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Opiała pocztowa uiezczosn ryczałtem

Rok XVIII.

DZIENNI
_Wilno, Czwartek22 lutego

 

 

 

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

w niedziele od 12 do 13-ej.

„Dziennik   

Z MACIEJEWSKICH

EDOARDA DOŁĘGOOSKA
po długich a ciężkich cierpieniach opatrzona Sw. Sa-
kramentami zmarła w dniu 21 b. m. w wieku lat 71

Eksportacja zwłok z domu żałoby ul. Bobrujskiej 22
nastąpi w dniu 22 b. m. o godz. 5 po poł. na cmentarz
Rossa, gdzie odbędzie się pogrzeb.

Nabożeństwo żałobne za duszę zmarłej zostanie od-
prawione w dniu 23 lutego w Kościeie św. Rafała o go-
dzinie 7-ej rano.

O czem zawiadamia pogrążona w głębokim smutku

: RODZINA.

PROTEST KLUBU LUDOWEGO
w Sprawie uchwalenie Konstytucji odrzucony przez

Komisję Sejmową. !

WARSZAWA. Pat.—Sejmowa ko-
misja regulaminowa i nietykalności
poselskiej rozważała dziś na wstę
pie kwestję wniosku klubu ludowe-
go iinnych w związku z SA
niem projektu ustawy konstytucyj-
nej.

 

którzy mię podzielając opinji prze-
wodniczącego komisji, żądali mery-
torycznego |Iozpatrzenia sprawy.

Po wyczerpaniu-dyskusji prze-
wodniczący pos. Podosni stwierdził,
że wywody przedstawicieli opozycji
mie podejmowały jego argumentów

Przewodniczący poseł Podoski| co do sposobu załatwienia wniosku.
oświadczył na wstępie, iż uwaza Zaczut stawiany przez kluby opo-
wniosek ten obecnie za bezprzed-|zycyjne jest niesłuszny,

 

miotowy. Po przemówieniu pos. Padoskie-
W dyskusji zabierali głos przed-|go komisja większością 9 głosów

stawiciele klubów  opozycyjaych,l przeciwko 5 wniosek jego przyjęła.

Nowa prowokacja litewska.
Studenci litewscy demolują polskie placówki.

"WILNO (Pat). W/ś doniesień z stanowisk urzędowych, wstrzymania
Kowna, w nocy z 20 na 2i b. m. siypendjow dla siudentów-Polaków
grupa studentów litewskich napadia oraz subsydjów dla szkói polskich,
i zdemoiowała częściowo siedzibę|tudziez wstrzymania wszelkich uig
redakcji „Dnia Kowienskiego*, księ- i zniżek w opiatach szkolnych dla
garnię polską, lokal t-wa polskiego uczącej się  miodzieży polskiej,
„kPochodnia” oraz kawiarnię Per- Wreszcie domagano się zaniechania
kowskiego. |wyplacania odszkodowania wiaści-
"W dniu 21 b. m. w $śmachuuni- cieiom ziemskim za odbieraną zie-

wersytetu kowieńskiego odbyła się mię.
maniiestacja studencka, na której,| Maniiestację studencką poprze-
po kilku przemówieniach, uchwalo- dził napastliwy artykuł urzędówki
no rezolucję, domagającą się zasto- liiewskiej „Lietuvos Aidas“.
sowania wobec Polaków zamieszka-|  W/g obliczeń prasy, w maniie-
łych na Litwie jaknajostrzejszych re- stacji brało udziat około 500 stu-
presyj. M. in. rezolucja domagasię dentów.
usunięcia Polaków ze wszystkich

Bestjalskie zabójstwo robotnika polskiego.
LIPSK (Pat). Z Weimaru dono- nie owiązał szyję Lorca powrozem,

szą o bestjalskiem yny ro- poczem skradł całe oszczędności

botnika polskiego Jana Lorca, Za- [Lorca w sumie 44 marki. Tragicznie
trudnionegosf majątku Lochstedt V urły Lorc był jedynym żywicielem
Turyngji. (W ubiegłą niedzielę Lorc| t : Zmarły liczył ląt-zt
zniknął nagle bez śladu. Poszukiwa-| 7989, 9008: marży uczył lat 2.
nią za zaginionym naraziepozostały | Zbrodnia wywołała silne poruszenie

bez wyniku. Dopiero wczoraj, z po-| W całej okolicy.

Bo

/ lecenia władz, przeszukano wszyst-
kie zabudowania gospodarskie w ma-|
jątku i tam, w spichrzu, między sno- OGNISKO AKADEMICKIE |
pami siana, znaleziono zwłoki Lorca| WIELKA 24
ze zmasakrowaną głową. Podejrze- | „ Od 27 lutego i codziennie
nia padły odrazu na współtowarzy- WIELKA
sza pracy, niejakiego Alberta Schle- |
śla, który, po dłuższych indagacjach, li i

| przyznał się do zbrodni, do któzej| Н
| pchnął go brak pieniędzy na zakup i Ё

 
nowego garnituru. Schlegel, zastaw- |šв Ais Ё AKADEMICKA
szy w mieszkaniu śpiącego Lorca,
podkutym obcasem ciężkiego buta |WSTĘPOD50GR. DO 2,50ZŁ.
roztrzaskał Lorcowi głowę. Następ-

 

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niedzielę dnia 25 lutego o godz. 5-ej pop. w lokalu wła-

Snym przy ui. Orzeszkowej 11
odbędzie zię

lebrenie Członków Stronsiciwa Narodowego
z referatami

D-ra ZYGMUNTA FEDOROWICZA I Prof. WACŁAWA
KOMARNICKIEGO

o ważnych sprawach aktualnych
Udział wszystkich Członków konieczny. Wstęp tylko za legity-

macjami. Legitymacje ważne z 1933 roku.
r

—

 

W niedzielę dnla 25 lutego w sall przy ulicy Orzeszkowej 11
o godz. 12,00

MŁODZI Stronnictwa Narodowego
zwołuj.

ZGROMADZENIEPUBLICZNE
na którem wygłoszony będzie zbiorowy referat

„Zydzi w Polsce
Wstęp wolny. Wstęp wolny.

Telefon Redakcji,

Wileński” wychodzi codziennie.

i czywista, że utworzenie

de 16 i od

BRUKSELA (Pat.) Poseł Rzeczy-
pospolitej Polskiej Jackowski noty-
fikował rządowi belgijskiemu przy-
bycie na pogrzeb króla Alberta gen.
dyw. Daniela Konarzewskiego, in
spektora armji polskiej w charak
terze ambasadora nadzwyczajnego
i przedstawiciela Pana Prezydenta

pisy wyjątkowe, m.

stanu oblężenia, przestały z dniem

reźne. Sądy te w czasie swego u-
rzędowania wydały ogółem 7 wy-
roków śmierci. Dochodzenia karne 

PARYŻ. Dzienniki wieczorne za-
jmieszczają wiadomość z Wiednia,
jjakoby prezydent Miklas w najbliż-
szym czasie miał ustąpić, „Informa-
tion" donosi, iż prezydent jesi nie-
,zwykle przygnębiony ostatniemi wy-
,darzeniami, wyrokami śmierci i ich
,bezwzględnem wykonaniem. Prezy-

WIEDEŃ (Pat). O 8-dniowem ul-
timatum Habichta, skierowanempod

adresem rządu austrjackiego, pisze
półoticjalna „Politische Korrespon-
dėnz“, co następuje:

Habicht jest wyznączonym przez
kanclerza Hitlera , mandatarjuszem
do spraw austrjackich. Za ultimatum
to, które upływa w: środę 28 b. m.
o godz. 12 w południe, odpowie-
dzialny jest rząd niemiecki, Habicht
mówi tajemniczo ospełnieniu jakichś
warunków, które jednak rządowi au-
strjackiemu nie są zupełnie znane.
Tego rodzaju ważne doniesienia
przesyłane są zazwyczaj drogą dy-
plomatyczną, a nie przez radjo, Ha-
bicht dezawuuje niemiecki urząd
spraw zagranicznych, który w od-
powiedzi na notę austrjacką wyraź-

BUDAPESZT (Pat.) Dziś w połu-
dnie przybył do Budapesztu włoski

 

  

   

Reprezentanci polscy na' pogrzebie
króla Alberta.
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Uspokojenie w Austrji.
WIEDEŃ. Pat. — Wszystkie prze-, przeciw 400 członkom Schutzbundu

in. co do za-| przekazano sądom zwykłym. Oskar-
mykania bram i lokali publicznych, |żonym tym grożą kary więzienia od
zostały zniesione. Wobec zniesienia|10—20 lut.

dzisiejsyym funkcjonować sądy do-| osób,

Ustąpienie prezydenta Austrji?
Przygnębienie skłania go do tej decyzji.

Prasa wiedeńska o ultimatum
Habichta.

 

Pertraktacje włosko-węgierskie.

1934 r ®

   
Cena numeru 20 gr.

Hr. 51

ILENJKI
 

Rzeczypospolitej | armji polskiej.
Gen. Konarzewski i jego świta przy-
bywa w środę о godz. 23,30, będą
oni gośćmi dworu.

BRUKSELA (Pat.) Z Paryża do-
noszą, iż do Brukseli przyjeżdża
Ignacy Paderewski celem wzięcia
udziału w pogrzebie króla Alberta.

W ciągu dnia wczorzj-
szego wypuszczono na wolność 200

razem uwolniono 500 osób.
W dzielnicy Florisdorf za niedozwo-
lone posiadanie broni aresztowano
około 100 osób.

dent zamierza jakiś czas pozostać
jeszcze Ва stanowisku, nie chaąc
natychmiast  ustąpieniem niejako
zdezawuować rządu Dolffusa. W
wypadku ustąpienia prezydenta, zda-
niem dzienników, stanowisko jego
objąłby kanclerz Dollfuss.

nie oświadczył, że odczyty o Austrji,
wygłaszane w radjo, przeznaczone
są tylko dla słuchaczów niemieckich.
Tym razem, jednak Habicht zwrócił
się do słuchaczów austrjackich, a
nawet do rządu austrjackiego.
Oświadczenie Habichta musiałoby
być traktowane tak, jak się traktuje
urzędowe i wiążące oświadczenie
rządów zagranicznych. Z drugiej
jednak strony fakt, iż mowy Ha-
bichta nie ogłosiło żadne pismo nie-
mieckie, wymaga dalszych wy-
jaśnień. ,

Według  „Reichspost“, Habicht
potwierdził swoją mowę, iż akty te-
roru, popełniane w Austrji przez na-
rodowych socjalistów, nakazywane
są przez odpowiedzialne czynniki
Rzeszy Niemieckiej.

roczyście na dworcu przez prezesa
rady ministrów Goemboesa na cze- sekretarz stanu Suvich, powitany u-

Austrja

Z Wiednia donoszą: W najbliż-
szej przyszłości kanclerz. Dollfuss
ma udać się do Rzymu, śdzie nastąpi
spotkanie z premjerem węgierskim

Goembosz'em. Rezultatem tej wizy-
ty będzie podpisanie między Austrją
a Węgrami umów,  doiyczących
współpracy gospodarczej i politycz-
nej, Analogiczne umowy zostaną pod
pisane między Austrją 1 Włochami
oraz Węgrami i Włocharri. Rzecz o-

tej nowej
kombinacji politycznej odbędzie się
pod całkowitą supremacją Włoch,

„które dążą do stworzenia w Europie
środkoweji południowo-wschodniej
przeciwwagi do porozumienia gospo-
darczego Małej Ententy i zawartego
ostatnio paktu bałkańskiego. Przy-
pomnieć warto, że Bułgarja, pozosta-
jąca pod. silnemi wpływanu Włoch, w
ostatniej chwili wycofała się z pod-
pisania tego paktu,

Jeśli chodzi o Austrję, to zacie-
śnienie węzłów z Wiłochami ma od-
bić się również na formie rządów, t.
zn, ma dojść do siaszyzowania
Austrji według wzorów włoskich.
Również wyłącznie wpływom wło-
skim, które były jednym z najpoważ-
niejszych czynników w ostatniej kil-
kudniowej wojnie domowej, zaw-
dzięczać będzie Dollfuss swe utrzy-
manie się przy władzy, jiko szeła
rządu  faszystowskieść — oczywi-
ście szefa raczej z imienia niż władzy
większość włądzy bowiem przejdzie
ną poselstwo włoskie w Wiedniu,
względnie na trjumwirat: wicekan-
clerz mjr. Fey, ks. Starhemberg i do-
wódca armji austrjackiej. To posu-
nięcie Włoch w stosunku do Austrji  

pod hegemonją Włoch.

le członków rządu.

Węgry

nych ugrupowań państwowo - poli-
tycznych, lecz również jest to dla
Włoch jedyna asekuracja, — i tak
zresztą niecałkiem pew:ie — przed
przyłączeniem się Austrji do Nie-
miec. Nie wyklucza ona jednak e-
wentualnej rewolucji hitierowskiej w
Austrji, która jest zhitieryzowana
mniejwięcej na 50 proc., rewolucja
ta miałaby niewątpliwie inny prze-
bieg, aniżeli walki z socjalistami, po-
nieważ odrazu przeszedłby „nieofic-
jalnie” granicę austjacko - niemiecką
t. zw. iegjon austrjacki, ssoncentro-
wany na granicy między Austrją a
Bawarią, — oczywiście narazie po
stronie bawarskiej. Podobre plany
istniały zresztą w ostatznch momen-
tach walk z socjalistami, gdy hitle-
rowcy. austrjaccy zastanawiali się,
czy właśnie nie nadeszła pora do u-
jęcia inicjatywy bojowej w swoje
ręce,

Nikt w danej chwili nie może
mieć najmniejszych wątpiiwości, że
ostatni atak Dollfussa na socjalistów
był inspiracją Mussoliniege. Skon-|
centrowanie około sześciu dywizyj|
włoskich na węzłowych punktach |
śranicznych z Austrją, na brennerze
i na Tarvisio, jest wystarczającym
dowodem. Wojska włoskie znajdo-
wały się cały czas w os'rei pogoto-
wiu i całkowitej gotowości do na-
tychmiastowego transpo:tu koleją,
albowiem na wypadek przewagi soc-
jalistów w wojnie domowe;, Mussoli-
ni zdecydowany był na interwencję
zbrojną w Austrji po stronie rządu
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zagranicą 8 zł.

lagaditwe zabójstwo
na tle afery

PARYŻ (Pat.) Wczoraj na torze
kolejowym w pobliżu Dijon znale-
ziono zwłoki mężczyzny z obciętą
głową. Jak się później okazało, by-
ly to zwłoki radcy Apelacyjnego
Trybunału Paryskiego Alberta Prin-
ce'a, który w okresie plebiscytu na
Górnym Sląsku w r. 1920 piastował
stanowisko prokuratora generainego
na Górnym Sląsku. Dochodzenie
wykazało. że Prince padł ofiarą
zbrodni. Zbrodniarze użyli fortelu,
wysyłając do Prince'a depesze
wzywającą go do przybycia do Dijon

do chorej ciężko matki. W. pociągu
bandyci Prince'a skrępowali, na-

(abj Dlaczego afery tiaansowe są
tak częste we Francji, tax wielkie, i

pytanie, na które zajmuiącą i trainą
odpowieź znajdujemy w ieciej z ko-
respondencyj paryskich „Neue Zue-
richer Zeitung“.

Powodzenia przeróżnyca  oszu-
stów na bruku i w saloqach pary-
skich,w biurach urzędowych i przed
sionkach parlamentu, szakać należy
nie tylko w ich „talentach'. Taki
Stawiski, taki Georges Alexander,
taki Onstric, Devilder, Rochette, Ri-
vand, Ilomberg, M-me Iluiabert czy
Hanau, wszyscy ci kuziarze spryt-
nych matactw nicby nie zdzialali,
gdyby nie odpowiedni dia n:ch „kli-
mat“ i podatny dla nich grunt, na
który trafiają. ‚

Zdawaloby się, že ten ostrožny 1
nieufny naród ciułaczy najtrudniej
pójdzie na lep wszelk:'eżo rodzaju
fantastycznych obietnic i podstęp-
nych sztuczek. Tymczasein jedynie
może w Stanach Zjedn. skionnošė do
gry i spekulacji jest iównie pow-
szechna i rozwinięta jak we Francji.
Niezawodnie, okres inf'ancyjny był
do tego potężną podnielą * wzmógł
u ludności nałóg do hazardu, ale
sprzyjały temu procesowi skłonno-
ści, głęboko zakorzenione w naturze
francuskiego rentjera i drobnego ka-
pitalisty.

Te meprzeliczone szereži prywat-
nych kapitalistów |lokuią oględnie
większą część swych funduszów w
walorach solidnych, pierwszorzęd-
nych. Pewną część jednak swych
kapitalów pozostawiają ma speku-
lację. Zazwyczaj część tę zanoszą na
gieda, ażeby grać, — tak jak chodzą
do domów gry, aby próbować szczę-
ścia przy ruletce.

„rowania
tak regularnie się powtarzają? Oto! „zupełnie pewne zarobki”.

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

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

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

Ogloszenia
Terminy

/

 

gerojo Kaniaga
Stawiskiego.
stępnie zabili, a potem. dla upozoro-
wania wypadku zwłoki wyrzucili na
tor kolejowy.

PARYŻ (Pat). Zamordowanie sę-
dziego Prince'a wywołało w Paryżu
duże wrażenie. Sędzia Prince cie-
szył się dużem uznaniem w sferach
sądowych.

Prasa donosi, że sędzia Prince
miał w dniu dzisiejszym składać
ważne zeznania w sprawie nieprze-
kazania raportów komisarza Pacho-
ta, dotyczących aiery Sławiskiego.
Zeznania te — zdaniem dzienników
— miały obciążyć odpowiedzialno-
ścią pewnych urzędników.

Tajemnica skandalów
finansowych we Francji.

którzy mają w pogotowia do zaofia-
„nadzwyczajne okazje”i

Oni to
wynajdują i lansują przeróżne wa-
lory, układają i wykonywują mniej
lub więcej podejrzane manewry, śru-
bują ceny, rozpalają wyobraźnię gra-
czy perspektywą niezwyktych zy-
sków.

Wielkie banki i „la kaute finan-
ce' nie mają z tymi „kulisjerami”
nic wspólnego. Tamże dostarczają
solidnych walorów, ci zaspakajają
nieprzeparty nałóg do gry.

Tempo wzrostu kapitałów fran-
cuskica jest zadziwiające i omimo 0-
grominej iezauryzacji, wkłady w ka-
sach oszczędności podczas lat kryzy-
sowych 1930 — 1932 zwiększyły się
i z 21 miljardów franków doszły do
58 miljardów. W; porówanniu zatem
ze stanem przedwojensyim suma
ta wikładów się podwoiła (yuż po u-
uwzględnieniu spadku franka. Wkła-
dy bankowe osiągnęły w tym samym
czasie sumę 35 miljardów. Faństwo-
wa instytucja „Caisse des Depóte et
des Consignations“ zarządza fundu-
szami w sumie fantastyczne, 90 mil-
jardów franków.

Istnieją we Francji rezmaite pro-
jekty ustaw, które mają obzonić ciu-
łacza przed wyzyskiem. Wypraco-
wane są nowe prawa o społkach ak-
cyjnycn,  emisjach  obligacyjnych,
jawności wszelkiej emisyj, eksper-
tach, rewizjach i warunkach zakła-
dania spółek, udziale cson urzędo-
wych i udekorowanych legią w za-
rządaca i t. d. Oczywiście, surowe
i przewidujące prawodawsiwo może
wiele zdziałać. Nie jest ono jednak
w stanie zmienić ani dysproporcji
między wolnym kapitałem a możli-
wościami lokaty, ani wyplenić zako- Tutaj, na giełdzie znajdują usłuż-

ną „kulisę“, składającą się z ludzi,

GENEWA (Pat). Z prowizorycz-
nych danych statystycznych Ligi
Narodów wynika, że handel świato-
wy w roku ubiegłym uległ dalszemu
ograniczeniu w stosunku do lat ubie-
glych,

Mianowicie import światowy w
roku 1933 obliczany jest na
11.937.000.000 dolarów w złocie,

DR: 

 

#
WYSZŁA Z DRUKU !

!

DrogaKrzyż0wi |
czyli

STACJE MĘKI PAŃSKIEJ
z Litanją

do Matki Boskiej Bolesnej.

We wstępie podany jest wykaz
odpustów za odprawienie Urogi
Krzyżowej, jak również warunki

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich księ-
garniach i przy kościołach.

28 str. druku. Cena 20 gr.
——— 

bardziej ograniczonej formie, wów-
czas bowiem Włochy zaiętyby tylko
resztę Tyrolu (jak wiadomo, połud-
niowy Tyrol dostał się Włochom w
Traktacie w St. Germainj, resztę in-
terwencji pozostawionoby armji wę-
gierskiej.  Dolliuss'a. Wojska włoskie czekają

teraz dalej „na wszelki wypadek”,
panieważ taka sama interwencja |zrozumiale jest nietylko ze względu

na przeciwwagę w stosunku do in-
przewidziana jest również na wypa-
dek rewolucji hitlerowsk'ej, tylko w. gry — Włoch:

Tak oto przedstawiają się praw-

spekulacji.

. Handel światowy kurczy się.
podczas gdy w roku 1932 wynosił
13.885.000.000 dolarów, zaś w roku
1931 — 20.847.000.000, a w roku
1930 — 29.083.000.000.

Jednocześnie eksport światowy
kształtował się następująco: w roku
1933 wynosił 11.120.000.000 dola-
rów w złocie, w roku 1932
12.726.000.000, w roku 1931
18.922.000.000, a w roku 1930 —
26.492.000.000 dolarów w. złocie.
Biorąc za podstawę obliczenia z
roku 1929, można przyjąć, że obroty
światowe 1933 roku stanowiły 35
proc. handlu światowego z roku
1929.

 

Nowa rewolucja
na Kubie.

HAWANA (Pat.) Na Kubie po-
wstał nowy ruch przeciwko rządo-
wi, który rozszerza się szybko i ob-
już część armii.

Burza i śnieżyta mad Berlinem
BERLIN Pat. W dniu 20 b. m.

nad Berlinem i okolicą szalała śnie-
życa, połączona z orkanem i błys-
kawicami. Snieżyca wyrządziła wiel-
kie szkody w różnych punktach
miasta. W dzielnicy zachodniej,
w pobliżu dworca, wichura zwaliła
ścianę domu, w którym mieszczą
się biura niemiecko-sowieckiego
towarzystwa sprzedaży olejów skal-
nych. Katastrofa nastąpiła nakrótko dziwe kulisy trójkąta Austrja — Wę-

У,

przed otwarciem biur, dzięki czemu
nie było ofiar w ladziach,

rzenionych skłonności Francuzówdo,  
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Konstytucja na jesieni.
Pogłoski ze sfer sanacyjnych.

Jak donosi „Gaz. Warsz.*, fakt,
że do tej pory nie odesłano ustawy
konstytucyjnej do Senatu tłumaczą
w kołach sanacyjnych następująco:

Kierownicy polityki cbozu rządo-
wego, nie są jeszcze przygotowani
do konsekwencyj, jakie pociągnąć
musi ogłoszenie nowej konstytucji,
w szczególności do wyborów nowe-
go Sejmu i Senatu. Wobec tego
ustalono podobno, że uchwała Sej-
mu z 26 go stycznia będzie odesła-
na do Senatu dopiero 3-go marca.
Senat ma ma zapowiedzenie zmian
dni trzydzieści. Nie zdąży jednak te-

go uczynić, gdyż sesja będzie zam-
knięta 22 go marca. Senat więc za-
bierze się do sprawy konstytucji
dopiero na jesieni, mając ją jakoby za-
łatwić tak, aby była ogłoszona 1 li-
stopada. Wybory do nowych izb
ustawodawczych wypadłyby za rok
na marzec r. 1935.

Raz jeszcze trzeba zaznaczyć,
że są to pogłoski ze sfer s»nacyj-
nych, które często rozpuszczają nie
sprawdzające się wiadomości; przyj-
mować je więc trzeba z zastrzeże-
niem.

LISTY Z KOWNA.
Już całą Polsiga wie jakie ciosy|

dotknęły ostatnio nas, P iakow Ko-

wieńskich. Może chociaż teraz o-
pinja publiczna w Polsce przestanie
łudzić się dobrą wolą rządu litew-
skiego w stosunkach  posrko-litew-
skich. MW Polsce ostatnio dużo pisało
się o zmianie nastrojów ra Litwie, o
osłabieniu nastawienia aniypolskie-
śo, nawet o zbliżającym się dogod-
nymi osresie dla porozumienia, rze-
komo zupełnie dojrzałego w planach
na najbliższą przyszłość, tworzonych
przez polityków kowieńss:ch.  DSy-
tuacja polityczna kraju jesi rzeczy-
wiście taką, że wszystko w kazywa-
łoby na to, że właśnie dziś Litwa po-
winnaby przyjąć wyciągniętą ku niej
dłoń Polski. Odosobnienie w jakiem
ostatnio znajduje się ten kraj, samo
przez się powinno nasunąć  sierom
kierowniczym myśl oparcia się o któ
regoś z potężniejszych sąsiadów,
zwłaszcza gdy nad granicą zachod-
nią czyha potężny wróś, z którym

_ ostatnio nawet stosunki pogorszyły
się znacznie.

Rzeczywiście trudno byio o bar-
dziej dogodny moment do szukania
porozumienia. Sytuacja jest taka, że
dziś Litwa, w imię dobra swej nie-
podległości, bez ujmy dla nonoru na-
rodowego, mogłaby wejść w pewien
kompromis, z głoszonemi dotychczas
zasadami w sprawach poiskich i przy
najmniej odnaleźć kierunek do po-

rozumienia.
Dlatego też cała, z nieiicznemi

wyjątkami prasa polska w stosunku
do Litwy, uderzała w ton przyja-
cielsko - ugodowy, zamykając oczy

na niektóre niekonsekwcacje w po-
stępowaniu Litwinów. T;:ko Polonja
Kowieńska zajęła stanuwisko wy-
czekujące, wiedząc ze siuuinego do-

świadczenia, że od Litwy niczego

dobregc oczekiwać nie ruoże. Prze-

cież w iatach 1918 — 19, gdy jeszcze

nie bylo tylu drażliwych spraw i

chcieliśmy współpracować z naro-

dem litewskim, to już wtedy odep-

chnięto nas brutalnie, ojuźnięto w

oczy jadem nienawiści. ' Nie zrobił
tego lud litewski, jeszcze podówczas

„niewychowany“, ale zrob:ii to ci pa-
nowie „hurra-patrjoci“ z Taryby,
niedouczki szkół rosyjskich, eks-

urzędnicy carscy, gdzieś z Carycyna

nad Wolgą, ktėrzy stracrxszy w Ro-
sji grual pod nogami, wrócili do kra-

ju i tu korzystając z przyjaznej po-

wojennej dla  „tworzeria państw”

konjunkiury, uparli się na śwałt,

przy pomocy Niemców, lwoszyć „nie

podlegie państwo litewskie nie dla

narodu, ale dla zapewnienia sobie

szeregu ciepłych posad. Nie chcieli

porozumienia z miejscowymi  Pola-

kami, obawiali się bowie. ich wyż-

szości kulturalnej i moralnej, doj-

ścia do głosu elementów bardziej war

tościowych. Pamiętamy doskonale

te czasy, kiedy jeszcze na Litwie ba-

wiły niemieckie oddziaty pomocni-

cze, a w urzędach i sztabacn takiego

gen. Żukowskiego, czy Mleszczyń-

skiego mówiono i pisano go rosyj-

sku. Ludzie na stanowiskach odpo-
wiedzialnych pamiętali wyłącznie

o sobie, o swej kieszeni, z cynicz-

nym usmiechem „Litwa do wiecze-

ra“. Gdy latem 1919 roku, gdzieś na

stepach rosyjskich Denixim zaczął

zwyciężać bolszewików 1 była na-

dzieja powrotu caratu, to szereg lu-

dzi zajmujących poważne i odpowie-

dzialne stanowiska, poważnie zasta-

nawialo się nad wysianiem do Deni-

kina depeszy wiernopod.laūczej „na

wsiakię słuczaj'. Miało to na celu je-

dynie zapewnienie i na przyszłość

intratnych stanowisk. Swiadczy to

dobitnie o moralnej wartości ludzi,

którzy rozpętali nienawiść przeciw-

ko Polakom i ilustruje pobudki, jakie

w danym wypadku niemi kierowały.

- Dzisiejszy narodowy rząd litewski,
lubo słada się z ludzi znacznie lep-

szych, jednak już nie umie otrząsnąć

się z psychozy antypolsniej 1 konty-

nuuje nadal politykę swoich poprzed

ników. Różni się chyba iem, że na

miejscu aktów śwałtu, tak częstych

dziś stosuje się metodyczny, obliczo-

ny na dalszą metę, planowy ucisk,

mający jako cel ostateczny, wynaro-

dowienie Polonji kowieńskiej.

Opinja w: Polsce, szczególnie jej|

odłamy prorządowe, bardzo mało do-|
tąd liczyły się ztakiem nastawieniem|
rządu Kowieńskiego. Przeciwnie nie-

które zrtykuły pism, programy rad-
jostacji raczej wskazywały na u-

myślne zamykanie oczu, wstydliwe

'tuszowanie zbyt jaskrawych antypol-
skich posunięć Litwy. Dopiero nie-

dawne wypadkiotworzyły im oczy

(dzić

 
 

Może

choć w przyszłości nie kqdą się łu-
mszonkami bliskiego porozu-

mienia, nawet echami r„mantycznej
Unji, która jest przecie z.pełnie nie-
zrozumiałą, bezsensowną dia współ-
czesneżo Litwina,

Treść stosunku ich dę Polski za-
myka się w początku popularnej na
Litwie pieśni: „„Mes be Vuiniaus ne
nurims.m' — (My bez Wilna nie u-
spokoimy się).

Dla nas, Polaków: kowieńskich, w
uświadomieniu opinji publicznej w
Polsce, niedźwiedzie usługi oddawali
rozmaici starsi panowie, w nieokre-
ślonycn bliżej celach jeżdżący do
Kowna i uważający po powrocie za
obowiązek podawanie rozmaitych
bujd „na podstawie własnych obser-
wacji' Niektórzy z nichposuwali się
nawet do twierdzenia, że mniejszość
Polska w Kownie jest aa drodze do
zupełnego zasymilowanią się. A naj-
gorszem było to, że według nich, kil-
kudniowy pobyt w stolicy Litwy da-
wał im prawo bezapelacyjnego sądu
o sprawach litewskich, a nawet pod-
stawę do uważania się za jedynych
ludzi w Polsce, powołan;ca do per-
traktacji z Litwą.

Dzięki takiej atmosterze, Polak
Kowienski po przyjeździe do Ojczyz-
ny czuł się nieswojo, poprostu nie
był rozumiany i mógł się spotkać z
zarzutami kłamstwa. Nikt nie wie-
rzył w rzeczywistość powiarzanych
faktów. tembardziej ze i zrzadka
trafiające do Polski po skie pisma
kowieńskie, słabo odžwierciadiają
tam panujące stosunki dzięki ostrej
cenzurze prewencyjnej i kagańca u-
stawy prasowej. Dziennikarze polscy
nie mają pojęcia, w jak ciężkich wa-
runkach pracują ich koledzy z Kow-
na. Mamy nadzieję, że dziś to zmie-
ni się choć powierzchownie, że wiel-
ka, potężna Polska więcej okaże

+ * +
zrozumienia dła braci z za kordonu,
My cos ze swej strony możemy za-
pewnić, że nie ugną na” żadne re-
presje. Przetrwaliśmy Mosxali, Niem
ców, przetrwany i zapędy „tautinin-
ków”. Co nie udało się „*riadnikom'"'
nie uda się i „padejejom (szarża po-
licyjna litewska).

Da Bóg, że i nam kiedys zaświeci
słońce i bardziej przychylne powieją
wiatry.

Kowno. Luty. 1934 r.
Fikuolis.

Nieuczciwe metody
„Legjonu Młodych".

(WARSZAWA — KAP) Jak ni-
kczemnemi są metody walki naszych
domorosiych bezbożników, wystę-
pujących pn. Legjon Młodych, świad-
czy artykuł pt. „Stosunek kleru do
państwa”, zamieszczony w organie
głównym tej organizacji „Państwo
Fracy' z dnia 18 bm. Powtarza się
tam cały szereg wiadomości gdzieś
zasłyszanych, zupełnie niesprawdzo-
nych, a tak naiwnych, że odrazu wy-
wołują podejrzenie oszczerstwa szy-
tego grubemi nićmi.

Jako przykład tego, możemy po-
dać notatkę „Państwa Pracy”, ро-
wtórzoną za „Gazetą Podlaską', że
rzekomo JEm. ks. Kardynał Kakow-
ski w okresie swej regencji miał nie
udzielić zezwolenia na przemiano-
wanie dawnej ulicy Berga w _War-

szawie na ulicę Traugutta. Każdy,
kto ma choć trochę oleju w głowie,
wie o tem dobrze, że sprawy nazw
ulic w miastach nie należą do kom-
petencji głowy państwa, ale do ma-
gistratu lub rady miejskiej danego
miasta. Czy pyta się kto P. Prezy-
denta Rzplitej, jaką nazwę nadać u-
licom Warszawy, Krakowa, czy Po-
znania? Poprostu śmiesznem byłoby
zwracać się z podobnem zapytaniem
do najwyższego zwierzchnika w
państwie. Otóż podobnie nie nale-

żało do kompetencji Rady Regencyj-
nej, jako podówczas zwierzchniej
władzy, zajmować się i rozstrzygać o

nazwie ulic w miastach.
„Wszystkie zarzuty, z jakiemi

w pierwszych latach niopodiegłości, | ościół się spotyka, odpierane są z

pasją” — pisze organ Legjonu Mło-
dych. Nie potrzeba „pasji”, aby MA
kazać kłamstwo, jak powyżej, samo
się ono biczuje. A dla nieuprzedzo-
nego czytelnika stanowi jeszcze je-|

den dowód, co warta jest organi-
zacja, która w walce z Kościołem
posługuje się jawnem oszczerstwem.
W metodach walki przeszli na-

wet nauczycieli swych — bezbożni-
ków sowieckich.

Rozpowszechnialcie

DZIENNIK MILENSKL

#& рг
„Ulgi“ dla rolników.

Dużo ostatniemi czasy mówi się
o „ułgach* dla rolnictwa, tylko że
miestety z tych „ulg“ wynikają tylko
mowe obciążenia. Słusznie zaznacza
„Słowo Pomorskie".

Np. nowa ustawa o

społecznych nie przyczynia się do odciąże-
nia, raczej powiększa koszta, a ubezpieczo-

nym daje mniej korzyści. — Ustawa o gmi-

nie zbicrowej pomnoży koszta conajmniej o

150 proc. — Główna rzecz, że stwarza się

dużo nowych posad dla strzelców, człon-

ików Legjonu Młodych i BBWR. — A przy-

gotowanc ustawę o reformie podatku grun-

towego, która niepomiernie zamierza ob-

ciążyć rolników, — zwłaszcza tych, którzy
„dotąd pod wodzą się trzymali”.

Cóż w obronie rolnictwa robią
nasze związki rolnicze, w których,
jak wiadomo sanacja rej wodzi?

„Cóż właściwie uczyniło PTR. dla ra-
towania zagrożonego rolnictwa?

Statystyki urzędowe wskazują, że mi-

amo fatalnego spadku cen za wszystkie pro-

dukty rolnicze — i braku zbytu sprowadza-
ło się z zagranicy więcej produktów rolni-

czych, aniżeli w latach dobrej konjunktury.

Rołnik musi sprzedawać poniżej kosz-
tów produkcji, nieraz pozbyć się nie może

nawet po niskich cenach, lecz dopuszcza się

import zbóż, tłuszczów, skór itd.

Pamiętajmy publikowane — bodaj też

przez PTR. — oświadczenia, że rząd nie do-
„puści, by ceny spadły — np. za żyto poni-
żej 20 zł. za kwintal. — Co się stało, każ-
dy wie z doświadczenia. Zapowiadano po-
skromnienie lichwy i bandytyzmu kaitelów,
wydajne obniżenie cen za węgiel, naftę, sól,
żelazo —- i za artykuły monopolowe, — aby
wydajne ścieśnić rozpięcie cen, a co się

stało? A cukier — nadal krzepi — lecz
kogo? Nie krzepi producentów buraków —
ani wielkiej masy biedaków i dzieci, lecz...

innych.

Czytamy, że znów odbyła się konferen-

«ja PTR. w Toruniu z udziałem p. ministra

ubezpieczeniach

rolnictwa. Gadano dużo — dziękowano p.!
ministrowi za udział i życzliwe ustosunko-

wanie się do postulatów, — i jaki będzie

rezultat?

Od kilku już lat z podejrzliwością ob-

serwowaliśmy  „górę' PTR. i wyraziliśmy
obawy, że PTR. zejdzie z dotychczasowej

drogi, że staje się narzędziem dla pewnej

grupy, drabiną, — po której pewni ludzie
wspinać się będą na szczyty. Czy się my-

liliśmy?

asy.
„Inilacja ankietowa“.

Na temat przewrotu naszej na-į
wskroś biurokratycznej manji staty-;
stycznej pisze „Kurjer Poranny*,

„Kiedy, jak kiedy, ale w miesiącu l

tym koła gospodarcze najgłośniej sarkają

na ciekawość różnych władz urzędów, któ-

re z okazji zmiany roku żądają za rok u-
biegły: sprawozdań, zestawień, obliczeń,

wykazów, kalkulacyj, odpowiedzi na ankie-

ty itd. Jak z rogu obfitości sypią się zapy-

tania urzędowe.

Pytają: władze gminne i
ministerstwo przemysłu i handlu, inspekto-
rzy pracy, władze kolejowe i skarbowe,

izby rzemieślnicze i przemysłowo-handlowe.

Osobnych dat żądają: Główny Urząd Staty-
styczny Bank Gospodarstwa Krajowego,
Bank Polski, urzędy wojewódzkie.

W roku bieżącym „inflację ankietową“

wzbogaciła lawina kwestjonarjuszy, które

trzeba było wypełnić dla potrzeb ubezpie-
czeń społecznych. Zgłoszenie przedsiębior-

stwa i jego opis, zameldowanie pracowni-

ków, obliczenie składek według nowych,

skomplikowanych przepisów, — wszystko

to zajęło sporo czasu. Przytem, jak daw-

niej, tak i teraz trzeba utrzymywać rozleg-

łą korespondencję z Funduszem Bezrobocia

(m. ii za świadczenia dla robotników), nie

mówiąc zgoła o rozległej dziedzinie dekla-
racyj i.. reklamacyj podatkowych.

„Kurjer Poznański* kończy swój
artykuł uwagą:

„Czyż nie możnaby tych rzeczy ujedno-
stajnić * uprościć? Nadewszystko zaś: czy
nie możnaby badań statystycznych i kon-

junkturalnych skoncentrować w jednej lub
dwu instytucjach? Niechby kwestjonarjusze

rozsyłał Główny Urząd Statystyczny przy
współudziale Instytutu Badania  Konjunk-
tur! Urzędy wojewódzkie zaś i izby prze-

mysłowo-handlowe  otrzymywałyby tylko

powiatowe,

iprzez którą prowadzi najtańsza dla

Słowiańską straż nad doinym Du-
najem. do Żelaznej Bramy, trzymają
Jugosłowianie.

Nie o tę południową straż nam
jednak chodzi, lecz o północną. Tam
bramą do tej wielkiej drogi wodnej,

Polski droga do morza Czarnego, jest
słowacka Bratisława, ktora stała się
dzięki wielkiemu nakładowi pracy i
kapitalu — sit venia verbo — cze-
chosłowacką Gdynią.

Przed tygodniem Bratisiawą ob-
chodziła 15-lecie powrotu na łono
słowiańskie. Termin objęcia brze-
gów Dunaju przez bratnią republi-
kę schedzi się nie bacząc na różnicę
kilku dni, z terminem objęcia — w
dniu 10 lutego — wybrzeża Bałtyku
przez nasze wojska polskie.

I tak jak my corocznie przypo-
minamy sobie chwile, kiedy to gene-
rał Haller na znak ślubu Polski z
morzem rzucił w jego fale pierścień
złoty, tak w obecnym roku prasa
czechosłowacka poświęciła obszer-
ne wspomnienia 15 rocznicy objęcia
czechosłowackiej straży nad Duna-
jem.

Bratisława, która za czasów au-
stro-węgierskich była miastem eme-
rytów, doznała w nowych warunkach
znacznego rozwoju. Gdy do niej ja-
ko przedstawiciel rządu czechosło-
wackiego przybył dr. Vaźro Szrobar,
liczyła ona 85122 mieszkańców, 3512

Prołesor Uniwersytetu w Chica-
go, Fryderyk L. Schuman, spędził w
Niemczech osiem miesięcy w celu
zapoznania się z nastrojarn i planami
Niemiec hitlerowskich i drukuje o- odpisy odpowiedzi.

Kwestjonarjusze mogłyby być nawet i

obszerniejsze, niż są dzisiaj. Byleby były —'
jedynie, na które trzeba odpowiedzieć. I

byleby były zredagowane jasno i przejrzy-|cjękawe, że jest on autorem całego
jszeregu dzieł zście, a nie tak, jak „labiryntowe“ formula-

rze ubezpieczalni społecznych, w  ktė |
rych nikt nie może  zorjentować się|!

bez fachowej pomocy urzędnika śp. kasy |

chorych...

Statystyka polska byłaby, dzięki tanca
dokładniejsza od dzisiejszej. I nie byłoby
słusznych i ciężkich skarg... Bo przygniatač

życie gospodarcze w dzisiejszych czasach
takim balastem „inflacji ankietowej”, to za- 

Pod tym tytułem ukazał się w lu-
towym numerze wychodzącego w
Paryżu niemieckiego pisma emigra-
cyjnego „Das neue Tagebuch“ arty-
kut znakomitego publicysty francu-
skiego p. Pierre Bernus, poswięcony
paktow1 polsko-niemieckiemu,

Autor zwraca uwagę na komen-
tarz londyńskiego ,Observera', któ-
ry, pisząc o pakcie, pochwala mą-
drość kanclerza Rzeszy i kończy
swoje pochwały takim zwrotem:

„Ponieważ, pisze „Observer', jest rze-

czą w wysokim stopniu nieprawdopodobną,
ażeby mapa Europy pozostała niezmienio-

ną, bardzo szczęśliwie się stąło, że rząd an-

gielski już niepotrzebuje obawiać się wciąg-

nięcia do komplikacji we wschodniej Euro-
pie .

Do ustępu tego Pierre Bernus do-
daje od siebie:

„Słowa te rzucają, może mimowoli,

światło na istotne znaczenie paktu z Pol-
ską, Pakt ten, powstały z inicjatywy rządu

Rzeszy, ma na celu nie co innego, jak ułat-

wienie dla polityki wszechniemieckiej w jej

poruszeniach we wschodniej Europie. Jest
to dobrze zrozumiane, zarówno w środko-
wej jak i we wschodniej Europie. W Jugo-

sławji stwierdzają, że pakt ten stoi w

sprzeczności z paktem Ligi Narodów i py-
tają, czy Polska nie poczyniła Trzeciej

Rzeszy jakich obietnic, dotyczących środko-

wej Europy, — i to właśnie w tym czasie,

kiedy niepodległość Austrji jest zagrożona.

W. Pradze zdają sobie dobrze sprawę z

niepokojącego charakteru tego paktu, cho-

ciaż w pewnych kołach wysuwają tę oko-

liczność, że w ten sposób na czas jakiś po-

hamowana została ofenzywa rewizjonistycz-

na”;

Oceniając praktyczną wartość
paktu, pisze autor tak:

„Jest on tak ułożony na korzyść Rze-

szy, że uniemożliwia wszelką skuteczną in-

terwencję, czy to Ligi Narodów czy też

tych państw, które dotąd były związane z

Polską dia obrony wspólnych interesów.

W walce o niedopuszczenie dzie-,

„Zwycięstwo Hitlera w Polsce”,

dziecka polskiego.

prawdę za wiele na i tak już zgięte barki.

Polska, której polityka od dłuższego
czasu jest niezwykle dwuznaczna, wyobra-

ża sobie zapewne, że przez ten odrębny u-

kład z Niemcami, — dla którego poświęca

swoję sojusze, — zapewnia sobie coś w ro-

dzaju ubezpieczenia na życie, Tymczasem

dzieje się wprost przeciwnie: na przyszłość

wystawia się ona na największe niebezpie-

czeństwa”.

Autor zdaje sobie sprawę z tego,
że ponosi tu winę przedewszystkiem
polityka francuska:

„Do tego stanu rzeczy przyczyniła się

wiele polityka francuska, wahająca się po-
między dwoma w ciemnościach walczącemi

dążeniami: z jednej strony wciąga się poli-

tykę Francji w sojusz z Rosją, z drugiej u-
siłuje się skierować ją na drogę bezpośred-

niego porozumienia z Niemcami.
Dzięki temu, że w Europie nie było

prawdziwie francuskiej polityki, Hitler

święcił prawie nieprzerwane tryumfy. Po-
zwala się mu nietylko na coraz silniejsze

zbrojenia pod osłoną zapewnień o pokojo-

wości, lecz pozwala się mu również na roz-

bijanie politycznych ugrupowań, stojących

na drodze jego polityki.
Zamyka się oczy na to, że hitleryzm

jest zjawiskiem całkiem osobliwem. W, sa-

mem sercu Europy istnieje państwo, pozba-

wione wszelkich skrupułów dawnej euro-
pejskiej dyplomącji, gotowe do bezwzględ-
nego użycia siły, dążące do pozornie poko-

jowych umów, po lo tylko, żeby tem łat-

wiej znaleźć zastosowanie dla swych metod:

rozkładu i osłabien'a.
Póki się nie uzna raz na zawsze, że

Niemcy hitlerowskie są wielokrotnie  nie-

bezpieczniejsze od Rzeszy wczorajszej i po-

zawczorajszej, tak długo będziemy musieli

z miesiąca na miesiąc stwierdzać zanik rę-

kojmi bezpieczeństwa w Europie.

Podpisanie paktu  polsko-niemieckiego

jest wynikiem z miesiąca na miesiąc pię-

trzących się błędów, niechże przynaj-
mniej stanie się ono powodem do zbawien-

nych rozmyślań”.

skich. 3
Маз!ерме dzieci, które zapisane ci polskich do szkół poiskich w

Gdańsku biorą udział najrozmaitsze|
czynniki, a więc nauczyciele, kierow
nicy szkół, sołtysi i t. d. Z szeregu

miejscowości ma terenie Wolnego

Miasta Gdańska otrzymujemy wia- |
domości o nacisku, wywiersanym na

rodziców, aby wycoływa!i wnioski o
przyjęcie dzieci do szkół polskich.
W Kleszczewie grupa hitlerow-|

„ców obchodziła domy Polaków i o-|

fiarując bony na wsparcie zimowe, |

| namawiała rodziców polskich do wy-;

cofania wniosków. Podobno nawet

‚ акса ta częściowo odniosła skutek i

kilka rodzin wycofało wnioski, Zda-

rzył się również wypadex, iż dla zde
kompletowania ilości dzieci, wyma-

|ganych do otworzenia kiasy z języ-,

kiem wykładowym polskim, wypo”,
wiedziano pewnej Polsce mieszkanie;

i kazano jej wynieść się do innejmiej

 
bony jałmużnicze „Caritasu. |scowości, gdzie jest mniej dz.eci pol-
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zostały do szkoły polskie;, wzywane

są do iekarza i poddawane badaniu,
czy stan zdrowia dzieci jesi odpo-!

wiedni
Toczy się w Gdańsku walka o

duszę każdego dziecka, które zgło-
szone zostanie do szkoły poiskiej. W
walce tej niektórzy rodzice narodo-
wości polskiej wykazują dowody
prawdziwej tężyzny, nie ulegając ani
groźbom wyrzucenia z posad, ani ©-
bietnicom, ani nawet gwałiom.

Ubezpieczenie
Podane wiadomości o ustanowie*

niu 2 kategorji ubezpieczeń dla
służby domowej i dozorców jak się
okazuje nie odpowiada prawdzie.
Decyzja wees już zapadła.
Podział przewiduje 4 kategorje płac

 
 

|scu mamy Rosję, dokąd wywo:iliśmy

becnie swe wrażenia w popularnym
miesięczniku nowojorskim „ihe Cur-
rent History“.

Opinje prof. Schumana są o tyle

dziedziny historji
dyplomatycznej oraz dzieła o polity-
ce międzynarodowej mocarstw za-
chodnich.

Analizując istotę polityki hitle-
rowskiej, prof. Schuman avchodzi do
następujących wniosków:

„Europie nie grozi wojna, ani teraz ani

Słowiańska straż nad Dunajem.
domów 17,828 mieszkań. Obecnie li-
|czy 140.000 mieszkańców, 7.414 do-
|mow 1 51.886 mieszkań. W samo u-
rządzenie nowych ulic włożono 70
miljonów k. cz.

Ciekawe są cyfry obrazujące na-
rodowościowy skład ludności brati-
sławskiej. Według spisu ludności z
r. 1921 Bratisława liczyła wówczas
93,000 mieszkańców: z czego było
Czechosłowaków okoio 25.000,
Niemców 25.000, Węgrów 20.700,
resztę stanowili inni, W, roku 1930
obraz gruntownie się zmienił na ko-
rzyść żywiołu słowiańskiego. Z
123.800 mieszkańców było już 60.000
Słowaków i Czechów około 32.800
Niemców, 18.000 Węgrów i innych
narodowości.

Czechosłowacka straż nad Duna-
jem umocniła się liczebnie i moral-
nie i w czasach gdy Węgry rozwinę-
ły swą agitację rewizjonistyczną, w

obchodzie 15 rocznicy podkreślono
silnie gotowość obrony dosiępu do
Dunaju, zarówno przez przegląd
wojskowy, jak i w przemówieniach
starego działacza słowackiego dra
Szrobara wicemarszałka sejmu cze-
chosłowackiego Stivina, marszałka
senatu dra Soukupa i ministra obro-
ny narodowej Bradacza.
Obchód jubileuszowy  Bratisławy
miał wykazać. że północna straż sło-
wiańska nad Dunajem jest silna i
czuwa troskliwie.

Amerykanie o planach Hitlera.
bliższych lat dziesięciu, to znaczy w tym

czasie, kiedy dyplomacja hitlerowska poczu-

je za sobą siłę zbrojną, zapewniającą zwy-

cięstwo w razie zbrojnego s'arcia. Wodzo-

wie niemieccy już teraz przygotowują plany

strategiczne, obliczone na nowy konflikt.

Plany te wychodzą z założenia, że od

Zachodu Niemcy potrafią za czymać atak

francuski w Nadrenji, podczas gdy sojuszni-

cy Francji na Wschodzie i Południu będą

mieli do czynienia z gwałtowną ofenzywą

niemiecką. Plan ten jest również oparty na

przypuszczeniu, że Włochy zd-v.gocą Jugo-

slawję, poprą Węgrów w ich walce z Ru-
munją, a tymczasem armja niemiecka zajmie

Polskę i Czechy. Dowództwo niemieckie

przypuszcza, że Francja po tem wszystkiem

zgodzi się na rokowania poko;owe i przyzna za rok. Natomiast wszystko przemawia za

tem, że wojna grozi Europie w ciągu naj-
Niemcom swobodę działania we Wschod-
niej Europie".

 

Handel zagrani
Bilans naszego handlu zagranicz-,

nego za 1933 r. zamyka się „aldem,
dodatniem w sumie 13260473.JU0 zł.

Wartość przywozu wyniosła
826.994,000 zł, wartość eksporiu zaś
954.643.000 zt.

W, porównaniu z rokiem 1932 spa-
dek obrotów w naszym handiu za-
śranicznym wyniósł 8:2 proc.— pod-
czas gdy w 1952 roku w porownaniu
z 1951 r. wynosił on aż 42 proc., ze-
stawienie tych cyfr procentowych
oraz wartości przywozu i wywozu
mówi nam całkiem wyraźnie, że
zbliżamy się do dolnej granicy na-
szych obrotów towarowych z zagra-
nicą. Kto nie może wobec panującej
w kraju biedy importowac odpo-
wiednich ilości towaru, ten nie mo-
że również odpowiednich ilości eks-
portować, chyba, że będzie do nich
dopłacał z takich czy innych wzśglę-
dów, jak n. p. konieczność uzyska-
nia poirzebnej ilości walut obcych.
„Wartość zaś naszego przywozu naj-
iepiej ilustruje sytuację: — oto każ-
dy obywatel zużył w 1933 r. impor-
towanych towarów: aż za 2 zł, mie-
sięcznie. Ta niezwykle niska war-
iosė przywozu na głowę ludiuści nie
znajauje żadnego odpowiedn:ka we
wzroscie spożycia wyrobow  krajo-
wych, obliczonym w tym saiuym slo-
sunku.

Jeśli chodzi o bliższą charakte-
rystykę wywozu, to na pierwszem
miejscu znajduje się W. Brytauja, do
której wywieźliśmy w uo. r. 192
proc. całości naszego eksportu w
wartos.i 184.685.000 zł  Exsport
nasz nu rynek brytyjski wzrosł w po-
równariu z 1952 r. zarówno w sto-
sunku procentowym (z 16,4 pioc. na
19.2 proc.) jak i w swej wartości pie-
niężnej (178.132.000 zł. w 1952 r.);
obejmował on głównie drzewo, cu-
Kier, bekony i szynki oraz xonfek-
cję. Na drugiem miejscw znajdują się
Niemcy, dokąd wywóz nasz zwięk-
szył się również z 16,2 proc, w 1932
roku na 17,5 proc. w r.ub.i z
167.791.000 zł. w 1932 rosu na
175.132.000 zł. w r. ub. mimo irwa-
jącej wojny celnej. Na irzeciem miej-

głównie żelazo. wyroby przemysłu
metalowego i materjały wiókienni-
cze, równocześnie import z Rosji so-
wieckiej do Polski spadł w r. ub.
dość poważnie. Dalsze miejsca zaj-
mują kolejno: Austrja, Czecnosłowa-
cja,. Szwecja, Belgja, Danja, aż do
Austrji włącznie.

W przywozie Niemcy zajmują
pierwsze miejsce. Drugie pizypadło

służby domowej
zarówno dla służby domowej jak i
dla dozorców. Dla każdej kategorji
(od — do) oznaczona będzie pewna
kwota ubezpieczeniowa. Dodać na-
leży, że wysokość przeciętna ubez-
pieczenia służby domowej nie będzie  

czny w 1933 r.
w ub. r. Stanom Zjednoczonym ze
względu na zwiększone zapoirzebo-
wanie na bawełnę amerysańską. Na
trzeciem miejscu mamy W. Brytanię:
na czwartem zaś Francję,

Ten porządek miejsc, zajmowa-
nych przez poszczególne kraje w
naszym eksporcie i imporcie, ulegnie
w r. b. bardzo zasadniczym  zmia-
nom, a to wskutek wprowadzenia od
październiką 1933 r. nowej taryfy
celnej i zawieranych na jej podsiawie
nowych traktatów hanalowycn. Jak
będą wyglądać bliżej te zmiany —
nie można dziś przewidywać, Nie
mamy bowiem jeszcze zawartych
traktatów handlowych z najważniej-
szymi odbiorcami, jakimi są W. Bry-
tanja i Niemcy.

Kierownik szkoły
który szydzi z religji.

Jak donosi ,„Obrona Ludu* z O-
sówka, napiętnować nalcży akcję. ja
ką kierownik szkoły powszechnej w
Świętem p. Ostrowski vu pewnego
czasu prowadzi przeciwiso ks. pro-
boszczowi prafji w Świętein. Nie po-
mija żadnej okazji, żeby osobę dusz-
pasterza ośmieszyć, zohydzić i poni-
żyć,
W dniu 4 lutego"b. r. p. kierownik

zwołał zaraz po nabożeńsiwie zebra-
nie Kółka Rodzicielskiego. _Zrazu
obrady toczyły się we właściwej ma-
terji, później jednak kieiowr.ik zszedł
na tematy o religji i duchowieństwie.
Nie będziemy powtarzać tych wszyst
kich powiedzonek p. Os'rowskiego,
któremi darzył słuchaczy i które о-
burzyć musiały każdego piawego sy-
na Koscioła. Dość przy.oczyć jedno
najcharakterystyczniejsze, a miano-
wicie:

„Ksiądz gada w kościeie o nowo-
narodzeniem Dzieciątku Beżem. Toć
to głupstwo oczywiste. Bo jeżeli co
rok przychodzi na świat Dzieciątko
Boże, to ileż od: 1933 lat powinniśmy
już mieć tych Dzieciątek Bożych?!'

M. in. wielce ciekawą jest pre-
tensja kierownika szkoły, żeby w ko-
ściele nie ksiądz, ale on z dziećmi
odprawiał modlitwy. Żąda w tej kwe-
stji nawet poparcia rodziców.

Wobec powyższego postępowania
kierownika szkoły paratjanie w Świę
tem zwrócili się ze skargą do władz
szkolnych.

Popierajcie Polską
Macierz Szkolną.

o wiele wyższa od wysokości dawnej
stosowanej przez Kasę Chorych.
Władze wzięły pod uwagę fakt, że
wskutek. tylko pogłosek o wysokich
amoc rodzin musiało się wy*
zbyć służby domowej. ||| #  
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| diecezjalny Instytut Akcji Katolic-

' nie naszego miasta i całej archidię-

' którą zaprasza krewnych i znajo-

tem narad, magistrat nie może jed-

tek, dn. 23 bm. o godz. 5 m. 30, — 

 

KRONIKA.
Prace w mauzol

W dałszym ciągu prowadzone
są w podziemiach kaplicy św. Kazi-
mierza w Bazylice Wileńskiej robo
ty nad budową mauzeleum królew-
skiego, gdzie złożone zostaną na
wieczny spoczynek prochy króla
1 królowych.
W samem podziemiu oraz przej-

ściu z podziemi do przedsionka za-
łożono izolację ochronną. Składa
się ona z warstwy papy i juty, kle-
jonei na warstwie conco—substan-
cji kleistej, podobnej do smoły i o
właściwościach smołowcowych. Izo-
lacja „ta jest bardzo elastyczna, e-
lastyczniejsza nawet od smoły. Z
jednej strony zabezpieczy ona wnę-
trze mauzoleum przed przedosta-
waniem się do niego wilgoci, z dru-
giej zaś — w razie ruchu murów i
powstawania z tego powodu defor=
macyj — przed zniszczeniem ścian

JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?
Zachmurzenie zmienne, umiarko-

wane Jub niewielkie; w dzielnicach
północnych i środkowych — wię-
ksze,> zanikającemi gdzieniegdzie
opadami Na Podkarpaciu i w gó-
rach — nocą lekki, na Wschodzie —

umiarkowany mróz. W ciągu dnia

temperatura w pobliżu zera stopni.
Umiarkowane wiatry północno- za-
chodme i północne,

DYŻURY APTEK.

Dziś w. uccy dyżurują następujące
apteki: ‚

Augustowskiego ul, Mickiewicza
Nr. 10 (telef, 9-18); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8, Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie » przedmieściach, prócz Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

— Rekolekcje dla higjenistek i

pielęgniarek w kaplicy SS. Urszula-

nek Ś. J. K. (Skopówka Nr. 4) roz-

poczną się w sobotę, 24 bm. o godz.

1 min. 30. Porządek ćwiczeń w nie-
dzielę, poniedziałek i wtorek nastę-
pujący: godz. 8 m. 30 msza św.
9 m. 30 — I konferencja, 15 m. 30 —
LI konferencja, 16 m. 30 — III kon-
ferencja i błogosławieństwo Naj-
świętszym Sakramentem. Zakończe-
nie w środę, 28 bm. rano. Ćwiczenia
rekolekcyjne prowadzi ks. Al. Mą-

ścicki.
Karty wstępu otrzymać można na

miejscu (Skopówka 4) w godzinach
przedpołudniowych.
—Rekolekcje zamknięte. Archi-

kiej przyżotowuje obecnie szereś
kursów specjalnych i sieć rekolek-
cyj zamkniętych. Zarówno kursy,
jak i rekolekcje odbędą się na tere-

cezji wileńskiej.
NEKROLOGJA.

— Ża duszę ś. p. Elżbiety z Ró-
merów Rómerowej odbędzie się
Msza załobna w piątek, 23 bm, o go-
dzinie 9 r. w kaplicy Serca Eucha-
rystycznego, Mickiewicza 19—2, na

mych Zmarłej Zarząd Katolickiego
Związku Polek.

Z MIASTA.
—— Przechodnie na ul. Mickiewi-

cza odetchnęli. Przeprowadzona 0-
statnio przez organa policyjne akcja
usuwania z ulic miasta żebraków
dała widoczny rezultat. Zwłaszcza
zmniejszyła się ilość  žebrzących
dzieci na ul. Mickiewicza, które na
odcinku od placu Katedralnego do
ul. Wileńskiej były istną plagą prze-
chodniów.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat rezygnuje z $ospo-

darki w Leoniszkach. Znaczne po-
gorszenie się sytuacji finansowej
miasta zmusza magistrat do ewen-
tualnej likwidacji szeregu przedsię-

biorstw miejskich, przynoszących
miastu deficyt. W wykonaniu tego
planu zapadła uchwała zlikwidowa-
nia majątku miejskiego Leoniszki.
MW majątku tym, jak wiadomo, odby-
wały się w okresie letnim kolonje
dla biednych dzieci szkół powszech-
nych. W jaki sposób będą na przy-
szłość zużytkowane Leoniszki, do-
tychczas nie zostało wyjaśnione.
sprawa ta jest ciągłym przedmio-

nak powziąść żadnej konkretnej de-
cyzji.

SPRAWY SANITARNE.
— [Ń-ty kurs dla sióstr pogoto-

wia sanitarnego Polskiego Czerwo-
negoKrzyża rozpoczyna się w pią-

Wykłady odbywać się będą w Za-
poż Higieny U. S$. B. na Anto-
.

SPRAWIY ADMINISTRACYJNE.
— Walka z nierządem. Władze

administracyjne przystąpiły do ener-
gicznej walki z tajnym nierządem
Oraz wyzyskiem, uprawianym przez
iektóre właścicielki „pensjonatów

przeciwko swym _„pensjonarjusz-
kom'*. Następnie władze administra-
cyjne poleciły odnośnym organom
przeprowadzenie lustracyj w domach
publicznych, zamknięcie niektórych
z mich, zwłaszcza tych, które znaj-
dują się w śródmieściu. Następnie
zwrócona została baczna uwaga na

eum królewskiem.

jest kruchą i

by ścian mauzoleum.

łowianej, grubości
to ostatnia izolacja

wego mauzoleum—skrzyni

do ścian podziemi.

gotowania. Roboty

wie bocznej zbudowano

kopulastego nad mauzoleum.

„

— Niechlujstwo w domach pre-
zesa Tymczasowego Komitetu Li-
tewskiego. Podczas przeprowadzo-
nych ostatnio lustracyj sanitarnych
na terenie Wilna, za utrzymywanie
posesyj w stanie niechlujnym pocią-
śnięto do odpowiedzialności szereg
właścicieli. — Ostatnio Starostwo
Grodzkie ukarało ich w trybie admi-
nistracyjnym; m. in. ukarani zostali:
p. Staszys Konstanty, prezes Tym-
czasowego Komitetu Litewskiego,
właściciel domów przy ul. Dąbrow-
skiego 5 i Zaułek Literacki 11, dwu-
krotnie po 3 tygodnie aresztu lub
po 80 zł. grzywny, Karużajtis Eu-
genja (Jasna 14) na 3 tygodnie aresz-
tu lub 50 zł. grzywny, ks. Bielawski
Franciszek (Zaułek Oranżeryjny 3)
na 3 tyg. aresztu lub 80 zł. grzywny
i Budzejko Ignacy (Antokolska 6)
ma 3 tyg. aresztu lub 80 zł. grzywny.
— Opieka nad młodzieżą bez-

domną. Władze wojewódzkie posta-
nowiły roztoczyć opiekę nad bezro-
botną i biedną młodzieżą zarówno
w Wiilnie jak i na prowincji. Władze
będą w miarę możliwości zatrudniać
młódzież przy robotach, udzielać
drobnych zapomóg oraz postanowiły
uruchomić przytułek, gdzieby bez-
domna młodzież znalazła nocleg i
pożywienie.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Liga nabiałowa zapowiada

cienzywę na Wilno, Wileńska Izba
Rolnicza otrzymała pismo z Warsza-
wy od Ligi nabiałowej, w którem ta
ostatnia ubiega się o podjęcie akcji
spowszechnienia w Wilnie sprzeda-
ży mleka, Wi tym celu Liga zamie-
rza na ulicach miasta pobudować
tzw. „domy mleczne”, pijalnie mle-
ka, poustawiać kioski z mlekiem itp.

Projekt ten znalazł się m. in. w
wydziaie zdrowia i uzyskał aprobatę
władz lekarsko - sanitarnych.
związku z tem należy oczekiwać, że
już z wiosną r. b. zamierzenia Ligi
nabiałowej wkroczą w stadjum reali-
zacji.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
Doroczne Walne Zebranie

Członków Cechu Rzeźników i Wę-
dliniarzy w Wilnie odbędzie się w
w dniu 24 bm. w lokalu własnym
przy ul. Niemieckiej 25 o godz. 7.30
wiecz,
— Zebranie Członków Chrześci-

jańskiego Uniwersytetu Robotnicze-
go odbędzie się dziś w sałi Ch. U. R.
ul. Metropolitalna 1 o godz. 6-ej.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Umowy zbiorowe: Jak się do-

wiadujemy, już wszystkie stowarzy*
szenia i związki zawodowe na tere-
nie naszego miasta, zrzeszające w
swoich szeregąch rzemieślników, ro-
botników, pracowników handlu i
przemysłu, złożyły do odnośnych
w.adz opracowane przez siebie pro-
jekty umów zbiorowych w poszcze-
gólnych zawodach.

Podobnie większość pracodaw-
ców również złożyła projekty umów
przez siebie opracowane.

Wspomniane projekty będą roz-
patrywane na specjalnych konferen-
cjach w: Inspektoracie Pracy.

mauzoleum, gdyż warstwa izolacyjna
przedtem uległaby

zniszczeniu niż deformacje dosięgły-

W ten sposób przygotowano
podziemie pod układanie blachy o-

1 mm. Będzie
i po założeniu

jej, rózpocznie się budowa właści-
zelbeto-

nowej, bezpośrednio przylegającej

Do zakładania wspomnianej bla-
chy już poczyniono wszelkie przy-

rozpoczną się

jeszcze w ciągu bieżącego tygodnia.
Jednocześnie z tem w lewej na-

pomost
drewniany, na którym rozwiązywana
będzie w naturze deskowanie stropu

 

DZIENNIE MILENSKI

Miejskiej

wileńska, jakoby Miejskie

spis wyborców, jest absolutnie wys
sana z palca,

Prace Zarządu m. Wilna nad uło-
żeniem budżetu na rok 1934/35 do-
biegają końca i prawdopobnie bud-
żet w ostatnim tygodniu lutego prze-
kazany będzie komisji finansowej.

Jak się z dobrze poinformowane-
$0 źródła dowiadujemy, magistracki
projekt budżetu, który ma być zło-
żony komisji finansowej, przewiduje
deficyt dość znaczny, bo około pół
miljona zł. Deficyt ten wyniknął ja-
koby z tego, że komisja finansowa

48 wypadków
Wi dniach od 11 do 17 lutego rb.

na terenie Wileńszczyzny zanotowa-

16 — błonicy, 3 wypadki zapalenia

— Dziesięciolecie WiL Związku

szłym Związek Młodzieży Polskiej w
Wilnie, a wraz z nim i stowarzysze-
nia młodzieży polskiej, rozsiane
wszędzie na terenie archidiecezji wi-
leńskiej, będzie obchodzić - dziesię-
ciolecie swego istnienia. Rocznicę tę
Związek zamierza obchodzić nie-
zwykle uroczyście. W. programie
przewidywany jest zlot SMP z całej
archidiecezji, uroczystości poszcze-
gólnych stowarzyszeń itd. 3
— Otwarcie Kursu dla Pracownic

(Sióstr) Paraijalnych w _ Wilnie.
W niedzielę,25 lutego rb.
zostanie przy ul. Metropolitalnej 1,
w Instytucie Akcji Katolickiej,

nych. Kurs rozpocznie się nabożeń-
stwem o godz. 9-ej w kościele św.
Michała, poczem o godz. 1-ej po poł.
nastąpi uroczyste otwarcie, przy ul.
Metropolitalnej 1. W czasie otwar-
cia Kursu inauguracyjny wykład na
temat: „Posłannictwo Siostry Paraf-
jalnej” wygłosi ks. kan. Adam Kule-
$7а

nich czasach powstaly nowe Stowa-
rzyszenia Katolickich Polek. Dwa

W |powstały w Wilnie: jedno w parafji
Ostrobramskiej i drugie — w paratji
św. Ducha, oraz jedno w Pelika-
nach w powiecie brasławskim i jed-
no w Dorzyniewie w powiecie biało-
stockim.

rów Rezerwy. W. piątek, dnia 23 bm.
o godz. 6 wiecz. w lokalu Koła Wi-

czyt kol. por. rez. inż. Glatmana
Juljusza p. t. „Przeszkody elektrycz-
ne na polach bitew“.
— Ogólne miesięczne zebranie

Koła Wileńskiego Zrzeszenia Leka-
rzy Absolwentów U. S. B. odbędzie
się o godz. 7.30 przy ul. Wiielkiej 46
z następującym porządkiem dzien-
nym: 1) Sprawozdanie z prac ną te-
renie Izby Lekarskiej. 2) Dr. W. Syl-
wanowicz — Obowiązujące przepisy
deontologiczne w świetle etyki Bie-
gańskiego. :
— Walne zgromadzenie oddziału

Polskiego Czerwonego Krzyża w
Wilnie odbędzie się w sobotę, dnia
24 bm. o godz. 5 m. 30 wiecz. w lo-
kalu P. C. K. przy ul. Tatarskiej 5.
— Nowy zarządu chėru „Echo“.

W dniu 11 lutego 1934 r. odbyło się
walne zebranie członków chóru
„Echo” w Wiilnie, na którem doko-
nano wyboru nowego zarządu chóru — 6415 bezrobotnych. Podług

ostatnich danych na terenie Wilna

stosunku do tygodnia poprzedniego
bezrobocie zwiększyło się a 26 osób.
Najwięcej bezrobotnych rekrutuje
się z pośród pracowników umysło-
wych i niewykwalifikowanych robot-
ników fizycznych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie Stow. Architektów.

W dniu 20 bm. w lokalu Związku Li-
teratów odbyło się doroczne walne
zebranie Stowarzyszenia  Architek-
tów w Wiilnie. Zebrani wysłuchali
sprawozdania ustępującego s
dokonali wyboru nowych władz Sto-
warzyszenia, oraz przyjęli w szeregi
Stowarzyszenia nowych członków

Wybory dały następujący wynik:
prezesem Stowarzyszenia wybrano
jednomyślnie prof. Ludwika Soko-
łowskiego, wice-prezesami: inż. ar-
chitekta S. Narębskiego, i inž. arch.
P. Grodzkiego. Pozatem do Zarządu
weszli: inż, inż. arch. F.  Wojcie-
chowski, Mieszkiniec orąz W. Mar-
kiewicz. +

Stowarzyszenie przystąpiło do
Rady Wiileńskich Zrzeszeń Arty-
stycznych i wybrało do Rady swoich

i handel kobietami i umieszczanie ich
w różnych domach publicznych. !

delegatėw w osobach: p. Helmano-

znajduje się 6415 bezrobotnych. W;

na rok 1934, w składzie następu-
jącym: prezes Kazimierz Kuchter,
wiceprezes Władysław Pieciun, se-
kretarz Piotr Romanowski, skar-
bnik Władysław Cynk, gospodarz
Marja Apanasikowa, bibljotekarz
Karol Chochłowicz. Komisja rewi-
zyjna: Ryszard Filipowicz, Antoni
Jasieniecki i Czesław Rogowski.

Kierownikiem artystycznym i dy-
rygentem chóru pozostał nadal prof.
Władysław Kalinowski.

Zarząd mieści się przy ul. Oran-
żeryjnej Nr. 3 m. 1 i czynny jest w
poniedziałki i czwartki w godzinach
1—0 wiecz. i

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Zajšcie na zebraniu mlodziežy.

Wczoraj na  zebraniu Mlodziežy
Wszechpolskiej w sali przy ul.
Orzeszkowej doszło do zatargu po-
między przewodniczącym zebrania
a delegatem Starostwa, który zarzą-
dził rozwiązanie zebrania i wezwał
policję,

Da zajścia nie doszło, gdyż przy-
była policja stwierdziła, że zgro-
madzeni już opuścili salę.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

Zamiast. wić L 6
МагііЦЗ:М‹а[ві‹і:і.с‘ o ARE M
Herbaciarnię dla wej i inż. Narębskiego, bezrobotnej
25— zł, S

— Z Wileńskiego Związku Ofice- |

córka i syn składają na |

Wybory do Rady Miejskiej.
, Krążące po mieście pogłoski o odczytów na tematy samorządowe

bliskim terminie wyborów do Radyi t. p.
oraz o przygotowaniach|

-|wrzesień.
Pogioski o rozwiązaniu nietylko

Jedyną oznaką zbliżających się Rady Miejskiej, ale i Magistratu,
wyborów jest ożywiony ruch w ugru- |oraz o mianowaniu Komisarza Rzą-
powan'ach politycznych, które od-
bywają zebrania, zapowiadają cykle |

dowego w Wilnie również nie są na
niczem oparte, (z)

Budżet m. Wilna na rok 1934-35,
, uchwaliła wydatnie obniżyć podatki
na rok następny, między innemi po-

| datek miejski od nieruchomości.
Zmniejszenie dochodów miejskich
musi spowodować oczywiście zmniej-
szenie wydatków. Ponieważ jednak
Magistrat uważa, że dalsze zmniej-!
szenie wydatków jest niemożliwe,
więc przedłoży komisji budżet defi-
cytowy aby komisja bądź zwiększy-
ła dochody, bądź też wskazała w
jaki sposób zmniejszyć wydatki. (z)|
dura plamistego.

l
opon mózgowych, 263 — odry, 4 —
róży, 42 — krztuśca (4 zakończone

drętwicy karku.

KT o TUTIO OCR PAN УЛ MESETRASZWEDZI

„kota“, ktėre zagail. ustępujący pre-
zes St. Januszewicz, przewodniczył

| zaś zebraniu L. Borowski. Z odczy-
| tanych sprawozdań wynika, że gnia-
zdo liczy obecnie, po skreśieniu nie-
opłacających składki: 194 członków
oraz 65 młodzieży., W. okresie spra-
wozdawczym czynne były następu-
jące sekcje: gimnastyczna przyrzą-
'dowców, lekkoatletyczna, szermier-
/cza, łuczniczo-strzelecka, gier spor-
towych' gimnastyczna żeńska, kul-

otwarty turalno-oświatowa, wydział sokolic i nicznej
ibibljoteka.
| Największe sukcesy odniosła w

|jbywając na zawodach w Warszawie
' tytuł mistrza Okręgu, następnie sek-

zajęta jedno z pierwszych miejsc i
wreszcie sekcja lekkoatletyczna.

Sekcja kulturalno-oświatowa zor-
|ganizowała w tym czasie 4 akade-
jmje, 10 odczytów oraz 3 wycieczki,
|przyczem zebrania te cieszyły się

 

— Kat. Stow. Polek. W. ostat-|dużem powodzeniem, ściągając do |krążyjy w prasie europejskiej ilustracje,
1200 osób.

Gniazdo brało udział w: zlotach
we Lwowie i Toruniu, przyczem za-
wodnicy gniazda zajęli kilka pierw-
„szych miejsc we Lwowie.
| Po odczytaniu sprawozdania ka-
|sowego i protokułu Komisji Rewizyj-
inej, udzielono absolutorjum ustępu-

 

|jącemu zarządowi.
Po dokonaniu uzupełniających

|wyborów skład personalny zarządu
leńskiego Z. O. R. odbędzie się od-|na rok 1934 przedstawia się nastę-|

| pująco: prezes Wł. Paszkiewicz,
jwiceprezes B. Kolesiński, skarbnik
W. Mirski, oraz członkowie: Wł
Gryłowski, A. Korbut, P. Kuleszo,
IA, Wojdat, L. Borowski, J. Kodzio-
"wa, K. Ostaszkiewicz; zastępcy: J.
Gwozdowski, St. Pilczewski, Ko-
misja Rewizyjna: R, Kunicki, W. Łu-,
kaszewicz, Sz. Renigier. Sąd Hono-
rowy: F. Świerzyński, St. Paszkie-
,wicz, W. Przybylski, J. Pieńkowski i
G. Piotrowski.

Na zakończenie uchwalono po-

sowi St. Januszewiczowi za kilku-
letnią pracę w „Sokole”,

DOBROCZYNNOŚĆ.

czych.  Wiprowadzone stosunkowo
niedawno bony jałmużnicze cieszą
się dość wielkiem powodzeniem.
Chlubnie o tem świadczy ilość sprze-
dawanych bloczków. Dotychczas
sprzedano: 1284 bloczków po 25 bo-
'nów. 2-groszowych, 826 bloczków
ipo 25 bonów 5-cio groszowych, 429
'bloczków po: 10 bonów 22-goszo-
wych, i 200 bloczków po 10 bonów
30 groszowych.

Podziękowanie.
‚ ‚ №92а, głód, zimno i najgorsze warunki

higjeniczne stanowią najpodatniejszy grunt
dla wszelkiego rodzaju chorób wśród naj-
biedniejszych. Tym wszystkim biedakom,
znajdującym się pod opieką IV-tej Konfe+
rencji Panów Towarzystwa Św. Wincentego
a Paulo parafji Ostrobramskiej, od roku
udziela bezinteresownie pomocy lekarskiej
p. Dr. Jan Bublej, przyjmując ich nietylko
u siebie, ale w razie potrzeby wizytuje

 

wilgotnych suterenach, piwnicach, czy też
na poddaszach.

Imieniem całej rzeszy ubogich bezinte-
tesownie leczonych, najserdeczniejsze „Bóg
zapłać” za trudy, składa JWIPanu D-wi Ja-
nowi Bublejowi, wdzięczna IV-ta Konferen-
cja Panów Tow. św. Wiincentego a Paulo
parafji Ostrobramskiej.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież w poz samochodowym.

Sitkowski Antoni (Słomianka 5) doniósł o
systematycznej kradzieży z garażu przy ul.
Tatarskiej Nr. 3 różnych części składowych 
vrolet”, łącznej wart. 2.500 zł.

Według nowej ustawy samorzą-
do wyborów są na niczem zupełnie,dowej do dn, 13 lipca b. r. muszą
nie oparte. W! sferach decydujących być zapowiedziane wybory; nato-
żadnych postanowień pod tym wzglę-|miast termin samych wyborów może
dem nie powzięto. Między innemi |być także późniejszy.
wiadomość, którą podała cała prasa | przepis ustawy będzie spełniony, ale

е Biuro |wybory równie dobrze mogą być
Ewidencji Ludności sporządziło już wyznaczone na kwiecień, jak i na

Oczywiście

dziękować dotychczasowemu preze-|

— Powodzenie bonów jalmužni-.

osobiście w ich mieszkaniach, częstokroć| Ż

samochodów. Ogółem skradziońo, 2 koła|cze w Polsce.
klada a jtarczowe z gumami i felgami od wozucię- | matu jeden z obywateli Drui, p. Izaak Ry-
inteligencji żarowego i 4 dynamo z wozu marki „Che-'wosz i powie, czėgo

emerytkę przy
Prowadzone dochodzenie w spra-

wie napadu rabunkowego na oso-
bie emerytki Olgi Fiłatowej (Sło-
wiańska 8) doprowadziło do ujęcia
nocy dzisiejszej napastnika i spraw-
cy kradzieży pierścionka. Okazał się
nim niejaki „Jan Zych, pochodzący
z Łomży, a ostatnio grasujący w
Grodnie, zamiekzkały ostatnio w
domu noclegowym przy ul. Stefań-
skiej. Aresztowany nie przyznaje
się do napadu.

Tejże nocy przeprowadzona zo

zrabowany Fiłatowej pierścionek.

 
Mikolajewszczyzna
„odbędą się narady polsko-sowieckie

Wiosenny ruch granic
| № ostatnich dniach odbyły się
konterencje graniczne polsko-litew-
skie, poświęcone sprawie małego ru-

| chu granicznego.
| Na konłerencjach ustalono kon-
! » 8
tyngent przekraczających włościan-

no: 5 wypadków durubrzusznego zgonem), 3 — zakażeniapołogowe- ; rolników na podstawie przepustek
(1 śmiertelny), 48 duru plamistego go, 20 —gruźlicy (8 śmierteln.), 54 granicznych rolnych, termin otwar-
(2 śmiert.), 16 wypadków płonicy, — jaglicy, 7 — ospy wietrzneji 1 — | cia granicy oraz sprawy techniczne

ruchu granicznego.
Według przypuszczalnych danych

w r. b. ruch graniczny obejmie około

V — Z „Sokoła”*, W; dniu 18 b. m. !20 tys. rolnikėw, zarowno z Litwy
Młodzieży Polskiej. W. roku przy odbyło się doroczne walne zgroma- |jak z Polski. Otwarcie granicy na-

"dzenie w gnieździe wileńskiem ,,So- | stąpi 15 marca, jeżeli nie staną ku
temu na przeszkodzie warunki sani-
tarme (Litwini obawiają się epidemii
tyfusu).

Krwawa walka pomię

Ze Święcian donoszą, iż między
dwiema bandami przemylniczemi,

,|konkurującemi między sobą na tle
; | tańszej sprzedaży towaru przemyco-
- nego, doszło do zaciętej walki.
Przemytnicy znajdowali się w pogra-

wsi Fedoryszki w rejonie
! Kołtynian, gdzie trzej kupcy mieli od
| nich nabyć towar. Banda znanego

pierwszy Kurs dla Sióstr Parafjal- |tym okresie sekcja strzelecka, zdo-! przemytnika litewskiego Jana Lin-
i kunasa napadła na członków bandy
| przemytniczej Kazimierza Łasowicza

‚ са gier sportowych, która w Wilnie: ; pobiła dotkliwie trzech jego ludzi,dzi i jednego ze strony Likunasa.
 

| Za 2,500 złotych
| Światowy kryzys gospodarczy wywarł
ujemny wpływ między inuceimi rownież na
komunikację okrętową. Nie tak dawno

przedstawiające porty angielskie i irancu-

skie, przepelnione bezczynnie stojącemi o-

krętami iowarowemi. Wieie powaznych tir

transportowych musiało ogłosić bankruc-

two, a te, które pozostały, z trudem unika-

ją likwidacji Jeszcze większy kryzys prze-

żywają w ostatnich iatach pasażerskie linje

okrętowe.

Н

|
|

 az

Teatr | muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8 wiecz. sztuka Feketego p. t. „Pie-
„miądz to nie wszystko”.

— Premjera K. H. Rosiworowskiego
*„U mety”, Premjera „U mety” odbędzie
się we wtorek, dn. 27 bm, Przesunięcie
premjery spowodowane jest niesłabnącem
powodzeniem sztuki „łieniądz to nie
wszystko”.

х — Teatr Muzyczny „Lutnia“, Dziś ope-
retka Stolza „Dzidzi”.
— „Pilango“. Rozpoczęły się już przy-

gotowania do wystawienia najnowszej ope-
'retki węgierskiej „Pilango” (Niebieski mo-
tyl).
— Teatr-Kino Rozmaitości Dziś film

| „Dama z nocnego klubu”. Na scenie weso-
'ła aktówka p. t. „Chora kasa”.  — Poranek Symioniczny ku czci Mie-
czysława Karłowicza. W, niedzielę w sali

| Konserwatorjum, jako w 25-tą rocznicę zgo-
„nu znakomitego kompozytora, Mieczysława
Karłowicza, odbędzie się poranek symfo-
niczny Wileńskiej Orkiestry Symtonicznej|
ipod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego. Udział
„biorą soliści: Zofja Bortkiewicz-Wyleżyńska
‚ ($р1ем) i Herman Sołomonow (skrzypce).
| Do programu włączono najpyszniejsze dzie-
ła wielkiego artysty: orkiestrowe, skrzypco-
| we, oraź pieśni Słowo wstępne wygłosi
| Witold Hulewicz. Początek o godz. 12 w
poł. Bilety zawczasu nabywać można w

| sklepie instrumentów muzycznych „Filkar-
| monja” (Wielka 8).

POLSKIE RADJO WiLNO.
Czwartek, dnia 22 lutego 1934 r.

7.00: Czas. Gimnastyka. Muzyka. 11.50:
Utwory Borodina (płyty). 11.57: Czas. 12.05:
Muzyka popularna (płyty). 12.30: Kom.
meteor. 12.35: Poranek szkolnyz Filhar-
rhonji Warsz. 15.40: Koncert ze Lwowa.
16.10: Słuchowiska dla dzieci 16.55: Arje
operetkowe i pieśni. 17.20: Kecital. 18.00:
„Dzielnicowość w naszem życiu gospodar-
czem” — odczyt. 18.20: Słuchowisko: „Nie-
spodzianka“ — p/g K. H. Rostworowskiego.
19.00: Skrzynka pocztowa. 19.45: Kom.
sportowy. 20.00: Koncert w iocznicę uro-
dzin Chopina. 20.50: Transm. z „La Scala“
w Medjolanie. Oratorjum Perosiego „Moj-
esz",

Z ZA KOTAR STUDJO.
Trzecia transmisja z Medjolanu,

Dzisiaj w czwartek o godz. 20,57 wszyst-
kie rozgłośnie polskie połączą się ze sce-
ną teatru „La Scala* w Medjolanie, skąd
transmitowane będzie wielkie oratorjum
Perosiego „Mojżesz”* w wykonaniu solistów,
orkiestry i chórów. W pierwszej przerwie
transmisji wygłoszony będzie przez mikro-
fon dla słuchaczy polskich feljeton, oma-
wiający transmitowane dzieło.

„ Glos ma Druja.
Sprawa budowy portu w Drui, paro-

krotnie już omawiana w prelekcjach radjo-
wych przed mikrofonem wileńskim, zdołała
zainteresować szerokie warstwy gospodar-

Dzisiaj nawiąże do tego te-
 

janie spodziewają
"się po realizacji tego doniosłego projektu.

Aresztówanie uczestnika napadu na

stała obława wśród paserów. W wy-
niku rewizyj u paserów znaleziono

 

#& POGRANICZA.
Obrady gospodarcze polsko-sowieckie.

Dowiadujemy się, iż około 15,w sprawie wprowadzenia w życie
marca r. b. na odcinku granicznym | konwencji drzewnej oraz zmodyłiko-

i w Stołpcach|wania

przemytniczemi. |
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ul. Słowiańskiej.
Zarówno paser jak i rabuś nie

przyznają się do winy. Paser twier-
dzi, iż pierścionek nabył u niezna-
jomego w pobliżu Hali Miejskiej.
Poszkodowana Fiłatowa gdy poka-
zano jej pierścionek—odrazu pozna-
ła swoją wiasność.

Również w dniu wczorajszym,
przeprowadzona została konfronta-
cja między aresztowanym napastni-
kiem a Fiłatową. W wyniku kon-
frontacji Fiłatowa poznała w przed-
stawionym jej nieznajomym—spraw-
cę napadu i zranienia jej łomem
żelaznym.

K
I

niektórych umów  granicz-
|nych.

zny poisko - litewski.
, Punkty przekroczeń granicy dła rol-
ników otwarte mają zostać w nasię-
pujących miejscowościach: Jeziorki
— Kuciany — Łoździeje, Porzecze,
Żejmy, Uciecha—Druskieniki, Orany
—Przeiaje, Marydówka, Dmitrówka,
Puszkarnia, Wójtowo, Strzelce, Kle-
pacze, Rudziszki, N. Troki, Podwi-
rańce, Borce, Brazory, Kiernowo,

Miejluny, Awiżańce, Żabielino, Or-
niany, Koltyniany, Lyngmiany i t. d.
W pierwszych dniach marca od-

będzie się polsko-litewska konieren-
cja graniczna, poświęcona sprawie
żeglugi na rzekach granicznych Nie-
mnie, Mereczance, Wilji i t. d. oraz
spławu drzewa i budulca.

dzy dwiema bandami

K
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zabierając przytem 2 worki tytoniu
„Zefir” W, odpowiedzi ludzie Łasó-
wicza napadli na przemytników ban-
dy Linkunasa, którym zrabowali 2
skrzynie różnych towarów. W cza-
sie zajścia postrzelony zo$tał Fran-
ciszek Wiśniewski. Drobne te zaj-
ścia skioniły obie bandy do general-
nej rozprawy, która rozegrałą się we
wsi Fedoryszki w dniu 19 bm., pod-
czas której zastrzelono 3 przemytni-
ków. Ze strony Łasowicza 2-ch lu-

naokoło świata.
Szczególnie przytem uwzgłędnić naieży

liuje okrętowe obsługujące  przesiizenie

Oceanu Spokojnego. Jeszcze przed kiiku

laty wycieczki jedno czy kilkutygodniowe

bogatych Amerykanów na wyspy morza

południowego, do  Australji, Filipin, Ja-

ponji lub Chin, były zwykłą rozrywką. Po-

zatem amerykańskie i japońskie biura po-

dróży organizowały wycieczki („around the

world“) dokola świata, cieszące się nadzwy-

czajnem powodzeniem.

W r. 1931 za tysiąc dziesięć dolarów,
a w r. 1932 za 670 dolarów można było ob-
jechać świat, zwiedzając miejscowości, za-

siugujące na uwagę „globtrottera”. Od r.

1932 zaczęła się zmniejszać liczba podróż-

nych. fo też towarzystwa okrętowe, rozpo-

rządzające olbrzymim kapitalem, starały się

uprzyjemnić swoim klientom podróż morską.

Podróżny korzystał z komiortu, jaki można

znaleźć tylko w luksusowych hotelach. Bi-
let pierwszej klasy wprowadzał do aparta-

mentów, bawialni dla dzieci, basenów, kor-

tów tennisowych, ' sal gimnastycznych, bi-

bljotek, i zapewniał korzystanie z pierwszo-

rzędnej kuchni podczas podróży morskiej.

Na wielkich okrętach japońskich, jak „Asa-
ma Maru* i „Chichibu Maru*, zaprowadzo-

no nawet krótkoialowe stacje radjowe i u-

ruchomiono kinoteatry. Niestety i te środ-

ki zawiodły. Liczba pasażerów topniała w

dalszym ciągu. Postanowiono więc  osta-

tecznie uciec się do starego sposobu: obni-

żyć do minimum ceny.

Na konierencji odbytej w ub. miesiącu
w Tokio, w której wzięli udział przedsta-

„Wiciele towarzystw okrętowych, oraz biur

'podróży: amerykańskich i japońskich obli-

'czono, że ceny biletów naokoło świata
można obniżyć do 422 dolarów. Są to bile-
"ty turystyczne, które jednak zapewniają

podróżującemu wszelkie wygody. Cała tra-

sa, wynosząca z Nowego Yorku, jako miej-

sca wyjazdu, 23.961 mil. ang. (mila ang. wy-

nosi przeszło 1.523 metr.), biegnie tak jak
poprzednio do San Francisco (z N. Yorku

3,211 mii), Jokohamy (5.499 mil), Londynu

przez Suez (12.160 mil) i z Southampton do

Nowego Yorku 3.091 mil. Pasażer, wysiada-

| jący na ląd, ma zapewnione przejazdy auto-

karami, pobyt w hotelach, opłaty widowi-

skowe i udogodnienia paszportowe. Organi-

zatorzy wycieczek „around the world“

przypuszczają, że zniżka ta ożywi znowu

ruch na linjach okrętowych. Rzeczywiście
podróż dokoła świata za cenę 2.500 złotych

może niejednego zachęcić. Tylko wielu
musi się poważnie nad jednem zagadnieniem

zastanowić: skąd wziąć 2.500 złotych?

 
W dniu urodzin Chopina,

Pod takim tytułem organizuje rozgłośnia
warszawska w czwartek o godz. 20-ej spe-
cjalną audycję, na którejprogram złożą się:
pogadanka p. L. Binentala „Przyjście na
świat Chopina i jego młodość”, oraz kon-
cert fortepianowy e-moll w wykomaniu p.
Zofji Rabcewiczowej, z towarzyszeniem or-
kiestry symfonicznej pod dyr. J. Ozimiń-
skiego. Koncert ten będzie transmitowany
również przez rozgłośnie niemieckie, |

Transmisja z Belgradu.
Jutro, w piątek, o godz. 21-ej rozgłoś-

nie polskie transmitują z Belgradu dłuższy
fragment międzynarodowego koncertu, “ро-
święconego muzyce Jugosłowiańskiej.
 

 WEŃ,



 

„ZKRAJU.
Rocznica pietnasta wkroczenia

wojsk polskich do Słonima.
SŁONIM (Pat). W Starostwie od- Na posiedzeniu ułożono program ob-

było się pod przewodnictwem p.Zy- | chodu, który przypada w dniu 4 mar-

gmunta Głębskiego posiedzenie ko- ca. Uroczystości trwać będą od 2

mitetu wykonawczego 15-lecia wkro- | do 4 marca włącznie.

czenią do Słonimia wojsk polskich.;

10-iecie K, O. P.
GŁĘBOKIE (Pat). W Łużkach, Postanowiono wręczyć, jako dar pa-

pod przewodnictwem dziśnieńskiego  miątkowy od społeczeństwa fanfary

starosty odbyło się posiedzenie oby- | orkiestrze bataljonu, oraz indywidu-

watelskiego komitetu organizacyjne:|alne pamiątki dla każdego kopisty.

go obchodu 10-lecia objęcia służby, Na czele komitetu wykonawczego

przez 5 bataljon K. O. P. Łużki. Ob-' stanął miejscowy proboszcz.

chód odbędzie się we wrześniu r. b.

W roku bieżącym nie będzie powodzi.

Z powodu łagodnej zimy i stopnio- Całkowite ruszenie rzek w Wileń-

wego ruszenia lodów na niektórych szczyżnie nastąpi nie wcześniej niż

rzekach Wileńszczyzny, w r. b. nie w połowie marca, zaś jeziora ruszą

należy się spodziewać klęski powo-|z końcem marca lub w pierwszych

dzi we wszystkich powiatach Wi-|dniach kwietnia r. b.

leńszczyzny jak również w Wilnie.'

Sanatorja powiatowe.

W r. b. powstaną na Wileńszczy- takie, jakie znajdują się na zacho-

źnie pierwsze t, zw. powiatowe sa-|dnich krańcach Polski, nie będzie w

natorja w miejscowościach lesistych|nich żadnego komfortu, łazienek,

i zdrowotnych. W. sanatorjach będą|klubów i t. p, lecz chorzy znajdą

umieszczani chorzy na płuca, ane- |odpowiednią ciszę, spokój i wypo-

mję, choroby organiczne i nerwowe. |czynek, przyczem otrzymają dobrą

Sanatorja te oczywiście nie będą|opiekę lekarską. ›

Proces komunistyczny w Giębokiem.
GŁĘBOKIE (Pat). Sąd Okręgo- o działalność komunistyczną. Bio-

wy wiłeński na sesji wyjazdowej roz- rąc pod uwagę młody wiek oskaąrżo-

poznał sprawę ChodornonkaFeliksa nych 1 okazaną przez nich skruchę,

i Mitlonka Jana, członków Związku sąd skazał obu na 1 rok więzienia z

Młodzieży K. P. Z. B., oskarżonych|zawieszeniem na 5 lat.

«żywa pochodnia».
We wsi Kłuszany pod Duksztami lub t. p., wsadziła ręce do wody.

36-letnia Anastazja Łobadzinowa, Płomienie wówczas objęły całe u-

podlewając drzewo naftą, aby prę- branie. Na krzyk „żywej pochodni”

dzej się rozpaliło, przez nieuwagę|przybyli sąsiedzi, którzy zdołali uga-

oblała sobie ręce, skutkiem czego |sić ogień na Łobadzinowej, lecz za-

płomienie objęły nietylko oblane|późno, gdyż Łobadzinowa, doznając

części rąk, lecz przerzuciły się na| poważnych poparzeń oraz silnego

ramiona ipiersi. Łobadzinowa za-|przestrachu, zmarła z udaru serco-

miast ugasić ogień derką, workiem wego.

Z rozpaczy z powodu pożaru domu
i straty pieniędzy popełnił szmobójstwo

We wsi Hancewicze, śm. jaźwiń- ty w piecu, nie uległ spaleniu. Na-

skiej, spalił się dom Grzegorza Mi- dzieje jego okazały się płonne, gdyż

nycza. Właściciel domu Minycz ba- | całe złoto w ilości przeszło 300 sztuk

wił w miasteczku sąsiedniem i o po- | 10 rub. ros. stopiło się. Stratą tą

żarze domu dowiedział się już w tak mocno przejął się Minycz, że po

drodze powrotnej. Minycz pośpie-|godzinie znalezioną go wiszącego w

szyłł szybko do wsi celem stwier-|stodole. Minycz odebrał sobie życie.

dzenia czy skarb jego, będący ukry- Osierocił on żonę i syna 21-letniego.
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Parter ulg. 54 gr,

Tajemnica Nocne$o Klubu
Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

Od środy dn. 21.11
gościnne występy słynnego Jesnowidza-telepaty ANATOLA GRIGO.

у TEATR - KINO DZIŚ.
s Groza tajemnicy. Genjusz śledczy.

Zemsta z za grobu w na!sens cyj-

ROZMAITOŚCI niejszym filmie obecnego sezonu pt: $)

SALA MIEJSKA SENSACJA.. Zagadka XX w.

Ostrobramska 5 sceNie, CCHORA

  

Dziś !!!

czności - słynny pleściarz Paryża
w pełrej czaru i sentymentu,

musującej humorem i pikan-

terlą śpiewno muzyczne! kreaeji

||„SWAUPIC Chevalier

ме sy” A

   

Przed zawodami narciarskiemi.

Nareszcie spadł śnieg, jest go jed-
nak troszkę jeszcze zamało. Mamy
niby zimę, ale nie mamy do niej za-
julania, w każdym bądź razie narcia-
|jrze szykują się do sobotnich i nie-
dzielnych zawodów.

Ogólnem zaciekawieniem jest
szereś pojedynków, które mają się
rozegrać na śniegu między czołowy-
mi zawodnikami Wilna.

I tak ciekawi jesteśmy kto zwy-
cięży w biegu na 18 klm. Fawory-
tów będzie kilku. Łabuć z „Ośni-
ska' ma bronić tytułumistrza. Naj-
groźnieiszym jego rywalemjest Star-
kiewicz z A. Z. Ś., który piękny u-
zyskał czas w Rabce. Ponadto dużo
do powiedzenia mieć będą niewątpli-
wie tacy narciarze jak Wojcicki W.
K. S. Zajewski Ognisko i szereg in-
nych.

Osiemnastka będzie nadzwyczaj
ciekawą walką. Na starcie nie po-
winno zabraknąć nikogo.  Powinni-
śmy oglądać wszystkich naszych
najlepszych zawodników.

Nie mniej interesująco zapowia-
da się bieg pań. Mistrzyni zawodów
akademickich Ławrynowiczówna bę-
dzie chciała udowodnić swoją wyż-
szość nad koleżankami, które nie
powinne jej bardzo ustąpić. W
świetnej jakoby formie są obecnie
pp. Burhardtówna i Lewonowa. Cha-
rakterystycznem jest, że wszystkie
panie należą do jednego klubu —
„Ogniska“.

W biegu junjorów — w biegu na-
szej nadziei narciarskiej powinniśmy
ujrzeć sporo zawodników. Najwięcej
zawodników zgłosiło tutaj „Ośni-
sko”,

Słowem start narciarski w bie-
śach płaskich zapowiada się rewe-
lacyjnie.

Czekajmy więc
zawodów.

cierpliwie dnia

Turniej hokejowy w Wilnie,

W sobotę i niedzielę ma w Wil-

nie odbyć się turniej hokejowy z u-
działem mistrza Łotwy.

krajowych związek okręgowy otrzy-
mał kilka depesz i szereg listów od-
mownych. Drużyny czołowe nie mo-

gą do nas przyjechać dlatego, że

drużyny ich zostały zdekompletowa-
ne graczami, którzy zostali wyzna-

czeni do reprezentacji Polski na

mecz z Niemcami. Tem też należy
tłumaczyć odmowę Czarnych ze

Lwowa, Legji z Warszawy czy A. Z.
S. z Poznania.

Turniej zapowiada się jednak in- 
— Balkon 35 gr.

arcywesoły sketch. Rzecz
dzieje eię w ambulatorjam.KASA»

„Piękny jestświat”
Film mówiony I śpiew. w języku Francuskim. Chevalier wykena najnowsze przeb. ploseaki francuskie. Nad progr. Dodat. dź.

«« & „„Ё® О Ж \ 55 —озконостебме

Na wysłane pisma do družyn| Iman, 
Dziś

66 w roli inspektora po-

SENSACJA.. Zagadka XX w.

LILLLLE

SPORT.
teresująco. Obok Ogniska grać jesz-
cze będzie z drużyn wileńskich
A, Z, S.

Szczegóły, dotyczące meczów
podamy jutro.

Zawody łyżwiarskie.
Wiieńskie Towarzystko lyžwiar-

skie komunikuje, iż w najbliższą nie-
dzielę o godz. 11.30 na šlizgawce
Miejscowego Komitetu W. F. odbę-
dą się propagandowe zawody łyż-
wiarskie w jeździe szybkiej.

Inowacją tych zawodów będzie
bieg dla dzieci.

Zapisy do zawodów przyjmuje
kancelarja ślizgawki na Łukiszkach.

Zwycięzcom rozdane będą pań-
stwowe dyplomy.

Koncentracja narciarska.
Dzis mają do Wiilna zacząć przy-

bywać oddziały narciarskie P. W.,
które maszerują do Wilna z odleg-
łych terenów prowincjonalnych.

Zasadnicza zaś koncetracja roz-
pocznie się w sobotę zawodami nar-
ciarskiemi, które odbędą się na Ro-
wach Sapieżyńskich.

Drugi dzień zawodów odbędzie
się w niedzielę. W programie jest
szereg biegów sportowych, jak rów-
nież propagandowych, np. na odzna-|
kę itp.

Finałem koncentracji będzie aka-
demja sportowa zorganizowana w
Małej Sali Miejskiej. W! niedzielę o
godz. 20. W. programie akademii
przewidziane są przemówienia, refe-
rat o narciarstwie i rozdanie na-
gród.

Koncentracja ma zgromadzić
koło 2 tysięcy narciarzy przybywa-

jących do Wilna bądź na nartach,
bądź też koleją.

Cry już zaopatrzyłeś się
W bony jałmożnicze „Caritasi”'?

ziem

Į Kto wygrał na loterji?
W czwartym dniu ciągnienia I-ej klasy

29-ej loterji państwowej główne wygrane
padły na następujące Nr. Nr.:

Ciągnienie ranne.
ZŁ 100.000 na nr.: 91353.
ZŁ. 5.000 na nr.: 63225.
ZŁ 2.000 na n-ry: 19842 42240 107450

168557.
Zł. 1.000 na”nr.: 42341.
ZŁ500 na n-ry: 63919 75459

119781.
Zl. 400 na n-ry: 20330 87366 159682.
Zi. 200 na n-ry: 15033 23925 40943 42823

47105 47853 55933 66126 67551 70439 79441
105644 108838 117030 142621 165206 168556.

ZŁ 150 na n-ry: 4456 6960 8834 12745
15383 15640 20489 27811 48132 63165 69836
16286 76800 85827 91780 92646 106114 113780
119332 125975 132781 143857 148854 164153
167222 169965.

Samochody japońskie
za 1600 złotych.

Na rynku południowej Afryki
znalaziy się ostatnio artykuły pro-

dukcji japońskiej, importowane tam

po cenach wykluczających wszelką

konkurencję. Tak więc dwuosobo-

we samochody wraz ze wszystkiemi

niezbędnemi częściami zapasowemi

sprzedaje Japonja po 60 Ё. szterl.

(1.620 zł.), motocykle — po 15 5

Agenci firm japońskich dostarczają

„6-cio lampowe aparaty radjowe za

2 L. (54 zł.), a aparaty detektorowe
po 12 szylingów i 4 pensy za pół tu-

zina. Inwazja japońska wywołała w

kołach gospodarczych silne wraże-
nie.

acEEE
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie
Broszury, tabele, zaproszena afisze

okólniki, plakaty, bilety wizytowa

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

117219
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Skon pierwszego lotnika transatlantyckiego.
Temi dniami zmarł w Nowym Jorku, w

zupełnem zapomnieniu, 75-letni Walter Wel-

Nazwisko to znane jest dziś zaledwie
małej garstce fachowców. A jednak Wil-

Iman był w swoim czasie osobistością gło-
śną i sławną na obu półkulach.

Z początkiem 20 wieku acował on
bardzo intensywnie nad la pe
lotu przez Atlantyk. Po długich, u
wych Koko zdołał wreszcie w
roku 1910 zbudować Olbrzymi, jak na owe

czasy, okręt powietrzny, długości 75 met-

rów, zaopatrzony we dwa motory o sile
275 koni parowych.

dzienniki nowojorskieDwa
„Daily Telegraph“ i „New-Jork Times“

zuchwałego lotu.
} W paždzierniku 1910 pušcit się Well-|
| man w drogę. Przez 72 godzin okręt po-

| wietrzny walczył ciężko z prądami powie-

, trznemi, rzebywając połowę drogi z Ame-

ryki do Europy. |

Wreszcie jednak gwałtowny wicher

strącił Wellmana wraz z jego trzema towa-

rzyszami podróży do wody. Na szczęście

| świadkiem katastrofy była załoga przepły-

, wającego opodal angielskiego okrętu, dzię-

ki czemu wszyscy uczestnicy lotu zostali

wyratowani.

: Wellman, który był nietylko śmiełym

lotnikiem i doskonałym dziennikarzem, 0-

publikował barwną opowieść o tym swoim

pierwszym transat.antyckim locie.

podjęły się sfinalizowania tego pierwszego-

| Łuków, czesany 2100—2150,

į Ing bez zmian.

Ciągnienie popołudniowe.
Zł. 15.000 na nr. 115009.
ZŁ 10.000 na nr. 78548.
Zł. 2.000 na nr. 31979.
Zi. 1.000 na n-ry: 818

116591 169909

Zł. 500 na n-ry 33866 166160.
ZŁ 400 na n-ry: 6220 38505 41375 64907

78901 101809.
Zi. 200 na n-ry: 48257

70168 88366 93202 100212
129717 159721 168051.

Zi. 150 na n-ry 5575 18124 43601 54388
57667 74829 74570 84468 95611 126636
132779 143476 143462 149674,

Premje po zł, 500 wygrały Nr. Nr.:
3260 6548 12030 14050 15030 16273

21163 22275 478 740 23467 971 24093 27024

28812 31036 33748 91 34953 35860 36408.
38007 40278 626 42311 43121 44672

45055 46222 50349 53464 55097 57235 60936
63704 65257 69638 70050 74910,

71391 85897 93086 631 95298 97258
98773 100597 101630 103263 105988 106821
107509 648 109522 110244 111793 112909

113269 836.
117795 119304 502 122701 961 123085

124409 127228 133661 136840 138784 139152
721 143477 148148 221 418 150785 151098.

156953 163541 877.

Glełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:

Belgja 123,80—124,11—123,49, Holandja 357
—351,90 —356,10. Kopenhaga 21,50—122,10
—120,90. Londyn 27,15—27,29—27,01. No-

rk 5,35—5,38—5,32. Nowy Jork kabel
5,35'/2 —5,38—5,33. Oslo 135,70—137,35—
136,05. Paryż 34,931/:—35,02—34,85. Praga
21,99—22,04 — 21,94. Sztokholm 140,25—
140,95—139,55. Szwajcarją 171,39—171,82—
171,96. Włochy 46,50—46,62—46,38. Berlin
w obrotach nieoficj. 210,60. — Tendencja
słabsza.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
wlana 41,80—41,90. Inwestycyjna seryjna
112,50. Konwersyjna 57,50—58,20. 5 proc
kol. 55,25—55,50. 6 proc. dolarowa 67,50—
67,75. 4 proc. dolarowa 53,80. Stabilizacyj-
na 57,63—57,75—57,50—58,38. 4 i pół proc.
L. Z. ziemskie 52,75—52,50. 8 proc. warsz.
54,25—54,00—54,13. — Tendencja dla po-
życzek i dla listów niejednolita.

Akcje: Bank Polski 87. Lilpop 11.
Ostrowiec s. B. 22,25. Tend. utrzym.

Dolar w obr. pryw. 5,36.
Rubel 4,68—4,70.
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 66,50. Dillonowska 79,25. Stabiliza-
cyjna 95,50. Warszawska 59,25. Śląska 597/e.

70050 109609

49378 66702
111559 115927

 

  

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 21 lutego 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto li st. 14,35—

14,75. Jęczmień browarniany 16. Mąka
żytnia 55 proc. 25—25,50, żytnia 65 proc.
20, razowa 18. Gryka zierana 20,25. Siemię
|Iniane bas. 90 proc. 43,86.
| Ceny orjentacyjne: Żyto I stand. 15—

 
|15,50. Pszenica zbier. 20—21. Jęczmień na
| kaszę zbier.
| Zadeszczony
|4/0 A luks. 34,75—36. Żytna sitkowa 17—
117,60, Otręby i kasze — bez zmian.
{ Len (za

14,50—15.
12,25—12,75.

Owies stand. 13.
Mąka pszenna

1000 kg. f-co st. załadow.):
Bas. I skala 200 — len z rejonu Siedlce—

trzepany 1480
—1530, kądziel 1000—1050. Inne gatunki

Ogólny obrót 500 tonn.

 

 

Neji u'ubieniee kobiet
ADOLF MENJOU

   

WŁADYSŁAw 1RUBiŁŁO,
skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

Tamże mydło i wszystkie dodatki do praniae
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ALMA KAR I ZULA POGORZELSKA "
 

CEE TAKE TI ©DANUTA:

rolach głównych. Plosenki-— ostatnie przeboje.
Balet Teatru Wielkiego. Nadprogram.

 

kilowe pudełko
13 sztuk 3 zł. 50 gr.
240 gramowe pudeixo
8 sziuk 1 Zł. 8) gr.
150 gramowe pudełko

 

  

        

 

ZAMÓWIENIA
na DRZEWKA i KRZEWY

na sezon wiosenny przyjmuje

CHRZESCIJAŃSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
w Wilnie, Zamkowa 18, Telefan 18-81.

-—-— „NL“

i Z powodu wyjazde
sprzedeje się od zarez
spożywczy sklep z ca-
łem urzą izeniemw cent-

Adres w
473

rum miasta.
Administracji.

i ZGUBY |

Zgubiono ksiąžkę woj-
зкома wydaną przez  

z kuchnią i przedpoko-
jem, słoneczne, z wszel-
kiemi wygodami, na 1-em
piętrze oraz na parterze,
UL. Piłsudskiego 29. Wia-
domość u dozorcy. —2

SOLIDNA
EMERYTKA

poszukuje pokoju jasne-
go na dole, wygody, przy
prawdziwie inteligentnej
rodzinie. Wiadomość Dą-
browskiego 7 — 1, od
11—2. + 456—1

Do w;ncją.ta porcj
bez mebli z wygodami I
niekrępującem wejściem
przy Ll. Kasztanowej d.
7 m 4. Ogiądać od 3-ej
do 5-ej pp. 4€6—2

Brak starożytności.

Turysta; — Panie mar-
szałku cncielibyśmy Os

 

-— _д_: r | === т

Milość | powodzenie pozyskasz używając wody |: Mieszkania pd AKUSZERK. |
kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia į į i pokoje X SS

L S O T is“ >A vaikė AKUSZERKA„LOK SW $ _
Przemiły długotrwały zapach. Deka 40 gr. ! Dowynajęcia mMiaiowsKa

LECA й i ы
РО | 2 mieszkania 4 pokojowe| „, oC

(róg Mickiewicza)
tamże gabinet kosmetycz
ny, usuwa zmarszczki,
brodawki, kurzajki i wą- |
gry.  W.Z.P. 48. 8323

NATRA į

DREWZZZZ ZZOZ
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

€"

; Zm'ana.

— Jak ci się podoba,
dyrektor banku ożenił
się ze swoją maszy=
nistką?
— Zmiana. Przedtem 

 
 

€=53| Dzś rekordowem powo- О ° 5 sztuk 1 Zt. 35 gr.||PKŲ w Wilnie rocznik| bejrzeć starożytność), ja- >

m| dzeniem Cesży się moj” m Duże pudełko Szpro-|| 1902 na imię Fabjana ka przochowujcaić = tuje ka: SKW

was|Nowszy przebój filmo-
tów85gr. Grochowskiego un. się,| tym zamku.

<— му р. #; у 3 OREŃSKI, 472 — Bardzo żałuję, ale

== Wielki film Wielkiej Artystki. Olśniewająca wystawa. Kapitalna gra. Cudowne melodje. pani hrabina wyjechała,|UAAAAŚAAAAŁAŁAAŁAŁAŁAŁAA

: — : zz Seanse od godziny 4-ej. Wileńska36, tel.1224. ||uasaaaaanannanaAkanAa niestety, mk

: (SSETTK CSS ATSRKS

( А. ź 36) | 'W, czasie powrotu Ludwika z Kaukazu, Franciszek kończył uni- Wybuch powstania w Królestwie Polskiem ściągnął F:anciszka z

ZOFJA KO | ? = , 2 й с a 3 : 2

| wersytet w Petersburgu, gdzie studjował prawo. Rewolucyjira młodzież | zagranicy w szeregi Langiewicza, gdzie służył zrazu w piechocie, w ran-

Dzieje powstania Iidzhiego.
wspomnienieo Ludwiku Narbucie.

ROZDZIAŁ XVII.

Franciszek Narbutt. Jego życie. Śmierć na Węgrzech. Przesiadowanie

w kraju. Kary za odwiedzanie grobu Narbutta, Sprzedaż Szawer.

Franciszek, był najzagorzalszym
trawił w sercu požii uczuć na-Młodszy brat Ludwika Narbutta,

patrjotą w rodzinie. Zaciekły, iailczący, -

rodowych. Już w dzieciństwie nie znosił muzyki wojskowej, zachodzącej

czasem do dworu w Szawracn: gdy grała — uciekał, zatysał sobie

uszy, lub krzyczał. Wzdrygał się na widok, gimnazjalnego mundurka, a
Przemośl jednak

gdy wdziać go musiał — uciekać chciał ze szkoły.

wstręt rozumem.
'

Gdy przyjeżdżał do domu na święta, lub wakacje, przywoził różne

zabronione wiersze i śpiewki i kryjąc się przed matką deklamował, lub

śpiewał je z zapałem w ogrodz'e przed rodzeństwem. Zabawa w wojnę

była najmilszą jego rozrywką. Starał się hartować i przyzwyczajać do

niewygód i wytrwałości.

Franciszek był już w szkołach, gdy uwięziono Ludwika w Wilnie.

Część kon.promitujących papierów chroniła się u Franciszza w łóżku

pod siennikiem. W. czasie rewizji, w nocy, zbudzono nagle malca w na-

dziei, iż ze snu dzieciak się z czemś wygada, on jednak, wcale nie strwo-

żony, tak zręcznie udawał rozespanego, o niczem nie wiedzącego, iż żan-

darmi dali mu pokój i odeszli.

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 
Drukarnia A, Zwierzyńskiego, Wilnć

polska, przygotowując się do przyszłej walki, zawiązała stowaizyszenie,

którego organem było, sekretnie wydawane pisemko, „Skowronek”.

| W niem i Monczuńska, utrzymując wciąż kontakt z młodzieżą, za-

mieszczała utwory swoje. Niepośoiło to i draźniło jej męża, Alberta Mon-

| czuńskiego. który urzędując w Wilnie, bardziej spokojnego i lojalnego

był ducha. Zamknął swój dom przed studentąmi.

Razu pewnego, gdy mąż hył w biurze, stanął nagle przeć siostrą,

w jej pokoju, Franciszek, gdyż v Petersburgu policja wpadła na trop or-

ganizacji. Wielu jej członków już aresztowano, niektórych wysłano do

Rosji.
| Franciszek prosił siostrę, by przez męża ułatwiła mu dostanie

| paszportu : tak zwanej „padarożnej” do przejazdów pocztą, otsz dopo-

mogła mu materjalnie. Prosił też o schronisko na dni parę. Była to rzecz

najtrudniejsza... stróż domowy nieprzychylnie się do studentow odnosił,

ale pokojówka wierną była swej młodej pani i umiała zręcznie stróża

odprowadzić, deją Monczuńskiej możność ukrycia brata.

Naznaczyła mu schadzkę w kościele św. Jana, a sama udała się

do męża. Ponieważ nigdy nie bywała w jego biurze, więc zńiadłna jej

widok, czując coś niezwykłego. Gdy się dowiedziął o co chodzi rzekł

tylko: — „dla Ciebie zrobię wszystko, ale to zguba, to śmierć moja!' —

Zrobił też wszystko czego chciała, zezwalając na widzenie się z bra-

tem u Św. Jana.
Znalazia Franciszka w iavce, gdzie siadywała dawniej z matką.

Wręczyła mu nieznacznie dokumenty i pieniądze i, niby się modląc, roz-

mówili się ze sobą i pożegnali...
Franciszek Narbutt znalaz: się najprzód w Brukselli, skąd udał się

do Cuneo. Potem wstąpił do wcjskowej szkoły polskiej w Genui.
,

 

dze kopitana, odznaczając się męstwem i walecznością, następnie brał

udział w formowaniu jazdy. Gdy powstanie upadło i należało myśleć o

ratowaniu się od niewoli i śmierci, Franciszek Narbutt, przed ucieczką

zagranicę, złożył przedewszystkiem naczelnikowi powiatu Zamojskiego,

wszystkie rachunki wraz ze sprawozdaniem ze swych czynności.

Podajemy poniżej skopjowane z autentyku otrzymane przez Fran-

ciszka pokwitowanie,
Świadectwo.

Naczelnika powiatu Zamojskiego.
„Rzeczy należące do oddziału jazdy Hrubieszowskiej, t:ż0ż oddzia-

łu pieczęć i mapę od kapitana Franciszka Narbuttą odebrałem. Rachun-

ki z wziętych na potrzeby formowania się oddziałów zł. polskich 304 i

groszy 20 odebrałem.
Naczelnik powiatu Zamojskiego.

(U dołu pieczęść województwa lubelskiego).

Oprócz powyższego pokwivowania Franciszek Narbutt

następujące świadectwo, równicż z autentyku skopjowane.

Nr. 22. Świadectwio.
Obywatel Narbutt Franciszek, kapitan piechoty, następnie o-

chotnik w jeździe w wojsku powstańczem polskiem, student wydzia-

łu prawnego w uniwersytecie w Petersburgu, a następnie uczeń w

, szkole wa;skowej polskiej w Genui.
Rodowod.

Urodził się dn. 2 Kwietnia 1842 1. w Szawrach, w pow. lidz-

kim, w województwie Grodzieńskiem z ojca Teodora i matki Kry-

styny z Sadowskich Narbuttów.
у (D. <, a.)

otrzymał
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