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Pogrzeb króla Alberta.
BRUKSELA (Pat). O godz, 7,36

rano trumna ze zwłokami króla Al-
berta zostałą wyniesiona na plac
przed zamkiem. Był to sygnał do
rozpoczęcia defilady, Kilkadziesiąt
tysięcy byłych wojskowych masze-
rowało przed trumną królewską w
ciągu przeszło 2'/: godz. ©О godz.
10,15 przed trumnę zajechała arma-
ta, zaprzężona w 6 czarnych koni.
Trumnę przymocowano do lawety
pasem, poczem uiormował się or-
szak żałobny. Na przodzie szedł od-
dział chorążych, niosących sztandary
wszystkich pułków belgijskich. Da--
lej postępował kler z prymasem Bel-
gji oraz nuncjuszem apostolskim.

Za trumną prowadzony był ulu-|
biony koń królewski, poczem postę-
powali książęta Leopold i Karol.
Obok nich kroczył następca tronu
włoskiego ks, Humberto, W odle-
głości paru metr. za nimi szedł pre-
zydent Francji Lebrun i król bułgar-
ski Borys, dalej książę Walji, książę
Feliks Luksemburski, książę Karol
szwedzki, ojciec obecnej królowej
belgijskiej, książę Gustaw Adoli
szwedzki, następca tronu książę Olaf
norweski, książę małżonek holen-
derski, książę Mikołaj rumuński,
książę Axel duński, następnie syn
króla Sjamu książę Chula, wreszcie
misje zagraniczne,

Delegacja polska była widoczna
zdala. Mundury olicerów polskich
wyróżniały się od czerni kroczących
obok nich dyplomatów. Na czele de-
legacji polskiej szedł gen. Konarzew-
ski i poseł Jackowski. W pogrzebie
brał również ses re

ainym Ignacy Paderewski,
= ieoczalai do katedry przyby-
ła królowa belgijska Elżbieta i księż-
na Astrid, które w orszaku pogrze-
bowym udziału nie biorą według
miejscowych zwyczajów. — Тгитпа
króla Alberta zostałą złożona na
wysokim katałalku, Na trumnie za-
miast tradycyjnej korony i płaszcza
królewskiego umieszczony był sta-
lowy kask wojskowy, którego król
używał w okopach w czasie wielkiej
wojny, oraz jego mundur polowy.
Po odprawieniu uroczystości żałob-
nych, trumnę wyniesiono z kościoła
katedralnego i przewieziono do Ко-
ścioła w Laeken.

Znowu pogłoski
o zmianach w Rządzie.

W, kołach politycznych znowu
mówią o spodziewanych zmianach w

Rządzie. Mianowicie, zaraz po zam-

knięciu sesji sejmowej przewodnic-

two w Radzie Ministrów ma objąć p.

minister Spraw Wewnętrznych Bro-
nisław Pieracki, dotychczasowy zaś
premier p. Jędrzejewicz miałby za-

trzymać tylko tekę Oświaty. |

Wylazd min. Piłsud-
skiego.

W. słerach dyplomatycznych mó-
wią, że marszałek Piłsudski zamie-

rza udać się z początkiem marca na

kilkotygodniowy wypoczynek na

południe. Mówią o wyjeździe na Sy-

cylję aibo do Egiptu.

ii i i A S K IN ISVISSLS
KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
W niea<ieię ania 25 lu.ego o godz. 5-ej pop. w lokaiu wła-

snym przy u.
odbędzie się

lebrznie (ałonków Strunaictwa Narodowego...
z refe atami

D-ra ZYGMURTA FEDOROWICZA i Prof. WACŁAWA
KOMARNICKIEGO

o ważnych sprawach aktualnych
Udział wszystkicn. Członkow konieczny. Wsięp tyiko za legity-

Legitymacje ważne z 1933 roku.macjami.

—

W niedzielę dnia 25 lutego w sali przy ulicy Orzeszkowej 11
o godz. 12,00

MŁODZI Stronnictwa Narodowego
zwołuj

ZGROMADZENIEPUBLICZNE
na którem wygłoszony

„Zydzi w Polsce:
Wstęp wolny.

 

"Tymczasem orszak żałobny kro- |gijskie. Szły również delegacje by-
czył zwolna ulicami, a przechodząc łych kombatantów z zagranicy ze
koło grobu Nieznanego Żołnierza, sztandarami, m. in. delegacja polska.
zatrzymał się, uczciwszy tę chwilę |Po defiladzie trumnę zdjęto z kata-
1-minutowem milczeniem, ialku i przeniesiono do krypty ko-

Po przybyciu dc Laeken, trumnę ścioła w Laeken, gdzie znajdują się
złożono przed kościołem na kata- groby całej rodziny królewskiej. Po
falku, przed którym rozpoczęłasię złożeniu trumny na miejsce wieczne-
defilada wojskowa. Na czele szły $o spoczynku, dostęp do niej mają
oddziały irancuskie i angielskie oraz jedynie członkowie rodziny królew-
delegacja legjonu amerykańskiego.skiej i głowy państw.
„Następnie deiilowały cddziały bel-|

Uroczysty wjazd nowego króla
Leopolda Ill.

BRUKSELA (Pat). Jutro, w pią- poczem nastąpi triumłalny przejazd
tek, o godzinie 11i-ej rano nastąpi w przez miasto. Orszakowi temu bę-
parlamencie uroczysta proklamacja dzie towarzyszył oddział kawalerii.
księcia Leopolda na króla Belgii. W, Z chwilą,wjazdu króla do Brukseli,
związku z tem w ciągu 23 i 24 bm. zostanie oddanych 101 strzałów
żałoba w Belgji zostaje zniesiona. armatnich. Na wszystkich ulicach,
Jutro o godzinie 9.15 król Leopold któremi przejedzie nowy król, staną
wyjeżdża z zamku na koniu, poprze- pułki wojska, które będą prezento-
dzając grupę generałów belgijskich, wały broń.
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Pogromy ludnošci polskiej na pro-
й ® е° э 4 .

wincji w Litwie.
Z pogranicza donoszą, iż w ostat- wości polskiej, W Olicie w dniu 19

nich dniach па terenie miasteczek bm, wieczorem grupa Litwinów na-
pogranicznych po stronie litewskiej padła na młodzież polską. Litwini
zanotowane kilka wypadków pro- kijami i kamieniami zranili trzech
„wokacyjnych wystąpień ze strony Polaków, a mianowicie: Ł. Steckie-
' szowinistycznej młodzieżylitewskiej. go, Z. Tomaszewskiego i D. Piotrow-
' Młodzież litewska, podburzona przez skiego. Sprawcy napadu zbiegli, zaś
|agitatorów, powybijała szyby w|policja litewska za rzekome zakłó-
oknach w szkołach polskich w Po-|cenie spokoju publicznego areszto-
niewieżu, Wiłkomierzu, Olicie, Ucia- |wała 7 Polaków, w tej liczbie pobi-
nach,  Szyrwintach i Muśnikach, |tych Tomaszewskiego i Piotrow-
przyczem pobiła kilka osób narodo-|skiego.

Niemiecka robota w Litwie.
MOSKWA (Pat). „Izwiestja” za-

mieszczają na 1-szej stronicy pod ty-
„Der Ring", które atakuje Litwę za
zlikwidowanie wspomnianej organi-

tułem „Jawnie zagrożona niepodle- zacji, wyrażając m. in. pogląd, że |
głość Litwy” depeszę z Kowna,do- niepodległe istnienie Litwy nie jest
noszącą o szerokim rozwoju niemiec- bezwzględną koniecznością.
kiej bojowej organizacji dywersyj-|
nej na terytorjum Kłajpedy. Organi- urzędowo, że sędzia śledczy zakazał
zacja ta ma istnieć od r. 1928 i ma |z dn. 22 bm. w okręgu kłajpedzkim
być kierowana przez specjalnych |obu partjom niemieckim: socjali-

| wysłanników z Berlina i Monachjum, |stycznej wspólnocie ludowej oraz
tudzież przez niemiecki konsulat |chrześcijańsko-socjalnej wspólnocie
generalny w Kłajpedzie. Działalność |robotniczej wszelkiej działalności.

jiej ożywiła się od czasu przewrotu Zakaz ten uzasadniony jest tem, że
jnarodowo-socjalistycznego.  Jedno- oba stronnictwa zmierzały do oder-
cześnie „Izwiestja” przytaczają opin- wania okręgu kłajpedzkieśo od Li-
ję organu Herrenklubu czasopisma twy na drodze zbrojnego powstania.

 

Przyjaźń węgiersko-włoska

cie, wydanym na cześć włoskiego mjer Mussolini wykazuje stałe zro-
podsekretarza stanu Suvicha, pre-|zumienie dla spraw węgierskich.
mjer węgierski Goemboesch pod-| Zrozumienie to jest podstawowym
kreślił w przemówieniu, że powagą|czynnikiem polityki włoskiej. Przy-
aktualnych zagadnień potwierdza |jaźń węgiersko-włoska jest jednym
konieczność serdecznej współpracy|z warunków powrotu do normalnych
obu krajów w celu przyśpieszenia stosunków. Należy ona do programu
powrotu normalnych warunkówży- polityki włoskiej, zmierzającej do
cia politycznego i gospodarczego. W pokojowej rozbudowy - stosunków
odpowiedzi na to przemówienie pod-|nad Dunajem i w Europie.

_ Rozruchy antyżydowskie w Damaszku.
JEROZOLIMA. (Pat). Dziennik lowała jego urządzenie. Powodem

„Al Dzamia al Islamia“ donosi z napadu miało być rzekome uprawia-
Damaszku, że grupa młodzieży a-
rabskiej wtargnęła do lokalu żydow- pagandy sjonistycznej.
skiego klubu robotniczego i zdemo- 

Antyżydowska agitacja hitie-
rowców w Palestynie.

JEROZOLIMA. (Pat). Wielkie o-
burzenie wśród miejscowego społe-
czeństwa żydowskiogo wywołał fakt,
że załoga stojącego w porcie Haifa
statku niemieckiego „Erpel”, nale:
żącgo do Deutsche Levantlinie roz-
dawała broszurki, zredagowane w
języku niemieckim i angielskim, o
treści antyżydowskiej. Broszurki te

Orzeszkowej 11 |

rozdawali również w _ niektórych
/|dzielnicach  Haify chłopcy arab-
scy.

 

Snieżyce na Węgrzech
BUDAPESZT. (Pat). Całe Węgry

nawiedziły długotrwałe _orkany
śnieżne, które wyrządziły duże szko-
dy materjalne. W/ wielu miejscowo-
ściach przerwane zostały linje tele-
foniczne i telegraficzne. Ruch kole-
jowy uległ z powodu zasp śnieżnych
długiej przerwie.

Popierajcie Polską

będzie zbiorowy referat  

  

 

   

Cena numeru 20 gr.
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OGŁOSZENIA:

" LONDYN (Pat). Policja londyń-
ska czyni na najbliższą niedzielę go-
rączkowe przygotowania, aby za-
pewnić stolicy ład i bezpieczeństwo,
zapowiedziane są bowiem w godzi-
nach popołudniowych w Hyde Parku
olbrzyrrie demonstracje z udziałem
maszerujących w kierunku Londynu
bezrobotnych, czyli t. zw. pochodu
głodomorów. Ogółem w drodze znaj-
duje się 1200 bezrobotnych, którzy
oczywiście sami, jako tacy, nie sta-
nowią dla Londynu niebezpieczeń-
stwa. Groźne mogą być natomiast
objawy sympatji i odruchy solidar-
ności ze strony bezrobotnych lon-
dyńskich, a zwłaszcza ze strony ko-
munistów i ulegających coraz silniej-
szej radykalizacji zwolenników nie-
zależne Labour Party, która właści-
wie pochód głodomorów zorganizo-
wała i prowadzi. Najważniejszym
momentem tej demonstracji będzie
zapowiedziany na niedzielę w połu-
dnie wiec w Hyde Parku, kióry za-
pewne  zgromadzi ponad 20.000
uczestników, oraz wtorkowy pochód
głodomorów do parlamentu, celem
doręczenia Mac Donaldowi petycji,
żądającej polepszenia bytu bez- 

BERLIN (Pat). Z Kowna donoszą|

BUDAPESZT. (Pat). Na bankie- sekretarz Suvich zaznaczył, że pre-|

robotnych. Wiobec zaburzeń, jakie

Paryska ,„Revue Universalle'* ogła

lane) do generała włoskiego Kobi-

wydany już w książce, daje niezmier
nie ciekawy obraz pierwszych lat
panowania cesarza Wilhelma
Xiężna Radziwiłłowa, żona pruskie-
go generała, żyła w Berlinie przez
lat kilkadziesiąt i cieszyła się zaufa-
niem  najwybitniejszych osobistości
urzędowych Niemiec, oraz przyjaź-
nią cesarza, który często ją zapra-
szał na obiady i sam się wpraszał
do jej domu. Żaden ambasador nie
był napewno tak dobrze poinformo-
wany jk ona o wszystkiem, co się w
dziedzinie polityki zagranicznej w
Berlinie przygotowywało.

W tomie drugim, jeszcze niewy-
danym, tych listów znajdujemy pod
datą 9 grudnia 1905 r. interesująca
wiadomość o stosunku cesarza Wil-
helma Il do Polaków, Było to wkrót-
ce po ślubie Kronprinca, na którym
carą Mikołaja Il reprezentował jego
młodszy brat wielki Xiąże Michał, Z
tej racji Xiężna opowiada gen. Ro-
bilautowi treść rozmowy, jaką miał
jej zięć, Józef hr: Potocki, z carową
wdową, matką W. X. Michała:

„Wyobraź Pan sobie — mówiła
carowa do hr. J. Potockiego — że
cesarz Wilhelm przeraził się konsek
wencjami, jakie mogła wywołać wol-
ność sumienia, przyznana przez mo-
jego syna, a dotycząca przedewszyst 

nie przez członków tego klubu pro-!

kiem Polski. Mówił o tem niedawno
w Berlinie mojemu młodszemu sy-
nowi, podkreślając wobec niego, że

jnie trzeba więcej czynić żadnej, na-
wet najmniejszej koncesji Polakom,
'gdyż w przeciwnym razie nie będzie
„możną utrzymać ich w Niemczech
jani w Austrji (sanscela, on ne pour-
(rait plus les tenir ni en Prusse in en
Autriche) i dał synowi własnoręcz-
nie zapisany papier, na którym u-
mieścił wszystkie te rzeczy, których
nie należy nigdy przyznawać Pola-
kom. о

Odkąd to wiem—dodaje Xiężna
Radziwiłłowa—przyznaję, że zaczy-
nam wierzyć, iż wpływ cesarza nie-
mieckiego szedł w tym kierunku, by
przeszkodzić autonomji Królestwa
Polskiego, i że spowodował on
wszystkie decyzje odnoszące się do
stanu oblężenia w tym kraju*.

IWiadomość, że Wilhelm II inter-
wenjował u Mikołaja II przeciw au-
tonomji Królestwa, była w kołach
politycznych polskich znaną. W: li-
ście X. Radziwiłłowej znajdujemy w
każdym razie jedno jeszcze jej po-
twierdzenie, które warto teraz przy-
pomnieć — choćby z okazji 75-lecia
urodzin ostatniego cesarza Niemiec.

Szkoda, że autorka listu nie poin-
formowała o tej rozmowie wszyst-
kich członków rodziny Radziwiłłów,
Wiedzieliby oni 'wówczas i to ze
Źródła nieendeckiego, że głównym
przeciwnikiem sprawy polskiej są i
pozostaną zawsze Niemcy, Oszczę-
dziłoby to wiele złudzeń w czasie Wstęp wolny. Maciera Szkolną.

Pochód głodomorów zbliża się do
Londynu.

| Wiedniu, rząd brytyjski jest w naj-
; wyższym

„domorėw nie wywołały krwawych
ofiar.
zostały specjalne zarządzenia. Cała

| umundurowana policja  skoncentro-

zagranicą B zł.
za wiersz millm. przed tekstem i w tekście (6 łarmowe) 35 gr., za

tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrołogł przed tekstem pe 25 gr. Ogłoszenia
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proe. drożej. Terminy

druku mogą być przez Fdministrację dowolnie zmieniane.
onto czekowe w P. K. O. Nr. 80187,

  

Echa zabójstwa sędziego
„ _ Prince'a.

PARYZ. (Pat). Minister sprawied-
liwości Cheron i spraw wewn. Sar-
raut mają złożyć dziś wieczorem
premjerowi Doumergue'owi sprawo-
zdanie z dotychczasowych docho-

miały ostatnio miejsce' w Paryżu i

stopniu zainteresowany,
d tracj botny ło-

у лаа bezrobojnysk_gło Sledztwo pierwiastkowe wykazało,
że jest wykiuczone, aby Prince po-
pełnił samobójstwo, o czem dzisiaj
kursowały pogieski w pałacu Spra-
wiedliwości. Na torze kolejowym
pod Dijon znaleziono obok zwłok
Prince'a nóż, który, zdaniem prasy,
był niewątpliwie narzędziem zbrodni.

Nadto na nogach zmarłego znale-
ziono resztki sznura, którym skrę-
powano ofiarę.

Fabryka «kobiet
germańskich».

Utworzono w Niemczech specjal-
ny ośrodek przeszkolenia dla kobiet,
w którym jest obecnie około 10 tys.
dziewcząt w wieku od 18-tu do 20
lat i przygotowuje się do wytworze-
nia „nowego typu kobiety niemiec-
kiej, zbliżonego do ideału germań-
skiego”, Zadaniem ośrodka będzie
przygotowanie kadrów instruktorek
propagandowych.

W tym celu przeprowadzone

lwana będzie. dokoła Hyde Parku.
Demonstrantom nie mają być czy-
nione żadne trudności, zwłaszcza w
obrębie parku. Policja otrzymała
specjalny nakaz unikania konfliktu
z tłumem i w żadnym wypadku nie
ma użyć broni palnej. Posłowie nie-
zależnej partji socjalistycznej odbyli
konierencję z ministrem spraw we-
wnętrznych i zapewnili, że demon-
stranci nie będą prowokowali zacze-
pek z policją. Charakterystyczne dla
oceny sytuacji jest ostrzeżenie, jakie
policja londyńska wystosowała do
wielkich magazynów wzdłuż ulic,
którem' będą przechodzili demon-
stranci, prosząc, żeby właściciele
sklepów usunęli z okien wystawo-
wych wszystkie towary luksusowe,
mogące specjalnie drażnić bezro-
botnych, policją bowiem nie jest w
stanie zapewnić bezpieczeństwa szyb

 

 
Jak Wilhelm li interweniował przeciw auto-

nomji Królestwa Polskiego.

sza dalszy ciąg słynnych listów Xięż- posiadata dobra także w b. zaborze
ny Radziwiłłowej (z domu hr. Castel- |rosyjskim (odrestaurowała Nieśwież)

„prawie pozatem o Polsce nie wspo-
lauta. — Pierwszy tom tych listów, |mina, — zawierają mnóstwa anegdot

li barwnych

IL.|O cesarzu Franciszku Józefie pisze

     

      

  
 wojny. ' CN

wystawowych. Daremne próby ratowania
załogi „Czeluskina”.

MOSKWA. (Pat). Dotychczasowe
próby przyjścia z pomocą rozbitkom
okrętu „Czeluskin” nie wydały żad-
nych rezultatów z powodu zamieci
śnieżnych, które nie pozwalają sa-
molotom odnaleźć obozu rozbitków.
Pole łodowe, na którem znajduje się
obóz od 13 bm. do 21 bm., przesunę-
ło się o 28 klm. na północny wschód.
Lód w wielu miejscach popękał. Z
rozbitkami jest stale utrzymywana
komunikacja radjowa, a nadchodzą-
ce wiadomości świadczą, że mimo
poważnej sytuacji wszyscy są zdro-
wii w obozie panuje surową dy-
scypiina.

Listy Radziwiłłowej, która choć

określeń, kursujących
zapewne w swoim czasie w Berlinie

ona, że jest „uznawanym przez
wszystkich za  majwiększego z
wszystkich niedołęgów". Przypomi-
na to określenie hr. Sternberga ©
przedostatnim cesągzu Austrji: „Głu
pi jak muł i uparty jak muł”. Wobec
cesarza Wilhelma Il Xiężna przecho-
dzi przez różne łazy uczuciowe: po-
kpiwa z jego oratorskich występów,
żywi podziw: dla jego wiary w misję
cesarską, w końcu wyraża jednak nie
pokój w przyszłość Niemiec, a to pod
wpływem afery marokańskiej. W! ro-

10 tysięcy układów
Konwersyjnych,

Na ostatniem posiedzeniu Komi-
tetu Konwersyjnego Banku Akcepta-
cyjnego, które odbyło się dnią 16 b.

ku 1907 tak ujmuje swe wrażenia z|m. pod przewodnictwem wicepreze-
rozmowy z cesarzem przy stole :|sa Stamirowskiego, rozpatrzono i za-
„Jest on, straszliwie niespokojny, |twierdzono 723 układy konwersyjne
ciągle w ruchu i mówi, więcej niż|w rolnictwie, na łączną sumę
kiedykolwiek, dowcipy i to dosyć|1.023.047 złotych.
głupie, śmieje się nieustannie w spo- Do chwili obecnej Bank Akcep-
sób wymuszony, nic nie je, mówi bez |tacyjny zatwierdził ogółem około 10
przerwy, w całej jego fizjognomji wi-| tysięcy układów konwersyjnych w
dć napięcie nerwowe, które mi spra- |rolnictwie, na sumę około 26 miljo-
wiło przykrość, |nów złotych.

Po procesie Eulenburga (właści- NEa Pao

„Wiec akademickiwie Hardena) pisze Xiężna (grudzień;

we Lwowie.
— 1907):

„Znajdujemy się w tak złej sytu- z ;
acji, że pytam uk czy Ldi We Lwowie odbyt mi środę
będzie zmuszony rzucić się w strasz-| W południe wielki z studentów
ną wojnę, by wyjść z trudności wew- medycyny weterynaryjnej, Powodemnętrznych. Oby Bóg nas od tego za- zwołania wiecu był projekt nowego
chował” statutu Bratniej Pomocy studentów

akademji weterynaryjnej, w którym
zgodnie z wolą władz miał być znie-

Xiężna dobrze przewidywała.

A siony paragraf zezwalający na pržyj-
mowanie w poczet członków Stowa-

л | mość o tego rodzaju projekcie wywo-
ŻYŻOGIA |flłała duże wzburzenie wśród mło-

czyli | wczorajszy wiec bardzo tłumnie, Po

ostry protest przeciwko projektowi
z Litanją :do Matki Boskiej Bolesnej. Do większych ekscesów nigdzie nie

doszło.

Ltrudniaj pracowalka Polaka,
$ekcja Pracy. (Metrópolitaina 1,li-gia

WYSZŁA Z DRUKU rzyszenia jedynie: Polaków. Wiado-

dzieży, która zgromadziłą się na

STACJE NEI alio) przemówieniach uchwalono bardzo

poczem zgromadzeni rozeszli się,

We wstępie podany jest wykaz

Džida)Abi

piętro, pokój Nr.4) wskaże ci dobre

 

odpustó v ża odprawienie Jrogi
Krzyżowej, jak również warunki

ich pozyskania.
Do nabycia we wszystkich księ-

$arniach i przy kościołach.
28 str. druku Cena 20 gr.

ra

Kto czytał książkę „Świat Powojenny i Polska"
ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO

„PRZEWROT“
STRON XII + 494,

CENA 7 ZŁOTYCH.SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.
: ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH,

Na prowincję wysyła się za zaliczeniem pocztowem lub po nadesłaniunależności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104,

ga I sumalnaego pracownika.
O WENN
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ODGŁOSY i
Warszawa, 2i.il.

Spuawa ucawalenia w tenipie re-

kordowem iez p. Cara jako usiawy
konstytucyjnej nie sciiodzi z porząa-

| kw dziennego w Sejmie. Juz w cza-

sie ogolnej debaty budżeiowej zaa-

iazia w miej odgios w szczegoiności

w przemówieniach prot. ikybarskiego
(Ku Nai.] i p. Łutawskiego (F. ©. Э.).

Przy każdej sposobności posiowie
opozycyjni poanoszą wyjątkową me-,

todę, zastosowaną przez b. b. na

posiedzeniu dejmu dn. 40 stycznia. |

irzeba powiedzieć, iż posiowie 6a-|

nacyjmi nie lubią wypominania owe-,
go niezwykłego epizodu. Widoczne|

jest wyrażne zakiopotanie na twa-

rzach, gay się o tem mówi w koimi-

sjach sejmowych, lub chociażby w

prywainych
wych. Chce się uniknąć kiopotli-

rozmowach  kuluaro-,

POGŁOŚKI.
byłoby też potrzeba „łałszywej śry”.
Księciu Radziwiłłowi wydaje się, że

jest on także czynnym aktorem w

wielkiej grze, podczas gdy poprostu

— jak Oiorzynua większość BD. 5, —

jest tylko biernym uczesinikiem w

grze, której nie rozumie, Faktemjest

bowiem, że naprzykiad, jeśli może

być mowa o zaskoczeniu kogoś u-

cawałą 26 stycznią w sprawie zmia-

ny konstytucji, to przedewszystkiem

kilku przywódców zaskoczyło nią

cały klub B. B. Ks. Radziwiśł — jak

wskazują fakty — w tym wypadku

mie należał do liczby tych kilku.

Winiosek p. Podoskiego naturalnie

przeszedi giosami b. b. Ale to niema

(znaczenia. oprawa wróci ua plenum

Sejmu i znowu odezwie się jej echo.

lymczasem dokoła zmiany kon-

stytucji zrodziło się już wiele po-

|giosek. Pochodzą one przeważnie z

DZIENNIK MUEKASKI. —

Zpr
Podobieństwa i różnice.

INacjonalizm dziś staje się kie-
runkiem «ieowym nietylko powsze-
chūym, aie 1 „modnym .

Niesiety tu „moda“ na nacjona-
lizm wywoiuje pewne zjawiska ujem-
me, zdoiie wieiu ludziom zacienuie
istotne zasady tego wielkiego kierun

ku mysli pontycznej.
Ludzie mniej wyrobieni i płyicy

usiiują ślepo naśladować obce wzo-
ry nie starając się nawet zrozumieć
istoty idei narodowych.

l tak, w swoim czasie naśiado-

*duchową, moralną. Czując się mierozłączną

"da do spraw publicznych i dlatego

 

asy.
To, co się mazywa „pierwiastkami a-

narchicznemi w naiurze poiskiej, jest wy-
naturzoną iormą pewnych ceca charakteru

narodowego, ktore, utrzymane w <uaieży-
tych szrankach, stanowią raczej nasze du-
cnowe bogactwo, miż ułomność. Na czėmže
one polegają? Polak kocha swą Ojczyznę
nietylko jaxo pewne terytorjum, na któ-
rem żyje i umiera, które mu daje możność
egzystencji i atmosterę „swojskości” — aie
tawże, i to przedewszystkieim, jako istotę

cząstką tej istoty, pragnie, by wszelkie po-
czynania zbiorowe miały taką samą Sauk-
cję jego sumienia, jak to, co sam czyni i
podejmuje. Miarę swego sumienia przykia-

chce
mięć wpiyw na ich kształtowame.

w

Nowe pogorszenie sytuacji nauczycieli
państwowych Szkół średnich.

R mie Min. W. R. i O. ną liczbę godzin etatowych w wy-

P. z dn. 24'stycznia 1934 r. wprowa- |miarze 25 proc. etatu, za co otrzy-

dza nowe pogorszenie sytuacji na- mywai wynagrodzenie miesięcznie w

uczycieli państwowych szkół śred-|wysokości zi. 10 za 1 godzinę tygod-

nich. |aiową. Każda zaś godzina ponad 125

Liczba godzin etatu nauczyciel- proc. etatu opłacana byia według

skiego, określona w Ustawie Uposa- | VILI lub Vil grupy uposażenia w za-

żeniowej z dnia 9 października 1923 leżności od posiadanych kwalifika-

roku, została w roku 1926 zwiększo- |cyj.

na t. zw. Ustawą Sanacyjną o 3 go- Obecne rozporządzenie p. Mini-

dziny dla każdej kategorji przedmio- stra W.R. i O.F. ustala, iż liczba go-

tów. Wi r. 1927 po długichzabiegach |dzin nadliczbowych, do których są

organizacyj nauczycielskich, a prze- j obowiązani nauczyciele i dyrektorzy

dewszystkiem T.N.S.W., udało się szkół średnich, nie może przekra-

ł

wano, a raczej matpowano u nas ia-| To też nasz „indywidualizm'
szyzm, aczkolwiek sam Mussolini swej najszlachetniejszej postaci ma

wyraznie stwierdzi, że idea taszy- inny zupełnie podkład, niż prądy li-

stowska bynajmniej nie jest towa- beralne XIX stulecia, które w prze-

rem na eksport. |ważającej mierze były wyrazem e-

Dziś „modę” na iaszyzmzastąpi- $oizmu materjalnego burżuazji za-

łą moda na hitieryzm, aczkolwiek chodnio - europejskiej. Wprawdzie

umportuje się do Polski z Niemiec a- Ów polski „indywidualizm zwyrodniał naj-
kurat to, cośmy u siebie znacznie zupeiniej, przekształcając się w  zwykie

и Е = warchoistwo, nasiąkając pierwiastkami ma-

wcześniej i lepiej wyprodukowali. terjalistycznemi i doprowadzając w końcu
Sdiusznie pisze o tem „AW:angar- do upadku dawnej Kzeczypospolitej  szla-

da” ; aski checkiej., organ poznański Kuchu Mio- W ci kA jego tna EE
 

wych wyjaśnień.

„To samo zakiopotanie panowało
w gronie B, B. w komisji regulami-

nowej, gdzie się znalazi wniosek lu-

dowców i Chrz. Dem., aby Sejm

uznał га nieważną uchwałę Sejmu w

sprawie konstytucji z powodu nieza-

stosowania przez Marszałka ust. 3

art. 53 regulaminu, który opiewa:
„Obliczenie głosów musi nastąpić
wtenczas, gdy wniosek wymaga

większości kwalifikowanej”. Wnio-

sek o zmianę konstytucji wymaga
właśnie obecności na sali przynaj-

mniej połowy ustawowej liczby po-

słów i w głosowaniu większości
dwóch trzecich tej połowy. Z same-
$o więc prawa musiało było nastą-

pić obliczenie obecnych, czego Mar-

szałek nie zarządził i co oczywiście
nie zostało stwierdzone w pzotokule.

Przewodniczący komisji regulami-
nowej, p. Podoski, na wstępie zgłosił

formalry wniosek, by komisja odra-
zu przeszła do porządku dziennego
nad tym wnioskiem ludowców i Ch.

D., gdyz Sejm już był odrzucił wnio-
sek Klubu Narodowego w kwestji
niezatwierdzenia protokułu  posie-
dzenia sejmowego z dn. 26 stycznia,
czyli że tem samem zatwierdził pro-
cedurę przy uchwalaniu tez konsty-
tucyjnych, Rozumowanie o tyle
błędne, że tym sposobem możnaby
pokrywać i formalnie legalizować

każde pogwałcenie regulaminu sej-
moweśc, gdy się posiada zwykłą

większóść. Szczególnie rażące jest
' to wówczas, kiedy chodzi o wnioski
_i projekty, wymagające kwalifikowa-
nej większości.

Dyskusja nad wnioskiem formal-
nym p. Podoskieśo, wbrew nie-

wątpliwie pragnieniu wnioskodawcy
i jego towarzyszy politycznych, roz-
rosła się do rozmiarów dość szero-

kiej debaty, w której poruszono nie-
tylko naruszenie regulaminu, ale
również konstytucji.  Przemawiali

|. miemal wszyscy członkowie komisji
regulaminowej z opozycji, między in-

nymi krótkie, lecz dosadne przemó-
wienie b. marszałką Trąmpczyńskie-
go zrobiło wrażenie nawet na po-
słach z B, B. Tymczasem z pośród
nich bronił swego wniosku tylko p.

Podoski. Nawet p. Car, zwykle bar-
„dzo wymowny, milczał zakłopotany.
Raz tylko przerwał przemawiające-
mu prof. Komarnickiemu, kiedy ten
jako argument wytoczył nieodpiera-
nie zarzutów, wysuwanych przez

opozycję: i
—Myli się pan — wtrącił p. Car

były odparcia i są, a zresztą nie jest
ważna formalistyka, lecz sama kon-
stytucjal... z

Oczywiście już teraz formalisty
ka nie jest ważna... Kiedy się „wzię-
ło przeszkodę” w Sejmie przez po-
śwałcerie szeregu murowanych ka-

'tegorycznych przepisów w dn. 26

stycznia, parę tygodni później można

machnąć ręką na formalistykę. Lecz

х niestety — będzie ona ciągle wi-

Śsiała nad tezami p. Cara, nawet gdy
dalsza procedura będzie stosowana

zgodnie z wszelkiemi przepisami.
Coś podobnego powiedział też

ks. Janusz Radziwiłł w tych dniach
ną _ bankiecie konserwatywnego
„Czasu”:
|. wW czasach, gdy na ulicach Wiednia

| grzmią armaty, gdy w Paryżu dochodzi do
rozruchów, gdy Hitler siłą przeprowadza
głębokie przeobrażenia Rzeszy niemieckiej,

gdy marsz na Rzym Mussoliniego już należy
do historji, upieranie się i wojowanie para-

grafami 1egulaminu, mągącymi być tłuma-
czone w ten czy inny sposób jest rzeczą

śmieszną, jest dziecinną grą, nie liczącą się
z tem, co nietylko w Polsce się dzieje, ale
ztemi głębokiemi wstrząśnieniami, które
dziś świat cały przechodzi”.

Byłoby, zdaje się, prostsze powo-
łanie się na wypadki w maju 1926 r.
i wysurięcie z nich odpowiednich

konsekwencyj. Opozycja nie bawi-
łaby się w „dziecinną grę”, ale nie

kół sanacyjnych i dlatego przyjmo-,

wać je trzeba z zastrzeżeniami, Mo-

że bowiem chodzić o umyślne ich

puszczanie dla uśpienia czujności

społeczeństwa, bynajmniej nie zado-

wolonego z nowych podstaw ustroju.

Nie ulega wątpliwości, iż obóz

prorządowy ma możność przeprowa-

dzenia przez Senat a następnie z

powrotem przez Sejm ustawy kon-

stytucyjnej w terminie bardzo krót-

dokonac w ciągu tygodnia. Uchwa-

ienie nowej ordynacji wyborczej do

Sejmu, caynacji wyborczej dia eli-

tarnego senatu, przepisow przej-

ściowych iip. zabraćby mogło rów-

nież niewieie czasu.

Jednakowoż wszystkie te kwe-

tucji w Senacie będą — według po-

giosek — odroczone aż do następnej

zwyczajnej sesji parlamentarnej na

jesieni Przeszkodą jest nie tyle ier-

ment, panujący podobno nadal we-

wnątrz sanacji z powodu treści

uchwały konstytucyjnej, ile czynnik

aecydujacy. Nie jest on zadowolony

ani ze sposobu uchwalenia projektu,

ani z jego treści, zwłaszcza z tego

drugiego. Fakt nieprzesiania jeszcze

projektu do Senatu, chociaż już mi-

nęło sporo czasu od uchwały sejmo-

wej, zdawałby się potwierdzać

prawdopodobieństwo tej pogłoski.

lana znowu wersja podaje, że

gdyby nawet konstytucją została

uchwalona w czasie najbliższym, to

wprowadzona będzie w życie nie

całkowicie odrazu, lecz stopniowo.

Najprzódbyłby” rozwiązany Senat i

zostatyby dokonane nowe jego wy-

bory. Senat elity i obecny Sejm mia-

łyby łunkcjonować jakiś czas jedno-

cześnie, między innemi dokonać wy-

borów Prezydenta Rzeczypospolitej

przez delegatów, jak to przewiduje

nowy projekt konstytucji.

lie w tych pogioskach jest praw-

dy, ile jakiejś inspiracji dociec trud-

no. Pomimo pozorów prawdopodo-

|bieństwa, lepiej traktować je oględ-

(nie. г Lik.

į Prawdą jest tylko, iż po krótkim

okresie tryumfu i hałaśliwej radości

nastąpiła teraz w obozie sanacyjnym

cisza i zakłopotanie. Ale to nie da-

je powodów do wysnuwaniażadnych

wniosków.

 
a.Z.

Przed kilku dniami donosiliśmy o
dziwnych okolicznościach, w jakich
nastąpiio rozwiązanie jednego z o-

statnich zebrań Stronnictwa Narodo-

wego w Częstochowie.

Obecnie podajemy za „Gazetą

Narodową" (Nr. 10, drugi nakład po

koniiskacie) bardziej szczegółowy ©-
pis wypadków w Częstochowie.

Ostatnie dni upłynęły dla człon-
ków Stronnictwa Narodowego w
Częstochowie pod znakiem „wizyt”
policji w lokalach Kół Stronnictwa
Narodowego na Zawodziu i Ostat-
nim Groszu.

MW piątek 9 stycznia b, r. była
'policja w lokalu Koła na Zawodziu,
gdzie po rozwiązaniu zebrania i ode-
braniu kilku Młodym legitymacyj
„wyprowadzono* pałkami obecnych
|na sali członków Stronnictwa za
drzwi, gdzie ustawiony był szpaler
policji na korytarzu i schodach, uzu-
pełniając razy pałkami, kto ich nie

, otrzymał na sali.

 
Siedzący przy stoliku sekretarz :

| Młodych p. St. Jabłoński — otrzymał
lkilka razów szablą od przodownika
| Józefa Salomona.

Drugie najście policji miało miej-
|sce w Kole Str. Nar. na Ostatnim
| Groszu. :

I tu policja rozwiązała zebranie
A un braku legitymacji przez

ego z członków, choć był on zna
ny osobiście przewodniczącemu ze-

 

dych:
Otóż główne do tej pory „Exportarti-

kel' hitleryzmu — to synteza eiementów
narodowyca z socjalnem,  śioszona także,
przez „czarne koszuie' po drugiej stronie
Alp, i walka z żydami. Hasła te stały się
podstawą do utworzenia grup narodowo-
socjalistycznych w różnych krajach, nie wy-
łączając Faiski. Promotorzy naszego domo:
rosiego „hitleryzmu” zapominają jednak, że
polski obóz narodowy oddawna już „na @-
fi czas przed powstaniem niemieckiej partji

narodowo - socjalistycznej, stormutowai swe

tezy w tych dziedzinach i że nie potrzebu-
jemy się pod tym względem niczego uczyć
|od naszych sąsiadów z zachodu.

Słusznie też stwierdza „Awan-

kim. Przy pośpiechu możnaby tego garda“, že ruchy narodowe poszcze”|
gólnych krajów obok niewątpiiwe-

|go istnienia cech wspólnych mają za-

Isadnicze różnice.
Wispólną cechą

wych jest to, że
l jednej strony stały się wiernymwykład-

nikiem najgłębszych instynktów i  poten-
lejalnych sił duchowych swych  społe-

|czeństw, z drugiej potrafiły ten surowy ma-

ruchów narodo-

| stje, łącznie z uchwalaniem konsty- terjał psychiczny uzewnętrznić, ująć go w bez wytwarzania atmosfery
nowemi pier-||ramy ideologji, wzbogacić

wiestkami, dać mu sprawne kierownictwo,
| wreszcie zorganizować i uruchomić,

I to właśnie stanowi najbardziej istot-
ną cechą współczesnych obozów narodo-

wych. Obalenie dawnych liberalnych form

ustrojowych jest przez nie traktowane tyl-
ko jako środek do wcielenia w życie ich

ideologji; chodzi o usunięcie od wpływu na

życie państwa żywiołów, przeżartych ja-

dem sceptycyzmu i internacjonalizmu, du-
chowo wynarodowionych, bądź wysuwają-

jących na pian pierwszy swój egoizm kla-

sowy czy jednostkowy. Ale i to zarzucenie

dawnych liberalnych form rządzenia może
i musi objawiać się w różny sposób, zależ-

nie od psychiki danego narodu i warunków
jego egzystencji We Włoszech i w Niem-

czech przybrało ono charakter rządów ab-

solutnych jednego stronnictwa, które ma

monopol nietylko na sprawowanie władzy,
ale wogóle na zajmowanie się sprawami ży-

ciaBa ot i a tworzenie ee
ilej ten zna wyraz w słynnem hi-

wioackioża „ujednolicaniu* („Gleichschal-

tung") Arias
1 tak nawet w Anglji istnieje te-

orytyczna możliwość, że jedno stron

nictwo, obdarzone  bezwzględnem
zaułaniem i poparciem  społeczeń-
stwa będzie sprawowało władzę
przez długie lata, ale
próby wprowadzenia tam stuprocentowego

państwa „całkowitego” („Totalstaat”) na
wzór hitlerowskiej Trzeciej Rzeszy, spot-

kałyby się niewątpliwie z silną reakcją »
spaliłyby na panewce w ciągu bardzo krót-

kiego czasu. Rządy absolutne na wyspach
brytyjskich można sobie wyobrazić tylko
jako coś przejściowego (w okresie n. p.
groźnych niebezpieczeństw, wymagających
silnej koncentracji władzy), ale nie jako in-

stytucję stałą: system „totalny“ zaś wogóle

Laja wchodzi tam w grę, chyba w razie zwy-
|cięstwa komunizmu z jego „dyktaturą pro-

letarjatu:“ ‚ Ь

Ježeli chodzi o Polskę, to nie-
wątpliwie przy znacznym procesie

żywiołów obcych i niskim poziomie
mas ustrój skrajnie liberalny jest ab-

surdem.
Konieczność istnienia silnej władzy na-

rzuca się z całą siłą, ale stąd daleko jeszcze

do „totalizmu”. Byłby om sprzeczny z psy-

chiką polską, podobnie jak — w innyc

zresztą zupełnie warunkach — sprzeczny

jest z psychiką angielską.
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Policja na zebraniach Stronnictwa Narodo-
wego w Częstochowie.

brania, co jest zgodne z ustawą o
zgromadzeniach.

Obecnych policja wyprosiła z sali
w ten sposób, że niektórzy pozosta*
wiali palta i czapki, Gdy chcieli poź-
niej wejść do lokalu po zostawioną
garderobę — ustawiona
policja zabroniła im wejść. Nie obesz
io się bez bicia.

Pobici członkowie wnoszą skar-
gę do p. prokuratora. —

Zkolei policja przybyła w ub. po-
niedziaiek do lokalu głównego Stron
nictwa Narodowego (Aleja Wolności
18 m. 9).

Odbywające się zebranie zostało
rozwiązane przez post. Maciąga,
który poodbierał kilku członkom lę-
gitymacje i mimo interwencji w ko-
misarjacie — legitymacyj nie zwró-
cono. й

Zatrzymano w lokalu red. „Ga-
zety Narodowej“ kol. Rutkowskiego
i odprowadzono do I-go komisarjatu

W ten sposób policja zaczyna
gremjalnie odwiedzać lokale Stron-
|nictwa Narodowego, chcąc widocz-
jnie w ten sposób doprowadzić do
większego rozrostu sił Stronnictwa,
zapominając zapewne o tem, że stal
hartuje się w ogniu.
(PLL TPDARBOMMT

Ro2powszechnialcie
bony jaimužnicze „Carltasu“.  

szpalerem |

„| wiastki zostały w dużej mierze stępione.,
ale niewątpliwie w niedostatecznej jeszcze

, mierze. i

Problem ustrojowy w Polsce,po-

wyjednać uchwałę sejmową, udzie- |czać 4-ch dla nauczycieli, 4-ch dla

lającą nauczycielom starszympew- |dyrektorów (8 27]. Za godziny te

nych ulg: po 15, 20, 25 latach służby będzie wypłacony „dodatek służbo-

nauczycielskiej. jwy' w wymiarze 10 złotych mie-

Obecnie — jak donosi Przegląd sięcznie za jedną tygodniową godzi-

Pedagogiczny — na mocy nowego nę nadliczbową.

rozporządzenia Min. W. R. i O. P.| Wydane równocześnie rozporzą-

zniknęły zniżki dla nauczycieli star- dzenie w sprawie wynagrodzenia na-

szych. Wszyscy nauczyciele, bez, uczycieli kontraktowych przynosi

względu na liczbę przesłużonych lat, również pogorszeniematerjaine.

będą obowiązani do nauczania w| Dotychczasowe przepisy przyzna

jednakowej liczbie godzin tygodnio- | wały za pełną liczbę godzin kwaliti-

wo. Nauczycielom zaś szkół śred- kowanemu kontraktowemu nauczy-

'nich, przydzielonym do szkół pow- !cielowi wynagrodzenie w wymiarze

szechnych, rozporządzenie przepisu- lega więc na tem, by
"wprowadzając zasadę silnych rządów — nie
| dewastować tego, co jest w duszy polskiej|
cenne i pożyteczne, a o czem pisaliśmy po-
wyżej. Nadmiar bowiem przymusu i „ujel-
nolicenia* działa fatalnie na psychikę Po-
laka. deprawuje ją i wyjaławia, niszczy jej

nie sprawami publicznemi, a natomiast wy-
suwa na front pierwiastki materjalne i żą-

| dzę użycia. Polak to nie Niemiec z jego ka-
pralskim pędem do „drillu”,

i Zdawałoby się pozornie, ge problem
jest do rozwiązania bardzo trudny. Tym-
jczasem twierdzimy, że rządy, wcielające w
życie wielką ideę narodową i oparte o dob-
jrze zorganizowany obóz narodowy, cieszy-

Iłyby się w Polsce tak silnem poparciem
najlepszych żywiołów społeczeństwa, iż

trwałość ich byłaby zapewniona bez ucie-
kania się do drastycznych środków przy-
musu, bez tępienia opozycji przy pomocy

ciągłych dekretów, aresztowań, sztuczek

wyborczych i szarż policyjnych — wreszcie
służalczości i

karjerowiczostwa.
Ale musi być ta wielka idea narodo-

wa, muszą być jej wykonawcy i musi być

entuzjam dla niej w społeczeństwie.

Entuzjazm i wiara,

brak. Widzimy go w szeregach Ku-
chu Miodych. Aie tu własnie zazna-

zachodzi pomiędzy nacjonalizmem

polskim i niemieckim, czy włoskim.

Машу па myśli odrodzenie ducha
religijności w szeregach polskiej mło

dzieży narodowej.
Gdy hitleryzm usiłuje tworzyć

„nową religję“ szukając natchnienia

w pogańskich legendach Walhalli,
nasz ruch narodowy ściśle wiąże
swe istnienie z chrystjanizmem wo-
góle, a z katolicyzmem w szczegól-
ności. ‘

Wyraz tego znajdujemy w orga-
nie Miodych okręgu częstochowskie-
$o „Gazecie Narodowej”, gdzie w
artykule jednego z młodych czytamy,

Stosunek zdrowej idei narodowej do
Kościoła jest zawsze przychylny, gdyż zro-
zumowo stwierdzą ona, że Kościół w dużej

mierze pracuje nad uświadomieniem naro-
dowem, opierając się na podstawach idea-

listycznych, akcentując poczucie godności
ludzkiej, odwagę przekonań i gotowość po-

święcenia się dla innych. W Polsce ten buj-
ny i żywy nacjonalizm wyraźnie już idzie

po linji dobrych stosunków z Kościołem i

sti się zawiązać nić mierozerwelnej z nim

łączności — jak świadczy o tem dobitnie
giošna książka wodza ruchu narodowego
R. Dmowskiego „Kościół, naród i państwo”
(1927), w której wypowiedział on powyżej
przytoczone słowa.

Ten zdrowy i żywy nacjonalizm polski
kap tag tn Šewybtpokicę yćdak

nalizmu żydowskiego skupia się o w
polskim Obozie Narodowym, który zdecy-
dowanie stoi przy Kościele katolickim, jako
ostoi prawdy, sprawiedliwości i moralności.

Robiąc dalej przegląd historycz-
ny stosunków Polski do Kościoła,

„|kończy autor artykułu swe wywody

Potężna więc Polska leży całkowicie w
interesie Kościoła, jak potężny Mościót ka-
tolicki leży w interesie panstwa polskiego.

Te dwie, dziaiające dosrodkowo siiy,
nie mogą być w pracy swej rozbieżne, ale
muszą się całkowicie zazębiać celem uz-
|godnienia swoich interesów. Polska idea
narodowa będzie stale współpracowała z
Kościołem katolickim i odwroinie. Różnie
między temi siłami niema, a są tylko wspól-
ne interesy.

| Żywiołowy ruch odžydzenia na»
szych wolnych zawodów, zapocząt-
kowany przez młodzież akademicką,
już zrobił swoje: obudziła się czuj-
ność społeczeństwa, zaczęto liczyć
żydów w każdym zawodzie. Wyniki
tych obliczeń są aż nadto dobrze
znane. Okazało się, że nawet w
Warszawie żydzi stanowią prawie
połowę palestry, podczas gdy lud-
ność żydowska stanowi znacznie
mniejszy odsetek w stolicy, a kilka-
krotnie mniejszy w powiatach woje-
wództwa warszawskiego.

Powstaje pytanie: jakim  sposo-
bem mogą się utrzymać tak liczne
zastępy adwokatów? Gdyby Polacy
nie oddawaliżydom swych spraw,
stolica naszaniemiałaby tylu żydów
w al doi

swej tyce są: { adwo-
Po „stale Asię >

: „powierzenia przez klijentelę
polską prowadzenia spraw i interę-
sów adwokatom ż

Gdyby klijentela polska nie ko-
rzystała z usług adwokatów żydów,
to wkrótce ilość żydów w adwoka-
turze spadłaby conajmniej do poło-
wy obecnej ich ilości, czyli do ilości
'najwyżej dwukrotnie przewyższają 

ideowy stosunek do narodu i zainteresowa-|

Na szczęście entuzjazmu nam nie“

je nauczanie w wymiarze, obowiązu-

jącym w szkolnictwie powszechnem

t. zn. w 30 godzinach tygodniowo.

| Nie dość na tem. Rozporządzenie
Iz dnia 24 stycznia r. b. przynosibo-|
llesną niespodziankę nauczycielom
matematyki, przenosi bowiem. mate-

matykę z trzeciej do drugiej katego-

uji przedmiotów. Szczególniej dot-

kliwie zostaną tu pokrzywdzeni na-
uczyciele starsi, mający ponad 25 lat

pracy nauczycielskiej, będą bowiem

zmuszeni w stosunku do obecnego

dzin tygodniowo dłużej.
Z innych postanowień na uwagę

zasługują: zezwolenie na skupienie

kilku przedmiotów nauczania w rę-

ku jednego nauczyciela, zezwolenie

na uzupełnianie etatu przedmiotami
innej specjalności, zniżka wymiaru
godzin nauczania w jednym okresie
roku szkolnego, oddawana w drugim

okresie i wreszcie pozostawienie w

bieżącym roku szkolnym dotychcza-
sowego wymiaru godzin nauczania i
udzielania nauczycielom odpowied-
nich zniżek.

Rozporządzenie odmienne trak-

 
cza się ta zasadnicza różnica, która tuje również sprawę t. zw. godzin oraz konserwatorjum myzyczne (od

nadliczbowych. Dotychczas każdy
nauczyciel szkoły średniej obowiąza
ny był do nauczania ponad przepisa-

63 uczniów na nau-
czyciela.

Statystyka związku nauczycielskiego

Związek Nauczycieli Szkół Pow-
szechnych opracował  charaktery-
styczną statystykę, wskazującą na
niezwykłe przeciążenie pracą per-
sonelu nauczycielskiego.  Wedłuś
danych Związku w bieżącym roku
szkolnym przeciętnie przypada na
każdego nauczyciela 63 uczniów, w
czasie gdy jeszcze w roku 1929-30
przypadało 50 uczniów na jednego
mauczyciela. Jest to skutek komaso-
wania klas szkolnych i zwiększania
listy godzin nauczania, przypadają-
cych na poszczególnych nauczycieli,

i

' Awanse nauczycieli
w 1935 r.

Związki nauczycielskie informo-

wały się w Ministerstwie Oswiaty w
| sprawie warunków awansowania na
podstawie nowych przepisów prag-

„Hajnt”z 12 bm. daje sprawozda-

nie z posiedzenia 5-tej sjomistycznej

Rady Fartyjnej, odbytej w dn. 11
bm. w Warszawie,

Dr. Szyper omówił politykę 2у-

dowską w Polsce, a dr. Hartglas po-
ruszył sprawę bojkotu Niemiec:

„Pragnę przedewszystkiem stwierdzić,

że bojkot przeciw Hitlerowi do dzisiejszego

dnia nie został ogłoszony. Ja i jeszcze nie-

którzy członkowie Komitetu przeciwhitle-

rowskiego zażądaliśmy ogłoszenia bojkotu,

Protektorzyżydostwa.
cej odsetek ogółu ludności żydow-
skiej w Folsce. Obecna nadmierna
ilość adwokatów żydów nie utrzy-

| zeby się z obsługiwania wyłącznie
społeczeństwa żyaowskiego. Nad-
miar musiałby opuścić szranki adwo-
kackie.

Społeczeństwo polskie samo jest
winne stopniowego zaniku adwoka-
tury polskiej. : į

Sami adwokaci nie są w stanie
walczyć z tem zjawiskiem. Źwal-
czenie tego objawu jest w mocy
reszty społeczeństwa, korzystającej
z usług adwokatury,

Jest to sprawa zbyt ważna, aże-
by wolno byłoprzejść nad nią do
porządku dziennego. Chodzi prze-
cież o polskość jednego z najważniej-
szych naszych zawodów. Chodzi o
to, czy tysiące młodych prawników
Polaków będzie miało pracę, czy też
pomnoży szeregi bezrobotnego pro-
letarjatu.

Jedynie wspólnym wysiłkiem zor-
śanizowanej palestry polskiej i sze-
rokich warstw społeczeństwa, wal-
czącego o prawa Polaków w Polsce,

protegowaniu w przez samyc.
IPolaków, a — 00za tem idzie—

 

stanu rzeczy pracować o pięć go-,

 

Kto rządzi w Min. P. i H.

|Vila grupy uposażeniowej, a nauczy
|ciel miewykwalifikowany uzyskiwał
|uposażenie grupy Villa, co stanowi-
jło w Warszawie od 255—312 zł, a
na prowicji od 232 do 283 złotych.

Ubecne rozporządzenie rozróżnia
dwa rodzaje pracowników kotrakto-
wych: zajętych w pełnej i niepełnej
liczbie godzin. Oba te rodzaje pra-
cowników otrzymywać będą za swą
pracę uposażenie niższe, niż dotych-
czas.

Zajęci w pełnej liczbie godzin,
posiadający pełne kwalilikacje na-
uczycielskie, otrzymają uposażenie
(Vili grupy, t. j. 260 złotych mie-
sięcznie, a nie mający kwalifikacyj—
uposażenie grupy 1X, t. j. 210 zł.

Nauczyciele kontraktowi zajęci w
niepełnej liczbie godzin są jeszcze
gorzej płatni. Niewykwalifikowany
nauczyciel szkoły średniej otrzymu- |

'

=
”

je za 1 godzinę nauczania tygodnio-
wą 8 złotych miesięcznie, a nauczy-
ciel kwalifikowany 10 złotych mie-
sięcznie.

‚ Nieco lepsze wynagrodzenie o-
„trzymywać będą nauczyciele kotrak
jtowi szkół zawodowych (20 złotych
miesięcznie za godzinę tygodniową)

11—25 zł.) i Państwowy lnstyt. Ro-
bót ręcznych. (z)  
Echa strajku rolnego.

Izba karna Sądu Najwyższego
rozpatrzyła proces wynikły na. tle
strajku rolników w roku ubiegłym.
Działacz Str. Ludowego na terenie
Małopolski Wschodniej Stanisław
Czubek skazany został na 1 miesiąc
więzienia za kolportowanie odezw
strajkowych. Obrona jego wystąpiła
do Sądu Najwyższego, iż ta sama o-
dezwa drukowana była w oficjalnych
organach stronnictwa i: konfiskacie |
|nie uległa. Sąd Najwyższy skargę
kasacyjną ze względów formalnych
oddalił
 

matyki służbowej. Według udzielo-
nych nauczycielom wyjaśnień, awan-
sowanie nauczycieli do wyższych
stopni służbowych przeprowadzone
będzie z dniem 1-$o stycznia 1935 r.
Awans obejmie automatycznie więk-
szość nauczycieli, przyczem odpo-
wiednie pozycje umieszczone będą
latem r. b. przy opracowywaniu
budżetu na następny rok budżetowy.

 
 ale członkowie Agudas Izrael i właśnie

niektórzy przedstawiciele prasy i to prowa-

dzący nagankę przeciw Elenberg'owi, wła-

śnie oni przeciwsławili się ogłoszeniu boj-

kotu”.

Żydzi sprowadzają nadal towary 1
z Niemiec za zgodą instytucji, nale-
żącej do Komitetu... bojkotowego:

„A jak wygląda praktyka bojkotowa w

rżeczywistości? Przedstawiciel wpływowej

organizacji gospodarczej oświadczył mi, że
ta instytucja, udzielająca świadectw  przy-

wozowych dla kupców żydowskich na to-
wary zagraniczne, bada każdorazowo ko-
nieczność takiego pozwolenia i udziela go
w razie potrzeby. Gdy wyraziłem zdziwie-
nie, otrzymałem odpowiedź, że ta instytucja

uważa się za organ ministerstwa przemysłu

i handlu". '

Komitet „bojkotowy“ istnieję, ale
bojkot nie jest proklamowany...

Do niego należą zwolennicy boj-.-
kotu Niemiec, ale gdy powstaje spra-
wą Elenberga, znajdują się jego ©-
Ibróńcy z grona... zwolenników  boj-
kotu...

Jak we wszystkiem, tak i tu „na-
ród wybrany” prowadzi podwójną

 
śrę.
A do tego wszystkiego Komitet

żydowski, który się uważa za organ
Mimisterstwą Przemysłu i Handlu'

Cóż na to p. minister tego resor-
tu i kto tam właściwie rządzi w
sprach przywozu: minister czy Ko-
mitet żydowski?

PAST WRACAC RKOTA ZTATSIA

Ne młodych prawników pol-
skich.

Nazwiska protektorów  żydow*
skich powinny się znaleźć obok na-
zwisk adwokatów — żydów. a

—



 
 

 

 

'wlanej. Za tego rodzaju przekrocze-

KRONIKA.
DYŻURY APTEK. i

Daiš w nocy dyżurują następujące
apteki;

Augustowskiege — ul. Mickiewicza
Nr. 10 (telef. 9-68); Jurkowskiej : Romeo-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul, Ostrobramska Nr. 4 i Sapoźnikowa --
ul. Zawalna Nr. 41 (telef. 7-99] oraz wszyst-
kie « przedsnieściach, prócz Snipiszek.

WIADOMOŚCI KOSCIELNE.
— Zmiany w auchowieńs>iwie.

Na mocy zarządzenia J. E. ns. Ar-
cybiskupa - Metropolity wileńsniega
w skiaazia osobistym ducnowień-
stwa zasziy następu,ące zmiany: ks.
Antoni Walentynowicz, dotychczaso: |
wy proboszcz w Kuorycinie, miano-
wany 20staiy na proboszcza do
Krypna, ks. Bonifacy  Oieszczuk,
pełoiący funcje proposzcza w Kryp-
nie,.na proboszcza do Korycina, ks.
Waciaw Rabczyński, wikary w Zdzię-
ciole, na wikarjusza do Waw.diki i
ks, Stanisiaw Wysiadłowski, wikary
w Sionimiu, na wikarego do Zdzię-
cloia.

Z MIASTA.
— Walne Zebranie Kuta ran

Komitetu Katowania Bazyliki Wileń-
Skiej oapęazie się dziś, dnia 23 b.

m. o godz. 6 wiecz. w [mieszkaniu
J. E. ns. Micyb.skupa-Metropolity,
ul. Zamnowa Mr. 8. Czionkinie 1 2a-
proszone Paaie są proszone O ia-
Sskawe przybycie.
— War na rzecz Komitetu Ra-

towania Bazylini wiienskiej. Ko-/
miutet Ratowania Bazyini Wileńskiej,
otrzymał od p. Heiecy Kupśc nojoą|
otiaią w postaci więnsz€j ilOŚCI DiO-|
szur p. t. „Droga kizyzowa*”.

Wspomaiane Dbioszuini „Komitet
postauowii kolportować wŚrod wier-
nych na terenie naszej aschidiece-
zj, W tym celu zostauą one roze
siane do proboszczów poszczegol
nych paratij. Darazie wysyła się je
do 135 większych parcfij po 10
Sztus do haźżdej. Bros.urai DĘdą [o-
zesiane jeszcze w Ciągu Diczącego
tygodnia i pizysziego.

czci króla Belgów Alber-
ta L Wczoraj z racji pogrzebu bo-
haterskiego króla beigow Albertal
ną ulicach miasta przez caiy dzień
powiewaiy ilagi przesionięte krepą.
MW ten sposób Wiino, jak zresztą i
wszystkie inne miasta Polski pod-
kresliły swą iączność z Belgją, od-
dając hołd świetlanej postaci boha-
terskiego króla.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat zapożycza się w Ko-

munalnej Kasie Uszczęaności W
związku z odczuwanym brakiem
płynnej gotówki, magistrat czyni
staranią o zaciągnięcie większej po-
życzki na zasilenie środków obroto-
wych. Pożyczka ta w wysokości kil-
kuset tysięcy ziotych zosianie praw-
dopodobnie zaciągnięta w Komunal-

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNE,
— Nowy prezes Okręgowej

izby Koniroil Państwowej. Pan
Prezydent Rzeczypospcitej kolskiej
postanowieniem z dnia 14 lutego
1934 r. mianował p. Zenona Mikul-
skiego, wiceprezesa Oxręgowej lzby
Kontroli Państw. w Wuilaie—pie:e-
sem tejże lzby. P. prezes Mikulski
wczoraj wyjechał na kilka dni w
sprawach siu b wvch do Warssawy.

SPRAWY WOJSKOWE.
— Wcielenie ponadkontyngento-

wych. Ostatnio przeprowadzone zo-
stało wcielenie ponadkontyngento-

| wych, zaliczonych do kat. „A”, któ-
rzy zakwalifikowani zostali do arty-
lerji, piechoty, kawalerji i wojsk
technicznych. Karty powołania o-
trzymali ponadkontyngentowi rocz-
nika 1912-go i starszych, Jak wiado-
mo, zaliczanie do ponadkontyngentu
jest w zasadzie warunkowem. i pobo-
rowi ponadkontyngentowi mogą być
w każdej chwili wcieleni do pułku
w miarę potrzeby aż do czasu upły-
nięcią wieku przewidzianego do służ-
by czyanej,

SPRAWY PODATKOWE.
— Podatek kumulacyjny, Z dniem

5 marca upływa termin składania ze-
znań o dochodzie od uposażeń dla
tej grupy płatników podatku docho-
dowego, którzy posiadają kilka źró-
deł zarobkowych stałych. O ile więc
ktoś zajmuje dwie posady i otrzy-
muje w kilku miejscach gażę, winien
wypełnić . odpowiedni formularz i
złożyć go w terminie do 5 marca rb.
we właściwym urzędzie skrbowym.

Plainicy t. zw. I grupy, a więc ci,
którzy płacą podatek od ogólnych
zarobków, winni złożyć swoje zezna-
nie do 1 maja, przyczem wraz ze
złożeniem zeznania wpłacają połowę
wysokości podatku, przypadającego
iz tego zeznania.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Z Tow. Przyjaciół Nauk.

Posiedzenie Szkcji Hstorji Sztuki,
odbędzie się w dn. 24 b. m. (sobo-
ts) o godz. 8 w Sali S=minarjum
Archeologji Kiasycznej Ц. 5. В. ul.
Zamkowa 11 (drugie podwórze w
prawo). Ма porządku dziennym:
Prof. M. Mordelowski: „Odnalezione
kartony sżkoły Rubensa do części
gcbelinów Katedry wileńskiej" Eu-
zebjusza Łopacińskiego. Wileński
malarz Trojanowski — Biogrefja i
prace. Sprawozdanie Zzrządu i wy
bory do nowego Zarządu.
— P. P. lekarze, którzy prze-

słuchali kursy z ratownictwa i obro-
Dy przeciwgazcwej, organizowane
przez Zarząd Okięgu Wiieńskiego
P. C. K, proszeni są o zgłoszenie
się do biura P. C. K. ul. Tatarska 5
codzieanie w godz. 10—12 po od:
biór świadectwa. nej Kasie Oszczędności na okres

krótkoterminowy.

— Żapowiedź słabego ruchu bu-
dowlanego. Wobec ograniczonych
kredyt.w, jakie otrzymaio Wilno na
cele budowlane, ruch w tej dziedzi-
nie zapowiada się w roku bieżącym
bardzo mizernie. Przedewszystkiem
miasto nie rozporządza absolutnie
funduszami na budownictwo muro-
wane. Na popieranie i rozwój bu-
downictwa drewnianego Komitet)
Rozbudowy otrzymał 150.000 zł.
Jest to suma więcej niż nikła. Jak!
obliczono, przy pomocy jej można
będzie wznieść w Wilnie maksymal-
nie 35 domów, Kwestja tą była sze-
roko omawiana na ostatniem posie-
dzeniu Komitetu Rozbudowy, przy-
czemu ustalono, że pożyczki będą
udzielane na domy  małoizbowe.
Tegoroczny więc ruch budowlany
sprowadzi się w Wilnie do wznosze-
nia nikiych, mizernych domków —
rzecz prostą — przeważnie na pery-
ferjach miasta. Jednocześnie Komi-
tet iedział się przeciwko
udzielaniu z tych funduszów poży-
czek na cele budowlane powiatu
wileńsko-trockiego, jak to już miało
miejsce w roku ubiegłym.

Czynniki zainteresowane i powo-
łane do czuwania nad rozwojem u
mas budownictwa zdecydowały się
raz jeszcze ponowić starania na te-
renie władz centralnych o przydział
dla Wiiną poważniejszych kredy-
tów. W pierwszym rzędzie chodzi o
przyznanie funduszów na poważne
budownictwo murowane, Niestety,
jak dotychczas, akcja ta spalała na
panewce, napotykając u miarodaj-
nych czynników n niedocenianie po-
trzeb tego najuboższego z miast
Rzeczypospolitej.
— Nie wolno robić samowolnie

przeróbek w domach. Jak wiadomo,!
istnieje zakaz czynienia jakichkol-
wiek przeróbek w domach bez
uzyskania aprobaty inspekcji budo-

mia zostali ostatnio ukarani dwaj
właściciele domów. Na marginesie
tego wypadku należy podkreślić, że
ma przyszłość inspekcja budowlana

— Walne zebranie T-wa Filolo-
|gicznego odbędzie się w dn. 24 bm.
o godz, 6 wiecz. w sali Seminarjum
Filologii Klasycznej U.S.B., ul. Zam-
kowa 11 (1-sze pieiro). Na porządku
dziennym: Referat prof. St. Wygo-
nowskiego „Łacina w nowem gimna-
zjum'; sprawozdanie zarządu kaso-
we i Komisji Rewiz., oraz wybory do
|nowego zarządu.
— Walne zgromadzenie Stow.

Właścicieli Nieruchomości odbędzie
lsię dnia 25 bm. o godz. 6 wiecz. w
lokalu T-wa Kredytowego m. Wilna,
ul. Jagiellońska 14.

ODCZYTY.
— Wieczór poezj! K. liłako-

wiczówny, zapowiedziany na 27 b.
m, wzbuaził ogromne zaciekawienie
w mieście. Pierwsza Leureatka wi
l-ńskiej Nagrody Literackiej im.
Mickiewicza wystąpi z recytac'ą
icznych własnych nowych utworów,
połączonych tekstami wyjaśniające
mi. Liczńe utwory związane są Ściśle
z tematemi wileńsk emi. Szczegóły
w afiszach. Bilery w czytelni RWZA.
O:trobramska 9, todziennie od 6
ao 8 po poł. Wieczór ten poleca
się specjz!n'e m'odzeży s:ko'rej

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Chor akademichił Diejcl.zsza,

bardzo ważna, próba chóru odbędzie
się dziś 23 b. m. o godz. 8 wiecz.
w Ognisku akademickiem. Ze wzg'ę
du na udział chóru w „czwartku*
muzycznym, organizowanym w nie-
dzielę najblizszą—obecność wszyst
kich członków jes: konieczna. .

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Emigracja do Biro-Bidžanu,

"W. miesiącu kwietniu i maju r. b. do
Biro-Bidżaju (Rosja sow.) ma wyje-
chać około 500 żydów z Wilna i. Wi-
leńszczyzny. Pertraktacje z rządem
sowieckim: w sprawie osiedlenia kil-
ku tysięcy żydów są na najlepszej
drodze. Z Wilną wyemigruje prze-
dewszystkiem młodzież z wykształ-
ceniem fachowem, a mianowicie:
technicy, bankowcy, inżynierowie,
rzemieślnicy itp.

KRONIKA POLICYJNA.
— Ubranie męskie i damskie wartości

243 zł. skradziino z mieszkania Bondziula
Leonarda (Św. Wincentego 3). będzie zwracała specjalnie baczną

uwagę, a winni pociągani będą do!
surowej odpowiedzialności karnej w|
drodze administracyjnej.

SPRAWY KOLEJOWE..

— Kradzież węgla. nocy z 20 na 21
b. m. ze składu opałowego na stacji towa-
rowej Wilno na szkodę dyrekcji
dokonano kradzieży węgla. Ryncewicz Jó-
zeł i Jadwiga (Murarski 6), Leonczyk Piotr
i e (Wiłkomierska 79), oraz Cieszanowa
Józefa (Nowogródzka 120) ze skradzionym

DZIENNIE.MILEKASKI

Wczorajsze posiedzenie Rady
|Miejskiej rozpoczęło się o godz. 9
mua. 30 przy nielicznem gronie rad-
nych, tak iz z powodu braku kwa-
lLfinowanego 4uorum spadły z po-
'ządnu dziennego sprawy przenie-
S'eala kredytów, oraz upoważnienia
Magistratu do zaciągnięcia i kon-
weraji niektórych pozyczek.

Przed porządkiem dziennym zgło-
szone zostały trzy nzgie Wwniosk!, a
mianowicie; w sprawie zapewnienia
pomocy lekarkiej bezrobotnym, w
sprawie stosowania przez Urzędy
Snaibowe niewiaściwych norm przy
wymierzaniu podatku lokalowego,
oraz w Sprowie zabezpieczenia przez
władze mieszkań | skiepów od co-
raz bardziej mnożących się kradzie-
ży.

Następnie bez dłuższej dyskusji
uchwalono następujące wnioski:

Projekt regulacji brzegów rzeki
j Wali od ujścia Wiilenki do Pośpiesz-
jki, w związku z zabezpieczeniem
miasta przed. ią.

Wniosek w sprawie planu zabu-

Teatr I muzyka.
, — Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o go-

dzinie 8 w. Peketego „Pieniądz to nie
wszystko”.
— Premjera K. H. Rostworowskiego

„U mety”, Premjera „U mety” — zapowie-
dziana na sobotę odbędzie się we wtorek
dn. źł-go lutego.

‚ — Niedzieina popołudniówka. W  nie-
dzielę o godz. 4 popoł. „Stefek”. Cenypro-
pagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. „Dzidzi'*

— melodyjna i dowcipna operetka Stolza
wystawiona ostatnio w teatrze Muzycznym
uLutnia”, zainteresowała całe Wilno. Co-
dziennie widownia „Lutni” rozbrzmiewa o-
klaskami, Dziś i jutro w dalszym ciągu
„Dzidzi“. Dzisiejsze widowisko przeznaczo-
ne dla Garnizonu Wileńskiego,
„„ 7, Popofudniówka niedzielna w „Lut-

mi W niedzielę po cenach zniżonych uka-
że się o godz. 4 popoł. popularna operetka
„Nitouche“.

‚ — Poranek w „Lutni“. —№ najbliższą
niedzielę o godz. 12.30 najciekawsza w se-
zonie  komedjo-bajka  „Stas-Lotnikiem“,
peina humoru i niezwykłych przygód małe-

reckiej z uzdolnioną Ksenią Rubom. Wy-
cieczki szkolne korzystają z 50 proc. ulg.

— „Pod białym koniem”. W poniedzia-
łek najbliższy na przedstawieniu propagan-
dowem ujrzymy piękną operetkę Benatzkie-
go „Pod białym koniem”. Ceny propagan-
dowe Re śr.
— Koncert-poranek, poświęcony twór-

czości M. Karłowicza. Obchody 25-ej rocz-
nicy zgonu znakomitego kompozytora, Mie-
czysława Karłowicza, urządzone w całej
Polsce, znajdą w Wilnie oddźwięk w  po-
ranku symfonicznym, organizowanym w nie-
dzielę d. 25-g0 bm. w Šali Konserwatorjum
o godz. 12 w poł. W programie: „Odwiecz-
ne pieśni”, „Rapsodja litewska”. Koncert
skrzypcowy i pieśni w wykonaniu Wil. Or-
kiestry Symfonicznej pod dyr. A. Wyleżyń-
skiego, Zifja Bortkiewicz - Wyleżyńskiej
(śpiew) i Hermana Sołomonowa (skrzypce).
Słowo wstępne wygłosi Witold Hulewicz.
Koncert zapowiada się pod względem arty-
stycznym pierwszorzędnie. Bilety zawczasu
można nabyć w magazynie muzycznym
„Filharmonja" (Wielka 8) oraz w dzień
koncertu od g. 10 r. w Kasie Konserwator-
jum (Końska 1).
,— Kino-Teatr Rozmaitości. Dziś, fra-

pujący film „Dama z nocnego klubu”, Na
scenie wesoła aktówka „Chora kasa“.

POLSKIE RADJO WILNO,
Piątek, dnia 23 lutego 1934 roku,

7,00; Czas. Muzyka. 11.50: Muzyka (pły-
ty). 11.57: Czas. 12.05: Sonata 4 Griega
(płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.35: Słynni

wirtuozi era: 12.55: Kom meteor. 15.15:
Pogadanka LÓPP. 15.40: Koncert dla mło-
dzieży płyty). 16.10: Recital fortepianowy.
16.40: Elementarne formy muzyczne — po-
gadanka prof. M. Józefowicz. 16.55: „Muzy-
ka z płyt, a muzyka żywa” — djalog -
strowany płytami. 17.25: Koncert chóru u-
kraińskiego. 18.00: „Nowa ustawa akade-
micka w stosunku do młodzieży”. 18.20:
Polska muzyka ludowa. 19.00: izyta mi-
krofonu w  Wileńskiem  Obserwatorjum
Astronomicznem. 19.25: Feljeton aktualny.
19.45: Kom. sportowy. 20.00: Pogadanka
muzyczna, 20.15: Koncert symfoniczny z
Filharm. Warsz, 21.00: Koncert Europejski
z Belgradu. 22.00: „Sąd nad Kopciuszka.
— felj. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka
taneczna.

Sobota, dnia 24 lutego 1934 roku.
1,00; Czas. Muzyka. 11.50: Menuety —

 

F. Schuberta (płyty). 11,57: Czas 12.05: Kon-
cert. 12.30: Kom meteor. 12.35: Koncert.
15.10: Kwadrans akademicki 15.40: ka
żydowska (płyty). 16.00: Audycja dla cho-
rych. 16.40: Wileński kącik językowy. 16.55:
Koncert popularny, 17.50: „Przegląd pras
roln. 18.00: Reportaż. 18.20: „O n.
benjaminkach'* — pogad. ogrodnicza Ireny
Łubiakowskiej 18.35: Muzyka jazaowa. 19.00
Akademja Estońska. 19.25: Kwadrans -
etycki. 19.40; Wiad. sportowe. 20.00: -
zyka lekka 21.00: DZE techniczna.
21,20: Koncert muzyki polskiej. 22.00: Mu-
zyka taneczna. 23.00:Ko meteor. 23.05:
„Kukułka Wileńska” — IV wieczór Kaba-
retu literackiego. Transm. z Klubu Arty-
stycznego „Smorgonia”. Od godz. 20.02 —
21,00: przewidziane retransmisje.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Warszawa i ad,

Piątxowy koncert symfoniczny składać
|się będzie z dwuch fragmentów.

Pierwszy o godz. 20,15, poprzedzowy
pogadanką muzyczną K. Stromengera, tran-
smituje radjo z Filharmonji Warszawskiej
Orkiestra pod dyr. L, Neumarka wyk mą
uwerturę „Oberon” Webera.  Następuie
świetna śpiewaczka Ada Sari odśpiews
dwie arje operowe, Wagnera i Charpen-
tiera.

Drugi apooat transmitowany będzie
o godz. 21 z Belgradu. W programie mu-
zyka jugosłowiańska. I na zakończenie o
godz. 22,15 znowu powrócimy do warszaw-
skiej Filharmonji, by wysłuchać warjacje
Regera na temat Mozarta oraz kilka pieśni
w wykonaniu Ady Sari z tow. fortepianu.

Kukułka wilęśska.
W sobotę rozgłośnia wileńska transmi-

tuje na całą Polskę czwarty wieczór humo-
ru z sali klubu lat. art. „Smorgoaja”. Tre-
ścią programu będzie „Akademja ku cze:
Bonifacego Magnolji”, podczas której wy-

 

go Stasia. Przepiękne tańce baletu R. Go-|.

Posiedzenie Rady Miejskiej.
dowy części dzielnicy Góra Bouiało-
|wa (posesja Nr. 6 — Dom Akade-
| mickij.

(Wniosek w sprawie likwidacji
tolwarku Małe  Leoniszki, jako
przedsiębiorstwa miejskiego.

(Wniosek w sprawie uzupełnienia
uchwały Rady Miejskiej z dn. 30. VI.
1932 r. w przedmiocie ulgowej tary-
fy opłat za ubój bydła na rzeźni

leńskiego. Į
Podanie dzierżawcy majątku Po-|

nary, A. Suszyńskiego, o zmianę.
warunków dzierżawy. |

Wniosek w sprawie wyjaśnienia
i częściowej zmiany $ 49 statutu oi
zabezpieczeniu emerytalnem praco-|
wników miejskich m. Wilna i ich ro-
dzin oraz przedłużenia terminu zali-|
czenia lat pracy, przewidzianego w
$ 54 iegoż statutu. |

|
 | Podania b. pracowników  miej-
skich o przyznanie im nadzwyczajne-
$0  pozastatutowego zaopatrzenia

emerytalnego. !
|

AiIISI III TI ISAKS

Teatr «Lutnia» |
„DZIDZY”, |

operetka w 3-ch aktach Stolza,

- Całą sztuka opiera się na tytułowej|

$o w swem zamiłowaniu do wolności, wu-

jaszka, te operetka legnie na obie łopatki

w zmienionej obsadzie.

P. Romanowska nie położyła operetki,

przeciwnie, wiośnianym swym urokiem pod-

niosła jej walory, Grała z tak niepodra-

bianym wdziękiem i naturalnością, że do-

prawdy zapominało się o brakach rutyny,

by chętnie poddać się wzruszeniu, które

kiedy niekiedy przebijało rumieńcem przez

szminkę teatralnej maski,

P. Halmirska celuje w rolach, będą-

cych przeciwieństwem czternastokaratowego

dziewictwa.

Pp. Dembowski, Szczawiński i Wyrwicz

sprawiali wrażenie, że sami doskonale ba- |

aktu zagrana była doskonale. |

Balet miał tym razem mniejsze pole do

popisu, lecz spisał się należycie.

Melodyjna, po niemiecku nieco senty-

mentalna operetka Stolza wykonana została

trochę ospale.

Przyznajemy, że wolimy, gdy p. Kocha-

nowski energicznie rządzi przy pulpicie.

Operetka musi mieć szyk i zacięcie, bo
inaczej staje się nudną piłą. Nie można

widzowi dawać czas na ważenie dowcipów
i zastanawianie się nad sytuacją. S. Ww.
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TYLKO 3 DNII
` Czy wiesz, że za

35 groszy w
KINIE „ROZMAITOŚCI*,

Ostrobramska 5,
zobaczyć możesz

program z 3 części?
1 część

na ekraniei

„TAJEMNICA NOCNEGO
ków gt er

li gł.z ciem T w roli gł

Zemsta z za grobu
oto treść tego porywającego filmu,

część
na scenie;

ZAGADKA XX WIEKU
Fenomenalny jasnowidz-telepata

ANATOL GRIGO.
III część
na scenie:

„CHORA KASA*”,
arcywesoły sketch w 1 akcie.

Pamiętaj więc, że cały
ten bogaty program
możesz zobaczyć za
35 groszy tylko w

KINIE „ROZMAITOŚCI*,
a śpiesz się, bo tylko ostatnie

з мй

 

O tych, co wygrali.
. Jak juž śro, z ostatnim dniu

nia pierwsz. lasy główna ana
100.000 zł. padła na numer 91.353, zLia
ny w Warszawie. Szczęśli: posiadaczem
całego losu był p. P. B., właściciel fabryki
wieńców metalowych. Tym razem zatem
ślepy los wybrał człowieka stosunkowo za-
możnego, któremu znączna gotówka po-
zwoli rowinąć interes i wzmocnić działal-
ność przemysłową.

Ciekawe natomiast były dzieje losu nr.

Ćwiartka tego losu była w posiadaniu mło-
dej dziewczyny z małej wioski koło Toma-
szowa Rawskiego. Julka było jej na imię,
Widziała raz we śnie numer i to całkiem|
wyraźnie. Zapamiętała go dokładnie: 15231,|
Opowiedziała o tem we wsi i starsi pora-
dzili jej, by kupiła los tego numeru. zy-
padek zrządził, że los był jeszcze niesprze-
Lay i znajdował się w jednej kolekturze
w Sosnowcu. Jułka kupiła tę ćwiartkę,
głęboko przekonana, że wygra. 1 rzeczy-
wiście wygrała. Sen sprawdził się.

IKilkanaście tysięcy wygrał również pe-
wien młody warszawski urzędnik bankowy.
Kolektor zadyszany przyszedł do dėdė As  
Młodzieniec leżał jeszcze w łóżku, a usły-|
szawszy o swojej wygranej, odwrócił się na.
drugi bok, mrucząc: „Jeśli wygratem, +:|
mogę się dziś wyspać i nie iść do biura”. |

Sala do wynajęcia
a i i

gy mas eiga
od 11—3 i od 6—8 wiecz.

 

 

miejskiej dlą potrzeb Garnizonu Wi- |

15231, na który padło kilkadziesiąttysięcy. biegłym kwotę 3 miljonów złotych,

jtych kredytów oprocentowanych na

mieszkania zaraz z rana z radosną nowiną. niechętnie lub wcale nie chcą podej-

tutajcie i premnmerjcie!
najlepszy | najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

„аа РОМ"
do nabycia we wszystkich kioskach.

 

 

Poszukiwanie mordercy gen. Rymkiewicza
trwa

Śledztwo uwieńczone pomyślnym
wynikiem w sprawie napadu rabun-
kowege przy ul. Słowiańskiej dodało |
bodźca "władzom bezpieczeństwa do
bardziej jeszcze  energiczniejszego
wysiłku w kierunku dochodzenia w
sprawie morderstwa gen. Rymkiewi-
|cza, Z polecenia władz śledczo- :
‚ заЧомусЬ przetrząśnięto wszystkie czą powoli, lecz z całą wytrwa-
podejrzane  spelunki złodziejskie,

Galej.
wysłano na obserwację najzdolniej-
szych wywiadowców.

Następnie prowadzone są docho-
dzenia wśród znajomych i krewnych

| generała. Przedewszystkiem śledz-
мо idzie w kierunku zbadania
| wszystkich bliższych i dalszych zna-
|jomych denata. Dochodzenia te kro-

|łością 1 епег а.
=

Kobietażw przepaścistej ;studni
DZIELNY STRAŻAK U

Wiczoraj o godz. 8-ej rano do stu-
dni, znajdującej się na posesji przy,
ul. Zgoda Nr. 34 wpadia jedna z lo--
katorek tej nieruchomości. |

Q pomoc zwrócono się do straży;
ośniowej, która na miejsce wypadku:
wysłała pogotowie w składzie auta|

Przybyli strażacy znaleźli się!
roli Jezeli wykonawczyni nie dopisze, nie jednakw bezradnej sytuacji. Studnia i licznych innych uszkodzeń ciała,
odegra należycie przebiegłej strategii uro- ta, © przekroju niewielkim, ciągnęła poszwankowaną przewieziono
czego podlotka w walce o serce, nieugięte-| się aż na 25 mtr. w głąb, t. j. 5—6 szpitala.

|  Dzielnemu strażakowi, p. Zagór-normalnych pięter.
Mimo  grożącego niebezpieczeń-

RATOWAŁ JEJ ŻYCIE,
Włodzimierz Zagórski, który po
opuszczeniu się do przepaści po dra-
bince sznurowej, odszukał nierzy-
tomną kobietę i dzięki madludzkim
wprost wysiikom, zdołał wydobyć ją
na powierzchnię,

'lu zemdioną i okrwawioną zajął
|ratowniczego „Rakieta* z obsługą. |się oczekujący lekarz Pogotowia.

Po skonstatowaniu złamania ręki

do

skiemu, obecni zgotowali "nw
i nie wstanić, aż do nowego wznowienia| stwa, do akcji zgłosił się strażak p. niczną owację.

 

SPORI.
KLĘSKA w SOLLEFTEA.

Wi środę odbyło się w Solleitea,
w Szwecji, otwarcie wielkich mię-
dzynarodowych zawodów narciar-

| skich o mistrzostwo Europy i kon-
gresu międzynarodowej iederacji |
narciarskiej (i. i; s.). Polskę na kon-|

związku narciarskiego wiceminister
Aleksander Borkowski. |

Pierwszego dnia odbył się bieś
na 18 klm, Pogoda była bardzo pięk-|
na, temperatura —7 stopni. W biegu.
zaznaczyła się przewaga Finlandji,
która zajęła aż trzy pierwsze miej-

przebył dystans 18 klm. w czasie 1
godz 4 min, 24 sek. 2) Saarinen (Fin-
landja) — 1:05:35, 3) Lappalainen
(Finlandja) 1:06:10, 4) Haeggblad
(Szwecja) — 1:06:10.

Z Polaków najlepszy był Stani-
wią się na scenie, Zwłaszcza scena z III|gresie reprezentuje prezes polskiego siaw Marusarz. Zajął on 63 miejsce,

mając niezły czas 1:14:05. Drugi z
Polaków, mistrz polski, Bronisław
Czech zajął 70 miejsce w czasie
1:14:37. Karpiel był 77-y z czasem
1:15:41, Łuszczek znalazł się na
102-gim miejscu, mając czas 1:20:34,
wreszcie Andrzej Marusarz był 109
z czasem 1:23:32.sca. Pierwszym był Nurmela, który|

W. niedzielę mistrzostwa narciarskie
Wilna.

Zostało postanowione, by mi-

strzostwa narciarskie Wilna prze-|

Międzynarodowy turniej hokejowy.

Dziś o godz. 18 na ślizgawce par-
ku Sportowego rozpocznie się mię-
|dzynarodowy turniej hokejowy z u-

prowadzić narazie przynajmniej tyl- dziaiem trzech drużyn: reprezen-

ko w Konkurencjach biegowych A. na P. K.
|Ogniska i družyny A. Ž. S. wilef-zatem w niedzielę mieć będziemy

biegi pań, junjorów i bieg na 18 kim.

senjorów.

Losowanie numerów
czych odbędzie się dzisiaj o godz. 19)
w sali Ośrodka W. F. Wszyscy nar-
ciarze proszeni są o konieczne przy-
bycie celem otrzymania  niezbęd-
nych instrukcyj.

Biegi zapowiadają się nadzwyczaj
interesująco. Lo zawodów zgiosiło
się sporo narciarzy. Reprezentowa-
ne będą następujące kluby: Ugnisko
K. P. W., W. Iš. S, A. Z. S. i P. K. S.

Start biegu na 18 klm. wyznaczo-
my został na godz, 11. biegi na 8
klm rozpoczną się o godz. 12.

Start i meta mieścić się będą przy
schronisku narciarskiem na Kowach
Sapieżyńskich.

Bieg na 30 klm. odbędzie się we
środę o godz. 11 rano.

Jeżeli dopiszą warunki atmoste-|
ryczne i spadną śniegi to 3 i 4 marca
mieć będziemy dalszy ciąg zawodów
z uwzględnieniem skoków.

Ponadto 4 marca odbędą się mię-
dzyklubowe zawody narciarskie w
biegu sztafetowym 3X10 klm., ocga-
nizowane przez A. Z. S,

Rzemiosło
nie chce się zadłużać.

Na potrzeby kredytowe całego |
rzemiosła w Polsce udzielił Bank
Gospodarstwa Krajowego w roku u-

traktując to jako pierwszę transzę,
po której miałyby przyjsć ewentual-
nie dalsze kontyngenty kredytów
rzemieślniczych. Rozp:owadzeniem

9 proc, w stosunku rocznym, zajęły
się komunalne kasy oszczędności.

Jak się dowiadujemy, w sferach
rzemieślniczych kredyt ten nie wzbu
dził "większego zainteresowania.
Ilość zgłoszeń jest minimalna, rze-
mieslnicze kasy spoldzieicze bardzo

mować się rozdzielania *ych kredy-
tów. Rzemieśnicy wychodzą bowiem
z złożenia, że termin 6-ciu miesięcy
do zwrotu pożyczki, zasudniczo obo-
wiązujący, jest zbyt krótki, aby przy
dzisiejszych niesłychanie zuiniejszo-
nych obrotach można było wvoraco-
wać odpowiednią ilość gotówxi. To
też rezultat jest taki, iż rellektan-

zawodni- |

tacji Łotwy, mistrza Wilna P. K, W.

skiego.
Fierwszy mecz między A. Z. S., a

Ogniskiem odbędzie się dzisiaj, Dru-
gie spotkanie odbędzie się w sobotę
o godz. 18 między Łotwą, a wileń-
skim A. Z, $.

Finał zaś turnieju odbędzie się w
miedzieię o godz. 12.30. Na lodzie
ujrzymy Łotwę, grającą z mistrzem
Wilna Ogniskiem.

Turniej budzi duże zainteresowa-
nie, gdyż Łotwa jest w świetnej for-
mie, mając szereg nowych graczy,

Ciekawi jesteśmy, jak Ognisko
wyjdzie dzisiaj z A. Z, $. Interesuje
nas również wynik akademików wi-
leńskich z Łotwą.

Łotysze przyjeżdżają do Wilna w
sobotę rano o godz. 8, Zamieszkają
oni w schronisku Kuratorjum przy
ul. Dominikańskiej.

jeżdża przyjaciel sportu polskiego p.
R. Plume, który jest prezesem ło-
tewskiego komitetu olimpijskiego i
związku związków sportowych.

Pięściarze jadą do Poznania,

Zarząd Wil. Okr. Zw. Bokser-
skiego postanowił do Poznania na
mistrzostwa bokserskie Polski wy-
słać następujących zawodników:
Sandler (Ż. A. K. S$.) — musza, Kło-
ces (Ž. A. K. S.) — piórkowa, Miro-
nowski (K, P, W. Ognisko) — lekka
i Matiukow (K. P. W. Ognisko) pół-
średnia. |

Kierownikiem drużyny jest p.
Romuald Hołownia.
Mistrzostwa w Poznaniu zaczyna-

ją się 2 marca.
Wilnianie wyjadą prawdopodob-

nie we środę 28 lutego.

Koncentracja narciarska P. W,
Jutro rozpoczynają się zawody

narciarskie oddziałów P. W,
Wi sobotę mieć będziemy biegi na

12 klm. ze strzelaniem, na 12 klm.
ną odznakę i 5 klm. z przeszkodami.

Zawody sobotnie rozpoczynają
się o godz. 10 rano. Start na Rowach
Sapieżyńskich. ;
W niedzielę program rozpoczyna

się nabożeństwem o godz. 10 odpra-
wionem w kościele Garnizonowym.
Po nabożeństwie, o godz. 11.30, od-
będzie się defilada oddziałów nar-
ciarskich P. W. na ul. A. Mickiewi-
cza.

Zawody rozpoczną się o godz. 13
startem do biegu ształetowego 4X2

 

Razem z drużyną Łotwy przy-.

  

  

    
  

   
    

    

  

  
  

  
    

   

   

   

 

   

   
    

   

   

 

  
  

    

   

   

  ] — Na inwestycje kolejowe [tów na kredyty rzemieślaicze prawie |klin. Następnie mamy start na 12
niema. Rzemieślnicy są obecnie o-

W przez nich węglem zostali zatrzymani.

    

 
konane zostaną nowe piosenki i okoliczno-

 

przyznana została | : NAT ściowe przemówienia oraz deklamacje, Kt r 3 io 3 klm. na odznakę i bi
na rok bieżący suma około 4 miljo- O f A to był ów Bonifacy Magnolja—dowiegtyiczepiowkdai A od. Rec strożni w zaciąganiu pożyczek wie- |klm. ASA
nów złotych. Z kredytów tych dy-| lai v. się z przemówień na akademji, ktėra roz-|wstaje biuletyn meteorologiczny. uwagi dząc, że zadłużenie się bez widoków Wieczorem: o godz. 19 odbędziepoczyna się o godz. 23,05. na zbliżającą się wiosnę epowiednie po-

Jak powstaje przepowiednia pogody? Idody na zasadzie śpostewidch =
W piątek o godz. 19-ej reporter radia 'torjum budzą coraz wi

wileńskiego uda się z mikrofonem do ob- wanię.

się akademja sportowa w Małej Sali
Miejskiej.

 rekcja P. K. P. zatrudni na robotach
kolejowych większą ilość bezrobot-!
KOR p mo |

obserwa. Odpowiedniego zwiększenia zbytu
'zainterego-;WYTobóÓW może doprowadzić do pod-: Bi wócia ich senolė SĘ:

złożone w Administracji „Dziennika Wil”.
N. N..ał. 1-- ma biedne dzieci.   



Z KRAJU.
Proces komunistyczny w Głębokiem.

GŁĘBOKIE (Pat). Sąd Okręgo-| GŁĘBOKIE (Pat). Dziś Sąd

wy wileński na sesji wyjazdowej w Okręgowy wileński na sesji wyjazdo-

Giebokiem pod przewodnictwemwi- wej w Głębokiem zakończył sprawę

ceprezesa Brzozowskiego przystąpił  10-ciu oskarżonych 0 działalność

do rozpoznania sprawy 10 osób, |wywrotową i przynależność do K. P.

oskarżonych o działalność wywroto-|Z. B. (Komunistyczna Partja Zach.

wą i należenie do K. Р. 7. В. 1 Związ-|Białorusi). Wiimę oskarżonychuznał

ku Młodzieży Komunistycznej. Na- |sąd za udowodnioną i w stosunku do

zwiska oskarżonych: Łagun Broni-, wszystkich wydał wyrok skazujący.

sław, Łagun Leonard, Chodonienek | Zostali skazani: Łagoń Bronisław na

Leonrd, Jolie Bencjan, Szenkman|5 lat więzienia, Łagoń Leonard, Cho-

Kopel, Fejdelman Icek, Szuster Jan- |donionek Leonard, Joffe Bencjon i

kiel, Gliński Bazyli, Rajchel Abram |Szenkman Kopel oraz Fejgenman

i Glejzer Mojżesz. — Oskarża wice-
prokurator Popow, broni adwokat ster Jankiel, Gliński Bazyli, Rajcher

Czernichow z Wilna. Akt oskarże-|Abram i Glozes Mpojżesz oraz Pio-

nia obejmuje kilkadziesiąt stron ma-|trowski każdy na 2 lata więzienia.

szynowego pisma. Zeznawać ma zgó-|Obrona zapowiedziała — apelację.

rą 20 świadków. Równocześnie Sąd zamknął swoją

sesję wyjazdową.

Pożar w Głęboxiem.
GŁĘBOKIE (Pat). Dziś w połu- ogniowa z Berezwecza. Dzięki ener-

dnie wybuchł w Głębokiem groźny!gicznej akcji ratunkowej i sprzyja-

pożar. Pastwą płomieni padł dom jącym warunkom atmosferycznym

mieszkalny przy ul. Zamkowej, sta- udało się pożar zlokalizować, jednak

nowiący własność Gutmana, zamie- dom spłonął doszczętnie. Pożar zo-

szkiwany przez kapitana Drewnow- stał wywołany przez

skiego. Na miejsce pożaru zjawili obchodzenie się z ogniem. Strat do-

się wicestarosta, komendant policji,|tychczas nie ustalono.

miejscowa straż ogniowa i straż,

Masowe kradzieże w lasach państwowych.
Za nielegalny wyręb lasu pań-,jątku Krolikowo, śm. gródeckiej,

stwowego i prywatnego w pow. wi- |doszło do bójki między złodziejami

lejskim i mołodeczańskim pociąśnię- leśnym: a leśnikami. Podczas bójki

to do odpowiedzialności około 50|pobito  gajowego

włościan. W. ostatnich dniach pod- |Łukszę.

czas wyrębu nielegalnie lasu w ma-

Reklama josi digignią handlu

 

Icek każdy na 4 lata więzienia, Szu-|

nieostrożne |

Adamowicza i!

NZIENNIE MIESRSMI

W państwie «króla królów»—nowości. :

Wi końcu stycznia, w stalicy Abi- |dzynarodowych, które  degradują
synji Adis-Abbeba odbyło się uro- państwo suwerenne do roli niemal

tczyste otwarcie nowego parlamentu.| kolonii. Cesarz zamierza również u-

Cesarz wystąpił z mową, w której wolnić Abisynję od zagranicznej

zaznaczył, że „powołał parlament kontroli nad sądownictwem i dlatego

|nie po to, by się zabawiał wparla- |ceformuje ustwodawstwo.  Zmierza

mentaryzm”, ale by w trudach rzą- |również do stworzenia własnego

|dzenia mu pomógł. Ponad siły cesa- przemysłu i handlu, co w dużej mie-

rza bowiem jest przeprowadzićdzie- |rze wpłynie na uniezależnienie się

ło reformy Abisynji i stąd jego krok, polityczne Abisynji.

powołujący do życia parlament „z| - Niedawno cesarz Sellasi wysłał

osób, cieszących się jego zaufaniem”. |do Anglji i Japonji dość liczną grupę

|  Abisyński negus chceprzekształ- młodzieży, która otrzymać ma wy-

cić swe państwo na kraj kulturalny. kształcenie, aby po powrocie prze-

Przedewszystkiem chce oswobodzić szczepiać na grunt abisyński zdoby-

Abisynję z więzów tych umów mię- cze współczesnej wiedzy i kultury.

WEAO ATI TATSIATAI IT IT TINDIPIN,

Sekciarze w dałszym ciągu udzielają bez-
prawnie Ślubów.

Ostatnio wpływ Japonii ną Abi-!
synję silnie wzrósł. Cesarz Selassi:
chce wzorować się w pracy na Ja-

ponji z lat 60-tych ub. stulecia, kie-,

dy to cesarzowie japońscy systema-,
tycznie i planowo przeobrażali Ja-|

nię na' współczesne mocarstwo.|
aką samą drogą chce Abisynja zdo-

być pozycję wielkiego mocarstwa.

Negus wydał rozporządzenie zli-
kwidowania ostatków handlu nie-
wolnikami, którzy potajemnie jesz-
cze kwitnie. W rozporządzeniu po-
wiedziano, że handlarz niewolnikami
karany będzie śmiercią. Wywołało
to wiele niezdowoleń i fermentów,

gdyż w Abisynji, tak, jak za czasów
Amannulaha w Afganistanie, ducho-
wieństwo i przywódcy szczepów
energicznie przeciwstawiają się re-
formom. Negus jednak nie liczy się 

BRZEŚĆ nad Bugiem (KAP), Ba- są z samego prawa nieważne, gdyż

‚ мй м Brześciu n, Bugiem w ostat-,sektą rie jest wyznaniem uznanem

inich dniach przywódca sekty t. zw. przez państwo i sekciarze nie mają

kościoła narodowego, Faron, który prawa prowadzić aktów stanu cywil-

udzielił tu „ślubu* kierownikowi nego. Jakie z tego mogą wyniknąć

miejscowej szkoły powszechnej, Głu-|komplikacje, nie trudno  przewi-
chowskiemu, oraz starszemuprzo- dzieć.

| downikowi policji Czyżewskiemu Co jednak na to władze pań-
Śluby, jak i rozwody, których stwowe?

|przy tej okazji udzielają 'sekciarze,|

Smierć z zatrucia denaturatem.

WILEJKA. Szarałanowicz Józef, mieszkańca tej samej wsi, następne-

mieszkaniec wsi Krzywe Sioło, gmi- go dnia zmarł. Dokonana sekcja

ny Kurzenieckiej, po powrocie do zwłok wykazała zatrucie denatura-
domu z zabawy weselnej od swego;tem.| sd : |

| krewnego Mińczukowicza Ignacego, | 3

| 17 nowych tajnych gorzelni.
| W ostatnich dniach organaskar- lejskiego, mołodeczańskiego i woło-

Ibowe przy pomocy policji ujawniły żyńskiego 17 tajnych gorzelni samo-

| na terenie powiatów: wileńsko-troc-. gonki, przyczem skonfiskowano oko-

' kiego, oszmiańskiego, święciańskie- ło 500 litrów wyprodukowanej samo-

go, brasławskiego, postawskiego, wi- .gonki oraz preparaty gorzelnicze.

'z temi głosami, Na początek zrefor-
mował administrację trzech prowin-
cyj: Massua, Somali i Dire Dana,
które mają być wzorami dla rekon-
strukcji pozostałych okręgów Abi-
synji.

Posunięcia negusa wywołały naj-
większe zaniepokojenie wśród naj-
bliższych sąsiadów: Anglii i Włoch,
których kolonje graniczą z Abisynją.
Zwłaszcza rysująca się groźba ja-
pońskiej ekspansji pobudza rządy
tych państw do czynnej agistacji
przeciwko negusowi wśród pėldzi-
kich szczepów abisyńskich. To też
od czasu do czasu słychać pomruki
niezadowolenia, czasem zrywają się
bunty, tłumione krwawo.

Doradcy japońscy, jak dotychczas,
wyprowadzają negusa ze wszystkich
opresyj obronną ręką. Zwycięstwa
te wzmacniają ich wpływy na „króla
krėlėw"“ — negusa Selassi.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda. Dewity:

„'Belgja 123,80—124,11—123,49. Gdańsk 173,05
—113,48—172,62. Holandja 357,10—358,00—
356,20. Kopenhaga 121,75 — 122,55—121,15.
Londyn  27,20—-27,34—27,06., Nowy Jork
5,33/2—5,36—5,31. Nowy Jork kabel 5,34/»
—5,31—5.32. Oslo 136,85 — 137,50 — 136,20.
Paryż 34,931/+—35,02—34,85. Praga 21,98—
22,03—21,93. Szwajcarja 171,39—171,82—
171,96. Włochy 46,50—46,62—46,38. Berlin
w obr. nieof. 210,60. Tend. niejednolita.

. Papiery procentowe: Pożyczka inwesty-
cyjna 107,50. Kowersyjna 57,50. 6 proc.
dol 67,76—68,00. Dolarówka 53,75—53,85.
Stabilizacyjna 57,75—57,63, drobne: 58,25—
58,13. 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 52,50—
52,00. 8 proc. warsz. 54—54,38—54,25.

Akcie: Bank Polski 87—86,75. Stara-
chowice 10,40. Haberbusch 38. Tendencja
trochę słabsza.

Dolar w obr. pryw. 5,34'/a.
Rubel: 4,68 (5-ki), 4,71 (10-ki).
Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-

larowa 66. Dillonowska 79. Śtab. 95. War-
szawska 59. Śląska 60,

 

GIEŁDA ZBOŻOWO-TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 22 lutego 1934 r.

Za 100 kg. parytet Wilno:
Ceny tranzakcyjne: Owies st. 13,50.

Mąka pszenna 4/0 A luks. 34,37'/+—34,50,
żytnia 55 proc. 24,25.

Ceny orjentacyjne: Žyto I st. 15—15,50
II st. 14,35—14,75. Pszenica zbierana 20—21.
Jęczmień browarniany 16—16,25. Jęczmień
na kaszę zbier. 14,50—15. Owies st. 12,25—
12,75. Mąka pszenna 4/0 A luksusowa 34,50
—%, żytnia 65 proc. 20—20,50, sitkowa
17-—17,50, razowa 18—18,50. Otręby żytnie
10—10,50. pszenne grube 14—14,50, cienkie
12—12,50, jęczmienne 9. Kasza gryczana
1/1 palona 45, 1/2 pal. 43, 1/1 biała 42. Ka-
sza perłowa Nr. 2 24,50, Nr. 3 30,50. Kasza
owsiana 45. Gryka zbier. 20,25—21. Siano
5,50—6. Siano 3,50—4. Siemię lniane bas.
90 proc. 43,75——44,50.

Len bez zmian.

lity już zaopatrzyłeś się
w bony jałmużcicze „Caritasu  

DZIŚ.
Groza tajemnicy. Genjusz Śledczy.

Zemsta z za grobu w najsens cy]-

niejszym filmie obecnego sezonu p t.:

TEATR - KINO

ROZMAITOŚCI
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

SENSACJA. Zagadka XX w.

scenie, CHORA

 

kinach „P A
Najnowszy SUKCES

55
kinematografji

EUGENJ
POLSKIEJ

Parter ulą. 54 qr,

„Tajemnicą Nocaeėo KIUMU“ =+į555
Oraz najnowsze dedatki dźwiękowe.

Od Środy dn. 21 Ii
geściane występy słynnego |; snowidza-telepaty ANATOLA GRIGO.

 

ZABAWKA"

— Balkon 35 gr. DZIŚ

SENSACJA.. Zagadka XX w.

Гвозне|
Kupon Konkursowy
kina „CASINO“,

Chrešcijaiskiejo
 

arcywesoły sketch. Rzecz
KASA» dzieje elę w ambulatorjum.

Który numer

 

Nr.
mężem?

 

(wstaw ć cyfre)

jest

na Antokolu, z siedzibą ZAMKOWA
Korzystając z kredytu,
zabezpieczają swej rodzinie zapomogę
Z Funduszu Zapomogowego — (Kasa Pogrzebowa).

P. P. Człenkinie I Członkowie

Banka Spółdzielcze —
18

LAO zara
 

 

 „з РФ О Х V“ sonoczesue
  Adres
Podąć swoje in ię

i nazwisko:

 

 

Podaje się do wiacomości,

będzie się zebranie udziałowców
dla Handlu i Rzemiósł 

OBWIESZCZENIE.
dn. 25 b. m. o codz 4 pp w sali Resursy Rze-
mieślaiczej w Wilnie przy u). Bakszta Nr. 2, od-

W interesie każd”go udziałowca jest przy-

że w niedzielę,
| PRACA |

Poszukuję pracy do
wszystkiego z bardzo
dobrem gotowaniem, w
średnim wieku, piśmien-

 

Sp. b. Banku

USZ BODO
ALMA KAR I ZULA POGORZELSKA " ""ż.ptrat, Śetia niętogna оо

W nadprogramie m.

a"

UWAGA! Ostatnia nowošė! Przykl-dem wlelkich stolie

š=lsta kino „CASINO'* urządza da swoich byw»lców

«CZŁOWIEK O DWU TWARZACH»

Który z tych d
Podobizny na fotografji,

 

gramie na

ma której cl mężczyż*

nie zagadki należy nadsylać do kina w godzinach od 4

powlednio kupon umieszczony w tym dzienalku I wrzue

cjalnej skrzynki, umieszczonej w kinie.

l-sza nagroda Funt steriing od wytwó'ni ,

do kawy od firmy eksploat „Nati nal*, — ll-cia negroda(M
II

  

wóch mężczyzn był mężem?
odznaczeni numeram: 1 i 2.

Warunki konkursu: Udział w konkussie może brać każdy bywalec kina
—22ej do dnia
Ić w zapieczętowanej kepercie do spe-

United Artists". — Il-ga nagroda piękny serwis
stały bilet honorowy od Dyrekcji kina

„Casine*, ernz 20 daiszych nagród pocieszenia. A więc s*ładafels kupony konkursowe.

PDADEONDTISIAK TRUEZOWEZPEBZAWACZNEKAOOKIAWRRRKCACZENN
NIO

in cały przebój walk w Ausrrji i rozruchów w Paryżu.

KONKURS
który ukaże się w nastę nym pro-

na rozwiazsnie
zagadki filmu

ekranie kina „CASINO.

„Casino“.—Rozwląza-
26 b. m. wypełniając od=

 

 

 

TO NAZWISKO WYSTARCZY! JAR Kš =sUreA

      

Wykwalifikowana go-
Soodyni wiejska w śre-
dnim wieku, skromnych
wymagań, posiadająca b
dobre świadectwa — ро-
szukuje pracy, w mas
jątku lub plebanji. Ła-
skawa oferty do Dz. wif
leńskiego dla S. T. —1

 

Intallgentna wd wa sta-
ruszka bez środ<ów do
życia, znejdująca się w
skrajnej nędzy prosi lu-
dzi dob ej woli o pomoe
Łaskawe oflary prosimy
składać do Adminiatra-
cjl „Dz. Wil” dla „sta-

gr4

wykwalifikowana, w
średnimwie:u, samotna
poszukuje posady. Bar
dzo dobrze gotuje. Po-
s'ada referencje. (Iniw=r-
sytecka 2—11 (od 3 — 6
PP.) gr.3

  

  

 bycie punktualne na zebranie.
 

f_akuszena_"g
AKUSZERKA -

M. BRZEZINA
przyjmuje.

Przeprowadziła się Zwie
abe, Tomasza Zan

 

NAWKA {
 

Maturzysta znajdujący
się w ciężkich warun-
kach materjalnych poszu-
kuje korepetycyj. M: że
na wyjazd. Adres w Adm.
„Dz. WILL“ lub łaskawe
oferty pod „Syn urzęd-
nika”, —2 gr.

   

 

CAEVATTER SE S

t Mieszkania |
I pokoje

ia2

2 Mieszkania 3 pokojo-
we cdremontowane z

elektrycznością, sł>necz

ne z egródkiem w lad=

nej i zdrowej dzielnicy

po 50 zł. miesięcznie ul.

Antokolska 35—14 u wła=

ściciela. 410-0

 

 

Życzącym zamieszkać w
czystem, suchem powie-
trzu, jak na wsi, 3 poko-
jowe mieszkanie-z kuch-
nią w ogrodzie, wolne od.

‘\еоозеос
podatku lokalowegu, Ь,
ciepłe i cały dzień sło-

neczne. Elektryczność,
piwnica, pralnia z wan-
mą, tuż studnia. Ul. So-
kola 20. (Žwierzyniec,

 

 

 

 

na posiada ref:rencje
Uniwersytecka 2 m. i1
od 12 do 5.4. gr2

 

Młoda intel'gentna ps-
nienka przyjmie wszel-
ką uczciwą pracę. Ai-
res w administracji pi-
sma. —4gr.

Służąca, Jat 22, zna się
na ru hni, poszukuje
precy. Posiada świadec=
twa | rekomendacje ul.
L=owska 52- 2 grz

KUCHARZ
wykwalifikowany poszu-
kuje posady, za skromne
wynagrodzenie. Zgodzi
się na wyjazd. Zwierzy-
nic, Jelenia 3 m. 9. gr.3

 

 

DRUKI

 

w tych dniach tuż za kościołem). 447-4 PILNE:

"nporsymimie ZDOBYĆ CIĘ MUSZĘ» "vie HELIOS. Pilis kekė © 06 : еененене aw
i 2% - nim wieku bardzo uczęi- к bO WYNAJĘCIA WIZYTOW.

-———— 22-2TAASTIEIE OAS wą lagodiėgo ušposė“ miasžkepia. „$.pokolosė a

e z bienia, inteligentną, w ze wszelkiemi wygoda- ZAPROSZEKIA

€=R| Dziś rekordowem powo-
cherakterze pielęgniarki|wychowawczyni wyjedzie| mi, ciepłe, słonec'ne na BROSZURY

| dzeniem cieszy się naj” m zarządu domem, opieki|do dzieci lub w mieście.|Zwierzyń:u orzy ul Sta- AFISZE

===ma|nowszy przebój filmo- dzieciom Dąbrowskiego|Swiadectwa b. dobie|: «ej Wiadomość: Mic- WYKONYWA

ж wy p. t.:
7—1 od 11—2-ej gri| Referen:je poważne Ad-| klewicza 35, m. 3, te-

EK : Wielki film Wielkiej Artystki, Olsiiewojąca „ystawa. Kapitalna gra. Cudowne melodje. res: ш. Wielka 27—3 od| lef. 11—21. 45-—1] DRUKARNIA

Ei Seense od godziny 4-ej. p» urzędnicz-| 12 do 2-ej p.p. gro I IWIERLYŃSKIEGA

poszukuje posady ma- й

о "„М:‘і‘і' RZE Mostowa ul. Hr.1

: Dziś 11 — Ма!м!сКзту зиКсез ” " stwa domowego, ekspe- . Br.1.

na celym świecle—ulubieniec publi a Uu i a C= eva eE e do aka, za e a Lekcji Taieton 11144.

kzuości —słynny pieśnierz Paryża spodynię do majątku lub |udzielam:  metemstyki, Szczenięta ENY NISKIS

w pełrej czaru I sentymentu, @ В $ |40 dzieci Zna się na| języka niemieckiego, o- enię (CENY AIsKIS

dai «ań kuwóram + йаа | ie mV =EJ Ww a mleczarstwie. Łaskawe| raz łaciny. Waruiki do-| Jamniki do sprzedania.

kaja dyławiio: muży<zne! kreacji 5 5 oferty do Admin. „Dz.|godne. Trocka 19, m 4 Pocgórna 3, m. 14.

Film mówiony I Śpiew. w języku Francuskim. Chcvslier wykona najnowsze przeb pi senki francuskie. Ned progr. Dodat. dź. Wil” pod „23%,  gr—3 —4qr. 474—1 ree©6€ £ 64

ROTANA KREDITASVIIEN
zu

: EWSKA 37) List pisany do ks. Adama Sapiehy wpisujemu tu zaryginału. IMyśl ta nie opuściła go już do śmierci. Uspakajał się jedynie, gdy

ZOFJA KOWALEWS KOCHANY ADASIU! | mu żona czytała po polsku, acz nie rozumiała słów wymawianych.

Dzieje powstania Idzkie$o.
wspomnienia © Ludwiku Narbucie.

Jeszcze raz udało się Franciszkowi szczęśliwie przemknąć zaśrani:

cę. Znalazł się na ten raz na pruku Paryskim bez środków do życia.

Nie wiedział jeszcze, że siostra Teodora Monczuńskaznajduje się w ho-

telu Lambert. Mówiono mu wprawdzie o jakiejś Narbuttównie, ale pod

tem nazwiskiem siostry szuka” nie mógi.

Pewnego razu, przechodząc ulicą głodny i zgnębiony zaklął głośno

po polsku..

Paryż wówczas pełen był Polaków emigrantów, różnych nieszczę-

śliwych rozbitków z powstania.

Na odgłos mowy swojskiej wa się do ih o. kod

j ch, pytając dlaczego kinie tak zawzięcie... rozmowie |

dowiedział 2. ża aka ania! znajduje się: jakaś pani, zbiegła z

kraju, pod nazwiskiem Narbul ówny.Udał się więc tam i z radością uj-

rzał własną siostrę, a gdy wyinawiał jej dlaczego się okrywa panień-

skiem nazwiskiem, tłumaczyła mu, iż jest ono bardziej znane ogółowi

polskiemu. Dzięki siostrze, Franciszek Narbutt znalazł wkrótce potęż-

nych protektorów w ks. Czartoiyskim i hr. Dzia.yńskim. Ostatni zwłasz-

cza serdecznie polubił młodzieńca.

Wkrótce oddał się Franciszek studjom. inżynierskim w Belgji, po

ukończeniu których dostał tam odpowiedniąposadę.Zaraz jednak Dzia-

łyński przeniósł go do Galicji, polecając ks. Adamowi Sapieże, oraz ks.

Władysławowi Czartoryskiemu w gorących słowach. .

Uk———— N
K

Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYNSKI.
Drukarnia A. Zwierzyńskiego,

Wyjeżdża w Wasze strony, bo do Przemyśla, z gotową nominacją i pensją p. Nar-

butt, inżynier, jako urzędnik kolei galicyjsko węgierskiej, tyn.czasem na trzymiesięcz-

ną próbę, ale my wszyscy, którzy go znamy, przekonani jesteśmy, że na zawsze, bo

nie przypuszczam, abyście zechcieli odstąpić innej części Pols..i tak szlachetnego i ho-

norowego miodego człowieka, Polecam tego zacnego i gorliwego pracownika Twoim

szczególnym wzgiędom w przekonaniu iż w Twoich licznych, pięknych zamiarach użyć

potralisz bylego ucznia. a teraz dobrego inżyniera i Polaka.

Korzystam że sposobności, aby Cię najserdecznie pozdrowić i życzyć ci najlep-

szego powodzenia w pracy. * - *

Twój brat i sługa

В ы Działyński.

Paryż, Hotel Lambert z

22 Marca 1880 r.
o

Franciszek Narbutt nie opuścił już istotnie Austro - Węgier. Służył

następnie na kolei Mołdawskiej, wreszcie, jako starszy inżynier, przy

nowo budującej się kolei na Węgrzech, gdzie większość mostów, zwra-

cających uwagę, była dziełem jego myśli. Wyuczył się mowy mołdaw-

skiej i węgierskiej i poznawszj piękną węgierkę Izę Seylar ożenił się

z nią. Trawiła go jednak choroba, której wybuch przyśpieszyła nastę-

pująca okoliczność.
Dla majątkowych interesow żony, musiał Narbutt przyjąć poddań-

stwo węgierskie. Zrazu zgodził się z tem, lecz, gdy odnośne aktabyły

już sporządzone, a rodzina żoiy wniosła niespodziewanie przy uczcie

toast na cześć „nowego Węgra” — Franciszek dostał nagle ataku ner-

wowe$o, zerwał się Zz krzykie i — „nie jestem węgier! nie! jam polak,

z dziąda pradziadal“... — :

Bil się w piersi przed pu:iretem ojca wciąż powtarzając: — „jam

polak, polak!“ — 
 

Nr. 1,

| Šia,
* *w

kaj Ы е  

rrT

Zmarł w 1892 r. na Węgi2ech i pochowany w Tornocz. (per Nigru).
Na pomniku Narbutta wyryli węgrzy napis, który w przekładzie

polskim itak b-zmi:
и Ustyk - Narbuit „—

Franciszek |
z 1863 polski pows'aniec

Cesurvko - austrjacko - węgierskiej żelaznej kolei
Nad-inżynier

Pochwalona pamięć Jegol. °

ы Urodził się na Litwie w Szawrach 1841 r. w Bogu spoczął w Ternocz
bra 7 dnia, w szczęśliwem małżeństwie jego 14 roku.

Życie jego było pracowite. .
Matki honor : #

Teknota za Ojczyzna rozszarpala najszlachetniejsze serce jego. Poniewaž {апу

już żyć nie mógł biedny wygnaniec. Umierać w braterskim narodzie, na swobodnej jego
ziemi przyszedł. m -—

Siostra zmarłego Teodora Monczuńska, dodała do węgierskiego na-
pisu te słowa po polsku:

1892 Okta-

Tu ležy Franciszek Ostyk - Narbutt Ka is

Syn Teodora, brat Ludwika Na:buttów. - - imi

„Kto wie, czem oni byli m e fe Za

Schyi skroń przed tym głazem! . OD

Pomyśl, westchnij i mód! się - м

Za wszystkich trzech razeml!“, ‚ я

Z wyjątkiem Franciszka Narbutta, wszyscy członkowie rodziny
Narbuttów spoczęli w ziemi ojczystej, którą tak gorąco kochali.

(D. c. a.) o

Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ, |

 
  


