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REDAKCJA i ADMINISTRACJA: Wilne, Mostowa 1.

Fdministracji i Drukarni 12-44.
20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 do 20-ej,

w niedziele od 12 do 13-ej.
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Najpowaźniejszą spółdzielczą instytucją bankową w Polsce jst
CENTRALNA KASA "weemamy
a ="SPOLEK ROLNICZYCH

istniejąca od roku 1909 I działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie.
zużytkewuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych relników, a temsamem łagodzi
skutki kryzysu rolniczego.

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy”
mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także

(KM

Telefon Redakcji,

Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

chodzi codziennie.  

liński „Matin”*, w związku z aide-

do Niemiec, twierdzi, że w Berlinie

drugim planie
i starać się przedewszystkiem o ure-

Ze specjałlnem zainteresowaniem
„oczekują wiadomości z Londynu i,

Wilno, Czwartek 11 stycznia 1934 r.
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mómoire irancuskiem, skierowanem'
j
!

šulowenie sprawy rewindykacyj nie- |dėw“, to zn. zniesienie artykułów,
„mieckich w zakresie zbrojeń. |

   

 

Cena_numeru 20_ gr.

Nr. 9

Jhl
 

zagranicą 8 zł.
OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w

cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca
druku mogą być przez Administrację

Konto czekowe w P. K. 0.

brzeń odpowiedzią Niemiec na propozycje francuskie
PARYŻ (Pat). Korespondent ber- nia planu Mussoliniego, który za- Poważne troski — w/$ korespon-

wierałby trzy znane etapy, tak u- denta — wywołały wBerlinie ostat-
pragnione przez Berlin, mianowicie: nie mowy Mołotowa i Lifwinowa

1) „rozbrojenie*, to znaczypod- oraz związane z tem pogłoski o moż-
postanowiono pozostawić narazie na wyższenie siły zbrojnej Niemiec w liwości wstąpienia Sowietów do Ligi

kwestje polityczne stosunku do Francji, Narodów. Również pewne zaniepo-
kojenie wyczuwa się w Berlinie co
do stanowiska Anglji.

2) „reforma statutu Ligi Naro-

wiążących instytucję genewską z
traktatem wersalskim,

3) „stała organizacja pokoju”, to

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr.

zapowiadaneśo w nich przedstawie-zn. rewizja traktatów na korzyśćI sprawie pubiicznej.

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

Chrześcijański Bank Spółdzielczy
na Antokolu z siedzibą: Wiino, ul. Zamkowa 18

PRZYJMUJE
WIĘKSZE i MNIEJSZE

Oszczędności
na wkłady terminowe i rachunki bieżące.

Za wkłady większe Bank wypłaca procenty
ce miesiąc.

Obrady nad tezami konstytucyjnemi.
Telefonem ośł własnego Korespondenta.)

WARSZAWA. Dziś komisja koustytucyjna Sejmu rozpoczyna obra-
dy nad nowemi tezami do projektu konstytucji, które na posiedzeniu
przed Bożem Narodzeniem przedstawił p. Car. Mówi się jednak nawet
w kołach sanacyjnych, że podczas obecnej sesji sejmowej sprawa kon-
stytucji nie będzie załatwiona. Możliwe jest zwołanie specjalnej sesji

wiosną. 8
Jak wiadomo, nie wszystkie tezy p. Cara cieszą się uznaniem w

łonie B. B. W związku z projektem, przyznającym czynne prawo wybor-
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cze do Senatu jedynie kawalerom Virtuti Militari i Krzyża Niepodiegio-|

!ści, mówią, że rozpatrywany jest pomysł rozszerzenia tej elity przez u-
atanowienie specjalnego odznaczenia za zasługi społeczne.
takie również nadawałoby czynne prawo wyborcze do Senatu. Może być,
ze nadanoby je niektórym konserwatystom, którzy, jako zupełnie wyeli-
minowani z pojęcia elity, są oczywiście temu nowemu projektowi bar-
dzo przychylni.

Kongres pracowników państwowych.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. We wtorek obradował w Warsżawie naczelny Komitet
Rady pracowniczej. Naradzano się nad sprawą zwołania do Warszawy
przed dniem 1 lutego ogólnokrajowego kongresu urzędników państwo-
wych oraz ustalenia ewentualnego porządku obrad tego kongresu. Na
posiedzenie komitetu przybyli delegaci poszczególnych związków. Dy-

skusja przeciągnęła sie do późna w noc. Naogół większość organizacyj
urzędniczych wypowiedziała się za zwołaniem kongresu.

Jeśli kongres będzie zwołany, to zajmie się on przedewszystkiem

szeregiem spraw związanych z obecnymi warunkami bytu urzędników
państwowych oraz wypowie się w sprawie nowej ustawy uposażeniowej,
A wywołała tak silne rozgoryczenie w sferach pracowników państwo-

wych.
W tej drugiej sprawie albo kongres przedstawi zbiorową petycję

P. Prezydentowi w sprawie obecnych warunków bytu z prośbą o wstrzy-
manie ustawy uposażeniowej, albo też postanowi złożenie odpowiednich

Odznaczenie|

widywanemi  manifestacjami

władze bezpieczeństwa poczynily
| odpowiednie zarządzenia, mające na
celu niedopuszczenie do de:ronstra-
jcyj Na sąsiednich ulicach, roz-
mieszczono znaczne oddziały poli-
cyjne. Na rzucone przez „Action
Francaise" wezwanie do manifesta-

|

PARYŻ. Po śmierci Stawiskiego,
zaszłej w bardzo tajemniczysh oko-
licznościach, jak twierdzi cała pra-
sa bez wyjątku, skandal pogłębia
się jeszcze bardziej. W samobójstwo
Stawiskiego. nikt nie wierzy. - Słowo
„samobójstwo dzienniki zamiesz-
czają w - cudzysłowie. Nawet
„Temps' nie wspomina o samobój-
stwie, lecz pisze, że policje odna-
lazła Stawiskiego z przestrzeloną na
wylot głową. Oto jak pisze do-
słownie „Libertć”: „Wersja o sa-
mobójstwie Stawiskiegc nie znaj-
duje żadnej wiary w opinii publicz-
nej, ani parlamentarnej ani nawet
wśród niektórych k gabi-
netu. „Stawiski przestał oddychać,
a za to inni oddychają z ulgą“.

granicznych Salnais wygłosił wczo-
raj przez radjo przemówienie o po-

petycyj przez szereg organizacyj urzędniczych.

W sprawie zwrotu kościołów.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. lzba Cywilna Sądu Najwyższego ogłosi w dniu 16 b.
m. szereg wyroków w sprawie zwrotów kościołowi rzymsko katolickiemu
i greko-katolickiemu majątków, zabranych kościołom w okresie zaborów.

również rewindykacji kościołów,
i majątków, które w okresie zaborczym zostały przekazane

Wyroki dotyczyć będą

prawosławnym.

lityce zagranicznej Łotwy. Minister
podkreślił, że Łotwa pragnie utrzy-
mania ze wszystkiemi państwami
stosunków przyjaznych, z zastrze-
żeniem całkowitej samodzielności w
dziedzinie  zewnętrzno - politycznej.
Dla zacieśnienia współpracy pomię-
dzy państwami bałtyckiemi należy
uczynić wszystko możliwe.

Z Estonją osiągnięto we wszyst-

budynków
instytucjom  

GEREORK ai STSDATA ЧЧ ааНАа 12 GSE

Litod planuje
BERLIN (Pat). Niemieckie Biuro

Informacyjne donosi z Tylży o po-
chodzących rzekomo z Litwy po-
głoskach, jakoby Litwini zamierzali
w najblizszych dniach dokonać za-
machu na autonomję okręgu kłaj-
pedzkiego,

Litewskie oddziały strzeleckie,
wraz ze strażą pograniczną, areszto-
wać miałyby wszystkich landratów
i naczelników urzędów gmin oraz
ogłosić ich złożenie z urzędu. Rów-
nocześnie ma ulec rozbrojeniu kłaj-
pedzką policja krajowa. Uwolnione
stanowiska mają być obsadzone
przez Litwinów. Atakowane osta-
tnio przez prasę litewską dyrekto-
rjum Schreibera ma być wezwane
do ustąpienia. Zamach ten przepro-
wadzony ma być jeszcze przed
dniem ii-ej rocznicy obsadzenia

, okręgu kłajpedzkieśo, przypadającej
w dniu i5 stycznia.

W zarządzeniu, wydanem do li-
tewskiej straży granicznej, termin
zamachu wyznaczony ma być mię-
dzy 7 a 18 stycznia. W tym czasie
też policja ma być stale w pogo-
towiu.

Te plany litewskie wywołały w
okręgu kłajpedzkim wielkie zanie-

zamachna autonomię Kłajpedg.|
pokojenie, Oczekuje się że przede- niu autonomji Kłajpedy, — którego

|wszystkiem interwenjować będą sy- następstwa nie dałyby się przewi-

|gnatarjusze konwencji <łajpedzkiej, dzieć.

a więc Anglja, Francja Włochy i Komunikat zaznacza przylem, że
Japonja, aby powstrzymać Łitwi- wiadomość ta nie mogła być do-
nów od tego poważnegonaruszenia tychczas sprawdzona,
traktatów, równającego się zniesie-

|wz YEGOWARETERE AR PRE NA IIKTE TIK is

Rozruchy antyżydowskie
na uniwersytetach węgierskich.

BUDAPESZT (Pat). W. związku dowani są wytrwać w walce o swe
ze strajkiem studentów doszło na postulaty. Na znak protestu studen-
uniwersytecie w Debreczynie do „ci występują masowo z przychylnej
gwałtownych ekscesów. Strojkującyido rządu organizacji „współpracy
uniemożliwiali studentom-żydom do- narodowej oraz ze związku stowa-
konywanie zapisów. Rektor zawe- rzyszeń studenckich.
zwał wobec tego policję, z którą do-|
szło do formalnej bitwy w auli uni |
wersyteckiej. Dopiero po nadejściu|
posiłków. policja opanowała sytu-| ację i otoczyła kordonem cały uni-
wersytet. Po obu stronach 'est kil-|
kunastu ciężko pobitych. — Zapisy| : '

na uniwersytet ulegly wstrzymaniu. ; brzymim tłumie ы Ad c
Strajk rozszerzył się na wszyst- powstało zamieszanie, kilka osó

czasie odjazdu rekrutów.

odprowadzających

re zapisało się ogółem zaledwie 50 |wód do paniki. słuchaczy, Studenci jakoby zdecy- TOKJO (Pat). Ofiarami wczoraj-

|cyj przed Izbą Deputowanych kilka |nili się do bram i do
większych grup manifestantów oko- |rożnych kawiarń.
ło godz. 18 usiłowało przedostać się resztowanych wynosi
na bulwar St. Germain. Policja wy- |godz. 12 przywrócono normalny ruch
parła manifestantów, którzy jednak 'na ulicach.

Czy Stawiski popełnił samobójstwo.
‚

zwyciężonych.

 

Manifestacje paryskie z powodu
afery bajońskiej.

PARYŻ, (Pat). W związk:: z prze- po rzuceniu dwóch petard powtórnie
idy przed usiłowali przerwać

ministerstwem spraw wewnetrznych|ny. Policja szarżowała i rozpędziła
kordon policyj-

manifestantów, którzy zebrali się
jednak ponownie za linją konnej po-
licji Na szyny tramwajowe manile-
stanci położyli liczne petardy, które
z hukiem wybuchały. Gwardja re-
publikańska odepchnęła manifestan-
tów i rozpędziła. Manifestanci schro

jednej z na-
Ogólna liczba a-

250 osób. O

Wszyscy znający Stawiskiego za-
pewniają jednomyślnie, że nie był
to człowiek skłonny do popełnienia
mordu na samym sobie, tembardziej,
że posiadał w swym ręku dość atu-
tów, byssię skutecznie obronić”.

Aferą Stawiskiego nie rychło
uspokoi umysły. Na razie wszystkie
inne sprawy, nawet politykę zagra-
niczną usunięto na pian ostatni.
Władze sądowe prowadzą śledztwo.
Codziennie odbywają się rewizje u
ludzi zamieszanych w skandal Sta-
wiskiego. Przewidywane są dalsze
aresztowania i to senascyjne m. in.
redaktora jednego z dzienników,
znanego zwłaszcza ze swych sym-
patyj dla Niemiec. 

Stracenie van
LIPSK, (Pat). Ponieważ prezy-

dent Hindenburg nie skorzystał z

prawa łaski, skazany w procesie o

LIPSK (Pat). Wczoraj póznyim
wieczorem  zakomunikowano van
der Luebbemu, że prezydeut Hin-
denbur$ odmówił ułaskawienia.

Wiadomości tej wysiuchał Lueb-
ibe z tą samą apatją, jaka cechowała
igo podczas całego procesu. Na py-
|tanie, czy pragnie pociechy religij-
nej, skazaniec nie odpowiedział ani
słowem.

Dziś rano obudzono go o godz, 6,
ogolono, a następnie wyprowadzono
na podwórze więzienne.

Przy egzekucji obecni byli pro-
j kurator Werner, przewodniczący
Buenger, trzej sędziowie sądu naj-
wyższego i przedstawiciele państwa.

Przy odczytywaniu sentencji wy-
roku van der Luebbe nie zdradził
żadnego wzruszenia. Gdy śo zapy-
"tano, czy pragnie złożyć jakie
oświadczenie, opuścił głowę i do-

 

Wandalizm
LIPSK. (Pat). Mim olicznych za-

„biegów miejscowej kolonji polskiej
imagistrat lipski usunął «ostatnio
'tablicę z nazwą ul. Księcia Józeła
|Poniatowskiego. Tak więc po prze-
Iszło 100 lat istnienia nazwa ul. Ks.

 
BERLIN, (Pat). Niemieckie Biu-

ro Informacyjne zaprzeczą wiado-
mości, jakoby Hitler miał zapropo-

 

 

 

Łotewski min. spraQ zagranicznych
o polityce zagranicznej Łotwy.

RYGA (Pat). Minister spraw za- kich ważniejszych sprawach pełne i pizyjazne. Zadaniem najbliższej

nowač Jugoslawji odstąpienie Ka-,

porozumienie. Upracowano już sze- |przysziości będzie załatwienie za-
reg ukiadów, które wzmocnią ło-|gadnień gospodarczych, kióie obec-
tewsko-estoński sojusz i przyczynią
się do wyjaśnienia sprawy unji cel-
nej.

Z Litwą zawarto traktat handlo-
wy, który przyniesie praktyczne za-
stosowanie t. zw. kiauzuli bałtyc-
kiej. Oczywiście, traktat ten jest
tylko podstawą, która musi być wy-
peiniona realną treścią,

Z Finlandją po dłuzszej przerwie
nawiązano w roku ubiegiym ponow-
nie kontakt, który stanowić będzie
podstawę dla dalszego rozwoju
współpracy w interesie obu krajów.

Naogół stwierdzić należy, że rok
ubiegły przyniósł znaczny postęp we
współpracy państw bałtyckichikon-
solidacji na wybrzeżu morza Bałtyc-
kiego, Większa jednak częsć pracy
czeka nas w przyszłości. Dalszym
krokiem na tej drodze będzie po-
dróż ministra do Stokholmu,

W. sprawie stosunków z Polską
minister zaznaczył, że są one dobre

nie nie są jeszcze caikowicie unor-
mowane.

W. stosunkach ze Związkiem So-
wieckim rok ubiegły nie zaznaczył
się żadnemi nieporozumieniami po-
iitycznemi. Ż punktu widzenia go-
spodarczego, siosunki  iotewsko-
rosyjskie ksztaitowały się dla Ło-
twy niekorzystnie, w końcu roku
jednak zawarty zosiai nowy traktiai
handlowy, w którym niema już t. zw.
klauzuli rosyjskiej. Oba państwa
Gdnoszą się do siebie z zauianiem i
związane są wspólnym  intereseni
utrzymania we Wschodniej Furopie
pokoju i politycznego status quo.
W zakończeniu minister podkreślii
pragnienie Łotwy utrzymania przy-
jaznych stosunków z Niemcami w
granicach obowiązujących tiaktatów
oraz jej dążenie do przyczynienia
się do utrzymania autorytetu Ligi
Narodów. 

Wojna domowa w Chinach,
SZANGHAJ (Pat). Urzędowo do- „zbiegli już podobno do Czai:$g-Czou,

noszą, że wojska rządowe dolarły do pozostawiając gen. San - Tiang - Kai
punktu na rzece Min, położenego o dla obrony Fu-Czeu. Ludność tego
25 ml od Fu-Czeu. Zajęcia Fu-Czeu miasta ogarnęła panika, Wszystkie

sklepy są zamknięte. Ruch calko-należy się spodziewać w najL!iższym В
wicie zamarł, 

Wielka katastrofa w Kioto.
| TOKIO (Pat): W Kioto, na dwor- szej katastroiy na dworcu w Kioto|ewakuowała
„cu kolejowym powstała panika w padło 71 zabitych i 64 ciężko ran-| Amoy, które stanęło przed niebez-

W ol- nych,

Ųų

kie wyższe uczelnie w kraju, na któ- |przewrócono na ziemię( co dało po- Popierajcie Polską Macierz

czasie. Przywėodc owstańców >
piŚR SZANGHAJ (Pat). Wojska rzą-

dowe posuwają się w dalszym ciągu
na Fu-Czau. Z niewiadomych do-
tychczas powodów  19-ta  armja

wczoraj wieczorem

pieczeństwem okupacji przez woj-

|ska czerwone. Dziś rano jednak
|wysadzono na ląd oddział maryna-
rzy, który ma zająć miasto. Do
Amoy przybywa wielu cudzoziem-
ców,

 

 

Szkolną.

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

tekście (6 łamowe) 35 gr., za
Ogłoszenła

o 25 proc. drożej. Terminy
dowolnie zmieniane.
Nr. 80187.

Wykrycie nowej afery szpie-
gowskiej.

PARYŻ. Pat. — „Petit Journał”
donosi z Metzu o wykryciu afery
szpiegowskiej. Obywatel luksembur-
ski Flamant, który skradł plany
fortyfikacyj granicznych, został a-
resztowany.

der Luebbego.
podpalenie Reichstagu Holender
jvan der Luebbe stracony został dziś

jo godz. 7.30 rano.

Ostatnie chwiłe skazańca,

,browolnie udał się za katem па
| szałot.

Obecny przy tem ksiądz wypo-
| wiedział modlitwę.

Egzekucja trwała 30 sekund.

Przeprowadzone wczoraj wieczo-
rem badanie lekarskie wykazało, że
van der Luebbe jest zdrów na
umyśle.

 

Wrażenie w Holandji.

LONDYN (Pat). Agencja Reutera
na podstawie iniormacyj z oiicjal-
nych kół w Hadze donosi, że rząd
holenderski jest przykro zaskoczony
wykonaniem wyroku śmierci na van
der Luebbem.

Rząd holenderski uczynił wszyst-
ko, co było w jego mocy, by kara
|śmierci została zamieniona na do-
|žywotnie więzienie.

hitlerowski.
Józeła Poniatowskiego
kwidowana. Niekulturalny ten po-
stępek szowinistów lipskich spotkał
'się z oburzeniem całego wychodźtwa
| polskiego w Saksonii.

Newe baloniki próbne.
ryntji wzamian za popieranie dążeń
anschlussowskich Niemiec. Urzędo-
'wo zaprzeczają również wiadomości,
jakoby Niemcy miały wysunąć wo-
jbec innych państw Małej Ententy
|ponętne propozycje w celu przy-
| ciągnięcia ich do planu Niemiec, Jak
|głosi komunikat Niemieckiego Biura
Informacyjnego,  rozpowszechnianie
tego rodzaju wiadomości może mieć
tylko na celu zapstrzenie sporu
między Niemcami a Austrją.

 

lanieopłatanie podali —
ebóz koncentracyjny.

BERLIN. (Pat). Rząd oidenburski
zapowada internowanie w obozach
koncentracyjnych obywateli, wzbra-
nających się płacić podatki, Komu-
nikat stwierdza, że wypadki tego
rodzaju ujawniają się ostatnio w róż-
nych okolicach kraju.

Zabójstwo hitlerowca.
BERLIN. (Pat), W Szczenanowi-

czach na Śląsku Niemieckim zabity
został komendant oddziałów sztur-
mowych Wystup.

Obrena przeciwgazowa
WIEDEŃ. (Pat). Tygodnik „Cos-

mos' donosi, że w Pradze czynione
są obecnie doświadczenia nad unie-
szkodliwieniem zapomocą rozpylo-
nej wody gazów trujących, zawiera-
|jących chlor. Zasłona wodna o wy-
sokości kilku metrów neutralizuje
działanie gazów, należących do gru-
py połączeń chlorowych. Rozpylanie
wody odbywa się przy pomocy spe-
cjalnych rozpylaczy, które mogą być
wmoniowane do specjalnych ^ротр.

 

Na posterunku.
CIESZYN. Pat. —Na linji kolejo-

wej Czeski Cieszyn—Kończyce Pol
skie wydarzył się wypadek świad-
czący o wielkiej ofiarności i su-
mienności polskiego kolejarza.

Maszynista, prowadzący pociąg
osobowy, 45:letni Franciszek Ber-
ger w czasie jazdy dostał silnego
krwotoku wewnętrznego, mimo to
doprowadził resztkami sił pociąg do
najbliższej stacji. Tu Berger, wsku-
tek krańcowego wycieńczenia, stra- cił przytomność i później zmarł,

została zli- |

  

  

 

   

   

      

   

   

   

    

  

   

   

     

    

  

   

 

   
   

  
    

   

   

  
    

  

 
   

  



  

 

 

" skusje bardzo ożywione na

— — bawarskiej
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LISTY Z
U nas na Litwie wiele mówi się

o potrzebie odnowienia zapomnia-

nych tradycji, o konieczności nawią-

zania rzeczy dzisiejszych ze „świet-

ną* przeszłością, naturalnie pomija-

jąc „4-wiekową niewolę polską” jak

to zwykło się nazywać pożycie w

Unji z Polską. Dotąd jednak napróż-

no szukano analogji, między czasami

Witolda i Kiejstuta, a współczesnoś-

cią. Jakoś trudno w wieku radja, pa-

ry i elektryczności wracać do oby-

czajów wpółdzikich łowców, zdawa-

łoby się nawet, że niemożliwe, Tym-

czasem, podczas małej świątecznej

wycieczki na wieś, ze zdumieniem

stwierdziłem, że już tam/odbywa się

nawrót do „dobrych, dawnych cza-

sów'. Większość chłopów przestaje
używać obcych duchowi litewskiemu

zapałek, lampy naftowej, cukru, za-

miast tego wracają pięknie nałupane

łuczywa, krzemienie i t. p.
Wracają stare zwyczaje ubiera-

nia się w samodziały i lipowe łapcie.
Kto wie? Może to litwinom wyjdzie
na lepsze. Gedymin i Kiejslut nie
znali tych wszystkich przesądów.

Rząd narodowy troszczy się bar-
dzo o wskrzeszenie tradycji Usiłuje
nawet stworzyć szlachtę litewską.
Dowodem tego są obecnie starannie
wyszukiwane w rewindykowanych
archiwach z Rosji drzewa genealo-
giczne i inne dokumenty heraldyczne
później urzędownie zatwierdzane.
Każdy dorobkiewicz, który kupił
centrum majątku od zrujnowanego
przez reformę rolną polaka—ziemia-
nina stara się wykazać swcje szla-
chectwo, najstaranniej wypiera się
pochodzenia chłopskiego i uważa za
punkt honoru pozostanie członkiem
Towarzystwa Szlachty Litewskiej.
Ostatnio powstały takie rody szla-
checkie, ba, nawet arystokratyczne z
tytułami, o których napewno nigdy
ani Niesiecki, czy Paprocki nie sły-
szeli. Najciekawsze to, że tytuły te
bywają uznawane urzędownie.... w
republice „demokratycznej.

Wszystko to jednak nie zmniejsza
straszliwej nędzy na wsi. Nadmierne
"zadłużenie gospodarstwa daje się we
znaki. Licytacje się mnożą. Rujnuje
się przytem dla drobnych zaleg-
łości warsztaty pracy jednostek na-
prawdę użytecznych, przysparza się
nędzarzy, podkopuje się byt całych
rodzin. Np. w pow. poniewieskim był
taki wypadek. Pewien rolnik miał
gospodarstwo wart. 1400 litów, na
które zaciągnął pożyczkę w wys.
1000 lit. w B-ku Rolnym w 1929 r. Do
grudnia 1933 r. spłacił ratami 750 lit.
pozostało 250 lit. Nie mógł spłacić
ostatniej raty, sprzedano mu z licyta-
cji gospodarstwo za 700 lit. z czego
część mu zwrócono po potrąceniu
kosztów i raty, sumę zupelnie nie-
znaczną z którą niczego zacząć nie
można. W ciągu kilką godzin względ
nie zamożny rolnik stał się nędza-
rzem bezrobotnym, ciężarem. śminy.
Takich przykładów jest n.nóstwo,
pauperyzacja wsi wciąż postępuje.

zaradczym, jak inflacja.
‚ Po obniżeniu wartości lita o po-
żowę, podniosły się ceny preduktów
rolnych i to dałoby możność spłaty

Fomealy wód katolików niemiecich w Poke
niemieccy w Polsce od lolickie „Oberschlesischer Kurier",

Katolicy
szeregu lat złączyli się w związek

Katolików Niemieckich, reprezenta-
cji swej politycznej w Polsce. Fala
hitleryzmu, której oddziaływanie ob-

jęło także Niemców w Polsce, wywo-
łała wśród nich poważny ferment.

Niemcy shitleryzowani zaczęli dążyć
do usunięcia z kierowniczych stano-
wisk tych osób, które dotąd Niem-

com w Polsce przewodniczyły, i któ

re z natury rzeczy nie wykazywały
nadmiernych skłonności podporząd-

kowania się hitleryzmowi.  Ponie-
waż jednak rządzący w Niemczech

obóz ujął w swoje ręce także mater-

jalne źródła propagandy niemieckiej

w Polsce, przeto cały szereg osób i

instytucyj pod presją materjalną i i-

deową zmieniło swój kierunek, zmie
niając dotychczasowy  słan rzeczy.
Pod naciskiem hitleryzmu zmieniono
„Katholische Volkspartei“ na „Chri-

stliche Volkspartei“, aby mó” repre-

zentować także niekatolików i u-

chronić się przed utworzeniem dru-

giej reprezentacji Niemców w Pol-

sce, stojącej wyłącznie pod panowa-
miem hitleryzmu.

Na zebraniach niemiecki:h orga-
mizacyj w Polsce odbywały się dy-

temat

podporządkowania całego ru<hu nie-

mieckiego idei hitlerowskiej. Myśl ta

dominowała przedewszystkiem

wśród młodzieży, a doznawała silne-

go poparcia przez ludzi, stojących na

żołdzie propagandy niemieckiej. Głó

wne pismo obozu niemieckiego ka-

Walia z dńthowieńswem
BERLIN. (Pat). W! miejscowości

Traumstein proboszcz

w więzieniu śledczem. Zarządzenie

     

Rząd myśli o tak radykalnym środku

wśród Niemców niekatolików oraz|

KOWNA.
długów zaciągniętych peinowartoś-

|ciowymi nutami. Jednak ien «kspery-

| ment byłby zbyt ryzykowny 1 wia-

jedymie w'ašcicie-sciwie pomogiby 2

lom wielkich gospodarstw którzy „Uroczystość ta wywołała ob-

itak mają się niezgorzej. Najbar-|Szerne wzmianki w prasie sanacyj-

aziej cierpią małoroini,

Dziwnie na tie ogólnej nędzy wy-

gląda rozrzutność 1 zamiiowanie do

zbytku w sierach urzędniczych, któ-

re dotąd nie odczuiy kryzysu 1 ZNI0-

sły z tatwością nieznaczną redukcję

uposażeń,  Kowienskie „poniotes

sprowadzają sobie iryzjerów z Kygi,

i mają dość pieniędzy, aby wciąż ku-

powac, obiozone wysokiem ciem tka

niny jedwabne i futra, lak bogatycii

witryn sklepowych jak w Kownie,

nie widać nigdzie zagranicą. ie stro-

je, biżuterje, stosy łakoci, win, góry

zwierzyny, owoców zagranicznych,

wszystko to kupuje nie:iczna elita

urzędnicza, utrzymująca te wytwor-

ne zbytkowne sklepy. Kto zatrzyma

się w Kownie na kilka dni i bywa w

luksusowych lokalach, stwierdzi ze

ździwieniem, że w restauracjach 1

dancingach spotyka wciąż tych sa-

mych ludzi. „£lita” bowiem jest sto-

sunkowo nieliczna.

Rzuca się także w oczy niesły-

chane rozluźnienie obyczajów, wsku-

tek oderwania się rządu od Kościoła.

Kto chce być prawomyślnym, jest

bezwyznaniowy, a to wpływa ujem-

nie na poziom moralny.

Kowno bawi się i szaleje. stwa-

rzając niesłychany, rażący kontrast

z nędzą prowincji Po powrocie ze

wsi, czuję się jakby przeniesiony do

innego świata, beztroskiej wesoiošci

i używania. Robi to jednak niesły-

chanie przykre wrażenie, zabawy na

skraju przepaści,
Poza nielicznym

roztańczonym tłumem

Kownie całe piekło nędzy, to zwol-

nieni bez odszkodowań i zapomóg ro

|botnicy łabryk, tartaków, budowłani

i inni. Ludzie bogaci są przeważnie

konsumentami towarów zagranicz-

nych, a reszta wogóle nic n.e kupu-

je, więc przemysł litewski zresztą

nadmiernie rozbudowany znajduje

się w bardzo ciężkiej sytuacji.

Wciąż dochodzą wieści ©  strej-

kach, nieporozumieniach na tle nie-

wypłacania i obniżania zarobków.

Za strajki w Litwie karze administra

cyjnie _ Włojskowa  Komenčantura.

Rośnie więc wciąż ilość deportowa-

nych do powiatów północnych, i

wzrastają szeregi bezrobotnych nę-

dzarzy miejskich. Ciężka zima, szcze

gólnie ostre warunki bytu, wpłynęły

tak deprymująco na proletarj3t zresz

tą zupełnie zdezorganizoweny, że

niema żadnych zaburzeń, ani innych

oznak niezadowolenia. Zresztą licz-

na i dobrze płatna policja złożona z

wysokich na 180 cm. drabów dobrze

pilnuje porządku. Pałac prezydenta

pilnie strzegą wyborowi husarzy,a na

lotnisku dzień i noc dyżuruje przygo-

towany na wszelki wypadek samo-

lot. Może coś, jakiś przewrót czy in-

ne nieporządki, lepiej mieć.przygoto-

waną drogę ucieczki do bezpiecznej

Szwajcarji, gdzie już czekają wygod-

ne wille i zdeponowane w „moc-

nych* bankach kapitały.
rikvolis.

rozbawionym,

 

 

redagowane bardzo zręcznie, ale po-

zostające w zależności materjalnej

od grupy subwencjonowanej zmieni-

ło w ostatnim czasie swój kierunek,

podporządkowując się kierunkowi hi

tleryzmu. Objawem tego zewnętrz-

nym jest usunięcie dotychczasowego

naczelnego redaktora, p. Maiera, wy

bitnego katolika, oraz wprowadze-

mie na jego miejsce pana Stirra, któ-

ry dotąd pracował w „Posener Ta-

geblatt* w Poznaniu. Pan St:rrajest

wprawdzie osobiście katolikiem, ma

jednak żonę protestantkę i wycho-

'wuje dzieci swoje po protestancku

nie dając w ten sposób katolikom

niemieckim gwarancyj podtrzymania

czystej myśli katolickiej w „Ober-

schlesischer Kurier", Inne pismą nie-

mieckie na Śląsku „Kattowitzer Zei-

tung” — organ protestantów i „Vol-

kswille“ — organ socjalistów. dawno

już przeszły pod jednolitą komen-

dę hitlerowską. !

Obóz katolicki niemiecki kiero-

wany przez senatora dr. Panta. mimo

lutraty pisma jest dość silny. przygo-

Jtowuje obecnie wydawanie tvygodni-

ka jako organu własnego, a później

ew. dziennika.
Rozwój wypadków pozbaw:ł Niem

ców - katolików na Śląsku prawdzie

wygodneśo oparcia finansowego i

prasowego, wyzwolił ich jednak za-

|razem od zależności od instytucyj i

josób niekatolickich, a wywierają-

Icych na obóz katolicki niekiedy

| wpływ, na który w obozie tvm wielu

poważnie narzekało (KAP).

kaiolickion w Niemczech.
to motywowane jest wzburzeniem,

jakie miało wywołać jego kezanie w

święto Trzech Króli.
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DZIENNIK MILEŃSKI

Sielanka sanacyjno-żydowska,
Wiczoraj pisaliśmy na innem miej-

scu o powstaniu polsko-żydowskiego

Komitetu Propalestyńskiego

nej, zaś w żydowskiej wybuch en-

tuzjazmu.

Podniecony przebiegiem zebrania

inauguracyjnego i obcowaniem z wy-

sokourodzonymi i wysokopostawio-

nymi dyśnitarzami żydowski „Nasz

Przegląd” tak pisze na ten ,„podnio-

siy' temat:
Inaugurację onegdajszą

życia polskiego Komitetu Propalestyńskiego

— uważać należy za punkt zwrotny w u-

stosunkowaniu się Rzeczypospolitej Polskiej

do tworzącej się Żydowskiej Siedziby Na-

rodowej w Palestynie. Komitet ten, jedno-

czący na gruncie współdziałania intelektu-

alnego Polski z Palestyną — grono wy-

| bitnych przedstawicieli społecze”stwa pol-

|skiego i żydostwa — ze świata polityki,

,nauki i piśmiennictwa — slormoweny Z ini-

cjatywy prezydenta Nahuma Sokołowa —

według wzorów analogicznych homitetów

ме wszystkich prawie kulsuralnych pań-

stwach Zachodu — posiada specjalne, wy-

jątkowo ważne znaczenie. Stanowi on wi-

domy przejaw tej potężnej już, o1ganicznej

lącznošci žyciowej, wiążącej dziś Polskę z

Palestyną dzięki decydującej roli, jaką w

rozbudowie i kolonizacji Palestyry odgry-

wają obywatele polscy, Żydzi

W tym stylu utrzymany jest cały

artykuł, który się kończy twierdze-

niem, że ten „punkt zwrotny” w sto-

sunkach polsko . żydowskich miał

wywołać na Zachodzie kolosalne

wrażenie.
O wrażeniu, jakie powstanie Polskiego

Komitetu Propalestyńskiego wywołało w

opinji kulturalnej Zachodu — świadczą ser-

deczne depesze gratulacyjne, od premjera

brytyjskiego, p. Mac Donalda, cd Lloyd

George'a, Justin Godarda, prof. Einsteina i

francuskiego  Komita:w Propalestyńskiego-

Kubeł zimnej wody.

Wylewa go na głowę rozgorącz-

kowanych publicystów żydowskich

„Gazeta Warszawska”, która na

wstępie stwierdza, że z tym „zwro-

tem” panowie z „Naszeżo Przeglą-

du* nieco się spóźnili,
Jak wynika z przemówień prezesa

wszechświatowej organizacji sjonistycznej,

p. Nahuma Sokołowa, oraz z wyjaśnień pre-

zesa polskiego komitetu propalestyńskiego,

ks. Zdz. Lubomirskiego, urzędowa polityka

polska już od roku 1926 stała na stanowisku

poparcia dążeń sjonistycznych. Stanowisko

to zatarło stwierdzone w liście b. premjera

Skrzyńskiego do p. Sokołowa, w parę mie-

sięcy potem w okólniku ówczesnego mini-

strą spraw wewnętrznych, p. Młodzianow-

skiego, jeszcze później w deklaracjach mi-

nistra spraw zagranicznych — Zaleskiego,

wreszcie w stanowisku polskiej delegacji w

Genewie.

Dlatego też niezrozumiałe jest twier-

dzenie, że komitet propalestyński stanowi

punkt zwrotny w astosufikowaniu się Rze-

czypospolitej do sprawy sjomistycznej. Chy-

powołania do

nam bliżej cele i że utworzenie go ma być

zapowiedzią nowych  koncesyj dla ruchu

sjonistycznego w Polsce...

Że utworzenie Komitetu Propa-

lestyńskiego jest jeszcze jedną kon-

cesją na rzecz żydostwa, tego dowo-

dzić nie mamy potrzeby, a'e przy”

puszczenie, by miało ono rozwiązać

kwestję stosunków  polsko-žydow-

z prasy
Naród i lud.

Poruszając ną tem miejs.u spra-

kułu red. Jana Rembielińskiego p. t.
„Naród i lud', zamieszczony w
ostatnim numerze „ABC*.

Na wstępie zwraca red. Rembie-
liński uwagę na fakt, iż zarówno fa-
szyzm, jak i hitleryzm na obronę in-

teresów i podniesienie znaczenia lu-
du, kładą szczególny
yi programach, poczen pisze

tak:
Śmiało też można powiedzieć, że poło-

chę niezbędną i znamienną wspolczesnych

prądów nacjonalistycznych w Europie i

zgóry już za nienarodowy uznać wypadnie

taki obóz polityczny, którego pojęcia o

chłopie kształtują się w sposob, jaki widzi-

my np. w powieści o „Mateuszu Bigdzie”,

W, Polsce zagadnienie ludu wiej-
skiego z punktu widzenia ideologji

narodowej nabiera szczegėlnego zna

czenia, gdyż ma ono u nės odmienny

niż na Zachodzie charakter.
Na Zachodzie, gdzie w niemałej mierze

zdobył przewagę żywioł urbanistyczny,

gdzie masowe przesiedlanie się do miast

groziło wprost wyludnieniem okręgów wiej-

skich, zadaniem reformy jest przede-

wszystkiem utrzymanie chłopa xa roli, za-

chowanie w należytem zdrowiu sile tego

niezbędnego w całokształcie cywilizacji na-

rodowej pierwiastka, jakim jest wieś, duch

i obyczaj tradycyjny jej mieszkańców. U

nas chodzi tutaj o coś więcej, o «kspansję

ludności włościańskiej, o opanowanie przez

mią miast i nadanie im właściweg: piętna i

charakteru.

U nas włościanin jest zatem po-
wołany do odnowienia składu ludno-

ści miejskiej, bo
znaczna część mieszkańców miast na-

szych przez współżycie z żydami (zwłaszcza

w warstwie inteligenckiej, także kupieckiej

i d.) w wielkiej mierze uległa ich wpły-

wowi psychicznemu, upodobniła się do nic

w zakresie gustów, pojęć, przyzwyczajeń,

pod niejednym względem zatraciła świeżość

swego rodzinnego instynktu 1 wrażliwości.

Trudno zresztą o istnienie czysto polskiej

atmosfery w środowisku, gdzie (jak w mniej

szych miasteczkach szczególnie), przewaga,

nawet liczebna, jest po stronie elementu

niepolskiego.

Ponadto, w okresie przedrozbio-

rowym wieś, jako bardziej zamknię-

ta, żyjąca własnem życiem i trady-

cią, z natury rzeczy mniejwystawio-

na na niszczącą działalncść nie-

woli
łatwiej przechować mogła przekazane

od wieków dziedzictwo, sposób bytowania,

pojęcia, obyczaj, mowę nawet z epoki daw-

nej Polski niepodległej. „Żeście prości, żeś-

cie mali, toście wielkich krzywd nie znali”

— temi słowy stwierdza ten niewątpliwy

fakt Wyśpiański w „Weselu”, w rozmowie

Wernyhory z Gospodarzem.

Z tej właśnie, nieprzerwanej

ciągłości cywilizacyjnej, utrzymanej

przez chłopa, są najcenniejsze ma-

ba, że komitet ten posiada jakieś ZŁO dla odbudowy w bardziej pol-

skim stylu tradycji i kultury naszych

miast,
tego dowodem  nieodpartym przykład

Wielkopolski i Pomorza i ich w znacznej

mierze z włościaństwa wytworzony, polski

żywioł mieszczański, Niepodoba się on

wprawdzie niejednemu, jest często przed-

miotem łatwej krytyki, docinków, ocenia-

ny w tonie lekceważącym i złośliwym. Ale 
skich wygląda na kpiny, albo grubą

naiwność, bo, jak słusznie stwierdza

dalej „Gazeta Warszawska”:
Współczesny ruch sjonistyczny mało

ma wspólnego z pierwotnemi, idealistyczne-

mi założeniami Herzla. Stał się on ruchem'

nawskroś politycznym, mającym na celu !

odrodzenie polityczne żydów przede- |

wszystkiem w diasporze. Ma to ułatwić w;

ten sposób żydom osiągnięcie celów poli-

tycznych wśród narodėw-gospodaizy. i

Palestyna, w istotnem rozumieniu sjo-

nistów jest tylko ośrodkiem, który będzie

dla żydów „arką przymierza między daw-

nemi i nowemi laty”, kłóry będzie kulty-

wował ducha łączności narodowej, wzmagał ;

energję polityczną i dumę rasową żydo»|

stwa światowego.

Tworząc silny ośrodek narodowy;

w Palestynie, żydzi bynajmniej nie;

zamierzają emigrować z krajów, w;

których osiedli.
Rabin Thon, który pospołu z ks. Zdz.

Lubomirskim i innymi dygnitarzami sana-

cyjnymi zasiada w komitecie palestyńskim,

niedawno w Sejmie oświadczył, że obok

Palestyny, żydzi polscy uważają również i

Rzeczpospolitą za swój kraj : za swoją

własność. W Palestynie, zdaniew rabina

Thona, znajdują się groby ich ojców, ale w

Polsce jest grobów tych również sporo. Z

tego p. Thon wyciąga wniosek że mowy

być nie może o masowem wyjściu żydów z

Polski. Przeciwnie, swoje dodatnie wyniki

osadnicze w Palestynie pragną oni wyzy-

skać jako argument do domagania się praw

„ poparcia dla żydowskiej kolonizacji rolnej

w Polsce, do większego jeszcze umocnienia

się gospodarczego i politycznego u nas w

kraju. Za to ofiarują nam stosunki handlo-

we... z 100.000 ludnością żydowską w Pale-

stynie!

Wiedząc o tem wszystkiem i zda-

jąc sobie dokładnie sprawę z istotnej

roli, jaka odegrywa żydowska sie-

dziba narodowa w polityce świato-

wego żydostwa, nie możemy podzie-

lić zapału polskich członków komi-

tetu propalestyńskiego.

Temi sposobami kwestji żydcwskiej w

Polsce rozwiązać nie można. Natomiast

stwarzanie wespół z żydami tego rodzaju

instytucji, jak komitet propalestyński nie-

potrzebnie tylko zaciemnia opinii publicznej |

istotę położenia. i

  
ci, co mają taką antypatję do chłopa pol-

skiego wogóle, i do rdzennego mieszczań-

stwa polskiego równocześnie, ci —- prawdę

mówiąc — mają właściwie antvpatję po-

prostu do... narodu polskiego jako całości.

nacisk w

żenie nacisku na znaczenie wsi, stanowi ce-*

Akcja pomocy bezrobotnym z Fanduszu Pracy
w najbliższych trzech miesiącach.

{ Dnia rb.j 10 stycznia odbyłc się w

władz administracyjnych posiedzenie Wy-

działu Wykonawczego Komitetu Lokalnego

Funduszu Pracy Wojew. W'leńskiego, na

,którem szeroko omawiana była sprawa

„dalszej akcji pomocy bezrobotnym Środki,

, któremi Komitet Lokalny będzie dyspono-

„wał na najbliższy okres trzech miesięczny,

t. zn. styczeń, luty i marzec, ogółem wy-

noszą kwotę 322.500 zł., z czego 147.500 zł.

przeznaczono na roboty objęte programem

zimowym, oraz 175.000 zł. na pomoc do-

"ražną. Gros sum z przyznanych na pomoc

doraźną zużyta zosłanie na zatrudnienie

bezrobotnych i zaopatrzenie ich *w opał.

„Tygodniowy kontyngent zatrudniunych zo-

stanie znacznie podwyższony, przyczem

ulegną również zmianie dotychczasowe

stawki zarobków dziennych prac  fizycz-

nych kobiet-żywicielek rodzin, którym pła-

ce podwyższone zostaną do poziomu za-
robków prac. fizycznych mężczyzn. Ostat-

nio zawarła została przez Komitet Lokalny

umowa na dostawę drzewa. Ustalona nor-

ma wynosi 1 metr sześcienny na rodzinę.

Niezależnie od tych dwu form pomocy,

Komitet Lokalny będzie czynił starania,

zmierzające do zaopatrzenia bezrobotnych
w  najniezbędniejszą odzież. W związku

z powyższem Pan Wojewoda, jak. przewo-

dniczący Wojewódzkiego Komitetu. zwrócił

się między innemi i do Związku Przemysłu

Włókienniczego z prośbą o przyjście z po-

mocą ziemi Wileńskiej, której ludność bez-

robotna w roku bieżącym cierpi wyjątkową

jnędzę, a szczególnie dotkliwie daje się od-

wy & dowskie nie możem pominąć obecności Pana Wojewody i | &у у < ) y i przy udziale ё iežy iej. otni >
l 1 Re ‚ czuwać brak odzieży, niejednokrotnie bę

dący przyczyną niemożności przyjęcia

ofiarowywanej bezrobotnym pracy

W dalszym ciągu również Komitet Lo-

„kalny będzie przy hodził z pomccą ma-

terjalną Komiłetom Rodzicielskim, prowa-

|dzącym akcję dożywiania dzieci w szko-

; łach.

Około 335 rodzin bezrobotnych, które

z powodu mrozów nie zdołało otrzymać

ziemniaków, obecnie otrzyma wzamian od

20—30 kg. kaszy jęczmiennej (pęcak).

Wspomnieć należy tutaj rcewnież o

pewnej inowacji, którą Komitet Lokalny

wprowadził początkowo tytułem próby, a

obecnie utrwalił w okresie zimowym na

stałe, polegającej na dosturczaniu bez-

robotnym, zatrudnionym na robotech finan-

sowanych przez Fundusz Pracy i prowa-

dzonych pod gołem niebem, gorącej kawy

i porcji chleba.

Ponieważ ostatnłh wprowadzona w ży-

cie scaleniowa ustawa ubezp'eczeniowa po-

zbawiła możności korzystania z pomocy

lekarskiej bezrobotnych doraźnie zatru-
dnionych, Komitet Lokalny czyni specjalne

zabiegi na zorganizowanie pomocy lekar-

skiej, przy współudziale zainteresowanych
czynników dla tej kategorji bezrobotnych,

która na skutek wejścia w życie omawia-

nej ustawy utraciła prawo do korzystania

W. tym celu w na'bliższych
dniach zostanie zwołane posiedzenie z

udziałem przedstawicieli Izby LeKarskiej

i Związku Właścicieli Aptek.

z tej pomocy. 
 

Tylko skarb państwa nie obniża stopy

Nie starczy z podatków, to poraiują

W; tych dniach dokonano z2mknię-
cia rachunków za pierwsze 8 miesię-
cy roku budżetowego 1933/34 skar-
bu państwa. Jeżeli zabawimy się nie
co statystykami i porówramy to zam

knięcie budżetowe z takim samym
okresem roku budżetowego 1932/33,
Ito zobaczymy, że wydatki obniżyły
się wprawdzie o 103 miljony. ale do-
chody spadły o 136. mijonów.

Wyniki gospodarki budżetowej
za okres od kwietnia do listopada
przedstawiają się w ostatnich pięciu

latach w sposób następujący"

I życiowej.
wpływy z dobrowolnej pożyczki.

, Rek Dochody Wydatki Saldo
,29/30 1.997 milj. 1.975 milj.+ 22 mikj.

'30/31 1.821 mil. 1.815 milj.+ 7 milj.

131/32 1.545 milj. 1.672 milj„—127 milj.

[32/33 1.350 milj. 1.491 milj—141 milj.

33/34 1.214 milj, 1.388 milj->—174 milj.

| Wbrew zapowiedziom p. min, Za-
"wadzkiego, obiecującego w okresie

reklamowania pożyczki wewnętrz-

nej bliski kres deficytowej gospodar-
ki skarbu państwa, deficyt budżeto-
,wy rośnie z roku na rok, a nie ma-
„leje.

DL ESASO TT aki ATDO ETO EEEEAIA

| 8 proc. dywidendy
Banku Polskiego.

11 b. m. zbiera się Radą Banku
Polskiego. Rozpatrzy ona biluns Ban

„ku za rok 1933 i przypuszczalnie po-

stawi wniosek o wypłacenie dywi-

dendy za rok 1933 w wysokości 8
procent.

Nowe 10-złotówki.
Z okazji zbliżającej się rocznicy

Powstania Styczniowego wypuści

Bank Polski do obiegu pieniężnego

|w większej ilości pamiątkowe mone-

ty 10-złotowe z wizerunkiem Ro-

mualda Traugutta, które zostały wy-

|bite ostatnio przez mennicę.

Bez dachu nad głową.
Z nowym rokiem zarejestrowa-

nych było w Warszawie 848 rodzin
|-— 3.934 osób — bez dachu nad gło-

wą,
Liczba bezdomnych wzrosła w

ciągu grudnia o 79 osób, ktore z po-

wodu niepłacenia komornego zosta-

l

 

jy wyeksmitowane z zajmowanych

dotąd przez siebie mieszkań.

Polityka żydowska w Polsce.
Pod takim tytułem  sjonistyczny

„Nasz Przegląd“. cytuje га „Hajn-

tem" głos prezesa Koła Żydowskie-

go, dr. Ozjasza Thona, króry uzasad-

nia swoje stanowisko w szrawie sto-

sunku żydów do społeczeństwa pol-

skiego, głównie zaś do obecrego sy-

stemu rządzenia.

Dr. Thon, po omówieniu szeregu

zagadnień wewnętrznych żydostwa,

przechodzi do kwestji życzliwego

stosunku rządu, przedewszystkiem

na gruncie międzynarodowym i tak

to ujmuje:
„Rząd ten okazał nam na gruncie mię-

dzynarodowym bardzo wiele życzliwości.

Do tego stopnia, ic jak nasi najlepsi przy-

jaciele, bronił nas przed bestją hitleryzmu a

nadto z wielkim :«pałem popierał nasze

prawa do Palestyn;. A to wszak są dzisiaj

nasze największe t:oski, to są nasze po-

zycje, od których zależny jest masz byt.

Kto tych pozycyj broni jest naszymprzyja-

cielem, któremu należy się wdzięczność”.

„Znaleźliśmy przyjaciela w _na-

szym rządzie” — stwierdzą p. Thon

— а więc stosunek zasadniczy ży”

dów do rządu musi byś życzliwy,

wdzięczny. Zadaje sobie wszakże

autor żydowski pytanie, ale jak się

przedstawia sprawa traktowania ży-

dów w samym kraju? Pod tym

względem dr. Thon nie jest zadowo-

lony i ma
wieszcze

upomnienia.”

Właśnie „upomnienia!* P. dr.

Thon ma upomnienia, Jak to brzmi

„wdzięcznie”, jak to jest pelne pew-

ności siebie, jeżeli nie powiedzieć

tupetu! A później dr. Thon wysnuwa

także lekarskie upomnienie:
„Jest jednak rzeczą jasną, że inaczej

doniosłe i ważkie pretensje i

przyjaciółmi. Gdy się ma 40 stopni gorącz-

ki, trzeba dać dużo chininy, ale gdy się ппа`

tylko 37 stopni, to nie wolno stosować zbyt

wielkiej dozy. Trzeba umieć ściśle dawko-

wać. I tak właśnie postępujemy. Ani wię-

cej ani mniej. Staramy się tylko trainie

dawkować. Nie wszczynamy stale  alar-

mów, ale przemawiamy wyraźnie i dobit-
| nie,*

Wi końcu autor stwierdza, że tak

właśnie postępował dotychczas w

Sejmie. Czy to jest wydaniemsiebie

w ręce Sanacji? Bynajmniej! A jak

ma być dalej?
„Na to odpowiemy: wojny na życie i

śmierć nie chcęz rządem prowadzić, gdyż

nie zasługuje on na to u nas. Nie chciałbym

przyczynić się do tego, by ten rząd obalo-

no. Albowiem wiem, że na jego miejsce

przyjdzie nietylko rząd gorszy, lecz najbar-

dziej dla nas niebezpieczny, Obecnie są w

Polsce tylko dwie partje: Sanacja i En-

decja, a wolę utrzymać Sanację. Niegdyś

nie lękalem się i Endecji. Ale po przykła-

dzie Hitlera nie wiem, czy ona nas nie po-

żre. Obecnie niebezpieczeństwo jest mil-

jon razy większe. Słowem nie chcę dzisiaj

być powalicielem rządów. Ale nie jesteś-

my także partją rządową bo nasze elemen-

larne postulaty nie są jeszcze uwzględ-

nione”.

Tak właśnie przemawia p. Thon.
Nie dziwimy się, iż nie chce przyj-

ścia do władzy „endecji”, a tymcza-

Rabolnity odmawiają podpisania
nowych dokleracyj nbezpieczeniowych.

Donoszą z Łodzi do „Robotnika”,

że w związku z wprowadzeniem w

życie nowej ustawy scaleniowej,

większość fabryk i zakładów pracy

w Łodzi i okręgu rozdała robotni-
kom do podpisu nowe deklasacje u-
bezpieczeniowe.

Robotnicy masowo odmawiają

podpisania tych deklaracyj.

Również w związku z wprowa-

dzeniem dopłaty za lekarstwa i po-

rady lekarskie w Kasach Chorych

robotnicy ujawniają ogromne obu-
rzenie i na tem tle dochodz: do za-
targów.

Koło lokalów Kasy Cherych w
| Łodzi stoją posterunki policyjne.
"tem samem donoszą ze Zduńskiej
"Woli.

° dajśtie uliczne W Warszawie,

 
| We wtorek w godzinach popo-
łudniowych doszło w śródmieściu do
zajść przeciwżydowskich.  Zajścia
wynikły na tle zjazdu ortodoksów.
Mianowicie policja nie mogła sobie
jporadzić z tłumem  zwoienników
| Agudy, pragnących się dostać bez-
płatnie do sali teatru na Obožnej.

, Wówczas część publiczności polskiej
'zaczęła pomagać policji. Doszło do
starć, które wkrótce przeniosły się
na ulicę Kopernika, gdzie przyłą-
czyli się do nich kupcy polscy z tar-
gowiska „na Ordynackiem.

Kilka osób zostało poturbowa-
nych. Policja przywróciła porządek.

Uczniom nie będzie Wolno dawać
korepetycji|

Krążą pogłoski, że ma być wyda-
ne _rozporządzenie, zabraniające
uczniom szkół średnica udzielania

| korepetycji.
| Idzie podobno o to, aby ucznio-
wie nie odbierali zarobku tym, któ-
|7zy muszą utrzymywać się samo-
„dzielnie. Ale czyż niema uczniów,
dla których także skromniutki zaro-
bek z korepetycyj jest konieczny!

Kale dletenia na pótziach.
Z dniem 1 lutego b. r wchodzi w

życie rozporządzenie ministerstwa
P. i T. wprowadzające nowy dział
służby pocztowej t. zw. „małe zlece-
nia”.

Dział ten obejmuje inkasowanie
przez urzędy pocztowe należności
ratallnych firm handlowych i towa-
ET asekuracyjnych do wysokošci

zł.
Opiata za inkaso rat do 30 zł. u-

stalona została na 30 gr., a za inka- sem ściśle ,dawkuje'.

Z Turunia donoszą:
Trzech Króli spadł w mieście obfity,

śnieg. Szołerzy taksówek, stojących
na Rynku Staromiejskim, dla zabicia
czasu zbudowali bałwany, dwa duże
i jeden mały, nadając twarzem rysy | rozmawiamy zwrogami, ainaczej ztakimi,

którzy nie są dla nas tylko bardzodobrymi
wybitnie semickie ku wielkiej ucie-

sze publiczności,

sorat do50zł. na40 & śaich

Obraza żydów.
czasie świąt |

skiej wysłał do władz delegatów z ra
binem na czele z prośbą o iaterwen-
cję. Z rozporządzenia władz na ryn-
ku zjawiła się policja, która przy po-
mocy służby magistrackiej rozwaliła
bałwany śnieżne,  

 

 

Miejscowy zarząd gminy żydow- | 



 

 
iš

 

NE
E
P
T
!

%
9

(
P
A

 

KRONIKA.
Tolerancja polska czy... dobroduszność?!
Jak już wielokrotnie donosiliśmy,

Litwini w Wilnie i na prowincji sku-
pują nieruchomości ziemskie i miej-
skie. Ostatnio donosilismy © naby-
ciu dwóch kamienic i o pertrak-
tacjach w kierunku nabycia histo-
rycznych Werek. Obecnie donoszą
nam, iż wobec wystawienia na licy-
tację przez Bank Ziemski kilku ka-
mienic w Wilnie, a mianowicie przy
ul. Wileńskiej, Mostowej, M. Pohu-
lance, Wielkiej, Mickiewicza i t. p,
Litwini czynią usilne starania celem
nabycia tych domów. W sprawie tej
bawi już od kilku dni w Kownie

prezes Staszys, który ma otrzymać
większą sumę gotówki. Również,
jek się dowiadujemy, prezes Staszys
złożył obszerne sprawozdanie wia-
„dzom litewskim kowieńskim o stanie
posiadania Litwinów w  Wileń-
|szczyźnie, © rozwoju  kulturalno-
| cświatowym, gospodarczym, handlo-
|wym i Ł p. w Wilnie i na prowincji.
|Pozatem prezes Staszys był przy-
|jięty przez ministrów handlu, przemy-,
Isłu i oświaty oraz dyrektora depar-
|tamentu politycznego, z którymi
|przez dłuższy czas konierowal.

Prof. Birżyszka lustruje organizacje
litewskie...

Prezes związku wyzwolenia Wil-
na, najzajadliwszej organizacji anty,
polskiej, prof, M. Birżyszka, w dniu
wczorajszym w towarzystwie człon-
ków tymczasowego komiteiu litew-
skiego w Wilnie oraz działaczy li-
tewskich zwiedził szereg ośrodków
litewskich, znajdujących się w Wil-

nie.
"szkoły, gimnazjum

Proł. Birżyszka odwiedzić ma'L, Sawina-Dolska wystawia w „Lutni” pię-
litewskie oraz

przeprowadzi narady z przedstawi-
|cielami społeczeństwa litewskiego.
| Komitet litewski w Wulnie będzie
podejmował prof. Birżyszkę bankie-
tem przy ul. Dąbrowskiego.

Przed I Targami futrzanemi w Wilnie,
Onegdaj wieczorem w lokalu

Izby Rzemieślniczej odbyła się kon-
ferencja przedstawicieli wszystkich
branż futrzanych w Wilnie oraz re-
prezeniantów organizacyj, zaintere-
sowanych w urządzeniu w Wilnie
pierwszych targów futrzanych. Wo-
bec bojkotowania Lipska, perspek-
tywa dla Wilna jest obecnie bardzo
przychylna. Na konferencji zapadła
jednomyslna i już ostateczna uchwa-
ła przystąpienia do organizacji tar-
gów. Targi odbędą się prawdopo-
dobnie w lipcu r. b. na terenach
wystawy i targów północnych. Ze-

JAKA Dzis BĘDZIE POGODA?
W całym kraju naogół chmurno

i mglisto. W ciągu dnia miejscami
przejaśnienia. Nocą leki w górach
umiarkowany mróz. Wie dnie tempe-
ratura przeważnie w pobliżu zera
stopni. Slabe wiatry połnocno-
wschodnie, potem miejscowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

AP. — ul. Mickiewicza Nr. 33
(tel, 10-98): Mankowicza — ul. Piłsudskiego
Nr. 30 (tel. 18-83), Narbutta — ul. Ś-to Jań-
ska; Sokołowskiego ul.  tyzenhau-
zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —
ul. Niemiecka Nr. 15 (tel. 9-22), oraz
wszystkie na przedmieściach miasta, prócz

r .

ph Z MIASTA.
— Narady nad budową po-

mnika A. Mickiewicza. W dn. 10
b. m. p. wojewoda wileński Wł. Ja-
szczołt przyjął bewiącego w Wilnie
twórcę pomnika Mickiewicza arty-
ste-rzežbiarzs H./Kunę oraz dyr. Ko-
rolca i konserwatora dr. Lorentza,
z którymi konferował w sprawie
mającej się rozpocząć już w roku
bieżacym |budowy pomnika Wiesz:
cza w Wilnie, w-a projektu p. Kunv.

SPRAWY MIEJSKIE.
—Przedsiębiorstwa miejskie,

dające deficyt. Ostatnio z ramie-
nia zarządu miasta zostały przepro-
wadzone lustracje przedsiębiorstw
miejskich. Lustracje te pozostają w
zwinzku Z zarządzeniem minister-
stwa spraw wewnętrznych, które po-.
leciło zarządowi miasta, zlikwidować
wszystkie przedsiębiorstwa miejskie
przynoszące deficyty.

Obecnie zarząd miasta bada go-
spodarkę tych przedsiębiorstw, które
mają ulec likwidacji.
— BudoWa nowej rzeźni ек-

Sportowej jest w stadjum realiza-
cji. Zarząd miasta przeprowadził kil-
ka narad z lzbą Przemysłowo Han-
dlową oraz zainteresowanymi czyn-
nikami w sprawie ewentualnej bu-
dowy na wiosnę rzeźni eksportowej
w Wilnie.
W sprawie rzeźni będzie rozpisa-

ka ankieta do wszystkich sfer prze-
mysiowo-handlowó-gospodarczych i
wyniki tej ankiety zadecydują czy
ma stanąć w Wilnie rzeźnia.
— Obniżenie stawek dla robot-

ników fizycznych. Na osłatniem po-|
siedzeniu magistratu zapadia uchwa-
ła obniżenia dotychczasowych sta-
wek dla robotników fizycznych,
skierowywanych przez państwowy
Urząd Pośrednictwa Pracy na robo-
ty miejskie. Dotychczas zarząd mia-
sta płacił dziennie: mężczyznom2 zł.
50 śr., a kobietom 1 zł. 75 gr

Na podstawie nowej chwały
mężczyźni będą otrzymywali 2 zł.
a kobiety 1 zł. 50 gr. dziennie.

HANDEL I PRZEMYSŁ.
<— Tr stolnic do Anglji.

W najbliższych dniach odejdzie do
Anglji pierwszy transport stolnic,
zamówiony u stolarzy wileńskich
przez importerów angielskich. Wo-
bec pomyślnej konjunktury oraz du-
żych zamówień należy liczyć się z
wysyłką dalszych transportów.

' Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Tow. Otolaryngologicznego.

Posiedzenie
skiego Towarzystwa Otolaryngolo-
gicznego odbędzie się w dn. 14 b. m.
i godz. 11-ej w lokalu Kliniki Otola-
ryngologicznej.

Porządek dzienny: pokazy cho-
rych, wybory, sprawozdania. ‚

obec ważności spraw uprasza
się o konieczne przybycie.

Wileńskiej Sekcii Pol-|

brani jednomyślnie posianowili pro-
sić prezydenta miasta d-ra Male-
szewskiego o przyjęcie funkcyj prze-
wodniczącego komitetu organizacyj-
nego. W sprawie tej w duiv wczo-
rajszym do p. prezydenta miasta
udała się delegacja, złożona z przed-
sławicieli wszystkich branż fuvtrza-
nych na terenie Wilna.

Dodać należy, że I-sze wszech-
polskie targi futrzane zapowiadają
się jaknajlepiejj spodziewany jest
bowiem znaczny udział kupców za-
granicznych. Prace organizacyjne
rozpoczną się w najbliższych dniach.

— Zebranie informacyjne. w

z dn. 28 marca 1933 r. o scaleniu
ubezpieczeńspołecznych odbędzie się
we czwartek dnia 11 stycznia r. b.
o godz. 20ej (8 wiecz.) w Szli Sto-
warzyszenia ul. Bakszta 11 informa:
cyjne zebranie wszystkich kupców
w sprawie przemeldowania praco-
wników.
— Kolejowe Koło Szybowcowe

organizuje kurs organizacyjny na
pilotów
ków Koła i ich rodzin oa lat 16.
Kurs jest bezpłatny i rozpoczyna się
dnia 24 b. m. Wyklady odbywać się
będą trzy razy w tygodniu. Zapisy
1 informacje w komitecie kol. L, 0.
P. P. w Dyrekcji Kolejowej.
— Kursy dla rolniczych zespołów

konkursowych. W dniu wczorajszym
rozpoczęły się na terenie powiatów
sokólskiego i grodzieńskiego kursy
lokalne dlą zespołów konkursowych
przysposobienia rolniczego Katolic-
kich Stowarzyszeń Polek,  Katolic-
kich Stowarzyszeń Mężczyzi i Sto-
warzyszeń Młodzieży Polskiej,

Kursy te przeprowadza p. agr.

w Świetlicy Chrześcijańskiego Uni-
wersytetu Robotniczego ul Metro-
politalna 1, wygłosi p. prof Leon
Stępiński popularny odczyt dysku-
syjny, na który Ch. U. R' zaprasza
szerokie warstwy pracujące. Wstęp
bezpłatny.

„„ ŻYCIE AKADEMICKIE.
Chór akademicki! Uwaga!

Pierwsza próba po ferjach odbędzie
się jutro w Ognisku akademickiem o
g. 20-ej. Obecność wszystkich człon-
ków konieczna ze wzgledu na usta-
lenie programu pracy.
— Akademickie Koło Muzyczne.

"W niedzielę dnia 14 b. m. o godz. 12
Jw Ognisku akademickiem (ul. Wiel-
jka 24) odbędzie się próba orkiestry.
| Prosimy o punktualne przybycie, ^

Poszukujemy gracza na altówce,
Mai mamy wolny.

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika

leńskiego”,
Ku uczczeniu ś. i nieodžalowanego

młodego krajoznawcy Władysława Budkie-
wicza na fundusz Jego Imienia składa 2 zł.
Marja Pięikowa.

 

 

Wi-

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież krów na Sołtaniszkach.

W nocy z dnia 9 na 10 bm. Matulańcowi
Bronisławowi  (Sołtańska 12) nieznani

sprawcy uprowadzili z chlewu dwie krowy,
wart. 600 zł.

— Pochwycenie złodzieja Iombardo-

wego. Ejnig Lizie (Sofjaniki 14) w dniu 9

b. m. w lokalu lombardu miejskiego (Toc-

ka 14) skradziono kolczyk wait 100 zł.

Złodzieja Maciejewskiego Stanisława (Wo-

dociągowa 29) ze skradzionym kolczykiem
zatrzymano.

— Bójka między babami. W dn. 9 bm.
pomiędzy Andrunowicz Karoliną (Tartaki
34) a Szybowską Jadwigą (Piłsudskiego 33)
na tle porachunków osobistych powstała: 
jakiemś tępem narzędziem  ugcdziła doznałazłamania ręki,

zło ofiarę bójki do domu.

zwlązku z wejsciem w życie Ulstawy|

szybowcowych dla człon-'

"| krofonem o godz. 16,10.

DZIENNIK

| Teatr | muzyka.
| — Teatr Miejski
jo godz. 8-ej w. „Kobieta i szmaragd”
współczesna komedja angielska.

| W przygotowaniu doskonała komedja
„współczesna  Hasenclever'a „Pan z towa-|
'rzystwa”. Komedja ta jest satyrą na dzi-
siejsze stosunki społeczne.

— Teatr Muzyczny „Lutnia' Ostatnie,
przedstawienia rewji „To dla was wszystko”
Dziś ukaże się po cenach zniżonych barwne|
widowisko rewjowe „To dla was wszystko”.
Rewja świąteczna wkrótce schodzi z reper-
tuaru.

{ — Jutrzejsze przedstawienie propagan-
dowe „Targ na dziewczęta” Jutro przed-
stawienie z cyklu propagandowych. W dniu
tym ujrzymy po raz ostatni w sezonie me-
lodyjną operetkę Jacobi „Targ na dziewczę-
ta>

— „Pod białym koniem”. Rekordowa
operetka Benatzkiego „Pod białym koniem'*
$rana będzie raz jeszcze w sobotę po ce-
nach zniżonych.

| — Występ Hanki Ordonówny. Kierow-
,nietwu teatru muzycznego „Lutnia* udało
jsię pozyskać na jeden występ znakomitą
„piešniarkę Hankę Ordonównę. która ukaże
„się w całkowicie nowym programie w naj-.
| bliższy wtorek.
| Widowisko baletowe
skiej w „Lutni”.

Sawiny-Dol-
W. sobotę o godz. 4 pop.

kny balet Czajkowskiego „Dziadek do orze-
chów”.

— Zuiżki do teatru „Lutnia*, Wydawa-
nie nowych legitymacji zniżkowych, oraz
zamianę dotychczasowych uskuteczniać
można w administracji teatru „Lutnia co-
dziennie od godz. 10—2 pp. i od 7—11 w.

-—— Bajka dła dzieci w „Lutni”. W nad-
| chodzącą niedzielę o godz. 12.30 jeszcze raz
| piękna świąteczna baśń z muzyka i tańca-
mi p. t. „Dziadzio Piernik i Babcia Bakalja”
Po akcie Il-gim św. Mikołaj zejdzie na wi-
downię, aby rozdać dzieciom cukierki z
Firmy A. Połoński, Ceny zniżone od 25 gr.
— Teatr Objazdowy gra świetną ko-

medję A. Słonimskiego „Lekarz bezdomny”
A 11.1 w Duksztach, jutro 12.1 w Podbro-
ziu.
— Teatr-Kino Rozmaitości. Dziś sen-

sacyjny film „Scherlok Holmes“, Na scenie
„Agenci”. (Pocz. seansu o godz. 4-ej),
— I-szy Poranek Symfoniczny. W nie-

dzielę odbędzie się w sali Konserwatorjum
(ul. Końska 1) I-szy Poranek Symfoniczny
z cyklu Koncertów Symfonicznych, zorgani-
zowanychprzez AVil. Orkiestrę Symfonicz-
ną. W poranku niedzielnym biorą udział:

Kochanowskiego oraz znakomity pianista |

przyszta

wozanii.

MILEŃSKI

Co mówią zainteresowani przedsta-
wiciele społeczeństwa?

Europeizacją naszego miasta po-
suwa się w tempie niezmiernie wol-
nem. |inne ośrodki kraju, nawet
mniejsze i w nielepszem znajdujące
się od nas położeniu, posiadają już
cały szereg udogodnień komunika-
cyjnych. Wilno matomiast, będąc
jednem z większych miast Polski i
licząc ponad 200.000 mieszkańców,
znajduje się wciąż ną szarym końcu.
Żawsze bowiem jakoś dziwnie się
składa, że wszelkie w tym kierunku
poczynania samorządu są albo zgoła
nierealne, albo też nie wydają pożą-
danych owoców,

Pomyślny rozwój miasta, w szcze-
gólności rozwój życią społecznego,
uzależniony jest w wielkim stopniu
od dobrze zorganizowanej komuni-
kacji miejskiej, celowo rozplanowa-
nej i sprawnie kursującej.  Wów-
czas irekwencja jeżdżącyci. będzie
odpowiednio wielka, co czynnikom,
eksploatującym tę komunikację,
przyniesie dochód, a miastu wyjdzie
na korzyść, gdyż zarówno kupiec,
rzemieślnik, robotnik, jak i urzęanik,
student, czy uczeń będą z niej ko-
rzystać, :

Wino pod względem komunikacji
niema szczęścia. £ początku bez-
planowo kursowały autobusy kilku
przedsiębiorstw prywatnych, później

spółdzielnia, a w końcu
„Arbon“,

Arbon przybył do Wilna z wiel-
kim hałasem, sypiąc na wsze strony
różnemi obietnicami, Z początku
wilnianie byli zachwyceni pięknemi

Szybko jednak przekonali
się, iż niema powodów do zachwytu.
Nadomiar złego komunika.ja, za-

Wil. Orkiestra Symfoniczna pod dyr. M. jkrojona na początku na szerszą ska-
lę, poczęła kurczyć się, mie dając

Mieczysław Munz, którego występyspot- ispoieczeństwu tego, co dać była po-kały się wszędzie z nadzwyczajnem powo- winna,dzeniem. į ży :
| W programie utwory Mozarta, Wagne-, Rok ubiegly przyniósł pod tymjra, Dobrzyńskiego, Litolifa i t. d. Początek względem szereg niespodzianek.
jo godz. 12 w poł. Ceny miejsc dla uczą-
|cej się młodzieży zniżone.

Oratorjum „Cztery pory roku”. W
niedzielę dnia 14 bm. odbędzie się koncert
w wykonaniu zespołu śpiewaczego „Echo*”,
Zostanie powtórzone wspaniałe oratorjum
Haydna „Cztery pory roku'. W. koncercie,
oprócz chóru i orkiestry symfonicznej,
udział wezmą jako soliści pp. Hendrych,
Artimienko i prof. Ludwig. Całość koncer-
tu spoczywa w wytrawnych rękach dyry-
genta prof. Władysława Kalinowskiego.
Koncert odbędzie się w sali Śniadeckich
U. S. B. Początek koncertu o godz. 8-ej.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 11 stycznia 1934 r.

7,00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory Zel-
lera (płyty). 12.35: Utwory popularne (. y
ty). 12.30: Kom. meteor. 12.35: Pieśni Nie-
wiadomskiego (płyty). 15,40: Koncert. 16.10:
Słuchowisko dła dzieci. 16.40: „Układanie
jadłospisów” — odczyt. 16.55: Recital śpie-
waczy. 17.15: Utwory fortepianowe, 18.00:
Słuchowisko. 19.00: Skrzynka pocztowa.
19.25: Odczyt aktualny. 19,40: Kom, śnie-
gowy. 19.45: Kom. sportowy. 20.00: Muzyka
lekka. 21.00: „Dramat krożański”* —sod-
czyt. 22.00 „Czy świat istnieje sam w so-
bie“ — felj. 22.15: Muzyka lekka. 23.00:
Kom meteor. 23.05: Koncert symfoniczny

Z ZA KOTAR STUDJO.
Czy świat istnieje sam w sobie?
To pytanie nie od dzisiaj dreczy filo-

zofów, zwłaszcza niemieckich, którzy na

 

! Słuchowisko dla dzieci.
i Jak Marysia wydobyla z niewcli Trzech
, Króli, dowiedzą się najmłodsi radjosłucha-
cze z ciekawego słuchowiska, które napi-
sała ciocia Hala i które wykonene będzie
dzisiaj, w czwartek, przed wileńskim mi-

I dla dorosłych.
Tegoż dnia o godz. 18,30 na scenie ra-

djowego Teatru Wyobraźni odegrana bę-
dzie zabawna komedja Brunona Winawera
p. t „Dr. Przybram* w wykonaniu pierw-
szorzędnych sił aktorskich stolicy

Muzyka lekka.
Ulubieniec publiczności radjowej i wo-

góle znany piosenkarz T. Faliszewski bę-
dzie śpiewał na czwartkowym koncercie
radjowym o godz. 20. Program zawiera sze-
reg numerów muzyki lekkiej. Oprócz Fali-
szewskiego udział biorą: wiolonczelista В.
Ginsburg, orkiestra pod dyr. Nawrota i L.
Urstein (fortepian).

 

„Prokurator Alicja Horn".
HELIOS.

Znowu film produkcji polskiej przero-

biony ze znanej powieści. Temat ciekawy,
mocno trapujący widza, ale niedostatecznie
wyzyskany przez autorów scenarjusza, tak

że robi wrażenie czegoś niekompletnego.

Reżyserja zupełnie poprawna.

Zjawia się znowu na ekranie zawsze
miła Smosarska. Zjawia się w nowej po-

taci, niejako „odnowiona”. Nabyła bowiem

szczupłej linji, uczesała się inaczej, wygląda
prześlicznie. Znowu „piękna Jadzia” pod-
bija serca widzów. Nowy amant Franciszek
Brodniewicz jest typem zdecydowanie mę-
skim, gra z umiarem prawdziwego talentu.

jąc możności
zrezygnują z
wien,“

„Skasowano niektóre linie, a na in-
nych zmniejszono trasę.

Rok bieżący, chociaż dopieroco
się zaczął, przyniósł ram jeszcze
jedną niespodziankę i to w dodatku
bardzo dotkliwą. Oto „Arbon“, po-
wołując się na małą frekwencję,
ograniczył ruch autobusów w godzi-
nach wieczornych. Obecnie więc
autobusy kursują zamiast do pół-
nocy, jak było przedtem, tylko do
godz. 10 wiecz., skazując publicz-
ność, opuszczającą kina, teatry, ka-
wiarnie, restauracje i t. p. lokale
rozrywkowe, na wracanie do domów
pieszo, względnie zapomocą innych
środków lokomocji, znacznie już
droższych.

Rzecz oczywista, że wstrzymanie
komunikacji o tej godzinie kiedy
na ulicach pełno przechodniów i
kiedy wszelkie lokale rozrywkowe
są jeszcze czynne, spówoduje wcze-
śniejsze zamieranie życia miasta i

wyrządzi wielkie szkody szerokim
warstwom społeczeństwa.

To też, wychodząc ze słusznego
założenia, że tego rodzaju praktyki

„Choromanski, rożne sposoby usiłują rozwiązać ów za-|S4, niedopuszczalne, postanowiliśmy
P 1 ) 3 o... * *ODCZYTY. sadniczy ZAŁ OE wypada- |zebrać głosy opinji publicznej, by

SEO Ścijański i ją niekiedy groteskowo. Opowie o nich jzreasumować straty, jakie z tego ty-Chrześcijański Uniwersytet IL S“ ! KOWO y, ja. go ty
ь A В zisiaj w swoim feljetonie p, Henryk Dem- tai Р .Robotniczy. Dziś, o godz. 7 wiecz. |biński o godz. 22-ej, P. Menrys "em | tulu poniesie miasto, W” tym celu

zwróciliśmy się do przedstawicieli
różnych dziedzin życia społecznego,
kulturalnego, handlowego, przemy-
słowego i t. d. z prośbą o wypowie-
dzenie się w tej kwestji.

Co mówią dyrektorzy teatrów miej-
skich o ograniczeniu ruchu autobu-
sów w godzinach witczornych?
Zainterpelowany w tej kwestji

dyrektor leatru Miejskiego na Ро-
hulance, p. Mieczysław Szpakiewicz,
oświadczył, iż wstrzymanie komuni-
kacji w godzinach wieczornych od-
bije się w znacznym stopniu na
frekwencji w teatrze,

„Biorąc pod uwagę, mówi p. dy-
rektor, że Wilno pod względem za-
iudnienia jest bardzo rozciągłe i roz-

Na srebrRYM ekranie, rzucone na wielkiej przestrzeni, z
teatru naszego będzie mogła korzy-
stać publiczność tylko z śródmieścia,
bo mieszkańcy przedmieść, nie ma-

powrotu autobusem,
oglądania przedsta-

Przytem p. Szpakiewicz przyta-
cza szereg przykładów z innych
miast, nawet mniejszych od Wilna,
gdzie, nie mówiąc już o tramwajach
teatralnych,
które odwożą publiczność z teatru
do pobliskich miejscowości.

są specjalne pociągi,

„Widząc takie zaniedbanie ko-
munikacji — ciągnie dalej p. dy-

Zapowiada się w nim nowy

lepszej klasie,

Mirska o oryginalnej
zwraca na siebie

„świazdor” w

dotychczasowi.

twarzyczce również

uwagę wysokim pozio-
mem gry. Samborski schodzi już do drugie-

Film polski potrzebuje „nowej twarzy”
do ról „czarnych charakterów”.

utrzymany w stylu
erotycziym wogóle wyróżnia się z szablonu.
Nie brak w nim ciekawych, emocjonujących
scen. Z epizodów najlepszy
neczny Lody Halamy, robiącej z niezrówna-
ną. maestrją najtrudniejsze „szpagaty” i pas.

bójka, w czasie której Szybowska Jadwiga | Szkoda, że ją widzimy tak rzadko na ekra-
w „nie. Podobno Loda będzie grała większą ro-

prawą rękę Andrunowicz Karolinę. która lę w filmie „Kocha, lubi, szanuje* wytwór-
Pogotowie odwio- ,ni „Uniwersal”,

«kranie już wiosną r. b.

jest popis ta-

mającym ukazać się na

rektor — niejednokrotnie w roku
zeszłym i bieżącym zwracaliśmy się
do odnośnych władz, prosząc o
zorganizowanie kilku wozów &а
odwożenia publiczności z teatru do
domów. Nasze starania nie odniosły
jednak żadnych skułków. A trzeba
pamiętać, że przeciętnie bywa w te-
atrze 400 osób dziennie. Z tego
więc conajmniej trzecia część zaw-
sze skorzysta z autobusów. Po-
wiedzmy, niech 100 osób pojedzie,
to już znaczna suma wpłynie do
kasy, a w naszych stosunkach to
dużo znaczy.

Publiczność ma tani teatr, lecz
w s wszelkiemi dodatkami,
z których najpoważniejszym był
środki lokomocji. Obecnieg ik
bec braku autobusów wieczorem, 

„wiele osb, mieszkających na przed-
/ mieściach, zrezygnuje zupełnie z te-
,atru. Szczególnie w wielkim. stopniu
| wpłynie
! trekwencji w okresie zimowym.

to na zmniejszenie się

irzeba europeizować się, a nie
coiać w rozwoju — autobus bowiem
įs06 7 nietylko dla handlu, czy prze-
mysiu, ale i dla rozwoju žycia kultu-
ralnego' — zakończył swoje uwagi
p. dyr. Szpakiewicz.

Proszeni przez nas o wypowie-|
dzenie swoich zdań dyrektorzy te-|
atru „Lutnia“, pp. Rychłowski i
Zbigniew  Smialowski, stwierdzili,
podobnie jak p. dyr. Szpakiewicz, że
w teatrze „lLutnia” ograniczenie go- p
dzin kursowania autobusów wieczo-,
rem odbije się na frekwercji, co-

Pohulance, bo „Lutnia znajduje się
w samem centrum miastą,

mówi p. dyr. Rychłowski — by au-

grają, kawiarnie przepełnione ри-
blicznością i t. d. Naprawdę dziw-
nem się wydaje, na czem polegać
może kalkulacja wstrzymania komu-
nikacji o tej godzinie, kiedy właśnie|
frekwencja jest wzmożona, bo wów-

P, dyr. Z. Śmiałowski zsznacza,

wiązuje, dała się już odczuć te-
atrowi.
„W tych dniach — mówi p. dyr.

Smiałowski — wzmogla się fre-
kwencja na popołudniowkach, na
wieczornych zaś przedstawieniach
zmalała. Publiczność do teatru przy-
bywa przeważnie z śródmieściai
z najbliższych dzielnić przedmieść,
zapełniając miejsca parterowe, zaś
balkon, gdzie są najtańsze bilety,
świeci pustkami. Miejsca balkonowe
dotychczas zajmowała publi zność z
przedmieść, która, mając zagwaran-
towany powrót autobusem, bo na
inny środek lokomocji ją nie stać,
mogła sobie *na taki luksus pozwo-
lić, Obecnie w dni słotne nie przy-
bywa, widocznie przesiaduje w do-
mu.

Rozchód z dochodem żyje w zgodzie
mimo kryzysu i obniżonych pensyj, gdy

ani Domu prowadzi

Kalendarz terminowy

„Trocki I $p."
wicza.

upadłość.

W kwetniu ub, rr w Nowo-Świę-
cianach pojawiły się w obiegu fał-
szywe monety jednozłotowe.

Zaostrzona w związku z tem czuj.
ność policji miejscowej doprowadzi-
ła do sensacyjnego odkrycia.

Oto w dniu 4 kwietnia, kierując
się poufnemi informacjami, komen-
dant posterunku P, P, st. przodownik
p. Krutowicz dokonał rewizji w mie-
szkaniu Kulieszów,

Strapiony wkroczeniem policji,
młody, liczący zaledwie 21 lat Ale-
ksandel Kulesza, nie czekając na wy
nik rewizji, dobrowolnie wręczył ko-
mendantowi trzy falsyfikaty jedno-
złotówek, które wydobył ze szcze-
liny w ścianie komórki. Procz tego
Kulesza oddał 8 kawałków metalu,
oraz łyżkę żelazną w której stapiano
materjał.
Kulesza przyznał się, iż to on przy

pomocy kolegów sporządził kilkana-
ście sztuk jednozłotowych i opowie-
dział historję zapoczątkowania а-
brykacji bilonu.

Nauczył się on dokonywania od-
lewów w sporządzonych, uprzednio
formach gipsowych z różnych przed-
miotów. Ž czasem jego prace: amator
skie wychodziły zręcznie i b. udatne.
To też, wiedząc o jego zdolnościach
w tym kierunku, zwrucił się do nie-
go kolega Stanisław Szklennik, u-
czeń szkoły rzemieślniczo - przemy-
słowej z prośbą o sporządzenie ja-
kiejś pracy, którą mogłby wykazać
się w szkole.

Bez żadnych złych intencyj Ku-
lesza sporządził formę w gipsie z
monety złotowej i w tej następnie
odlał kilka sztuk.
W tym czasie zgłosił się do Kule-

szy inny kolega, Stanisław Beczelis
z prośbą o pożyczenie mu pieniędzy
na kupno zeszytu. Kulesza nie roz-
porządzając gotówką, wręczył mu
sporządzoną przez siebie złotówkę,
nie wspominając o jej pochodzeniu. 
Nazajutrz Beczelis dziękując za u-

“

Karol Wyrwicz-Wichrowski, znawca
siosummków teatralnych, nowa:

„Uważam, że wsirzymanie ruchu
o tej godzinie jest bardzo szkodliwe

wogole, a w „szczegoincści łaiainie

oabije się na irekwencji w ieatrach.
4Autopusy' muszą kursować conaj-
mniej do tej pory, kieay kończą się
przedstawienia, bo o tej miej wię-
cej godzinie panuje jeszcze w mie-

| scie ruch,” —- ód

Opinja restauratora,
W tejże samej kwesiji z: pytuje-

my właściciela popularnych restau- i
racyj „Zacisza“ i „Pod Burietem“,

"p. Macieja Kielmucia,
„Sądzę — iniormuje nas p. Kieł-

miuć — że należy dołożyć wszelkich
prawda w mniejszym stopniu, niż na starań, by przywrócić poprzednie

e. _|GQilno bez normalnej komunikacji miejskiej. |

godziny kursowania. Nie może prze-
jcież pozostać komunikacja w takim

„Rzeczywistość wymagałaby — stanie, jak obecnie, bo wówczas
wynikną stąd wielkie straty dla mia-

tobusy kursowały conajmniej do sta. Restauratorzy odczują to
godz. ii wiecz., kiedy jeszcze życie zniniejszenieni się frekwencji gdyż
na ulicy płynie wartkim prądem, część publiczności zwykła przed
kiedy teatry są czynne, w kinach dwunastą (widocznie przed opłatami

'na fundusz pracy — dopisek spra-
wozdawcy) opuszczać lokale *'

(„Chcemy jeździć i chcemy płacić,
a nie mamy możności”.

Zapytana przez nas jedna ze stu-
czas następuje powrót do domów." ,dentek U. S, B, oświadcza:

„Chcemy jeździć i chcemy za bi-
że zmiana, chociaż od paru dni obo- |lety płacić, lecz nie mamy możności,

bo wstrzymanie ruchu autobusowe-
go o godz, 10 wiecz. przecina nam
tę możność, Większość koleżanek
i kolegów, wracając po 10-ej do
mieszkań, zawsze korzystała wy-
łącznie z autobusów, bo na inne
środki lokomocji ich nie stać,”

numerze jutrzejszym zamie-
ścimy dalsze głosy w tej kwestji.

m.
Jak się dowiadujemy, kwestją

uregulowani4 komunikacji miejskiej
zainteresował się p. Wojewoda Wi-
leński, który obiecał delegacji
Związku  Transportowcėw,  inter-
wenjującej w tej sprawie, wply-
nąć na władze magistrackie i przed-
siębiorstwo „Tomak* w kierunku
szybszego  slinalizowania umowy, 

Popularny artysta teatralny p.

SIiTT STA ATI EOS

zabezpieczającej miastu staią komu-
nikację.

„Książkę RachunkowąKobietyWspółczesnej
<zynności domowych,

spis obiadów na cały rok, kosmetyczne zalecenia I t. d.
oto treść nowego, uzupełnionegowydania
Mimo bogatej treści cena tylko 1 zł. zD pocztową zł. 1,25.Do nabycia w księgarniach i papaterjach. Skła:

Współczesna; Warszawa, Koszykowa 44 P.K O. 14,560. Wysyłamy po otrzymaniu
wołaty. Za zaliczeniem nie wysyłamy.

Fikcyjna upadłość hunku „Trocki i S-ka"
Aresztowanie współwłaściciela.

Władze bezpieczeństwa aresztowały byłego współwłaścicieia

wskazówki praktyczne,

„Książki Rachunxowej*.

główny; Wydawnictwo — Kobieta

(przy ui. Wielkiej) Samuela Gur-

Dwaj dyrektorzy, Trocki I Weinsteln zbiegli do Litwy.
Dom bankowy pobrał podobno ostatniemi czasy od wierzy-ciell znaczniejsze sumy w gotówce, poczem spowodował fikcyjną

Banda młodocianych fałszerzy
z przypadku,

możliwienie kupna zeszytu zwrócił
Kuleszy 85 gr. jako resztę ze złotów-

Teraz dopiero nastąpił przełom.
Kulesza dał Beczelisowi znowu dwa
lałsyfikaty celem wydania ich za
prawdziwe, umawiając się, iż płacić
za nie będzie po 50 gr.

Wtajemniczeni vw tę sprawę
Szklennik, oraz Zygmunt Giruć któ-
ry dostarczył Kuleszy metalu i gips
również otrzymali po kilka falsyfi-
katów, które mieli puścić w obieg,
lecz w obawie przed odpowiedzial-
nością zniszczyli.
W rezultacie wszystkich czterech.

młodzieńców postawiono w stan o-
skarżenia bądź o podrabianie bilonu,
bądź o pomaganie w tem przestęp-
stwie, bądź o puszczenie w obieg
fałsyfikatów.

. Sprawę rozpoznawał Sąd Okrę-_
gowy pod przewodnictwem wice-
prezesa Brzorzowskiego, przy udzia-
le pp. sędziów Sienkiewicza i Zaniew
skiego.
W wyniku przewodu sąd, biorąc

pod uwagę okoliczności sprawyi
młody wiek oskarżonych postanowił
iście ojcowski wyrok. Podsądnych:
Kuleszę, Szklennika i Girucia skazał
ma 2 lata, zaś Beczelisa przez 1 rok „ :
więzienia, lecz wykonanie kar zawie
sił na przeciąg 5 lat.

Kos,

Ч »LU)
DRUKARNIA

А. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

ooenak. tabela, enia afisze
okólniki, plakaty, lety wizytowe

Ceny konkurencyjne,
WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 @
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Z KRAJU.
Złośliwa przeszkeda na torze kolejowym.
Wczoraj rano w pobliżu stacji

Malkowicze pocląg osobowy Nr. 314
najechał na przeszkodę w postaci
sań naładowanych drzewem a po-|władze obecnie badają kto pozosta

zostawionych na torze przez nie-|wił sanie i jakim celu to uczynił.

Pożar wzniecony przy tajnem pędzeniu wódki
MQŁODECZNO. W

1300 zl.

„DZIENNIE MILESSKI 

Żydowska szkoła wojskowa pod Warszawą...

„Moment“ opisuje w uumerze Ponieważ szkoła wymaśża du-

poświątecznym otwarcie centralnej „žych wydatków, a uczniowie są nie-

znanych sprawców. Zderzenie nie
było zbyt gwattowne, wobec czego
lokomotywa nie została uszkodzona.

a| ści Polski.

zabudowa- ji martwym Straty wynoszą około
Stwierdzono, że krytycznej

szkoły instruktorów  wojskcwej or-
ganizacji żydowskiej „Brith. Trum-
peldor" „Związek im. T:umpe!dor'a).
Nastąpiło to 20 grudnia 1933 r. Szko

"| szawą:
„W szkole kształci się prnad 100

uczniów, pochodzących ze wszystkich czę-

Po ukończeniu szkoły każdy

otrzyma dyplom, że jest instruktorem, a

wówczas naczelne dowództwo „Brith Trum-

ła znajduie się w Zielonce, podWar- |

zamożni, zasila ją instytucja „Keren

|Tel haj* (Fundusz pagórka życia),

Ido której należą wszystkie odłamy
'społeczeństwa żydowskiego.

„wobec czego zawarto umowę między

dowództwem „Brith Trumpeldor" i kierow-

nictwem „Keren Tel haj”, na podstawie

której cała szkoła jest zasilana pieniędzmi

tej instytucji”.

Szkoła jest dalszym ciągiem wy-,

ćwiczenia wojskowego żydów: !

WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewizy:,
Belgja 123,70—4124,01—123,39. Gdańsk 173,05|
—173,48—172,62. Holandja 357,75—358,65— |

356,85. Kopenhaga
Londyn. 29,03—29,17—28,89. Nowy York
5,69—5,72—5,66. Nowy York kabel 5,69—
5,70—5,72/2—5,68'/:, Oslo 145,40—146 10—
144,70. Paryż 34,87—34,96—34,78. Praga
26,43 — 26,49 — 26,47. Sztokholm 149,90 —
150,65—149,15.
171,95. Włochy 46,78—46,90—46,66. Berlin
w obrotach nieofic. 211.

Papiery procent.: 3 proc. pożyczka bud.
41,50—41,35, 4 proc. poż. inwestycyjna
106,50—105,50. 5 proc. konwersyjna 54,50.
6 proc. dolarowa 59,25—59,50. 4 proc. do-
larowa 51,25. 7 proc. stabilizącyjna 58,50—

 

130,00—130,65—129,35. |

Szwajcarja 172,32—172,81—-|

łda
GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 10 stycznia 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Żyto I stand. 15,70

‚ —15,90. Jęczmień na kaszę zbierany 14,40.
‚ МаКа pszenna 4/0 A luks. 35,50—36,25;
żytnia 55 proc. 25,50, żytnia 65 proc. 20,50,
razowa 18,50,

Ceny orjentacyjne: Żyto II stand. 15—
"15,25. Pszenica zbierana 22—22,50. Owies
istand. 13,80—14,20. Owies zadeszczony
' 12,60—13,00. Mąka żytnia sitkowa 17—17,50,
żytnia razowa szatrowana 19—20 Otręby
żytnie 10—10,25, pszenne grube 12—12,50,
pszenne cienkie 11—11.50, jęczmienne 9—

19,25. Gryka zbierana 20—20,25. Siano 6—

 

 

niach > Borysa, m-ca St k ki pędził h peldot* wysyła ich do miejscowych grup, „Łącznie z obecną centralną szkołą in (aa. SRA er ny yy eo

OPara powozy S wpzd pz ui Łk a soda gdzie instruktor uczy członków tej organi- |struktorów instytucja „Keren Tel haj” SU- | poniPOM AT z RAE 35,50 35,15. 5,50. Siemię lniane 90 proc.

az łkilkabud gk good 4 odaieiksk kaoikradka Sobeba: |**7 Aretės фе bsydjowała tylko w Polsce 20 kursów in-| doj. 42,25, 4 i pół proc. L. Z. ziemskie| Za 100 kg. I-c0 st. załadow.:
zniszczy a budynków gospodar- |pożar wskute n g Obecnie otwarta szkoła struktorskich i obozów  instruktorskich. | 50,50—51,25. 8 proc. L. Z. warsz. 54,25— Len trzepany Miory 1017,55—1071,67.

czych wraz z inwentarzem żywym |dzenia się z ogniem. „jest zakreślona na szeroką skalę. Kie- |Liczba wytworzonych instruktorów w Pol- i a 2 2 Pozostate gatunki — bez zmian.

—— a z е Р . Pożyczki polskie w owym orku:

у rownikiem szkoły jest dostojnik władzy, T. sce WSE około 2 tysięcy. Znaczną ce | Dolarowa 59,25. Dillonowska 71. Stabiliza- Kt ł i t i?

Halperin, z Paryża (jak wiadomo komen* |instrukiorów instytucja ta wykszta! ciła cyjna 91,25. Warszawska 54,25. Śląska o wygra na 6 erį 5

dantem naczelnym tej organizacji jest Ża- |również w innych krajach, jak na Litwie,|53*/s, W drugim dniu ciągnienia IV-ej klasy

a I botiński, zam. w Paryżu — przyp.). Pro- |Łotwie. Austrji, Węgrzech, Belgii i t. d.“ Dolar w obrotach pryw. 5,67 28-ej loterji państwowej główne wygrane

W. niedzielę zawody narciarskie.

WĄ najbliższą niedzielę na Ro-|przecież ma w roku ubiegiym zdo-
Ogniska i ciekawą grę Legii, która|gram nauczania jest

wach Sapieżyńskich mieć będziemy|

drugie w tym sezonie zawody nar-

ciarskie na nieco dłuższej już trasie,

bo około 12 klm.

byty tytuł mistrza Polski.
Rewanżowe spotkanie Ogniska

b. szeroki i obejmuje

wszystkie przedmioty sportu zbrojnegoi

obrony. Pozatem dużo czasu poświęca się

pracy kulturalnej. Językiem wykładowym

z Legją odbędzie się za 10 dni w Wil jest hebrajski”.

nie w następną niedzielę.
 POYPEYTATTABEEJR”!KARABINKIСРЛАСЕИЧСМЯСОМИСНОВОКЛВЛСЕРл

Nie tak dawno donos'liśmy o re-
iwji organizacyj wojskowych żydow-
skich na boisku Legji. Obok tych
zastępów już wyćwiczonych w „spor
cie zbrojnym”, powstaje szkoła woj |
skowa, kształcąca instruktorów. Wi
ten sposób cała ludność żydowska|

 

Rubel: 4,61 (za piątki) i 4,64 za dzie-
siątki).

CEDUŁA URZĘDOWA
GIEŁDY PIENIĘŻNEJ W WILNIE

padły na następujące Nr. Nr.:
Ii II ciąśnienie,

ZŁ 5.000 — 59530 79296.
ZŁ 2.000 — 3006 19021 23027 27875

 

z „dnia 9 stycznia 1934 r. 29686 31401 40692 49388 53077 60461 64450
„Czeki i wpłaty: Londyn — 2905 w żą- ;75040 81644 94544 96961 127499 130139

daniu, 29,00 w płaceniu. Paryż — 35,00 w|131280 142823 143144 149064.
żądaniu, 34,80 w płaceniu. | ZŁ 1.000 — 25579 32323 35986 36545

Monety: Ruble — 4,60 w żądaniu, 4,60 38619 40069 46392 46714 50044 50858 51996

Do zawodów tych staną nie- Sądzimy więc, że gra Legji w й
p OE: S : : ża ‚ : : ; к „| w płaceniu. 54976 55150 59866 61195 61534 65632 73973

wątpliwie wszyscy nasi najlepsi za-|Wilnie obudzi zrozumiałe zaintere-|mcžną samemu się uczyć i żadni| Polsce ujęta zostanie w ścisłą or Listy zastawne: 4 i pół proc. Wil..74839 75233 75312 77053 82524 84524 85064
ganizację wojskową. Banku Żiemsk. — 38,00 w tranzakcji. 96407 98788 99494 103119

wodnicy na czele ze Starkiewiczem,

Łabuciem, Zajewskim i innymi.

Zawody te będą przedostatnią

eliminacją przed wyjazdem narcia-

rzy wileńskich na Łotwę. Przy-

sowanie. Obecnie z

Ogniska z Warszawy.
Wiilnianie w Warszawie wystąpią

oczywiście w najsilniejszym

tem większą

niecierpliwością oczekujemy wyniku

puszczać więc trzeba, że walka na|składzie na

trasie będzie bardzo ostra a tem

samem i ciekawa.
Zawody organizuje S. N оК5

ro-Kirą.
Zwycięzca tych meczów zakwa-

instruktorzy nie są potrzebni.

Z wielkiem zdziwieniem przeczy-

taliśmy  niefachowe wywody p.

L—n, który widać nigdy nie był na

SWOiM |nartach i nie wie, że sport narciar-
czele z Godlewskimi,

Staniszewskim, Okułowiczem i Wi-
ski to nie zwykły spacer kawaleryj-

ski,
Stanowisko

dziwniejsze, bo
„Słowa” jest tem
przeciwstawia się

Żydzi zbroją
„Moment” podaje odezwę Zwięz-

ku gmin żydowskich 14 większych
miast, wzywającą do przeznaczenia
stałej zapomogi na rzecz żyd, kas
bezprocentowych. W. odezwie tej

|91180 92501
108407 116346 120186 122658 131494 141046

SISTSTTI AEBEZRZYROZECERYCOKA a> 162868 168930.

III i IV ciagnienie,
20.000 zł. Nr. 123593 162957.
15.000 zł. Nr. 4146 21417.
10.000 zł. Nr. 29851 67700,

przeciwstawi się uchwale wszystkich REJ

szych politycznych i gospodarczych przy-

wódców i wszystkie one prz:znaczą i wy-

płacą zapomogi sposobem, przyjętym przez

wszystkie gminy żydowskie w Polsce".

5,000 zł. Nr.: 31962 61245 76985 134770
167144.

2.000 zł. Nr.: 4081 4631 6861 11685
32717 34619 52100 82810 84990 95802 97153

„Šmigty“. : lifikuje się do dalszych“ finalowych| no kierunkowi P. Z.N. 1 Р. 0. №. Е., | сгу!ату, %е gminy žydowskie mogą Pisaliśmy już niejednokrotnie o |97277 105051 145413 161127.

Start i meta przy sctronisku |rozgrywek o mistrzostwo Polski.  |które to instytucje propagują wła- |skreślić w budżecie inne pozycje, [tem potężnem narzędziu konkurencji ааОаа

Ośrodka W. F. * k *  Įšnie najrozmaitsze kursy i ściśle |ale z polskim handlem i rzemiosłem ja-| 51890 54408 UMO ke i, Gi kotwy,

Wszędzie potrzebną jest fachowość.|przestrzegają, by uczyli tylko fa- „to zmniejszenie lub skasowanie ich z|kiem są dla żydów kasy bezprocen-| 69702 70636 71092 85457 88510 97262 100821

W niedziełę mecz hokejowy omi- We wczorajszym numerze „Sło- chowcy, a więc instruktorzy egza- powodu ciężkiej sytuacji nie oowinno doty- |towe, Narzędzie to ma być na sku- 106103 110806 113687 124236 131086 135781

strzostwo Polski, wa“ zostały przedrukowane niektó-|minowani. Zresztą nietylko w nar- jczyć zasiłków na kasy bezprocentowe, bo- |tek wspomnianej odezwy wzmocnio- ASA(Pań) W Pod M8

IW najbliższą niedzielę w War- re wyjątki z artykułu, zamieszczone- ciarstwie potrzebni są fachowcy, bo wiem kasy ułatwiają przetrzymywanie ne dopływem nowych środków. Pra- ciągnienia większe wygrane padły -na nu-

szawie odbędzie się pierwszy elimi-|go w „Dzienniku Wileńskim" podli w dziennikarstwie 0 wiele z wię- |obecnego ciężkiego położenia'. ca polska i polska przedsiębiorczość|mery następujące:

nacyjny mecz hokejowy o mistrzo- |tytułem „Wszyscy na narty”. Nie-|kszą przyjemnością czyta się arty- Taką decyzję o wyznaczeniu za- |handlowa odczują dotkliwie wzmoc- Lig Už zł. ku "T S
o ys. zł. n „ Nr.: 2.712, 21.287,

znany autor, podpisujący się literastwo Polski między wileńskim Ogni-
mi L—n, chce odkryć Am.erykęskiem, a Legją warszawską.

Mecz budzi ogromne zaintereso-  dodać odwagi wszystkim amatorom

-|kuły, pisane przez dziennikarzy fa-

mętne wywody zwykłego „kibica“ wanie ze względu na dobrą formę narciastwa twierdząc, że na nartach |sportowego.

 

Cale Wilno

RozaKArrośći| (INE BROOCM ... SHE
* ТЕАТЕ - KINO

SALA MIEJSKA

 

 

pośpieszy podziwiać genjalnego

jsiłków przez gminy powzięły żydow- nienie dotychczasowej przewagi ży-
dowskiej.

21.791, 47.492, 61.906, 72.350, 99.401, 105.908,
109.374, 120.470, 151.358.ilchowych w swoich działach — niż skie organizacje polityczne i $ospo-,

'darcze:
«Jesteśmy pewni,

RLOCK HOLMES
Dreszcz niezwykłych emocji i fantas| a przygėd

 

że żadna $mina nie  
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Dzieje powstania Idzklego.
Wspomnienie o Ludwiku Narbucie.

Żona Ludwika wyrastała swą inteligencją ponad ogólny poziom u-

mysłowy, wspołczeszych kobiet.

Miała umysł trzeźwy i zimny, co stanowiło kontrast z usposobie-

miem mężd. Mitował ją bardzo i nazywał zawsze swoją „drogutką”, Mieli

córeczkę, lecz ta zniaria w niemowlectwie. Lecz ponad miłość dla żony

rozkwitało w Ludwiku większe i świętsze uczucie względem ojczyzny.

Myśl o obowiązkach dla niej nosił na wygnaniu, z myślą tą wrócił

do kraju i czekał tylko odpowiedniej do działania chwili, W/ roku 1860

z Zachodu, z Warszawy poczęły się odzywać na razie niewyraźne je-

szcze hasła i pobudki Drgnęła na nie wreszcie i Litwa; rozpływając się

w śpiewach i demonstracjach — do poważniejszej jęła się gotowaćroboty.

Ludwik Narbutt gorliwy w niej brał udział, pracując cicho nad uświado-

. mieniem ludu i pozyskaniem jego życzliwości.

Wisłuchując się w błagalne pienia, rozbrzmiewające w kościołach,

wierzył on nie bez podstawy, iż te piersi, wzywające z taką siłą pomo-

cy niebios, staną na pierwsze wezwanie, jak jeden mąż do walki za oj-

czyznę. Sądził ludzi według siebie i wierzył w trwałość tych rozpalonych

uczuć...

Rozpoczynała się powoli praca organizacyjna, w której wnet dwa

zaznaczyły się prądy, — jeden pełen lekkomyślnej egzaltucyi drugi

trzeźwej rozwagi.

Ludzie poznawa!: się nawzajem, skupiali się i radzili, wy'zekując

wyraźniejszyc haseł i rozkazów z centra ruchu — z Warszawy

W. przygowawczych swych pracach znalazł Ludwik wielką pomoc

w siostrze swej Teodorze Monczuńskiej, Nie odstraszały jej żadne nie-

bezpieczeństwa, Z dziejnością i męską odwagą szła wszędzie, gdzie po-

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI —

moc jej była potrzebną. Znała dużo młodzieży i wtajemniczoną była w jej
konspiracje. Szła do chat włościańskich, rozgrzewając serca prostacze i

| jednając dla sprawy przychylność ludu. Na lud to bowiem liczył ludwik
| 1 opierał na nim swe nadzieje.

ROZDZIAŁ IV.

Niedościgle projekty. $prawa ludowa. Ferment w 1846 r. Baltazar Ko-
lesiūski. Początek 1563 r. Organizacja. Henszel Gażyc, Powołanie na na-

czelnika sił zbrojnych Narbutta. Organizacja oszmiańska.

Mysl o uwłaszczeniu włościan, o zniesieniu poddaństwa i pańszczyz-
ny, oraz nadanie innej formy stosunkom dworu ze wsią, kiełkowała, jak
wiadomo, oddawna wśród pewnych grup społeczeństwa naszego, nie о-
bejmując wszakże całego ogółu. Ilekroć jednak rozmaite projekty szlach-
ty ziemiańskiej przybierały konkretniejsze formy i dochodziły do naj-
wyższej władzy — tylekroć były odrzucane z surowem upomnieniem do
zaniechania wszelkich prób w tym kierunku.

Sprawa jednak 1udu, związana ze sprawami kraju, leżała ną sercu
wielu jednostek, wierzących silnie, iż tylko idąc dłoń w dłoń z ludem,
można było marzyć o powodzeniu ruchu narodowego.

W. roku 1846 r zwinęła się w powiecie lidzkim pewna agitacja dą-
żąca, jak się zdaje, do wywołania powstania ludowego w celu upomnie-
nia się przy jego poiuocy o pewne ulgi i swobody.

Była to chwila, śdy w całej Europie ruch w tym kierunku się pod-
nosił. Odgłosy jego musiały i tu wywołać owe wrzenie, które wnet za-
niepokoiło władze. Sprawa ta prowadzona cicho i tajemniczo przedsta-
wia się nam dzisiaj w mglistym zarysie... Po 70 latach trudno już w jej
głębie przeniknąć. Miała ona widoczny związek z fermentem, dostrze-
śanym wówczas w caiym kraju i uwydatniającym się wśród młodzieży
szkolnej.

Kto w powiecie lidzkim podjął tę agitację i do jakiego stopnia j
rozwinął — trudno dzis wiedzieć. ‚ a z 
 

Ne obeszło się jednak bez licznych, jak zawsze ofiar, między któ-
remi znalazł się, ziemianin lidzki. Baltazar Kolesiński, stanowiący jedną
z głównych sprężyn ruchu... Był to niezmordowany działacz, człowiek
silnej woli z uporem dążący do celu.

Aresztowano gu w majątsu jego Siedziejmy, gdzie mieszkał z żoną,
Bildziekiewiczówną z domu, kiórą wykradł od rodziców. Żona wniosła
mu do domu obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej,  przechowujący się
w rodzinie Biidziukiewiczów od niepamiętnych czasów i wedle podań
kilku pokoleń, ostrzegający zwykle lekkiem dzwonieniem rodzinę, ile-
kroć jakieś nieszczęście na dom spaść miało.

W. ckwili, gdy żandarmi zbliżyli się do dworu w Siedziejmie, by a-
resztować Baltazara -- obraz wiszący na ścianie nagle zabrzęczał....

Istotnie grom uderzył w dom Kolesińskiego. Został on osadzony w
więzieniu i po długiem nader śledztwie skazany na „wieczne soldaty“ z
odjęciem wszystkch „1aw i przywilejów szlacheckich. Wedle owczesne-
go zwyczaju odbyło się to z pewnym ceremonjałem. Wiprowadzono Bal-
tazara na szafot i nad jego głową przełamano szpadę...

IW r. 1848 Baltazar Kolesiński znalazi się w bataljonach kaukazkich,
gdzie spotkał wielu iniych poiskich skazańców. Odbywał więc ciężką
karę, jednoczesnie nieinal z Ludwikiem Narbuttem.

Po dziesięciu latach, wskutek manifestu cesarza Aleksandra II zo-
stał Kolesiński zwolnicny ze siużby żołnierskiej i mianowany komendan-
tem Orenburzsich siepow, którymi podówczas rządził gubernator Perow-
ski, ojciec Zofji, znanej później rewolucjonistki.

"Wyższa moralnie i umysłowo kultura wygnańców naszych budząc
szacunek u nieprzyjaciół, wynosiła ich często po odbyciu kary na wy-
bitniegsze stanowiska w Rosji. W: r. 1860 Baltazar Kolesiński był już w
kraju, gdzie się nowy gotował wybuch, Jak stary koń bojowy na odgłos
trąbki, grającej pobudkę rzuca się da szeregu, tak i Baltazar Kolesiński,
poznawszy domową atmosferę, przesiąknięty patrjotyzmem — rwał się
do czynu. 3 ' i (D. c. n.]
 | Drukarnia A. Zwiszzykakiego, Wilno, Mostowa Nr. 1.
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