tą

drogą spodziewa się mały kanclerz wzmoc-

nić swój autorytet do tego stopnia, żeby po-

tem móc bez przeszkód zrealizować plan

państwa o nowym ustroju, mianowicie w

oparciu o stany. г

| Chwilę dla zadania śmiertelnego

ciosu austrjackiemu  socjalizmowi

„wyszukano bardzo odpowiednią, po-

nieważ
po klęsce socjalistów francuskich i o-

piekującej się nimi masonerji kiedy we Fran

cji doszedł do głosu rząd koncentracji naro-

dowej. Dzięki temu opinja europejska: fran-

cuska, włoska i niemiecka z dużą obojętno-

ścią, jeśli nie wręcz życzliwością, patrzy na

rozgrywkę wewnątrz Austrji.
Nie ulega wątpliwości, że w wojnie do-

mowej ostateczne zwycięstwo odniesie rząd.

Już dzisiaj bowiem cały Wiedeń, który był

domeną socjalistów i papa Tociacych z ni-

mi żydów, został podporządkowany siłom

zbrojnym rządu. Walka toczy się jeszcze w

części ziem związkowych, raje alpejskie,

które stanowiły ośrodek wpływów nacjona-

listycznych a silnie antysocjalistycznych, nie

zostały objęte płomieniamiwojny domowej.

Likwidacja partii i jej przybudó-

wek społeczno-gospodarczych przez

Dollfussa. jak stwierdza artykuł „Sło

wa Pamorskiego" :
dokonuje się w warunkach — rzec

można honorowych. Odchodzą z honorem,

broniąc swych zasad. Całkiem inaczej niż

ich towarzysze we Włoszech, Polsce, Niem-
czech, a ostatnio Francji.

Klęska  socjal-demokracji austrjackiej,

którą obok czeskiej poczytywano za ostat-

nią ostoję w Europie, ujawnianieżyciowość

tego ruchu. Likwiduje go też życie. Razem

z waleniem się starego porządku politycz-

no-gospodarczego kona marksizm, niezdol-

wszędzie krzepnący
we Włoszech i Niem-

lo władzy, a w innych

Miejsce jego zajmuje
ruch narodowy, któr
czech już doszedł

swoim narodem.

Kto wygra? х
Również na temat wypadków

austrjackich pisze katowicka „Polo-
nia”, Stwierdza przedewszystkiem
organ sen. Korfantego wyjątkowo
krwawy przebieg walk.

W. Austrji dzieją się rzeczy straszne.

Cały świat cywilizowany przejęty jest śrozą

tych wypadków. Przecież zarówno w ied-

miu jak i na prowincji austrjackiej odbywa

się prawdziwa rzeź. W! Wiedniu, jak dono-
szą pisma angielskie, nawet ciało dyploma-

tyczne interwenjowało u kanclerza Dollfus-
sa, żądając zaprzestania mordowania ludzi

bezbronnych i kobiet. Ofiary liczą nasetki,

a kto wie, czy nie na tysiące zabitych, a

liczba rannych o wiele przekracza liczbę
poległych. Zarówno w Wiedniu, jak i w in=

nych miastach austrjackich całe dzielnice

znajdują się w gruzach. Wszak walczono
nietylko bronią krótką i długą, ale urucho-
miono także artylerję, miotacze min i nawet

bojowe aeroplany. Jeżeli chodzi o ruchy

rewolucyjne lat ostatnich, to wypadki au-

strjackie należą do najkrwawszych. Owiele

przekraczają liczbę ofiar, pojedtych pod-

czas zamachu majowego w Polsce. W ро-

równaniu do wojny domowej austrjackiej,

zamach Hitlera zupełnie blednie. I ostatnie

wypadki paryskie są drobn incydentem
w porównaniu do strasznyc zbrodni wie-

deńskich. 1

Siła oporu, stawianego przez so-

cjalistów sprawić miała rządowi
| Ra niemiłą niespodziankę.

1) Rząd austrjacki widocznie nie znał

 
czystości tej wezmą udział pizewod-

niczący rady ministrów  Czen-Sjan-

Szu, przewodniczący wszystkich izb

państwowych, wszyscy ministrowie,

gubernatorowie .wszystkich piowin-

cyj, dowódcy wojsk, najwyżsi dygni-

tarze państwowi: przedstawicicie Ja-
ponji, pełnomocny minister w Sinczi-

nie generał Haszkikari i inni oficjal-

ni przedstawiciele państwa japoń-

skiego.
Nowy władca Mandżu-Go, Pu-i,

który dnia 1 marca wstępuje ną tron

jako „pierwszy cesarz Wielkiego Im-

j Mandžurskiego“ urodził się

w roku 1905, - Jego ojciec, książe

Czuan. jest bratem jedenastego ce-

sarza Huan-Szi z dynastji Daj-Cin.

lrom chiński po zmarłym cesarzu

Huan-Szi jako dwunasty ceszrz dy-

nastji Daj-Cin. W roku 1909 prokla-
mowana została nowa era — „Эучал-

Tun" a czteroletni władca rządził

rzeszą chińską jako cesarz Sjuan-
Tun: regentem był jego ojciec książe mandżurskiego, odbędzię się główna

W uro- część aktu koronacyjnego. |

 

Czuan. Doba ówczesna była nadzwy-

Jak doszło do tej li-.

państwach gotuje się do sięgnięcia po rządy ,

asy.
siły organizacyjnej socjalistów i wcale nie
wiedział o ich uzbrojeniu i zaopatrzeniu się
w narzędzia i środki bojowe. Nie okazał
więc przezorności i zdolności przewidywa-
nia, jaką każdy rząd powinien posiadać.

2) Rząd Dollfussa widocznie nie jest pa-
nem kraju i stał się raczej narzędziem w rę- |
ku Heimwehry ks. Starhemberga, który mu|
narzucił swoją wolę i zażądał zapłaty га ро- '
moc, której użyczał Dollfussowi przeciwko|
narodowym socjalistom. \

| Kto zatem będzie prawdziwym
zwycięzcą?

| Zwycięstwo będzie zapisane na konto|
Dollfussa, ałe także odpowiedzialność za
przelaną krew. Dollfuss zlikwiduje socjalną
demokrację i pozostanie panem sytuacji, ale
tylko pozornie, bo właściwym zwycięzcą |
będzie Stahrember$ i jego wola będzie w!
Austrji miarodajna. Na rozwój przyszłych
(wypadków wywrze on wpływ decydujący.
, Wrażenie takiego obrotu rzeczy niekoniecz-
|nie jest sympatyczne, szczególnie, że zdege-
nerowany arystokrata, pełen animuszu
awanturniczego, który podczas powstań
górnośląskich umiał pośpieszyć na pomoc
walczącym z nami Niemcom, nie cieszy się

ani zbytnim szacunkiem, ani powagą w

j świecie, który go ponadto jeszcze podejrze-
wa, że jest w zmowie z jednem z państw

sąsiednich.
W każdym razie mała republika

austrjacka nie prędko dojdzie do
równowagi.

Jeżeli dotychczas istniało zagadnienie
austrjackie jako sprawa międzynarodowa,
to zagadnienie to wskutek ostatnich krwa-|
wych wypadków ogromnie się zaostrzyło.,
A państwa europejskie, szczególnie bezpo-|

średnio zainteresowane, tem żywiej zajmo-

wać się będą tą kwestją. Każde z bezpo |

średnio zainteresowanych państw będzie

dążyło do rozwiązania tego zagadnienia

zgodnie ze swemi interesami. A ponieważ

interesy te są z sobą sprzeczne, Bóg raczy
wiedzieć, co się z tego może jeszcze zro-

dzić w Europie. Nad Dunajem bucha wulkan

niebezpieczny dla pokoju europejskiego.

 
Dyktatura bez dogmatu.

„ABC” zastanawiając się nad

możliwym dalszym rozwojem wyda-
rzeń w Austrji przychodzi do prze-
konania. że dnie dyktatury kanclerza
Dolifussa sa policzone.

Albo Dolliuss doprowadzi do połącze-

nia swego obozu z obozem  nacjonalistycz-

nym i w ten sposób wzmocni w Heimwehrze

elementy niepodległościowe, albo ustąpi

miejsca wodzom Heimwehry, ktorzy wcześ-
niej albo później będą musieli się poddać
wpływom hitleryzmu. ю

DnieJedno dyktatury

dyktatury z dogmatem i dyktatury bez dog-

matu. Do pierwszych należą faszyzm, hitle-
ryzm, komunizm, typowym przedstawicielem

drugich, po Primo de Riverze, jestDollfuss.

Jedyna podstawa ideowa Dollfussa—utrzy-
mtanie niepodległości więcej i bardziej zde-

cydowanych zwolenników miała w szere-

gach zdruzgotanej socjal-demokracji, aniżeli
w zwycięskiej Heimwehrze.

Dyktatury bez dogmatu, pozbawione

,wyraźnej treści ideowej i nie oparte o wiel-

|kie ruchy narodowe trwają tak długo, jak

długo istnieje specjalny układ warunków i

okoliczności, które doprowadziły do dykta-
jtury, Gdy okoliczności się zmienią, przed

dyktaturą otwiera się — pustka.

| Gdyby dyktatorzy umieli myśleć

o przyszłości

 
_niezdol- jedynie o utrzymaniu stanu teraźniej osobiste uwagi p. Cara,

ny już do poruszenia mas w imię jakiejś. szego), wielu z pośród „mężów 0-

nieuchwytnej solidarnościmiędzynarodowej. , Daty ло h” zaczęłoby po 0-
statnich wypadkach szukać sobie
bezpiecznego schronienia.

lło 100 księży oraz wybitaych przed-

Owacje dla gen. Hallera o Bostonie,
Jak donoszą

"gen. Hailer który po objeździe osie- w liczbie około 1.000 osób, zgotowa-
dli polskich w Nowym Jorsu i okoli- ła generałowi burzliwą owację. Na

z Nowego Jorku, ski Post, ze sztandarami, Publiczność

cy, udał się wdalszy objazdpo sta- estradzie, obok gen. Haiiera, zajęli
nach Nowej Anglji, przybył z New miejsca wybitni przedstawiciele Po-
Bedford do Bostonu, miljonowej sto- lonji i ster amerykańskich. Po szere-
licy stanuMassachusets najbardziej gu przemówień, urozmaiconych wy-
tradycyjnego i poważnego miastą Sta stępami wokalno-muzycznemi, gen,
nńw. Podróż z New Bedford odbyto Haller wygłosił dłuższe przemówie-
samochodami które poprzedzała nie, którego zebrani wysłuchali w
motocyklowa eskorta policji stano- skupieniu, oklaskując Drogiego Go-
wej. * |ścia entuzjastycznie, Zarządzona na

Generałzajechał do hoteiu „Col- sali koiekta — przyniosła około 700
pley Piaza', gdzie oczekiwał go już dol. na Fundusz lnwalidzki im. Pa-
major miasta z liczną delegacją, oko- | derewskiego.

Ю К5 Po akademii odbyła się solacja i
stawicieli ster polskich i amerykań-|przyjęcie ik w DakasM
skich. Po krótkiem powitaniu, gene-|rodowym, gdzie zebrało się około
raiprzeszedł do przygotowanychpo- |200 osób. Około godz. 1-ej w nocy
kojów,ao godz. 1,30 byi podejmo-| gen. Haller opuścił Dom Narodowy
wany śniadaniem wydanem na cześć a na drugi dzień rano wyjechał do
dostojnego gościa przez majora | Manchester, miasta w stanie New
Mansfielda. W śniadaniu wzięłou- | Hampshire, niedaleko granicy kana-
dział około 150zaproszonych gości, | dyjskiej.
między nimi gub. Ely. | W Manchester ks. biskup John B.

Po południu, gen. Halier zwiedził|Peterson, głowa diecezji Manchester
polskie szkoły parafjalne 1 był ser-|został udekorowany , Mieczami На!-
decznie podejmowany przez księży |lerowskiemi' przez gen. Hallera za
miejscowych. į pracę dla Polaków w swej diecezji.

г Następnego dnia, gen. Haller zło- Ceremonja dekoracji odbyłą się
żył przed południem wizytę w ratu- 'na wielkiem zebraniu miejscowej Po-
szu, gdzie major Mansfield, w oto- lonji, przy udziale przedstawicieli
czeniu komisarzy i urzędników, wrę- władz miejskich i stanowych. Obec-
czył mu księgę pamiątkową 150-lecia nych było przeszło 3.000 osób.
miasta Bostonu. | W. Manchester fundusz na inwa-

Po południu gen. Haller w dal- lidów Armji Polskiej został powięk-
szym ciągu zwiedzał szkoły parafjal- szony składką, która przyniosła 550

 

ne w okolicy, a wieczorem był obec- dolarów.
ny na wspaniałej akademii w sali Dzieci ze szkoły parafjalnej św.
Franklina. U wejścia powitali swo- Kazimierza wręczyły generałowi od
jego wodza członkowie bostońskiej siebie dar pieniężny dla inwalidów.
placówki Stow. Weteranów Armji Obecnie gen. Haller dociera już w
Polskiej w mundurach i oddział Le- swoim  triumfalnym ie do
gjonu Ameryk. oraz Oddział Pola- stanów środkowych.
ków z Armji Amerykańskiej z Pula-|

 

W pracach sejmowych nastąpiła
przerwa do wtorku przyszłego ty-

jest pewne. Я i 3

„centrowej“ A Austeji są policzone. godnia. Na ten dzień zwołano kilka

Istnieją dwojakiego typu dyktatury: komisyj. M. in. odbędzie się posie-
dzenie Komisji Spraw Zagranicznych
dla załatwienia kilku projektów ra-
tyfikacygnych. Na posiedzeniu tem,
zgodnie z zapowiedzią ks. Janusza
Radziwiłła, zjawić się ma p. minister
Beck, który powraca z Moskwy.

Tymczasem w zakamarkach klu-
bu BB. odbywa się praca nad napra-
wą uchwalonego w Sejmie projektu
konstytucji, Mimo bowiem, że pro-
jekt konstytucji został w Sejmie
uchwalony okazało się, że wymaga
on gruntownego remontu, że trzeba

(bo myślą zazwyczajlwyrzucić z niego rozmaite zdania i
Dla napra-

wienia tych błędów powołano spe-
cjalną komisję BB., która ma projekt
przekazać Senatowi.

Wiedług regulaminu i obowiązują-
 

Odpływ złota z Europy.
PARYŻ. (Pat). Bilans tygodnio-

wy Banku Francji z dn. 9 bm. wy-
kazuje zmniejszenie zepasu złota о
1.977.746.198 fr. Obecny zapas zło-
ta Banku Francuskiego wynosi
74.822.707.163 fr. Odpływ złota z
Banku Francji w wysokości blisko
2 miljardów w ciągu jednego tygod-
nia jest rękordowy. Powodem tego
są, oczywiście, zakupy złota czynio-

ne przez Stany Zjednoczone na te
renie PZ a przedewszyst-
kiem we Francji. Możliwe jest, że
odpływ złota w ubiegłym tygodniu
n.stępował nietylko do Stanów
Zjednoczonych, lecz również i do
innych krajów, z uwagi na sytuację
wewnętrzną Francji, która spowo-
dowała przejściową utratę zaufania.
Sxutkiem zmniejszenia się zapasu
złota uległo obniżeniu, w dalszym
ciągu zresztą bardzo wysokie, Dpo-
krycie banknotów, spadając z 79,10
proc. w dn. 2 bm. do 77,79 proc.

AMSTERDAM. (Pat). Zapas zło-

jącjużodpływ złota zagranicę wpo-
przednim tygodniu w: wysokości 27

REFORMA PROJEKTU REFORMY.
Czy odwieczenie uchwalenia konstytucji?

cej obecnej konstytucji, projekt musi
być przesłany do Senatu w tekście,
uchwalonym przez Sejm. Toteż nie-
„ktėrzy członkowie Senatu twierdzą
że wobec tego upłynie jeszcze dość
dużo czasu, zanim nowy projekt kon-
stytucji zostanie ostatecznie uchwa-
„lony.

Zmiana ordynacji
wyborczej?

W. kołach miarodajnych mówią,
iże Blok Bezpartyjny rozpocznie pra-
'ce nad nową ordynacją wyborczą,
„która miałaby być załatwiona przez
ciała ustawodawcze jeszcze ed
, zakończeniem obecnej sesji budżeto-
wej.

| Do ordynacji ma być wprowadzo-
na zasąda okręgów jednomandato-
|wych przy równoczesnem zmniejsze-
jniu liczby posłów w porównianiu z
jordynacją obecną.

(LIE.feta itt w Żywi
Prezydjum Izby pierwszej karnej

ISądu Najwyższego wyznaczyło już
itermin posiedzenia wzmocnionego
kompletu sędziów. dla rozstrzygnię-

 

 

|miljonów florenów, okazuje się, że „cia zasadniczych kwestyj prawnych
,cały odpływ złota w związku z za-.w głośnej sprawie o zajścia żywiec-
kupami amerykańskiemi wynosi 86 kie. Posiedzenie to odbędzie się w
miljonów ilorr W związku z tem dniu 17 b. m. Kompletowi przewod-
obecny zapas złota Banku wynosi niczyć będzie sędzia prot. Stanisław
833 miljony flor.. wobec czego po-. Emil Rappaport. Tezy skargi kasa-
krycie obiegu banknotów wynosi cyjnejwimieniu skazanych działaczy
93,6, wobec 98,4 proc. w poprzednim obozu narodowego popierać będzie
tygodniu. m. in. prof, Glazer z Wilna.

—

Przeciw nadużyciom propagandy
politycznej przez radje.

(Genewa-KAP) Sekrctarjat Ligi dawania takich wiadomości które
| Narodów ogłosił „zatwierdzony przez przeznaczone są dla mieszkańców
'radę Ligi Narodów szkic międzyna- państwa innego i zagrażają pokojowi
"rodowej umowy,  zapobiegającej wewnętrznemu i bezpieczeństwu
przed nadużywaniem radia docelów | państwa”. Projekt tej umowy będzie

politycznych. Pierwszy usięp umowy:przedstawiony do akceptacji poszcze
brzmi: „W. przeświadczeniu że radjo gólnym państwom.
nie może być nadużywane w sposób|
„zaklėcający dobre stosunki między-  DEMEPEPOOOWOPOW

 

 
ta Bauku Holenderskiego spadł w narodowe, zobowiązują .ię zawiera-

ostatniu tygodniu o 59 milionówflo- jący umowę do natychmiastowego

renów holenderskich. Uwzględnia- zaniechania na swych terytorjach na

 

ty już zaepatrzyłeć Się
w bony jałmożcicze „Caritas“?

wewnętrznego i zewnętrznego. W
kraju szalała zacięta walka  poli-
tyczna pomiędzy różnemi giupami i
coraz giośniej siychać było gic+y do-
magające się o.warcia parlamentu i

proklamowania konstytucji. W tych
wielce poważnych czasach w paź-
dzierniku w trzecim.roku ery Sjuan-

Tun nastąpił przewrót polityczny.
Pod znakiem tych wypadków  ce-
sarz Sjuan-Tun ostatecznie w roku
1911, w siódmym roku życia, opu-
ścił tron. Dynastja Daj-Cin panowa-
ła 268 lat, a na tronie chińskim za-
siadali przedstawiciele dwunastu po-
koleń.

Cesarz Sjuan-Tun opuszczając
tron oświadczył, że Jego Majestat
cesarz Sjuan-Tun daruje swemu na-
rodowi ustrój demokratyczny, jako

wyraz łaski wobec wiernych podda-
nych W ten sposób Siuan-Tun za-
pewnił dlą siebie tytuł cesarza i
wszelkie honory należne monarsze.
Usunąwszy się do swei rezydencji,

otrzymał ze skarbu państwa listę cy-
wilną w wysokości 4 miljonów dola-

W. czerwcu 1917, wyposażony w
pełnomocnictwa rady wojskowej gru-
py Bejan, wystąpił czynnie generał
Czan-Czu-in i dnia 1 lipca tegoż ro-
ku dokonał przewrotu polity .znego,
proklamując młodocianego + esarza
ponownie władcą chińskiej :zeszy.
W Pekinie ponownie powiew*ia tla-
ga z żółtymsmokiem. Syiuac,» taka
nie trwała długo. W! owyn: czasie
młody cesarz żył w ustroniu a niepo-
wodzenie tej nieoczekiwanej =estau-
racji monarchji nie wywarło żadnego
wpiywu na jego życie.

Młody cesarz kontynuował studja
pod kierunkiem swego nauczyciela
Czen-Bao-Czena, który wszczepiał
weń nauki Konfuncjusza. Zajmowała
go zwłaszcza nauka Włan-Dao a an-
gielski historyk Johnson wykłądał
mu historję świąta. Oprócz tego
pod kierunkiem sławnego wówczas
prolesora uniwersytetu pekińskiego
Hu-Szi studjował filozotję chińską i
historję prądów ideologicznych w
AZ

| dwunastym roku życia zarę-
czony został z córką gubernatora

Przed koronacją władcy Mandżu-Go.
sie drugiej mukdeńsko-czilskiej woj-
ny zdradzieccy dowódcy U-Pej-Fu
Cao-Kunu i Fin-Jui-sjan obsadzili
swemi wojskami Pekin. Generał Lu-
Czun-Szi, zależny od Fin-Jui-Sjana
wtargnął ze swemi wojskami do pa-
łacu, gdzie mieszkał cesarz z rodziną
i przyłożywszy mu rewolwer do
piersi wezwał go, aby natychmiast
opuścił rezydencję. Pod taką groźbą
cesarz zmuszony był opuścić pałac i
ukryć się w budynku poselstwa ja-
pońskiego. :

Sytuacja jaka wytworzyła się wo-
koło Pekinu, wymagała aby cesarz
szukał schronienia w  Tien-czinie.
Dnia 23 lutego 1925 przybrany w
strój biednego obywatela wsiadł do
wagonu trzeciej klasy pociągu, zdą-
żającego do Tjen-Czinu i w otocze-
niu podróżujących kulisów dostał się
niepoznany do tego miasta. Od tego
czasu excesarz żył jako atny
człowiek w Tien-Czinie. |.marcu
1932 wybrany został Pu-i naczelnym
władcą Mandżu-Go a obecnie staje
się pierwszym cesarzem tej nowej  rów. Tak mógł rozpoczać życie pry- czaj skomplikowana, pełna chaosu watnego człowieka.

`

północnego okręgu prowincji Czzili,
Juan-Juana. W! roku 1924 w okre-

rzeszy.
J. Górecki.
c
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KRONIKA.
I-sze Wszechpolskie Targi Futrzane.

W najbliższym czasie odbędzie
się posiedzenie organizacyjne I-ych

które, jak wiadomo, mają się odbyć

w Wilnie w sierpniu r. b,
Na posiedzeniu tem omówione

stje organizacyjne.

ill Targi Północne dały zysk.
Onegdaj wieczorem odbyło się li-

kwidacyjne posiedzenie III Targów | х żeństwo

Posiedzenia przewo-.nem pusiedzeniu rozpatrzono poda-|na ktorem obecna była koionja li- i
dniczyi prezydent miasta dr.Male- | nie Żarządu Wystawy Lniarskiej z tewska w naszem mieście oraz dzia-|telska, dowodzi wiadomość otrzy-
Północnych.

SZEWSKI.

Jak wynikło z odczytanego spra- ten zdecydowano pokryć w 50 рго-'
wozdai;ia kasowego, III Ta:gi przy-
niosły nieznaczny zysk w wysokości

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
Chmurno i mglisto. Miejscami

įkilku Lysięcy złotych.
Jednoczešnie

|prošbą o pokrycie deficyiu. Deficyt

, centach.

Spis poborowych
SPRAWY WOJSKOWE.Li zw: |rocznika nia pamięci poległych w walce o | związki

DZIENNIK.BULERSKI

Czcza demonstracja litewska,
W] dniu wczorajszym p:zypadala

|16-letnia rocznica niepodległości Li-
|twy. Władze polskie, pomimo fali
|niesłychanych prześladowań, jakie
| spadły na ludność polską w Litwie,!
' zgodziły się na udzielenie pozwole- |

z warunkiem, że nie zmienią się one
w demonstrację antypolską. |

Zgounie z tem, TymczasowyKo-,

Wobec tego oświadczenia zebra-
ni opuścili salę,

3

| POD POLICYJNYM DOZOREM.
Możnaby oszaleć, gdyby chcieć

się zastanowić nad tysiącem więzów
przy czesaniu pań musi mieć war-
sztat swej pracy zamknięty. UstawaW, pojęciu p. Staszysa miała to! któremi dwudziesty wiek skrępował pracować nie pozwala — nie pozwa-

być demonstracja polityczna wobec swobodę ruchów obywatela każdego.
osłatnich aresztowań. Faktycznie
nie mogło stać się lepiej, gdyż nie!

Wszeci:polskich Targów Futrzanych, zostaną najbardziej zasadnicze kwe- "ia na obchody rocznicy litewskiej; wygłoszone w ten sposob zostały
przemowy nacechowane duchem an-.
typolskim. P. Staszys pozbawił
obecnych jeszcze jednej iekcji nie-
nawiści wszystkiego, co polskie.

państwa,
|. Zacznijmy od domu rodzinnego.
Inkasent gazowni czy elektrowni a-
|larmuje dom o ósmej rano. Spać nie
wolno! Wchodzi taki pan o godzinie,
o której chce, z teczką, obląda licz-

| nik, pisze i każe płacić, Jak masz w
Kowna w Wilnie, zorganizował w | Dzięki temu pomysłowi p. Staszysa|domu szkarlatynę i ostatni grosz wy-

| mitet Litewski, będący ekspozyturą|

!

łacze bsałoruscy. |
| Po południu w lokalu gimnazjum
im. W. Ks. Witolda odbyła się aka-/
|demja. A'kademję zagaił prezes Ko-|
|mitetu Tymczasowego p. Staszys |
który wezwał zebranych do iczcże-!

й ла ё akit 5 i + ёna wzmiankowa-' Kosciele sw. Mikoiaja nabožefstwo, demonstracja spaliła na panewce.
Czem zaś byłaby akademia li-

mana z pogranicza litewskiego.
W. dniu 16 b. m. w godzinach

rannych na granicy polsko-litewskiej
w rejonie Oran litewskich grupa
młodzieży litewskiej urządziła de-
monstracyjny pochód antypolski w

z 16 rocznicą niepodle-

rozpogodzenia. Nocą lekki mróz na 1912 r. Jak się dowiadujemy ukła- niepodiegłość Litwy. Po uczczeniu głości Litwy. Demonstratci z trans-
"danie spisów poborowych rocznika Przez powstanie, p. Staszys przema- pareniami z napisami , odbierzemyWschodzie umiarkowany. Dniem od-

wilż, Najpierw słabe wiairy pół-
nocno-zachodnie i zachodnie, potem
umiarkowane.

DYŻURY APTEK. ||
Dziś w mocy dyżurują następujące

teki:
cej Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90), sukc, Chomiczewskiego — ul. у

Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 į
Chrėšcickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,

oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Śnipiszek. Z MIASTA.

— Sprawa stypendjam im. ks.

dr. Zyįmunta Lewickiego. Dnia 16

b. m. o godzinie 6 wiec”. w wielkiej
sali konferencyjnej Urzędu Woje-
wódzkiego odbyło się zebranie, ma-
jące na celu ustalenie sposobu ucz-
czenia pamięci ś. p. ks. dr. Zygmun-
ta Lewickiego. — Zebranie zwołane
było na skutek inicjatywy grona ko-
legów zmarłego, na czele z pp. pre-
zesem: Swiąteckim i dyreklorem Ko-

lei Państwowych w Wiln:e, inž. Fal-

kowskim.
Zebraniu przewodniczyi p. Ale-

ksander Meysztowicz, prócz którego
do prezydjum wchodzili: p. wicewo-
jewoda Jankowski, ks. arcybiskup
Jałbrzykowski i ks. biskup-sutragan
Michalsiewicz.  Sekretzrzował p.
mec. J. Kopeć.

Uchwalono utworzyć stypendium
dla księdza diecezji wileńskiej, pra-
gnącego studjować zagranicą. ||

Następnie wyłoniona Komitet
Wykonawczy w składzie 70 osób.
Po zakończeniu zebrani SE
cyjnego odbyło się natychmiast
akc, zebranie Komitetu Wyko-
nawczego, złożonego z 17 osób. Pre-
zydjum ściślejszego Kon::'etu ukon-
stytuowało się jak nastepuje: prze-
wodniczący prezes Świątecki. skarb-
nik p. K. Bohdanowicz 1 sekretarz
p. L. Wołodkowicz. Ustalono, że na-
stępne zebranie plenumi Komitetu
Wykonawczego odbędzie się dnia
26 b. m. o godzinie 6 wiecz. w Ban-
ku Ziemskim. .
— Udogodnienie dla żebra

ków. Jaałodajnia dla najbiedniej-
szycn naszego miasta, mieszczące
się w murach konweatu ©0. Boni-
fratrow przy placu Napoleona 6,
wczoraj wprowadziła znaczne udo
godnienia dla żebraków, korzysta-
jących z tej kuchni.

Między ianemi pozwolono ubo-
gim, ktorzy uzbierali bonów na su-
mę 5 groszy, do zgłaszania się do
jaaiodajai, gdzie L > tę sumę
wydawany będzie chleb.
> 2 SPRAWY MIEJSKIE.

Elektrownia  dvuchodowem
przedsiębiorstwem miejsk:em. Magi-

' strat oblicza dochód z eiektrowni

- miejskiej na sumę blisko półtora mi-
Ijona złotych. Trzebą stwierdzić, że
wpływy z tego tytuiu potraktowane

są dość optymistycznie i że jest to
maksymalna stawka, jaką przy obec-
nych okolicznościach można „wy-
ciągnąć” z tego najbardziej docho-
dowego przedsiębiorstwa miejskiego.

‚ — W roku biežącym nie będzie
nowych jezdni. Organa techniczne
Zarządu miejskiego w :0ku bież.,
wbrew licznym projekton:, nie prze-
widują kontynuowania rozpoczętej
już akcji zmiany starego typu jezdni
na nowoczesne. Na cel ten w no-
wym budżecie nie zostaiy przewi-
dziane kredyty. Roboty drogowe
mają się ograniczyć do konserwacji
jezdni 1 chodników. Na roboty te
przewidziano w budżecie sumę dwu-
stu kilkudziesięciu tysięcy złotych.
Będą więc to drobne naprawy bru-

/ ków i chodników w różnych czę-
ściach miasta. Jeżeli chodzi o no-
woczesne jezdnie, to istnieje jedynie
projekt wykończenia ul. Niemieckiej.
gdzie aż do ratusza miałaby być uło-
żona kostka kamienna, Zmiana na-
wierzchni jezdni na innych ulicach
mogłaby dojść jedynie do skutku w
razie otrzymania kredytów z Fundu-|
szu Pracy, '

SPRAWY SANITARNE.
— Przepełnione szpitaie. wo-

bec Mane oddziałów we-
wnętrznych w szpitalach Sawiczi
Żydowskim na oddziały te zaprze-
stanó przyjmowania chorych.

„| — Wstrzymanie nominacji ko.
bilet. \№ Sądach Apelacyjnym i
Okręgowym w Wilnie i na całym
obszarze Apelacji wileńskiej wstrzy-
mane zostały nominacje kobiet. W
związku z tem apllkantki postano-
wiły wnieść protest do ministerstwa
sprawiedliwości,

j1912-go zostało już przez referat wiając dalej oświadczył, że dalszy | Wilno! i ze śpiewem hymnu naro-
wojskowy Zarządu miejskiego za-: "48 akademji nie odbędzie się z po-| dowego -przeszli wzdłuż granicy, a
kończone. Spisy w najbliższych
dniach zostaną przesłane do Staro-
stwa Grodzkiego, które zurządzi po-
bór tego rocznika. W Wiinie pobór
rozpocznie się w dniu 2 maja. Ko-

W., misje poborowe urzędować będą w
|lokalu przy ul. Bazyljańskiej 2.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Słaby przyrost naturainy

ludności. W ostatnim kwartale
1932 r. na terenie województwa wi:
leńskiego przyrost ludności wykazu-
je cyfrę 4420 osób. Jest to jednak
mniejszy przyrost, niż był w trzecim
kwartale tegoż roku.

SPRAWY SZKOLNE.
— Z Regjonalnej Komisji Oświa-

ty Zawodowej. Międzysamorządowa
Regjonalna Komisja Oświaty Zawo-
dowej w Wilnie (wyłoniona, jak
wiadomo, na podstawie uchwał od-
bytego w grudniu I-go Regjonalnego
Zjazdu w sprawach oświaty zawodo-
wej) — na ostatniem posiedzeniu
uchwaliła swój regulamin oraz po-
stanowiła powołać narazie 4 pod-
komisje dla opracowania poszcze-
gólnych zagadnień, a mianowicie:
1) wychowania gospodarczego spo-
łeczeństwa, 2) rozbudowy regjonal-
nej sieci szkół zawodowych, 3) po-
radnictwa zawodowego oraz badań
psychotechnicznych i 4) organizacji
praktyk zawodowych.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Łen I drzewo specjalnością

wiieńskiej izby przemystowo-
handlowej. Izba Przemysłowo-Han-
alowa w Wilnie otrzymała na stałe
specjalizację w branży lniarskieji
drzewnej. Odtąd delegaci Izby na
wszystkich zjazdach, konferencjach
Izb będą referowali sprawę drzewną
i Iniarską.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Kurs pracownic paraijalnych.
W tych dniach Archidiecezjalny
Związek Towarzystw  Dobroczyn-
nošci „Caritas“ zakończył przygoto-
wania do kursu pracownic parafjal-
nych. Kurs rozpocznie się w dniu
25 b. m. w lokalu przy ul. Metropo-
litalnej 1.
W kursie tym wezmą udział oso-

by nietylko z terenu naszego miasta
lub bliższych okolic, lecz również
z dalszych okolic całej archidiecezji
wileńskiej.

Należy zaznaczyć, że jest to
pierwszy tego rodzaju kurs na te-
renie Wileńszczyzny, zorganizowany
przez T-wo „Caritas“.
— Doreczne waine zebranie

T-wa „Sokół* odbędżie się w dniu
18». m. w lokalu własnym przy
ul. Wileńskiej 10, o godzinie 5.
— Szopka bezrobotnych ode

grana zostanie po raz piąty dziś o
godz. 8 w sali „Sokoła” ul. Wileń
ska 20.

ZEBRANIA I ODCZYTY.
— „Mózgi sławnych ludzi". w

niedzielę daia 18 lutego © godzinie
6 p. p. w Auli Kolumnowej U. S. B.
odbędzie się organizowany przez
Koło Medyków odczyt prof. Rosego
p. t. „Mozgi sławaych ludzi”.
— Z Koła Sióstr Pogotowia

Sanitarnego. W niedzielę o godz.
5 w lokalu P, C K. Tatarska 5 p.
ayr. Wyszyński wygłosi kolejny od-
czyt p. t. „Powstanie i życie gwiazd*
z cyklu „o naszym systemie plane-
tarnym“.

Wejście dla czionków i wprowa-
dzonyca gości bezpłatne.
— S$tudjum Muzyczne ogłasza,

Że dziś odbędzie się odczyt T. Sze-
ligowskiego p. t.: Muzyka Kameral-
па 19 м. Jako ilustracja zostanie
m. i. wykonane Тпо В аиг Schu-
berta, w wykonaniu świetnego ze-
społu Cortot-Thibaud-Casals. Począ-
tek o godz. 6.

SPRAWY AKADEMICKIE.
|  — Zebranie Sekcji Uświado-
imienia Reiigijnego Sodaiicji Marj.
Akademików U. S$. B. jz referatem
„O zakonach” odbędzie się dn. 18

(ul. Wielka 64). Goście mile wi-

Ofiary.
złożone w Administracji „Dzien, Wil”

Antoniewicz Ludwik 1 zł. na herba-
/ciarnię. Asz zł. 5 dla najbiedniejszych i zł, 5
na kuchnie przy „Caritas“. Michalina Za-
paśnikowa zł. 3 na Bratnią Pomoc U. S. B.
M. Maculewicz zł. 3 dla wdowy J. A. na
Aatokolu,

 

 b. m. o godz. 4 w lokalusodalicyj,

wodu ostatnich aresztowań działa-
czy litewskich.

Jak się dowiadujemy, w związku
`& przeprowadzonemi pized kiłku-
dniami aresztowaniami w dniu 16
b. m. do p. wojewody wileńskiego |
Wł. Jaszczołta zgłosiła się delegacja

Urzędowa litewska „Lietuvos Ai-
das” polemizująca z pewną rozgło-
śnią radja polskiego”, która, nawia-
sem mówiąc, niepotrzebnie narzuca
się z sympatjami wobec Litwy, w
ustępie dotyczącym prześladowania
ludności polskiej w Litwie pisze:

„W Litwie młodzież polska po-
siada aż nadto wiele (!!) polskich
szkół jawnych i nie potrzebuje wca-
le zakładania tajnych.

Zarządzenia władz litewskich prze-
ciw tym „tajnym szkolom“ nie po-
winno, zdaniem pisma, powodować

Teatri muzyka.
— Teatr Miejski Pohulauka, — Dziś

o godz. 8 wiecz. Teatr Pohulanka gra Feke-
tego „Pieniądz to nie wszystko '.

Jutrzejsza popołudniówka. Jutro,
o godz. 4-ej dana będzie na przedstawienie
popołudniowe „Kobieta i szmaragd”. Ceny
propagandowe.
№ poniedziałek dn. 19.I1 o godz. 8 w.

„Pan z towarzystwa”. Ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Ostatnie

przedstawienia „Nitouche'* po cenach zniżo-
nych. Dziś i jutro dwa ostatnie pizedstawie-
nia „Nitouche”.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*

Niedzielne przedstawienie popołudniowe po
cenach propagandowych od 25 gr. wypełni
operetka Kollo „Marjetta”,

н — „Dzidzi“ Wytworna opere Ка Stolza
į „Dzidzi“ ukaże się po raz pierwszy na sce-
nie Teatru „Lutnia” we wtorek najbliższy.

j — „Staś - lotnikiem* dla dzieci i mło-
dzieży w „Lutni*, Efektowne widowisko dla

„dzieci i młodzieży „Staś - lotnikiem' ukaże
się po raz drugi jutro w niedzielę o g. 12.30.

' Widowisko urozmaicają śliczne tańce w wy-
konaniu zespołu baletowego R. Goreckiej.
Atrakcję wielką tej komedjo-bajki stanowi

; samolot, unoszący się w przestworza wraz z

| bohaterami bajki Ceny miejsc zniżone od
25 gr.

 
 

Sobota, dnia 17 lutego,
7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Liszt —

Campanella (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Muzyka żydowska (płyty). 12.30: Kom.
meteor, 12.33: Muzyka popularna (płyty).

pogad. mejszagolska L. Woiłejki. 16.55:
Muzyka lekka. 17.50: Przegląd prasy roln.
18.00: Reportaż. 18,20: Piosenki (płyty).
18.40: Koncert chóru Dana. 19.15: Odc. pow.
19.25: Kwadr. liter. 19.40: Sport. 20.02:
Koncert muzyki estońskiej. 21,00: Skrzynka
techniczna. 21:20: Koncert chopinowski.
22.00: Muzyka z płyt. 22.30: Muzyka ta-
neczna. 23.00: Kom. meteor.

„Niedziela, dnia 18 lutego.
9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Muzyka re-

ligijna. 10.30: Nabożeństwo. 11.57: Czas.
12.10: Kom. meteor. 12.15: Poranek symfo-
niczny z Filharm. Warsz. 13.00: Pogadanka
muzyczna. 14.00: Audycja dia wszystkich.
15.00: „O  przechowaniu i
obornika“ — odezyt. 15.20: K»ncert. 16.00:
Transm. zakończ. niarciarskiego Szlakiem
Il Brygady i uroczystości huculskie (Tr. z
Worochty). 16.30: Muzyka czeska (płyty)
16.45: Kwadr. liter. 17.00: „Mieszkanie
jednoizbowe“ — odczyt. 17.15: Koncert
muzyki polskiej. 18.15: Odc. pow. 18.30:
Transm. Akademji Papieskiej. 19.30: Radjo-
tygodnik dla młodzieży. 19.25: Godzina ży-
czeń (płyty).

Wiad. sport.
— Ryszarda Straussa).
lwowska. 23.05: Kom. meteo:.
zyka tan.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Audycje wileńskie,

W, sobotę o godz. 15,50 popularny pre-
legent radjowy, znany pod pseudonimem

22.05: Wesoła fala
23,10: Mu-

spostrzeżeniach z wycieczki po Wilnie. Bę-
dzie to kolejny feljeton z cyklu „Co nas
boli?" Następnie o godz. 1640 Leon Wol-
łejko wygłosi nową pogadankę z serji mej-
szagolskiej p. t. „Złodziej”.

Muzyka estońska
Do narodów młodych w dziedzinie mu-

zyki należą m. in. Estończycy, wśród któ-
rych po uzyskaniu niepodległości rozwinął
się silny ruch artystyczny, obejmujący w
pierwszym rzędzie muzykę. W sobotę o
godz. 20,02 wieczorny koncert radjowy po-
święcony będzie symfonicznej muzyce estoń-
skiej w wykonaniu orkiestry pod dyr. R.
Kulla. Radjosłuchacze będą mieli sposob-
ność poznać utwory E. Kappa, E. Brancka,
J. Aaveka, H. Ellera i A. Vedro.

Sobota chopinowska.
Z interesującym programem wystąpi w

sobotę, dnia 17 b. m, o godz. 21,20 znany
pianista Leopold Munzer. Obok wszyst-
kich Impromptus i Poloneza fis-moll, ar-
tysta wykona piękne, rzadko grywane
Warjacje B-dur, op. 12. Po tym koncercie
aż do zakończenia programu — muzyka

„lekka i taneczna, transmitowana z War-
szawy,

  
15.10: Kwadrans akademicki. i5.40: Utwory BR:
Lalo (płyty). 15.50: „Co nas boli?". 1600:| PO omówieniu szeregu aktualnych
Audycja dla chorych. 16.40: „Złodziej” —|Spraw powzięto następujące uchwa-

użytkowaniu

21.00; „Meksykańskie miasto
bogów” — felj. 21.15: Muzyka z płyt. 21,25:

21.45: Koncert („Sowizdrzał

„Mik”, opowie radjosłuchaczom o swych

następnie pochód rozwiązał się.

Stanowisko, władz polskich wobeczostatnich
zarządzeń niezmienione.

litewska z p. Staszysem, prezesem
Tymczasowego Komitetu Litewskie-
śgo w Wilnie, na czele. Delegacja nie
uzyskała od p. Wojewody zadnych
przyrzeczeń.

Jak Kowno przekręca fakty.
w Polsce protestów, wobec represji,
stosowanych w Wileńszczyźnie prze-
ciw szkolnictwu litewskiemu”.

Zaeytowaliśmy w  dosłownem
brzmieniu zdanie „Lietuvos Aidas".
Dowodzi ono niesłychanej perfidji
gdyż przyczynę podaje za skutek a
skutek za przyczynę.

Przecież to zarządzenia litewskie
zmusiły nasze władze do zastoso-

| wania
Jakiś magik z „Lietuvos Aidas“ u-

retorsji a nie naodwrėtl

mie znakomicie odwracać kota o-

Zebranie
murarzy i betoniarzy wileńskich.

(W, iokalu Centrali chrześcijań-
skich związków zawodowych przy
ul. Meiropolitalnej 1 odbyło się wal-
ne zebranie członków Chrześc. Za-
wodowego Związku murarzy i be-
toniarzy.

Zebranie to zostało zwołane dla
powzięcia uchwał w celu uregulo-
wania warunków na rynku pracy
przed rozpoczęciem sezonu tego-
rocznego,

Na wstępie obrad dokonano wy-
boru członków zarządu. W skład
zarządu weszli: Witold Dłaugi Orech
Gudkow, Herman Krapił, Wiłodzi-
mierz Nikitin, MWiitold Rudkiewicz,
Franciszek Baczkowski : Piotr Klej-
now — jako członkowie, natomiast
jako zastępcy weszli: Jan Zającz-
kowski Spirydon Chochłow, Kon-
stanty Romaniecki, Michał Moszko,
Bolesiaw Olechnowicz i Anarzej Sa-
piechin.

Skład Komisji rewizyjnej stano-
wią: członkowie — Wincenty Ko-
waiewski, Mikołaj Olejnikow i Bo-
lesław Mikłaszewicz; zastępcy
Rafał Putno i Józef Kowalewski,

ły. Przedewszystkiem postanowiono
utworzyć przy związku (Metropoli-
talna 1) giełdę pracy, ktćia zajęłaby
się bezpłatnem rozdzielnictwem pra-
cy. Będzie to oficjalną giełda. Po-
stanowiono zlikwidować natomiast
dwie giełdy tajne, utrzymywane
przez osoby prywatne, inieszczące
się jedna przy ul. Zawalnej, a druga
przy uli. Wielkiej pod ratuszem.
W) związku z tem utworzone zosta-
ną komisje dzielnicowe i komisja
podziału pracy. Komisja podziału
pracy zajmie -się rozdziełem pracy,
zaś komisje dzielnicowe będą kon-
trolowały w poszczególuych punk-
tach miasta, czy praca jest wykony-
wana przez robotników prawidłowo
i zgodnie z ustalonym planem.

Dalej zebranie postanowiio z po-
czątkiem bieżącego sezonu budo-
wlanego zmienić system wykonywa-
nia pracy. Więc od początku bież.
sezonu murarze i betoniarze nie
będą wykonywać pracy akordowo—
jak to było dotychczas — lecz za
wynagrodzeniem dziennem. ustalo-
nem za ośmiogodzinny dzień pracy.
Dopilnowanie wykonania tej uchwa-
ły powierzono komisjom dzielnico-
wym. Pozatem wspomniane komisje
będą pilnowały, by osoby, nie nale-
żące do związku, nie wykonywały
robót murarskich, względnie beto-
nianskich,

Wysokości stawki na 'em zebra-
niu nie ustalono. a ustalenie jej po-

Nawierzono zarządowi związku.
najbliższem posiedzeniw zarząd ma
ustalić stawkę i następnie przeka-
ząć na najbliższe walne zebranie,
które odbędzie się dnia 1 marca
r. b. o godz. 2 popoł. w iokalu przy,
ul. Metropolitalnej 1, do zaakcepto-
wania. Również na tem zebraniu
będą uchwalone regulaminy @а ро-}
szczególnych komisyj. W końcu ze-,Pietkiewiczówna
branie postanowiło poprzeć działal-
ność Chrześcijańskiego Uniwersytetu
Robotniczego.

|dać musisz na lekarza, tak, że nie
| starczy ci na punktualne zapłacenie
rachunku za gaz czy elektryczność,
zamykają ci światło. Komornik każ-
dej chwili może ci wywieźć meble
|za podatek, wymierzony przez roz-
targnionego urzędnika podatkowego
w dziesięciokrotnej wysokości tego,
coś zapłacić powinien.

Niema spokoju w domu, ale i nie-
ma w warsztacie pracy. Pracować
ponad godziny ustawą przepisane
nie wolno. Można zapłacić słoną ka-|
rę za to, że raz do roku nadarzyła
się np. rzemieślnikowi nadprogramo-
wa robota. Składy muszą być zamy-
kane o szóstej, czy siódmej nawet,
gdyby istniały dla zafantowanego od
stóp do głów kupca możliwości za-'
robienia akurat tylu pieniędzy, ile
potrzeba na wykupienie raty po-
datkowej następnego dnia. Fryzjer,
który mógłby w niedzielę karnawa-*
łową zarobić coś nadprogramowo

Okóinikami z listopada ub. roku;
uregulowało ministerstwo opieki spo |
łecznej sprawę zaległości w skład-
kach i opłatach do instytucyj ubez-
pieczeń społecznych, a mianowicie
Kas Chorych, Zakładów Ubezpie-
czeń Pracowników Umysłowych i Za
kładu Ubezpieczenia od wypadków
we Lwowie. Było to zarządzenie pro-
wizoryczne, obecnie sprawę ma ure-
gulować zasadniczo rządowy projekt
ustawy o ułatwieniu spłaty zaległych
składek, uchwalony przez radę mi-
nistrów w dniu 20 ub, m.

Okazuje się jednak, że projekt ten
nie przynosi właściwie żadnych pod
tym względem ulg. Pracodawcy mie-
liby pewną korzyść wówczas, gdyby
za zaległość podlegającą ulgom uzna-  
W najbliższych dniach wydana

będzie nowela do ustawy o emery-'
talnem zaopatrzenia pracowników |
państwowych. Jak wiadoino, dnia 1
lutego b. r. weszła w życie nowa u-
stawa uposażeniowa, która ustaliła
nowe wymiary uposażeń. Jednocze-
śnie zmieniono przepisy o zaopatrze-
niu emerytednem, a mianowicie usta
lono, że od 1-go b. m. emerytura ob-
liczona będzie tylko od pensji zasad-
niczej, bez dodatków. Wobec tego
że przy przeszeregowaniu większość
urzędników państwowych otrzymała
niższe pensje zasadnicze, krzywdziło
to ich w wypadku odejścia ną eme-
ryturę, gdyż pociągało za sobą auto-
matycznie zmniejszenie wymiaru e-
merytalnego. Nowela w tej dziedzi-
nie przyniesie zasadniczą zmianę.

Urzędnicy państwowi, którzy w
dniu 31-go stycznią b. r. przesłużyli
15 lat 1 więcej na służbie państwowej
i przejdą w stan spoczynku po 1-ym|
b. m., będą mogli wybierać pomiędzy

 

la jednak także kraść — podobnie,
|jak urząd skarbowy nie pozwala nie
płacić podatków,

| Nawet na ulicy niema spokoju, bo
każdej chwili komornik może oby-
watela wciągnąć do bramy i zrewi-
dować oraz zabrać pieniądze... przy-
jaciela, (który prosił o ich wysłanie
pocztą. Leczyć się normalnie nie
wolno, bo już zgóry ściągnięto na ten
cel obywatelowi pieniądze z pensji
na pierwszego. Że ściągnięto trochę
za dużo — nic nikogo nie obchodzi.
Teraz nawet każdy dostanie „pasz-
port" ubezpieczeniowy. Może nie-
zadługo każdy będzie dźwięczał
„metalowym znaczkiem, jak opodat-
„kowane psy.  Musieliby wtedy
wszyscy obywatele chodzić w ka-
gańcach, bo i dziś warczą z oburze-
nia.

Oto mocno stonowany obrazek
najrzeczywistrzej „rzeczywistości” w
ósmym roku ery sanacyjnej, Ktg to
napisał? Oczywiście jakiś „ant -
stwowy“ opozycjonista!

Nic błędniejszego ponad to
mniemanie! Powyższe żale wylał bo-
wiem arcysanacyjny „Dziennik Poz-
nański”, który od czasu do czasu
usiłuje” stanąć „na płaszczyźnie rze-
czowej opozycji.

 

czałatwia się odmownie».
ne były składki ubezpieczeniowe nie
przed 1 października 1931 r., ale pow
stałe do dnia 1 stycznia 1934 r.

Trzeba bowiem wziąć pod uwa-
śę że zakłady ubezpieczeń stale zali-
czały opłaty pracowników, dokony-
wane na bieżące zobowiązania, na
rachunek zaległości, skutkiem czego
przemysłowcy za lata poprzednie, do
30 września 1931 r. włącznie nie wie-
le są winni, natomiast dłużni są po-
ważne sumy za lata 1932 i 1933,

Tymczasem ubezpieczalnie, do
których pracodawcy zwracają się o
zezwolenie na ratalne spłaty zaleg-
łości z lat 1932 i 1933 załatwiają od-
nośne prośby odmownie — bez za-
stanowienia się nad sytuacją petenta,

Nowela de ustawy uposażeniowej
zmiany wymiaru emerytur

zaopatrzeniem emerytalnem według
starej ustawy uposażeniowej lub no-
wej. Przepis ten wejdzie w życie z
dniem ogłoszenia, obowiązywać na-
tomiast będzie wstecz, t. j. od 1-go
b. m. Zmiana ta wiąże się z oświad-
czeniem wiceministra skarbu p. Ję-
drzejewicza, który na kongresie u-
rzędniczym mówił, że sprawa eme-
rytur będzie przez rząd jeszcze roz-
ważana.

Z dnieim 31-go marca b. r. wyga-
sają rozporządzenia, na mocy któ-
|rych wypłacano dotychczasowym e-
merytom dodatek mieszkaniowy, Z
dniem 1-go kwietnia wszyscy emery-
ci, którzy dodatek ten otrzymywali,
przestaną go pobierać. Wzamian bę-
dzie przyznany im dodatek 10-pro-
centowy do ich podstawowej emery-
tury. Na tej zamianie skorzystają tyl-
ko emeryci samotni, skrzywdzeni na-
tomiast będą emeryci, posiadający
rodzinę. Przepis fen wejdzie w życie
z dniem 1 kwietnia b. r.

Oddłużenie przemysłu,i handlanarazie
«nieaktualne»,

W. ministerstwie przemysłu i han-,
dłu funkcjonuje, pod kierownictwemi
wicemin. Rajchmana, osobne biuro,
któremu powierzono skomplikowa-
me zadanie kierowania akcją oddłu-
żenia przemysłu. Jest to t. zw. , biu-
ro inspekcji finansowej przemysłu i
handlu”. j

Biuro to ma opracowywać wnio-
ski w sprawie kredytów i gwarancyj

KRONIKA POLICYJNA.
Aresztowanie maniak a

Władze bezpieczeństwa aresztowały
niejakiego Jana Sienkiewicza, który
podawał się za doktora wszechnauk
lekarskich i mistrza nauki buddyj-
skiej, przyczem trudnił się niedo-
zwoloną praktyką lekarską i „leczył”
chorych przeważnie wodą, ziołami
zwykłemi i hbipnotyzmem. Ponieważ
Sienkiewicz nie posiadał praktyki
lekarskiej ani zezwolenia oraz, jak
się okazcło jest umysłowo chorym
zatrzymano go do dyspoyycji władz
sądowych.
— Pemysłowy właściciel do-

mu. Właściciel domu Mowsza Za-
recki (Antokolska 21) nie mając
pieniędzy na opłacenie podatków
zaangażował dozorcę domu, od któ-
rego pobrał tytułem kaucji 400 zł.
i opłacił długi i podatki, zaś dozor-
cę zwolnił. Ponieważ nie zwrócił
kaucji dozorca oskarżył Zareckiega
o przywłaszczenie gotówki.

Sprawą tą zainteresowały się wła-
dze policyjne.
— Kradzież mieszkaniowa. Z miegzka-

nia Mackiewiczowej Rozalji (Sosnowa 28),
nieznani sprawcy zabrali ubranie męskie i'
' damskie, kilka prześcieradeł i zegarek dam-|
ski, ogóln. wart. 500 zł.
— Odnalezienie skradzionych pieniędzy.

Marja (Zawalna 21) do-
niosła, że skradziono jej 150 zi. w gotówce.
!W czasie rewizji u podejrzanej o kradzież

 
rządowych, w sprawie ulg i układów
co do zaległości podatkowych, Biuro
to powołane jest do
nadzoru nad przedsiębiorstwami pry-
watnemi, które korzystają z takiej

badać stosunki w zakresie kredytu w
przemyśle i handlu, zaangażowaniu
się kapitałów zagranicznych w pol-
skim przemyśle oraz finansowej stro-
ny porozumień przemysłowych. Do
kompeiencji tego biura należą także
sprawy finansowania eksportu przy
pomocy rządu. Wireszcie biuro obję-
ło inspekcję przedsiębiorstw państ-
wowych, podległych min. przemysłu
i handlu.

Jak dotąd, działalność tego biura
ogranicza się prawdopodobnie tylko
do rejestrowania upadłości, względ-
nie postępowań ugodowych.

Min sprawiedliwości wydało po-
lecenie wszystkim sądom  handlo-
wym, aby dostarczyły temu biuru
wszelkich danych dotyczących wno-
szenia podań o odroczerua wypłat,
albo zgłoszenia upadłości ze strony
spółek akcyjnych i spółekz ograni-
czoną odpowiedzialnością. я

Ponieważ dewaluacja dolara do-
'konała pewnego oddłużęnia przemy-
słu i handlu w zakresie zobowiązań
opiewających na tę walutę — sfery
rządowe uważają, że zagadnienie od-
dłużenia przemysłu stało się: mniej
palące. W każdym razie zagadnienie
to stanie się aktualnem dopiero z
chwilą realizacji przygotowanej о-
becnie rewizji prawa upadłościowe-
go
——

Po Groszy foto-
25 grafja

wróżnychpozach wclągu10minut
w AUTOMACIE FOTOGR. „KINOFAT' Maczukin Anny (Ostrobramska 4) pieniądze  Wileńska 5 I Wielka 27. znaleziono. Złodziejkę zatrzymano,
 

sprawowania

pomocy. Pozatem instytucją ta ma.
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Z KRAJU.
BARANOWICZE. (Pat)., Dnia 12ji w trakcie usiłowania ujęcia go w

bm. Żytowicki Jan, strzelec 78 p.p.|kryjówce przez kaprala żandarmecji

po dokonaniu kradzieży gotówki w|oddał w kierunku ostatniego dwa

sumie 100 zł. i rewołweru u nieja-|strzały z rewolweru i zbiegł. Pościg

kiego Mietyńskiego zdezerterował|zarządzono.

Nieszczęśliwy upadek na lodzie.

NOWOGRODEK. (Pat). We wsi|śmierć na miejscu wskutek zmiaż-

Wiązowiec, pow. nowogródzkiego,|dżenia głowy przez niesiony kloc

50 letni Antoni Biełaus, poślizgnow-|drzewa.

szy się na lodzie, upadł i poniósł

Samobójstwo 75 letniego kupca w bożnicy.
NOWOGRÓDEK. (Pat). W mia-|wiesił się 75letni Lejba Zakrojski,

steczku Rożenka, pow. szczuczyń-|chory nieuleczalnie na raka, co by-

skiego, w miejscowej bożnicy po 'ło przyczyną samobójstwa.

Sprawa o Szpiegostwo w Głębokiem.
GŁĘBOKIE (Pat.) W dniu 16 b.|skarżonego o szpiegostwo na rzecz

m. Sąd Oxręgowy Wileński na se-|jednego z państw ościennych. O-

[i wyjazdowej w Głębokiem rozpo” |skarżony skazany został na karę

= sprawę Duka Macieja, m-ca|więcienia na lat 5 z pozbawieniem

wsi Zahoranie gm. dokszyckiej, o- |praw obywatełskich.

 WGRIESZAKAREZST ADAK RPO AE ZOZ TT DRAABAZKZ DOZEZĄDZOCKY

Żydzi skarżą Rusinów.
„Hajnt” z 4 b. m., w depeszy ż.a.t. miał tytuł — lord Melchet, рггур.)"

z Londynu donosi o artykule wstęp: , Nie tylko w Niemczech chcą poz-

nym w „Jewish Chronicle ', omawia- być się 2 PAŃ nus

jącym sytuację żydów wMałopolsce sių EOA ESA žie

„Wschodniej, wytworzoną zpowodu żydzi niemieccy nie są jedynemi ofiarami

wrogiego stosunku do nich ze, strony bólu żydowskiego”.

ludności niemieckiej: Pismo to ma pretensję nawet do

„ — Pismo podkreśla szczególnie prze-- kiego:
ciwżydowską akcję bojkotową Ukraińców i obecnego rządupols ieg °

działalność ich spółdzielni, która ma na ce-' „— Zwracamy sa m z zapytaniem

lu usunięcie żydów z ich dotychczasowych pod adresem rządu polskiego, czy EA:sł

pozycyj gospodarczych. Pismo powołuje się wszystko, aby nie dopuścić do upadku p

przytem na informacje p. Izraela Kohena i miliona żydów”. 1

pani Erley (córki Alfreda Mond'a, który

Fila zajść antyżydowskich
w Pruszkowie.

We czwartek odbyła się w war-

szawskim Sądzie Okręgowym roz-

prawa przeciwko dwóm b. członkom

OWIP., oskarżonym o napad na ży-

dów w Pruszkowie i pobicie kilku

miejscowych żydów, oraz strzały re-

wolwerowe, Podczas rozprawy sądo*(TakeKE WOKWAGA

wej świadkowie oświadczyli, że "nie zarządził natychmiastowe areszto-

poznają oskarżonych i cotnęli swoje |wanie Rotsteinówi Ruchli Fajer pod

zeznania. Sąd uniewinnił oskarżo+ zarzutem złożenia fałszywych ze-

 

 

[Synagoga w twierdzy
Wskutek zabiegów Naczelnego

|Rabinatu W. P. M. S. Wojsk zezwo-

liło na urządzenie w obrębie twier-

dzy Modlin synagogi dla zołnierzy

|wyznania mojżeszowego Będzie to

jpierwsza synagoga w twierdzywoj-

skowej.

NAKSANIE MIĘRASAI |

Z POGRANICZA.
Samoloty litewskie nad naszem terytorium.

Z pogranicza donoszą, iż koło W dniu 14 b, m. nad Wiżajnami

Porzecza ukazał się litewski samo- ukazał się litewski samolot, który

lot wojskowy, który, pa okrążeniu następnie wylądował w pobliżu wsi

miejscowości polskiej, skierował się granicznej Lubowo,
na teren litewski, i

Łotysze przeciw małemu ruchowi
granicznemu z Litwą.

Zwyżka funta — zniżka dolara. |
„. WARSZAWA (Pat). Dzis wystą- mem po raz pierwszy cd pewnego |

piła na wszystkich giełdach zupełnie okresu czasu solidarność obydwu
wyrażna zwyżka funta angielskiego. walut anglosaskich zostałą naruszo-

W parze ze zwyżką funta idzie dal-|na. W tej chwili trudno się zorjen-
sza lekka zniżka dolara. Tem sa- |tować, czem należy tłumaczyć zwyż-

|kę funtą podczas gdy tendencja

177575:si r„dkowa dolara na niektórych si B

1Ruch wydawniczy.
Ucztujące Iwy.

dach jeszcze trwa, a na innych zale-
dwie została zatrzymana. Sądząc z
nieustającego odpływu 7iota z Eu-
ropy do Ameryki, dolar zasadniczo

RYGA. Wpływowy dziennik ło-
tewski „Jaunakas Żinas* rozpoczął

kampanję przeciw  litewsko'łotew-

skiej umowie handlowej, zwłaszcza

przeciw małemu ruchowi graniczne-

mu, który ma być korzystny jedy-

nie dla Litwy. Dziennik wskazuje,
że w ciągu stycznia przez 8 gra-

na sumę 18.100 łatów, do Litwy zaś
wwieziono towarów na sumę 1.800
łatów. Do Łotwy wwieziono owies,
koniczynę, drób i Świnie, wwiezono
zaś do Litwy cukier, mydło i rybę.
Dziennik zauważa, że z umowy bę-
dzie miała korzyść jedynie Litwa,
która wykorzystuje wszelkie możli-

Dwa lata już podróżuje po Arly-
ce Wielkopolanin p. Kazimierz No-

wak, który wyruszył na rowerze z
włoskiej Liblji i znalazł sięobecnie

w angielskiej Rodezji. Niezwykły ten

podróżnik jest chyba pierwszym eu-

ropejczykiem, który przejechał na
rowerze 16.000 kim. przez pustynie 

powinien zniżkować w dalszym
ciągu.

Kto wygrał na loterii?
WARSZAWA. (Pat). W pierwszym dniu

ciąśnienia I kl. 29-ej Polskiej Państwowej|-
Loterji klasowej główniejsze wygrane padły
na n-ry następujące:

20 tys. zł. 121256.

| porządku

nicznych punktów. przejściowych

przepuszczono do Litwy towarów

SPORT.
Walne zebranie Wil. Tow. Cyklistów  torjum z jednoczesnem wyrażeniem

i Motocyklistów. | podziękowania za położoną pracę
dla rozwoju Towarzystwa.

Walne Zebranie członków ba Wybrany na temże Zebraniu Za-

Tow. Cyklistów i Motocyklistów od- : |

było sią w dniu 11 lutego r. b. wia EAtO:ME) uwoństytiowe

kalu klubowym, ul. Zygmuntowska 4.| / : :

Powyższe zebranie odbyło się Prezes p. mec, Łuczyński Win-

pod przewodnictwem p. d-ra Pu- įcenty (jednogłośnie), wiceprezes

chowskiego Bronisława. |motocyklistów p. Kurec Włodzi-
BRZ " о i i kolarzy p. Ryd-

Po odczytaniu i zatwierdzeniu|| 977, „Wiceprezęć PSY
diekiieśo. sawiacziągego ny PE Bolesław, sekreta:z 1 p. Ru-

a ada uMya
przedniego Walnego goa,od- Anteóź kapitan, s ky p. Usówó

czytany przeć sekretanża p. Rydiew |Edward, kapitan motocykiowy p. dr.

skiego Bolesława .i przystąpionodo | puchowski Bronisław, kapitan ko-

wysłuchania sprawozdania ogólnego larski p. Radzikowski Hugon gospo-

i sporiowego ustępującego zarządu, darze: pp. Moroż Bronisław i Kiera-

wyśłoszonego przez sekretarza p.| zewicz Wojciech. Do Komisji rewi-

Rydlewskiego. : zyjnej weszli: pp. Smelis, Krzyszto-
Następnie sprawozdanie kasawo- |fowicz i Godlewski. ;

rachunkowe odczytał skarbnik p.

Mistrzostwo bokserskie Wilna.Piper Bernard.
Po sprawozdaniu Zarządu wywią- т 1 i

zała się nad poszczególnemi punkta- Ww + o godz. 18 w sali : mada

mi ożywiona dyskusja, której wyni- |. wali OEFin WOPZOTWYYA

kiem było powzięcie kilku wnioskow| 9 3519 ilna. Finały tych walk
zmierzających do- udoskonalenia rozegrane zostaną jutro o godz. 19.

metod pracy w różnych przejawach| Do zawodów zgłosiło się 24 bok-

życia sportowego Towarzystwa. „lserów z następujących © klubów:
Ognisko 13, Ż. A. K. S. 5 A. Z. S. 2,
W. K. S. 3 į Makabi 1.

Na ringu zabraknie takich bokse-

czącemu swą: kadencję Zarządowi — |rów jak: Wojtkiewicz, Pilnik, Kom-

wości, jakie jej umowa daje.

  

Po dyskusji i odczytaniu przez
p. Krzysztofowicza: Wacława spra-
wozdania Komisji = Rewizyjnej, koń-   

nych Grzeszczaka i Cholewskiego i!znan,

j
54 gr, — й ' Е ‚
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DZIŚ POCZĄTEK o GODZ. 2ej. DLA MŁODZIEŻY DOZWOLONY.

KINACH „PAN“ 8

"DZIŚ. FILM
NAD FILMY

w najnowszem arcydzieie,

o którem mówi cały świat

  

KINO-NOWE

Przegiąd pięknych kob -t| Meraton teńcal Skandal na daacingu |

s CAJINO A Ham si Erctyka | Dowcip I Pikanterja| Wielki nadprogram.

DZIŚ od godz.
ui. wielka 12ej — Zej T A N I

1) NIEZNAJOMA? “adidas

ZOFJA KOWALEWSKA.
33)

Dzieje powstania lidzkie$0.
wspomnienie,6 Ludwiku Narbucie.

Brak sił, nie pozwolił mu jednak towarzyszyć Ostrodze do gub. Gro-

* dzieńskiej, gdzie, po kiótkim pobycie w Lidzkiem, — Ostroga swój od-

dział poprowadził,
Ь

Wówczas kuzynka Narbuitów, p. Olszewska, wywiozłaBolesława

do Druskiennik, chcąc mu stamcąd ułatwić ucieckę za granicę...Przešla-

dowanie w kraju wzrastało... W celu polepszenia zdrowia,Bolesiawa Ur

rządzano czasem wieczorami wycieczki łódką po Niemnie. We dnie bo-

wiem, musiał się młodzieniec starannieukrywać. :

TV. czasie jednej 2 takich wycieczek, bolesław. został złapany,zbie

ty, odarty z pieniędzy i wrzucouy do więzienia. Jakiś gorliwy porucznik,

nazwisko, którego ulecialo juz z pamięci, įmoskai) oddawna. jak się

okażało, śledził Bolesława Narbutta, to też „aostawszy go raz w ręce,

pastwił się nad nim z tygrysią furją. Związanego wrzucił do jakiejś

ciupy, gdzie, jak kloc przeleżai całą noc. Nazajuurz głodnego i słabego

popędzono Bolesława do Grodna. * į spot z

Tam w więzieniu, w ciasnej, przepełnionej celi, przesiąsniętej wy-

ziewami i dymem tytoniu, ósiabły młodzieniec z 3 i

Koledzy więzienne rzucili s.ę na ratunek, podnosząc go ku okienku,

by mógł świeższem odetchnąć powietrzem. Fatalne warunki więzienne

dawca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,=

   

schie, GPRZYJACIEL z LIDY»
W Soboty I Niedziele bezpłatny DANCING.

 

Walne Zebranie udzieliło absolu- powski i inni.

 

ji puczcze Afryki. W; ostatnim (7) nu-

| merze „Ilustracji Polskiej" p. Nowak

barwnie opowiada czylelnikom o

|uczcie lwów, którą obserwował oso-

|biście w pełną wrażeń noc atrykań-

|ską, przyczem opowiadanie ilustru-
|je własnemi oryginalnemi zdjęciami.
[en sam numer przynosi ciekawy,

bogato ilustrowany ieljeton o naj-

,piękniejszem poselstwie zagranicz-

inem w Warszawie, którem jest po-

selstwo czeskosłowackie.  Uzupeł-

nieniem pięknego i obłitego w treść
numeru są artykuły pomniejsze,
mnóstwo zdjęć aktualnych z kraju i

zagranicy, wreszcie zwykłe działy

state, jak odcinek powieści Ossen-

dowskiego, nowela, mody, humor

strona młodzieży kącik czytelników,

doskonałe rozrywki umysłowe i t.d.
„Ilusirację Polską“ naoywač moż-

na u wszystkich kolporterów i w ad-

ministracji „Głosu Wiieńskiego”,
Wilno, ul. Mostowa 1.

10 tys. zł. 146763.
5 tys. zł. 126935, 160038.
2 tys. zł. 66659, 67928, 105930, 143684,

153490.

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Dewizy: Belgja

123,70—124,01—123,39. Gdańsk 173 — 173,43

—172,51. Holandja 357—357,90—336,10. Lon-
dyn 27,15—27,29—27,01. Nowy Jork 5,35 —

5,38—5,32. Kabel 5,35 i pół — 5,38—533.]

Paryż 34,93 i pół — 35,02—34,85. Szwajcarja :
171,40—171,83—170,97. Berlin w obr. nieofic.
209,20—209,25. Tendencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka inwesty”

    

 

    

    

     

 

  
   

  

   
  
   

     

   
   

  

  
  
  

 

     

cyjna 108. Konwersyjna 56,50. 6 proc. dola-
rowa 66,75—66,50. Dolarówka 53,50. Stabi-
lizacyjna 56,50—56,75 — drobne 57,00.

4 i pół proc. L, Z. ziemskie 52,45—52,50.
8 proc. warszawskie 54,75—54,00—54,25.

Akcje: Bank Polski 86,25. Starachowice
10,40, Tendencja utrzymana.

Dolar w obr. pryw. 5,35.
Rubel 4,64 (piątki) — 4,68 (dziesiątki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do*

larowa 67. Dillonowska 78. Stabilizacyjna
94,25. Warszawska 58,50. Śląska 59,

 
TaDiet GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

: e — 272 ula:Eee i LNIARSKA w WILNIE z du. 16 IL 1934.
a rzyżowa Czyj acje ĘK1 Fańskie) a

z litanją do Matki Boskiej Bolesnej z prod za, aTa ZJ

niem licznych odpustów przez Stolicę Apo-. any 13,75—14,50. Owies st. 13—13,50.
stolską. Odpusty te mogą otrzymać chorzy B
i а , którzy odmowi * Owies zadeszczony 12,75. Mąka pszenna 44

i w podróży będący; którzy odaiowią moń A luks. 34,12 i pół — 34,37 i pół, razowa 17:
litwy ilitanj j krzyżykw t lu йitwy i litanję, mając krzyżyk w tym ce UGvytta zbleradła 21.

poświęcony. $ 2 i

Do nabycia we wszystkich księgarniach | Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,254

i przy kościołach. 28 str. druku. Cena 20 gr. II st, 15,50—14,75. Pszenica zbierana 20—21
Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,50—37. Żytni

owsiane wwn
55 proc. 24,50—25, — 65 proc. 20—20,50,
D goda ZIAA:6. B

” d — 11 1 ni ° *

Hokeišci wczoraj wyjechali. | 41,50. Otrębykasza 1.wać kas an

Wczoraj wieczorem о godz. 19

wyjechali z Wilna do Lotwy hokeišci
Ogniska którzy rozegrają jeden

mecz jako reprezentacja Wilna z re-

prezentacją Łotwy, a drugi mecz, ja-
ko Ognisko z drużyną U. S.

 

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.  
 

w 1 akcie.
w Wilnie, Z

 

BANK SPÓŁDZIELCZY

TAI

  
cę w dziedzinie  bieli-
źniarstwa, lub o pomoc
maierjalną. Sprawdzone
przez T-wo Św. Wincen-
tego k Paulo. Z-k Do-
broszynny Nr. 3, pok. 14,

39 sztuk 8 zł. 56 gr.
240 gramowe pudeixo
8 sztuk 1 ZŁ. 8) gr.
150 gramowe pudełko
5 sztuk 1 Zł. 35 gr.
Duże pudełko Szpro-

amkowa 18, Te'afon 18-8'.

‚чаанRAve E LE 

APogorzeska ZĄBAWKA wee...

 

najpotężniejsze arcydzieło PRODUKCJI SOWIECKIEJ p. t:

więzi
 

MARLENA DIETRICH
PIEŚŃ NAD PIEŚNIAM

 

DZIŚ POCZĄTEK 0;GODZ. 2-ej.

Najweselszy program sezonul Wspaniała, szampeńska komauja p. ti

„NIEZNAJOMA! „Hr. MONTE-CHRISTO '

PORANEK **ŚvrorinvPRocnam.
2) ROMEO i JULCIA

3) WSPANIAŁY FILM RYSUKKOWY Foxa.

  
 

  

 

 

dominowską ul. Grodzks

Swiat nie widział jeszcze czegoś podobnego| ?7- + Z. ar, 3098.
Mówiony i śpiewany całkowicie w języku rosyj- |.

skim. Swietny nadprogram. DACAGEWD

 

Za uczciwy na to...

Podezas bankietu, Ru-
dyard Kipling, znakomi-
ty pisarz angielski, roz-
mawiał z swym sąsia:
dem na t:mat dosyć
odległy, bo o... zniknię-
ciu rodzaju ludzkiego.
— Gdyby na skutek

jakiejś okropnej kata-
strofy, zniknął naraz
człowiek z powierzchni
ziemi—odezwał się tam-
ten do poety dżungii —
która ze zwierząt, węd-
łag pana, zostałoby ichzBRYGIDĄ HELM!  |uczwe
— Słoń? O, nie, Jesi

na to za uczciwy.
najweselszy fim połaxi. W rol. gł: Zula Pogo- —??
rzeiska, Adolf Dymsze, Konrad Tom A. Fertner| | diatege to w „Księ-

dze Dźungli* tak ser-

Reż. genjalnego
H. Mamouliana.

 

Już w TYCH DNIACH   

Do wynajęcia
mieszkania 2 314 po-
kol z wygodani, suche
i ciepłe. Kalwaryjska 2
pierwszy dom na lewo
za mostem zielonym.

zo
Ładne 2 pokoje

z łazienną | używ. kuch
nl do wynajęcia ul. Mie-
kiewleza 24 m. 5 (nad
kinem). Ogiądać 10-11
rano, 4—5 po poł.

Mieszkanie,
albo dome

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

  

ży la, znejdująca się w
skrajnej nędzy prosi lu-
d.l dob ej woli o pomoce
Łaskawe ofiary prosimy
składać do Administra-
€jl „Dz. Wil." dla „sta-
ruszki*. * gr4

Gospodyni
wykwalifikowana, w

dzo dobrze gotuje. Po-
siada referencje. (Iniwer-
sytecka 2—11 (od 3 — 6
PP.) gr.3

Dwuznaczny gniew.

— Pani jest tak uro-
cza. że postanowiłem,
zanim stąd wyjdę, poca-
łoweć panią.
— Panie, proszę wyjść

natychmiast. 
średnim wieku, samotne|ś$
poszukuje posady. Ber:| $

 
tów 85 gr. R: a można

poleca a W inistracji

z wygo- 65 zł dwa skle ZWIEDRYŃSKI, „Dzien. Wil” lub bezpo”
dami po w oraz DY OBI, " I p

do odnajęcia Jagielicńska 8. Informzete u dozorcy IWileńska36,tel,1224.| średnio pod "maa

® A i ża Sprzedaje się dom ma IAEA

21222 Z lecznie  opisa ing|rowany piętrowy z cii INTELIGENTNA

4 AKUSZERKI. E szachetność | tan pna: Ч 1'|игіупу\ос ul sk в

pak | Baloe. Moniuszki Nr. 30. 442 e A Packi Ё

ROXY °ed >. AKUSZERK A ——————— |m  reblowską metodą

gy jednocześnie |M_ BRZEZINA RÓŻNE || gabėtki ginasii|
ł ymagania najskrom“|

: prayjmnie. | Ртхергоча- Mieszkania ————|niejsze Powažne świa”

| (dziła, się . Zwierzyniec, | i pokoje Inteligentna wdowa sta: San Sai,sad

Tom Zana na lewo Ge- tp ".] |'uszka bez środków do fareka 3, o 4 )

3000063

DRUKI
PILNE:

BILETY
WIZYTOWE.

BROSZURY
AFISZE ;

WYKONYWA
DRUKARNIA

L. TRIERZYŃSKIEG

 

CEnv NISKIE 
ZAPROSZENIA ъ

Drakarmis A. Zwieraykskiego, Uiiao, Mostowa Ni. L

byłyby jednak zabiły wycieńczonego Bolesława, gdyby go nieuratował

szczęśliwy wypadek. >

Książe Bariatyński zwiedzał więzienie w Grodnie, Wchodząc do

celi, w której sedział B. Narbutt — cofnął się odprogu, uderzony strasz-

nem. jej powietrzem.

do siebie. :

Na widok wybladłego, chwiejącego się na nogach i poatrzymywa-
nego przez żołnierzy, więźnia, ks, Bariatyński, podskoczył i ze współ-

czuciem podał mu krzesło. AB ; į

Usiadłszy obok rozpytywai o wszystko, prosząc, by nic nie tając,

całą mu opowiedział prawdę. | U A w
Bolesław wyznał szczerze, iż był adjutantem bratą swego, Ludwi-

ka, a po jego. śmierci, chciał «ię przedostać zagranicę i dla tego. miał

Przy sobie większą sumę pieniędzy, które mu odebrał, aresztujący go

icer, ыы э й
Opowiedział też 0 jego brutalnem zachowaniu-sięi zamknięciu, w

szczupłej celi gdzie się mieściio-dwudzestu innych -więźniów.

Rezuliatem tej rozmowy, były znaczne ulgi dla wszystkich uwię-

zionych.. ; я :
Książe Bariatyński, zajął się szczerzedolą- Bolesława, zapewnił mu

znośne istnienie i od grożącego mu: stryczka uratował. 3

Bolesław Narbutt, skazany został na wygnanie do Krasnojarska.

nu] m ptąop o8 в193) 'EyqsMazs|( «dt Hoejdvdap 79luM091 E;Bojf]

skiennikach przechowywała. 
„ABLIOLEA
Mpass NE

Kazał Bolesława, o którego aresztowaniu wiedział, przyprowadzić

   

   

   

  
   
  

Przywieziony do Moskwy koleją żelazną, dalszą drogę musiał Ni
butt, jak i wszyscy wygnańcy, przebyć etapem pieszo, Zatrzymany z

łą partją w Moskwie nieco diużej — doznał tam wiele współczucia

córki dozczcy więziennego, ktora odwiedzając często „biednych P.

ków”, przysyłała im pościel, wina, bułki i inne rzeczy, Panienka tak

wreszcie dq młodego więznia przywiązała, iż chciała mu towarzyszyć

Sybir. W. drodze, około Toboiska, Bolesław spotkał się z owym ofićj
rem, który go aresztował... Okazało się, iż oskarżony przez ks. Bar

tyńskiego został zdegradowany i również na Syberję wysłany.

Ciężka droga i męczęca, przejście moralnie i fizyczne, zrujnow

zupełnie zdrowie Bolestawa.
W Krasnojarsku, nie mógł się zająć żadną pracą, bo mu

puchły,,
Chociąż zwrócono mu pieaiądze zagrabione przy aresztowaniu,

zapas się wyczerpywał, a żyć trzeba było... Zajmował się więc Na:
drobnym handlem, dającym, jakie takie środki do życia.

Hrabina Przeździecka za pośrednictwem ks. Orłowa,+ :
rosyjskiego w Paryžu, wyjednaia mu pozwolenie na powrėt do kraji“

Bolesław wrócił więc do Szawer, nie uległych, cudem, konfiskać у
Tam się ożenił z kuzynką swą Gabryelą Narbuttówną, córką Waler'

właściciela „Kopyla”. R ы

Umarłxsuchot w 1889 r. pozostawiając dwóch synów: niežyja“
już Zygmunta 1 Tadeusza, oraz jedną córkę,

(D.c. n.)

""Odgawiedzialny Bedaktor STANISŁAW JAKITOMICZ:
 


