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w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wileński" hodzi codziennie.  
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cji miaia nietylko doniosie znacze-
nie wewnętrzno-polityczue. Nie о-
minęła ona również dziedziny  poli-
tyki zagranicznej. Ministrem spraw
zagranicznych Francji został p. Bar-
thou, doświadczony polityk, stojący
daleko od powojennego mistycyzmu
pacyfistycznego i ustępiiwości ge-
newskiej, P. Barthou jest rówieśni- |międzynarodowa wymagalia
kiem Poincarć'go oraz jego przyja-|tonu w polityce zagranicznej, nowe-
cielem nietylko osobistym nie -i poli- | go impulsu i nowej aktywności
tycznym. Reprezentuje też ten sam| płomacji francuskiej.
styl co b. prezydent republiki W
przededniu wojny w r. 1913 wsławił
się tem, że przeprowadził we Fran-
cji trzyletnią służbę woiskową, co u-
ratowało Francję od katast.ofy. Po
wojnie jako prezes komusji odszko-
dowań bronił uparcie praw Francji
jak długo tylko mógł, tj. aopóty, do-
póki nie uniemożliwiła mu tego po-
lityka rządów lewicowych, które w
imię pacyfizmu poszły na ustępstwa
wobec Niemiec. P. Bartlnu będzie
się uważał przedewszystkiem za
obrońcę praw Francji i za czujnego
stróża jej bezpieczeństwa.

Frazeologją locarneńsko - genew-
ska kończy się zatem również na
Quai d'Orsay. Byłoby ze strony
Francji rzeczą naiwną trwać przy
systemie i przy hasłach, xtóre nie

 

 

Fot A. Skurjat.
Udostępniając kupującym na „ordery“ przedłużamy tanią sprzedaż

pnlając Kuo "SOBOTY, DNIA 24 LUTEGO .
NKADESZŁY NOWE OKAZJE

BRACIA. JABŁAGÓŚCI modeyeza» |
Wnętrze begato udekorowane.

Prosimy 2 obejrzenie wystaw i zwiedzeniesklepu, |

Poincarego.
Ostatnia zmiana rządu we Fran-znajdują już żadnego posłuchu i

(który wszedł do rządu.

 

LONDYN. (Pat). „Daily Herald"
twierdzi, że rząd francuski zaczyna
obecnie dyskretną agitację na rzecz

Austrji i na Węgrzech. Sugestje co

nia jedynej skutecznej barjery prze:
ciwko hitleryzmowi, uczynione zo-
stały — jak twierdzi „Daily Herald“
— ministrowi Edenawi w Paryżu.
Ale miał on oświadczyć, że nie po-
siada upoważnienia do dyskutowania
tej sprawy. „Daily Herald" donosi

PARYZ (Pat.).— Dep. Moutet z
frakcji radykalnej wystosował do
prezesa Rady Ministrów pismo,
w którem domaga się, aby za przy-
kładem Anglji, Stanów Zjednoczo-
nych i Japonji rząd francuski zde-
waluował frank o 16 proc. Miałoby
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wego rozwoju przemysłowi i han- 
szawy wycieczka estońska.

CES

którym przeczy życie. Nietylko wy:
padki wewnętrzno - polityczne od-
suwały p. Paul-Boncoura z minister:
stwa spraw zagranicznych. Mógł go
tam przecież zastąpić p. Herriot,

Jeżeli to
się nie stało jeżeli tekę tę objął p.
Barthou, to dlatego, że sytuacja

innego

AKTY SABOTAŻU.
BERLIN (Pat). Wiedł> doniesień

z Wiednia, dyrekcja tamtejszej po-
licji dają znać, że ubiegłej nocy w
pobliżu Salzburga dokonano zama-
chu dynamitowego na kabei teleio-
niczay, łączący Wiedeń z krajami
zachodniemi. Sprawcy zamachu do-
tychczas nie zostali schwytani. Do
rana połączenie telefoniczne Wie-
dnia z Zachodem było przerwane.
Rozmowy ze Szwajcarją jeszcze
przed południem prowadzone były
via Berlin,

OSTATNIE STRZALY, A
BERLIN (Pat). W/g doniesień z

| Wiednia, w czasie wczorajszej strze-
laniniy w pobliżu Reumannshoi 4

dy-

Ten nowy ton widać już w nocie
francuskiej, odrzucającej propozycję
Niemiec w_ sprawie rozbrojenia.
Francja powraca do stylu pełnego
stanowczości i godności państwa
zwycięskiego. Przypomina, że dal:
sze lekceważenie jej woli będzie już
niemożiiwe. Polityka francuska
zrywa zatem z biernością pragnie
wyjść z impasu, w jakim się znalaz-
ła wskutek zbyt uporczywego trzy-  mania się systemu genewskiego lės
który dziś już jest nieaktualny. | G30By ai maa "fg A
Zmiana na Quai d'Orsay wpłynie Te cy mmmnerinę Goszio do KIW

wego starcia. Patrol Heimwehry na-
tknął się tam na grupę schutzbun-
dowców, zajętych składaniem kara-
binu maszyncwego. W czasie strze-
laniny 4 schutzbundowców zostało
"zabitych, a 2 odniosło cięzkie rany.
\

ARSI aid i T TTTI I STOTIS ддрТЕС

więc zapewne poważnie na bieś wy: |
padków politycznych, kióre istotnie
wymagają aktywnej roli Francji.
Oddziaia też zapewne na nowy u
kład siosunków międzynarodowych.

Bo tragicznym zgonie król Belgów.
Przed pogrzekem króla belgijskiego
BRUKSELA (Pat). Do stolicy Bel-

gji przybył w nocy następca tronu
książę ' Leopold z malscnką ze
Szwajcarji. Para książęca była
ogromnie przejęta śmiercią króla Al-
berta 1 przyjęła osobiście kondolen
cje tylso od członków rzędu, którzy
zebrali się w komplecie na dworcu.
Jednocześnie uzgodniono z księciem
Leopokiem protokół pog:zebu i ko-
ronacji. -

W. oniedziałek wieczosem ciało
króla Alberta przewieziono z pałacu

] Po wznowieniu obrad. minister
"finansów Germain Martin uzasadniał
|projekt globalnego uchwalenia bud-

w Laeken do zamku wBrukseli. żetu na rok 1934. Minister podkre-

Szpale: wzdłuż drogi, którą posu- Ślił konieczność uporządkowania fi-

wał się orszak żałobny, tworzyli, nansów 1 wszystkich innych dziedzin
byli kombatanci, Wśród nich znaj- działalności politycznej 1 społecznej.
dował się oddział byłych kombatan- Wichodzą tu w grę interesy ustroju.
tów poiskich ze sztandarem. W głosowaniu Izba projekt u:

Pogizeb króla Alberia nastąpi|chwaliła 444 głosami przeciwko 140.

we czwartek. W pogrzebie wezmą| PARYŻ (Pat). Rząd postanowił,
ddział królowie i prezydenci wielujże dzień pogrzebu króla Alberta bę-
państw. Koronacja księcia Leopolda| dzie dniem żałoby narodowej. Przed-
na króla Belgów nastąpi w piątek w stawienia w teatrach będą zawie-
sali! parlamentu. szone. Giełda paryska uczciła pa:

mięć króla jednominutowem milcze-

   

  

|Francja za restauracja Habsburgów?

restauracji monarchji habsburskiej w'

do tego zwłaszcza pod kątem widze- ,

Projekty dewaluacji franka.

to na celu umożliwienie prawidło-| jest zupełnie odosobniona.

 

Wycieczka estońska.
WARSZAWA. Pat. — Dziś pocią-| downictwa,

giem wileńskim przybyła do War-|spodarczych, prasy i świata literac-
W wy-|ko-artystycznego z prezesem par-

cieczce biorą udział przedstawiciele| lamentu estońskiego Einbunden na
rządu estońskiego, wojskowości, są-| czele.

 

  

 

również, że rząd włoski, ilący w kie-
runku całkowitego podporządkowa-
nia Austrji pod wływy Włoch, przy-
gotowuje inną akcję, a mianowicie
oskarża Czechosłowację przed Au-
strją o jej rzekome mieszanie się w
wewnętrzne sprawy  austrjackie.
Włochy oskarżają jakoby Czechosło-
wację, że przyczyniła się do szmuślo
wania broni do Austrji dia uzbrojenia
Schutzbundu. Oskarženia te — o-
šwiadcza „Daily Herald“ — są nie-
słychane. :

dlowi. eksportowemu. Zarówno obec-
ma sytuacja waluty francuskiej, jak
i stanowisko kierowniczych czynni-
ków w państwie, które znalazło
wielokrotnie wyraz w oficjalnych
enuncjacjach, każą przypuszczać,
że opinja deputowanego Mouteta

sfer naukowych i go-  
W poniedziałek w południe, w/$,

dalszych doniesień, w centrum Wie-
dnią w jednej z kawiarń, znajdują-
cych się naprzeciwka kościoła św.
Szczepana, wybuchła petarda, która!
wyrządziła znaczne szkody materjal-|
nė. Kilka osób doznało wstrząsu
nerwowego.

POKŁOSIE REWOLUCJI
BERLIN (Pat). „Boersen Ztg.“

jutrzymuje, że dyrekcja policji w
'Wiedniu oblicza ilość śmiertelnych
ofiar krwawych wypadków w Au-
strji do wieczora dnia 14 lutego na
[1730 zabitych. W/g dziennika, ilość
zabitych sięga ponad 2.000, ponie-|
|waż najkrwawsze walki toczyły się
,15 i 16 lutego.
| Dziennik opisuje dalej wstrząsa-
'jące szczegóły starć i notuje po-
(głoskę, jaka obiega Wieden, że w
'czesie szturmu na t. zw. Schlinger-
hof we Florisdorfie zastrzelono 17
dzieci w wieku poniżej 10 lat. Zro-
zpaczone kobiety — pisze dalej,
dziennik — zamknięte w budynku,
chcąc powstrzymać oddziaiy wojsko-
we od bombardowania domów, sta-
|wały w otwartych oknach, trzyma-
|jąc w ręku dzieci.

O zażartości, jaką odznaczali się
jwalczący po obu stronach, świad-
!сгуё ma fakt, że w dzielnicy Doe-
|bling 12-letni chłopiec wybiegł na|
„spotkanie patrolu Heimwehry z re-
„wolwerem, z którego strzelał do
„żołnierzy. Żołnierze rozbili dziecku
głowę kolbami karabinów.

 
„ŻYDZI 2

„Mloment”, w korespondencji z]
Pragi donosi o masowe; — już za-|
wczasu — ucieczce żydów z Austrji
do innych krajów, a w tej liczbie do
Czech: |

- wW ostatnich kilku tygodniach vida?)

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 25 gr., za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proe. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

Terminy

  

Poskromiony Wiedeń.
Niszczenie majątku robotniczego. —Drobne tragedje. — Wiedeń przy-

biera cesarski charakter.
(Korespondencja wiasna).

Wiedeń, w lutym.
W, wewnętrznych dzielnicach

Wiednia życie płynie już normalnie.
Na ulicy Okrężnej i równoległych
tramwaje już kursują. Kursują rów-
nież autobusy. Przeszkody druciane,
które oddzielały miasto wewnętrzne
od reszty dzielnic zostały już usunię-
te. Tylko gmachy rządowe strzeżone
są jeszcze przez uzbrojone cddziały,
a przed pałacem kanclerza zobaczyć
można nawet oddział karabinów ma-
szynowych, przygotowany do odpar-
cia ewentualnego ataku.

Na przedmieściach, zwiaszcza w
okolicy setki nowoczesnych domów
mieszkalnych, jakie wybudowałą w
ciągu czternastu lat wiedeńska so-
cjalistyczna rada miejska dla 60.000
rodzin, panuje jeszcze cośkolwiek
niespokojna atmosfera. Wszędzie
spotkać można policjantów i heim-
werzystów w pełnem uzbrojeniu; wi-
dać ich na ulicach na schodach i w
mieszkaniach. Tu są w poszukiwaniu
broni. Rewizje przeprowadza się
śruntownie. Poszczególne części
umeblowania rozbija się, przeszukuje
się szafy, łóżka, ba nawet wyrywa

 

Bo stłumieniu rewolty socjalistycznej wAustrji
REPRESJE WOBEC POSŁÓW

SOCJALISTYCZNYCH.
WIEDEŃ (Pat). Orgaua policyjne

opieczętowały dziś w gmachu parla-
mentu pulpity i biurka wszystkich
socjal-iemokratów — członków Ra-
dy Związkowej.

ŻNIWO SZUBIENIC W AUSTRJL

WIEDEŃ (Pat). W Sieyer został
wykonany wyrok śmierci na człon-
ku Schutzbundu Jėzeiie Ahrerze.
W, Loeben rozpoczął się w ponie-
działek po południu proces przed
sądem doraźnym przeciwko socjal-
demokratycznemu  posłowi Walli-
schowi. W, Wiedniu sąd doraźny
skazał jednego schutzbundowca na
karę smierci, dwóch na kary 15 i 12
lat więzienia.

ZNAMIENNY KOMENTARZ.
WIEDEŃ (Pat). „Reichspost“ 0-

trzymała z Rzymu następujący ko-
mentarz do wspólnej noty trzech
mocarstw, wystosowanej do Niemiec
w sprawie Austrji:

Niemcy popełniłyby niebezpiecz-
ny błąd, gdyby chciały Jekceważyć
notę mocarstw. Mocarstwa pragnęły
przedewszystkiem przez tę maniie-
stację podkreślić swą solidarność
i chęć poparcia Austrji w jej słusznej
walce. Notę należy uważać za przy-
jazną radę, udzieloną Niemcom —
niemieszania się w stosunki we-
wnętrzne Austrii.

с

AUSTRJI
Prasa czeska ostrzega już przed;

nowym zalewem żydowskim:
„Jakkolwiek ta emigracja odbywa się

poufale i skromnie, daje się jednak zauwa-

żyć duże niezadowolenie ze strony znacznej
części prasy czeskiej, ostrzegającej rząd

Ina atmoslera.

'Žaloba narodu belgijskiego.
BRUKSELA. Pat. — Od dwóch

dni Belgja znajduje się pod przy-
gnębiającem  wr.żeniem śmierci
króla. Dowodem tego, jak był on
kochany przez ludność, jest to, że
przechodnie w Brusseli, komentu-
jac tragiczny wypadek, częstokrość
nie mogą się powstrzymać od łez.
W przewiezieniu zwłok króla do zam-

ku w Brukseli wzięli udział wszyscy
niemal mieszkańcy stolicy.

Dzienniki wychodzą w czarnych
obwódkach, bez względu na przeko-
nania polityczne.

* Partja socjalistyczna wzywa ro-
botników do manifestacji na cześć
króla, który był ich największym opiekunem i przyjacielem.

Francja wobec zgonu króla Alberta.
PARYŻ (Pat). W poniedziałek w;

Izbie Deputowanych rozpoczęła się
dyskusja nad projektem, w,ź które-
go budżet na rok 1934, przegłosowa-
ny byiby globalnie dla uniknięcia
uchwalania  prowizorjow  miesięcz-
nych.
W posiedzeniu tem przewidy-

wany był nieliczny udział deputo-
wanych. Jednakże wobec zapowie-
dzianej manifestacji Izby ra cześć
zmarłego króla Belgów cała sala
obrad w pałacu Burbońskim wypeł-

niłą się niemal całkowicie. Przewo-
dniczący Izby Bouisson, mino złego!
stanu zdrowia, osobiście ;1zewodni-
czył zebraniu i wygłosił przemówie-
nie, poświęcone pamięci królą Al-
berta. Przemówienia teżo deputo-
wani wysłuchali stojąc, w glębokiem

milczeniu. Obecńy na posiedzeniu
minister spraw zagr. Baithou przy-

 

niem.

e WYSZŁA Z DRUKU a
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ża się w różnych austrjacko-czeskich miej- | „przed dużem niebezpieczeństwem nowego
scowościach pogranicznych wzmożiny ruch | żydowskiego zalewu...”
niezliczonych rodzin żydowskich, głównie z Ludność w Austrji jest nastrojona
prowincji Styrji, Karyntji, Tyrolu. Uciekają, | wrogo wobec żydów: 3
nię mogąc znieść teroru miejscowych fa”, „Żydzi siedzą całe dnie w swoich skle-
szystów, którzy pod względem judofobji |pikach i nie widzą nabywców. Cała ludność
nie ustępują swoim towarzyszom aki bia wyjątku jest nastrojona wrogo wobec
z kraju Hitlera". | żydów”.

 

 
   

   

   

  

STACJE MĘKI PAŃSKIEJ
z Litanją

do Matki Boskiej Bolesnej.
We wstępie podany jest wykaz
odpustów za odprawienie Drogi
Krzyżowej, jak również warunki

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich księ-
$arniach i przy kościołach.

28 str. druku. Cena 20 śr.aaa
Kto wygrał na loterji?

WARSZAWA (Pat). W trzecim dniu

I

| Jak Niemcy pokplwają sobie г Litwinów. -
Organizacje litewskie w kraju renasa, Prośbie tej samorządy miej-

Kłajpedzkim czyniły starania, aby |akio obu miast zadość nie uczyniły.
miasta Kłajpeda i Szyjłokarczma, Ostatnio magistrat kłajpedzki na-
idąc za przykładem miast w Wiel-|zwał jedną z ulic imieniem lotnika
kiej Litwie i Ameryce, nadały jednej niemieckiego Wolfa.
ze swych ulic nazwę Dariusa i Gi-

LLS YEBAND ESTA ZURKEYTBT I RENESANSAS

00 ADMINISTRACJI
Do dzisiejszego numeru gazety „DZIENNIK WILEŃSKI"  do-
łączyliśmy dla wszystkich prenumeratorów zamiejscowych blan-
kiet nadawczy P. K. O. Konto 80.187 dla załatwienia opłaty

łączył się do złożenia hołdu pamięci cjągnienia I kl. 19-tej Polskiej Państwowej
królaAlberta. Po przemówieniu po-; Loterji Klasowej główniejsze wygrane padły
siedzenie lzby zostało na znak Ża-| ną numery następujące: 10 tys. zł. — 58.523, łoby przerwane, po 2 tys. zł, — 31.300, 774.053 i 140.250,

należności za prenumeratę. Prenumerata miesięczna z prze-
sylką 4 zł, 50 gr. Nieopłacone egzemplarze będą z dniem

się podłogi, oczywiście wszystko,
nieraz caty majątek rodziny ulega
zniszczeniu. Nędza i rozpacz nie do
opisania zapanowała w tych domach,
które jeszcze przed tygodniem przed

stawiaiy obraz dobrobytu spoiecz-
nego.

Komunikaty policyjne oznajmia-
ją, że w Wiedniu i na prowincji całe
rodziny robotnicze popełsiły samo-
bójstwo. Mężowie i synowie tych ro-
dzin znajdują się w więzieniach o ile
nie w trupiarniach, W, samym tylko
Wiedniu jest około 3.000 politycz-
nych więźniów, z tego 2.5U0 czton-
ków. republikańskiego Schutzbundu,
a ich hiczba wzrasta z godziny na go
dzinę. Ilu aresztowanych zostało na
prowincji dotychczas nie wiadomo.
Więzienia są przepełnione. Władze
przeto wynajęty kilka opustoszałych
objektów fabrycznych i magazynów,
które zamieniły w więzienia. Wśród
aresztowanych znajdują się również
przywódcy czeskich socjainych de-
mokratów w Austrji, posłowie do
sejmu krajowego i członkowie rady
miejskiej Antoni Machat i Alojzy
Vavrouszek.

Zaledwie zamilkł warkot karabi-
nów maszynowych i huk dział, a wła
dze przystąpiły do zacierania wszyst
kiego co przypominą rządy socjali-
styczne. Wiedeńskie domy gminne

stały już dziś na Major Emil Frey:
Hot. Również inne domy i ulice

wy nakazał znowu używanie jedno-
stronnego herbu domu szwajcarskie-
go dla miasta stołecznego Wiednia z
podwojnym orłem, aby przypomnieć
czasy z przed r. 1919, Wszystkie do-
my robotnicze i lokale związkowe
socjalnych demokratów zajęte zo-
stały przez Heimwehrę. Wielka dru-
karnia finansowana przez socjal-
demokratyczny  Arbeiterbank, już
od poniedziaiku zajęta jest przez
Heimwehrę a trzy dzienniki, które w
tej drukarni wychodziły, zostały zli-
kwidowane, Tak samo ma się rzecz
z innemi socjal - demokratycznemi
wydawnictwami, których-pracowni-
cy zosiali wypędzeni lub aresztowa-
ni. Wiedeński związek fabrykantów.
wydał odezwę do swych członków,
aby w swych fabrykach zwolnili z
pracy robotników socjalno-demokra-
tycznych, a przyjmowali członków
Heimwehry. Straż ogniowa została
również objęta przez Heimwehrę, a
dotychczasowy komendant wiedeń-
skich strażaków inż. Wagner jak rów
nież dyrektor Arbeiterbanku zostali
aresztowani. $

Po tych zarządzeniach, które
miastu nadają charakter stanu oblę-
żenia nie zapanowała jeszcze spokoj-

Po krwawych czte:
rech dniach -nie trudno to zrozu-
mieć. Przyczynia się do tego jeszcze
znaczny ruch wojskowych oddzia-
łów, maszerujących ulicami lub war-
tujących w zóżnych punktach mia-

rze z wojny światowej są zjawiskiem
przeważającem. - Stara austro - wę-

swego wskrzeszenia moralnegoi fi
zycznego.

Niewątpliwie przygotowana jest
dalsza akcja. Uzupełnianie formacyj

tom, ale przeciwko narodowym 50-
cjalistom. Narodowi socjaliści do-
tychczas zachowywali się nadzwy*
czaj spokojnie, ale z ich strony ocze-
kiwać można poważnych  niespo-

Dolliussa — Freya po pokonaniu

zaležnošci Austrjįi przed niebezpie-
czeństwem zagrażającem z prawej
strony. Dlatego przywódcy Heim-
wehry domagają się usunięcia ostat-

ju. Opór sejmów krajowych w Gór

ko przejściowym epizodem. Jeżeli
wszystkie stanowiska obsadzone zo-
staną komisarzami rządowymiijeżeli
członkowie oddziałów zbzojnych о-
bejmą władzę administra: yjną, łatwo
będzie zastąpić i ostatniego wybie-
ranego dostojnika państwowego ja-
kimś cesarskim rządcą państwowym.

Na tem polega ambicja i program.
księcia Starhemberga. Najbliższe dni
przyniosą dalszy rozwój wypadków,

WŁ K. 1 Marca 1934 r. wstrzymane.

w. XII dzielnicy przemianowane z0- |

zmienią nazwy. Komisarz państwo--

sta. Oficerowie „rezerwowi i żołnie-

gierska armja obchodzi dziś święto |

zbrojnych zdaje się być skierowane
nie tak przeciw socjalnym demokra- |

dzianek. Są oni zbyt przebiegli. Rząd |

lewicy zdecydowany jest bronić nie-

nich resztek demokratycznego ustro- |

*
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* nia, Poiska ówczesna w mzybliżeniu

| wieku XVII opłacało podatków ma-

Sanacja
Niejednokrotnie już zażnaczaliś-

my, jak to sanacja, dla zdobycia po-
popularności, potrafi podszywać się
pod obce, zwłaszcza narodowe ha-
sła. Ktoż jednak mógiby przypusz-
czać, że panowie z Bb potrafią, idąc
za prąuem czasu, wywie:ic nawet...
antyseruicką chorągiewkę. Najmaiej
oczywiście przejmują się tem od-
stępstwem' najserdeczniejsi sprzy-
mierzeiicy sanacji — żydzi, rozumie-
jąc doskonale, jaką miarę należy
przykładać do słów swycn klubo-
wych kolegów z BB.

Nie przywiązujemy i my do tego
wagi, to też jedynie jako kurjozum
pozwolimy sobie przytoczyć kilka
ustępów z mowy, wygioszonej nie-
dawno w Sejmie przez jednego z mar
tadorów sanacji, posia bogusława
Miedzińskiego:

Jesieśmy dumni, że jestesmy  Polaka-

mi, ale pikim nie gardzimy dlaiego, že nie

jest Polakiem. Jako Polacy wieiny, że ma-
my realne zadania, wiemy, jakie mamy wa-

dy i zalety, co możemy, a czego nie mo-

żemy zrobić.

Istotnie łatwo byłoby tem Państwem

rządzić, gdyby nie ten drobiazg: 30 proc.

mniejszości narodowych, w tem 2.700.000

żydów. (Gios na ławach żydowskich:

3.30U.000). Zgadzam się na 3.300.000, bo jak

się nie zgodzę, to nie będzie aui mniej, ani

więcej,

Jest rzeczą niezmiernie pizykią, že tak
jest Wolelibyšmy, żeby tak nie było.
Wolelibyśmy, żeby miasta nasze — w kra-

ju, który nie jest uprzemysłow ony — w

kraju, w którym odpływ sił zbywających na
wsi został zamknięty prze< zamknięcie
emigracji — żebyśmy mieli chuciaż ten od-
pływ do miasteczek, do rzemiosia, do han-

dlu. Tymczasem to jest zabl'swane dla-

tego, że miasta są zajęte przez wielką ma-

sę zydów. Wolelibyśmy widzieć co innego.
Kiedy przejeżdżamy przez miasteczka —

jak cziowiek przyjrzy się dzielnicom za-
chodnim, tym czystym porządnym  mia-
steczkom, a jak przyjedzie w Kieleckie,

czy do jakiegoś Kałuszyna, io rzeczywi-

ście niedobrze się robi. I każdy z nas by

wolał, żeby tego wszystkiego nie było.
Ale jakże na to poradzić.

‚ Niemcy mają żydów 600.000 na 60 milj.

ludności — 1 proc., podczas kiedy my — 9
proc. Hitler powiada, że 1.000 marek do-
płaci każdemu, żeby sobie wyjechał; to na-
wet dość gruba suma, proszę policzyć, ileby

to u nas wypadło — a czy wyjechali? Ani
połowa, ani trzecia część, mimo obozów

koncentracyjnych, mimo straszliwych  szy-

kan. To jest bardzo trudne praktycznie do

przeprowadzenia. Jeżeli pan-«wie opracują
przyzwoity, europejski, godny iudzi kultu-
ralnych, celowy program załatwienia spra-
wy żydowskiej, to my natychmiast go przyj-

miemy : zrealizujemy — bo my to umiemy,

a wy nigdy.
Ale z całą stanowczością cświadczam,

że to co panowie próbowaliście robić dotych
czas w sprawie .żydowskiej, jest przede-

wszystkiem bardzo bezcelowe, bo nie wy-

tępicie 2.700.000 ludzi, bo tego uie można

zrobić nie jesteśmy w stanie — i nie

wyrzucicie ich, bo nikt ich nie przyjmie.

A więc p. pos. Miedziński doma-
ga się, by Stronnictwo Narodowe о-
pracowalo „przyzwoity, kulturalny,
celowy program załatwienia sprawy
żydowskiej a BB „matychmiast go
przyjmie i zrealizuje”, bo BB „to
„umie” (77) a my, narodowcy —
nigdy.

W( dalszym ciągu niniejszego
artykułu postaramy się wykazać,co
sanacja „umie* i co dolycnczas w
sprawie żydowskiej zdzialuła. Nara-

a żydzi. |
600 zł., które płacił kahał żydowski:
ryczałtemi, czyli że 5 proc. i

Biorąc pod uwagę, że żydzi,jako!
kupcy, bankierzy etc. stanowili
warstwę bogatszą i niewątpliwie
większe płacili podatki, można przy-|
puszczać, że żydzi stanowi 3 proc.|
ogółu ludności miasta Wilna, Na
wsi procent ten był oczywiście
znacznie niższy. 2

Każdy przyzna, że w stosunku
do tego, co dziś widzimy, był to stan
jeżeli nie idealny, to w każdym bądź
razie znośny.

Masowy napływ żydostwa zaczy-
na się dopiero w dobie porozbioro-
wej, kiedy to z olbrzymich obszarów
Rosji poczęto systematyczaie niepo
żądany element spychać «o naszego
kraju z wyraźnym celem  zrujnowa-
nia nas materjalnie i zdemoralizowa-
nia. W r. 1860-tym na 60 tys. miesz-
kańców Wilna było bez mała 25 tys.
żydów, czyli 42 proc. Ostatnio
zaś, jak wiadomo, stanowią oni
w  samem Wilnie (bez dalszych
przedmieść) bez mała połowę lud
ności.

Wi całej Polsce procent żydoć
stwa wynosi ostatnio około 10, jeżeli
jednak odliczymy b. zabce- pruski,
gdzie iiczba ich jest znikoma, stosu-
nek dla dzielnic pozostałych przed-
stawi się jeszcze znacznie gorzej.
Ma zupełną rację pos. Miedziń-

ski, twierdząc iż „jest rzeczą nie-
zmuernię przykrą, że tak jest , z dru-
giej zas strony nie można oczywiście
odmówić postowi sanacyjuemu racji
śdy. powiada, že „nie wytępicie
4,/100.000 ludzi Įwediug statystyki
żydowskiej 3.300.000) i nie wyrzuci-
cie ich“,

Ależ nikomu się o tem naturalnie
nie śniło, co się zaś tyczy Stronnic-
twa Narodowego, to program jego
zawsze zmierzat do tego, by narodo-
wi polskiemu, na jego ziemi zapew-
nić miejsce gospodarza, do czego
niezbęane jest  przedewszystkiem
ograniczyć przewagę żydostwa w
handiu, w tak zw. zawodach wyzwo-
ionych, w uniwersytetach, wyzna”
czyć im w społeczeństwie lo miejsce,
jakie im ze względu chociaż na ich
uiczbę się należy.

Tu musimy przypomnieć, że pod-
czas gdy stosunek liczebny żydów
do ogolnej cyiry mieszkańców wy
nosi około 10 proc., udzia ich w nie-
których uniwersytetach, w medycy-
nie, w adwokaturze sięga 50 proc.,
zaś w handlu, zwłaszczą w mniej-
szych miasteczkach, stanowi pełne
10U proc.
kowski otwarcie, na pubiiczn. zebra

Czy sanacja, która się przechwa-
la, że wszystko „umie”, zrobiła w
tym kierunku cokoiwiekbądź?—Nic.
Frzeciwnie, otworzyła żydom przy-
stęp do takich dziedzin, które do-
tychczas były dla nich zamknięte,
jak sądownictwo, szkolnictwo, u-
rzędy, policja, a nawet wojsko.

Lecz to są rzeczy nieco dalsze.
Narazie pragniemy inną poruszyć
sprawę: najbardziej zagorzaiy żydo-
til chyba przyzna że Folska, posia-
dająca największy bodaj na świecie
odsetek żydostwa, posiada najzupeł-
niejsze prawo bronić się jaw najbar-
dziej energicznie przed dalszym
przypływem. lo nakazuje nam -
stynkt samozachowawczy.

Tymczasem cóż się dzieje? Kie-
dy żydzi przeholowali w Rosji, kie-
dy, mimo wpływów, jakie posiadają zie zaznaczamy, że nie żamierzamy,

ani też nie jesieśmy przez kogo,
bądź upoważnieni do ogłaszania!
jakiegos „programu  zalatwienia'
sprawy żydowskiej, to zas co po-.
wiemy, jest tak elementarne, tak
proste, że się z tem zgodz: każdy
czujący po polsku i myślący logicz-
nie; o ile nie jest dotknięty nieule-
czainą mentalnością sanacyjną.

Są SKS

Sam pos. Miedziński przyznał i
kilkakrotnie w swej mowie podkre-
ślił, że zażydzenie naszego kraju
„jest rzeczą niezmiernie przykrą”.
Trzeba zaznaczyć, żesn;y sami,
przynajmniej w pewnej, dosć znacz:
nej mierze przyczynili się do wy-
tworzenia tak „przykreżo' stanu.

Dawno jeszcze, przed Kazimie-
rzem Wielkim, Folska miała otwarte
na oścież bramy dla żydów, wygania-
nych ze wszystkich krajów zachod:
niej Europy — Hiszpanii, Francji
Anglji,  przedewszysik:en: zaś z
Niemiec. W. Polsce znajdowali żydzi
nietylko gościnę, ale cieszyli się
specjalnemi przywilejami i specalną
ochroną prawa. Stosunek króla Ka-
zimierza Wielkiego do sprawy żŻy-
dowskiej jest ogolnie znany, dodać
tylko można, że z nielicznymi wyjąt-|
kami wszyscy prawie następcy jego|
na tronie Fiastow i Jagielianów od-
znaczali się tą samą, zbyt daleko po-
suniętą tuierancją, to też Foiska już
za czasów swej niepodlzgiości stała
się istnem Eldorado żydowskiemi
„drugą Valestyną“.

Mumo jednak wielkiego zażydze-

nawet nie przypominała tego, co dziś
"widzimy. Nie posiadamy niestety z

owych czasów cyfr statysty.znych, z
pewnych jednak faktów miożna bo-
daj w przybliżeniu określić procen
towy stosuriek ludności żydowskiej.

Weźmy przykład dla nas najbliż-
szy: tak np. Wilno w drugiej połowie  
gistrackich około 12 tys. w tem było

w rządzie, rozpoczęła się tam re-
akcja i na prowincji powstał ruch pod
hasiem „biej żydow spasaq Rossiju”,
któż otworzył setkom tysięcy ucie-
kinierów żydowskich szeroko bra-
my — jeżeli nie Polska, a raczej ci,
którzy posiadają. dziś wpływy. Toć
sanacyjny min. gen. Sławoj Skład-
kowski otwarcie na publiczn. zebra-
niu przechwalat się, że przyznał obyr
watelstwo polskie 60U tys. żydom,
a chodziło tu o element napływowy,
gdyż żydzi miejscowi pos.adali prze-
cie to obywatelstwo i nikt im go
nie odmawiał.

Kiedy zaś w Niemczech nastała
era hitlerowska, kto jeżeli nie sa-
nacja otworzyła znowu szeroko bra-
my Polski, wpuszczając pod gościn-
ny dach, jak do oberży przydrożnej
około setki tysięcy nowych przyby-
szów!

Już nie naród polski, któremu
zamyka się usta ale miejscowi ży-
dzi poczynają sarkać z powodu ta-
kiego zalewu, bo im za ciasno się
robi. ы

Polska stoi dziś w obliczu nowe-
go niebezpieczeństwa, wobec nowe-
go, grożącego zalewu żydowskiego.
WI Austrji zbudził się z potęgą ży-
wiołową ruch narodowy. Zalat-
wiwszy się z marksistami, Austrja
wzorem Hitlera niezawodnie zwróci
się przeciwko żydom, których po-
siada liczbę wcale pokaźną. Mamy
już tego wyraźną zapowiedź: w
Wiedniu ukazały się w tych dniach
masowo mproklamacje, które jeżeli
nawet nie zostały wydane przez rząd
Dollfussa, to są przezeń tolerowane,
a nawet mile widziane.

Proklamacja zawiera program w
sprawie żydowskiej. Na program ten
składa się 7 punktów.

1) Żydzi nie będą uważan: za człon-
ków narodu  austrjackiego. Członkiem
austrjackiej „rodziny narodowej" może być

tylko os'ba krwi aryjskiej.

by dokładniej zorjentować

DZIENNIE MILERSKI-

asy.
Już od dłuższego czasu ioczy się

w tem mieście zacięta walita pomię-
dzy dwoma odłamami sanacji, W wy
niku tej walki przed paroma miesią-
cami został spoliczkowany przez ja-
kiegoś nasłanego osobnika komisarz
miasta. Jak utrzymuje miejscowa
prasa, napastnika nasłali przyjaciele
polityczni p. komisarza, ao których
zaliczają także „państwcwców'” wy-
znamnia mojżeszowego.
W wyniku długotrwałych podko-

pów i manewrów musiał zrezygno-
wać ze swego urzędu prezydent
miasta p. Marszałkowicz, którego
©rgan „Hasło”, zamieszczając wzru-
szający artykuł pożegnalny, tak cha-
rakteryzuje stosunki w mieście:

„Zapenował w mieście taki chaos, że
już naprawdę łudzie nie zdają sobie spra-

wy — ze szkodliwości swoich poczynań.

Byle pężak, pijanica, urlopnik z xryminału,

czy też odsunięty od władzy osobnik dla

lepkich ubytnio rąk — staje dzis na trybu-

dzi, że bestja cuchnie upodieniem, że w

rynsztokach tarza się w opilstwie, że byle

jaki cerber kawiarniany ćwiczy muszkuły

na jego twarzy, on między jedncm, a dru-

giem upodleniem, między jednem a drugiem

schlaniem, głosi słowa o etyce ' podniesie-

niu moralnem społeczeństwa — istne kino.

Nie byłyby te dziwolągi zbyt groźne,

gdyby za tymi pijusami nie kryli się ludzie

bądź co bądź na stanowiskacn poważnych,

którzy, chcąc wyrównać swe osobiste pora-
chunki — nie szczędzą wódeczności dia

podgazowanych „trybunėw“ i ukrywając

się za temi marnemi figurynkami, zieją całe

morze kalumnji i potwarzy na niewygodnych

sobie ludzi.

Chyba nadszedł czas opamiętania się.

Nigdy w ten sposób nie dojdziemy do spa-

cyfikowania naszej dżungli. Miejcie pano-

wie odwagę wystąpić na arenę z otwartą

przyłbicą, a nie kryć się za plecaini krymi-

nalistów i pijaków”.

Gdy się uświadomi, że wszystko
to pismo sanacyjne pisze pod adre-
sem swych najbliższych przyjaciół
politycznych, dopiero może się mieć
pojęcie o tem, co się tam naprawdę
dzieje. Miłe środowisko!

Chaos i chaosy.
Zresztą, czy można się dziwić

temu bałaganowi i użeraniu się gdy
chodzi o wpływy i stanowiska, skoro
nie widzimy wśród sanatorów żadne-
go łącznika ideowego. Jakie panują
rozbieżności w dziedzinie poglądów
na wydarzenia polityczne, możemy
wnioskować chociażby z giosów or-
ganów młodzieży sanacyjnej.

I tak organ osławionego Legjonu
Młodych „Państwo Pracy pisze:

„W ciągu ubiegłych dni Austrja była
widownią walki austrjackiego proletarjatu
o wolność i honor rewolucyjnych sztanda-

rów. My, Legjon Młodych, nie darzymy sym-

patją socjalnej demokracji, która niemal
wszędzie strupieszała, skostniała, jest dziś

raczej zawadą na drodze realizacji praw

człowieka pracy, a której reprezentacja w

Polsce przedstawia sobą przedziwnie zde-

įenerowane monstrum.

„Wolno nam i jest naszym obowiązkiem

stwierdzić, że niezależnie od tego, pod czy-

ją komendą robotniczy Wiedeń stanął do

walki na śmierć i życie i niezależnie od te-

$o czy i w jakiej mierze ta walka była ce-

lowa i skuteczna, dla proletarjatu austrja-

ckiego mamy cześć i szacunek”. ®

wyraża myśli odmienne.
„O iie nasz ruch reprezentuje psychicz-

nie elementy prawicowe, etykę katolicką,

tradycjonalizm historyczny, to wszystko co

się składana zaprzeczenie matrrjalizmu mar

ksowskicgo — to praktycznie uważamy za

niemożliwe poprzestać na nictwórczej hi-

storycznie roli obrońców p:zebrzmialych
ideałów lub co gorzej karteli".

Inny znowuż bratni organ p. t.
„Zryw spieszy wyrazić brak uzna-
mia dla organu „ideologow“ z pod
znaku „mocarstwowošci“.

„Z dymu jednak palących się starych
dogmatów i odrzucenia  zaskorupiałych
kształtów bytowania społecznego, wyłaniają

się horyzonty nowego, państwa społeczne-

go, którego formy narzuca nam z żelazną

konsekwencją logika życia. Trzeba tylko
zejść z wyżyn abstrakcyjnych na twardy

grunt rzeczywistości, aby wyczuć puls życia

spałecznego, a nie trzymać się jak to czynią

różne „Bunty młodych”, różni Al. Bocheń-

scy, którzy nauczyli się tylko, że majątek

narodowy Polski wynosi 120 muljardów zło-

tych, starych wzorów, które przecież w

praktyce już zbankrutowały”.

Gdzież są te nowe wzory? 

Z djabłem nawet, byle przeciw
narodowcom.

Okazuje się, iż dobrze czasem
zajrzeć co się dzieje na prowincji,

się w
figlach politycznych obozu sanacji
moralnej.

Tak naprzykład, w Warszawie,
albo i u nas w Wilnie, prasa sana-
cyjną zarzuca narodowcom, iż chcą
mieć monopol na katolicyzm i usiłuje
dowodzić, że sanacja bynajmniej nie
jest wroga katolicyzmowi.

Tymczasem na prowincji, . gdzie
sanatorzy czują się bezwzględnymi
panami, zrzucają oni maskę popiera-
jąc calkiem otwarcie organizacje
zwalczające Kościół katolicki.

Pouczające pod tym względem są
stosunki w takim Płocku chociażby,
śdzie obserwujemy czułą przyjaźń
pomiędzy sanacją a komunizującym
marjawityzmem.

Pisze o tem korespondent „Ga-
zety Warszawskiej".

I tak, przedewszystkiem, społe-
czeństwo płockie

przyratrując się z bliska rozpustnej i
oszukańczej działalności marjawitów z obu-

rzeniem komentuje fakt, że osławiony

„biskup” Kowalski mimo prawomocnego

wyroku, zasłużonej kary nie odsiaduje.

Ale nietylko bezkuinosć roz-
pustnego „biskupa świadczy o po-
pieraniu przez sanatorów  marjawi-
tyzmu, bo oto

jak donosiła w ostatnich dniach Kat
Agencja Prasowa, o mały wios marjawici
nie przejęli z rąk zasłużonej instytucji ka-

tolickiej „Caritas“ taniej kuchni dla bezro-
botnych. Jedynie zdecydowane głosy opinii

katolickiej i narodowej powstrzymały p. ko-

misarza m. Płocka, Wojciechowskiego (pre-

zesa miejscowego BBWR) od tego „poda-
runku” dla marjawitów, Jak wiadomo „Ta-

nia kuchnia” otrzymuje dość poważne zasił-

ki z różnych instytucyj.

Marjawici płoccy w czasie wybo-
rów do Sejmu byli najezynniejszymi
agitatorami BB. organizując przy-
tem swych zwolenników w „Strzel-
cu”, {

Te strategiczne posunięcia mwsiały być

brane pod uwagę przez czynaiki miarodaj-
ne, skoro zaproszono ich nawet do komite-
tu obchodu odsieczy bolszewików, mimo,
że dawniej marjawici stali poza nawiasem

uczciwej i patrjotycznej części społeczeń-

stwa. Ostatniemi czasy przyjażń, bo tak to
nawet można nazwać, między sanacją płoc-

ką a marjawitami znalazła swój swoisty wy-
raz we wspólnej akcji prasowej, atakującej
coraz silniej rozwijającą się na tereniedie-

cezji działalność Akcji Katolickiej. :

Innemi słowy, w walce z Boa
narodowym gotowi sanatorzy połą-
czyć się z byle kim, byleby tylko
zśnębić znienawidzonych „endeków”
A że przy tej sposobności wzmocni
się komunistów, co to może naszych
„państwowców” obchodzie?

Między sobą i o sobie.
Czasem też z prasy prowincjo-

nalnej można się dowiedzieć cieka-
wych rzeczy o wewnętrznych sto-
sunkach i stosuneczkach w obozie
rorząaowym.
Oto dlailustracjiobrazek z Tar-

nowa. *

|REALSTINASMEEAIOSINTI

Austrji nastąpi przez uznanie żydów za
„mniejszość narodową obcej rasy" i "przez

pozbawienie ich równouprawnienia.
3) Dla żydów w zawodach urzędniczych,

lekarzy, adwokatów, sędziów i notarjuszy

będzie zaprowadzony numerus clusus, któ-
ry odpowiadać będzie liczebnemu stosunko-
wi ludności żydowskiej do ogółu zaludnie-

nia Austrji.

4) Mieszane śluby z żydami będą za-
kazane.

5) Zasada rasowa będzie przeprowadzo-

na we wszystkich dziedzinach życia, celem

uwolnienia narodu austrjackizgo z obcych

wpływów żydostwa.

6) Będzie przeprowadzony spis ludno-

ści celem stwierdzenia, w jakim stopniu kraj

został zażydzony.
7) Zarówno dla dorosłych jak i dla

dziatwy będą wprowadzone spicjalne wy-

kłady o zgubnych wpływach żydostwa ce-

lem uwolnienia Austrji od władztwa żydow-

skiego. :

Nie wiemy, czy pos. Miedziński
uznałby taki program za ,przyzwo-
ity, europejski, godny ludzi wultu: al-
nych', chociaż z drugiej sirony trud-
no przecie odmawiać austrjakom...
europejskości i kultury. Aież nie o
to nam w tej chwili chodzi, ani też
myślimy  kopjowač programu au-
strjackich narodowców. Chodzi o to,
że skuikiem stosunków, jakie wy-
twarzają się w Austrji, tamtejsze ży:
dostwo ogarnęła już panika i gotuje

Dokąd zwrócą się — oczywiście
do Polski. Pierwsze „jaskółki' już
się ukazały. Czy Polska znowu o-
tworzy im szeroko swe bramy?

Pos. Miedziński powiada: !
„Jeżeli panowie opracują przy-

zwoity, europejski, godny ludzi kul-
turalnych, celowy program załatwie-
nia sprawy żydowskiej, to my na-
tychmiast go przyjmiemy i zrealizu-
jemy — bo my to umiemy”. |

Odpowiadamy: zamiast jałowej
dyskusji nad programem, zacznijcie|
od tega, co najbliższe:powsirzymaj- |
cie nowy, grožący nam zalew, zbu-
dujcie lamę — wszak to chyba nie
będzie ani „nieprzyzwoite“, апр „nie-
kulturaine“, to tylko elementarne 2) Rozwiązanie kwestii żydowskiej w]
prawo samoobrony.

J. O.

się masowa ich ucieczka. i
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Zgon
gen. Jana Rządkowskiego.
W] Suchorzewie koło Pleszewa

(woj. poznańskie). zmarł po dłuższej
chorobie, w wieku lat 74, generał
broni w stanie spoczynku Jan Rząd
kowski.
Wr. 1914 gen. Rządkowski był

dowódcą Legjonu Pułaskiego, a na-
stępnie dowodził brygadą Sirzelców
polskich. Po odzyskaniu niepodleg-
łości gen. Rządkowski dowodził dy-
wizją litewsko-białoruską, która w r.
1920 pod jego kierowniciwem brała
udział w bitwie pod Radzyminem.

Po zawarciu pokoju by dowódcą
K. Łódź.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania

Orzi ej 11
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Wobec rokowan handlowych
z W. Brytanją.

Rokowania handlowe z W. Bry- le i zaiežnie od rožnych przyczyn
tanją, — których rozpoczęcie jest już zmieniają się, z reguły malejąc.
sprawą najbliższej przyszłości —bę- | Wchodzić więc będzie w rachubę u:
dą momentem bardzo waznym w na- /stalenie tych kontyngentów na diuž-
szej polityce handlowej. WBrytanja szy okres czasu i na pewnym, możli-
zajmuje pierwsze miejsce wśród na- wie najwyższym poziomie Nie bę-
szych udbiorców, a niemalwyłącz- |dzie to sprawą łatwą.
nie, — jeśli pominiemy eksport kon- Podobno postulaty Polski i ewen-
iekcji, — jest ona rynkiera zbytu dla | tualne ustępstwa na rzecz niezna-
nasżych produktówrolniczo-hodow- nych nem dotąd żądań angielskich
lanych. Wartość naszego eksportu |zmierzać będą w tym kierunku, by
do W. Brytanji wyniosła w 1933r. utrzymać w stosunkach handlowych
184.685.000 zł., co w skromnymna- |polsko - brytyjskich salao dodatnie
szym bilansie handl, jest bardzo po- |na rzecz Polski, Zapowiaaa to w ro-
ważną sumą; dla uzupełnieniaobra- | zesłanym do prasy artykule jedna z
zu trzeba jeszcze nadmienić że ry-|agencyj publicystycznych i niewąt-
nek brytyjski jest odbiorcą prawie pliwie w najbliższych dniach spotka-
20 proc. (19,2 proc.) całości naszego |my się z tym artykułem na łamach
eksportu. Ten stan rzeszy wystar- |innych dzienników. W; końcowych
czająco oświetla wagę przyszłych ro- |wywodach tego artykułu czytamy co

 
nie i głos! kazania moralności. Nic nie szko-

kowań handlowych z W. brytanją.
Jakie będą zadania Polski w tych

rokowaniach?
Przedewszystkiem więc na pierw-

szym planie ma znaleźć się postulat
„obniżki i utrwalenia na tym poziomie
jstawek celnych na artykuły, w któ-
|rych wywozie na na rynzk brytyjski
|Polska jest zainteresowana. Chodzi-
jłoby w tym wypadku o uniknięcie na
|przyszłość podwyższania tych sta-
wek na podstawie decyzji Celnego
Komitetu Doradczego, którego dzia-
łalność coraz wyraźniej zmienia fi-
skalny charakter ceł na protekcjoni-
styczny. W, tej dziedzinie przeszko-
dą będą zobowiązania wobec domi-
njów,które niezależnie od kontyngen

cję w wysokości 10% w stosunku do

będzie najważniejszym momentem w
rokowaniach.
O wiele ważniejszą sprawą, —

sprawą o znaczeniu wręcz decydują-
cem jest kwestja kontyngentów przy
wozowych, które obecnie nie są sta-

PARYŻ. (Centropressj. W. Pary-
żu wywiązała się ciekawa polemika
pomiędzy byłym dowódcą białych
wojsk w południowej Rosji, genera-

dzie należy popierać Japonię, bo-
wiem tylko w ten sposób mogą być
osłabieni bolszewicy w Rosji.

naczelnym redaktorem „Wuzrożdie-
nje' w Paryżu, Siemionowcm wystę-
puje stanowczo przeciwko tukim za-
patrywaniom i m. i powiada: „Mo-
jem zdaniem największymi nieprzy-
jaciółmi Rosji są pansiwa które
pragną jej rozbioru. Każde wtargnię-
cie obcego państwa z zarmuarami za-
bonczemi jest nieszczęściem. Opór
wobec nieprzyjaciela ze sliony na-
rodu rosyjskiego, armji czerwonej i
emigracji jest imperatywnym— обо-
wiązkiem“,

! Generai Denikin dalej oupowiada
naczelnemu redaktorowi S1emiono-
wowi: Obowiązkiem emigracji w
razie wojny i powstania jesi okazać

 
przyjaciel i zwyciężony nieprzyjaciel

Jest rzeczą przesądzoną, że wy-
bory do Kady viejskiej w Warsza-|
wie nie odbędą się ma wiosnę r. b.,

iecz dopiero na jesieni, w przeciw-
nym bowiem razie wybory musiaty:
by być ogioszone już w marcu, aby
można byio dotrzymać usiawowyca
terminów wyborczych i odbyć wybo-
ry najwczesniej w koncu maja. а-
rządzenie wypDpocow na czerwiec lub

Znamienne uchwały
Naczeinej Rady Aawokatńiej.

Naczelna Rada Adwcsacka na
zasadzie art. 45 p. $ Frawa 0 uUstro-

ju aawokaiury uchwala.
Aawokat nie moze podejmować

się czynnosci, podiegającycu jedynie
na popieramiu iub reprezentowaniu

interesów klijenta,

Aawokat, sprawujący mandat
posia luo senatora, nie może dziaiać
w zastępstwie klijenta w sprawie
adrhanistracyjnej, wyjąwszy działanie
wobec organów sądownictwa admi-
nistracyjnego; — nie moze wystę-
|pować jako obrońca w sprawie kar-
|nej o zbrodnię stanu lu» przestęp-

stwo przeciw inieresom  zewnętrz-
nym Faūstwa; — nie może udzielić
pomocy prawnej stronie pozywającej
w sprawie przeciwko skarbowi Kań-
stwa; — nie moze mpeinić obowiąz-
ków radcy prawnego osoby fizycznej
lub prawnej ani czionka wiadz w in-
stytucji lub przedsiępiorstwie, gdy
dziaialność danej osoby, instytucji
tub przedsiębiorstwa polega wyiącz-
nie lub przeważnie na stosurkach u-
mownych lub tmansowanych ze skar
bem Państwa.

Adwokat, sprawujący mandat sa-
morządowy, nie może udzielać po-
mocy prawnej przeciwko jednostce
samorządowej przez niego reprezen- „od 11 —3 i od 6—8 wiecz.

innych krajów; jednak sprawa ta nie|

następuje: ;
Już z charakteru obrotów między

obu krajami wynika, że jeżeli idzie
'o zakres wzajemnych ustępstw, to
winny one być ujęte w len sposób,
aby w ostatecznym rezultacie Pol-
ska miała w tych obrotach zagwa-
rantowane dodatnie saldo.

A dalej:
Poiska jest w stosunku do Anglii

| krajem dłużniczym. Mamy zobowią-
jzania wobec Anglji z racji obrotów
| kapitałowych, oprocentowania i a-
jmortyzacji kredytów, z tytułu kosz-
|tów transportu i t. p. Zobowiązania
„te mogą być pokrywane przez Pol-
| skę jedynie na drodze uzyskiwania w
„obrotach towarowych z Anglją nad-

tów mają zagwarantowaną preieren- wyžek wywozowych. Rosnące zain-
|teresowanie kapitałów angielskich
|Polską, jako rynkiem lokacyjnym,
moe iść w parze z zapewnieniem
|temu rynkowi należytej płynności.
Interesy naszego bilansu handlowe-
|go i mteresy Anglji, jako naszego
wierzyciela, pokrywają stę więc cał-

| kowicie.

 

Rozłam śród emigracji rosyjskiej
Generał Denikin pr<eciw Japonofilom.

zewnętrzny. Wy natomiast nakła-
niacie emigrację, aby „wtargnęia do
Kosji razem z armjami obcych, któ-

'rzy. ,okazują emigrantom wszelką

iem Denikinem a przedsiawicielami | pomoc”.
tych rosyjskich kół emigrantów któ-|
rzy są zdania, że na Dales:nr Wscho-, wiada, że dla obalenia rządów so-

Pod koniec generał Denikin po-

| wieckich byłoby niemożliwością, ba
|nawet bezmyślnością ściągac wojska
z Amuru czy z nad Prypiati (rzeka

Generał Denikin w polemice z na zachodniem pograniczu ZSSR).
Sprawę rozstrzygnie atak na cen-
trum. W: roku 1917 dziesiątka rezer-
wowych chorągwi w Piolrogrodzie
była pobudką do upadku państwa...
Obecnie byłoby to trudniej, sie prze-
cież możliwe. Głównem zadaniem
nowego rządu będzie zapobnec o ile
możności rozkładowi wojska, wzmoc
nić jego zdatność bojową i utrzymać
front. Doskonale zdaję sobie sprawę
z ogromnych trudności połączonych
z tem zadaniem i niebezpieczeństwa
z niego wypływającego — przyznaje
śgenerai Lenikin. Są onet jednak
mniejsze niż te niebezpieczeństwa
wypływające z zaproszenia armji
obcych, które przyjdą nie po to, aby

Organ innego odłamu zwolenni- Si< narodem, aby wspoinemi siłami rozprawić się z komunizmem ale z
ków  „ideologji* „Bunt Młodych” pokonany został wewnętrzny nie- Rosją. >

dekaiEEAR LSU I SRLADA taro ESAad WO КОЛФ аЛОааа аща ва—

Kiedy odbędą się wybory
ao Kady Miejskiej w Warszawie?

lipiec, a nawet sierpień, ze względu
na wyjazdy letnie, jest maio prawdo-
|podobne. Źresztą dopiero w marcu
obejmuje urzędowanie kommsaryczny
zarząd m. stof. Warszawy.

Należy przeto przypuszczać, że
wybory zarządzone bęaą w końco"
wym terminie ustawowym, t. j. przed
15 lipca, a odbędą się najwczesniej
we wrześniu.

Zwolnienie posła
po odbyciu kaiy.

W, ub. tygodniu zwolniony został
z więzienia poseł Stronnictwa Ludo-
wego, Mochniej Józet, roseł Moch-
niej odbywał w więzieniu we Wron-
kach karę półtora roku więzienia na
mocy wyroku Sądu Okręgowego w
Lubinie za przemówienie wyborcze
w roku 1948.

Każdy kij ma dwa końce.
Agencja PID. dowiaduje się że

senaty wyższych uczelni w dalszym
ciągu rozpatrują statuty stowarzy-
szen akademickich. Opierając się na
ustawie o stowarzyszeniach studen-
okich, władze uczeiniane odmawiają
zatwierdzania statutów, zawierają-
cych momenty polityczne.

Senat Politechniki Warszawskiej,
zajmował się ostatnio rizedstawio-
nemi do rejestracji statutami organi-
zacyj akademickich „Legjon' Mło-
dych i „Myśl Mocarstwowa '. Decy-
zją senatu statuty te w ich obecnej
postaci nie uzyskały aprobaty, o
czem zawiadomiono w drodze pi-
semnej zarządy stowarzyszeń.

 

p 0
stwie klijentów wobec organów tej-
że jednostki samorządowej.

Na zlikwidowanie spraw, których
prowadzenie podpada pod zakazy
powyższe, pozostawia się termin towanej ani występować w zastęp- dwumiesięczny Nz
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” . , ® _ »Doroczna kónferencja spółdzielni ||<'p. £izbieiaBolesiawowa |_ Podziękowanie.
Iski h Odlewnia dzwonów kościeinych p. Jó-

: po ich. Rómerowa zeia Uciechowskiego w Węgrowie (wojew.
I i ISSE Lubeiskiej, wielce życzliwie odnosząc się

do pracy misyjnej wśrod prawosiawnych wZlazd działaczy kulturalnych
z 4 województw półaocno-wschodnich.

Sztuki Min. WR. i OP.
Po przeprowadzeniu zasadniczej

dyskusji zebrani uchwaliii jedno-
głośnie zwołanie do Wilna podczas
Zielonych Świąt b. r. zjazdu działa-
czy kulturalnych z 4:ch reprezento-
wanych na zebraniu województw.

Powołano komisję organizacyjną
zjazdu, której siedziba mieści się w
Związku Literatów w Wilnie (Ostro-
bramska 9).

Z inicjatywy Związku Literatów
odbyło się w dniu 19 bm. posiedze-
nie organizacyjne przedstawicieli
wileńskich orgnizacyj kulluralnych,
zmierzające do skoordynowania ak-
cji kulturalno-artystyczne; na terenie
4-ch województw północnych Rze-
czypospolitej. W zebraniu wzięło
udział 26 osób, reprezentujących 15
organizacyj, Był rcwnież obecny za-
proszony przez Prezydjum, bawiący
w Wilnie p. Wóycicki, z Wydziału

Upośledzenie Wilna przez
. Dyrekcję Radja Palskiego.
Jak dowiadujemy się, Związek fa" i 100 muzyków wileńskich pod-

Muzyków Rzplitej Polskiej Oddział pisali w dniu 18 bm. protesi przeciw
Wileński, Konserwatorjun Muzycz-| zarządzeniu Polskiego Radja w War
ne Wileńskie, Polskie I wo Muz.|szawie, kasującego budżet muzycz-
Współczesnej Oddział Wiieński, Ko- |ny radjostacji wileńskiej, co „depre-
ło Muz. Zw. Pracown w Wilnie, |cjonuje* rolę Wilna w dorobku kul-
Chór „Echo”, T-wo: Śpiewacze „Har-| iuralnym Polski.

Konferencja pożarowa w dyrekcji kolejowej.
Po obsadach, w których programie
leżało zapoznanie się z dotychcza
sową pracą w obronie pożarowej na
terenie Dyrekcji oraz zgłoszenie
przez Związek Straży Pożarnych wy-
tycznych do współpracy z Koleją,

Dnia 19 lutego z inicjatywy dy-
rektora O. K. P. inž. K. Pakaieokis:
go odbyla się w Dyrekcji K. P, Wil
no konierencja požarowa, mająca na
celu ustalenie wytycznych współ-
pracy Związków Straży Pczarnych z
Koleją. Reprezentowane były straże powzięto szereg uchwał, zamknię-
kolejowe z 5 wojewódziw: wileń- tych w 15 punktach protokółu, któ-
skiego, nowogródzkiego, poleskiego re mają na celu danie możności
i białostockiego (zasięg Dyrekcji Ko- skoordynowania współpracy Straży
lei Walno) i Warszawy, jako siedzi-i Kolei i zmierzają do usprawnienia
by centrali Związku. Konierencję|organizacji w dziedzinie pożarowej.
zagaił uyrektor kolei inż K. Falkow- |Po konierencji odbyło się zwiedza-
ski, który przybył na zjazd wasyście nie Kolejowej Straży Pożarnej, stacji
naczelnika Wydziału Mechaniczne- Wilno. — Wieczorem delegaci opu-
$o inż. Peczke. Konferencji przewo-| ścili Wilno,
dniczył płk. inż. Józef Tuiiszkowski.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
£acnmurzenie zmieaue. pi.e |  — Egzaminy państwowe na nau-

ważnie du:e, miejscami z przelot-|czycieli szkół średnich |nowego ty-
nemi opadami. Temperatura bez|pu)j w okresie egzaminacyjnym wio-
większych zmian. Dość siine, chwi- sennym b. r. rozpoczną się dnia 24
lami porywiste wiatry północno-za |maja. Kandydaci dopuszczeni do
chodnie i zachodnie. egzaminu, którzy pragną przystąpić

doń w tym okresie, winni zgłosić się
DYŻURY APTEK. jpisemnie do Komisji egzaminacyjnej

: Е!!і w mocy dyżurują Rastapująčę | W terminie do 3 maja = skladając
apteki: ca „_ |jednocześnie opłatę 75 zł.

Augustowskicego — ul. ickiewicza| : . mó
Nr. 10 tle ges); oai” Romec- | Rozkład i terminy egzaminów bę-
kiego — ui, Wileńska Nr. 8; Rodowicza — dą podane do wiadomości intereso-
sk założ NEA iŽepainikaijs "a wanych drogą ogłoszenia w lokalu
„Aa na i gl. e ek 7-29) oraz wszyst- Komisji egzaminacyjnej (Uniwersy-

kie s przedmieściach, prócz Śnipiszek. tet, ul. Uniwersytecka 3, IiP.).

SPRAWY MIEJSKIE. | —— skrócenie teryj wiosennych.
W biesązym roku szkcloym ferje

— Wymlatanie zimy z miasta.| wosenne zarówno w szkuiach Śred-
Z polecenia władz adminst acyj-h nich, jak i powszechnych trwać
nych na terenie całego mieste usu: Dędą tyiko tydzień. Skrócenie feryjwany jest śnieg z jezdni. Wczoraj wiosenoych nastąpiło na skutek
uprzątnięta została częściowo ulica przediużenia przerwy w nauce w
Mickiewicza i Zamkowa. Dziś prze- okiesie zimowym. Kuratorjum wi:
prowadzone zostaną dalsze roboty.| jeńskie wyznaczyło czas trwania
Wobec usunięcia nawierzchni śnie- feryj wiosennych na czas od 28
gu zulic z dniem wczorajszymA | marca do dnia 3 kwietnia r. b.
zniknęły sanki z ulic miasta, gdyż Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
komunikacja odbywa się na kołach.

— Z Ńoia Pan Katowania bBa-— Miejskie roboty Inwesty- : :ciki:> Ikuglė) polowie. anarca zyliki wiienskiej, Wczoraj w po
r. b. zarząd miasta .przystępuje do łudnie odbyło się w lokaiu przy
robót. dnwestycyjcych. w. Wilale. ul. Z: A

W pierwszym rzędzie zostaną prze- ak GG i JKAŠiai“Pra a
prowadzone roboty kanalizacyjno-| wano na zm «ya Ado Eikas
wodociągowe w śródmieściu, gdzie| оо zebrania dode KOD
Ks dzieloice nie posiadały 9 — Posiedzenie Tow. Lekarskiego

analizacji, a następnie stopniowo| „qpedzie się 21 b. m. o godz. 8 w lo-

mych dzielnieach miesa, 7 | kalu wiasnym przy ul, Zamkowej24
Przy robotach tych zarząd mia- epoka Toy. zyrodnikóW z

sta ma zatrudnić około 100 robotni- pz : пг.ъзіерщасуп} W. :
kėw. Drug'e tyle robotnikow będzie ak Poka. oz. mid OBAW
zatrudnionych przy robotach bru |SQWski — Fokaz make Po Emil
karskich, niwelacyjnych i drognwych|(18 „nowotworu krtani Prof. Emi
— Ruch budowlany w Wilnie,|Godlewski (z Krakowa) — Stanowi

Sezon budowiany w Wilaie zapo |*K9 Szłowieka w przyrodzie, :
wiada się dość żywo. Według zło- or Środaliteracka ZACZ jutrzej-
žonego plenu i prošb o zezwolenje|SZY Poświęcona będzie sprawie Par
wynika, iż w bieżącym okresie bu |" Narodowego w Tatrach. Wieczór
duwlanym ma stanąć 11 budynków |*9" urządza Związek Literatów
murowanych i okolo 40 dornów| WSPólnie z Ligą Ochrony Przyrody.
drewnianych na przedmieściach |Prelegentami będą pp. Rewieńska,

prof. Limanowski i prof. Czežowski.iasta.
A Z MIASTA.|Początek o godz. 8,30.

— Strajk proklamowany przez zka losuje ae
organizacje socjalistyczne  na|pojskich w Wilnie odbedzie się w
dzień wczorajszy nie powiódł się = 8„sobotę 24 b. m. o godz. 5 w siedzibieorganizatorom PPS i Bundowi. Jak Zwiażlcu nBuirobrazogicarO:
wiadomo strajk proklemowano na
pół godziny dla podkreślen'a soli- O ask R
darncšci z proletarjatem Austrji w laureatka wiletiskiej Nagrod Ti
związku z ostatniemi wypadkami „.pie tn. Mikai Pa o

w Wiedniu. Wszystkie PRO MIQWilnadelinitywnie we wtorek 27
„wwa miejskie, "kólej jek” tównieć b, m. by dać wieczór autorskiną do-
i ayA+ Sima chód Komitetu Ratowania Bazylikiononigdzie żadnych na|iy. 1... 5 R ‚

tem tie konfliktów. Praca została ao:a=12
jedynie przerwana w niektórych zaokoctećsokiwidłak ch adi
hutach i garbarniach i tu zresztą ża SWOJA : >
oobyło się to w zupełnym spokoju 1jų RL hi PR: „ wśródbez żadnych ekscesów. ulturalnych ster publiczności.

SPRAWY PODATKOWE.
— O koszta egzekucyjne. lzba

Przemysłowo - Handlowa  wszczęł:
starania u władz centralnych w sora
wie obniżenia kosztów egzekucyj-
nych, przypadających na kupców
przemysłowców.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— 1288 zakiadów przemysto-

wych zlikwidowano w 1933 roku.
Według dznych statystycznych urzę-
dowych ilość świadectw przemysło-
wych w r. b. wykupiono o 1288
mniej, niż w roku 1933 W r. b.
wykupiono na terenie wileńskiej
lzby Skarbowej 9089 świadectw
brzemysłowych, zaś w 1933 reku
0.377, czyli o 1288 mniej.

SPRAWY SZKOLNE.

Cała prasa wileńska, nie wyłą-
czając naszego pisma, podaia wiado-
mość, że w dniu 16 b.m., jako w dniu
16-lecia niepodległości Liiwy, aka-
demja litewska w sali gimnazjum im.
W. Ks, Witolda została przerwana
na znak protestu przeciwso areszto-
waniu Litwinów w Wileńszczyźnie i
Wilnie.

Inaczej jednak ta demonstracja
przedsiawia się w relacji prasy bia-
łoruskiej.

„Biełaruskaja Krynica" Nr. 9 pi-
sze: ...„Wieczorem o godzinie 8-ej w
sali gimnazjum litewskiego im. Wi-

  HNiL il ZART

Była czy nia byla demonstracja litewska.

Ё Wi dniu 18 b. m, w Sali Stow.
| Technixów Polskich przy ul. Wileń-|
i skiej 3 odbyła się doroczna konfe-
| rencja spółdzielni polskich z terenu|
|wojewóaztw  wileūskiego i nowo-
gródzkiego. „Przewodniczył obradom
prezes Centrali Zw. Spótdzielni Pol
skich w Warszawie, p. Szmydt. W
|konferencji brało udziai około 100
delegatów.

Na wstępie wygłoszone zostały
dwa referaty. P. Trajdos w ogólnych
zarysach zaznajomił zebranych z tre-
ścią projektu rządowego w przed-
miocie zmiany ustawy v spółdziel-
niach. Z jednej strony wspomniany
projekt uwzględnia potrzebę uzu
pełnienia luki w dotycnczasowem
ustawodawstwie spółdzielczem, co
zdobyte zostało doświadczeniem z
życia spółdzielni, — z drugiej zaś
podkreśla odpowiedzialność władz
spółdzielni za niedbałosci w dozo-
rze nad ich działalnością. Nowela
ma również wprowadzić przesunię-
cie kompetencyj u szczytowych
władz spółdzielni. Referat miał cha-
rakter jedynie relacyjny i dlatego
żadnych wniosków nie zglaszano
i nie rozpatrywano,

Dr. Całkosiński mówił u zasadach
pracy w spółdzielniach. Prelegent
zwrócii uwagę na potrzebę powrotu
do wypróbowanych zas«d pracy w
spółdzielniach z lat poprzednich,
t. j. bezpośredniego utrzymywania
kontaklu z członkami pizez częste
zwoływanie zebrań, szczegółowe ich
informowanie oraz zarzucenie biuro
kracji, jaka tu i ówdzie zaczyna się
wkradac do życią spółdzielczego.
Wskazał na niewłaściwość tolero-
wania uprzywilejowania członków
władz spółdzielni, czy *o w kredy-
towaniu, czy też w innych wypad-
kach. Wi końcu nawoływał do czy:
nienia wysiłków nad wyrobieniem
gospodarczem i społecziem swoich
członków, co tem łatwiej da się
uskutecznić, jeżeli do władz spół-
dzielni będzie się kapiować ludzi
silnych moralnie i materjalnie.

Po referatach dyrektor Oddziału
Wileńsk., p. Mazurkiewicz, przed-
stawił zebranym sprawozdanie z
działalsości w roku 1933. Sprawo-
zdanie to wykazało, że na terenie
woj. wileńskiego i nowogródzkiego
istniało w okresie sprawozaawczym
35 spółdzielni kredytowych, 30 mie
czarskich, 8 rolniczo«handlowych,
2 mieszkaniowe i 9 różnych.

Najsilniejsza grupa spółdzielni
kredytowych skupia około 17.000
członków, zadłużonych na sumę
5.250.000 zł. 50 proc. tej sumy sięga
kredyt rolniczy. 1150 rzemieślnikom
udzielono kredytu w wysokości
120.000 zł, 820 kupcom — około
500.000 zł.

Społdzielnie te posiadają kapita-
łów własnych na sumę 1 700.000 zł.,
wkładów — 1.350.000 zi, banko
wych długów rolniczych — około
1.200.000 zł., oraz innych długów
kredytu redyskontowego 1.200000
złotych.

Jakkolwiek kredyty bankowe
rolnicze wypadło częściowoL Pa
to jednak nadplatę dokonywaly sfe-
ry miejskie, a nie rolnicze, Z uwagi
na to, że rolnictwo nie spiacało dłu-
gów, a banki prowadziły restrykcje
kredytowe, przyjmowano metodę li-
beralnego traktowania kredytów zł
strony banków. ;

Pozatem w sprawozdaniu poru
szono sprawę osadnictwa cywilnego
i wojskowego, kredytującego się w
spółdzielniach.

Sprawozdanie finansowe wyka-
zało, iż (budżet zeszłoroczny zam-
knięto nadwyżką w sumie około
1000 zł. Preliminarz budżeiowy na
rok bieżący ustalono w sumie 22.190
zł., t j. zmniejszony o 15 procent.

W. czasie ożywionej dyskusji, któ-
ra wynikła nad wygłoszonemi rete
ratami i trwała około:6godzin, sze-
reg mówców apelował do Banku
Rolnego o prowadzenie liberalnej
polityki kredytowej i nienaciskanie
protestami oraz klauzulanii z weksli
$warancyjnych. Powzięte następnie
szereg uchwał. Między innemi po-
stanowiono zorganizować w Wilnie
spółdzielnię centralną, która dostar-
czałaby mleko higjeniczne do kon
sumcji po cenach nie wyższych od
rynkowych, a prawdopodobnie jesz-
cze nizszych od nich, gdyż łańcuch
pośredników (hurtownik 1 roznosi-
ciele) pochłaniają część zarobku i
przez to uniemożliwiają potanienie
nabiału. ‚
W sprawach kredytowych po-

wzięto następującą rezoiucję:
„Zdając sobie w całej pełni sprawę z

ciężkiego położenia wsi — Spółdzielnie Kre-

 

 
tolda Wielkiego odbyła się uroczysta
akademia. Wstępne słowo wypowie-
dział prezes litewskiego Tymczaso-
wego Komitetu K. Staszys, podkre-
ślając znaczenie dnia niepodległości
litewskiej dla narodu litewskiego,
dla teraźniejszości i przyszłości,

Następnie urządzony był żywy

obraz, po którym chór odśpiewał
Ipiešni litewskie, które pięknem
|swem czarowały wypełnioną uczest-
| nikami wielką salę. Odbyły się rów-
nież składania życzeń przez Biało-
rusinów i Ukraińców. W. imieniu

dytowe we własnym zakresie robią maksy-
malne ulgi swoim dłużnikom — nie mniej

| jednak.do prac konwersyjno-rolniczych od-
noszą się z całkowitem zrozumieniem i po-
parciem,a jeśli ta akcja zbyt woino postę-
puje. dzieje się to głównie z winy i opie-
gz: samych zainteresowanych dłużni-
ów.

Pozatem banki centralne (a przede-
wszystkiem Bank Polski) prowadzą polity-
kę redukowania kredytów,
w tej sytuacji, celem należytego prze-

prowadzenia akcji  konwersyjno-rolniczej
równomiernego rozłożenia jej ciężaru, Kon-
ferencja Wileńska Spółdzielni uważa za nie-
zbędne zastosowanie liberalniejszego kursu
kredytowego ze strony banków central-
nych w stosunku do Spółdzielni.

! Mając na uwadze, że położenie osad-
nictwa cywilnego (z parcelacji rządowej i
prywatnej) na Kresach Północno-Wscho-
dnich jest wyjątkowo ciężkie, że osadnic-
two to wniosło na teren kresowy b. duże
walory zarówno we formie doprowadzenia
poważnej grupy drobnych rolników, wy-
kwalifikowanych przy akcji rozbudowy
ustroju rolnego, jak i przez doprowadzenie
poważnej kwoty z pieniędzy własnych, za-
angażowanych przy nabywaniu ziemi i bu-
dowie zabudowań, że osadnictwo to zmu-
szone będąc posiłkować się przy organizacji
swego gospcdarstwa kredytem krótkoter-
minowym, FK dziś okazał się dlań wręcz
zabójczym — Doroczna Konferencja Spół-
dzielni Zw. Sp. Pol. zwraca się do Władz
Państwowych o rozszerzenie na osadnictwo
cywilne tych samych dobrodziejstw, z ja-
kich korzysta przy konwersji długów osad-
nictwo wojskowe.”

W. końcu dokonano wyborów do
Rady Oddziału Wileńskiego. W
skład jejweszli: z Wilna: dyr. Adam
Skarżyński, dyr. Michał Ladowski,
ks, dyr. Aleksander Mościcki, prezes
Michał Oszurko, ks. Kardzis z Wo
rony, prezes Michałowski z Cudze-
niszek, prezes Sławiński z Klecka i
prezes Lisowski ze Szczuczyna lidz-
kiego.
W drugim dniu obrad odbyły się

posiedzenia wydziałów. Od godz. 9

wydział handlowy. Omawiane były
szczegółowo zagadnienia podatkowe
oraz zbytu produkcji rolnej i nawo-
zów sztucznych. Od południa zaś do
wieczora odbywało się zebranie wy
działu mleczarskiego. Poruszano za-
gadnienie zbytu masła, sprawę za-
mierzonej organizacji w Wilnie cen-
tralnej mleczarni i wykorzystanie od
padków produkcji nabiałowej.

Wieczorem część delegatów opu-
ściło Wilno. m, r. S,

Teatr“i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziš o

godz. 8 wiecz. Feketego „Pieniądz to nie
wszystko”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś

wchodzi na repertuar pogodna, pełna wy-
twornego humoru operetka Stolza „Dzidzi”.
W roli tytułowej wystąpi L. Romanowska.
Role naczelne objęli: Halmirska, Dembow-
ski, Szczawiński i Wyrwicz-Wichrowski.
Opracowanie reżyserskie Michała Tatrzań-
ie

alet pod kierownictwem J. Ciesiel-
skiego wykona efektowny „Walc Łyżwiar-
ski”, Akcja operetki odbywa się w Davos
podczas sportów zimowych i w. wagonie
pociągu pośpiesznego Nicea—Davos, Nowe
dekoracje i kostjumy dopełniają artystycz-
nej całości. Zniżki ważne. Akademicy ko-
rzystają z ulg biletowych.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś pre-

mjera frapującego filmu p. t. „Dama z noc-
nego klubu”. Na soenie wesoła aktówka
p. t. „Chora kasa”.

POLSKIE RADJO WiLNO.
Wtorek, dnia 20 lutego.

1.00—8.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwo-
ry Offenbach (płyty). 12.05: Koncert. 12.30:

Koni. meteir. 12.33—12.55: Koncert, 15415:
kulturalno-oświatowy w pracy

samokształceniowej młodzieży -pozaszkol-
nej” — pogad. 15.40: Koncert. 16:40: „Po-
gadanka radjotechniczna" — wygł. M. Gal-
ski. 16:55: Fantazja węgierska —- F. Liszta

łyty). 17.10: Recital fortepiancwy. 1800:
udownictwo w miastach nowoczesnych”,

odczyt. 18.20: Skrzynka muzyczna. 18.35:
Płyty muzyki tanecznej. 19.15: Odc. pow.
19.25: Feljeton akutalny. 19.40: Sport. 20.02:
Opera „Cosi fan tutte' — Mozarta. 22.40:
Muzyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.
23.05—24.00: Koncert symfoniczny (płyty).
Słowo wstępne prof. M. Józefowicza.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Popis wirtuoza.

(We wtorek o godz. 17,10 będzie kon-
certował przed mikrofonem doskonały pia-
nista J. lsserlis. Program zawiera utwory
następujące: 1) Scarlatti — lausig „Pasto-
rale Capriccio“, 2) Brahms — Warjacje na
tematy Paganiniego, 3) Skrjabin — dwie
etiudy i4) Bałakirew — fantazją wschodnia
Islamey.

„Program

Opera poznańska : į
We wtorek o godz. 2u-ej wszystkie

śnie radiowe transmitują z Teatru
Wielkiego w Poznaniu operę aomiczną Mo-
zarta p. t. „Cosi fan tutte (Takie one
wszystkie). Czołowe partje wokaine wyko-
nają: znana wileńskiej publiczności špie-
waczka p. Olga Olgina, następnie p. J. Hup-
pertowa, J. Fontanówna, Józei Woliński,
Roman Gabryszewski i Aleksander Kar-
packi. Dyryguje kapelmistrz Zygmunt La-
toszewski.

Pośmiejmy się... w środę. |
W popołudniowej audycji mvzyki lek-

kiej, która transmitowana będzie z War-
szawy w środę o godz. 16,55, weźmie udział
jeden z najwybitniejszych artystów rewjo-
wych Ludwik Lawiński, którego monologi
i piosenki zawsze zawierają w sobie porcje
niezawodnego humoru.

OFIARY,
ziożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego*.
Na Bazylikę Wileńską — p. Władysław

Bokszański zł. 5—.
Na pomoc głodującym na Wileńszczyź-

nie składa Edward zł. 5—.

BEIOPRIEKEDZEZEWTDIE RAWA|
witał Litwinów wiceprezes Komitetu
poseł F. Jaremicz...'*

Jak widzimy z relacji pisma bia-
łoruskiego, akademja odbyła się w
całej pełni. Niema ani słowa '*o
przerwaniu uroczystości, o proteście
i demonstracji, Czyżby relacja pis-
ma, bardzo zbliżonego do Litwinów,
była fantazją? A może io sprawo-
zdanie pisane było według progra- ' Białoruskiego Komitetu Narodowegomu inie

Dnia 1740 b. m. o godzinie S-ej
z rana zasnęia Cicho w Fanu, po
ałuzszej chorobie, opatrzona św, а-
kramealamui, $, p. LizDieta boiesia-
wowa itomerowa, corką Ldwaraa i
£otji z biaiiozorow KOmer Jw,

4wiązana z naszem m.astem wie-
loletnią tradycją roazinną, poświę-
ciia pracy spoiecznej na jego terenie
ostatnie ŻU iat swojego zycia; a jak
wytrwaią, bezinteresowną i owocną
byia ta praca, wiedzą dobrze ci, kló-

rzy z mią razem pracowan, a teraz,
stojąc przy jej trumnie, zegnają w
niej niezapomnianą, gor4:ą a cichą,

pogodną i cienia nawet pychy po-
zpawioińią, „dobrą pracowniczkę win- 

rano do 12 w południe obradował |q

nicy Vanskiej“,

W r. 1914, gdy tylkc wybuchła
wojną, a w Walnie utworzył się t. zw.
„Komutet Pań' dla niesienia pomocy
cierpiącej wskutek wojūy iudnošci,
czy to w szpitalach, czy w jakikol-
wiek -nny sposób, ona slanęia w
pierwszycn jego szeregach, obejmu-

jąc ważne i odpowiedzialne stano-
wisko przewodniczącej sekcji finan-
sowej. Gdy w r. 1920 dawauy „Ko-
mitet Pań' przekształcił się w Kato-
licki Związek Polek, zostaia ona
jego wiceprezeską i skarbniczką i,
mimo późnego wieku i zaiszczonego
zdrowia, obowiązki te spełniała do
ostatniej niemal chwili, -— a jak je
sumiennie i gorliwie spełniała, z jak
zupełnem zapomnieniem o sobie, w
myśli jedynie o celu, klo:emu stu-
żyła, to mogą poświadczyć wiszyst-
kie jej współpracowniczki, Odkąd
utworzyło się w Wilnie siowarzy-
szenie Polskiego Czerwonego Krzy-
ża, pracowała w niem z v'ielkiem od-
aniem się w sekcji dochodowej,

zbierając składki, organizując zbiór-
ki, loterje i t. p. Po śmierci nieodża-
łowanej pamięci D-ra Michniewicza
wycolaia się stamtąd, gdyz bardzo
już nadwątlone zdrowie nie pozwo-
liło jej na pracę w dwóch naraz in- stytucjach, nie chciałą zas się roz-
stać z Katolickim Związkiem Polek,
który całą duszą i sercem kochała.

Śmierć jej okrywa żałobą serca
wszystkich, którzy się z nią bliżej
stykali, — wielkich, mniejszych i
najmniejszych. Bo dla wszystkich
miała zawsze w sercu życziżwość, a
na ustach dobre słowo. Rozporzą
dzając środkami więcej niż skrom-
nemi, umiała dużo dobrego wkoło
siebie robić, a robić tak cicho, tak
serdecznie, w taki przedziwnie miły
sposób, że każdy odchodzii od niej
z miłością i wdzięcznością, nigdy z uczuciem upokorzenia i żalu. Wiel-
kiem swojem naprawdę sercem umia-
ła odczuć i podzielić każdą troskę,
każdą biedę i ból, i tam, gdzie po-
móc materjalnie nie mogła, umiała

nością, ciepłem swojej przyjaźni i
p. przedziwnej pogody w
ardzo ciężkich przejściach 1 warun-

kach życiowych, pogody wypływa-
jącej z gorącej wiary w Boga, z głę-
bokiej pobożności i wielkiej miłości
Ojczyzny.

Parokrotnie donosiliśmy, iż w po-
wiatach dziśnieńskim, brasławskim,
a ostatnio i mołodeczańskim miesz-
kańcy wsi odczuwają dotkiiwy brak

jednak ulgę przynieść swoją serdecz-|

Ńraju, iaskawie ołiarowaia, su uczeczeniu
roku jubiieuszowego 1935-$0, do Noscioia

w Munojiach trzy piękne a duże dzwony:
jeden — 1yv kig. z napisem: „£10ir i Pa-

wei Apostoiowie, Uuara odiewm J. Lcie-

chowssiego w Węgrowie dia Mościoia w
piimojtaca 1933 r.

drugi — 132 kig. z nadpisem: „Błogo-
sławiony Andrzeju bobolal Kozbudzaj wie-
rzących, nawoiuj biądzącychi ok jubiieu-
szowy 1935. Опага ша KRościoia w Minoj-
tach. Odlewnia J. Uciechowskiego. Węgiów.

i trzeci — 62 kig. z nadpisem: „Św. Ie-
resa od Dzieciątka Jezus” Muinojty 1933 r.

Wszystkie te dzwony mają wagi 384
klg. Dzwony mają piękny i kształtny wy-
gląd oraz dźwięczny bardzo gios 1 dobrze są
ze sobą melodyjnie sharmonizowane,

#а tę hojną i wspaniaią oliarę za po-
średnictwem iaskawej prasy gorące składam
Czcigodnemu Ofiarodawcy JW. Panu Józe-
iowi Uciechowskiemu podziękowanie. W
imieniu wszystkich, i okolicznych katolików
i świeżo nawróconych w sąsiedztwie pra-
wosiawnych, wielkie i serdeczne Bóg za-
łaćl

> Jednoczešnie niech mi wolno będzie i
Wielebnemu Duchowieństwu i Czcigodnym
Dobrodziejom nowobudujących się Kościo-
łów polecić firmę p. Józefa Uciechowskie-
go — Odlewnia Dzwonów w Węgrowie
(wojew. Lubelskie) jako firmę wielce so-
lidną, sumienną i bardzo łatwą do amawia-
nia warunków,

Ks, KAROL LUBIANIEC
Kan. Kapit. Metropolit. w Winie.

10 lutego 1933 r. Minojty.

NADESŁANE.
NASZE SADY

I OGRODY OWOLOWE
od kilku już lat nie dają wcale, lub

sami właściciele, którzy żałują kil-
kudziesięciu złotych na doprowadze-
nie tysh sadów do porządku; wsku-
tek czego tracą tysiące złotych. Zaś
drzewa owocowe wśród iaia, zamiast
być pokrytemi bujną zielenią, stoją
gołe „jak zimą i w dodatku powle
czone pajęczyną, przedstawiają smu-
tny widok, lub też zawięź owocowa
spada na ziemię.

Ochrona bowiem drzew owoco-
wych od szkodników, które objadają
liście i podgryzają zawięź owocową,
w mocy właścicieli drzew i sadów.
Czas już wziąć się energicznie do
umiejęinego prześwietlania, czysz-
czenia, nawożenia i opryskiwania
drzew owocowych. Tylko umiejętne
pielęgnowanie sadów zniszczy szko-
dników i ochroni właścicieli od
strat, a poniesione koszta na ten cel,
stokrotnie i w krótkim czasie będą
zwrócone.

Nowy wąż morski.
Zaledwie ucichła nieco historja

tajemniczego potwora z Loch Ness,
a oto pojawia się znów prawdziwy
„wąż morski”, tym razem na Atlan-
tyku.

Spostrzegł go pierwszy oficer na
wielkim parowcu transatlantyckim
„Mauretania“ podczas jazdy do No-
wego Jorku,

Wedle obserwacyj kilku ludzi z
załogi parowca potwór miał około 20 metrów długości, grzbiet szeroki
|na 2 metry, głowę długości 2 mtr.

 

_ KRAJU.
Klęska nieurodzaju dotknęła również

pow. Wołożyński,
chleba i ziemniaków. Źdarzają się
wypadki puchnięcia z głodu, oraz
choroby zakaźne.

O wypadkach tych powiadomio-

też tylko mały dochód, a winni tu

najniezbędniejszych artys.ułow żywe no odnośne władze, które, mając na
nościowych. Obecnie nadchodzą nie- względzie stan sanitarny powiatu i
pokojące wiadomości również zpow. ludności, postanowiły przyjść z pa
wołożyńskiego, gdzie w kilku gmi- mocą iekarską i żywnościową dla
nach również kompletnie zabrakło|głodujących i chorych.

Zjazd rolniczy w Swięcianach. +
ŚWIĘCIANY. W) dniu 18 b. m. w ście — razem ponad 30 osób. Plan

Święcianach w sali konferencyjnej pracy oraz projekt budzelu na rok
wydziału powiatowego odbyło się 1934/35 przedstawił agronom powia-
posiedzenie rady Okręgowego To- towy inż. Kuryłło. Dyr. Niewiaro-
warzystwa Organizacyj i Kółek Rol- wicz wygłosił referat na temat:
niczych pod przewodnictwem b. sen. „Wyniki stacji doświadczalnej w
J. Trzeciaka, prezesa rady. Na po- Berezweczu*. Pozatem omówiono
siedzeniu byli obecni międz; innymi organizację mleczarni w Łyntupach,
dyrektor stacji doświadczalnej wja przedstawiciele Związku Fabryk
Berezweczu Niewiarowicz, przed , Azotowych zreferowali sprawę skła-
stawiciele Związku Fabiyk Azoto- dów  konsygnacyjnych nawozów
wych w Mościcach i Chorzowie, |sztucznych w powiecie.
członkowie rady oraz zaproszeni go-| К,

Z POGRANICZA.
PRZEMYT NIEMIECKI IDZIE PRZEZ LITWĘ DO POLSKI.

Ostatnio zauważono znaczne karstw. Organa K.O:P, w ostatnich
wzmożenie się przemytu z Niemiec dwóch tygodniach zatrzymały prze-
via Litwa. Przemycają najwięcej szło 25 przemytników z towarem
wyrobów tytunowych, maszynek, za- |przemyconym z Litwy pochodzenia
palniczek, narzędzi lekarskich i le- |niemieckiego. >

ZABICIE PRZEMYTNIKA NA GRANICY LITEWSKIEJ.

WILNO-TROKI. Patroi K. O. P.,den z przemytników, mieszkaniec
niedaleko granicy koło wsi Czarne |jwsi Czarne Kowale, Szymon Kuczo-
Kowale zauważył kilku przemytni-|nic, został zabity. — Zatrzymano
ków, którzy na okrzyk: „Stójł” rzw | Glubasa Piotra, mieszkańca tej sa-
cili przemyt i zaczęli v.iexać. Za;mej wsi. Zwłoki Kuczonisa zabez
uciekającymi oddano 9 strzałów. Je-|pieczonó.

ZASYRZELONY PRZEMYTNIK.

" ŚWIĘCIANY. Na drodze koło wsi Michałowo, gminy daugieliskiej,
wsi Ustronie, gminy daugieliskiej, Hubert Rukszan, ins zbiec 2

  
 

odpowiada rzeczywistości?,K, O. P, 2-giej komp. imieszkaniec iai
został zastrzelony przez patrol, przemytem.  
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Społeczeństwo piłkarskie Wilna wy

miało iualuśką nadzieję,

rezolucję, któ

SPORT.
Sentymentalne obrady piłkarzy.

że walne I co się okazało.
niku przydługiej dyskusji.

. Widzimy, że i w sporcie mogą

się dziać cuda.
| Ciekaw jestem jak długo śląski

Naprzód kierować się będzie senty:

mentem i jak daleko ten sentyment

zaprowadzi piłkarzy Naprzodu?

A teraz słówko o wrażeniach”

ogólnych zebrania,

zebranie P. Z. P. N. poweźmie jakąś Sentyment zwyciężył, kładąc Było ono bardzo poważne. -Na-

ra zmieni nieco obecną kłam moim rozważaniom. Walne trój pogrzebowy — prawdziwa sty-

niezbyt sprzyjającą sytuację piłkar- zgromadzenie, pałając sentymentem pa. Wpłynęło na to ogólne stwier-

stwa
Liczono na sentyment, na pewien Śl

wzgląd w stosunku do W:ina. '

Siedząc dwa dni w: dusznej sali,|

pełnej kłębów śryzącego dymu

toniowego przycho:

rować się nie można :

główną rolę gra wynik sportowy i...

wileńskiego.

statut.

dziłem do wnio- stym ;

sku, že w sporcie sentymeniem kie- monstracyjnym, Wilna,

że w sporcie | zebraniu nic wogóle nie miegło zro-

tylko cztery skromne

gdy owiększości

Wilna nie uwzględnią,
piej nie marzyć.
wyzbyć się
towego.

Nauczmy się kwestje stawiać po;

Trzeba nareszcie dwa razy

sentymentalizmu spor-; Wilno, Raz na Ś

sportowemu, po męsku.
: е ‹

NW. tym duchu przemawiaio wielu sprawy, do szczegółów tych docho- rzeczowych i już zdawało się że Liga

mówców. Mówiono oczywiście

do Naprzodu,

Ciekawą jest rzeczą,

sprzeciwie

I bić, mając
Iglosy, wówczas

Dwie te potęgi kierują sportem, uchwał decydowało 130

a w szeczególności — piłkarskim.

Przychodziłem do wniosku, że przekreśliła

Wilno do Ligi może dostać się jedy- nadszarpnęła. autorytet

nie tylko drogą przekonywającego który kie

wyniku na boisku, że żadne inne re: Wilno —

formy i nowe systemy rozgrywek | dzenie przeszł

Decyzja walnego

że o temle- nego nawet nad tem,

raz w Warszawie 4:2.

| Społeczeństwo
pamięta dobrze

o'dzi teraz „piękny”

ty: ' zapadła jednogłośnie przy

i powiedzmy de-

ale Wilno na

orzeczenie

rował meczem

Naprzód. Walne zgroma”;

o do porządku dzien-

został pokonany :

ląsku 1:0 a drugi

postanowiło drużynę

ąska dopuścić do fimałowych roz-

| grywek o wejście do Ligi.
że decyzja

oczywi-

głosów.

zgromadzenia
sędziego, |

człowieka,
W. K. 5.

że Naprzód

sportowe Wilna ; mieli ci,

szczegóły tej całej oni nawet daleko więcej argumentów

finał, który nie liczy swoje

zdrowych podłożach sportu, o etyce,|znajduje żadnego umotywowania ani

moralności i t. p. przesłankach.

Byłoby wszystko w porządku | y

gdyby na forum walnego zgromadze-|Nie wiem wszakże

| statutowego, ani sportowego,

| kierowany pobudkami ,
czy

a tylko
moralnemi'.

to bardzo

nia nie wpłynęła sprawa piłkarzy jest moralnie uchwalać, by drużyna

Śląska. Znany epilog

był rozpatrywany szcze i ycł

sprawa ta wiąże się ściśle z Wilnem dów, prawo wejścia

przeto z niecierpliwością

 

ROZMAITOŚCI
TEATR - KINO

SALA MIEJSKA
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Ostrobramska 5

„Naprzodu”';
gółowo, a że z niewytłumaczony

czekałem walki o pierwszeństwo.

DZIŚ.

”

SENSACJA.. Zagadka XX w.

Groza tajemnicy. Genjusz śledęzy.

s E AJ

Noeneg
w roli inspektora poliej! ulubieniec kobiet ADOOLF MENJOU

SENSSCJA.. Zagadka XX w.

 

| dwa razy pokonana na boiskumiała, | grywek.

ch bliżej wzglę-
do fimałowej

 

przez ,

dzenie upadku piłkarstwa polskiego.

Na zebraniu brak było może raj:|

ważniejszego czynnika, a mianowi-

cie — zapału i wiary w lepsze jutro,

Eksperymenty, eksper;mencikii

jeszcze raz eksperymenty które

zmęczyty już wszystkich uziałaczy

sportowych, a szerszy Ogół zaczął

tracić zaułanie.
; Świetnie można tutaj zastosować

| doskonałe powiedzenie: „z wielkiej

chmury mały deszcze.

Przed zebraniem mówiono, że rok

1933 będzie okresem przeiomowym,

'že trzeba już raz nareszcie skończyć

z Ligą, że trzeba ujawnić zawodo-

lstwo 1 wreszcie znieść autonomję

rozochoconych sędziów.

Mówiono na te tematy przeszło

15 godzin. Piękne przemówienia wy-

| głoszono o Lidze. Lepszych mówców
którzy zwalczali Ligę, mieli

osłatnie minuty, że ш-

padnie, rozwiąże się, ale rozpaczli-

[WY głos wołający o litość pizechylił

szalę na korzyść arystokracji — Li-

| Ši ktėra pozostałą na długie lata z

|pewnemi oczywiście zmianami roz-

Autonomja sędziów, która miała
być eksplozją i wywołać ciekawą

|łyskusję ograniczyła się do przemó- |

Parter ulg. 54 grr — Balkon 35 gr.

Zemsta z za grobu w najsensacyjniejszym filmie obecnego sezonu p. ti

emnica
o Klu

Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

Od środy dn. 21-11
gościane występy słynnego je snowidzastelepaty ANATOLA GRIGO.

sce, CCHORA KASA»

 

to najnow-

araywesoly sketch. Rzecz

dzieje cię w ambulatorjum.

DO oraz Alma Kari Zula Pogorzelska|,

REWELACJA
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sowieckiej.
ZŁAGODZENIE KURSU WOBEC

LUDNOSCI POLSKIEJ W SOWIETACH.
Że Stołpców donoszą,

polsko sowieckie i poprawa stosun-

ków politycznych między obu kra-

jami przynosi lżejsze waiunki egzy-

stencji łudności polskiej, zamieszka-

łej w granicach Z.S.R.R.
Obecnie z chwilą poprawy sto

sunków politycznych polsko-sowiec-

kich zanotowano złagodzenie kursu

w stosunku do narodowości polskiej.

Już w ostatnich miesiącach 1933 r.

na terenie Białorusi sowiecniej ze-

zwolono ludności polskiej na uru

skiego objazdowego.

14 zbliżeniechomienie nowych szkół ludowych

polskich. Również w końcu 1933 r.

sygnalizowaliśmy, iż władzemińskie

zezwoliły Kolu akademi:kiemu pol-

skiemu zorganizowanie ieatru pol-

Obecrie notu-

jemy wiadomość, iż na skutek starań

ludności polskiej władze sowieckie!

uruchomiły kiłka nowych szkół a

między innemi zawodową szkołę w

Mińsku. Niezależnie od tego w okrę

gach zasławskim, borysowskim, miń-

skim, pleszczeniewickim i kojda-

| |nowskim, gdzie zamieszkuje licznie

| ARDORACY IDOOCDWOTGAGD ььр ludność narodowości polskiej, udzie-

j
|wienią strony oskarżającej.

'wie zaś nie pisknęli ani słówka.

lewali się tylko rumieńcami i to nam

obecnym wystarczyło. Wprowadzo-
no parę reform i na tem koniec. i

Tak samo zresztą , ugodowo“ Za:

latwiono nadzwyczaj wažną kwestję

|zawodistwa. Stwierdzono zło. Mó-

!wiono otwarcie o pobieraniu przez

graczy pieniędzy, 0 płainych posa-

dach „sportowych“, ale szerzącego

'się zła nie starano się zwalczyć. Wal

|ne zgromadzenie przeszło nad tem

"do porządku dziennego, motywując

tem, że są to zagadnienia natury

ogólnej wiążące się ściśle z walką o

byt, że życie sportowe może przecież

mieć również swoje niepisane prawo.

Do życia piłkarstwi polskiego|

zaczęto więc wprowadzać prawo!

'zwyczajowe, którem kieruje nieraz

sentyment.
Jarwan.

  

lono zewolenia na uruchomienie pol

Sędzio- skich bibljotek, zaś władze sowiec-

Ob- kie obiecały udzielić pomoc ma-,
terjalną. W okręgu zasławskim w

bież. roku zostanie wybudowany

dom oświatowy i polska kolonja wy-

poczynkowa dla młodzieży szkolnej. '

Podobne ulgi uzyskała ludność.

polska, zamieszkała na Ukrainie.'

W okręgach słuckim, szepietowskim,

teofipolskim (okręgi pograniczne)

uruchomiono przeszło 10 nowych

szkół ludowych i jedną zawodową

techniczną w Teofipolu. W. okręgach

tych przy domach ludowych w koł

chozach powstają bibljotcki polskie

i prowadzona jest akcja oświatowa

wśród ludności rolniczej i robotni-

czej.
„ka zbierana 20—21.

on i S O

(ly już zaopatrzyłeś się |
w bocy jałmużnicze „„Caritasa““

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Beigja 123,75—124,16—123,44. Gdańsk 173
--173,43—172,51, Holandja 257 — 357,90—

356,10. Kopenhaga 122,50—123,10-—121.90.

Londyn — 27,45—21,59—27,31, Nowy Jork

5,35—5,38—5,32. Nowy Jork kabel 5,36—

5,39—5,33. Oslo 138,10 —138,10—138,75—

137,45. Paryż 34,93'/»—35,02—34,85. Praga

22,06—22,03—22,09-—21,99. Sztokholm 141,85

—142,55—-141,15. Szwajcarja 171,40—171,83

 

* —170,47. Włochy 46,66—46,78— 16,54. Ber-

lin w obrotach nieoficjalnych 209,85. — Ten-

dencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 41,50. Inwestycyjna seryjna 112,50.

Konwersyjna 57,50, drobne 57,30. 5 proc.

kol. 55. 6 proc. dolarowa 67—68—67,50.

4 proc. dolarowa 53,75—53,65.  Stabiliza-

cyjna 56,83—57, drobne 57,38. 7 ptoc. ТО.

ziemskie dol. 40,75—41. 4 1 pol proc. ziem-

skie 53—52,50. 4 i pėl proc. L. Z. warszaw-

skie 59,75. 8 proc. warszawskie 54—54,63—

54,25, — Tendenoja dla požyczek niejedno-

lita, dła listów przeważnie mocniejsza.

Akcje: Bank Polski 86,50—86,75,
pop 10,90. — Tend. niejednolita.

Dolar w obrotach pryw. 5,36.
Rubel (za piątki i za 10-kuj 4,70.
Pożyczki poiskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 65. Dillonowska 80. Stabilizacyjna
94,50. Warszawska 56,50. Śląska 597/:.

Lil-

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 19 lutego 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,50

Mąka pszenna 4/0 A luksusowa 34,50—3%6.
Mąka żytnia 55 proc. 25.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,25.
Pszenica zbierana 20—21. Jęczmień na ka-
szę zbierany 13,75—14,65. Owies st. 13—
13,50, zadeszczony 12,25—12,75. Mąka żyt-
nia 65 proc. 20—20,50. Mąka żytnia sitko-
wa 17—-17,25; razowa 17—17,50. Otręby
żytnie 10—10,50, pszenne grube 14—14,50,
psz. cienkie 12—12,50, jęczmienne 9. Gry-

Siano 5,50—6. Słoma
3,50—4.. Siemię lniane bas. 90 proc. 41—
41,50.

Len trzepany Miory — 1104,15—1136,62.
Inne gat. Inu bez zmian. — Ogólny obrót
400 tonn.

 

bu

Łodzianin!
teie klubowe oraz przyjmuje wszelkie zamó-

Łodzi, specjalność na pianina I fortepiany, a
także przyjmuje wszelkie mebie do odświe.
żania we wszystkich kolorach. Wykonanie so-

lidne i punktualae Obsługa fachowa.
Wilno, ul. Niemiecka 2

flrma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI

poleca najmodniejsze ta-
pczeny-łóżka, otomany, fo-

 

posady poszukuję od zaraz lub 1 Kwietnia rb.
na skromnych warunkach Odpowiednie wy-
kształcenie | długoletnia prektyka w kultura'- с
nych uprzemysłowionych majątkach. Chlubne

świadectwa | referencje
Łaskawe zgłoszenia:
niea Wileńskiego" dla S. S

"Kupno .
„Sprzedaż 5

we SARDYNKI

Duże pudełko Szpro-

Wileńska 36, tel. 1224.

Inteligentna wdowa sta-
ruszka bez środków do
życia, znajdująca się w
skrajnej nędzy prosi lu-wienia. a EASr is ve Vania| OD

nym została otwarta polerownla pod fachow аееа тач | dzi dob e] woli

sila, były wspólwiaściciel firmy B-el Gobałów w||| OKAZYJNIE wyboro LŁaskawe ofiary prosim
składać do FANtTG

 

pół kllowe pudełko i
13 sztuk 3 zł, 50 gr. A RAR 5
cy: gramowe pudeł<o 2:

sztuk 1 ZŁ. 8) gr.
150 gramowe pudełko Gospodyni
5 sztuk.1 Zł. 35 gr.|| wykwalifikowana, w

średoim wie+u, samotne
tów85 ar. poszukuje posady. Bar

R<ądcy-administratora zwnEgsk ci, || gej dobrze gotuje. Po-
s'ada referencje. (In'w-r-
svtecka 2—11 (od 3 — 6

 

do Admnistrasji „Dzien-
46 ›—4
 

ЕККАМО  

 

  
 

3 рокороме mieszkania
darstwoPAabiол од ОИИны

 

lo rzeki  
Sprzedam,

lub zamienię na dom
trzech — mieszkanio
wy w Wilnie, gospo:

hektarów gruntu—ko-

dzieć się: Horocżko:

 

PP.) gr.3a w

 

Ро!есгт osobę w śred
nim wieku bardzo uczęl-
wą łagodnego usposo-
bienla, inteligentną, w
ch»rakterze pielęgniarki
zarządu domem, opieki
ózieciom Dąbrowskiego
7—1 od 11—2ej grl

rolne 9, 16

Wilii Dowie-  
  

 

66 sza
z wygo-

а ю PE

w fiimie i sm po 65 Zł. „.. Uwa sklepy niszkiNe ze Wykwalifikowana go-

POLSKIEGO 1934 r.  ||e>Seepeesentetici namynowniśj| Poe Piesi оан ае
polskim 55

° МАИ mI dalim wieku, skromnych

== 7 —-
w

Wyświetlany będzie jednocześnie w 2-ch kinach PAN I ROXY —JUŹ JUTRO. @  aKusZERKI. R S Dom aaa
da : е — — оее kach _.| murow. 5 iokal. do sprze:| згики) je

н ona a м Ii AKUSZERKA ai A dania Adres w Rómi jąteu RE te.

= ы
ПАА na wyjazd. Aūres w Adm.| "13\Га skawe oferty do Dz. Wif

Tviko dziš «a РА№:55 В„„Ф©ZX V ** szonoczesue|Simi aiuwska [2 e uz ee: - leńsziego dia S. T. J
kinach 55 55 przeprowadziła się oferty pod „Syn urzęd- $

cieszący się niesłabnącem powodzeniem przebój produkcji „SOWKINO* w Moskwie na 2 Orzeszkowej = nika”. —2 gr. Tylko ń diałek =m. urzędnicz.
ы ickie ‚наланаООРМОСЕЧЕDORNA 3 > ukuje posady ma-

m, | tamże gabinet kosmetycz|j Mieszkania naa wiojeguooaw ów| rzeki do gospodar-

(Orły na Uwiezi) zii оюв ЕНЕНЕЛЕ
brodawka|rę| | SS en | padai do maks I

H I Į d z & D l a wa8 d ozwo l on < > Žyczącym šaiessbač w no A uizie.| R dzieci. Zna się na
7 Se czystem, suchem powie-| 5, ałd. mleczarstwie. Łask

allo młodziezy. Y. Korzystajcie z okazji. jo Sama || trza jak ma wsi 3 poko- Bpółdielazy Zamieówa18| olerty do"dnia ае
iL“ po R.

  

П
У
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Dziš jera.
na I as iais publi-

eznošei —slynny piešniarz Paryža

Dziś! Najnowszy | najwię

Największy sukces

Pie
Film mówiony I šplawany w języku F

BINA

aurice
w pełnej czaru | sentymentu, musującej humorem I pikarterją śplew"o muzyeznej krescji

kny|
kszy sukces słynnej wytwórni

тапсызк!е) „Озво“, Wiełki Film Wielkiej Artystki.

  

Chevalier

est świat
ancuskim. Cheyvaler wykona najnowsze przebojowe piose ki francuskie.

Nad program: Dodatki dźwiękowe.

 

„Metropolis“ — „Анаше“ — „„Atlantydė“ pikyi oi

MONTE - CHRISTO“
z Brygidą Helm

Olśniewająca wystawal _kapitalaa gral Cudowne melodjel

ZOFJA KOWALEWSKA. |

Murawjew.
i kaźnie. Ksiądz Iszora. Pierwsza 5 i ikov

Smierć Alberta Laskowicza i ks. Ziemackiego w Wilnie, Wy-
w Lidzie.

‹

Kolesiński. Pierwszy rytualis

Dzieje powstania lidzkiego.
wspomnienie o Ludwisu Narbucie.

śnania. Baltazar

nych czł:

Dnia 14 maja 1 u jew

leńskiego Rządu Narodowego j*:ż się chwiał, ale niby się jeszcze trzymał.

Pierwszym ujętym został ważyc,

onków organizacji...

Nowy wielkorządca Litwy przez

sytuacyj. # :

Przed jego palacem („dworcem ) przeciągnęła jeszcze

myślna, aie osiatnia

Słucheł go z balkonu, ale poc

Wznowienie spraw ukończonych.

863

już proces;2,

ROZDZIAŁ XVI

ofiara. Kozstrzelanie ks,

wsi « zaścianków. й

r. przyjechał do Wilna Murawjew.

a później

ze znaną wściekłością przystąpił do roboty...

Wydobywano ponownie

mu poddawano je śledztwu.*

Aresztowano raz już zw:
owszej poddać karze.

dn. 26 maja w Wilnie ksiądz Sta-

nisław Iszora, proboszcz z miasteczka Żołudka, skazany na śmierć za
już do Rosji by ich sur e

Pierwszą ofiarą Murawjewapadł

: 
naEE

Hiydawca: ALEKSANDER

ać Eh

Zaczęty się straszne prześledowania, śledztwa, wyroki ažn

dosumenty spraw już zakończonyca I nowe”

ZWIERZYŃSKI.

so Osa. We SAGA AC -5 AŻ 

Nowe areszty. Wyroki

ta w Lidzie. Niszczenie

kolejno wyłapywano in:

dni parę cicho rozpatrywał się w

śpiewając hymn narodowy.

hodu nie powstrzymał. Dopiero potem

oinionych, wracano do Wilna wygnanych

in ii е

Seanse: 4, 6,8 I 10.20 w.

 

odczytanie w kościele Manifesiu Rządu Narodowego.

Rozstrzelanie kapłana zrobiło w Wiilnie straszne,

wrażenie.

34)

dnia 10 czerwca, o godzinie 10 ej z rana śmierć przez

niósł ksiądz Adam Falkowski, proboszcz z lszczołny,

który odczytując Manifest z aazbony w dobrej wierze,

o ciężkiej, grożącej za to odpow.edzialności.

Gdy go przywieziono do Lićy z pewną ostentacja,

przestępcę,
Faikowskiego

Wydział Wi- | wać na śmierć.

miejsce kaźni, na wygon po za miastem,
Szedi » własnej siie,

tylko zachwiały kolana...
Wówczas,

jakaś lekko-
jednak odmówi.

Chcia!, jak Chrystus donieść swój krzyż do końca.

i kaźnie. mu ks. Swirski,

sce kaźni
›

Ksiądz Falkowski od słupa coś przemówił, ale bębny

słowa...
Rozleżgia się komenda...

| drżących może rękach żołnierzy kilkanaście strzałów...
 
   

>— TS rTAS,

Rodowita francuska u-
dziela lekcji francuskie-
go języka, teorja i prak-
tyka (tłumaczeria i ko-
respondencje w jęz.fran-
cuskim, angielskim i nie-
mieckim). Ceny  przy-
stępne. Św, Jerski 3 m. 3

451—3

wychowawczyni w j61z'e
do dzieci lub w m eŚcie.
Swiadeciwa b. dob:e
Referea'jepoważne A+
1e8, ul Wielka 27—3 od
12 40 Z-ej p.p. gru

Lekcji
uizielam: -metemstyki,
ję4yka niemiecklego, о-
az łaciny. Weruiki do
godne. Trocka 19, m 4

 
 

 

 
Bardziej jeszcze od Wiina wstrząsnęła się prow.:cjonalna Lida, gdy

rozsttzcianie po-
starzec już niemal
nie przypuszczał

jako wielkiego

starzec jeszcze nie rozumiał, iż śmierć mu grozić może...

Upewnił się wreszcie w ostatniej chwili. gdy miejscowy pioboszcz,

ks. Świrsk., przyszedł do więzienia, by ksędza Falkowskiego dyspono- |

Z kamiennym spokojem szedł sześćdziesięciokilkoletni
gdzie się pasały kozy żydowskie.

bez względu na znaczną odległość.

dowodzący oddziałem żołnierzy rodak Pereswiet

zaproponował starcowi usiąść na wózku, idącym po za nim. Skazaniec |

szeptał pacierze... gdy mu się głos łamał, podpowiadał je, towarzyszący

U słupa dół już był wykopany... Szary, przeważnie tłum otaczał miej-

w miejscu jednak salwy huknęło kolejno, w

jowe mieszkanie z kuch-
nią w ogrodzie, wolne od

lokalowegu, b.podatku
ciepłe i cały dzień sło-
neczne. Elektryczność,
piwnica, pralnia z wan-

mą, tuż studnia. Ul. So-

kola 20.
tuż za kościołem).

aż kyjoy

Qa wyhejąęca pokój
vez mebl. 4 wygosami I
niekrępującem we,ściem
przy ul. Kasztanowej d.
7 m 4. Ogiądać Od <]
10 56] pp. 4:6 3

POKÓJ
umeblowany do wynaję*
cia. Tatarska 17, m. 3.

gr—2

 

 

Poszukuję mieszkania z
4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien- — 4)г

"kapłan na |

przyśnębiające

|
|
j

|

|
|
iRaz mu się

nika Wileńskiego" pod
„Centrum”, śr.

(Żwierzyniec,
447-4

 

| PRACA |

Poszukują pracy do
Ken z bardzo
dobrem gotowaniem, w
średnim wieku, piśmien-
na posiada referencje
Uniwersytecka 2 m. 1
od 12 do 5 g. grz

nor 9 TR.TRPOBOCI SKN ROSY

RÓŻNE
[TaoENAA

Wdowa po urzędniku
maglatrackim, znajdują
ca się w ckiopnej nę-
czy wraz z 3 giem dcie-
cl prosi 0 Jakąnuiwiex
pracę, lub pomoc ma
terjelsą.  Aatoxol 1:4
m. 2. Ofiary skladać w
Adm. „De. Wil * pod „A *

  

 7
kozacy stratowali

gr—3

005004
DRUKI
PILNE:

BILETY
WIŁYTOWE
ZAPROSZEWIA
BRORŁURY

AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIA

4. TRIERTYKSKIEG
Mosiowa ui. Sr.1.

Teiafon 1£-44,

Ceny Miskia

t86666664

ATSESRT ISTLI OkIS III I ITi IT CZRAAWAAA

Drgające jeszcze ciało padio do rowu.
W miescie odezwały się naraz wszystkie dzwony i żałobne nabo-

żeństwa oaprawiać się zaczęły we wszystkich kościołach.
Usypauą na miejscu kaźni mogiłę,

zrównali z ziemią.

Żołnie:ze kolbami rozpędzali tłum, cisnący się do grobu i rozchwy:
tujący piasek, świeżą krwią zbraczony.

Lida drgala bólem i zgrozą..
Aresztowano też ponownie Baltazara Kolesińskiego, Juljana Lasko-

wicza, Zyginunta Godaczewskiego, Wilhelma Grabowskiego,

| Tabeńskiego i Bronisława Narbutta.
Zarządzono nowe śledztwo i nowe rozpatrywanie sprawy. Podieg!

temuż losowi i Albert Laskowski, pozostający w więzieniu, a skazany wy”
rokiem sądowym ną dwa lata 'oi aresztańskich,

Wyrok ten jednak nie był jeszcze koniirmowany przez Nazimowa..
Skorzystał z tego Murawjew i szukając nowej ofiary skazał niewinnego

kopytami i

Jarosława

| prawie Laskowicza na śmierć. Ta samowola wielkorządcy zgrczą obu”

Sołtan, | rzenia przejęła wszystkie społeczne warstwy...
Oprócz bowiem lekkomyślnej gadatliwości, żadne na Albercie Las'

| kowiczu nie ciążyło przestępstwo polityczne.

Biademi usty |

zagłuszyły jego |

PA domowe WAWAa

(D. c. n.)

iszkach roz lany został w kwiecie wieku Albert

Laskowicz, syn ziemianina i jednocześnie ksiądz Ziemacki, proboszcz *

Wiewiór oskarżony o odczytanie Manifestu Narodowego przed ludem.

iyRedaktor STANISŁAM JAKITOMIĆZ.—

j Po raz drugi powiat Lidzki ziął się pod ciężką 1ęką Murawjewa. Raż
, gdy był on gubernatorem w Grodnie, a powiat Lidzki wchodził w skład

| gub Grodzieńskiej, powtórnie zas, gdy satrapa nad całą zapanował Litwa

! Straszny ból rozdarł serca wszystkich lidzian, gdy dwie nowe z ich
ziemi ofiary padły w Wilnie.

Tam na Łukiszkach rozstrze.

„=

 
 

   

   

  


