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tajpowainiejszą spółdzielczą instytacją bankową w Polste jest
CENTRALNA KASA "9902amy
amwana SPÓŁEK ROLNICZYCH
istniejąca od roku 1909 | działająca na całym obszarze Rzplitej.

daje całkowitą pewność zwrotu wkładów
i najwyższe oprocentowanie.
zużytkowuje wkłady z wielką korzyścią dla Interesów
kraju, gdyż wspiera kredytem najliczniejszą rzeszę
wytwórców—drobnych rolników, a temsamem łagodziЕЕЕ

Składając swe oszczędności w Centralnej Kasie otrzy-

mujemy nietylko korzyść dla siebie, ale służymy także
1 sprawie publicznej.

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

00000000060660606006060004

ż sej mu
WARSZAWA (Pat). Dzisiejsze|Funduszu Pracy zreferowai sprawo-

plenarne posiedzenie Sejnu poświę- zdawca pos. Sowiński (BBWR).

cone było przeważnie sprawozda- |Sprawa ta została przyjęta w głoso-

niom komisji spraw zagranicznych o|waniu w 2-m i 3-m czytaniu.

rządowych projektach ustaw, doty- Na następnem posiedzeniu Sej-

czących ratyfikacji szeregu układów |jmu, które odbędzie się w piątek o

i umów międzynarodowych. | godzinie 10 rano, rozpatrywane będą

Bez dyskusji przyjęte ustawę ojdaisze ustawy ratyfikacyjne oraz

poborze rekruta na rok 1904. | szereg sprawozdań konusyjuych w

Wreszcie nowelę do "stawy o sprawie projektów rządowych.

Konferencja Episkopatu Polski.
WARSZAWA. (KAP). Dnia 20 cu arcybiskupim ogólna konierencja

b. m. rozpoczęła swe obrady w pała- Episkopatu Polski.

Narady min. Barthou z ambasadorem polskim.
PARYŻ. (Pat). Minister Barthou Audjencja trwała 3 kwadranse.

przyjął ambasadora Chiapowskiego.

Sytuacja
co By PRUPONUJĄ  STARHEMBERG PRZECIWKO
RZĄDOWI AUSTRJĄCKIEMU? ANSCGLUSSUWL
BERLIN. (Pat). Przywcdca au-|
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Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

Administracja czynna w dni powszednie ed 9 do 20-е),

codziennie.

- Ceremonjał. pogrzebu króla Alberta.

'czem przed otwartą trumną przede-

jtrumna zostanie przeniesiona do ka-

BRUKSELA (Pat), Cziemonjał u-|
roczysiości pogrzebowych, które
będą miały miejsce we czwartek, zo-
stał już ustalony. Ciało k:ola wynie-
sione będzie o godzinie £ reno, po-

filuje w ciągu dwóch godzin 80.000
byłych kombatantów. _ Nestępnie

tedry. Za trumną postępować będą
jedynie dwaj synowie ki5la Alberta
oraz następca tronu włoskiego i na-
czelnicy państw obcych oraz ich re-
prezentanci. W katedrze na orszak
żałobny oczekiwać będzie królowa i
żona księcia Leopolda. Następnie
orszak uda się do kościoła Laeken,
gdzie trumna ze zwłokamu króla zło-
żona będzie w podziewiach, obok
dwóch pierwszych królów belgij-
skich. Po drodze orszak zatobny za-
trzyma się przed grobem Nieznane-
go Żołnierza. Przed złożeniem tru-
mny na miejsce wiecznego spoczyn-
ku, odbędzie się wielka defilada
wojskowa.  

GENEWA. (KAP). Giówną część,
otwartej tu niedawno wystawy
dokumentów propagandy bezbożni-

czej stanowi dział „eksponatów, ilu |
strujących praktyczne wyniki polity-

  
 

ki gospodarczej Sowieiow — głód

 

'WIEDEN, Przed sądem doraźnym

Wilno, Środa 21 lutego 1934 r. —
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zagranicą 8 zł.

Król umarł — Niech żyje król.
BRUKSELA (Pat). Partja socja-

listyczna postanowiła wziąć udział
w redagowaniu mowy, jaką wygło-
sić ma król w piątek. Tem samem
socjaliści belgijscy opowiedzieli się
za koronacją nowego króla.

Nowy król, wstępujący na tron
jako Leopold III, złoży w piątek

|przysięgę na konstytucję. W naj-
bliższą sobotę król Leopold 1II wraz
z żoną odbędzie tradycyjny wjazd
do Brukseli. W] związku Zz tem w
ciągu tych dwóch dni, to jest na pią-
tek i sobotę, w całej Reigji będzie
zniesiona żałoba.

E iu Usae os S AAWGRA TOW AE ARZ ZOEBRO

Porozumienie włosko-francuskie.
BERLIN. (Pat). Korespordent bu-

dapesztański „Berliner iageblattu“
donosi, że przywódca węgierskiej
opozycji parlamentarnej dr. Eck-

hardt, osobisty przyjaciei premjera
Goemboescha, miał wyrazić mu
przeświadczenie o istnieniu pomię-

dzy Włochami i Francją porozumie-
nia, w myśl którego Włochy miały-
by uzyskać wolną rękę wobec Wę-
gier i Austrji Wizamiaa za to Wło-

о i iais МАРЕ epo"

U kresu stepienia wražiiwošci na niedole
ludzką.

na olbrzymich obszarach Ukrainy.
Wystawa zawiera szereż olicjalnych
dokumentów, nakazujących włościa-
nom wydawanie pszenicy i innego

| zboża, oraz wstrząsające dane o mil-
jonowych ofiarach klęski głodowej.
Zdjęcia z miast i wsi a przede-
wszystkiem z Kijowa wykazują, jak
głodujący padają na ulicach i giną z
wycieńczenia, nie budząc w nikim
żadnego współczucia, żadnej troski.
Najtragiczniejszym jest uzmysłowio-
ny w szeregu obrazów zanik współ-
6zucia dla niewypowiedzianej niedoli

PARYZ (rat). W wywiadzie, ja-w Leeben rozpoczęła stę dziś o >ibiórich: na wcześniejszych  zdję-

strjackich narodowych socjalistów kiego udzielił przywódca austrjac- dzinie 14-ej rozprawa pizeciwko | cjach widać,jakprzechodnie starają

Habichi wygłosił wczoraj
w radjo monachijskiem qizemówie- przedstawicielowi  „Joużnaia”

nie, w którem zwraca się w óbliczu otarhemberg wypowiedział się jakow Leeben kapitanowi Rustowi. u|

wieczorem kiej tieimmwehry książę Siarnember$ burmistrzowi miasta Bruck, K,Wal- |

— 'lischowi, oraz dowódcy Schutzbundu|

całego narodu niemieckiego do rzą- zwoiennik hitlerowskiego iaszyzmu, godzinie 20 min, 45 zapadł wyrok,

du austrjackiego z zapytaniem, czy!z dużemi jednak zastrzeżeniami,

zgodzi się wobec ofiar ostatnich wy-| :

padków oraz straszliwych możliwo- logja tieimwehry zbliża się pod nie-

ści, które utworzą się w przyszłości, któremi względami do ideologji hi-

szukać wspólnie z ruchem  narodo-|tlerowskiej. Przedewszystkiem obu

wo-socjalistyczaym drogi dia lepszej ideologjom wspólna jest nienawiść przeczytania dzisiejszych

doli narodu austrjackiego. i wierdzą-' nie do samej demokracj., aie do pew-

ca odpowiedź oraz wynikające z niej nych jej form, jak np. do marksizmu.

porozumienie zapewni Austrji we-'Jest jednak wiele różnic — zazna-

wnętrzny pokój i przyniesie jej pokój czył Starhemberg — a przedewszyst-

z Rzeszą ze wszelkiemi wynikające- kiem Heimwehra odrzuca absurdal-

mi z tego następstwami. . !пе prześladowania rasowe. Następ-

Dla udowodnienia całkowitej nie nie zgadza się na rewoiucję, jaką

szczerości swych zamiarów pokojo-|wniósł hitleryzm w dziedzinie religji.

wych kierownictwo ruchu narodo-|Najbardziej zaś dzieli Heimwehrę od

wo-socjalistycznego wyda jeszcze w | hitleryzmu pragnienie  ulrzymania

ciągu nocy rozkaz do wszystkich od- |niepodległości Austrji.

działów partyjnych, wprowadzający| Książę Starhermberg uważa An-
zawieszenie broni z natychmiastową'schluss za klęskę dla Austrji, An-
mocą obowiązującą od wtorku 20 do schluss bowiem zrujnowaiby. prze-

środy 28 lutego w południe, t. j. na mysł austrjacki i stanowiłby praw-

przeciąg 8 dni. W/ czasie trwaniate- dziwe niebezpieczeństwo dla po-

go zawieszenia broni członkom par- koju,
tji nie wolno pod rygorm natychmia-| W| zakończeniu wywiadu książę

stowego wykluczenia atakować rzą- Starhemberg zaznaczył, że dopóki
du austrjackiego lub jego organów  Austrja będzie miałą iaszystowski
słowem, pismem lub innemi środka- rząd Dolliussa, dopóty przy pomocy
mi. Zezwala się natomiast w tym o-'Heimwehry zdoła się oprzeć hitle-
kresie towarzyszom partyjnym nai
werbowanie członków wśród 'do-
tychczasowych zwolenników  partji
socjal-demokratycznej oraz na sa-
moobronę przed bezpośrednią na-
paścią.

Kierownictwo partji narodowo-
socjalistycznej spodziewa się, że
związkowy rząd austrjacki zachowa
się w tym czasie wobec ruchu naro-
dowo-socjalistycznego w podobny
sposób i da jasną odpowiedź na po-
wyższe zapytanie. O ileby to nie na-
stąpiło lub stało się w sposób niedo-
stateczny, podjęta zostanie po upły-
wie tego terminu w środę 28 lutego
p godz. 12 w południe ponowną wal-
a.
W zakończeniu przemówienia Ha-

bicht wyraża nadzieję, że rząd au-
strjacki zrozumie ten gest i pójdzie
na drogę szczęścia Austrji bez pono-
szenia nowych ofiar. |

 

ryzmówi. Lai

JAK BYLI UZBROJENI
SOCJALIŚCI?

WIEDEŃ (Pat). Dzienaiki wie-
deńskie donoszą, że dotychczas po-
licji udało się wydostać następujące

zapasy broni Schutzbundu:
82 karabiny maszynowe, 4.200

karabinów ręcznych, 5,800 rewol-
werów, przeszło miljon naboi, 7.000
granatów ręcznych, 600 kg. materja-
łów wybuchowych, trzy tajne stacje
nadawcze i wielką ilość róznorodne-
go materjału wojennego.

KONFISKATA KAPITAŁÓW
SOCJALISTYCZNYCH.

WIEDEŃ (Pat). „Wiener Ztg.“
ogłasza rozporządzenie ministra
skarbu, zarządzające zajęcie wszyst-
kich kapitałów, złożonych przez
stronnictwo socjal-demokratyczne w
bankach i kasach oszczędności.

 

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

snym przy ui. Orzeszkowej 11
ы odbędzie się

Lobranie Członków Sonica arodowego
D-ra ZYGMUNTA FEDOROWICZA I Prof. WACŁAWA

KOMARNICKIEGO

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

macjami. Legitymacje ważne z 1933 roku.

$tarhemberg zaznaczyi, że ideo- |śmierci przez powieszenie. Wallisch

„|kanclerz

 

skazujący obu oskarżonych na karę|

prosił o przedłużenie dwugodzinnego|
terminu poprzedzającego stracenie|
o jedną godzinę oraz o pozwolenie!

dzienni-
ków. PROW

POGRZEB OFIAR, POLEGŁYCH
W WALKACH W WIEDNIU.

SĄDY DORAŻNE
BĘDĄ ZNIESIONE,

WIEDEŃ (Pat). We wtorek w
południe odbył się pogrzeb 50 ofiar,
poległych w czasie ostatnich walk
w: Wiiedniu po stronie rządowej. Po-
grzeb był imponującą mauitestacją
żałobną, w której wzięli udział: pre-
zydent republiki Miklas, czionkowie
rządw z kanclerzem Doillussem na
czele, korpus dyplomatyczny, przed-
stawiciele władz duchowaych, woj-

skowości, formacje ochoimicze i ol-

brzymie tłumy publiczności. Z do-

mów powiewały chorągwie żałobne.
Poświęcenia zwłok dokonał kar-

dynał Wiednia Innitzer, poczem ko-

lejno przemawiali prezyaent Miklas,

się okazać pomoc umierającym;
późniejsze fotosy nie mają już tego
motywu — przedstawiają one pub-
licznośc, przechodzącą najspokojniej
obok ginących mnie zdradzając żad-
nego zainteresowania. Dowód, to, że
straszna katastrofa przybrala tak
potworne rozmiary, iż znieczuliła
społeczeństwo bezpośreinio przez
nią dotknięte.

"'chy jakoby zobowiązały się wobec
| Francji zmienić swą poli*ykę na Bał-
kanach a w szczególności wobec Ju-
gosławji. Chodziłoby o iuzre poro-
zumienie w: formie geniieman-agre-
ment. Ostatnia deklaracja trzech
mocarstw w sprawie Austrji miała
być wynikiem tego porozumienia.

Co będzie z

LONDYN (Pat). „Daily Mail' o-
'glasza dziś obszerny wywiad z mini-
"strem Goeringiem na teriai niemiec-
lkich żądań w zakresie iotnictwa
wojskowego. W wywiadzie tym mi-
nister Goering oświadczył między
innemi:

Niemcy muszą mieć ala celów
obrony wojska lotnicze. Posiadając
wspólne granice z Francją, Belgją,
Polską i Czechosłowacją, Niemcy
muszą posiadać od 30-40 proc.
ogólnej siły lotniczej tych 4 państw,
wziętych razem. Jest to najskrom-
niejsza liczbą wojsk lotniczych, któ-
ra będzie mogła zabezpieczyć bez-
pieczeństwo narodowi niemieckiemu.

W] dalszym ciągu swego wywiadu
minister Goerin$ wypowiedział kry-
/tyczne uwagi pod adresem Ligi Na-
rodów, którą nazywa „Liśą zwy-
cięzców przeciwko zwycięžonym“ i
„Unją dla zatrzymania lupów”.

Pragnąłbym — mówi m. in. Goe-

w Europie byli byłymi zołnierzami
z frontu. Pakt pokoju, zawarty ostat- ring — aby wszyscy mężowie stanu,

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem | przesyłką pocztową Z. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenta
cyłrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca o 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Fidministrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 30187.

Terminy

  

Rozpoczynamy reklamowe di
(1 dzień)

50'/, najtźródłozakupu 50'/.
REKLAMOWE NIESPODZIANKI
BEZPŁATNE CENNE

REKLAMOWE
NIESPODZIANKI
otrzymuje keżdy

30W B.-f. W. KOWICKI ietka:Wielka

Biellzna, Konfekcja, Galanterja,
ca

WŁASNA WYTWÓRNIA OBUWIA.
Kalosze, Snlegowce, Des:czówki,
Pantofie ranne. — Prosimy oglą-
dać nasze wystawyirekl. niespodz.

Min. Barthou
w Warszawie.

| Prasa sanacyjna notuje pogłoskę
jakoby minister Spraw Zagranicz-
nych Francji, Barthou, miał przybyć
|do Warszawy.
| r А

 

 
Wywiad z min. Goeringiem.

„ile Niemcy żądają samolotów. — O Lidze Narodów.
Dymitrowem.

nio z Polską, stał się możliwy tylko
|dlatego, że przywódcy z obu stron
znają wojnę z własnego uoświadcze-

tej grozy.
Na zapytanie w spsawie Dymi-

trowa, Goering oświadczyi. Dymi-
trow może nie podpalił Reichstagu,
ale czynił co mógł, aby wzniecić po-
żar w narodzie niemieckim, Był on
najbardziej czynnym agentem bol-
jszewickim w Niemczeca. Oświad-
czyłem mu w sądzie — mówił dalej
Goering — że zasłużył aa szubieni-
cę, choćby tylko za swoją zbrodni-
czą działalność przed podpaleniem
Reichstagu i takie jest nadal moje
prywatne zdanie. Gdyby jeżo strona
|wygrała, to powiesiłaby nas bez par-
donu. Nie widzę powodu, dlaczego
ja mam być bardziej zoblažliwy?
Obecnie siedzi bezpiecznie pod klu-
czem, śdzie przynajmniej iiarazie po-
zostanie. To jest najlepsze miejsce
dla niego. Taki człowiek jest zbyt

| niebezpieczny, aby go puścić między,
społeczeństwo.

 
 

są
czyszczącemi
biały wygląd. Utrzymują je w zdr--

PASTA DO ZĘBÓW

MYDEŁKO DO ZĘBÓW

DENS
MAJOLA

niezbędnemi
zęby i

idealnie
im

środkami,
nadającemi

wiu i wzmacniają dziąsła.

ELIKSIR
MAJOLA

nia i chcą zaoszczędzić swyin krajom |

    

  
     

    
Dollfuss i  wicekanclerz

Fey. Kanclerz Dolliuss w przemó-
wieniu swem zapowiedział, że wobec
uspokojenia, które nastąpiło w Au-
strji, sądy doraźne zaprzestaną swej
działalności, począwszy od środy,
godz. 7 rano.

WYKRYCIE HITLEROWSKIEGO SKŁADU
AMUNICJI W TRIEŚCIE.

TRIEST. (Pat). Agencja Stefani regu publikacyj propagandowych,
donosi: funkcjonarjusze policyjni za- skierowanych przeciwko obecnemu
trzymali w porcie triesteńsnim kilku rządowi austrjackiemu. Na skutek
osobników, którzy wydali się im po- powyższego odkrycia włacze roz-

dejrzani, M. in. aresztowanonieja- wiązały  triesteńską grupę  partji

(kiego Bergera, obywatela niemiec- narodowo - socjalistycznej. Trzech

kiego, oraz Alfonsa Ketlinera i Wal- aresztowanych przekazano do dy-

tera Metzinera, obywateli austrja-  spozycji władz sądowych.

ckich. Przy aresztowanyci osobni-|
kach znaleziono walizę, zawierającą
40 bomb łzawiących i dymiących.!
Policja zarządziła śpieszne poszuki-

 

 

cy się z 310 takich samych bomb, LONDYN. (Pat). Na lotnisku w

 

Nieproszeni goście niemieccy
w Londynie.

dezynfekuje jamę ustną, wzmacnia
dziąsła i daje czysty oddech.

DENS jest do
kich aptekach,

nabycia we
składach apt.

fumerjach.

wszysł=
i per-

 

Titulescu pojedzie do Moskwy?
| BUDAPESZT. Dzienniki donoszą drogę do wznowienia stosunków dy- ra

iz Ankary, iż minister Tituiescu za- | plomatycznych pomiędzy ZSSR z je-

'mierza odbyć podróż do Moskwy.|dnej strony, oraz Rumuają i Jugo-
Zapowiedź ta pozostaje rzekomo w sławją z drugiej. Urzędowo wiado-

(związku z podróżą tureckiego mini- mość ta nie jest dotychczas” potwier-

stra spraw zagranicznych Tewiik'dzona, ani też dementowana.
Ruszdi Beya do Moskwy w kwietniu

(b. r. W kołach politycznych pó J aha on i

į WYSZŁA Z DRUKU

mują, iż minister Tituiescu toruje
 

 

   
większej ilości pistoletów oraz sze-

 

pm

Rada Centralna Tow. Pań Miłosierdzia |

|
wania 1 odkryła magazyn,a

św. Wincentego aPaula
donosi, że Ks. Superior Rzymełko—ła-
skawie naznaczył rekolekcje dla Tow.
Pań Miłosierdzia na dzień 22 b. m. —
poszątek we czwartek o godz 6 ej wie-
czorem—a ogólna Komi św. w nie-
dzielę da. go o godz. 9-ej rano.

Wstęp za biletami. —2 |

Siedziba RadyCentrajnejBakszta 10-2

Croydon wylądowali w::oraj dwaj podejįmując
hitlerowcy w 'munduracn i pełnym 'eskapadę propagandową do Londy-
runsztunku. Jeden z nich był człon- 'nu, jakkolwiek nie znali nawet języ-
kiem ochrony osobistej kiillera, dru- ka angielskiego. Hitlerowcami zajęła
gi — członkiem sekcji piopagando- się londyńska grupa niensieckich na-
wej. P:zybycie ich wywoiało wielką rodowych socjalistów. 2 obawy
sensację. Przez tłumaczy oswiadczyli|przed _ wrogiemi _ wystąpieniami
oni, że przybyli na zaproszenie orga- | mieszkańców Londynu szturmowcy
nizacji faszystów angieiskich. Gdy zostaną dziś z samego rana odsta-
zaprowadzono ich na głowną kwa-|wieni z powrotem do Berlina.
terę faszystów angielskich, okazało Prasa londyńską wspomina o tem
się, że bynajmniej nie byli oni zapro-|wydarzeniu obszernie, wyśmiewając
szeni, a przylecieli na własną rękę|przedsiębiorczych hitlerowców

`

bez zezwolenia swych przełożonych, czyli
z własnej  iuicjatywy STACJE HE PLÓSNIEJ

z Litanją

  

    

  
   

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

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich księ-
garniach i przy kościołach.

28 str. druku. Cena 20 gr.
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ROZMOWY
francusko - niemieckie.

Gdyby Francja i Ang'ja działały
szybko i zdecydowanie, zwłaszcza

po przewrocie hitlerowskin:, to, ma-

jąc poparcie Belgji, Poiski i Małej

Ententy, a przy pewnej zręczności

politycznej i Wiłoch, doprowsdziłyby

Europę do równowagi. Cioecnie ma-

my ją podzieloną, wahaja: ą się i da-

leką od pokoju. Niemcy, wykorzy-
stując sytuację po wystąpieniu z
Ligi Narodów, rozpoczęły rozmowy.
Ale pierwszym warunkieni skutecz-

ności rozmowy jest, by była ożywio-

na wspólną, dobrą chęcią doprowa-

dzenia do słusznych wyników; dru-
gim, by przedmiot rozmowy był
ściśle określony, co do którego dys-

kusja byłaby możliwą. Czy te wa-
runki istnieją? Od 10-ciu lat Fran-

cja czyni ustępstwa. Reparacje, kon-

trola aljantów, lewy brzeg Renu —

to są ustępstwa poczynione. Hitler

żąda jeszcze opuszczezia Saary i
prawa do 300-tysięcznej armji. Co

Niemcy dali i dają wzamian? — Nic,

Ale niezdecydowane stanowiskorzą-

du francuskiego miało swe skutki.

Niezwiocznie Anglja i Wt chy przy-

/ gotowały plan wstrząsu Ligi Naro-

dów. Według tego projektu Liga

Narodów byłaby zbudowaną na no-

wych zasadach: byłaby niezależną

od traktatów; wyrzekłaby *ię arty-

kułów, gwarantujących członkom

Ligi integralność terytorjainą, znie-
sionoby wszelkie sankcje, miałyby
wielkie państwa przewagę nad ma-

łemi. Byłaby to więc instytucja o

tej samej nazwie, ale o przeciwnej

tendencji. Niszczyłaby suwerenność

państw, tworzyłaby dyktat::rę wiel-

kich państw przez powu'anie Rady,

w której dominowałyby Anglja, Wło-

chy i Niemcy. Przygotowałaby urzę-

dowo rewizję traktatów i tryumf siły

przed prawem. Byłoby tu całkowi-

tem zniesieniem międzynarodowej

organizacji pokojowej. Byłoby też

zaprzeczeniem tradycyjnej polityki

Francji, przyjaciółki małych naro-

dów od czasu Richelieu. Byłoby to

apoteozą doktryny pangermańskiej,

według której małe narody mają

prawo do rozwoju tylko pod rządami

wielkich.
Trudno uwierzyć, by taki mąż

stanu, jak Mussolini, pzzyjął kon-

cepcję, której ofiarą mogłyby się

stać również Włochy. I ieže!'by An-

glja M«c Donalda przystąpiła do

podobnych zamierzeń, tcbyśmy ze

smutkiem stwierdzili za:czny upa-

dek myśli politycznej tego wielkiego

kraju, który ma jeszcze doniosłą

misję cywilizacyjną do spełnienia.

Historycy zaś mieliby ciekawy przy-

kład dv rozważenia, jak po 15-tu la-

tach 1sinienia instytucji, stworzonej,

by stałz na straży traktatów i po-
koju, aastąpiło przeobrażenie się jej

w narzędzie przeciwpokujowe i Źró-

dło wszelkich konfliktów. To też

nie wierzymy w rozwój tych pro-

jektów.
Europa może traktować z Niem-

cami wówczas, gdy będzie miał»

ścisły bilans sytuacji militarnej te-

go kraju ale ona się jeszcze nie

odważyła z nim zapoznać. Rozumu-

je więc i traktuje na ślepo, wycho-
dząc z założeń kłamliwych.

Autor artykułu w „Revue des

Deux Mondes"pisze, że Polska dała

' przykład, jak należy rozmawiać z

"Niemcami i w jakich warunkach

można uzyskać poprawny stosunek

z nimi po raz pierwszy z powodu

Gdańska a następnie—po opuszcze-

niu Genewy przez Hitlera. Ale ję-

zyk rozmów z Niemcami, którym

się posługują w Zachodniej Euro-

pie, stwarza komedję, która może

się zakończyć tragedją. Niewątpli-

wie Niemcy wojny, nie rozpoczną

jutro.

Ale są one podminowane, po-

dzielone pomimo swej jedności,

bardziej niespokojne, niż się to wy-

daje, cierpią z powodu bezrobocia.

Jest tam wielu ludzi niespokojnych,

którym tryumf nazich nie wystarcza.
Nieprzewidziane zajścia mogą wy-
wołać niebezpieczne wypadki w

tych warunkach. Nie rozmowy, lecz
tylko silna armja francuska może
stworzyć główną gwarancję pokoju

europejskiego. L. P.

0 kredyty na zamówienia
sowieckie.

Rozmowy w sprawie dalszych so-
wieckich zamówień metalurgicznych
w Polsce, mapotykają na trudności
wobec konkurencji Ameryki, Sowie-
ty żądają kredytów 2-letnich, jak to
otrzymują go obecnie od stalowni
amerykańskich, podczas gdy huty

| * polskie udzielają kredytu najwyżej
° па 18 miesięcy.

 

Po zgonie króla Belgów.
Zgon króla Belgów, Aibezta I-go,

|znalazi głośny oddźwięk w prasie
|całego świata.

Niema pisma, które nie poświę-
jc bohaterskiemu k:ćlowi dłuż-
szych artykułów, w których przede-
wszystkiem podkreśla się jego rolę
w okresie wielkiej wojny 1 przywią-
zanie do swego monarchy narodu
belgijskiego.

Ciepły artykuł poświęca pamięci

króla-bohatera senator Kozicki na

łamach „Gazety Warszawskiej”.
Króla Belgów widziałem po raz pierw-

szy w roku 1917 we Francji. był wówczas

w pełni sił, Wyniosła i wysmuaia jego po-

stać pociągała z pierwszego wejrzenia. A

przytem otaczała go już legena: wojskowa.

Wiadomo było powszechnie, że jeśli wojska

niemieckie nie doszły odrazu do Paryża,

jeśli Francja mogła była zmobilizować swe

siły i zająć pozycję obronną nad Marną, to

należało to zawdzięczać temu, ze armja bel-

gijska przeciwstawiła się pierwszemu ude-

rzeniu wojsk cesarza Wilhelma. Nie była

łatwą decyzja rządu belgijskiego, by posta-

wić na kartę wszystkie swe siły, by świeże-

mu wojsku niemieckiemu, upojonemu pew-

nością zwycięstwa, postawić zaporę w po-

staci żywego wału ciał młodzieży belgij-

skiej. Decyzję tę powzięto. Deiś zaś z pa-

miętników i świadectw współcz. snych wie-

my, że na szalę rzucił swój głos decydujący

młody podówczas król Belgów — Albert I.

Zrobił to w pełnem poczuciu swej odpowie-

dzialności i w pełnem zrozumieniu intere-

sów i misji dziejowej swej ojczyzny. Prze-

miał rację, że wybrał dobrą drogę, że zrobił

rzecz odpowiadającą interesom i honorowi

Belgji.

Czy można się wobec tego dziwić,

że zarówno naród belgijski, jak i

wszystkie narody państw sojuszni-

czych otaczały króla Aiherta naj-

wyższą czcią i podziwem.

Ale nie tylko bohaterem na polu

walki potrafił być król Albert.
W trudnym dla wszystkich narodów

okresie powojennym wewnętrzna polityka

belgijska nie była łatwą. Jeśli Belgja zacho-

wała równowagę wewnętrzną, jeśli ponad

interesami partyjnemi górowało tam zawsze

poczucie interesu narodowegu, to niemałą

w tem zasługę miał król Albert, który był

mądrym i taktownym pośrednikiem i ar-

bitrem.

Ostatni raz widział sen. Kozicki
króla Alberta w górskiej miejsco-

wości Alp włoskich.
i Był tam powszechnie znany, jako śmia-

Jły i wytrwały alpinista. Krążyły legendy o

|jego niebezpiecznych i odwažnych  wypra-

wach. Nikt nie mógł wówczas przewidzieć,

że padnie ofiarą swych zamiłowań sporto-

wych, że w sile wieku opuści swój naród,

z którym tak silnie był zrośnięty i który

otaczał go swą miłością.

Odszedł z tego świata jeden z wzoro-

wych monarchów i jeden z głównych akto-

rów wielkiej wojny. Nie przesadzimy, są-

dzę, pisząc, że śmierć króla Alberta jest

ciężką stratą nietylko dla Be!gów, lecz tak-

że dla wszystkich narodów europejskich.

Została bardzo silnie odczuta i w Polsce,

związanej tyloma nićmi sympalji i interesu

z Belgją.

Po rewolcie socjalistycznej w Austrji

Odgłosy austrjackiej burzy je-
szcze wciąż nie mogą ucichnąć,

Raz poraz ukazują się artykuły
analizu,ące przyczyny i skutki stłu-
mionej rewolty: socjalistycznej,

Rzecz jasna, że najwięcej miejsca
poświęca tej sprawie prasa socjali-
styczna.
W „Robotniku* pierwsze dwie

kolumny niemal całkowicie poświę-
cone są wypadkom wiedeńskim.

‹ °

Sytuacja
Dr. Rozmarin omawia w

mencie' sytuację żydów w świecie:

międzynarodowej jest obecnie ik zawikła-

ne i tak ciężkie, że poprostu trudno znaleźć

wyjście, któreby chociażby częściowo roz

wiązało zagadnienie żydowskie”.

Czynniki żydowskie nie przewi-
działy tych trudności:

„Życie żydowskie w szeregu

krajów w Europie w ciągu ostatniego okre-

su przyjęło formy całkowicie nowe, po

większej części nieprzewidziane. Zagadnie-
nie żydowskie wypłynęło ze szczególną

ostrością w całym szeregu k:ajoów, w sto-

sunku do których byliśmy stale spokojni i

nam nie przyszło na myśl, że również tam

trzeba będzie prowadzić wa!ikę obronną o

nasze prawa, jako obywateli 1 zydów, Ale
najniebezpieczniejsze jest to, że na tem nie

kończy się. Zaraza judofobji roziewa się po

Systematyczny bojkot
LIPSK (Pat). Kierownictwo partji

narodowo-socjalistycznei w Witten-
bergu wydało znamienną odezwę,
zakazującą wszystkim członkom par-
Hi pod groźbą natychiniastowego

calyiu

bieg wojny i jej zakończenie wykazały, że|

„Nasze położenie polityczr na arenie;

£ prasy.
tytułów:

Krwawy rząd Dollfussa — Fey'a.
Po siłumieniu walk.

Albo:
Pięcset zamordowanych kobiet i dzieci

w Wiedniu.

Towarzysz Wallisch wpadi w ręce sie-
paczy. |

Zemsta małego dyktatora : l. p.

W artykule p. t. „Wiedeń i Eu-
ropa' zastanawia się „Robotnik“
nad tem, jakie echa wywołają wy-
padki austrjackie na terenie między-
narodowym, a przedewszystkiem w
Europie,

Przypomina „Robotnik niedaw-
ną podróż kanclerza Dollfussa do
stolic państw europejskich, która po-
przedziła „wojnę”* z socjalistami.
Objechał wówczas mały kanclerz

Genewę, Londyn i Paryż, był wszędzie

fotografowany i niemal obnoszoay na rę-

kach. Każdego dnia jadł śniadania i kolacje
z ministrami wielkich i średnich mocarstw.

O czem rozmawiali z nim mężowie stanu

wielkich mocarstw — niewiadomc, faktem

jednak jest, że rozmowy te nietylko nie

powstrzymały go od jego ambitnych planów,

ale najwidoczniej utwierdzi'y go w jego

zamiarach. Po powrocie do Wiednia mógł

powiedzieć  Starhembergowi: Wiesz co,
Starhemberg, możemy spokojnie brać się do

interesu Te wielkie mocarstwa nie warte
są jednego niucha tabaki,

Jakikolwiek dalszy obrót przy-
biorą wypadki austrjackie, zdaniem
„Robotnika”, nie ulega wątpliwości,

że opinja Dollfussa o wielkich mocar-
stwach rozszerzy się, jak pożar, na całą

Europę Wschodnią i Środkową. Mężowie

stanu, którzy gościli przez tyle dni „małe-
go kanclerza”, nie potrafili przejrzeć jego

gry, nie umieli przewidzieć i zapobiec wy-

padkom, nie zrobili w porę żadnego użytku

z niezliczonych środków dyplomacji nowo-

żytnej. Okazuje się, że nawet tak niewielka

postać jak Dollfuss może bezkarnie ciągnąć

za nos pp. Macdonalda, Boncoura i Barthou.

Autorytet wielkich  mocars:w w opinii
publicznej Europy Środkowej nie przeżyje

wypadków wiedeńskich. W najbliższych ty-
godniach będziemy zapewne świadkami dal-
szej emancypacji politycznej małych państw
szukających ratunku każde na swoją rękę.

Czy uwagi „Robotnika' okażą się
słusznemi niebawem przekonamy
się.

Ci nigdy nie wiedzą, czego chcą.
Jeśli chodzi o prasę sanacyjną, to

tam w poglądach na wypadki au-

strjackie panuje nadal rozgardjasz.
Niektóre pisma cieszą się z po-

śnębienia „antyrządowych partyjni-
kėw“, inne znowuž, jak „Kurjer Po-
ranny' nie wróżą ze zwycięstwa
Dollfussa nic dobrego.

„W opinji publicznej Zachdu, oraz

zgodnych z nią tym razem rząd”w Francji i

W. Brytanji, wypadki austrjack'- nie zna-

lazły dobrego przyjęcia. Jeste'my więc w

dobrem towarzystwie, nie głosząc peanów

na cześć zwycięzców, znajdując współczucie

dla męstwa zwyciężonych.

Opinja Zachodu orjentuje się doskona-

le, iż czynnikiem inicjatywy w powstaniu

zajść austrjackich nie byli rozgromieni na
głowę socjaliści, lecz ci, co dokonali pogro-

mu. Wiadomo tam również, *ż czyn Heim-

wehry nie był całkowicie sponianiczny. Za

cenę pogromu socjalnej demokracji zyski-

wało się fawor... zewnętrzny.

Cena, którą płaci klijent austrjacki, jest

ceną straszliwą. Zapłacono głowami tych,
którzy stali najszczerzej na stanowisku nie-

zależności państwowej republiki".

Zresztą stanowisko „Kurjerą Po-
rannego" nikogo dziwić nie powinno,
bo to pismo z zasady walczy ze
wszystkimi rządami oprócz... jedne-
go.

żydostwa.

  
 

„Mo- całym świecie i codzień obejmuje nowe' polsko-niemieckiemu z d. 26.1. nastę-

koła.” ‘

„ Liga Narodėw nie jest
podtrzymywać żydów:

„Z kół Ligi Narodów oświadczono, że
nadal rozwiązanie zagadnienia mniejszości
w dotychczasowej płaszczyźnie nie może

być utrzymane. Znajdujemy się wobec waż-

nych wydarzeń w tej dziedzinie, w której

jesteśmy silniej od innych mniejszości zain-

teresowani, bo wszędzie jesteśmy mniej-

szością.

Jedna rzecz jest jasna dia każdego:
naradza się powoli, ale stopniowo nowy

świat gospodarczy. Powstają nowe formy,

do których wszystkie warstwy ludności, czy

chcą czy nie chcą, będą musiały przysto-

sować się,”

„Nowy świat gospodarczy”, w
którym sami żydzi widzą coraz

w stanie

 mniej miejsca dla siebie.

żydów w Niemczech.
żydowskich. Zarządzenie to obej-
muje również urzędników państwo-
wych i samorządowych. Jak z tego
wynika, bojkot żydów. wchodzi w
fazę planowej akcji, mającej objąć wykluczenia kupowania w sklepach

politycznym partji narodowo-socjali-

Masowy
WIEDEŃ. (KAP). Silny prąd w

kierunku powrotu do Kościoła, za-
obserwowany: w kołach robctniczych
Austrji już od marca roku ubiegłego,
po ostatnich wypadkach rewolty
socjal-demokratycznej przybrał cha-
rakter masowy. Zbałamucone przez
socjalistów rzesze robotnicze, które
pod grozą gwałtu, pod strachem bezro
bocia 1 nędzy mieszkaniowej stawały Uzbrojenie hitlerowców.

BERLIN (Pat). Prasa donosi, że;
kanclerz Hitler udzielił przywódcom:

powrót do Kościoła.

całe społeczeństwo.

stycznej zezwolenią na noszenie
krótkiej broni palnej przy mundurze.

po stronie socjalistów i ogłaszały się
za namową przywódców bezwyzna-
niowemi, w tak wielkich ilościach
zgłaszają swój powrót do Kościoła,
że ordynarjat Arcybiskupi wiedeński
musiał wydać specjalne zarządzenie
regulujące ten powrót, by uniknąć
przeniknięcia w szeregi wyznawców

E MILEŃSKI .

Lesy «konstytucji» są
Mimo upływu przeszło trzech ty-

Pismo aż się roi od soczystych . godni i i i jny ; h k nie|ę soczystych godni od pamiętnego posiedzenia |dajny wedle krążących pogłosek R. nice rej
sejmowego z 26 stycznia na którem
przy nieobecności opozycji uznano
tezy konstytucyjne BB. ;ako tekst
|Inowej konstytucji ostateczsie przez
Sejm przyjęty, dotąd niewiadomo, ja-
kie są dalsze losy tej sp:awy.

| Opozycja sformułowała szereś
i bardzo ciężkich zarzutów przeciwko
prawomocności tej uchwały i zarzuty
te nie zostały jeszcze dotąd rozpa-
jtrzone nawet w komisji regulamino-
„wej, do której je skierowano. Dopie-
ro dziś komisja ma zająć się wnio-
skiem opozycji w tej kwestji, po-
czem sprawozdanie jej przedłożone
będzie pełnemu Sejmowi Koła sana-
!cyjne zamierzają widocznie wpierw
przeprowadzić  odrzucenie  przez
'Sejm zarzutów opozycji przeciwko
formalności i legalności uchwały z
2 6stycznia, a dopiero w ten sposób
'„oczyszczoną od grzechu pierwo-
rodnego" skierować do Senatu.

| Istnieje podobno także jeden szko-
puł, natury wprawdzie zakulisowej,
ale w tym wypadku mający znacze-

 

Dużo się u nas mówi o zbyt wiel-

poruszane jest często przez prasę

dowej”, dając swemu artykułowi
wymowny tytuł „Dyktatura glodo-
тогбу”,

Mamy łącznie z samo:ządem go-
spodarczym i związkami gospodar-
czemi około 525.000 funkejonarju-
szów publicznych. Odejmując od tej
cyfry wojskowych zawodowych i
pracowników straży granicznej, o-
trzymujemy cyłrę około 450.000. Li-
cząc, że rodzina pracownika składa
się z czterech osób, otrzymujemy 1.8
miljonów głów, co stanowi 6 proc.
liczby ludności w Polsce. (W, ten
sposób ilość funkcjonarjuszów pu:
blicznych dorównywa ilości robotni-
ków, zatrudnionych w górnictwie w
hutnic.wie i w przemyśle przetwór-
czym, s udział łunkcjona:juszów pu-
blicznych w dochodzie narodowym
wynosi około 2 miljardy zł., tj. co-
najmniej 24 procent. Warstwa u-
rzędników publicznych w Folsce jest
niewątpliwie dość liczna.

Jeśli chodzi zaś o jakość naszego
materjału urzędniczego, to „Gospo-
darka Narodowa“, — organ redago-
wany przez młodsze pokoienie u-
rzędników państwowych, przeważ-
nie z resortów gospodarczych, —
określa go w ten sposób:

„Marnie uposażony, a posiadają-
cy duży zakres władzy, której zna
czenie podkreślą słabe uposażenie
w kraju urzędnik podlega nierówno-
miernemu działaniu czynników i
wpływów zewnętrznych, choć utajo-
nych w nim samym. Wobec kapi
tału krajowego, małego 1 średniego,
krańcowo i dogmatycznie nieuiny i
niechętny, już jest mniej sztywny w
kontakcie z wielkim kapitałem za-
granicznym, który mu imponuje do-
borem wszelkich środków... Poważ-
ny odłam rządzącej klasy urzędni-
czej nie jest ani dostatecznie zwią-
zany z temi warstwami społecznemi,
ani dopasowany do współczesnej sy-
tuacji socjalno - gospodorczej.. U-
rzędnik, zwłaszcza państwowy, na:
biera przekonania, że jego czynność

RENE PINON O PAKCIE. Znakomity publicysta francuski
p. Renć Pinon, poświęca paktowi

|pujące uwagi w. zeszycie Revue des
"deux Mondes z d. 15 bm.:

„Kanclerz Hitier przywiązuje taką wa-

sę do sukcesu, którego szuka w Austrji, że

nie zawahał się zawrzeć z Polską paktu o

nieagresji, podpisanego w dniu 26 stycznia

w Berlinie, W ten sposób deklaracja z dnia

15 listopada u. r. ujęta została w formę

prawną. Żadnej aluzji do bieżązych trud-

ności — czy to w korytarzu, czy na Gór-

nym Śląsku, czy w Gdańsku. Żadnego zrze-

czenia się roszczeń niemieckich, — jedynie

wzajemne stwierdzenie wspólnej woli nie

uciekania się do wojny”.

Przechodząc do celów, jakie
miał Hitler, zawierające in pakt, p.
R. Pinon ocenia je tak:

„Przedewszys...em chodzi o to, ażeby

— w niczem nie narażając roszczeń nie-

mieckich, — zamanifestować swcją dobrą

wolę i dążenie do pokoju. Następnie cho-

dzi mu o to, ażeby w ten sposck udowodnić,

że odwoływanie się do Ligi Nurodów jest
zbyteczne i bezużyteczne, że i bez tego
bardzo łatwo jest dojść do porczumienia z
Rzeszą hitlerowską. Nakoniec chodzi mu o

to, ażeby izolować Polskę, oddzielić dzia-

łanie Polski od działań Francj i Małej

Ententy, zneutralizować Polskę na czas,

kiedy Niemcy będą zajęte w  Austrji, być
może, —- później wciągnąć Polskę do akcji

w „kierunku Kijowa i Połtawy

Przytaczając w dalszym ciągu
artykui ,Gazety Polskiej”, stwier-
dzający z zachwytem, że odtąd spra-
wy stosunków  polsko-niemieckich
nie będą uzależnione od żadnych ciał
międzynarodowych, lecz stanowić
będą „odrębny system”, p. Renć Pi-
non dodaje:

„W tem wszystkiem najbardziej zdu-

miewające jest o, że organ półurzędiwy p.

Becka wyraża radość z tego tele a tėtė...
Jeżeli Polska pozwoli na pożaicie Austrji,

musi ona liczyć na to, że przyjdzie kolej i

„Dyktatura głodomorów*.

 

ciągle w zawieszeniu.
nie decydujące. Oto czynnik miaro-

„wyraził dotychczas swej opinji, za-
równo co do projektu BB. w jego |
ostatniej redakcji, jak i co ao sposo-
bu, w jaki ogłoszono go jako już
przez Sejm uchwalony. Pogłoski te
twierdzą, że kierujący politycy BB.
dotąd nie mogli uzyskać w Belwe-
derze rozmowy: na ten temat i wsku-
tek tego nie wiedzą, jak dalej postę-
pować.

Wreszcie wyłoniła się także
kwestja licznych błędow tekstu w
tej formie, w jakiej go uchwalono.
Pracuje nad ich weretuszowaniem
specjalna komisja klubu BB., nieza-
leżnie zaś od tej pracy obmyśla się
także nową formułę prawną, pod
której osłoną możnaby przeprowa-
dzić poprawki tekstu bez formalne-
$0 ponownego głosowania nad tą
sprawą w Sejmie.
Wszystko to razem wnływa na za-

hamowanie sprawy konstytucyjnej,
która prawdopodobnie potrwa je-
szcze czas jakiś. 
 

"posiada znamiona misji dziejowej

jego umyśle

się jakgdyby neoszlachecka
wysokości, lub — mówiąc prościej—

manja wielkości”.
„Jeżeli urzędników publicznych

przyrównać do pryzmatu, przez któ-
ry obywatele spoglądają na świat
(a spoglądać muszą), to pryzmat jest
brudny i tandetnie wykonany, a pro-
mienie, które przezeń przechodzą,
załamują się jaknajiatalniej. Urzęd-
nicy, stykający się codziennie z t.
zw. szeroką publicznością, reprezen-
tujący władzę publiczną za każdym
kroku i przy każdej okazji, są nie-
wątpliwie lepiej od swych zwierzch-
ników i władz nadzorczych uzbroje-
ni w broń egzekutywy — egzekuty-
wy wobec obywatela. Obywatel,
mając do czynienia z tępyin kanceli-
stą- biurokratą, będąc uzależnionym
od fantazji, ignoracji lub złej woli pa-
na referenta, stykając się dzień w
dzień z sadystami z Kasy Chorych,
Magistratu lub urzędu podatkowego,
narażany na stratę czasu, pieniędzy
i zdrowia, dzięki opieszałości, złośli-
wościom, fałszywym  inłormacjom i
t p. szykanom ze strony niższego
personelu urzędniczego— obywatel
taki urabia jaknajgorszą opinję o go-
spodarce publicznej, staje się zaka*
mieniaiym „anty-etatystą“, a wszel-
ka działalność czynnika publicznego
sądzi na podstawie faktów objek-
lywnych",

Wywody swoje „Gospodarka Na-
rodowa“ zamyka następującą kon-
kluzją.

„Malemu urzędnikowi — a tych
jest w Polsce legjon — dano wielką
władzę. władzę rządzenia własnem
społeczeństwem. Czyż to mie wy-
starcza, aby „dyktatorom” przewró-
ciło się w głowach?'...

„W rezutlacie mamy dyktaturę
zgorzkniałych, rozgoryczonych, czę:
sto zdegradowanych w ich własnych
oczach głodomorów, wykolejeńców
lub wyzwoleńców (w rzymskim sen-
sie tego słowa)”.
 

°
łapkę polityki wschodniej, można z całą

ścisłością, przepowiedzieć że czeka ją nowy
rozbiór'.

Jak ocenia znaczenie lego pak-
tu prasa niemiecka, pyta auior:

„Istotnie sens tej historji znaleźć mo-

żemy w „Deutsche Allgemeine Zeitung“,

która pisze tak:

„Układ z Polską świadczy o -tem, że

polityka zagraniczna Rzeszy, licząc się z

centralnem położeniem Niemiec, postarała

się złagodzić naprężone stosunki ze swym

sąsiadem wschodnim, — i to na czas dłuż-

szy, ażeby mieć odtąd możność zajęcia się

z większą intensywnością problemem za-

chodnim“.

„Mądrej głowie dość na słowie”
dodaje od siebie p. R. Pinon.

Zastanawiając się z kolei nad
sytuacją w poszczególnych krajach,
autor powraca do Niemiec i zatrzy-
muje się nad artykułem ministra |
Goeringa w „Morning Post* z dnia
29 stycznia br. Goerimg tłumaczy w
tym artykule postępowanie Niemiec
w chwili wybuchu wojny i pogwałce-
nie neutralności Belgijskiej jako
akt samoobrony:

„Ażeby uniknąć porażki i zniszczenia,

armja niemiecka przeszła przez Belgję.
Była to wojna uprawnionej obrony w naj-

szlachetniejszem znaczeniu tego słowa”,

Przytaczając te słowa Uoeringa,
pisarz trancuski kończy swą ocenę
sytuacji politycznej temi siowy:

„Kto jest zdolny do takiego kłamstwa

i takiej bezczelności, ten stanowi już dzię-

ki temu straszliwe niebezpieczeustwo dla

pokoju i usprawiedliwia wszystkie środki

ostrożności i obrony, ten zasługuje na to,

ażeby być izolowanym jak wściekłe zwie-

zę".

Kto zna ostrożną i umiarkowaną
mowę sprawozdań politycznych p.
Renć Pinon i porówna ją z twardą
mową przytoczonej przez nas opinii,
ten łatwo zrozumie, jaixie wrażenie
sprawii pakt we francuskich kołach,

Dzień sienkiewiczewski w Dynebarga.
DYNEBURG. (Pat). Odbył się tu-

taj „Dzień Sienkiewiczowski“, zor-
stowarzyszenie

kulturaino-oświatowe „Harfa w
Dyneburgu. Na program obchodu
złożyła się m.in. sztuka s-eniczna p.t.
„Hajduczek* („Pan Wolodyjowski“
w przeróbce scen. J. Poplawskiego),
którą z powodzeniem odcśrał zespół
sceniczny „Harfty”, Sala teatrw (naj-
większa w Dyneburgu) wypelniła się
niemal do ostatnich miejsc.

Kto może brać udział
w wyborach samorządowych.

Ministerstwo spraw wewnętrz-
nych w okólniku do wojewodów u-
staliło, jakie osoby zamieszkałe na
terenie $miny conajmniej od roku,
mogą brać udział w wyborach samo-
rządowych.

Ministerstwo zdecydowło, iż pra-
wo uczestniczenią w wyborach po-
siadają jedynie osoby, które mają
prawo być zapisanemi w rejestrze
mieszkańców. Posiadanie prawa za-
„pisu w rejestrze mieszkańców stwier
dza zarząd śminy.

A więc samo zamieszkiwanie na
„terenie przez okres conajmniej jed-
nego roku, nie uprawnia do brania
udziału w wyborach.

Organizacje gospodarcze

 
kim udziale naszej biurokracji w do: | czy społecznej, na tle tradycyj szla-|
chodzie społecznym. Zagadnienie to checkich tem łatwiej powstaje w;

sublimowany obraz|
codzienną, Ostatnio zajął się niemp.',,stużby”* przeważającej rzesomo in-;domagają się zmiany zawiłych tor-
K. Brodnicki w „Gospodarce Naro-|ne funkcje społeczne, przez co rooRAY Ubezpieczalni Spolecznych.

idea Wydane przez  Ubezpieczalnie
Społeczne nowe formularze dotyczą-
ce zestawienia składek, wykazów
zatrudnionych itp. okazały się w
praktyce niezwykle zawiłemi. Za-
wierają one po 15—20 rubryk. Orga-
nizacje rzemieślnicze domagają się
uproszczenia tych druków, $dyż
pracodawcy nie mogą się w nich zor-
jentować.

Demonstracje socjalistyczne
w Warszawie.

W <obotę grupy socja'islyczne u-
siłowały utworzyć w Warszawie kil-
ka pochodów z pochodniami. Miały
to, być protesty przeciwso rządowi
austrjackiemu. — Komisarja! rządu
nie udzielił zezwolenią na zorganizo-
wanie pochodów.

Grupy robotników, zwłaszcza ży-
dów z pod znaku „bundu” zaczęły

l się gromadzić na kilku placach, ale
patrole policyjne zaraz je rozpro-
szyły.

Wybite szyby
w sklapach żydowskich.

Prasa żydowska donosi, że w
dalszym ciągu wybijane są szyby w
sklepach żydowskich w Warszawie,
Ostatnio wybito szybę wysławową
w magazynie kapeluszy damskich
p. L. „R. Majzner“ przy ul. Kruczej 6.
Sprawcy wybicia szyb zbiegli.

Władze policyjne prowadzą do-
chodzenia w sprawie wybicia szyb w
kilku sklepach żydowskich przy ul.
Marszałkowskiej i przy ul. Miodo-
wej.

Również i u nas, w Wilnie, miano
stłuc szyby w dwu sklepach na ul.
Mickiewicza i Zamkowej.

Wyrok na zabójcę
$. p. Grotkowskiego

WARSZAWA (Pat). W dniu dzi-
„siejszym Sąd Najwyższy rozpatrywał
„skargę kasacyjną, wniesioną przez
obronę Menasze Kaca, skazanego za
zabójstwo studenta Uniwersytetu
J. K. we Lwowie ś. p. Crotkowskie-
go w pierwszej instancji na trzy
lata więzienia. Sąd Apelacyjny pod-
wyższył karę skazanemu Kacowi do
6 lat więzienia. Sąd Najwyższy
orzekł w dniu dzisiejszym wyrok
Sądu Apelacyjnego zatwierdzić,

Ks. Pszczyński
„Zzaproszony* do więzienia.
KATOWICE. Do sądu grodzkiego

w Mikołowie nadeszły z sądu naj-
wyższego w Warszawie akta w spra-
wie ks. pszczyńskiego. Jak wiado-
mo, ks. Pszczyński skazany został
przez sąd | instancji za zatrudnianie
cudzoziemców na 3 tygodnie aresz-
tu. Wyrok zatwierdzony został przez
wszystkie instancje. Obecnie sąd
grodzki wysyła do księcia Pszczyń-
skiego wezwanie „do odsiedzenia
kary,

Koronowo.
Wobec założenia nowego pierw-

szego zakładu dla więźniów „niepo-
prawnych' w Koronowie na Pomo-
rzu, uzyskał moc prawną art. 84 K.
K., który dotąd był zawieszony do
czasu zorganizowania właściwych
zakładów. karnych. Artykuł ten
przewiduje możność orzekania przez
sądy dodatkowej kary zamknięcia
na okres 5 lat i więcej w zakładzie
dla „niepoprawnych*”. (P.LD.)

Miłosna tragedja
Motyla. į

LODŽ Pat) Mieszkaniec wsi Ža-
grzew, pow. Radomko 26-letni Wła-
dysław Motyl bezskutecznie zabiegał
o względy swej sąsiadki Janiny
Wiaderkówny. W dniu wczorajszym
Motyl przybył do zagrody, wywołał
Wiaderkównę do przedsionka i
strzelił do niej z rewolweru. Wia-
derkówna jednak jeszcze przed
strzałami padła zemdlona na ziemię.
Motyl, sądząc, że zabił dziewczynę,
pobiegł do domu i tam zadał sobie
nożem dwa śmiertelne pchnięcia
w serce. Przewieziony do szpitala   Kościoła elementów niepewnych.

na nią. Jeśli Polska da się wciągnąć w pu-

1

najbardziej Polsce žyczliwych, Motyl wkrótce zmarł.    
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BONOMA,

KRONIKA.
"Sprawa budowy portu w Drul.

Pojutrze w Warszawie odbędzie

się poisko-łotewska konierencią w

sprawie tranzytu towarów polskich
przez Łotwę, № tej konierencji
wezmą udział delegaci z Wilna.
Przedmiotem obrad będzie sprawa
budowy portu w: Drui i kweslja unor-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu zachmurzenie

zmienne, z przelotnemi opadami,
przy silnych i porywistych wiatrach

 

północno-zachodnich i północnych.|Uniwersyteckiej (ul. Uniwersytecka |

Spadek temperatury.
DYŻURY APTEK.

Driś w mocy dyżurują następujące,
apteki: RÓ

Augustowskicego — ul. Mickiewicza!
Nr. 10 (telef, 9-48); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ul. Wileńska Nr. 8; Rodowicza — ,
ul, Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —,
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
ie + przedrnieściach, prócz Śnipiszek. i

Z MIASTA.
— Przygotowania na wypa-

dek ewentualnej powodzi. Wobec
ostatniej odwilży i ruszenia niektó-
rych rzek na terenie Wileńszczyzny,
władze powiatowe przystąpiły do
akcji przygotowawczej na wypadek

ewentualnej powodzi. Pozatem orga:
nizują się komitety powodziowe dla
niesienia pomocy;na wypadek klęski
powodzi. W Wilnie podobny komi-

„tet powstanie w pierwszych dniach
marca. Również w pierwszych
dniach marca r. b. władze admini-
stracyjne przystąpią do akcji przy-

gotowawczej na terenie miasta.
— Nowa ulica w Wilnie. Magi-

strat przystąpił do rozbiórki domu

rządowego.na ul. Trockiej, przyl=ga-
jącego do skweru Franciszkańskiego.
Po rozebraniu tego domu na od-
cinku tym przeprowadzona zostanie
nowa ulica, która połączy ul. Troc-

ką z zauł. Lidzkim i Franciszkan-
skim. Nowa ulica zostanie wybru-|
kowana i zaopatrzona w chodniki.
Będzie to 605 ulica w Wilnie. (Do-

tychczas Wilno liczyło 604 ulic).
Kobiece straże pożarne.

Wzorem stolicy i innych miast Rze-
czypospolitej ostatnio w Wilnie po-
wstały dwa oddziały samarytańsko-
pożarnicze żeńskie, które znalazły

swą siedzibę па Zarzeczu i ul. Do-

minikanskiej. Na czele nowozorga-

nizowanych oddziałów stanęły wy-

kwalifikowane instruktorki - komen-
dantki pp. Wolska i Bohužynska.
— Fałszywe monety. Ostatnio

na terenie Wilna i prowincji zakwe-

stjonowano mnóstwo monet 2, 5

110 zł. Jak ustalono, falsyfikaty są

fabrykowane na terenie pow. bra-
sławskiego, gdzie ostatnio wykryto

warsztacik fałszywych monet.
— Papierosy, sacharyna I za-

palniczki z przemytu. Funkcjona-
rjusze Izby Skarbowej na czele z
komisarzem Sergetem ujawnili kilka
mniejszych transportów przemyco-

nych papierosów, zapalniczek i sa-
charyny.

SPRAWY MIEJSKIE.|
— „Kaziuk* znów na Łukiszkach.|

W roku bieżącym doroczny trady-,
cyjny kiermasz w dniu św. Kazimie-

rza odbędzie się, jak zwykie, na pla-|

cu Łukiskim. Projekt przeniesienia

 
kiermaszu z placu Łukiskiego — w
roku bieżącym nie będzie jeszcze

zrealizowany.
— Zmiana prądu. W sajbliższych

dniach elektrownia miejska przy-;

stąpi do przyłączania abonentów zj

prądu stałego na zmienny. W, pierw-|

szym rzędzie prąd zmienny otrzy-
mają abonenci ul, Mickiewicza i są-

siednich na odcinku od 3 go Maja

do mostu Zwierzynieckiego. Nastep- |
nie akcja ta będzie koniynuowana |

w dzielnicy Subocz i innych. Ко-;
boty przygotowawcze, ktore trwały| 

    

    

 

od kilku miesięcy, zostały już pra-|
wie że zakończone.

Zatrudnienie bezrobotnych.
ciągu bieżącego tygodnia zwię-

szona zostanie bardzo znacznie

iczba zatrudnionych na robotach
iejskich bezrobotnych. Większa|

partja bezrobotnych, okoio 100osób,|

zostanie skierowana przez Państwo-

wy Urząd Pośrednictwa Pracy. Bez-

robotni ci znajdą zatrudnienie przy

sprzątaniu ulic ze śniegu oczyszcza-

niu miasta i t. p.
SPRAWY WOJSKOWE.

— Odprawa oficerów w stanie
Spoczynku. Powiatowa Komenda

Uzupełnień Wilno—Miasto komuni-
kuje: Komendant PKU. Wilno—Mia-
sto wyznacza odprawę wszystkich

oficerów w stanie spoczynku okręgu

wileńskiego — na dzień 24 lutego

1934 r. o godz. 10 rano w Kasynie

związku (ul. Mickiewicza 22). Obec-

ność wszystkich oficerów obowiąz-

kowa. W razie choroby lub innej
ważnej przyczyny—nieobecność na

odprawie ma być meldowana na
piśmie Komendant PKU. Wilno—
Miasto (—) M Ossowski, major.

POCZTA i TELEGRAF.
poczty.— Nowy dyrektor 

(Poczt i Telegrafów w Wilnie inż.

 

  

          

Dotychczasowy prezes Dyrekcji

Zuchowicz otrzymał nominację na
dyrektora Dyrekcji Poczt i Telegra-
fów w Lublinie i z dniem wczoraj-
szym odszedł na nowe stanowisko.
Nu miejsce inż. Zuchowicza miano-
wano dyrektorem OkręguPoczt i
Telegrafów w Wilnie, inž. Nowic-

kiego. Wczoraj prezesa Zuchowicza

| odchodzących naczelników źegna-

ho na bankiecie, zorganizowanym

przez grono pracowników Įpocztji

legrafów. ы  

mowan.a žeglugi na Džwinie,
Sprawa budowy poriu na Džwi-

nie jes!: kweslją b. aktuainą i czyn-
niki rządowe do tego odniosły się
poważnie, obiecując swcje poparcie
techniczne i materjalne,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Koło Związku Bi-

bijotekarzy Polskich. Juiio, 22 bm.
o godz. 8 wiecz. w lokalu Biblioteki

5) odbędzie się 119 zebranie ogólne
jczłonków, na którem p. Gracjan;
Achrem-Achremowicz wygłosi refe-
rat, ilustrowany przezroczami p. t.
„Szlachetne techniki gialiczne. IL
Druki wklęsłe (miedzioryi, akwa-
forta, mezzotinta i in.)'. — Wstęp
wolny. Goście mile widziani,

Zebranie Koła Nauczycieli
historji odbędzie się jutro, 22 bm.
o godz. 6 w gimn. Czartoryskiego
przy placu Orzeszkowej. Na po-
rządku dziennym sprawozdanie p.
prof. Niemczynowiczowej i p. prot.
Świackiego ze świątecznego kursu
dla nauczycieli historji, sprawyKoła.
— Dzisiejsza $Środa Związku

Literatów i Ligi Ochrony Przyrody
poświęcona jest Parkowi Narodo
wemu w Tatrach. Głos zabiorą pp.
Rewieńskz, prof. Limanowski, prof.
Czeżowski, poczem odbędzie się
dyskusja. Początek o godz. 830,
wiecz.

ODCZYTY.
— Odczyt Stanisława Szan-

tera p. t. „Człowiek uspołecźzniony”
odbędzie się dzisiaj o godz. 8-ej
w lokalu ogniska Związku Osadni-
ków (Zygmuntowska 16).
— Odczyt prof. E. Godlew-

skiego (z Krakowa), p. t. „Stano-
wisko ciłowieka w przyrodzie” od-
będzie się nie w sali Tow. Lekar-
skiego, lecz w auli Kolumnowej (SB.
(wejście od dziedzińca Skargi).

SPRAWY ROLNE.
— Jarmark nasienny. Wileńska

Izba Rolnicza organizuje w dniu 4

marca r. b. Jarmark Nasienny w
Wilnie,

Jarmark obejmie nasiona: zbóż,
lnu, koniczyny, traw i innych roślin

pastewnych, okopowych  pastew-
nych, warzyw i kwiatów,
przemysłowych i sadzeniaków —
ziemniaków.

Zgłoszenia udziału w Jarmarku
przyjmuje Izba Rolnicza (Jagielloń-
ska 3) do dnia 1 marca r. b.

Jednocześnie ze zgłoszeniem na-
leży wpłacić za wynajęcie miejsca
na rachunek Wileńskiej Izby Rolni-
czej do P. K. O. Nr. 61415. Opłata
wynosi za 1 metr bieżący stołuzł.
5—, za 1 próbkę nasion zł. 1—,

Sprzedaży nasion dokonuje wy-
stawca.

Próbki należy wysłac pod adre-
sem Izby, by doszły na miejsce naj-
później 2 marca.

Do próbki trzeba dołączyć kart-
kę z wyszczególnieniem gatunku na-
sion, odmiany, który odsiew (o ile
jest wiadome), adres producenta.

Wskazane jest zbadanie nasion
przez Stację Oceny Nasion w Wil-
nie, Objazdowa 2.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne zgromadzenie rzeź-

ników i wędliniarzy odbędzie się
dziś o godz. 7.30 wiecz. w lokalu
Chrześcijańskiego Związku  rzeźni-
ków i wędliniarzy (sala przy ulicy
Metropolitalnej 1). Na porządku dnia
poza sprawami organizacyjnemi
zawodowemi rozpatrywany będzie
wniosek 0 obniżkę składki człon

kowskiej.
SPRAWY ROBOTNICZE.

—Doroczne walne zgromadzenie
dozorców domowych. Oneżdaj w lo-
kalu Chrześcijańskiego Uniwersyte-
tu Robotniczego przy ul. Metropoli-
talnej 1 odbyło się doroczie walne
zgromadzenie członków Chrześcijań-
skiego Związku Zawoduwego Do-

zorców domowych, Przewodniczył
obradom prezes Centrai1 Chrześc.
Zw. Zaw., p. mec. Mieczysław En-
giel.

Na wstępie omawiano sprawy
zawodowe. Dłuższą dyskusję wy-
wołał projekt nowej umowy zbioro-
wej z właścicielami domów. .Wspo-
mniany projekt coprawda niedaleko
odbiega od poprzedniej umowy.
Wprowadza on tylko kuka zmian,
które nie są zasadnicze.

WI dalszej części obiad p. Wła-
dysław Ostrowski poinformował ze-
ibranych 0 ustawie  scaieniowej.
Mówca wyjaśnił, w jakiej wysokości
płaci się składki do ubezpieczalni
społecznej, jakie dokumenty należy
zgłaszać i załatwiać fc1malności z
tem związane.

Na wniosek p. mec. Engia zebra-
nie wybrało ks. dyr. Aleksandra Mo-
ścickieśo na kuratora Związku, któ-
ry, mając głos doradczy. nie będzie
decydować, a tylko rozslrzygać spo-
ry między członkami związku a za-
rządem i utrzymywać kontakt
Związku z Centralą chrześcijańskich
związków zawodowych.

Wiybrano następnie zarząd w do-
tychczasowym składzie. pp. Wasi-
lewskiego, Światłowicza, Daszkiewi-
cza, Ignacego i Feliksa Jaroszewi-
czów, Janczewskiego,
Ostrowskiego, Sawki, Żurawskiego,
Chołodowicza i Malinowskiego.

Wobec spóźnionej pory i długo-
trwałych obrad ostatnie dwa punkty
porządku dziennego odroczono

roślin |

Władysława |

MILEKSEI

Glod na Wilenszezyžnie.
Ponad 80 tysięcy osob objetych klęską glodową.

Chłody i nadmierna ilosć opadów
w lecie roku zeszłego spowodowały
nieurodzaj, który na terenie Wileń-
szczyzny przemienił się w klęskę,
|W powiatach północnych, a szcze-
gólnie: w brasławskim, uzisnieńskim,
święciańskim, postawskim i wilej-
skim, zbiory były tak małe, że w
większości wypadków nie wystar-
czają na przeżycie, nie mówiąc już
lo zapasach na zasiewy.
| Wprawdzie pierwsze alarmy ©
jgrożącym głodzie pojawiły się już
jw listopadzie (pisaty o klęsce, nie-
jurodzaju i grożącym głcdzie „Dzien-
nik Wileński* i „Głos Wileński),
ale te głosy ostrzegawcze naogół
zlekceważono i poczęto wierzyć w
igiód dopiero w grudniu, kiedy już
głód przybrał rozmiary klęski,
| Początkowo zresztą walkę z gło-
'4ет toczyiy władze lckalne i zie-
miaństwo, które pośpieszyło z po-
'mocą głodującym włościanom. а-
dzono więc, że czynniki lokalne
"dadzą sobie radę.
| Wkrótce okazało się jednakże,
'że owe wypadki z grudnia były tyl-
ko „zwiastunami* W. początkach
stycznia bowiem stwierdzono, że co-
raz więcej włościan pozostaje bez
chleba, ziemniaków i L p. najnie-
zbędniejszych artykułów  spożyw-
czych. Ilość głodujących zaczęła
zwiększać się gwałtownie i szybko
przybrała rozmiary klęski.

Głód cbjął powiaty północne i
| najbardziej dotknął ludnosć, zamie-
szkałą w brasławskiem, dziśnień-

| skiem, święciańskiem, postawskiem
i wilejskiem, Pozatem wiele osiedli
w powiatach: mołodeczańskim i wo-
łożyńskim jest objętych klęską.

Według relacyj, przedłożonych
Komitetowi Pomocy dotkniętych
klęską nieurodzaju przez lokalne
władze administracyjne, organizacje
rolnicze i samorządy powiatowe,
20.000 rodzin trzeba będzie doży-
wiać. Każda rodzina, przeciętnie li-
cząc, składa się z 4 osób. Więc
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Teatr I muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, — Dziś

o godz. 8-ej Feketego „Pieniądz to nie
wszystko”,
— Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś i

jutro „Dzidzi”.
|. — Popołudniówka niedzielna w „Lutni“
W niedzielę nadchodzącą raz jeszcze grana
będzie po cenach zniżonych „Nitouche”.

— „Staś-lotnikiem* opowieść ta dla
starszych, dzieci i młodzieży, cieszy się re-
kordowem powodzeniem, wobec lego wido-
wisko to powtórzone zostańie w niedzielę
najbliższą o g. 12.30. Ceny miejsc od 25 gr.

— Koncert-Poranek ku czci Mieczysła-
wa Karłowicza. Wi. niedzielę o godz. 12
w poł. w Sali Konserwatorjum odbędzie się
Poranek symfoniczny ku uczczeniu 25-ej
rocznicy zgonu znakomitego kompozytora,
Mieczysława Karłowicza. Oblity program,
złożony z celniejszych utworów Karlowicza
orkiestrowych („Rapsodja litewska” i „Od-
wieczne pieśni*), skrzypcowycn (koncert) i
wokalnych (pieśni) wykonają: Wil. Orkie-
stra Symfoniczna pod dyr. Adama Wyle-
żyńskiego, oraz soliści: Zofja Bortkiewicz-
Wyleżyńska (śpiew) i Herman Solomonow
(skrzypce). Bilety (po cenach niepodwyż-
szonych) nabywać można w magazynie mu-
zycznym „Filharmonja“ (Wielka 8), oraz w
dzień koncertu w Kasie Konserwatorjum
od godz. 10 r.

— Teatr - Kino Rozmaitości. Dziś fra”
pujący film „Dama z nocnego klubu“. Na
scenie wesoła aktówka p. t. „Chora kasa”.

POLSKIE RADJO WILNO.
Środa, dnia 21 lutego.

1,00: Czas. Muzyka. 11.50: Tańce lu-
dowe (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka
baletowa (płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33:
Chór kozaków (płyty). 15.15: Wiadomości
ogrodnicze. 15.40: Utwory Chausson'a (pły-
ty). 15.50: Recital śpiewaczy Hoffmanowej.
16.10: Audycja dla dzieci. 16.40: „W' świe-
tle rampy”. 16.55: Muzyka lekka. 18.00:
„Współczesne poglądy na pochodzenie czło-
wieka“ — odczyt. 18.20: Koncert kameral-
ny. 19.15: Odc. pow. 19.25: „Na froncie li-
teratury“" — felj. 19.40: Sport. 20.02: Mu-
zyka lekka. 21.00: „Ludzie z prowincji” —
felj. 21.15: Sonety krymskie — St. Mo-
niuszki. 22.15: „Odkrycie osady słowiań-
skiej na górze Bekieszowej w Wilnie” —
odczyt. 22.30: Płyty taneczne. 23.00: Kom.
meteor. 23.05: Muzyka taneczna.

Czwartek, dnia 22 lutego 1934 r.
1.00: Czas, Gimnastyka. Muzyka. 11:50:

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

Z ZA KOTAR STUDJO.
Z zamierzchłej przeszłości Wilna.

Sensacją swego rodzaju będzie dzisiej-
szy odczyt radjowy o godz. 22,15, który

Helena Cehakówna. Prelegentka opowie
słuchaczom o nadzwyczaj ciexawych wyko-
paliskach, znalezionych niedawno na górze
Bekieszowej w Wilnie. Stwierdzają one, że
w tem miejscu przed wiekami znajdowała
się osada słowiańska. To odkrycie, wzbo-
gacające naszą wiedzę archeologiczną, po-

pnia polityczne, wobec roszczen litewskich
do Wilna i z pewnością zaciekawi radjosłu-
chaczów i poza granicami Polsku Odczyt
dr. Cehakówny podkreślić więc należy spe-

„cjalnie w programie radjowym na środę

Wileński teatr wyobraźni.
W najbliższym czasie Teatr na Pohu-

lance będzie grał sztukę znakomitego dra-
maturga Karola Huberta Roztworowskiego
p. t. „U mety”. Jest to zamknięcie trylogji
dramatycznej, którą otwiera sztuka p. t.
„Niespodzianka”, odznaczona państwową
nagrodą literacką i grana na wszystkich

 
wała obecnie rozgłośnia wileńska w formie

| słuchowiska radjowego i wykona je przed
,mikrofonem w czwartek o godz. 18,20. Au-
j dycja ta, zawierająca sceny o silnem na-
, pięciu emocjonalnem, transmitowana będzie
z Wilna przez wszystkie rozgłośnie polskie.

przed mikrofonem wileńskim wygłosi dr.!

siada również znaczenie do pewnego sto-;

scenach polskich. „Niespodziankę“ opraco-;

80.600 przeszło włościan gioduje.
Liczba ta nie jest jeszcze dokiad-

ną, gdyż ustałenie dokładnej staty-
styki giodujących na wsi castręcza
wiele trudności. Powyższą ilość obli-
czono przeciętnie. W. kazdym razie
„władze liczą się z dalszym: wzrostem
liczby głodujących, szczegoinie zaś
w okresie przednówkowym.

Włościanie, którym zabrakło za-
pasów, żyją w strasznych warun-
kach. Dość powiedzieć, że zdarzył
się jeden wypadek śmierci z głodu.
Ponadio głód spowodował wybuch
epidemji tyłusu, która wciąż się
rozszerza.

Wiojewódzki Komitet rczpoczął
niesienie pomocy włościanom w po-
czątkach ubiegłego miesiąca. Akcję
rozwinął zgodnie z planem władz
centralnych. Wychodząc z założe- |
nia, że jeszcze ludność posiada pew-
ne zapasy zboża, rozpoczęto ją do-|
karmiać, ażeby te zapasy wystar-

‚ с2у!у do zasiewów. Z tego też po-
|wodu tam, gdzie są zapasy, akcja
„będzie stopniowo ilana.
| Obecnie rozdaje się mąkę i sło-
ninę oraz mięso, ofiarowane Komi-
tetowi przez bekoniarnie. Dziennie
wydaje się na osobę: dla dorosłych
200 gramów mąki, a dla dziecka —
160 gramów mąki razowej.

Zarówno zapasy mąki, jak i in-
nych artykułów spożywczych, nie są
wielkie i na długo nie starczą. To
też Komitet będzie się starał o uzy-
skanie dalszych przydziałów, cho-
ciażby tej mąki, Pozatem będzie się
również zbierać ofiary i t. d,

W dniu 21 b. m. odbędzie się po-
siedzenie Wydziału Wykonawczego
Komitetu dla omówienia szeregu
spraw, związanych z pogłębieniem
akcji pomocy ludności głodującej.
W! szczególności będzie rozważana
sprawa organizacji zbiórki i pro-
jektowanego zbierania ofiar w na-
turze. m. r. s.

Żebracy niszczą
bony obiadowe.

Jeden z członków naszej redakcji
był naocznym świadkiem jak na uli-
cy Zan:kowej żebrak, wypadłszy ze
sklepu kolonjalnego, otrzymany tam
pięciogroszowy bon na obiady u Bo-
nifratrow, ze złością podaiii rzucił
w błoto.

Człowiek ten młody jeszcze, zna-
ny jest z ulic Wilna (Zamkowa, Do-
minikanska) od lak kilku, z żebrani-
ny przeważnie o zmroku, samotnie
lub z dzieckiem na ręku.

Okazuje się dobitnie jak są poży-

|

 
 

 teczne wprowadzone zamnast jai-
mużny bony. Kto niszczy oony, za
które można otrzymać pożywnąi
gorącą zupę z chlebem, ien widocz-
nie jeść ma poddostatkiem. W. ten
sposób odpadną wszys.y którzy
trudnią się żebractwem .,zawodowo,
a otrzymają obiady nap'awdę po-
trzebujący.

Niektórzy z nich, jak siyszeliśmy,
nie przyjmujący bonów a żądający
pieniędzy, tłómaczą się, że są bezro-
botni i że nie mają czasu wystawać
w kolejkach „obiadowyca*. Absurd
tego twierdzenia sam się rzucą w

oczy.
Widocznie głód w mieście nie

jest jeszcze taki ostateczny jak za
czasów okupacji niemieckiej, kiedy
w ogonkach na kilka porcji jałowego
krupniku żytniego wystawano od 5
rano do południa.

й „LLA

Ofiary.
złożone w Administracji „Dziennika Wi-

leūskiego“'.
Lewaszkiewicz zl. 15.— na remont Ba-

zyliki Wileńskiej.

KRONIKA POLICYJNA.
‚ — Kradzieże, Do mieszkania Kowal-

skiej Anny (Biskupia 2) dostali się złodzieje
i skradli ubranie męskie, damskie i inne
drobne rzeczy, łącznej wart. 2352 zł.

Ze strychu domu Nr. 16 przy ul. Ta-
tarskiej złodzieje skradli Ebjecsowi Samue-
lowi bieliznę męską, damską i pościelową,
łącznej wart. 770 zł.

Ze sklepu Epsztejna Wulfa (Piaski 38)
w nocy z dnia 18 na 19 b. m. skradzione
gotówkę, tytoń, wyroby tytoniowe, oraz ar-
tykuły spożywcze, łącznej wart, 424 zł.

„Dzień Kowieński'* donosi:
We czwartek 8 bm. policja aresz-

„towała w Jeziorosach 3 osoby:
jczłonka Zarządu jezioroskiego T-wa
/ „Oświata” p. (IMarję Mackiełową
joraz miejscowych mieszkańców Po-
laków pp.. Leonarda Wojnarowskie-
go i Stanisławą Marcinkiewicza,
Aresztowanych przewieziono do
Uciany, gdzie osadzono w miejsco-
wem więzieniu. Znajdują się oni w
|dyspozycji uciańskiego Komendanta

  
|

|

Sledztwo w sprawie zabójstwa

Prowadzone dochodzenie w spra-
wie morderstwa rabunkowego na o-
sobie gen. Rymkiewicza, oraz ostat-
niego najścia na mieszkanie w celach
rabunkowych na ul. Słowiańskiej,
nie dało pożądanego rezultatu, Na
ślad sprawców nie natrafiono.

W. sprawie morderstwa rabunko-
wego gen. Rymkiewicza zbadano już
przeszło 100 osób ze świata prze-
stępczego i drugie niemai tyle ze
strony świadków, przeprowadzono
zgórą 15 obław lokalnych: dwie ge-

śpiawa ubezpieczeni

. gen. Rymkiewicza,
neralne na terenie caiego miasła.
Rozesłano listy gończe do wydziałów
śledczych, przyczem toczą się śledz-
twa w różnych kierunkach.

Władze śledcze zmobilizowały
najenergiczniejszy zespół — "wywia-
dowczy, ustaliły lokalne nagrody w
|kierunku zdobycia choćby śladu w
sprawie gen. Rymkiewicza. Zdołano
jedynie ustalić, że zbrolnię popełnili
nie zawodowi przestępcy, lecz osoby
z otoczenia ś. p. gen. Rymkiewicza.

a stniby kościelnej
w Ubezpieczalniach Społecznych.

Sprawa ubezpieczenia siużby ko-|
ścielnej jest przedmioteni zrozumia-
łego zainteresowania i budzi szereg
wątpliwości, o czem świadczą  licz-
ne korespondencje nadsyłare nam
w tej sprawie. 4mierzając do wyja-
śnienia tej kwestji, zwróciiśmy się
do zarządu Krakowskiej ubezpie-
czalni Społecznej o udzielesie nam
informacji na jakiej podstawie opie
rają się Ubezpieczalnie Społeczne
nakładając na proboszczow obowią-
zek ubezpieczenia służby kościelnej
i pociągając ich do opłacania skła-
dek.

W] odpowiedzi na naszą prośbę
Ubezpieczalnia Społeczna w nastę-
pujący sposób uzasadniła swe stano
wisko w sprawie obowiązku ubez-
pieczenia służby kościelnej (organi-
stów kościelnych) w  Ubezpieczal-
niach:

Po myśli art, 3 ustawy z dnia 19/5
1920 r. Dz. U. Rz. P. Nr. 44 podlegali
obowiązkowi ubezpieczeiia na wy
padek choroby w b. Kasach Chorych
(dosłownie): ,„Obowiązkowi ubezpie-
czenią podlegają wszystkie osoby
bez różnicy płci, zatrudnione na
podstawie stosunku roboczego lub
służbowego”, (Interpretacja: a więc
i służba kościelna).

Jako bliższe wyjaśnienia do in-
terpretacji powyższego artykułu słu-
żyły poniżej wyszczególnione rozpo-
rządzenia  ministerjalne 1 wyroki
Sądu Najwyższego.

Obowiązek ubezpieczenia organi-
stów i kościelnych. W. myśl art. 19.
Il. ustawy z dnia 19 maja 1920 r. o
obowiązkowem ubezpieczeniu na
wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr.
44 poz. 212) przy określeniu płacy

URCOGOLTETA TPSLLS DI

Ruch wydawniczy.
„MYŚL NARODOWA”.

Ostatni zeszyt (8) „Myśli Narodowej”
zastanawia się szczegółowiej nad sprawą
„rewolucji narodowej we Francji”, Pod tym
tytułem poświęca jej artykuł wstępny se-
nator St. Kozicki, Opis tych wydarzeń nie-
zwykle interesujący daje zaraz potem ko-

respondent z Paryża, doskonały pisarz poli-
tyczny Jan Matyasik. W numerze tym,
niezwykle urozmaiconym, na uwagę zasłu-

guje wyjęty z głębi serca feljeten red. д

Wasilewskiego o stanie naszej literatury

noszącej widocznie ślady podboju żydow-

skiego. Jest to dyskusja ze St. Witkowi-

czem, który stwierdzając upadek literatury,

„pomija przyczynę, szuka ratunku w popra-

wie myśli filozoficznej. Wasilewski dowodzi,

że duch żydowski nje wiąże się z żadnym

światopoglądem cywilizacji chrześcijańskiej.

Sensację stanowi feljeton A. Nowa-

czyńskiego, poświęcony karjerze J. Kaden-

Bandrowskiego. St. Pieńkowski ogłasza

ważną dla życia teatru rozprawę o zasadę

żelaznego repertuaru. Zdobi numer nowel-

ka Wandy Miłaszewskiej. Pozatem wiele

innych artykułów i recenzyj z książek te-

atru, filmów i t. p.
„Myśl Narodowa“, odgrywająca wielką

rolę w życiu umysłowem kół oświeconych,

zasługuje na gorące poparcie.

Abonować ją można przekazami
P. K. O. Nr. 3.105,

Adres Administracji: Warszawa, Jero-

zolimska 17 m. 5, tel. 9-87-90.
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& ВАМ.
Aresztowanie Polaków w Jezioresach.

ustawowej do policzalnego zarobku
obowiązków ubezpieczonego wliczać
należy świadczenia osób trzecich, o
ile udzielanie takich świadczeń jest
w zwyczaju i wpływa na wysokość
wynagrodzenia, a więc i w tym wy*
padku, gdy świadczenia takie stano-
wią jedynie przewidziane wynagro-
dzenie pracownika.

Ponieważ dochody organisty i
kościelnego wypływają z pełnienia
przez nich obowiązku siužbowego,
uzasadniającego na mocy art. 3 ust.
III. powołanej ustawy obowiązek ich
ubezpieczenia, za pracodawcę zaś
służby kościelnej, według wyjaśnie-
nią Min, Wyznań Relig, i Ośw. Pu-
blicznego w piśmie z dnia 14/12.
1925 r. Nr. 10228/VI uważać należy
proboszcza właściwej parafji, ten
ostatni stosownie do art. 15 ustęp I.
powołanej ustawy z dnia 19.V, 1920
r. obowiązany jest zgłosić osoby do
służby kościelnej należące, a więc
organistę i kościelnego, w Kasie
Chorych z podaniem wysokości ich
zarobku, wszystko jedno w jakiej
formie otrzymanego (bezpośrednio
od pracodawcy, czy jako šwiadcze-
nia od osób trzecich) oraz jest odpo-
wiedzialny wobec Kasy za całość
należnych składek (Reskrypi M, P.
i O. Spoi. z dnia 27/1. 1928 r. Nr.
290/U/(11).

Pracodawcy służby kościelnej.
Wobec wejścia w moc Konkordatu
ze Stolicą Apostolską, dozory ko-
ścielne nie posiadają obecnie kwali-
fikacji pracodawców w siosunku do
służby kościelnej natomi:si kwalifi
kacje takie posiadają proboszczowie
właściwych parafji. (Reskrypt M. P.
10.5$. z dnia 22/12. 1925 r. Nr,
1327/0/Ш).

Słuzba kościelna podiega obo-
wiązkowi ubezpieczenia na wypadek

choroby ze względu na stosunek

służbowy, łączący ją z parafją w 0-

sobie proboszcza. (S. N. Izba L C.

132/28 z dnia 30/11. 1928 r.).

Słuzba kościelna bez względu na

sposób jej wynagrodzenia podlega

obowiązkowi ubezpieczenia na wy-

padek choroby; za pracodawców

powinien być uważany proboszcz do

którego pozostaje ta służba w. sto-

sunku do zależności i któremu jest

podpotządkowana. (S. N. izba 116;
132/27, z dnia 7/12. 1927 r.j.

Proboszcz jest pracodawcą służ-

by kościelnej obowiązanym do zgło-

szenia tejże służby do ubezpieczenia

na wypadek choroby (S. N. lzba I. С.

2523/31 z dnia 22/1. 1932 r.).

Nowa ustawa t. zw. scaleniowa.
„Ustawa o ubezpieczeniu społecz-

nem' z dnia 28/3, 1933 r. (Dz. U. Rz,

P. Nr. 51 poz. 396) mówi w art. 2

„obowiązkowi ubezpieczenia podle-

gają z zastrzeżeniem art, 4, 5i6

wszystkie osoby bez różnicy płci i

wieku, pozostające w stosunku pra-

cy najemnej lub w stosunku służbo-

wym”,
Ponieważ odnośnie służby ko-

ścielnej niema w: cyt. ustawie od

miennych specjalnych postanowień,

przeto w tej materji obowiązują na-

"dal wyżej przytoczone artykuły u-

! stawy, reskrypty ministerjalne i wy-
|roki Sądu Najwyższego.
| Zwolnienie z obowiązku ubezpie-

jczenia pracowników rolnych nie ma
|zastosowania do służby kościelnej,
| Nie podlegają obowiązkowi ubez-
|pieczenia określonego ustawą scale-
'niową: ,,...4) duchowni wyznań u-
|zmanych przez Państwo, oraz człon-
|kowie zakonów, zgromadzeń zakon-
|nych i stowarzyszeń religynych, na-
Ileżących do tych wyznań, jeżeli wy:
|konywują czynności, bezpośrednio
| wynikające z ich powołania duchow-
nego i nie na mocy specjainego tytu-
|łu prawno - prywatnego, tudzież o-
isoby spełniające prace lub posługi

 
nała rewizji u sekretarki Zarządu bez wynagrodzenia, łącznie z pobu-
T-wa p. Marji Chludzińskiej. W wy-
niku rewizji zabrano spis członków ;deowych'
T-wa „Ošwiata“,

Jak donoszą z Jezioros, zostaly
tam ostatnio również zredukowane
nabożeństwa w
Uprzednio kazania i śpiewy polskie
odbywały się co drugą niedzielę lub
święto. Obecnie śpiewy w języku
polskim zniesiono zupełnie, pozosta-
wiając zaledwie co niedzielę zrana

į Mojennego. Pozatem policja doko- kazania polskie.

!
|

___ Teror szowinistów litewskich. |
Redakcja dziennika „A.B.C." o- dnania Litwy z Polską. Autorzyli- zł. miesięcznie, 5,73; za pobierające

trzymaia ostatnio listy z pogróżka-|stów grożą redakcji „A. B. C." roz-

języku polskim. !

"dek religijnych, humanitarnych, lub

Stawki ubezpieczenitwe
od służby dómowej.

W najbliższym czasie oczekiwane
jest ogłoszenie urzędowe wymiaru
'stawek ubezpieczeniowych za służ-
"bę domową, co dotychczas stało, jak
'wiadomo, pod znakiem zapytania,
i Mianowicie stawka miesięczna za
|służące przychodnie ma wynosić
13,82; za służące, pobierające do 30

|

ponad 30 zł, ale mniej niż 60 zł,

«mi od nieznanych osób, kiore żądają, |prawą, o ile nie uczyni zadość ich ,8,92 zł. Natomiast przy wyższej pła-
ab
„łów dyskusyjnych w sprawie poje-

y zaniechała drukowania artyku- | żądaniu.

 

Reklamė jest dówignią baudų.

jcy służącej będą obowiązywać opła-
7 normalne,

CDRDRYNDIEGIO AGDAD ÓWCZADGORE

lny już zaopatrzyłeś się
w bony jałmożcicze „„Cariasi'",

  



 

          

ZKRAJU.
Powiat Swięciański zagrożeny epidemją

tyfusu.
Na terenie powiatu święciańskie-

padków zasłabnięć na choroby za- |ciwtyfusową, która zaięła się ener-
kaźne. Najwięcej wypadkówzano- |gicznie akcją ratunkowa
towano na tyfus plamisty.

Błyskawice i grzmoty w czasie burzy śnieżnej
Nad powiatem wileńsko-trockim, Ludność wiejska tłumaczy to zja-

przeszła burza śnieżna. W czasie sil- wisko szybkim nadejściem wiosny i

nej wichury zauważono lekkie bły- doskonałym pragnostykiem na upal-

skawice i głuchy pomruk grzmotu. |ne lato.

Dzielni posterunkowi.
Jan Walentynowicz lat 28, miesz- Dzięki odwadze pp. st. post.

kaniec wsi Waczkańce gm. Niemen- Ruszczyńskiego, post.  Rusakowa,
oraz p. Piórki, straż. kolejowego, któczyńskiej, w dniu 17 luiego b. r. o
rzy z narażeniem swego życia zorga-godz. | przejeżdżał przez rzekę Wilję

w pobliżu posterunku Sintoka. Cię- nizowali akcję ratowniczą — Jan

żar furmanki z koniem i woźnicą spo Walentynowicz wraz z koniem został

wodował załamanie się lodu na środ-| uratowany.
ku rzeki. |

Złodziej zwróch zrabowane w cerkwi
przedmioty.

W hutorze Mironowszczyzna koło
Michniewicz nieznani sprawcy obra-
bowali doszczętnie cerkiew. Pastwą
rabunku padły bogate obzusy, przed-
mioty liturgiczne ze szczerego złota
oraz pewną suma gotówki ze skar-
bonek.

Wczoraj stróż nocny i zarazem
zakrystjan, Borys Balin, otizymał od

Wyrodny syn traje ojca,

jakiegoś wyrostka paczkę, w której

MEIRNNIE MIĘBKGKI -

SPORT.
Mistrzostwa narciarskie Wilna. | Wilno ma prawo bezpłatnie wy-
Zdaje się jednak, że inistrzostwa słać trzech pięściarzy.

narciarskie Wilna dojdą ao skutku,| W najbliższych dniach wydział
|może nie będą one miaty w całej sportowy O. Z. B. wyznaczy repre-

Wobec groźby epidemyt ra teren | pełni
go ostatnio zanotowano szereg wy- powiatu sprowadzono kolumnę prze- | sportowego, to jednak trzeba przy- |

swego wielkiego znaczenia! zentantów.
Naszem zdaniem jevnac do Ро-

puszczać, że ną dzisiejsze'u zebraniu znania powinni w 100 procentach
zarządu, które odbędzie się o godz.!Matiukow, w 50 procentach staran-
19 w Banku Gospodarstwa Krajowe- |ny Sandler i trzeci bliżej jeszcze nie
go, zapadnie postanowienie zorgani- określony pięściarz, gdyż Talko po
zowania zawodów, nawet przy tak! „spędzaniu“ wagi nie przedstawia
nędznych warunkach atmosferycz- |poważaej siły.
nych, jak obecne. Wyjazd bokserów do Rygi odwołany.

Warunki nieco poprawiły się, ale Władze bokserskie Wuina, biorąc
pozostawiają one jeszcze wiele do;pod uwagę słaby poziom zawodni-
życzenia. | postanowiły zrezygaować z u-

Biegowe konkurencje mogą jed-| działu w międzynarodowyim turnieju
nak śmiało się odbyć i niewątpliwie | bokserskim. w Rydze, Tallinie i Tar-
odbędą się. tu. Wyjazd wilnian nie nastąpi.

Najlepiej byłoby, żeby w  nie- Wczoraj o decyzji O. Z. B. zosta-
dzielę przeprowadzono biegi panów jła powiadomiona Łotwa.
na 18 kim. bieg pań i junjorow, a ma- Uważamy ze swej strony, że de-

raton odbyłby się, albo w tygodniu, |cyzja O. Z. B. jest całkiem słuszna,
albo w następną niedzielę czy So-|bo nie można wysyłać sportowców,
botę. którzy nie mają szans ”wycięstwa.

Ze skoków trzeba oczywiścieZjednocześnie, że wilnia-

zygnować. Można powziąć decyzję, |nie odwołali wyjazd, mając oficjalne

że w osłateczności jeżeli zgodząsię |zezwolenie władz bokserskich Pol-

wszyscy delegaci klubów, to skoki ski Stanowisko wilnian jest więc

będą przeprowadzone na skoczni lojalne i sportowe.

Poteataci w spodnicach,
DORADCZYNIE AMERYKANSKICH

MĘŻÓW STANU

Korespondent „Daiły Express* z Wa-

szyngtonu ujawnił wielką teiemnicę pań-

jstwową Stanów.
Okazuje się, że wiceprezydentem w

Ameryce jest... 22-letnia panienka, miss

Josephina Sierling. Wprawdzie oiicjalnym

zastępcą Roosevelta jest wiceprezydent

Garner, ale posłuchajmy tylko, co o sobie

mówi jego osobista i zauiaua sekretarka
obdarzona całkowitem pełnomocnictwem:

— Przedemną niema żadnych tajemnic i

dlatego całkiem swobodnie rozstrzygam

niektóre kwestje, zaprzątające giowę wice-

prezydenta, nieraz absolutnie samodzielnie.

Do najirudnieįszych moich obowiązkėw na-

leży przyjmowanie interesantów, ubiegają-

cych się o protekcję w otrzymaniu posady.
Ponieważ wiceprezydent pochodzi rodem z

Texas, wszyscy jego ziomkowie uważają, że

powinien im pomagać. Rzadko jednak mo-

śą dosta. się przed oblicze meżo szefa. Naj-

pierw kierują ich do mnie i ja od rana do

późnej nocy kiócę się z nimi.

Ów wiceprezydent w spodnicy to nie

|Iehdmisn na stosunki amerykanskie, gdzie

„ana kohiet dawno już jest zjawiskiem po-

spolitem. Nawet wykonawczynią kodeksu

Roosevelta jest także niewiasta, miss Fran-

cesse Robinson, doniedawna sekretarka
sławnego generała Johnsona. Przez jej ręce

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

29-ej loterji państwowej główne wygrane
|padiy na następujące numery.
: Ciągnienie ranne
: Po 2.000 zi. — 31300 71453.

Ро 1.090 zi. — 48846 10827» 141210.
Po 500 zi — 9087 135585 151077 152200.

| Po 400 zł. — 45933 56750 79516 106092
i 108160.

Po 200 zł. — 8046 23393 56213 57062
„91783 92452 103875 104830 149i25 149250
| 153294,

| Po 150 zł. — 2060 3818 5154 21974 26375
21491 29259 31622 34846 40628 42573 44400 +

| 46467 52326 54891 72407 73743 94757 94894
+97833 101327 103897 106622 114854 113997

1130964 132010 139519 148107 150233 165249.
Ciągnienie popołudniowe.

10,000 zł, — 58523.

2,000 zł. — 140250.
Po 1000 zi. — 102296 153988.
Po 500 zł. — 82984 151806.
Po 400 zł. — 35105 68117 84770 113592

123910 163489.
Po 200 zł. 7100 49007 52216 54506

64932 65911 76021 77127 88495 90541 109260
110140 131163 136864.

Po 150 zł. — 4663 4825 6047 11159 14241
17255 17498 35249 37763 40915 46703 55255
60305 67750 76750 76936 78122 78345 78500
89559 91680 97323 100800 102950 105239
108182 108649 109415 110042 110554 112406

138671 146298 146830 147050 150516 159224
161879 164531 168932.

| WARSZAWA (Pat). W: czwartym dniu
ciągnienia | kl. 19-ej Polskiej
Loterji Klasowej główniejsze wygrane pa-
diy na numery losów:

100 tys. zt. — 91.353.
15 tys. zł. — 115,009.

Państwowej |

treningowej. | Z bokserów w danym wypadku przechodzą również najważniejsze sprawy
10 tys. zł. — 78.548.
5 tys. zł. — 63.225.

|
|

a
n

Zawody ze względu na rywalizację powinne brać przykład inne gałęzie państwowe i każdy, kto chce się dostać do

znajdowały się niektóre pizedmioty |klubów wileńskich, jak również z
zrabowane oraz obrus, do którego [powodu porachunków sportowych

przypięta była kartka treści nastę- szeregu zawodniczek i zawodników
pującej: „Nie chcąc brać na siebie zapowiadają się nadzwyczaj intere-

 
ciężkiej  odpowiedzialnosci wobec ,sująco,
Boga i ludzi, oddaję zrabowane,
przedmioty, jakie przypadły na mój Koncentracja narciarska P. W.
podział. Za innych nie odpowiadam*.' Dowiadujemy się, iż wczoraj wy-

"ruszyły do Wilna oddziały prowin-
|cjonalne P. W., które zdążają do

sportu. 'Wyjechać, to żadna sztuka. generała musi najpierw opowiedzieć iego
Należałoby więc bokserom NA"|pomocnicy, o co mu chodzi, Johnson znów

szym zyczyć, by podnieśli oni SWO]|sam nie rozstrzyga wielu kwesty. bez nara-

poziom, a potem może będą mogli | gzenia się ze swą sekretarką, nazywaną
zgodnie ze swem „prawem moral- j przez dzienniki „Robby — 84 funty kobie-

nem“wyruszyč zagranicę. |cego dynamitu”. Trudno zapracować sobie
Jak jest ostatecznie z tym w Ameryce na takie przezwisko i choć miss

Sztekkerem? Robinson waży tak mało, jednak zdanie jej
ZURYCH. (Pat). Międzynarodo- ma dużą wagę. Na wszystkich ważniejszych

wa Unja Zapaśników ogłosiła, nastę-| konferencjach zajmowała miejsce rzędem z

 
29-letni Kazimierz Ku!bis, miesz-

kaniec wsi Lisiaki, gm. Koziowskiej,
chcąc zawładnąć gospod<istwem, sy-
stematycznie truł swego ojca, 70-
letniego Jana.
Kulbisa bawił przypadkiem lekarz on gospodarzem i będzie mćgł oże-
wojskowy, który, pijąc wodę ze nić się ze swoją kochanką Elžbietą
szklanxi, z przerażenier: stwierdził|Lisiecką, do której stary Kulbis czuł

Przyparty do muru, Kazimierz koncentrację narciarską.
przyznał się do zatruwania ojca i!
oświadczył, iż spełniał tylko prośbę z Grodna, Wołkowyska,
macochy Heleny, która p:zyrzekła niec i t. p.

W) mieszkaniu Jana, mu, iż z chwilą zgonu ojca zostanie'

na dnie osad trucizny. Podejrzenie antypatję i nie udzielał swej zgody
swoje skierował na Kazunierza, któ- | na małżeństwo syna.
ry dziwnie zachowywał się. Ponie-|  Macochę Helenę
waż i stary Kulbis od pewaego czasu| Kulbisa aresztowano.
źle się czuł, dokonano baaania le-
karskiego i stwierdzono, iż organizm
Kulbisa jest stopniowo zairuwany,
najprawdopodobniej strycan.ną. Sta-
ry Kulbis nie zmart skulkiem zatru-
cia jedynie dzięki odpornemiu orga-
nizmowi, gdyż w życiu był trzykrot-
nie truty.

  

DZIŚ.TEATR-KINO

I

i Kazimierza Poznaniu mają odbyć się doroczne

 

Rozprawa nożowa.
Mieszkaniec wsi Trzeci Maj, gmi- nożem,

ny smorgońskiej, Władysław Bałysz | śmierć!"
napadł na ulicy wioski na Zenaidę Zenaidy,
Szczęsną, mieszkankę te; samej wsi, stanął w obronie siostry. Wówczas
uderzyi ją pięścią w twarz ., grożąc zabijając na miejscu. Następnie rzu-

pujące oficjalne oświadczenie w
sprawie Sztekkera:

Międzynarodowa Unja Zapaśni-
cza z siedliskiem w Szwajcarji ko-

Wilna na mającą się odbyć wielką

W! marszu raidowym są oddziały:
Marcinka-

munikuje, że mistrz śŚwiatą Polak'

Koncentracja odbędzie się w so- Teodor  Sztekker, reprezentujący

botę i niedzielę, wysoką klasę zapašnictwa, został
mianowany przez Unję ekspertem
dla spraw zapaśnictwa. Wszystkie
pogłoski o rzekomej dyskwalifikacji
przez Międzynarodową Unję lub
związki w niej zrzeszone Sztekkera,
są niezgodne z prawdą.
Komunikat został podpisany przez

prezesa Kuenzli i sekretarza Al-
bieza.

Trzech bokserów może jechać do
Poznania,

W] pierwszych dniach marca w

mistrzostwa bokserskie Poiski,

 

krzykiwał: „Ilu twoja
4 tę scenę nadszedł brat

Gabrjel Szczęsny, który
Bałysz ugodził go nożem w plecy,
ci! się z nożem na Zemaidę, która
jednak zdołała uciec i ukryć się w

aresztowano.mieszkaniu.  Bałysza

 

;gen. Johnsonem, szeptem iniormując go o

| swych spostrzeżeniach i opinii

i Wielki przemysł i finanse denerwowały
się, że muszą liczyć się ze „smarkatą”* do-.

radczynią gen. Johnsona (nie skończyła 22

lat), ale dyrektor finansowy Stanów nicso- |

bie z tych kąśliwych docinkėw nie robił,
ceniąc bardzo zdanie swej sekreiarki, umie-

jącej zawsze utrafić w sedno rzeczy.

НОЬ i pronameraciel
najlepszy i najtańszy polski tygodnik

lustrowany

„Justai Pasa“
do nabycia we wsaystkich kioskach.

 

 

   

 

 
 

  

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedziełda. Do-

lary 5,36—5,37. _ Dolary złoie 9,02—9,03.
Ruble 4,68 (5-ki), 4,70 (10-kij, Czerwcńce
1,10. Pożyczka budowlana 41,50. Dolarów-
ka 53,50. Inwestycyjna 108. Stabilizacyjna
57,25. Dillonowska 80. Śląska 61, War-
szawska 60.

WARSZAWA (Pat). Gieida. Dewizy:
Belgja 123,80—124,11—123,19. Holandja
357,05—157,95—156,15. Londyn 27,25—27,39
—21,11. Nowy Jork 5,35/>—5,38— 5,33. No-
wy Jork kakel 5,36—5,39—5.35. Oslo 137—
137,65—136,35. Paryż. 34,93'/2—35,02—34,85.
Praga 22,03—22,08—21,98. Sztokholm 140,60
—141,30—139,90. Szwajcarja 1/1,45—1/188
—4171,02. Włochy 46,66—46,78—16,54. Ber-
lin w obrotach nieoficjalnych 211,00. — Ten-
dencja niejednolita.

Papiery procentowe: Pożyczka budo-
|wlana 41,75—41,85. Inwestycyjna 107,75.
| Konwersyjna 57,80—58,00. 5 proc. kolejowa
|55,50. 6 proc. dolarowa 67,25—6/,/5—67,50.
| Dolarówka 53,75—53,85. Stab 57,25—:7,50
|—57,38, drobne: 57,55. 8 proc. obl. bud.
IB. G. K 93 8 proc. L.Z. T.K.P.P, 69.
7 proc. L. Z. ziemskie dol. 41,50. 4 i pół
proc. L.Z. ziemskie 52,75-—52,50. 4 i pół
proc. L. Z. warszawskie 59,25 8 proc. war-
szawskie 55—54—54,38. — Tendencja dla
pożyczek i listów przeważnie mocniejsza.

Akcje. Bank Polski 87. Lilpop 11. Sta-
rachowice 10,35. — Tendencja przeważnie
mocniejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,36.
Rubel: 4,68 (5-ki), 4,70 (10 ki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku:

Dillonowska 79,50. Stabilizacyjna 95. War=
szawska 59. Śląska 60.
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ZOFIA KOWALEWSKA.

Dzieje powsiania lidzkie$0.
Wspomnienie_o Ludwiku Narbucie.

Osadzeni ponownie w więzieniu i nowemu śledztwu poddani B. Ko-
lesiński, J. Laskowicz, Z. Gudaczewski, W. Grabowski i Bros. Narbutt
skazani zostali w końcu na deportację w głąb Rosji.

Tabeński umarł w więzieniu...
iNastępowała jednoczesnie dla rodzin „kazańców ruiną majątków

iimteresów, na czem, jak zawsze i wszędzie korzystali żydzi.
Bronisław Narbutt, wróciwszy po kilku latach, musiał ulracić swą

posiadłość Nikodemowo. Nie woino mu było zamieszkać па Litwie, resz-
tę więc życia spędził na tułaczce w poszukiwaniu pracy. Posady rządowe
były dla Pclaków niedostępne, o miejsce zaś prywatne było w owym
czasie bardzo trudno.

(Wielu z wygnańców, którym pobyt w rodzinnych litewskich kątach
był wzbroniony, przymierali z giodu, bez zajęcia w Warszawie, Rydze i
innych miastach. Byli i tacy, co nie znajdując chleba w kraju, wśród
swoich, wracali napowrót do Rosji.

Ówczesne warunki życia wyradzały często strasznie
tuacje...

Z działaczy ludowych, co 1azem z Baltazarem Kolesińskim praco-
wali w czasie powstania i w oxresie przedpowstaniowym nad uświada-
mianiem iudu i w organizacji na odowej, starszyna (wójt) Kochan z śminy
Dohudowsxiej zdołał uniknąć wszelkiego prześladowania. Drugi zaś
starszyna, Marcin Jakubowski z gminy Tarnowskiej zgubiony został
przez zbyi szczere zeznania Kaszyca...

U Jakubowskiego przechowywały się wszelkie papiery, broń i pie-
niądze. Umiał jednak zawsze zręcznie wszelkie podejrzenia usunąć, ma-
jąc przyten. wielki mir u współbraci i nieograniczony wpływ na nich.

Gdy ptzybyła policja, by żo aresztować, Jakubowski nie tracąc

35)

tragiczne sy-

"przytomności umysłu, zdołał wszystkie dokumenta spalić, broni jednak

aDrukarsiaA.kydewca: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI | 

|
|

„Piękny jestświat”
Flim mówiony I śplew. w języku Francuskim. Chevalier wykona najnowsze przeb piosenki francuskie. Nad progr. Dodat. dź.
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ukryć nie zdołał.
№ czasie śledztwa nie zdradziłi nie wydał nikogo. Zesłany z całą

rodziną do Tobolskiej gubernji umarł na wygnaniu 1873 r. Zaledwie jed-
nak zamknął powieki nadeszło pozwolenie na powrót do kraju. Skorzy-
stała więc 7 tego rodzina, tęskniąca wciąż do ojczystych pol. Synowie
zmarłego Jakóbowskiego, Józeł i Ignacy, zmuszeni jednak zostali do
piśmiennego zobowiązania, iż u'śdy żadnych pretensyj rościć nie będą ,
do nadziałowej ziemi ojca, odebsanej mu za iał w powstaniu.

Młodych Jakubowskich przyjęła wówczas, jako leśników do swych
lasów, p. Krasicka i chcąc powetować im doznaną krzywdę podarowała .
trzydzieści morgów ziemi, !

Baltazar Kolesiński po kilkunastu latach pobytu na wygnaniu otrzy-
mał prawo powrotu, jednak z warunkiem zamieszkania w Warszawie.

Jadąc przez Psków spotkał się przypadkiem z  Żemczużnikowym,
obecnie dygnitarzem w Pskowie, wpierw jednak, gdy Kolesiński zajmował
dość wybitne stanowisko w Orenburgskich stepach, był jego podwład-
nym drobnym urzędnikiem. й

Żemczużnikow zachował dia Baltazara życzliwe uczucia i dowie-
dziawszy się, iż w Warszawie nieszczególnie się powodziło Kolesiūskie-
mu, ściągnął go do Pskowa, dając mu niezłą posadę, gdy zaś został gu-
bernatorem w Wiilnie ułatwił Baltazarowi powrót w lidzkie strony. ;

Dzięki temu dwukrotny wygnaniec mógł wreszcie oddychać po-
wietrzem ;odzinnem i kości swe złożyć w ojczystej ziemi,

Stosunki jednak familijne Kolesińskiego, wskutek tych wyśnań
mocno się nadwerężyły. Życie swe kończył samotnie, nie widując się
prawie z żoną. Miał jedną córkę, która poślubiła Narzymskiego, a po niej
jedyną wnuczkę p. Umiastowską.

Baltazar Kolesiński zmarł w Wilnie, gdzie po trudach życia spoczął
na Bernardyńskim cmentarzu.

Był to jeden z wybitniejszych ludzi owego czasu, człowiek idei i głę-
bokiego polskiego ducha.

Cudowny obraz Matki Boskiej, który wedle tradycji rodzinnej za-
brzęczał w chwili pierwszego aiesztowania Baltazara został przez żonę
jego oddany do kościoła w Ligeėe
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Zabrał go jednak, wedle wczesnej legendy, ksiądz Karpowicz do

swego mieszkania. Obraz nie upodobał sobie tego miejsca i dopóty be-
zustannie dzwonił nad głową księdza, iż go musiał ks. Karpowicz usunąć.
Powiadano, iż go zniszczył. Lud począł się lękać o kościół, wierząc, iż
tem dzwonieniem obraz ostrzegał o śrożącem niebezpieczeńsiwie.

I rzeczywiście choć kościół się ostał, lecz ks. Karpowicz, pełniący
wówczas w Lidzie obowiązki dziekana przyjął pierwszy ryluały i za-
śpiewał przed ołtarzem: „hospodi pomiłuj'.

Lud tłumnie opuścił świątynię, wrząc gniewem i oburzeniema. Przy-
jął też tak groźną postawę, iż podobna próba więcej się nie powtórzyła...

Maurawjew ostrzył silnie zęby na Henszia, cywilnego naczelnika pow. |
lidzkiego, lecz udało się (emu zemknąć zagranicę. Wkrótce aresztowany:
został Stefan Wiibek, ów grajzk, dostarczający ochotników do obozu
Narbutta i wiele innych osób z pow. lidzkiego, podejrzanych o stosunki
z Narbuttem, lub udział w powstaniu, między innemi Anzelri Petrykow-

Tragoczne dramaty rozegrały się w niektórych wsiach i okolicach
szlacheckich, palonych i doszczętnie niszczonych. Tak zginęia wieś Zu-
Sa Krakszle i wiele innych. Całe rodziny wygnano do więzień, na

Kto słyszał wówczas jęk kcbiet, płacz dzieci — ten do śmierci za”
pomnieć tego nie zdoła.

Polacy usunięci zostali ze wszystkich posad, a na ich miejsce: jak
lawina, spadła na kraj rzesza 'uzędników z Rosji, nie znających warun-
ków miejscowego życia. Splywaiy tu przeważnie szumowiny społeczne,
śnane względami nie tyle politycznej natury, lecz żądzą karjery 1 zboga- |
cenia się.

Pochlebiając Murawjewowi prześladowali oni wszyscy srodze Pola<
ków, wymuszając łapówki grożbą denuncjacji itp. Wśród tych mętów
moskiewskich byli i ludzie bardziej kulturalni i szlachetni, lecz ci ginęli
w potoku ogólnym,

Wysysało to wszystko oslabiy polski organizm na współkę z żydomi,
umiejącymi zawsze w chwili zamętu, bólu i ekonomicznej ruiny wyko*
rzystać, co się da dla własnych interesów.

OdpowiedzialnyBedakior STANISŁA JAKITOBICŻ—


