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20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 2O-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
„Dziennik Wiieński"

Protest emigrantów z Litwy

 

hodzi codziennie.  

przeciwko prześladowaniom ludności polskiejiw Kowieńszczyźnie.
Wczoraj z okazji Walnego Zebra-

nia Związku Polaków Ziemi Kowień-
skiej w szeregu przemówień zreiero-
wane ciężkie położenie ludności pol-
skiej w Litwie i zwrócono uwagę na
samobójczą, krótkowzroczną polity-
kę Litwy, zaślepionej zoologicznym
nacjonalizmem.

Zebrani w silnych słowach dali
. wyraz głębokiemu oburzeniu z po-
wodu represji stosowanych przez ko-|
mendantów wojskowych w Litwie

Pogrom instytucji kulturalnych polskich
w Kownie za wiedzą komendanta mlastal
Według wiadomości, jakie na-

deszły do Wilna, pogrom instytucji
kulturalnych polskich odbył się w
dniu 20 b. m. za wiedzą komendanta
miasta Kowna, który zawiadomiony
telefonicznie о zamierzonych de-
monstracjach, nie wydał policji żad-
nego rozkazu niedopuszczenia do
ekscesów, Przeciwnie z zachowania
się policji trzeba wnioskować, że
rząd kowieński kazał tylko policji
być w reli obserwatorów. Tak np.
policja przyglądała się demolowaniu

ierni bezczynnie, mimo, iż w
pobliżu mieścił się policyjny poste-
runek, zaś cukiernia zajmowała lokal
przy jednej z głównych ulic. Po wy-
biciu szyb studenci weszli do śodka
i kazali muzyce grać litewskie pieśni
patrjotyczne. Jednocześnie demolo-
wali urządzenie cukierni, Panika
publiczności napełniającej lckal, by-
ła zrozumiała.

Następnie tłum demonstrantów
udał się na ul. Orzeszkowej Nr. 12,
gdzie mieszczą się polskie instytucje
kulturalne, Po bezskutecznych wy-
siłŁach zmierzających do wyłamania
drzwi irontowych, przystąpiono do
niszczenia lokalu od zewnątrz. Stu-
denci rzucali płyty betonowe z chod-
ników, kamienie, dragi drewniane i
t. d. Następnie tłum udał się pod
gmach gimnazjum polskiego na ul.
Lesnej. Tu dopiero kilku policjantów
wezwało tium do rozejścia się, co też
demonstranci bez protestu uczynili.
Nikogo z napastników jednak nie a-
resztowano i nie ustalono tożsamo-
ści ani jelnej osoby, biorącej udział

Perfidne stanowisko Litwy wobec kięski głodu
i epidemii tyfusu

Rząd litewski po przez swój
Czerwony Krzyż zwrócił się do Mię-
dzynarodowego Czerwonego Krzyża
w Genewie z propozycją przyjście z
pomocą iinansową i sanitarną bra-
ciom Litwinom, dotkniętym klęską
głodu i epidemją tyiusu w Wileń-
szczyźnie. Litewski Czerwony Krzyż
prosi o wskazanie sposobu udzielenia
tej pomocy ludności litewskiej w Wi-
leńszczyźnie.

Nie potrzebujemy dodawać, że
nieproszona pomoc litewska niema|
nic wspólnego z uczuciem ludzkości. Litwini nie zostali objęci epidemją
Litwinom nie chodzi wcale o dopo-
możenie głodującym lub

Litwini wiieńscy oficjalnie nie chcą inter-

wobec rodzin polskich za nauczanie _ Zebrani w dniu 26 Intego 1934r, Pola-
w domu dzieci w języku ojczystym. cy 2 Litwy pochodzący i z nią ściśłemi wię-

W. czasie dyskusji wyłoniłą się zami przeszłości własnej złączeni, tu, w

kwestja utworzenia komitetu pomo- Polsce w Związku Polaków Ziemi Kowień-
cy finansowej ludności polskiej, do- skiej w Wilnie zrzeszeni, wobec ostatnich
prowadzonej represjami ekonomicz- represyj antypolskich w Litwie jednogłośnie:
nemi niemal do żebraczego kija. | 1) wyrażają swešlębokie oburzenie na

Zorganizowanie tej akcji powie- kierownicze władze litewskie, które swą

rzenc Zarządowi Związku Kownian. antypolską polityką wzniecają nienawiść do
wreszcie przyjęto ludności polskiej w Litwie i rozpalają za-

|rzewie walk bratobójczych;

2) wyrażają swą cześć i uznanie dla

tych rodaków w Litwie, którzy, pełni samo-

zaparcia i poświęcenia, niosą sztandar oświa

ty i kultury polskiej wśród szerokich warstw

ludności polskiej w Litwie i którzy w imię
tej idei cierpią prześladowania ze strony
zaślepionego szowinizmu litewskiego;

3) nawołują rodaków swoich, a przede-

Jednomyślnie
rezolucję następującą:

w akcji pogromowej.
Straty, wynikłe wskutek demo-

lowania lokalu kawiarni Perkow-|wszystkiem młodzież w Litwie do poważnej,

skiego oceniła policja przyspisywas | wytrwatej i systematycznej obrony swych
niu protokółu na sumę ok. 10 tys.li- praw kulturalnych, gospodarczych i poli-
tów. Zaznaczyć należy, że dyrekcja tycznych, dając w ten sposób dowód, że
Polskiego T-wa Drobnego Kredytu w element polski w Litwie był, jest i będzie,
Kownie na wiadomość 0 wiecu stu-|i że z nim liczyć się należy;

dentów już o godz. 9 wiecz, zwróciła 4) zwracają się do Rządu Najjaśniejszej
się do policji z prośbą o ochronę lo- |Rzeczypospolitej Polskiej z gorącą prośbą,
kali polskich instytucyj kuliuralnych.|aby raczył nie zaniedbać żadnych będących
Na podstawie doświadczenia można w jego posiadaniu środków celem udzielenia
było bowiem przewidywać, że wiec|pomocy i ulżenia ciężkiej niedoli Polaków—
zakończy się pogromem polskich obywateli Republiki Litewskiej, oraz aby
instytucyj. Policja przysłałą tylko |zechciał zastosować właściwe przeciwdzia-
jednego pesterunkowego pod gmachłanie, mogące los Polaków w Litwie na na-
Polskiego T-wa Drobnego Kredytu. leżne im z prawai historji tory skierować.
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406 rybaków na bryle
.

lodowej.
MOSKWA (Pat.) Na morzu Kas-

pijskiem oderwała sę od brzegu
olbrzymia bryła lodowa, unosząc
400 rybaków i 190 koni. Za odda-
lającą się od brzegu krą wyleciał
samolot ze środkami żywności i le-
karstwami. Samolot ten wskazywać
będzie również drogę łamaczowi
lodów, które śpieszą z pomocą nie-
szczęśliwym rybakom.

Katastrofa lotnicza.
PARYZ (Pat.) Dziś ponad miej-

scowością Monthery w czasie lotów
akrobatycznych wydarzyła się kata-
strofa. Mianowicie, na wysokości
800 m. ponad ziemią zderzyły się
dwa samoloty wojskowe. Jeden z
lotników wyskoczył z aparatu ze
spadochronem, jednak spadochron
nie rozwinął się. Pod gruzami apa
ratu obaj lotnicy ponieśli śmierć.
Sledztwem, mającem na celu usta-
lenie przyczyn katastrofy, kieruje
osobiście gen. Denain.
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leczenie wygasa.

Inne lokale polskie nie zostały przez
policję zabezpieczone.

Jak wynika z powyższych szcze-
gółów, ogioszony 22 lutego komuni-
kat prezesa Związku Litewskich Or-
ganizacyj Akademickich p. Racevi-
cza, uważający opisane wybryki za
dzieio motiochu ulicznego, a nie stu-
dentów, nie odpowiada rzeczywi-
stości, Nie jest oczywiście wykluczo-
ne, że do tłumu studentów przyłą-
czyly się również męty uliczne, Za-
sadniczo jednak akcję pogromową
przeprowadzali studenci. +

Nazajutrz po opisanych wypad-
kach zdarzyło się parokrotnie, że
idących na wykłady studentów-Po-
1акбм, zaczepiano i turbowano. W
związku z term Stowarzyszenie Stu-
dentów - Polaków uniwersytetu ko-
wieńskiego wezwało koleżanki, by
wstrzymały się czasowo od chodze-
nia na wykłady.

w Wileńszczyźnie.
chorych. Jest to najnieuczciwsze w
świecie wykorzystywanie biedy
ludzkiej i choroby dla celów poli-
tycznych. Litwini chcą przez to po-
kazać po pierwsze, że w Wileń-
szczyźnie są zamieszkali sami Litwi-
ni, a po drugie jeszcze raz wysunąć
na forum międzynarodowe  kwestję
wileńską.

Wiadomo przecież wszystkim,
znającym nasz kraj, że w rejonach
dotkniętych klęską nieurodzaju nie-
ma zupełnie Litwinów jak również

tyiusu plamistego, która zresztą już

WARSZAWA. Pat. — W dniu 26
b. m. Senat przystąpił do obrad
nad preliminarzem budżetowym na
tok 34--35. Na posiedzenie przybył
rząd in corpore z p. prezesem Ra-
dy Ministrów Jedrzejewiczem na
czele, prezes N. I K. dr. Jakób
Krzemieński, wiceministrowie, dy-
rektorzy departamentów i wyżsi u-
rzędnicy.

Sprawozdawca generalny sen.
Szarski (BBWR) zaznaczył że w po-
równaniu do mocarstwowej roli, ja=
ką odgrywa nasze państwo, jego
rola gospodarcza jest jeszcze nie-
znaczna i może dlatego ta skromna
forma naszego gospodarstwa ochro-
niła nas przed gwałtownemi skutka-
mi przesilenia(?) Ponadto świadoma
swych celów i z żelazną konsek-
wencją dążąca do ich osiądnięcia
władza państwowa jestitym pierw-
szym czynnikiem, który nas wypro-
wadza z dotychczasowego labirynta.

Wizyta polskiej

GDYNIA. Rozeszły się tutaj po-
głoski, że niebawem nastąpi wizyta
polskiej floty wojennej w Leningra-
dzie.

Chociaż termin wizyty nie jest
jeszcze ustalony, przypuszczają, że

RYGA. (Pat). Łotewski prezes ra-
dy ministrów Blodniek wygłosił wczo 

wenjować w Kownie. Lepiej robić to po cichu
„Vilniaus Rytojus"* w artykule p. Litwie, potem znów w Polsce i t. d,

t. „O ostatnich wypadkach” bagate-
lizuje aresztowania jakie miały miej-
sce na Litwie względem nauczycieli
polskich i wypowiada się przeciw
polityce zemsty, gdyż doprowadziła-
by ona do absurdu, albowiem po re-
torsyjnych aresztowaniach Litwinów
w Polsce w myśl tej polityki winne
by nastąpić e aresztowania na

"co prowadzi do absurdu, Pismo rów-
nież wypowiada się przeciw zwróce-
niu się do Litwinów na Litwie z
prośbą o wstawiennictwo. „Nie mo-
żemy tego uczynić, gdyž pokazali-
byśmy przez to, że szukamy pomocy
u obcych i moglibyśmy za to być
,ęskarżeni”, Jest to zresztą niemo-
ralne,

Znowu wysiedlenia = Litwy,
Z granic Litwy

wysiedlonc 46-letniego Władysława

 

koło Porzecza Kotowicza, z Szawel. Powód wy-|

WAZY FZP POKER TZW ZEDO

KLUB NARODOWY
w niedzielę dnia 4 marca o godz. 5-ej wiecz. w sall własnej przy

ul. Orzeszkowej 11

Prof. WACŁAW KOMARNICKI
wygłosi odczyt p. t.:

Przesilenie Konstytucyjne we Francji.
Karty wstępu wydaje Sekretarjat codziennie za opłatą 49 groszy.

siedlenia — nielojalność państwowa. 'że na akademii

raj na kongresie partji kolonistów
mowę, w której poruszył m. in. spra-
jwę związku państw bałtyckich. Mi-!
nister ma nadzieję, że stworzenie
związku bałtyckiego jest kwestją
nie lat, ale krótkiego czasu, jak rów-
nież żywi nadzieję, że związek ten
obejmie Finlandję i Szwecję. W ten
sposób państwa bałtyckie stałyby
się ośrodkiem bloku, zapewniające-
go pokój nad brzegami Bałtyku. W
dalszym ciągu premjer zaznaczył, że
„wszelkie wersje 0 jakichś niebez-
ipieczeństwach, grożących ze Wscho
|du lub Zachodu uważa za bezpod-
|stawne.

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą,
urządzonej z okazji

święta estońskiego, szereg działaczy

dwa przedstawienia($odz.18i 20).:

bai an iia TNTAIKO EATON iki ia NIKE

Senat obraduje nad budžetem.
Obok stabilizacji politycznej stabill-
zuje się i życie gospodarcze,
W dyskusji pierwszy przemawiał

senator Głąbiński (Klub Narodowy),
który zajął wobec budżetu stano-
wisko negatywne, twierdząc, że
rząd nie liczy się z możliwościami
gospodarczemi społeczeństwa. Mów-
ca wypowiedział się za polityką na-
rodową.

Senator Woźnicki (stronnictwo
ludowe) omawiając sprawę budżetu,
zarzucił zbytni pośpiech prac obu
izb nad uchwaleniem budżetu.
W dalszej dyskusji przemawiali:

senatorka Kluszyńska z PPS, sena-
tor Pant z klubu niemieckiego, se-

skiego, senator Michejda z NPR,
którzy poddawali krytyce politykę
gospodarczą rządu.

nat przystąpi do dyskusji szczegó 
Źwiązek państw

lowej.

 

floty wojennej w
Leningradzie?

„przypadnie ona w kwietniu, tak,
ażeby flota sowiecka, która rewizy-|

XII SZOPKA

zagranicą 8 zł.

MOSKWA. (Pat).
rokowań o sprzedaż kolei wschod-
nio-chińskiej według zgodnych do-
niesień sowieckich i japońskich, na-
stąpić ma w połowie marca w Tokio.
Sowiecki dyrektor kolei Rudyj mia-
nował następców na miejsce zwol-|
nionych z więzienia 6 wyższych u-|

LEWICA FRANCU
PARYŻ. (Pat). Na ulicachPary-;

ża i miast prowincjonalnych wkazały
się olbrzymie plakaty, podpisane!
przez 214 deputowanych lewico-|
wych. Odezwa, zatytułowana: „De-|

Wznowienie

PARYŻ. (Pat). „La
zwraca uwagę na fakt, że radca
Pronce w dniu, w którym dokonano
ną nim morderstwa, zaraz po wyj-
šciu z domu telefonował, iż przez o-
myłkę zamiast ważnych papierów
wziął inne. Wynikałoby z tego —
pisze dziennik — że ważne akta, t.
zn. dokumenty, dotyczące 'sprawy
Stawiskiego, pozostały w mieszka-

LONDYN Pat. „Evening News”
zamieszcza wywiaa, uzyskany od
kanclerza Dolifussa. Kanclerz Doll-
fuss oświadczył m. in., że zarządził
wzmocnienie wojsk wzdłuż granicy
niemieckiej. Kanclerz Dolifuss pod-
kreślił, że utrzymuje się pogłoska,
jakoby blisko 10 tys. t. zw. legjoni
stów austrjackich w Niemczech go-
towych było do wkroczenia do Au-
strji. Najlepszym środkiem przeto,
oświadczył kanclerz Dollfuss, aby
odwieść tych legjonistów od tego
rodzaju zwatjowanych awantur jest
być przygotowanym na wszelkie
wypadki. Dla zapytanie, czy prawdą
jest, że Włochy koncentrują wojska 

PARYŻ. (Pat). „L'Intrasigeant"
omawia odbyte'w Wiedniu za zgodą
(kanclerza. Dollfussą _ manifestacje

' chu tego nie należy lekceważyć, Po-
'wołując się na źródła węgierskie,|
dziennik twierdzi, że kanclerz Doll-

Na jutrzejszem posiedzeniu se: fuss uzgodnił z księciem Starltem- |czas
|bergiem, przywódcą Heimwehry,
|poglądy w sprawie przywrócenia
praw Habsburgów. Arcyksiążę Ot-

Prądy monarchistyczne w.Austrji.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 86,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 85 ar, za
tekstem (10 lamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenie
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 2$ proc. drożej. Terminy

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

 

Czy rokowania sowiecko-japońskie
zostaną wznowione?

rzędników, którzy w najbliższym
czasie mają powrócić do Z. $. $. К
„Prawda* podkreśla z całym naci-
skiem, że Źwiązek Sowietów nie do-
puści do najmniejszego uszczuplenia
swych praw, dopóki nie nastąpi akt
sprzedaży kolei i dopóki jest jej
prawym właścicielem.

SKA WARCHOGLI.
mokracja w _ niebezpieczeństwie”
wzywa wyborców do organizowania
obrony zogrożonego ustroju 'repu-
blikańskiego.

Tajemnica morderstwa Prince'a.
Libertė“ i niu Prince'a w Paryżu. Tymczasem

dokumenty, które po śmierci Prin-
ce'ą rodzina zmarłego wręczyło wła-
|dzom sądowym, nie ' zawierają ani
|jednego papieru w sprawie Štawi-
skiego. „Libertć”* wyprowadza stąd
|wniosek, że akta Stawiskiego zginę-
„ły z mieszkania Prince'a w Paryżu i
| domaga się wszczęcia natychmia-
'stowego dochodzenia w tej sprawie.

W obronie niezależności Austcjji.
i eskadry lotnicze w pobliżu grani-
cy austrjackiej, aby ją przekroczyć
w chwili. napaści na Austrję, kan-
clerz Dollfuss odpowiedział, że,
aczkolwiek nie posiada w tej mie-
rze informacyj, to jednak jest go-
tów przypuszczać, że, jeśli jakieś.
obce siły wkroczą do Austirji,
to nie będą jedynemi siłami, ja-
kie puszczone zostaną w. ruch.

Dziennik „Evening Standard"
stwierdza rówaież ogólne przypusz-
czenie, że Włochy są bezwzgięd-
nie zdecydowane wysłać wojska
do Austrji, w razie gdyby hitie-
rowcy pianowali zamach stanu. 
ton Habsburg może liczyć ponadto,
'na serdeczne przyjęcie w. szerokich
|kołach  austrjackich. . Restauracja

nator Horbaczewski z klubu ukraiń-. monarchistyczne i wnioskuje, że ru-|monarchji austrjackiej byłaby nie-
(zaópiwia przychylnie przyjęta przez
| Włochy. Byłoby. to zwycięstwem
|polityki Mussoliniego, który wten-

uzyskałby _zrównoważenie
wpływów . Małej Ententy i Ententy
bałkańskiej w Europie Centralnej.

Ustąpienie ambasadora |
angielskiego w Paryżu.

LONDYN. (Pat), Ustąpienie obec- Paryżem a Londynem. Lord Tyrrell
tować następnie będzie Polskę, mo-, Teśo ambasadora w Paryżu lorda uchodził za najbardziej frankotilsko.
gła wziąć udział w polskiem święcie
narodowem w dniu 3 maja br.

als
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ałtyckich.
politycznych Litwy wygłosiło mowy,
wypowiadające się za stworzeniem
„bloku bałtyckiego. Min. Zaunius po-
„wiedział m. in., że rząd litewski sta-
ra się usunąć wszelkie. przeszkody,
utrudniające stworzenie tego związ-
ku. Jeżeli do chwili obecnej — mó-
wił minister — unikano wyraźnej
deklaracji w tej sprawie, to bynaj-
mniej nie znaczy to,
prowadzić politykę nie bałtycką,

Za koniecznością stworzenia
związku bałtyckiego wypowiedział
się również b. min. Wilejszys oraz
rektor uniwersytetu kowieńskiego
Remeris, który zaznaczył, żepolska
polityka stała się dziś bardzo aktyw-
na. Jest nadzieja, że Polska spróbuje
również zlikwidować swe nieporo-
zumienia z Litwą.

 

CZY PAKT O NIEAGRESJI
między Niemcami a Czechosłowacją dojdzie do skutku?

PRAGA Pat.
komentując wiadomość jednej z
agencyj prasowych, jakoby Niemcy
miały zaproponować Czechosłowacji
zawarcie paktu о nieagresji na
wzór paktu, zawartego z Polską,
stwierdzają, , że oficjalne czynniki
praskie nie wiedzą nic o tego ro-
dzaju propozycji. Zdaniem pisma,
można przypuszczać, że Berlin nosi

„Lidove Noviny*”, [się z podobnym zamiarem. Stano-
wisko Czechosłowacji jest w danej
sprawie znane. Nie odrzuca ona
zasadniczo żadnych rokowań, które
mogłyby się przyczynić do porozu-
mienia międzynarodowego i do
wzajemnego pokoju, dlatego też
z natury rzeczy Czechosłowacja nie
odrzuciłaby ewentuslnej propozycji

że Litwa chce!

| Tyrrella odbije się ną układzie sto-
sunków dyplomatycznych między

 

Biionu także mniej!
Równocześnie ze spadkiem obie-

śu banknotów nastąpi w drugiej de
„kadzie lutego spadek obiegu bilot.u.
i Obieg bilonu wynosił na dzień 20
| bm. 320.3 milj. złotych, w czem mo-
net srebrnych było na sumę 2403
imilj. zł, a niklowych i bronzowych
na sumę 80 milj. złotych. W; porów-
maniu Zz poprzednią dekadą obieg h:
lonu zmniejsżył się o 16,1 milj. zło-

: tych.

Lody na Wiśle ruszają
Centralne Biuro" Hydrograficzne

Dyrekcji Dróg Wodnych otrzymało
z całego kraju meldunki, iż wzrost
temperatury spowodował ruszenie
się lodów na rzekach polskich, Sply-
nęty już częściowo lody na Wiśle w
górnym biegu.
Pod Nieszawą na skutek ruszania

lodów utworzył się 4-kilometrowy
zator, który narazie jeszcze nie za-
graża bezpieczeństwu. Odwilż syg-
nalizowana jest również. na dopły
wach górskich, m. in. ruszyć miała
Wisłoka.

Na Wiśle pod Warsazwą zaobser-
wowano w ciągu ostatniej doby pę-
kanie lodów spowodu nagłego top-
nienia powłoki lodowej.
оао КЕаальО к РАВа Аа

 
łaby oczywiście z tojataų Rorias-
kwencją wszystkie zobowiązania,
jakie nakłada na nią jpakt Małej
Ententy, sojusz z Francją iwier- Berlina. Czechosłowacja zachow-a ność zasadzie Ligi Narodów.

skiej służby lyplomatycznej.

 

„usposobionego reprezentanta brytyj-

 

Zwyrodniałymorderca
przed sądem doraźnym.
LWOW. Pat,.— Dziś przed sądem.

derażnym — rozpoczął sią proces
przeciwko 44-letniemu Hieronimowi
Cybuiskiemu, piekarzowi z zawodu,
ostatnio właścicielowi budki z wy-.
robami tytuniowemi, który w wyra-.
finowany sposób zabił z 3 na 4 b.
m. Emilję Scheffównę, a następnie
poćwiartował trupa, rozrzuciwszy
części zmarłej w różnych punktach
miasta. Na dzisiejszej rozprawie
odczytano akt oskarżenia, poczem
przewodniczący zarządził tajnošė
rozprawy. Wyrok spodziewany jest
jutro,

WYSZŁA Z DRUKU |,

DrogaKrzyżowu
czyli

STACJE MĘKI PAŃSKIEJ |
z Litanją Ё

do Matki Boskiej Bolesnej. ze

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

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich księ-"|
garniach i przy kościołach. --].

28 str. druku. ' Cena 20 gr
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Dwa wypadki ostatnie skompli-

kowały sytiiację na Dalekim Wscno-

dzie; zamierzenia Mandżukuo przy-

wiaszczenia drogi żelaznej, do któ-

rej Sewiety mają prawo i poparcie

przez Stany Zjednoczone. Copraw*

da iakty te śą logiczną konsekwencją

polityki azjatyckiej Japonji, Rosji i

Ameryki Japonja z powodu prze-

ludnienia swego kraju pragnie roz-

szerzyć swe wpływy ekonomiczne

na rynki chińskie i wytworzyć na

kontynencie sytuację miuiiarną, któ-

raby podmiosia jej potęgę deiensyw-

ną. Stany 4jednoczone dzisiaj bar-

dziej niz kiedykolwiek pragną u-

trzymać rynki już zdobyte i dlatego

mie chcą dopuścić, by inny uaród

konirolowai Facyiik i jego drogi
hanaiowe. Sowiety, idąc po linji po-

liryki carskiej w Azji, niepokoją się

© los swych prowincji nadmorskich i

ich powiawę Wiadywostok. !

Myslarczy spojrzęso na Mapę, by

zrożuuuęc, żę z cawilą, gay Japonja

posiąuzie drogę żelazną, iączącą Dy-

werję Z WiaGyWwOSIOKIENI, ZUODYCIE

psiainiego będzie dziecianą gią i

coimięcie się Iosji do jeziora Bajsai-

skiego nastąpi już tylko JaKO IOgiCZ-

ne uastępstiwo wypaasow. Upecnie

Kosja nie moze sowie pozwoić na

luksus wojny z Japonją. Uznanie

Sowietow przez Diany Łjednoczone

jest jakby zavezpieczemem od wal-

ki, któravy SIĘ bsaoOBCŁyiA większą

kięską niz w roku iyvo. Natomiast

niema sporów terytorjalnyća między

Japonją i Dtananu  Łyeunoczonejmi,

rozwija się tu walka wyiącznie na

gruncie ekonomicznym. Ale z kaž-

aym diuem staje SIĘ опа сотай cięž-|

szą, tembaraziej, ze przewaga idzie

w  kiefunsu Japonj. MWaszyngion

marzucH juz odaawana swą politykę

„arżwr orwartyca' w Chinach r u-

zmauie tego stanowiska u mocarstw.

(Fo vez me od dzisiaj powstał stan

niepokoju między Japoują i Amery-

ką; Jeszcze w 1902 roku prezydeni

Kooseveit; który się zaołiarowai

wówczas jako pośrednik w zatar-

gu muięazy Kosją 1 Japonją, oświad-

czyi, ze era Uceanu opokojnego DĘ-

dzie nowem dzieśem w historji ludz-

kosci 1, że supremacja wtej CZĘŚCI

świata 'naieżeć do Stanow

4ycanoczonych Wi 1914 roku został

dzie jestdianichkorzystnaiopiera
Amerykame mogli iatwo zdobywać

rymki cninskie, Wi 1921 roku polity-

ka amerykańska może się pocnwalić

ślikcesem na konterencji w Wa-

szyngionie, kiedy to zmusiia Japonję
do uznania: polityki „otwartyca

dtzwi, |tylko wciągu ostatnich lai

Japoma, ktorej cele polityczne i go-

spodarcze nie zmieńity się, pomimo

póozrów, mogła nastawić protiem na

swoją korzyść. Sytuacja w idanach
Zjeanoczonych, rozwoj przemysiu i

aeprecjacja pieniądza japońskiego,

рогмощу krajowi  Wscnodzącego

Monca nie tylko zaniepokoić Ame-

rysę,ale również Angiję w indjach i

Hoianaję w Jawie. Dyiuacja ekono-

miczna vaponji na Daiekim Wscho-

pozorów, mogia nastawić problem na

ię na sytuacji strategicznej rówmeż

pomyśinej, bwa kraje — Kosja i Dia-

uy  Łjeanoczone Są zagrożone

: i  japońskiemi, jeden z

puwkiu widzenia nuiiarnego, drugi

— ekonomicznego. le awa kraje

rozpoczęty z sobą rozmowy. Koz-

way jika jest sytuacja siralegicz-

na brzegow Vacyliku

Koniikt zbrojny między Stana-

mi Zjeanoczonemi i Japonją rozwi-

nąfby się giownie na morzu. Budowa

kanaiuw Panamskiego nastąpila, by

dać Stanom Zjednoczonym korzysi-

mą: sytuację. Tea: kanat skrócił dro-

& z Atlantyku do Pacyfiku i czas

podróży © 20 dni, Udział Stanow

Zjednoczonych w. wojnie światowej

byś wywołany między innemi chęcią
izolowania politycznego Japonji na

konierencji w Waszyngtonie przez

obalenie sojuszu: angieisko-japoń-

skiego: Mimo: te wszystkie plusy 0-

siąśnięte, sytuacja: Ameryki nie jest
pozbawioną: punketów słabych. Stro-

naamerykańska: Pacyfiku ma trzy

główne podstawy morskie Puget

Sund; Sam Francisko“ i Port San

Diego; oddalenie ich: od Japonji wy-

nost4500mil, od Filipinow (baza

ekonomiczno - strategiczna i poli-

tyczna dla zdobycia rynków  chiń-

skich). 7500Baza w e ia ge

ograticzny i róg Oceanuj

wciągu XX-go wieku została mocno

wyekwipowaną. Jest to pozycja de-

tensywna pi zej klasy, dle dy-

stans, który ją dzieli od Japonii,
iej jej zdolność ofensywną.

apomja może być mocną w deiensy-
wie, a Stany Zjednoczone nie mogą

j6j zaatakować wyłącznie siłami mor

iemi. Zazmaczymy, że: przygoto
wania Japoriji mają charakter poli-

tbyczmy i militarny. Jej położenie|

wyspiarskie, ograniczone bogactwa|

kopalniane zmuszają: do zdobywania

SPE podstaw terytorjalnych.
1 щр?-т cała polityka konty-

nentalna wad której. konsekwen-

SW upącja archipelagu Riu
ju w 1874 r., Formozy i Peskadoris
* 1895; protektorat narzucony
rei w 1905,jejaneksja o 1910r. i0-

statniedziełow Mandżurji; Pozostał

(ay.„dnnome, ynie, ha i Ol,
dzie Japonja zmuszona zająć Wła-
dywostok dla zabezpieczenia swych

tyłów. Naogół polityka morska Ja-

ponji pragnie z morza Japońskiego

Stworzyć morze wewnętrzne, które-

$o wszystkie wejścia będą zagro-

dzone. £ punktu widzenia deien-

sywnego pozycja Japonii jest wyjąt-

kowo mocna. Jeżeli porównamy il0-

ty amerykanską i japonską, to zoba-
czymy  wyzszość pierwszej pod
wzęgiędem toiiazu i uzbrojenia, nato-

miast jakość materjaiu, personelu i

meiod taktycznych jest jednakowa.

Doaać naiezy, że Stany Zjednoczone
z powodu aużej odlegiości od ich

bazy bęaą musiafy utrzymać linę

żywnosciuwą 1 w tym celu zaanga-

żowac część tloty, natomiast Japonja

bęazie mogia uruchomić wojskowo

cafą swą siię. Japonja będzie tylko

muaią trudności w dostawie tiocie
węgia i ropy. Jeżeli chodzi teraz o
roię sd lądowych, to Stany Zjeędno-
czone i Japonja mogtyby zmobilizo-
wac sity rowne. lyiko Japonja mu-
siaiaby część wojsk oderwać dla
narei, Manażurji i wysp t'ilipińskich.

okombinowana akcja si morskich i

iądowych amerykanskich mogiaby
być skierowana aioo przeciwko ian-

kowi poudniowemu, albo poinocne-

mu. Walka Stanow Zjednoczonych i
Japonji na terenie Syoerji i Man-
dżurji nie jest hipotezą, wypływającą
z bujnej imaginacji. Ameryka nie-
wątpiwie liczy się z taką ewentu-

alnoscią bardzo poważnie. MW! 1919

pragnęli Amerykanie otrzymać od

Aoiczaka poiwysep Kamczatkę. Ja-

ponski pisarz wojskowy Kaioto-Sato
w 1919 r. w „lokyo Asaki'* prze-
strzegał rodaków: „spójrzcie na ma-
pę, pisze, na położenie keiropawłow-

nad Facylikiem przejdzie caikowi-

cie w ręce Stanów Zjednoczonych'.

4reszą w razie zatargu Waszyngio-

nu z lokio dominja angieiskie рейа

przeciwko Japonj. Nie mówiliśmy

nie o roli Chim, Otóż obecnie ani
armja, ani ilota Chin nie może w

walce wziąć udziatu, kióryby zawa-

žyi na szali wypadków po jednej lub

drugiej stronie. Ale stanowisko Chin

nie byłoby obojętne. Przypuścić

można, że stanęiyby po stronie Sta-

nów Zjednoczonych, a za swą

neutralność wojskową kazałyby 60-
bie stronom wojującym drogo zapia-

cić. Trzeba wiedzieć, że pomimo za-

targu pomiędzy Chinami i Japonią,

stosunki dyplomatyczne i handlowe
między nimi a nawet objawy przy*

jaźni nie uiegły zmianie. Już taka

jest mentalnosć ludzi na Dalekim

Wschodzie. Lzy przyjdzie ten dzień,
gdy Stany Zjednoczone będą zmu-

szone siłą przeprowadzić zasadę „o-

twartych drzwi” dla rynków  chiń-

skich/ By zwyciężyć — musiałyby
uruchomić siiy morskie,

powietrzne i zawrzeć sojusz z Anślją,

jej Lominjami, z Rosją, a nawet

tranńcją.

kowyższy przegląd sytuacji, któ-
ry zaczerpuęlismy & „Кеуце des

Leux Mondes', nasuwa pytanie czy

rynki chinskie będą powodem nowej

wojny,
powazniejsze, niż ostatnia wojna

swiatowa/ Czy Amerykanie, którzy

uwazają,że, otwarie rynki na żóitym

kontyngencie są dla nich kwestją

życia i śmierci, zgodzą. się pozbyć

300 miljonow klijeniow na zawsze/
A może zechcą sobie przypomnieć

doktrynę Monroego, do ktorej Sta-

ny Zjednoczone mogłyby powrócić?

A tymczasem w świecie azjatyckim

istnieje silny prąd, który ma swój

wyraz w corocznym kongresie pan-

azjatyckim. Japończycy są gorliwy”

mi propagatorami tego ruchu.

marcu 1953 roku jenerał Araki, któ-
ry uchodzi za wcielenie duszy ja-

pońskiej, był obecny w Tokio na

inauguracji „Towarzystwa Wielkiej

lAzji'. Nie trudno więc sobie wy-
obrazić przyszły blok azjatycki, w

którym kierownikiem będzie Ja-

ponja, świadoma swej potęgi. Posta-

wią wówczas azjaci veto absolutne

wszelkim żądaniom obcym, bądź to

amerykańskim, bądźto europejskim.

Któż się ośmieli przeciwstawić po-

dobnej koalicji? Można się więc spo-

dziewać, że narody azjatyckie pew-

nego dnia zatrzasną drzwiami przed

rasą białą, W wieku XIX w wieku
postępu, Zachód narzucił Azji swą
lopiekę i prowadził ją nieraz mimo

jej woli na nowe drogi. ludzkości.

Czy wiek XX, wiek szybkości, który

pokonał przestrzenie, ujrzy para-

stawiający swym wczorajszym mi-

strzom barjery nie do pokonania,

aktualną kwestja wprowadzenia ży-
dów do Koła Polonistów studentów

U. S. B. Całaspa akademicka jest

z tego powodu wzburzona i zaniepo-

kojona. Wogóle Koło Polonistów od

czasu wieczoru literackiego, urzą-

Ko-|dzonego pod hasłem „dałoj z Sien-
kiewiczem“, stało się objektem

szczególnych zainteresowań. Jeżeli

jednak wypędzanie Sienkiewicza jest jeszcze port Władywostok; Rosja
Rboże go tak, by mógł sięAD a wypędzaniem proroka z własnej oj-

i Iw razie za- |czyzny, co niestety wszędzie się

ze Stanąmi Zjednoczonemi bę=! dzieje na' świecie, aco w tym wy*

DZIENNIE WILEŃSKI

2 prasy.
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ska; jeżeli iiota amerykańska urzą-,

dzi się w tym punkcie, 10 panowanie|

lądowe i

która muaiapy następstwa

doksalną wzajemność: żółty świał|

Znaczenie listu pasterskiego.
| Przed paru dniami zamieściliśmy
na łamach „Dziennika Wileńskiego”
„tekst Listu pasterskiego, zredagowa-
|nego i podpisanego przez cały ep'-
| skopat polski.

Uułos pasterski nie przebrzmiał.

ła mu obszerne artykuły.
Przedewszystkiem zasługuje nu

uwagę artykuł prof. Rybarskiegu,
prezesa klubu parlamentarnego
Stronnictwa Narodowego, zamiesz-
czony na łamach „Gazety Warszaw-
skiej“.

Słusznie pisze prof. Rybarski, iż
nie można listu pasterskiego ujmo-
wać z punktu widzenia partyjnego,
bo jeżeli nawet

„episkopat potępił ostro „Związek
pracy obywatelskiej kobiet” i „Legjon młó-

dych”, to dlatego, że te organizacje prowa-
dzą antykatolicką działalność. Kościół nie

mógł milczeć w tej sprawie, bo wchodzą tu
w grę wielkie dobra religji rzymsko-katolic-

kiej.

Najważniejszą jednak jest rzeczą, że

list pasterski daje pogląd na całe położenie
Polski, że oświetla je wszechstronnie z punk
tu widzenia Kościoła”.

To też na pierwszy plan wysu-
wają się przedewszystkiem  zagad-
nienia moralne. \

„Jeżeli się mówi, że przeżywamy obec-

nie „kryzys moralny”, to takie wyrażenie

jest za słabe. Widzimy poprostu wiele ob-
jawów rozprężenia moralnego. Dowodem

tego jest ogromny wzrost przestępczości, u-

padek elementarnych pojęć etycznych. Po-
spolite przestępstwa, karane przez kodeks

karny, znajdują apologentów i obrońców...

To, coby dawniej spotkało się z ostrą re-

presją społeczną, dzisiaj nie budzi wrażenia.

"W osiąganiu doraźnych celów życiowych

każdy środek uchodzi za dobry”.

Niepodobna jest rozdzielić mio-

 

'ralności prywatnej
politycznej.
j „Oszustwo polityczne jest także oszust-
wem. Może imponować tylko zwyrodnial-

com. Gdy się głosi zasadę, że w walce po-

litycznej każdy środek jest dobry, byle

swój cel osiągnął, to wówczas podkopuje

|się podstawy życia zbiorowego. Moralność
chrześcijańska wymaga od swoich wyznaw-
ców obrony własnych przekonań, nie po-
zwala robić z nich przedmiotu targu. Mo-
'ralńość chrześcijańska wymaga tego, by

walczyć o wyznawane zasady, by za nie

„cierpieć, a nie pozwala na brudny życiowy

| oportunizm.”

Miljony ludzi cierpi dziś nędzę.
Miljony ludzi zagrożone są w pod-
|stawach dotychczasowego swojego
e i nic dziwnego, że troska o byt

pochłania główną uwagę wielkich
mas narodu.

„Ale wszelkie wysiłki naprawy na nic

się nie zdadzą, jeżeli nie naprawi się pod-

staw moralnych życia zbiorowego, jeżeli

nie będzie w Polsce uczciwej atmosfery.

Narody, które przeżarł materjalizm, w

których idee moralne wyszły z obiegu, a

głównym motywem działania jest doraźna

korzyść, chęć użycia, egoizm życiowy, w

których szerzy się obojętność na wielkie

zagadnienia życia religijnego i narodowego,

te narody nie podniosą się z dzisiejszej

klęski gospodarczej. Przypomina to list
pasterski episkopatu i w tem właśnie wy-

raża się ogromna jego doniosłość.

Główne niebezpieczeństwo.
Również zasługuje na uwagę głos

katowickiej „Połonii”, która pod-
kreśla szczególnie ten ustęp listu
pasterskiego, w którym jest mowa 0
t. zw. relormie seksualnej.

Zdaniem autora artykułu w tem

jpniejscu list pasterski wskazuje głów-

ine niebezpieczeństwo, grożące na-

szemu życiu społecznemu.
„Na pierwszem miejscu wylicza t. zw.

reformę seksualną, dążącą do  zapewnie-

nia człowiekowi nieskrępowanej niczem

wolności w życiu płciowem i zasady te roz-

|powszechniane są w prasie, literaturze, w |

|książkach itp. Nazywamy te zgubne prądy

| dzisiaj w Polsce „Boyszewizmem” od na-

|zwiska głównego propagatora tych pomy-

słów, Boya - Żeleńskiego. Następnem złem,

„toczącem nasze zdrowie moralne, jest po-

| gańskie pojęcie rodziny, którą się pojmuję

jako instytucję, służącą dla wygody izado-

*wolenia małżonków. Dlatego też wyszydza

li zwalcza się chrześcijańskie małżeństwo i

odbiera mu się sakramentalny charakter.

„Ucieczka od małżeństwa, ucieczka od dziec-

|ka i ucieczka od wierności małżeńskiej sta+

nowią poważne niebezpieczeństwo dla na-

szego życia społecznego i państwowego.

| Jaknajostrzej zwraca się list pasterski prze-

|ciw t zw. krzewieniu świadomego macie-

| rzyństwa i w pierwszym rzędzie potępia

| Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet jako

propagatora tych zgubnych dla ducha chrze-

ścijańskiego i państwa zasad. To potępie-

nie tej organizacji a razem z nią wszystkich

organizacyj jej podległych, jak na Śląsku

 

 

LB sanacyjnych towarzystw Polek, odezwie się

i]

Żydzi w Kole Polonistów,
Jak nas informują, stała się padku można byłopołożyćna karb

młodzieńczych zapędów światobur-
| czych, to znowu ten nowy fakt, któr

|ту z obowiązku dziennikarskiego

notujemy, zdaje się wróżyć poważne

wstrząsy tej budowli, wznoszonej

przez szereg pokoleń. Sądzimy jed-

nak, że zdrowa myśl akademicka

nie dopuści do tego, ludzie złej woli

spotkają się z należytąodprawą.

(W. każdym razie czekamy wyjaśnie-

nia, czy ewentualnego sprostowania

|ze strony zarządu Kota Polonistėw.

od moralności|

zapewae głośnem echem w całym kraju,

szczególnie ze względu na wpływowe oso-

bistości w tej organizacji pracujące".

: Niezadowoleni.
Jasną jest rzeczą, że list paster-

ski nie mógł przypaść do gustu pra-
rzecz oczywista, bez echa. Więk-|sie sanacyjnej, ktora albo go prze-

szość dzienników: polskich poświęci-! milcza, albo pisze o nim, powiedzmy,

bez entuzjazmu.
Tak np. czytamy w „Expressie

Porannym”.
„W końcowej części Listu pasterskiego

mie bez zdziwienia odczytujemy słowa potę-

piające działalność takich instytucji, jak...

Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, po-

mówiony tu o „szkodliwy wpływ na

kształtowanie się rodziny polskiej i etyki

małżeńskiej" (!) й

W rzędzie organizacji potępionych zna-

lazł się również „Legjon Młodych”, który

jakoby „odrzuca chrześcijaństwo” (I), „pro-

paguje wolną miłość” (7) i „stoi na stanowi-

sku komunistycznem“ (I)

, Mamy tu niestety, do czynienia z rażą-

cą omylnością i nieznajomością działalno-

ści ideowej zarówno Związku Pracy Oby-

watelskiej Kobiet, jak i „Legjonu Mło-

dych”.

|

Wśród niezadowolonych znalazło
się także wileńskie „Słowo*, które

najpierw poddało list pasterski cen-

zurze, skreślając zeń ustępy, poświę-

cone działalności t. zw. „Pracy Oby-

watelskiej Kobiet", a następnie usi-

Ieje ten list uzupełnić domagając się,

by prócz „Legjonu Młodych" potę-

pione zostało także i „Odrodzenie'.
Pisaliśmy oto w „Słowie” bardzo czę-

sto, zwalczając „Legjon Młodych”, że nie-

moralne jest, że młodo-legjonista wygłasza

pewne hasła i głosi pewną propagandę, za

którą nie idzie dó więzienia, a Kapała, czy

jakiś tam żydek z Lidy, gdy popróbuje po-

wiedziec to samo, to idzie do więzienia.

Teraz możemy powiedzieć:

Dobrze jest, że Legjon Młodych został

potępiony przez xx. Biskupów. Należało się

to im. Ale byłoby niesprawiedliwe, aby

„Odrodzeniowiec', mówiący to samo, co

„Legjon Młodych”, nie był potępiony. (Za-

strzegam się odrazu, że piszę tylko o „Od-
rodzeniu” wileńskiem, 0 innych środowi-

skach tej nazwy nie mam żadnego pojęcia).

Zdaniem naszem, propaganda komuni-

styczna nie powinna mieć w Polsce żadnych

listow żelaznych, żadnych glejtow bezpie-

czeństwa, i takim glejtem bezpieczeństwa

nie powinien być ani okrzyk: „niech żyje

rząd i państwol* w ustach „Legjonu Mło-

dych”, ani wyrazy „wiara i kościół” w

ustach Odrodzeniowca, bo oczywista, że

komunizm ani z państwem polskiem, ani z
wiarą katolicką pogodzić się nie da.

„Cytujemy na ten raz „Słowo”'
(wbrew zwyczajowi) ponieważ <o
do oceny wileńskiego „Odrodzenia
całkowicie z autorem artykułu się
zgadzamy, jak również zgodzić się
musimy z tem, co pisze „Słowo nie-
co dalej w „zastrzeżeniu” do arty-
kułu. 0] deka

Żasirzeżenie pierwsze. Pisząc, że jeśli

źle jest, że młodo-legjonista nie jest kara-

ny za to, za co karany jest Kapała, to i

„Odrodzeniowiec“ nie powinien być nie po-

tępiany za to, za co potępiany jest „Legjon

Młodych', nie miałem na myśli stawiać ja-

kichkolwiek zarzutów listowi xx. Biskupów,

Nigdybym się zresztą nie ośmielił, Sformu-

wystosował do cesarza Wilhelma il list

treści następującej:

„Drogi kuzynie, groźba wojny,
może wybuchnąć między dwoma  mocar-

stwami, niepokoi mnie, jak łatwo zrozu-

miesz. Od 80 lat, do chwili utrwalenia nie-

podległości Belgji, kraj nasz przestrzegał

ściśle spełnienia swych zobowiązań  mię-

dzynarodowych częstokroć w

bardzo trudnych, a kanclerz Rzeszy ocenił

jak należy maszą bezstronność w r. 1870.

„Wasza Wysokość i rząd Rzeszy dali

przyjaźni, a osoby miarodajne zapewniały

nas, iż w razie nowego koniliktu neutral-

ność Belgji będzie uszanowana,

„Rozumiemy doskonale istnienie

jekcyj politycznych, sprzeciwiających

ogłoszeniu takiej deklaracji, nie

ob-
się

wątpimy

Zaniepokojenie w

Znany pisarz polityczny p. J. De-

lebecque pisze w „LAction Fran-
caise“ nr. 51:

„Naležy się obawiaė, že pakt

niemiecko-polski przypomni się nam

któregoś dnia, raczej bliskiego niż

dalekiego, w sposób, który wcale

nie będzie dla nas przyjemny.

Niemcy, rzecz jasna, nie  podpi-

sały żadnego nowego Locarna. Nie

poręczają one granicy polskiej, Ogra-

niczają się do uznania jej na prze-

ciąg lat dziesięciu A spodizewają

się, że tymczasem zajdą zmiany w

Europie. Kto wie, czy dla ostatecz-

rytarza i Górnego Sląska nie znaj-

dzie się monety zamiennej od strony

litej Ukrainy, która zawsze czarowa-

Ilła marszałka Pidsudskiego i kierow-
ników Polski dzisiejszej. Jakkolwiek

bądź, Hitler okazał swą wszechmoc,

porozumiewając się, bez drgnienia

oporu w Niemczech, z sąsiadką

wschodnią, Polską, czyli czyniąc to,
czego nie śmiałby uczynić żaden z
jego poprzedników. Zarazem zadał

nowy ciós powadze Ligi Narodów,

obchodząc się bez jej pośrednictwa.

Wreszcie, mimo pozornego spokoju
wkołąch politycznych w Paryżu,
zdołał wbić klin w nasz system so-
juszów z jednym z jego węzłów

tleryzowanej „Oberschl.
stimme' z dn. 22 b. m. ukazał się

dłuższy reportaż z życia „uchodźcze-
go obozu pracy' pod Bytomiem ną

terenie dawnego szybu ,WGerharda".

„O. V.* donosi, że władze nie-

mieckie po dojściu do władzy Hitle-
ra niechętnie przyglądały się znacz-

nemu przypływowi rzekomych „u-

chodźców memieckich z Polski. Do

obozu zgłaszali się ludzie, którzy o-

powiadali o stosunkach, panujących
w Polsce, niestworzone wprost rze-

czy, byleby ich tylko przyjmowano

do obozu i dawano zasiłki w gotówce

i naturze,
Od czasu jednak utworzenią tego

obozu — pisze „O. V.“ — na terenie

całego niemieckiego okręgu przemy-

sytuacjach

nam kilkakrotnie dowody swej sympatji i

nego załatwienia sprawy t. zw. Ko-,

1-go sierpnia 1914 roku król Albert I jednak, iż uczucia i intencje potężnego Im-

|perjum, którego losy dzierży Jego Wyso-

|kość w swojem ręku, nie uległy pod tym

| - „Pokrewieństwo i przyjaźń, które łą-
czą blisko nasze rodziny, skioniły mnie do

napisania listu i do prośby, abyś zechciał w

tej groźnej chwili ponowić i potwierdzić

wyraz życzliwości w stosunku do. mego

kraju”,

List króla Alberta nie pozostawiał żad-

nej wątpliwości co do intencji utrzymania

neutralności Belgji w możliwym  zatargu

wojennym.

Odpowiedź, na którą czekał król Belgji,

miała rozproszyć jego wątpliwości co do

zachowania się Niemiec w razie wojny. 2-$o

sierpnia wątpliwości te były już rozproszo-

Wojska niemieckie wkroczyły do

która | względem żadnej przemianie.

ne...

Beigji.

e Francji
ukiadem niemiecko-polskim.

„istotnych,
| — Chciano wyjaśnić ten zwrot przez

wę zat „tendencje płk. Becka, a

mianowicie przez pewnego rodzaju
wzajemne uznanie, lub nawet sym-
patję wzajemną  nacjonal-socjaliz-
mem niemieckim a polskiemi rząda-
mi dyktatorskiemi, Są to względy
uboczne i dodatkowe. Jeśli Polska
pojednała się, przynajmniej tymcza-

sowo, z Niemcami i pozostawiła im
wolne ręce do działania w inną
stronę, są to skutki opiakanej poli-
tyki brianda i jego godnych nasięp-
ców. puszczają nas, ponieważ sa-
miśmy się opuścili.

|  Oddawna już słabość nasza wo-
„bec corąz to rosnących żądań i rosz-
cżeń Niemiec miepokoiła Polskę i
podkopywała głucho związek tak
|naturainy i wynikający z samej ma-
py. Podpisanie paktu czterech było
jostatnią kroplą, która przepełniła
dzban. Powie ktoś, że ci ludzie w
Polsce, którzy pragnęli zmiany fron-
tu obecnie dokonanej, skwapliwie
pochwycili ten pretekst, być może,
ale lepiej było im go nie dawać..."

Uwagi te, skierowane przeciwko
polityce francuskiej, zawierają jed-
nak także bardzo niepokojący po-
gląd na obecną politykę polską.

 

Niemcy wreszcie się przyznali...
W! wychodzącej w Gliwicach zhi-„„uchodźcy” niemieccy z Polski, któ-

Volks- rych „O. V.' obdarza epitetami, jak

| ztodzieje, oszuści, indywidua ciemne

|itp., a którzy uciekli z Polski do
Niemiec przed karzącą ręką spra-

wiedliwości.

Wobec powyższego w ostatnim

czasie przedsięwzięto w stosunku do

tych „męczenników* sprawy niem.

bardzo radykalne środki, odebrano

im mianowicie zasiłki gotówkowe i

kazano im za utrzymanie ciężko

pracować, Wl<ońcu okazało się, że

zaledwie kilkudziesięciu z pośród

kilkuset uchodźców poddało się no-

wemu rygorowi, reszta: zaś „zwiała”

z obozu, „uchodząc” z powrotem do

Polski.
Przypominamy, że z początkiem

ub. roku Niemcy po tamtej stronie słowego wzmogły się wypadki kra-
,dzieży, napadów i oszustw w za-
'straszający sposób. Zwrócono zatem
uwagę specjalną na uchodźców”.
|Po pewnym czasie ustalono urzędo-
|wo, że w 60 proc. wypadków głów-

łowanie powyższe jest tylko formą dia-
lektyczną, niczem więcej. Rozumiem prze-
cież dobrze, że,xx. Biskupi polscy nie mogą
się každem wileńskiem „Odrodzeniem'” zaj-

mować. 1

granicy przyjmowali „uchodźców”

(czytaj „bandytów, złodziei”) orkie-

strami, oprowadzając ich po naj-

ruchliwszych punktach Bytomia i

I Gliwie jako „męczenników sprawy

niemieckiej, Obecnie. jednak wszyst-

w takim razie ten, nie podlegający
krytyce list, najpierw się obcięło o,
„Pracę Obywatelską Kobiet”, a po-|
lem uzupełniło „Odrodzeniem”.

Rekord biurokracji
I to nie u nas!

ko, nie bez domieszki ironji,

zwykły wyczyn
władz policyjnych miasta Dunkierki,

mu pracownikowi i tramwajowemu

sposób przypomnieć, by kiedykol-
wiek dopuścił się jakiegoś wykro-
czenia, udał się na posterunek poli-
cyjny, celem wyjaśnienia sprawy.
Tu okazało się, że został on skazany
przed 31 laty, jako 14-letni chłopiec,
za drobne przekroczenie przepisów
administracyjnych na zapłacenie ka-
ry w wysokości 1 franka. Suma ta
wzrosła tytułem procentów za zwło-
kę i kosztów do wysokości franków
7.25, Obywatel odwołał się do de-
cyzji sądu, którego wyrok w. tej nie-
zwykłej sprawie oczekiwany jest ze
zrozumiałem zainteresowaniem.

Jakże na tle tego osamotnienia
wyślądają owe dążenia do przywile-
jówi „przenikanie do. łona naro-
dėw“, o ktėrem pisaliśmy wczoraj?

Dr. J. Gotlib na tle stosuūnkėw w
Austrji wyjaśnia w „Hajncie”, jakie
znaczenie ma dla polityki żydowskiej
porażka socjalistów:

„Upada jedna z najsilniejszych twierdz

marksizmu w Europie... Świadomość klaso-
wa proletarjatu austrjackiego nie wytrzy-
mała burzy narodowych ruchów. Młodzież
odpadła. Szerokie masy zobojętniały i o-
statni wierni wyznawcy raligji marksow- 
Zrozumieć jednak możemy, poco nymi „bohaterami”* tych spraw byli

150
Prasa francuska omawia  szero-|związków ziemian przewodniczył ks.

| nie- | Zdzisław Lubomirski.
biurokratyczny |

które przesłały pewnemu 45-letnie-:oraz projekt przymusowej organi-

mandat karnynafr. 7.25. Ponieważ, W dyskusji liczni mówcy wypowie-
pracownik nie mógł sobie w żaden| dzieli się przeciw projektowi.

 

ŻYDOSTWO OSAMOTNIONE.

ko się wydało.

ARENA STI Ei et AT L ADDS SDAS VISKAS

Rada naczelna Pioces żony b. posła Kiernika.
organizacyj ziemiańskich, W Sądzie Okręgowym rozpatry-

Dnia 24 bm. obradowała w War- |wany był w czwartek proces żonyb.

szawie rada naczelna organizacyj|posła Kiernika, przeciwko zajęciu

ziemiańskich z całego kraju. Obra*'jej ruchomości, dokonanemu przeż

dom, w których uczestniczyło około komornika sądowego dlą zabezpie-

przedstawicieli  dzieinicowych czenia kasztów procesu brzeskiego,

na których zapłatę został skazany b.

poseł Kiernik w wysokości 2.180 zł.

Zastępca p. Kiernikowej adwokat

Chraurski domagał się wyłączenia

zajętych ruchomości, jako nale-

rolnych. żących do żony oskarżonego. Sąd

nakazał dla zbadania sprawy prze-

"słuchanie w drodze rekwizycji szere-

gu świadków.

Zgnife jaja

 
Przedmiotem narad były aktual-

ne kwestje socjalne i podatkowe,

zacji zbytu produktów

bezczejńnoŚĆ
żydowskiego malarza.

Dochodzenia w sprawie wysta-
wy obrazów zjowsldaca kal na scenie „Colosseum".
Arona Kutermanna, o czem pisaliś-| Wie czwartek wieczorem podczas

my przed paru dniami zostały ukoń- rewji w kinie „Colosseum” w War-

czone. Z zakwestjonowanych 42 o- szawie doszło do manifestacyj anty”

brazów zwrócono 35. | żydowskich. Mianowicie nieznani

Za niecenzuralne uznano sieden: sprawcy obrzucili zśniłemi jajami
i skierowano sprawę do prokuratury scenę w chwili gdy odegrano sketsch

o wystawienie siedmiu obrazów, za- szkalujący polskie sądownictwo oraz

wierających obrazę godła państwo- przedstawiający jako „bohatera“

wego albo też obrażających moral- żyda, który uwiódł służącą Polkę.

ność publiczną: |Jednocześnie na widowni powstał
,niestychany tumult.

Przedstawienie przerwano.
—

Latruńniaj pracownika Polaka.
$ekcja Pracy. (Metropolitalna 1, U-gle

piętro, pokój Mr.4) wskaże cl dobra
as | sumeltnnego pracownika.
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skiej leżą ranni na barykadach”.

Sytuacja żydów w Austrji — na
skutek upadku socjalistów — po-

gorszyła się:
„Łącznie z upadkiem pozycyj  socjali-

stycznych w Austrji i dla tamtejszych żydów

nadszedł czas, który mało będzie się róż-

nił od sytuacji w roku zeszłym w Niem*

czech hitlerowskich”,

Żydzi są coraz bardziej osamot-

nieni w krajach rozproszenia:
„Nie łudźmy się —- zostajemy sami, zu-

pełnie sami na szerokim świecie. Złudze-

nia niektórych 2 nas, że możemy znaleźć

gdzieś przyjaciół i obrońców, znikają z każ-

dym dniem. Również w mowach tych nie-

żydów, którzy jakoby odżegnują się od ju-

dofobji, dźwięczy taki ton, który wywołuje

w mas wstręt, Ci ludzie z cyniczną szczero*

ścią przyznają się, że znoszą nas dlatego

tylko, że nie mogą nas eałkawicie wy:

niszczyć”. oh

а
,Ч
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KRONIKA.
Konferencja w Sprawie odroczenia przepisów
dotyczących handlu mięsnego I miecznego,
W dniu 23 b. m. pod przewod- mięsie, zabraniających łącznej sprze-

ni.twem naczelnika Wydziału Pracy daży mięsa i wyrobów wędliniar-
Opieki i Zdrowia Wileńskiego Urzę- skich, przyczem warunkiem  zasto-
du Wojewódzkiego p. dr. H. Rudziń- sowania takiego odroczenia ny
skiego odbyła się konferencja przed- spełnianie przez zakłady pewnyc
stawicieli władz administracyjnych I wymogów co do ich odpowiedniego
i Ilinstancji, Zarządu miasta Wilna, ogólnego stanu sanitarnego, jak też
Izb Przemysłowo - Handlowej i Rze- co do urządzenia zakładów sprzeda-
mieślniczej, rzemiosła oraz handlu ży mięsa. Obecni zwrócili również

DZIENNIK WILEŃSKI |

Kan zdrowia |. £. ks. Arcybikopa-Meropolt.
Stan zdrowia 3. E. ks. Arcybiskupa - Metrepolity Romualda

Jałbrzykowskiego, w dalszym ciągu przebywającego w iecznicy

Św. Józefa na Nowym-Świecie, pozost je prawie bez zmian. Tem-
peraturai puls takie same, jak w niedzielę, t.j. prawie normalne.

Dostojny pacjent czuje się dobrze.
0d dnia wcżorajszego na intencję rychłego wyzdrowienia

Arcypasterza, w Ostrej-Bramie stale odbywa się © godz. 8 zrana
uroczysta prymarja.

Ni k EEPC LESTARTTDASADSNN

RAWY RZEMIEGLNICZK  --fiimi urzędników— Pierwsza konierencja w spra-|
wie projektu umowy zbiorowej.! kontrantowych.

 

mięsnego i mlecznego. szczególną uwagę na konieczność
Przedmiotem obrad było uzgodnie przeciwdziałania handlowi okrężne-

nie stanowisk w kwestji sposobu i
czasu wprowadzenia w życie niektó|
rych postanowień
Min. Spraw Wewnętrznych z dnia
30.VI 32 r. o dozorze nad mięsem i
przetworami mięsnemi oraz pozpo-!

mu mięsem i wędlinami.

Uznano za celowe odroczenie na
rozporządzenia jęden rok wejścia w życie przepisów

określających wymogi stawiane ża-
kładom przetwarzania mleka (lokal
mieszczący się w suterenach, o 3-ch

rządzenia Min. Opieki Społecznej z ;zbach i t. p.). Natomiast podkreślo-
dnia 9.XII 32 r. o dozorze nad mle-
kiem i jego przetworami. Na konie-/
rencji w szczególności ustalono, iż na

no konieczność zwrócenia uwagi na
odpowiedni stan dzbanów, w któ-
rych odbywa się sprzedaż mleka

terenie woj. wileńskiego byłoby ce- przez handlarzy okrężnych i zaopa-lowem odroczenie do dnia 30.VI. 37 trzenia tych dzbanów w tabliczki z
r. postanowień rozporządzenia 0 wyrytem nazwiskiem właściciela.

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Wziost zachmurzenia aż do opa

dów. począwszy cd północnego za
chodu i ochłodzenie; miejscem
mglisto Umiarkowane wiatry z kie-
runków zachodaich, potem północ-
no-zachodnich.

DYŻURY APTEK.

apteki:
Suko. Aużwtowskie:, — ul Kijowska|

Nr. 2 (telef. 16 31,, Frumkina — ul. Nie- |
miecka Nr. 23 lelet. 3-29) i Rostkewskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31,
0 — ul. Wielke 5 (tel. 11-99), oraz wszyst-
ie ‹а przedmieściach, prócz Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Przed „Kaziukiera". D_ La

Wyseckie- |na terenie Wil. Dyrekcji

Z dniem 1 marca r, b. wszyscy li-
stonosze zatrudnieni w dziale prze-
syłek wartościowych i przekazach
pieniężnych otrzymają bezpłatne ze-
zwolenia na posiadanie broni.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Redukcje dni pracy w war-

sztatach kolejowych. Wobec braku
w ecy dyżurują następujące odnośnych kredytów oraz wstrzy-

mania niektórych prac w warszta-
tach kolejowych, ostatnio we wszyst
kich niemal warsztatach kolejowych

kolejowej
zredukowano dnie pracy.W warszta-
tach kolejowych, nie wyłączając wi-
leńskich pracownicy są zatrudnieni

dycyjnego „Kaziuka”, który wzorem jW ciąśu 17—18 dni w miesiącu ka-
lat ubiegłych odbędzie się na piacu
Łukiskim pozostało jeszcze 6 dni
a już część rynku Łukiskiego jest
zajęta przez włościai, którzy pizy-
wieżli na sprzedaż wyroby stolarskie
= balje, cebry, wiadra, wyroby
niarskie, wozy obwarzanków smor-
gońskich i t. p.

Przekupnie miejscowi porozpla-
nowali już plac Łukiski na swoje
kramiki. W alejach ryaku czerwoną
faroą są pozaznaczane miejsca już
od tygodnia. Nowi przeku>nie zie-
lcną lubo czarną faibą zamazują
miejsca swych poprzearików i sta
wieją swoje stragany. Na tem tle
docnodzi do kłótni 1 awantur.

„Kasiuk” w b. r. zapowiada się
nie mniej okazale, niż w latach
ubiegłych.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Opracowanie planów zatrud-

nienia bezroboinych. Celemzatrud- |
nienia możliwie największej liczby
bezrobotnych w jaknajwcześniejszym
terminie wiosennym przy robotach
inwestycyjnych odnośne władze wy-
dały polecenie przyśpieszenia prac|
nad opracowaniem planów technicz-
nych i finansowych tychże robót.

Zlecenie to dotyczy w pierwszym
rzędzie Magistratu.

Opracowane plany winny przewi-
dywać zatrudnienie przedewszyst-
kiem bezrobotnych robotników i pra
cowników, co dotychczas nie zawsze
było uwzględniane.

Plan rekrutacji robotników i pra-
cowników winien być uzgodniony z
miejscowymi organami  spółdziała-
jącymi z p, Wojewodą w walce.z bez
robociem.

Ze względu na sytuację na odcin-
ku bezrobocia w powyższym okólni-
ku władze centralne zaleciły, by ro-
boty inwestycyjne rozpoczęte zosta-
ły nie później niż 1 kwietnia b. r. o
ile rzecz prosta, pozwolą na to wa-
runki atmosferyczne.

Ze względu na istnienie silnego
natężenia bezrobocia władza cen-
tralna poleciła ścisłe zastosowanie
się do powyższego zarządzenia.
— iu beżroootnycn zatrudnie

Magistrat. W ostatnich dniach Ma-
gistrat zwiększył prawie o 100 proc.
ilość bezrobotnych, zetrudnianych
na robotach miejskich. W chwil
obecnej Zarząd miejski zatrudnia
403 bezrobotnych.
— Magistrat wyszukał nowe

źródło dochodu.
W.lna zryczaitoweł opłaty pobierane
za szyldy poprzeczne. Obecnie za

 

Zarząd miasta |4—5 tamze.

lendarzowym.
Ponieważ w warsztatach pracow-

nicy przeważnie pobierają wynagro-
dzenia za przepracowane dni — re-
dukcja dni roboczych znącznie odbi-
ła się na budżęcie rodzinnym pra-
cowników w warsztatach kolejo-
wych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posieazenie naukowe Wil.

T-wa Lekarskiego odbędzie się
jutro o godz 8 w iokelu własnym
przy ul. Zamkowej 24, z nastepu-
jącym porząani=m dzienaym: 1) Doc,
Dr. T. Wąsowaki — Pokaz chorego
po ususę:iu nowotworu krtani.
2) Pref D..A Jenuszkiew:cz—Spra-
wa ob hodu setnej rocznicy zgonu
Jędrzeja Sniadeckiego. 3) Pref. Dr.

Jak wiadomo, wszystkie organizacje
zawodowe, zrzeszające w swych
szeregach pracowników przemysłu,
handlu i rzemiosła złożyły w Inspek-
toracie Pracy projekty umów zbio-
rowych. Również organizacje praco-
dawców przedstawiły władzom pro-'
jekty umów przez siebie opraco-,
wane, !

Jak się dowialujemy, w piątek,
dnia 2 marca r. b. ie się w

terencja, na której rozpatrzone zo-
staną projekty umów zbiorowych w'
zawodzie <cukierniczym. MW wspo-'

konferencji wezmąudział |

ków i pracodawców, |

gają się stosowania nadalangielskiej

żeby robotnicy pracowali w sobotę

spektora Pracy.
SPRAWY SZKOLNE.

— Koło Polonistów nauczycieli
szkół średnich w Wilnie zawiadamia
swych członków, iż we środę odbę-
dzie się w kl. I+ej gimnazjum im. T.
Czackiego, ul. Wiwulskiego 13, lek-|
cja próbna p. H. Obiezierskiej na te-

Lekcja rozpocznie się punktualnie!
o godz. 12 min. 25.

Równocześnie nadmienia się, iż
o Koła może być każdy

nauczyciel języka Iski
średnich wWilnie. Z

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— 800 żydów wyjeżdża do

Biro-Birdżamu. Jak donosi „Uaze:
Sztyme* w kwietniu b. r. z Wilna
l Wileńszczyzny ma wyjechoć 500

 
w tej sprawie z rządem sowieckim
pertraktacje, jak podaje dziennik, M. Ruse—O urażuości systemu ner-

wowego. 4) Pref. Dr, K Pelczar—
Wrażenia z Międzytarodowego Zjaz
au Przeciwrakowego w Madiy_ie,
— Otwarcie kursu pracownic

parafjainycn. W ubiegią niedzielę
uastąpiło otwarcie pierwszego kursu
ula pracownic parefjalnych, zorga
uizowanego pizez Archiaiecezjelny
Związek lowarzystw D-broczynno*
$ci „Caritas”. Kurs zapoczątkowało
uioc ysie nabozeństwo w kościele
św. Michała, które odprawił o godz
9ej zraaa ks. dyr. Frencsiek Ka-
farsk., wygłaszając jednocześnie ka
zanie okolicznościowe.  Następnei
o godz. l w poludnie w sali przy
ul. Metropolualnej 1 nastąpiio otwar
cie khur.u. lacusuracyjne przemó-
wienie wygłosi ks. Superjor Jan
Rzymełka C M. Pierwszy referat na
кигые wygiosił ks. kan. Adam Ku-
l sza. Prelegent mówił o posiannic-
wię siostry parefjalnej. W kursie
viorą udział 63 csoby. Cięść siu-
chaczek pochodzi z Wilaa, częśc
<aś przybyło z wielu miejscoweści
archidiecezji wileńskiej.

Wczoraj, jako w drugim dniu
*ursU, wykłady rczpoczęły się ©
2 godz. 4 po poł. i trwaly do godz.
9 ej wiecz.
— Walne zebranie Związku

Oficerów w stanie spoczynku
oabędzie się diiś o godz. 6-ej pizy
ul. Mickiewicza 22 m. 2.
— Związek Pań Domu przyj

muje zapisy ua kurs iopot ręcznych
(szydełkowe, haft, zdobienie bicl.-
<ny i reboty ozdobne). Zajęcia roz-
poczną się dziś o godz. 5 w lokait
T-wa Kiecytowego (Jegiellonske)
Zapisy przyjmójąsię daś o god.

` OLCZYTY.
> Wieczór poezji K. liłakowi-

każdy taki szyld pcbierany będzie |czówny. Wielka poetka i laureatka
ryczałt w wysokcś:i 50 złotych.|m. Wilna składa dar na ratowanie
owe stawki podatku od tej kste-|Bazyliki Wileńskiej. Specjainie bo-
gorji szylóów wchodzą w życie z| wiem przyjeżdża z Warszawy, by
daiem 1 kwietnia r. b. W porósna wypełnić wieczór wtorkowy w
niu z opłatami obowiązującemi do-|27 bm. recytacją swych najpniękniej-
tychczes, podatek został
znacznie podwyższony.
— Zmniejszenie podatku od

psów. Decyzją władz miejskich po
datek od psów zostzł wydatnie

bardzo |szych utworów, Wobec powyższego
Koło Pań przy Komitecie Ratowania
Bazyliki Wileńskiej prosi o przyby-
cie na ten wieczór do sali Źwiązku
Literatów wileńskich, ul, Ostrobram-

zmniejszony. Magistrat pobierać bę: |ska Nr. 9 o godz. 8-ej wiecz. wszyst-
dzie za każdego psa 5 złotych, za
diugiego 20 zł, za trzeciego 50 zł.
Dotychczas za pizrwszego psa po-
bierano opłatę w wyskości 10 zł.

POCZTA i TELEGRAF.
— Uzbrojenie listonoszów. Na

Skutek starań władz pocztowychi
Związku  Funkcjonarjuszy Poczto-
wych, władze administracyjne osta-
tnio uwzględniły prośbę pocztow-
ców i zezwoliły na bezpłatne udzie-
lanie zezwoleń na broń dla listono-
szów, doręczających przekazy pie-
niężne, przesyłki wartościowe i t. p. kich Członków Komitetu i Koła Pań

oraz tych wszystkich, którym na
sercu leży ratunek naszej starej
świątyni, pomnika dawnego kultury
polskiej. Wypełniona po brzegi sala,
będzie również dowodem: naszej kul-
tury i wdzięczności Poetce za Jej o-
fiarny czyn.

AD ВРЬБ че РНОрОВ

Rozpowszechniafcie
bony |Jałmużnicze „Caritasu“,

EPTIA DOSAS D AOISKIA

dn. nego poetę K. L Gałczyńskiego.

<hać mają techni y, inżynierowie
rzemieślaicy i przedstawiciele r6ž-
nych łanych zawodów.

Teatr | muzyka.

 

premjera „U Mety* K. H. Rostworowskiego.
Dziś, o godz. 8 wiecz. premjera sztuki zna-
komitego dramaturga w reżyserji M. Szpa-
kiewicza. Udział bierze cały zespół.
— Teatr „Lutnia”, „Dzidzi”,

godz. 8 wiecz. w dalszym ciągu mielodyjna
operetka „Dzidzi“.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 27 lutego 1934 r.

7.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Sara-
SPR (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Mozart -—

Koncert. 16.40: ła skrzyneczka”. 16.55:
„lone czasy. inni ludzie”... reportaż. 17.20;
Recital skrzypcowy. 18.00: „Jak pracują
nasze mięśnie” odczyt. 18.35: „Magnetyści
wileńscy i ich wrogowie w
18.50: Chwilka wiolonczeli (płyty).
Odc. pow. 19.25: Feljeton aktualny.
Sport. 20.02: Operetka „Nitouche” Hersć,
22.30: „Wilno podziemne” — audycje z
cyklu „Wędrówki mikrofonu" reporlaż.
22.45: Muzyka taneczna. 23.00: Kom: mete r.
23.05: Koncert s
wstępne St, Węsławskiego.

Z ZA KOTAR STUDJO. .
Trzy audycje wileńskie.

W programie wtorkowym znajdą radjo-

słuchacze

lecz jednakowo

19.15:

wisko muzyczne, opracowane przez pp.

ne czasy, między innych łudzi, obejmując
okres od trubadurów do dnia dzisiejszego.
Przeszłością również zajmie się w swoim od-

czycie © godz. 18,35 p. Teodor Bujaicki,
który opowie o magnetystach wileńskich z
pierwszej połowy ubiegłego wieku. Nato-

siadać będzie reportaż z cyklu wędrówek

mikrofonu, opracowany przez utalentowa-

22,30 p. Gałczyński uda się z mikrofonem po
silne wrażenia do Wilna podziemnego.

Dwa koncerty.
Q godz. 17,20 radjo wileńskie transmi-

tuje ze studja warszawskiego recital skrzyp-

cowy Wacława Kochańskiego. Przy akom-
panjamencie Jerzego Lefelda artysta wyko-

na cztery utwory na skrzypce Józefa Suka,

Piotra Maszyńskiego „Śpiew wieczorny”
(z manuskryptu) oraz wale Chopina we

własnem opracowaniu. O godz. 23,05 roz-

pocznie się koncert symfoniczny z płyt, po-
przedzony słowem wstępnem St Węsław-
skiego. W programie „Święto wiosny” Igora

Strawińskiego,

KRONIKA POLICYJNA.
— Że składu przy ul. Podgórnej.

Ze składu Rynkiewicza Bronisława, przy ul.

Podgórnej 7, złodzieje zabrali słoninę, sma-

 

 lec, kiełbasy, łącanoj wart, 384 zł,  

inspektoracie Pracy pierwsza kon- nikow tymczasowych zaświadczeń,

mnianej
przedstawiciele zainteresowanych,  Niecodzienny wypadek wydarzyi
sier oraz odnośne władze. ! się onegdaj w Lodzi na ulicy Kilin-

Na konterencji tej będzie się dą- skiego, Ulicą tą pewien wieśniak
żyło do podpisania umowy pracowni- prowadził byka do rzeźni. Nagle byk

SPRAW'Y ROBOTNICZE, atakować przechodniów. Na ulicy|
— Zatarį o angielską sobotę, powstaia panika, luazie uciekali do!

Powstał zatarg pomiędzy robotnika- bram. Nagie byk zatrzymał sięprzed |
mi Kurlandzkiej olejarni i admini- wystawą |
stracją, ponieważ robotnicy doma- $dzie mieściło się wieikie lustro,

soboty. Administracja olejarni żąda,|Wpadł w szał i rzucił się na wystawę,

mat ćwiczeń w mówieniu i pisaniu.| otwarciem Oddziału przedstawicielom prasy

żydów do B.ro-Birdżam, Prowadzone |r. b. firma Bata nie sprowadziła ani jednej

już się zakończy:a. Z Wilna wyje-' rocznie. Fabryka w Chełmku istnieje dop'e-

— Teatr Miejski na Pohulance, — Dziś wia w Polsce,

a więc

Dziś o|na jednostkę, wówczas gdy w Czechosłowa-

miejsce na produkcję

Sergjusza Kontera i Antoniego Koncewicza.|większać, wpływając dodatnio na kształto-
Przeniesie ono wyobraznie słuchaczy w in- |wanie się naszego bilansu gospodarczego

Akcja stowarzyszeń urzędniczych
o wydanie legitymacyj, uprawniają-
cych do zni.ek koiejowych przez u-
rzędników kontra«iowych 1 ica r0-
dziny, jak również 1 urzędników pro-
wizorycznych, odniosła wreszcie
skuiek.

Munistenstwo Spraw Wewn. wy-
dało okónuk do wszystkich właaz
administracyjnych, w kiórym poleca
wystawienie tym kategorjom urzęd-

umożliwiających korzystanie ze zni-
žek VKP,

Byk I lustro.|

wyrwai się prowadzącemu i począi

skiepu  galanieryjnego, !

Na widok wiasnego odbicia byk

Liczne państwa posiadają już u-demolując ją doszczętnie.  Lopiero

8 godzin. Sprawę skierowano do In-|PO dłuższej chwili udało się byka Stawy o ocnromie przyrody. Podsta-
ubezwiadanić. wy tych ustaw mie są jednakowe,
mn|1057 Gosiosowane do warunków i

pouzeo kažūego kraju. lak np.
* NADESLANE, Francją, kióra jedna z pierwszych
BATA w POLSCE. posiacia ustawę o ochronie przyro-W końcu ubiegłego miesiąca nastąpiło ‚ +

we Lwowie otwarcie %0-ego oddziału sprze- ayw r. 1500, položyia giowny na
daży Polskiej Fabryki Obuwia Baia w|Cisk na ochronę krajobrazu i pomni-
Cnetmku (woj. Krakowskiej. Dyrektor Fabry|kow przyrody o charakterze  este-
ki p. Adam Kapko udzielił w związko z tycznym. Dzwecja znow w ustawie

polskiej szeregu iniormacyj, dotyczących swojej z r. 1909podkresliłą przedew-
zarowno działalności firmy bata w Polsce, |SZysikiem znaczenie zabyikow przy-
E tež opisze ZA possztno roay ze stanowiska naukowego, Po-
iczbami statystycznemi 0 wytwórczości 3 ё orwegj eż
konsumcji abuwia w Polsce,  poczynan'"ch oe czyni. t6. № a RZYMeksportowych i t. p. ustawie z r. 1910. Ustawa belgijska

Ponieważ wiadomości te bezsprzecznie |Z r. 1912 chroni łącznie zabytki przy
zaciekawiają szerokie stery społeczeństwa, rody z pomnikami kultury. Szwaj-
pragniemy podzielić się niemi przynajmniej >w skrócie z naszymi czytelnikami. Wszysi.|27JA W Ustawie również z 1914 roku
kie wyroby sprzedawane w magazynach fir- chroni przyrodę oraz swojszczyznę.
z a w pre r tej w|Japonja w ustawie z r. 192U chroni

e u, zatrudniającej w chwili obecaej ajob. i ы
800 robotnikėw polskich, bowiem od lipca wpojaay ryc „yć

pary obuwia z zagranicy. Chełmek wyrabia |Justorycznych. Kumunja w ustawie z
obuwie skórzane, gumowe i kalosze. Obecra|r, 1950 zbliża się bodaj najbardziej
produkcja wynosi około 1.2U0.000 pardo naszej ustawy polskiej.

ro od 2-ch lat i stale Jak z powyższych przykładów
dukcję. wynika, ustawodawstwo ochronne w
SZ: e do af ręSavaas stosunku do piękna i zabytkówprzyy stosowane wzakładach Bata w : 53 A
Zlinie, wyrabiających obecnie 150.000 par KOCY, WE jest przez łzy wajobuwia dziennie. Zaraz na początku swej|JE wsposóbrozmaity, jednakže wo
działalności firma Bata obniżyła cenę obu |stalnich latach zaznacza sięwyraź-

obuwia wrelacji SENS UAE nių Vakdeuojė twórinia takkR -
relacje przedwojenne i to mima |StaW, które chromą przyrodę nieza-

spadku cen zboża o 50 proc. leżnie od ochrony zabyików sztuki,
Polska zużywa obecnie 15.000.000 pu:|architektury, zabytków  historycz-

obuwia rocznie, a zatem zaledwie !/: pary nych i t. p. kulturalnych przedmio-

cji przypada3% pary obuwia na jednostkę |0W- Taką właśnie drogą rozwinęło
Przyjmując wzrost konsumcji w Polsce tyl-|się ustawodawstwo w Polsce. Ła-
ko do 1-ej pary na jednostkę, znajdzie się|pytki sztuki, architektury i historji

ю dalszych 15.0000.| chronione są u nas rozporządzeniempar rocznie. ? P Rz lite; 928
To powiększenie konsumcji spowojo |Prezydenta eczypospolitej z 1

wałoby wzrost zarówno produkcji fabrycz-|roku o opiece nad zabytkami, a wy-

zwiększa swą pro-

Symtonja G-dur (plytyjė 1238) Kom metsur. nej, jak i rękodzielniczej. Poza tem musią- konywują tę ustawę Urzędy  woje-
łoby automatycznie przyczynić się: do po-12.33: Nowe girios tanecznej. 15.40: większenia przemysłu garbarskiego o cało wódzkie przez swoich konserwato-
100 proc. wyciągając tę dziedzinę przemysiu|rów. Krajobraz podlega również w
rodzimego z krytycznego położenia, w któ-| Polsce częściowo ustawowej ochro-
rym znajduje się obecnie

XIX _w:* felj. brak zatrudnienia. Również wielki dodatsi zydenta R zypospolitej z r. 1928 o
ze względu ra|nię na zasadzie rozporządzenią Pre-

wpływ wywarłoby na gospodarkę skórami
19.40: |surowemi, na ceny tychże, a pośrednio i za|prawie budowlanem i zabudowaniu

rolnictwo. iedli. W i tani było
Produkcja fabryczna obuwia skórzane- osiedli. Wi takim stanie IMi 1

go w Polsce wyraża się cyfrą 1'/: miljonadotkliwą „luką ustawodastwa po
Par rocznie, jest to zatem zaledwie 10 pror.|skiego  nieposiadanie przez nasze

foniczny (płyty). Słowo |£5lei produkcji obuwia w Polsce. Liczby| Państwo dotychczas osobnej ustawy
te dowodzą, że fabryczna produkcja obuwia ochroni przy: -nie ciąży zupełnie na interesach rękodzicła ” ei trody. Izapeł
polskiego, a przyczynia się jednocześnie z |71% Projekt us EWY TOCITODIE PRZY?
natury rzeczy do wzrostu konsumcji, rody, który rozważają obecnie nasze

Fabryka Bata w Chełmku jest 1-szą i|ciała ustawodawcze. Projekt ten o-trzy różne w treści i w formie |jedyną wytwórnią obuwia skórzanego w|oracowany został pierwotnie jeszczePolsce,FE: į która zainicjowała eksport obuwi Per .zajmujące audycje, które polskiego zagranicę. Niewadia: żedzięki w roku: 1928 przez KomisjęKodyfi-
będą wykonane przed mikrofonem wileń- znajomości potrzeb rynków zagranicznych, |kacyjną Rzeczypospolitej Polskiej,
skim. O godz. 16.35 rozpoczyna się słucho-|sprężystej organizacjiAg w, й sprzedaży i uznania|przy udziale przedstawicieli /Pań*

godnej t ki ictwa, :
kkspociuwaaośo OW Rek ardo.Najwięcej o m wał

ten projekt profesor Uniwersytetu
————|Jagielloūskiėgo, Rektor Fryderyk

WYPADKI. |Zoll. Projekt ten następnie był roz-
licznych konteren-

waniu do innych obowiązujących w
wniesiony

został w dniu 1.11934 r. przez wi-

jezdnię

najechał wóz ciężarowy, którego ko- Roni AL ;2 i ‚ istra Sprawiedliwości Stefana
O godz. la przygniotły dziewczynkę i złama- Sieczkowskiego na radę ministrów,ły R. : „ |która go jako projekt rząd u-„ Pokaleczonądziewczynkę odwie-| chwaliła. Obecnie wpłynął Podoki:wią Zz Pogotowia do szpitala dy Ciał Ustawodawczych, które tośw. Jakóba. . Ciała (Sejm i Senat Rzeczypospoli-NANA|tej) jednomyślnemi uchwałami,pow-DRUKARNIA ziętemi w r. 1931 wezwały Rząd do

! przedloženia im projektu tej ustawy.
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Przy|muje 1
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аРО ADC P] |su mińskim władze sowieckie prze-

SZENIE|WIZYTOWE, Rf |prowadziły szereg rewizyj wśród Bia
AFISZE. KSIĘGI, A łorusinów narodowców.

w W Mińsku znaleziono kilkaset
klg. bibuły nacjonalistycznej, w du-
chu antysowieckim, zaś na próowiacji
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Co przynosi ustawa*o ochronie
przyrody.

są następujące. W rozdziale pierw-
szym określa ustawa przedmioty i
treść ochrony, definiuje Parki Naro-
dowe, ustala władze powołane do
wykonania ustawy i ustanawia fun-
dusz ochrony przyrody, Z postano-
wień tego rozdziału najważniejsze
jest to, iż ustawa utrzymuje istnie-
jącą już od r. 1925 Państwową Ra
dę Ochrony Przyrody jako organ do-
radczy Ministra W.R. i O.F,, oraz
przewiduje, iż minister ten wykonu-
jąc ochronę przyrody, może powie-
rzyć tę funkcję swemu  delegatowi
(prof. Uniw. Jagiell. Władysław Sza-
ter). Szczególnie ważny jest art, 9-ty
w którym jest mowa o Parkach Na-
rodowych. Otóż Park Narodowy mo-
że powołać do życia swą uchwałą
Rada Ministrów na terenie conaj-
mniej 300 hektarów. O ile Park Na-
rodowy powstaje na terenie lasów
państwowych, rozporządzenia wy-
konawcze o jego organizacji wyda*
wane mają być przez ministrą W.R.
i O.P. w porozumieniu z ministrem
Rolnictwa i Reform Rolnych. Arty-
kui 11 mówi o zarządzeniach tymcza
sowych, tyczących się ochrony zabyt
ków przyrody, które to zarządze-
nia w wypadkach nagłych mogą być
wydawane przez powiatową władzę
administracji ogólnej Do wykony*
wania ustawy, nad którą zwierzchni
nadzór wykonuje minister W.R:. i
O.P., pracować będą jako fachowe
władze administracji ogólnej t. zw.
konserwatorowie przyrody, ustano-

porozumieniu z ministrem Spraw
„Wiewnętrznych i ministrem  Rolni-
ctwa i Reform Rolnych. Kontakt z
czynnikami społecznemi zastrzežo-
ny jest wyraźnie w projekcie usta-
wy, która przewiduje m, in. możli-
wość upoważniania organizacyj spo-
iecznych do utrzymania straży ochro
ny przyrody.

W. rozdziale 2-gim projektu mo-
wa jest o odszkodowaniach, o pra-
wie wykupu przedmiotów zasługu-
jących na ochronę, oraz o możliwo-
ści wywłaszczenia przedmiotów w
tych wypadkach, kiedy żaden inny
sposób ich ochrony nie doprowadzi
do celu. Wywłaszczenie, wyjątkowo
tylko stosowane, odbywa się na za-
sadzie ogólnych przepisów o wywła-
szczemiu na cele użyteczności pub-
licznej, oczywiście za odszkodowa-
niem.
W rozdziale 3-cim zawarte są

przepisy karne.
W rozdziale 4-tym i końcowym

których najważniejszy jest ten,że u-
stawa wchodzi w życie po upływie

за 1 patrywany na '30 dni od dnia ogłoszenia, oraz, że
łami — eeg Naal.No. asa oene ejeloych 1 teśćwogródzkiej w pobliżu doma Nr. 125] PO jego uzgodnieniu i przystoso-

miast charakter nawskroś współczesny po- 81ai R SRA woz,dzka 125) naszem Państwie ustaw,

równocześnie tracą moc obowiązu-
jące przepisy ustaw szczególnych,
lecz tylko te, które są sprzeczne z
przepisami ustawy o ie przy-

rody jest wynikiem żmudneji długiej
pracy uczonych polskich. Na szcze-
gólniejszą wzmiankę zasługuje osoba
Jana Gwalberta Pawlikowskiego,
który w wielu pracach (między inne-
mi: „Prawo ochrony przyrody” i
„Loi pour la protection de la nature en Pologne") stworzył należyte pod-

Pržewodnie myśli projektu tego łoże do projektu ustawy.
42-22 KRCZ A A OOEAA III III III,

owieckiej,
Nowe aresztowanie białorusinów--narodowców.

ujawniono również niedozwolone,
antykomunistyczne
upy Akilkanaście osób.

e względu na toczącesię docho-
dzenie władze sowieckie nie podają
nazwisk aresztowanych,

wieni przez ministra W.R. i O.P, w-

przepisy przejściowe i końcowe, z

rody.
Projekt ustawy o ochronie przy-.

 



Z KRAJU.
22.500 osób dotkniętych głodem.

DZIENNIK WILENSKI |

Tragedja wsi polskiej.
tu polskiego chłopa — chłop ten jest
zaniedbany, brudny,
wprost dziki! że w tym kadrylu kry-

„Dzisiejsza rzeczywistość naszej

wsi jest potworna”. Temi słowami
rozpoczyna p. Jugurta w poznańskim

о 4 I drago Naja zamieszkałej na terenie „edulis Charytatywnym ° sak "wom doo pae

edług sporządzonyc ! A ' ' ins ZA . wezwanie do pośpieszenia wsi pol-|skórze, wytrzymał dotąd i wy zy-

przez starostwa powiatowe i komi- wasze wileńskiego Wynos! skiej z ratunkiem, który „juž dziš|muje nadal,-to poprostu cud. Dla-

tety obywatelskie ilość ludności gło- 22.500 osób. jest konieczny, bo jutro może 'być za-|tego to właśnie chłop nie może

dującej, potrzebującej pomocy ma- |

Komitety powodziowe.

Na terenić wszystkich powiatów į dy.

województwa wileńskiego zorganizo”

wały się Komitety powodziowe, oraz

powołano straż obywatelską, która

będzie czuwała w czasie ruszania

rzek i podnoszenia się poziomu wo-

Rzeka Mołczadź grozi wylewem.

nii fachowych czynników w b. r. @

jest spodziewane wylanie rzek i te

com wsi i miasteczek.

Zaznaczyć należy, iż według opi-

m

samem nie zagraża powódź mieszkań

kształcić siebie, ani kształcić dzieci,

nie może wprowadzać w swej gospo-

darce ulepszeń, ani inwestycyj i wo-

góle nie może sobie na nie „pozwo-

lić”., Toż dziesiaj ten okrzyczany
„paskopiast“ na 5 hektarach niezłej

ziemi, nie może kupić sobie naraz,

ani całej paczki zapałek, ani całej
paczki machorki, bo go nie stać na

laki „luksus, Więc kupuje zapałki

za 1 lub 2 grosze, a machorki za 1

lub 2 jajka.  Przyczem zapałkę tę

|późno”.

| Mieszkam od pół roku na wsi —

pisze autor — o której się mawia, że

jest deskami zabita od reszty świata.

Rok ubiegły był nieurodzajny. Przed

nówek tegoroczny zaczął się wcze-

śnie i był bardzo ostry. Już na Wiel-

kanoc niektórzy dokupywali, . a po

Wielkanocy . już tylko co dziesiąty

i dokupywał.
|- . Tegoroczne zbiory były nawet

obfite, Każdyby. sprzedał metr, może

ie

k „|dwa, by biedę opędzić. Niestety jed-|jeszcze rozerżnie w domu na dwie

LIDA Z Bielicy donoszą,| metr 80 cm. Molezadž, ktėrėjinak Ww lipcu chłop płaci za metr|połowy i użyje dwukrotnie. Naogół

że kilkudniowe ciepło i deszcze wody w okresie wiosennym PprZY'|;.,, 22 zł., za, pszenicę 36 zł, A w|jednak na wsi rzadko kupuje dzisiaj

spowodowały możliwość ruszenia |bierają w sposób gwałtowny, CO|.,oniu pośrednicy, w rękach któ-|zapałki. Niema wsi, w której nie

lodów na rzece Mołczadzi w rejonie

jej ujścia do Niemna. Grubość lodu

wynosi 30—35 cm., poziom wody—

Kolonje letnie w pów. lidzkim.

LIDA — W dniu 24 b. m.

odbyło się w sali Starostwa Pow.

walne zebranie Powiatowego Komi-

tetu Kolonij Letnich. Na porządek

obrad złożyło się sprawozdanie z

akcji Komitetu Kol. Letn. w powie-

cie lidzkim za rok ubiegły, sprawo-

zdanie Komisji Rewizyjnej i wybory

niem mostu pod Niesiłowcami.

nowego prezydjum Komitetu,

czoło którego powołano staros

powiatowego
jako prezesa.

Powiatowy Komitet

letnim roku ubieałego wysłał

kolonje ogółem 156 dzieci.

roku w tym czasie zagraża zerwa-

na

inż. H. Bieńkiewicza

w okresie
na

znalazłby się domorosły majster za-
palniczek, który fabrykuje je maso-
wo. I ma duży zbyt. Bywają domy,
w których od roku nie kupiono jed-
nej zapałki.

Znam chłopów, którzy mają po
10 ha i po 10-ro dzieci, a rzadko
który kształci je wyżej.
nie ma za co. Te 190 zł. opłat rocz-
nie, to dla chłopa kolosalna dzisiaj
suma! A te najprzeróżniejsze dda'-
ki naprzeróżniejsze uboczne cele

rych spoczywa. cały handel zbo-

żem — ofiarują mu za ładne i czy-

ste tegoroczne żyto po 8 zł. za metr,

pszenicę 14 zł. Chłop bierze, bo mu-

si, bo ma nóż na gardle. On jedzie

na jarmark, a w domu czeka już

wójt, sekwestrator, a nierzadko i ko-

mornik.. Od zbiorów do Wielkanocy

Ci- trzej panowie nie wychodzą z

chłopskiego mieszkania. Jeśli nie da

dobrowolnie, wezmą siłą, a to jeszcze

więcej go będzie kosztowało. Więc

z rozpaczą głachą w duszy sprzedaje

tę

nieraz nawel:

Poprostu

gimnazjalne! Łeb może pęknąć! Skąd

 

Jak donosi jedno z pism lwow-
skich, władze skarbowe wydały za-

kaz, który obowiązywać będzie za-

równo właścicieli zakładów  gastro-

nomicznych, jak i wszystkich gości,

pijących piwo, a zwłaszcza tych,

którzy lubią je wzmacniać przez do-

lewanie wódki. Urząd akcyz i mono-

polów będzie kontrolował restau-

racje i piwiarnie, przestrzegając, by

goście nie dolewali wódki do piwa,

a winni tego „przestępstwa”” pocią-

gan: będą do „surowej” odpowie-

dzialności karnej.

Zaznaczyć należy, że
odnośnej ustawy nie wolno jest

sprzedawcy zmieniać zawartości al-

koholu, smaku i wyglądu wyrobów

alkoholowych i wódek gatunkowych

oraz mieszać poszczególne gatunki

napojów alkoholowych. W. sprawie

tej ukazało się zasadnicze orzeczenie

Sądu Najwyższego, wskazujące, że

wolno jest mieszać wódki i dodawać

dla smaku i koloru soki, jeżeli kon-

sument żąda tego dla natychmiasto-
wego spożycia na miejscu i to w kie-

liszku, a nie w naczyniu. Jak z tego

wynika, podanie gościowi wódki, za-

kropionej w karafce lub w oryginal-

nej butelce, jest zabronione.

Tak więc trunki alkiholowe wol-
no mieszać tylko w kieliszku. Kli-
jent, który zechce pić piwo z do-

с AcZY нтоо ооа lio WKLEJ

Ustawowy. rytuał picia wódki.

|
mieszką wódki — będzie musiał pić
to piwo... w kieliszku. Wolno pić,
ale sposób picia określony jest ściśle
rytuałem ustawowym. Żadnych fan-
tazyj władze tolerować nie będą.

Złośliwi Iwowianie dodają, że i
sposób przyrządzenia zakąsek bę-kok:
„dzie uregulowany ustawą.

a

|lty już zaopatrzyłoś si
W bony jałmożnicze „„lariasu'*?

na mocy ZNWOEIA. ROOTCEDAROTC СВа

Giełda
WARSZAWA. (Pat). Dewizy:

123,80—124,11—123,49. Gdańsk 173,05
| 173,48—172,62. Holandja 357,35—358,25 —
|356,45. Londyn 27,03 — 27,02—27,16—26,89,Nowy Jork 5,32'/2—5,35—5,30. Nowy Jork
, kabel 5,33—5,36—5,30. Oslo 136,15-—136,80—
AN Paryż 34,94 — 34,931/:—35,02—34 87
Praga 21 99—22,04-—21,94. Sztokholm 139,75
140,45—139,05. Szwajcarja 171,42—171,84 -
171,00. Włochy 45,60—45,72—45,48. Berlin
w obrotach nieoficjalnych 210,50. Tender-ja
niejednolita. я

Papiery procentowe: Pożyczka inwe-
stycyjna seryjna 112,50. Konwersyjna 57 —
56,75. 6 proc. dolarowa 68—68,25—68,13
Dolarówka 53,50—-53,00. Stabilizacyjna 57,50
251,00 — 5713 — drobne: 58,25 — 57,50,
4: proc. L. Z. ziemskie 51,75—52, 8 proc
warszawskie 53,38—54,00—53,63. Tendencia
dla pożyczek słabsza, dla listów nico słabcza

Akcje: Bank Polski 86,50. Cukier 16,75
Starachowice 10,35—10,65. Tendencja moc-
niejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,30.
Rubel: 4,71 (piątki) — 4,73 (dziesiątki),

Belgja

żyto po 8 zł., by je na przednówku

kupować po 22! Ostatnią krowę wtelna te sprawy swój punkt patrzenia.

dy poprowadzi na jarmark, by niej — — Po co będzie ich kształcił —

umrzeć z głodul |powiada. — Dziadów będę fabryko-

Przed wojną chłop kupił za dwa wał? Skończy maturę i tak przyjdzie

jajka, trzy paczki zapałek, W każdej |do mnie na rolę, a tu — obejdzie się przyodziana kobieta wiejska i pocie-| Za 100 kg. — parytet Wilno

paczce bylo 60 zapalek. Teraz, przy bez matury. |szony chłop. Trzeba tego na śwałt | Ceny tranzakcyjne: Owies st. 14,05 —

| odnie 4 gr. za jajko, potrzeba 2 i pół I poniekąd ma dużo słuszności. 'bo dalej już trudno zdzieržeč. ių pszenna 4/0 A luks. 34,121/: —

jaja na jedną paczkę zapałek, w| Osobiście znam w okolicy paru ta-, Wieś polska woła o ratunek. Wo- 65 Šoa 21, alkos a 17, per cj

której bywa tylko 46 sztuk. Takić kich młodych ludzi, którzy z dela Lario to nie može pozostač bez echa,| 18. а ы “Тв ua,

same porównanie możnaby wypro- rami w kieszeniach chodzą za płu- |bo przy naszej strukturzespołecznej | Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15,50—

wadza+ i w inych kierunkach. Tak| gami na małych ojcowskich gospo-|i gospodarczej tragedją wsi jest A DT 14,50-—14,75. Pszenica zbierara

np. cena paczki machorki przedwo-|darstwach. nocześnie tragedją całego Aszódkii (80044 Maka aa: Paa st,

jennej odpowiadała cenie funta (400 Utrzymanie cen produktów  rol-|Tymczasem ze strony tych, którzy|37. Otręby żytatę: 9,50-—10, AMAJRE

gramów) chleba. Dzisiaj funt chleba |nych na pewnym poziomie, wydarcie |sami wzięli na siebie odpowiedzial-| 12; 14, pszenne cienkie 11,50—12. Ję-

kosztuje 14,4 gr., a machorka 60 gr.|jz rąk nieuczciwych pośredników |ność za losy państwa, nie widać ani | 1/2 pal. . 3 Kasza gryczana 1/1 palona 45,

To samo jest z solą, z wódką i z in-| handlu zbożem oto pierwsz k koni Gan. Poj ala Al Sa periewa pętak
o oj Н а 0 o pi y nakaz |dostatecznego zrozumienia sytuacji,| Nr. 2 24,50, perłowa Nr. 3 30,50. Owsi 45

nemi produktami  monopolowemi.|chwili. ani planowegoi celowego wysiłku,|Gryka zbierana 21—22. Ziemniaki jadalne

Czemuż się więc dziwić, że przy ta- Narazie, jak dawniej był, tak jest |wszystko nadal obraca się w ramach 6,75—7,25, Siano 550—6. Słoma 3,50—4.

kiej proporcji cen i nieproporcjona|-|i będzie jedyną ucieczką chłopa pol- |eksperymentów wątpliwej wartości.

nie wyższych podatków,:ż których|skiego w niedoli — Kościół. Do nie-

sejmikowe bywają zazwyczaj ostat-|go też śpieszy każdej niedzieli i

Siemię lniane bas. 90 proc. 44,75—45,25.
! "wa Za 1000 kg. f-co st. zaladow. |

Bezradne tolerowanie dzisiejszego
: ` stanu rzeczy na wsi może i musi

mim gwoździem do trumny dobroby- przed Ukrzyżowanym skarży się na

wziąć na wszystko? Zresztą, ma on|swą tragiczną nędzę i niedolę, bła-
gając o ratunek. |

I od tego Kościoła musi przyjść|
pospieszny. ratunek. Musi być na-| GIEŁDA ZB

$ ; 5 LA : 2 0ž0 -
„karmione dziecko wiejskie, musi być i LNIARSKA wWilniez aniazwi

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil
lonowska 80. Stabilizacyjna 97. W. Poeska 59. Śląska 6125 00

czy napad,
Kaczyńskiego. Kaczyńskiemu pękła

czaszka. Odwieziono go do kliniki

chirurgicznej uniwersytetu wWilnie.

Stan chłopca jest ciężki.

Przypadek

WILNO—TROKI. Żurawski Jan,
mieszkaniec wsi Nowa Wieś, rzucił

butelką z za płotu, trafiając bawią-

cego 'się na podwórzu szkolnem

w Wornianach 8-letniego Stanisława

Pobity przez pomyłkę na rynku w Swięcianach

"SWIĘCIANY. Na rynku w Swię-|pobicia zatrzymano. Oświadczyli oni,

cianach Adam Delgiado i Edmund |že pobili Sznurowa omyłkowo, są:

Delgiado pcbili barózo ciężko Je-|dząc, že biją Wincentego Zwirblisa,

frema Sznurowa, „mieszkańca Swię- również zamieszkałego w Swięcia:

cian. Sznurowa przewieziono do |nzch, z którym mieli porachunki

Bam1 ОИ kai.
GEERSTITIIINTEFADDEWOOTCCK *

 
 

  en — rejon Zambrów-Stawiska (bas. I, sk.
į200). Len czesany 2100—2150. Len trzepanv
1480—1530. Kądziel 900—950. Kądzie! horodziejska — 974,25—995,90.

mieć nieobliczalne następstwa.

     РНО

 

  

 

+ TEATR - KiNO DZIŚ. * Parter wę = wać 35 gr. DZIŚ LICYTACJA m Kupno—)
i aa 8 5y Wileński Lombard „KRESOWJA* i

wzmimii|.„.STRACOŃY EXPRES"|. Syn, |
Film, który eały świat przyjął z n'ebywalym entuzjazmem. й o: py, 12 į 1) Marta L t. Ll kaka;
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: ZOFJA KOWALEWSKA. 39) 7 11. Gubarewicz Stanisław, dymisjowany junkier, syn na me RZ: е 31. Krzyżanowski Józef, szlachcie, — Do rot aresztanckich w Tule na 3 lata.
Zabity.

12. Iszora Stanisław, Ksiądz. - - Rostrzelany w Wilnie.

13. Jacuński Piotr, szlachcic. -- Do Tobolskiej gub. na zamieszkanie.

14. Jankowski Aleksander, szlachcic, — Do Tobolskiej gub na zamieszkanie,

15. Jankowski Konstanty, właśc m. Raczkowszozyzna, — Zabity.

16. Jankowski Konstanty, junior z Raczkowszczyzny, — na osiedlenie w Syberji,

17. Jankowski Piotr, szlachcic. — Do katorgi, do iabryk na lat 4.

18. Jocz Bogusław, sziachcic. — Na osiedlenie w Syberji w mniej oddal. mijsc.

19. Jodko Ludwik, obywatel. - - Zmarł w więzieniu.

20, Jodko Stanisław, obywatel, -- Zabity,

21. Jurewicz Anastazy, mieszczanin.—Do rot aresztanskich w Kałudze na lat 4.

22. Klimowicz Władysiaw, szlachcicc—Do katorgi z pozbawieniem praw.

23. Klimantowicz Władysław, szlachcic. — Do katorgi z pozbawieniem praw.

24. Kmit Antoni, szlachcic. — Na zamieszkanie w Tomskiej gub.

“25. Kołyszko Bolesław, szlachci: — Powieszony.
26. Kołyszko Michał, szlachcic. - Na zamieszkanie w Tomskiej gub.

27. Kondratowicz Adam, szlachcic. — Na zamieszkanie w Tomskiej gub. ;

28. Krupowicz Józef, właśc. domu i gruntu we wsi Bieńkowicze, chłop. — Do

‚ 32. Krzyżanowski Michał, szlachcic, właśc, m. Talmantowo, — Do rot aresztanc-

kich w Riazaniu na 4 lata,

33. Konopacki Antoni, 18 lat, uczeń gimn, Wileńskiego, ranny w rękę, — Pod

sąd wojenny,

34. Kołoczko Sidor, mieszczanin był w bitwie przy Mitkiszkach. — Pod sąd woj.
= pries Mea chłop, lat 4i. 2 razy byl w bitwach,. — Pod sąd wojenny.

„ Franciszek Kusman, syn žola'er: i cRE Pio zo za francuskiego,T leczył rannych z part,

37. Laskowicz Albert z Kirjanowiec. — Stracony, 3 : Ė » A:
38. Leśniewski Juljan, administrator maj, — Stracony,
39. Łukaszewicz Rudolf, szlachcic, urzędnik kol. żel. ranny w plecy.

sąd wojenny `
40. Malewski Cyprjan, chłop: -- Zeslany do Tomskiej gub. й,
41. Malewski Jan, chłop, — Do rot aresztanckich w Kałudze na 3 lata.
42. Milewski michał, chłop. — Do Tomskiej gub. na zamieszkanie,
43, Miński Albert. — Do katorżi na 8 lat,
44. Mokrzecki Adam. — Do katorgi w iortecy na 12 lat,

45. Moniuszko. Klemens, — Do rot aresztańskich w Kałudze na 4 lata,

Dzieje powstaniu lidzkieśo.
Wspomnienia o Ludwiku Narbucie.

DODATEK

Lista osób skazanych w pow. Lidzkim, gub. Wileńskiej

w latach 1563, 1864 i 1865,

1. Aleksander Ksawery, szlacic:c — Skazany na zamieszkanie do gub. Tam-

bowskiej.

2. Boiądź Bronisław, szlachcic -- Na osiedienie w oddalone gubernje w Syberii.

3. Boiist Otton, szlachcic. — Zabity.

4. Chmielewski Józef, właśc, wsi Lebiodki,—Na zamieszkanie w Tomskiej gub.

5, Cydzik Michał, szlachcic. --- Do wojska z pozbawieniem praw szlacheckich.

6. Dobrowolski Dyonizy. — Do Tomskiej gub.

7. Eysmont Leonard, właśc. £o'w. Pikulturki (72 dzies.). — Na zamieszkanie do

— Pod
"=

 

O Ne|     gub. Tobolskiej.

8. Gałkowski Jakób. — Do oddalonej Syberji.

9. Gancewicz (Hancewicz) Jóżui — Do rot aresztanckich na 4 lata.

10. Grzymajło Feliks, — Do Tobolskiej gub.

pm
a aa A

zdawca; ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

rot aresztanckich w Kałudze na 4 iaia,

29. Krupowicz Klemens, szlachcic. — Na zamieszkanie w Tobolskiej gub.

30, Krupowicz Semen, właśc. m Wiszkańce, — Zesłany do rot aresztanckich

z pozbawieniem praw, 
Drukarnia A.Zwierzyńskiego, 2 :  
 

 46. Mokrzecki Bolesław, -- Do katorgi w fortecy,

(D. c. a.)

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ.  


