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wileński” hodzi  

Rozwiązanie Rady Miejskiej
Warszawy.

WARSZAWA (Pat). Na podsta-
wie art, 69 ustawy z dnia 23, li. 1933

r. G częściowej zmianie samorządu

terytorjalnego, rada ministrów za-
rządziła z dniem dzisiejszym na
wniosek ministra spraw wewnętrz-
nych rozwiązanie z dniem 3, lil, 34 r.
rady miejskiej i zarządu miasta sto-
łecznego Wiarszawy. Jednocześnie

na podstawie art, 73 wyżej wymie-

nionej ustawy rada ministrów powo-,

lala p. Marjana Zyndram-Ko-

šciaikowskiego, wojewodę

białostockiego, na stanowisko tym-

czasowego prezydenta m. st. War-

szawy. Wojewoda Košcialkowski

obejmuje to stanowisko z dniem

jutrzejszym.

Skasowanie wojewócztw
Białostockiego i Kieleckiego.

Po mianowaniu woj. białostoc-
kiego p. Kościałkowskiego komisa-
rzem m. Warszawy, stanowisko wo-
jewody nie będzie obsadzone, a sa-
mo województwo będzie podzielone

między Wilno i Warszawę. )
Także skasowaniu ulegnie w nie-

dalekiej przyszłości województwo

kieleckie.

Losy «Cieszyna»
GDYNIA. Pat. 5ytuacja statku

Cieszyn, który osiadł na skale w
poblizu Helsingforsu dnia 28 II, wie-
czorem, ulega pewnej poprawie.
Dziś w godzinach przedpołudnio-
wych udało się kapitanowi wraz z
kilkoma członkami załogi statku
Cieszyn na statku  retowniczym
przedostać się na statek Cieszyn,
celem stwierdzenia rozmiarów u-

szkodzeń. Równocześnie nurkowie

rozpoczęli prace przygotowawcze do
ratowania. O ile warunki atmosfe
ryczne nie ulegną pogorszeniu, roz

poczęta akcja ratownicza będzie
mogła być kontynuowana bez prze
szkody. Oczekiwane jes: przybycie
z Tallina specjalnej lichtugi do prze:
jęcia części isdunku stathu C'eszyn

dla odciążenia statku i ułatwienie
pracy ratowniczej.

 

PRZEMYSŁOWA DELEGACJA ANGIELSKA
wyjeżdża

LONDYN. (Pat). Wyjazd brytyj-
skiej delegacji przemysiowej do Pol-
ski został ogłoszony oficjalnie i wy-
znaczony na 6 marca, Celem delega-
cji — według oficjalnego komunika-
tu — est przedyskutowanie z insty-

do Polski. — *

tyjskiego do Polski, Na czele delega-
cji brytyjskiej stoi znany przemysło-
wiec sir Eugenjusz Romsden.W. skład
delegacji wchodzą przedstawiciele
przemysłu samochodowego, żelazne-

go, stalowego, chemicznego, wełnia-

Telefon Redakcji,

codziennie.
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KWESTA NA TRZY PRZEDSZKOÓL
„Porozumienie rozbrojeniowe" Eten.
| PARYŻ. (Pat). „Le Joumal“ w de- przez Edena, jest dla Francji z wielu.

 

 

'peszy z Rzymu podaje, że t. zw. mi- powodów nie do przyjęcia. Chodziło-

nimalne porozumienie rozbrojeniowe, |by bowiem o podpis Francji nie na

|osiagnięte przeż min. Edena w Rzy-|konwencji rozbrojeniowej, lecz —
mie, opiera się na następujących |na koawencji uzbrojeniowej. Należy

tucjami i przemysłowcami polskimi nego, wytwórni maszyn rolniczych

możliwości zwiększenia eksportu bry i t. d.

Wystawa polskiego przemysłu ludowego w Angiji
LONDYN. Pat. Wczoraj po po-|bejmuje ceramikę, tkaniny, haft i

łudniu nastąpiło w Cambridge o-|wyroby snycerskie. Otwarta ona bę
twarcie wystawy polskiego przemy- |dzie przez dwa tygodnie, późaiej
słu ludowego, zorganizowanej przez |zaś przeniesiona zostanie do Lon
uniwersyteckie towarzystwo  arty-| dynu,
styczne w Cambridge. Wystawa o-  

 

Robotnikom polskim we Francji
grozi wysiedlenie,

- PARYŻ. (Pat), Wychodzący w wśród miejscowych emigrantów pol-

Lille „Reveil du Nord" donosi, że Ialkinh, którzy stanowią większość ro-

istnieje zamiar zwolnienia 20 tys. ro- |bolników kopalń. Prezes Związku

botników. cudzoziemskich z kopalń|Robotaików Polskich Rejer i sekre-

węglowych w Północnej Francji. Za- |tarz generalny Kalinowski wyjechali

rządy kopalń otrzymać miały w tym w tej sprawie do Paryża celem spraw

względzie specjalne polecenie ze dzenia tych informacyj i interwenjo-

strony rządu. Powyższa wiadomość wania u odpowiednich władz.

wywołała poważne zaniepokojenie

Votum nieufności dla rządu
łotewskiego.

RYGA (Pat). Sejm łotewski na stało stanowiskiem związku chłop-
dzisiejszem posiedzeniu uchwalił vo- skiego który dotychczas należał do
tum nieufności dla rządu premiera | koalicji rządowej.
Blodnicka. Przesilenie wywołane zo-

 

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

ul. orzeszkowej 11

Prof. WACŁAW KOMARNICKI
wygłosi odczyt p. t.:

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

KORZE KTSSTI ZII TTT SRARADZIE

KOMUNIKAT
Dnia 4 marca 1934 r. o godzinie 12-ej w małej Sali Miejskiej

Końska 3

Odbędzie WW/jelki Wiec Protestacyjny
Młodych Obozu Narodowego

w sprawie ostatnich zajść na Litwie Kowieńskiej.
Wszyscy Polacy na wieci

|punktach:
| 1) czas trwania konwencji wynosi
[1-8 lat, 2) paūstwa „nierozbrojone“
utrzymują swe zbrojenia na dotych-
czasowym. poziomie; 3) Niemcy zo-
staną upoważnione do podwyższenia
efektywów do 250 tys. żołnierza,
zaopatrzonego w broń defensywną;
4) państwa, podpisujące konwencję,
zgadzają się na kontrolę, która roz-
ciągnęjaby się w Niemczech również
i na formacje szturmowe; 5) w razie
naruszenia konwencji, bądź groźby
naruszenia, wszyscy,  podpisujący
konwencję, zbiorą się celem zdecydo
wania, jakie środki należałoby przed-
sięwziąć.

Pismo zaznacza, że obecnie nie
wymaga się od Francji zredukowania
jej sił, mimo to plan, proponowany

PRAGA. (Centropress). W tych
dniach amerykańska agencja praso-
wa „United Press” rozszerzyła 'wia-
domość, jakoby rząd niemiecki zwró-
cił się do rządu czechosłowackiego z
propozycją wszczęcia rokowań o za-
warcie paktu, jaki niedawno zawarty
został pomiędzy Niemcami i Polską.
Obecnie pisma czeskie zamieszczają
wiadomość z Berlina, według której
w kołach urzędowych niemieckich
nie nie wiedzą o tem, że miałyby być
rozpoczęte rokowania pomiędzy
Niemcami a Czechosłowacją. Rów-
nież olicjalne czynniki czechosło-
wąckie nie wiedzą nic o podobnej
propozycji niemieckiej o jakiej mówi
doniesienie agencji amerykańskiej.
Nie mniej charakterystyczny jest ko-
mentarz „Lidovych Novin*  zbliżo-
nych do kierownictwa czechosło-
wackiego ministerstwa spraw zagra-
nicznych, do amerykańskiej wiado-
mości i urzędowego zaprzeczenia.
Zdaniem pisma przypuszczać można,
że Berlin nosi się z podobnym zamia-
rem. Stanowisko Czechosłowacji —
pisze wspomniany dziennik — jest
znane, Nie odrzuca ona zasadniczo
żadnych rokowań, które mogłyby
się przyczynić do odprężenia. mię-  dzynarodowego i wzmocnienią poko-

WIEDEŃ (Pat).

Į deiskiego sądu krajowego przywód-
cy partji socjal - demokratycznej.
Między aresztowanymi znajdują się
m. in. Seitz, były prezes rady naro-

WASZYNGTON (Pat). Ogłoszo-
ne w dniu dzisiejszym orędzie Roose-
velta do kongresu domaga się peł-
nomocnictw dowolnego. podwyższa-
nia lub obniżania taryf celnych w!

odwołanie sen. łąbiskiego |
odrzucone.

WARSZAWA. (Pat). Komisja re-
gulaminowa rozpatrzyła odwołanie
sen. Stanisława Głąbińskiego prze-
«iwko przywołaniu go do porządku
przez marszałką Senatu w dniu 26
ub, m. Komisja rozpatrzyła kolejno
4 zarzuty w odwołaniu sen. Głąbiń-
skiego i po dłuższej dyskusji w myśl.
art. 88 regulaminu obrad Senatu-u-
chwalił odwołanie sen. Głąbińskiego
odrzucić,

Pomnik Papieża Pla M |
w Warszawie.

WARSZAWA. (KAP). Jak się
dowiadujemy, z inicjatywy p. woje-
wody Władysława Jaroszewicza ma
być wzniesiony w Warszawie pomnik

Ojca św. Piusa XI, pierwszego nuncju
sza w odrodzonej Ojczyźnie i przyja-
ciela Polski. Pomnik ma stanąć na

skwerze przy zbiegu ulic Piusa XI 
 

jeszcze zaznaczyć, że stosunek sił
zbrojnych Francji i Niemiec zostałby
zmieniony na niekorzyść Francji, bez

| udzielenia jej nowych $warancyj bez
pieczeństwa. Następnie, poza po-
większeniem Reichswehry, Niemcy
posiadałyby również  miljony:rezer-
wistów oddziałów szturmowych. Po-
zatem nie zostało udowodnione, iż

| kontrola będzie skuteczna i że Niem-
cy lojalnie będą się jej poddawały.
Wreszcie, nie wiadomo, jak została
załatwiona sprawa lotnictwa wojsko-
wego, czego domagał się premjer
pruski Goering. Wkońcu podkreśla
dziennik, gdy się wie, do jakiego stop
nia doskonałości Niemcy posuwają
dniem i nocą swe zbrojenia, wszel-
kie dyskusje na ten temat mają cha-
rakter czysto akademicki.

 
NIEMA ROKOWAN POLITYCZNYCH

CZECHOSŁOWACKO-NIEMIECKICH.
ju. Dlatego też z natury rzeczy Cze-
|chosłowacja. nie odrzuciłaby ewen-
tualnej propozycji berlińskiej. Cze-
chosłowacja utrzymałaby oczywiście
z lojalną konsekwencją wszystkie
zobowiązania, jakie nakładają na nią
pakty Małej Ententy i sojusz z Fran-
rią i dochowałaby wierności dla za-
sad Ligi Narodów. Oznaczałoby to,
że nie prowadziłaby rokowań ani nie
zawarłaby żadnej umowy bez poro-
zumienia z pozostałemi państwami
Małej Ententy i Francją i że podpi-
sane przez nią umowy musiałyby być
zgodne z ogólną polityką mmiędzynaro
dowej instytucji genewskiej. „Narod-
ni Osvobozeni'” pisze, że doniesienie
amerykańskiej agencji wywołało za-
granicą wrażenie że kołom berliń-
skim chodzi o to, aby w chwili, kiedy
odczuwają napór włoski, osiągnąć
mowy sukces jakim też było porozu-
mienie z Polską. Prawdą jest, że
żadnych rokowań w tym kierunku
nie było, a Berlinowi zapewne cho-
dzi o sondowanie gruntu w Pradze.
Pismo to również zaznacza, że roko-
wania takie mogłyby być wszczęte
po porozumieniu z pozostałemi pań-
stwami Małej Ententy i rządem fran-
cuskim.

Dalsze areszty socjalistóww Austrji
: Dziś popołudniu|dowej Renner, dr. Tanneberg i inni.

zostali odstawieni do aresztu wie-|Każdy z aresztowanych otrzymał
osobną celę. W aresztach sądu kra-
jowego znajduje się obecnie prze-
szło 1400 więźniów politycznych.

Polityka celna Roosevelta.
granicach 50 proc., zależnie od wy-
ników układów, jakie prezydent
Roosevelt zamierza zawrzeć z różne-
mi państwami cudzoziemskiemi.

 

 

WYSZŁA Z DRUKU

DrogaKrzyżowi
czyli '

(TACIE MĘKI. PRASKIEJ
z Litanją

do Matki Boskiej Bolesnej.

We wstępie podany jest wykaz
odpusłów za odprawienie rogi
Krzyżowej, jak również warunki

ich pozyskania.

Do nabycia we wszystkich księ-
garniach i przy kościołach.

28 str. druku. Cena 20 gr.

жнн

|

 

   

   

    

 

 

 

"W celu zebrania składek na bu-
dowę pomnikai rozpisania konkursu
ma powstać specjalny komitet, zło- | (dawnej Pięknej) i Mokotowskiej.
żony z przedstawicieli społeczeństwa
stolicy, ”

zagranicą 8 zł.

Mił
teg

 

PARYŻ (Pat). Na murach Paryża
roziepiono afisze, przedstawiające
czek Stawiskiego na 6 milj. frs., wy-
stawiony na nazwisko Bonnaure'a i
zapewniające, że pieniądze te służy-
ły do subwencjonowania kandydatur

| kandydatów lewicowych.
| PARYŻ (Pat). W aferze Stawis-
j kiego zaszły w ciągu nocy ubiegłej i
dnia dzisiejszego wydarzenia, które
będą miały zasadnicze znaczenie dla
odszukania winnych i wymiaru spra-
wiedliwości.

Zawieszony w urzędowaniu ko-
misarz Boni, pragnąc wykazać nie-
słuszność stawianych mu zarzutów,
pizedsięwziął na własną rękę poszu-
kiwania dokumentów, na podstawie
których możnaby ustalić listę głów-
nych winowajców oszustwa. į

Poszukiwania te zostały uwień-,
czone pomyślnym rezultatem. |

Uzyskane talony w liczbie ok.|
1.200 są obecnie szczegółowo bada-|
ne przez władze śledcze. j

Dzienniki zgodnie stwierdzają, że|
kiikodniowa działalność komisji par-
lamentarno - śledczej przyczyniła sięi

PARYŻ. (Pat). „Notre Temps",

„wa

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 80,

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

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 20187.

Terminy

pod patronatem Tow. Pań
osierdzia $w. Wincen-
o a Paulo będących.

Dookoła afery Stawiskiego.
do ujawnienia afery Stawiskiego w
takich rezultatach, jakich nie zdoła-
no uzyskać w ciągu dwuch miesięcy

| w Bayonne.
W.) chwili obecnej ałera przedsta-

wia się następująco: 19 osób pozo-
staje w stanie oskarżenia, z tych 12
jest aresztowanych. Przebywają w
więzieniu: deputowany Garret, de-
putowany Bonnaure, główny dyrek-
tor lombardu w Bayonne Fisiel, ta-
ksator tego lombardu Colet, redak-
torzy Dubarry i Darius, konfident
Stawiskiego Hayot oraz dyrektor
t-wa ubezpieczeń Guebin. WA wię-
ziewiu paryskiem osadzóno p. Sta-
wiską i dwuch głównych wspólni-
ków jej męża, Romagnini i de Pardo-
na. W więzieniu liońskiem przeby-

pośrednik Peronet, W. stanie
oskarżenia są ponadto były admini-
strator Liberte Kamil Aynard, prze-
bywający prowizorycznie na wolno-
ści, adwokat Ribaut, komisarz po-
licji Bayard, wicedyrektor lombardu
w Bayonne Desbrosses oraz towa-
rzysze ucieczki Stawiskiego, Bois i
Pigaglio.

Neosocjaliści francuscy żądają;
rozwiązania Izby,

prowadzenia szeregu reform i zmian

ogłosiło manifest socjalistycznej par- |i oświadcza, że gdy okaże się, że o-
tji Francji (neosocjaliści), w którym becny parlament nie może wyłonić
oświadcza: Francja przeżywa obec- większości konstruktywnej, należy
nie okres głębokich zmian politycz- uciec się do rozwiązania Izby i prze-
mych i społecznych, Zaczęła się re- prowadzenia nowych wyborów, ©-
woiucja, która powinna mieć cha- partych na zreformowanym już pra-
rakter francuski, republikański i so- wie wyborczem.
cjalistyczny, Partja domaga się prze-

ŻYCIE KATOLICKIE.

 

RYGA. (KAP). Niedawno odbył
się w Rzeżycy na Łotwie zjazd
delegatów „Ligi Katolickich Robot-
nikėw“. Po nabożeństwie, w czasie,
którego okolicznościoweprzemówie-|
mie wygłosił kapucyn 0. Meinrat,

| rozpoczęto obrady pod przewodnic-
twem ks. Gabrana. |

Przyjęto szereś ważnych

o chrześcijańskich zasadach
życia.

(RZYM-KAP) Przyjmując ostat-

mio Rycerzy Grobu św., przybyłych

do Rzymu dla odprawienia pielgrzym

ki jubileuszowej, premjer Musso-

lini zaznaczył, że noszona przez nich

nazwa przypominająca Grób Zbawi-

ciela skierowuje myśl ku najwyż-

szym ideałom ludzkości, Przyczyna,
z powodu której Europa i ludzkość
odczuwa dziś tak głęboko, kryzys,

jest przedewszystkiem ta, że zapom-
niano o tych zasadach i ideałach, ja-
Ikie stanowią fundament życia chrze-
ścijańskiego. Dla Rycerzy Grobu
św. zasadami temi są obrona wiary
św. obrona ojczyzny i prawość w ży-
ciu. dlatego też słusznie z dumą no-
szą krzyż czerwony, gorejący nad

płaszczach.

Czwarta międzynarodówka.
ROTTERDAM-KAP) W. tych

"dniach policja holenderska rozwią-
(zala odbywający się w Laren pod
,Amsterdamem zjazd przywódców
młodzieży marksystycznej, odbywa-

 
Z życia robotników katolickich na Łotwie.

lucyj. Nowy zarząd centralny „Ligi
Katolickich Robotników' został wy-
'brany w następującym składzie: pre-
zes ks, Olszewski, wiceprezes p. mi-
nister T. Jubut, sekretarz p. Czewer
zastępca sekretarza p. Kłaucan,
|skarbnik ks. Wilnie, zastępca skarb-
nika Zaczest i ks. dziekan Gryszan,

rezo-jako członek zarządu.

 

Skąd woinomyśliciele
czerpią dochody na swe wy-

dawnictwa?
WARSZAWA. (KAP), „Bunt Mło-

dych' (nr. 3—52) zamieszcza nastę-
pującą wiadomość opatrzoną tytułem
„Skandal:

„W. Warszawie wychodzi pisemko
„Wolnomysliciel“. Jest ono wypeł-
nione tak obrzydliwemi tk wstrętne-
mi bluźnierstwami, że naprawdę nie
mogą mi one przejść przez gardło...

Że jest takie plugawe robactwo w
Polsce — to jeszcze nic dziwnego.
Dla plugawców tych można mieć tyl-
ko litość, jak zresztą dla wszystkich,
których Pan Bóg karze odebraniem
rozumu. Ukarali zresztą sami siebie,
ogłaszając żądanie, aby Polska nie
opiekowała się losem księży uwięzio
nych w Rosji.

Jest w tem wszystkiem jednak
coś dziwnego i niepokojącego. „Wol-
nomyśliciel' wydawany jest za pie-
niądze, pochodzące ze skarbu Pań-
stwa. „Związek Myśli Wolnej" posia-
da mianowicie w Warszawie kolek-
turę losów, z której dochodu wydaje
swoje bluźnierstwa.

1 to się dzieje w Polsce, gdzie ka-
tolicy płacą olbrzymią większość po- |iący się pod hasłem stworzenia 4-ej

Międzynarodówki Młodzieży. W
zjeździe wzięło udział 31 delegatów,
w tem 19 cudzoziemców, których
władze natychmiast z ,granic Ho-
landji usunęły.

zamierzonem odwołaniu posła so-

wa Owsiejenki
twierdzenia.
Jak się dowiadujemy, pos. Owsie

jenko pozostanie na dotychczaso-
wem stanowisku kierownika placów-
ki warszawsiej i będzie mianowany
ambasadorem. „Powrócił właśnie z
Moskwy i w przyszłym tygodniu zło-

nie znajdują po-

 
Poseł Owsiej

wieckiego w Warszawie p. Aatono-|-

datków, gdzie na B. B. W, R. głosują
prawie dwa miljony katolików i pra-
wicowców! I to są dzieje w chwili,
kiedy w klubie B. B. W. R. zasiada
kilkudziesięciu ludzi, uważanych
powszechnie za katolików!” į

i Ą

enko zostaje.
Wiadomości prasy zagranieznej o|ży p. Prezydentowi listy uwierzytel-

niające na nowem stenowisku.
Pozostanie p. Owsiejenki, takza-

służonego około zbliżenia polsko-so-
wieckiego, koła pelityczne przyjęły
z wielkim zadowoleniem.

| OZEEEZZOZ OK

POPYT у ,

"Rozpowszechniajcie
bony jaimužnicze „Carltasu“. |
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Echo nsiłowań w kiermnku odnowienia
Dynastji Habsburgów.

(Koresponden.

Belgrad, w lutym (Centropress).
Jugosłowiańska opinja publiczna nią przedsiębrana może skończyć się

z wielką uwagą śledzi doniesienia,|tragiczniej niż pucz Karola w roku

11921.
j

jakoby podług jednych książę Star-
hember$, podług drugich  wice-
karclerz Frey wyjechali do Belgji,
aby złożyć wizytę Otionowi Habs-
burgowi. Konstłatuje się tu jako
wielce symptomatyczne, że wpra-
sie zagranicznej dużo mówi się o-
statnio o restauracji monarchji au-
stro-węgierskiej. Zagrzebskie  „No-
vosti” zaznaczają, że odbudowa mo-
narchji byłaby awanturą, która ze-
lektryzowałaby Europę środkową a
zwiaszcza państwa sukcesyjne. Wia-
domo, że Heimwehra ściśle związa-
na jest z ideą restauracji Habsbur-
skiej od chwili swego założenia a
czynami dowiodła, że życzy sobie
powrotu dynastji. Chociaż próba Ka-
rola w roku 1921 w kierunku odno-
wienia monarchji na Węgrzech spa-
liła na panewce, Zyta kontynuowała
tę robotę w Austrji, chociaż rząd
austrjacki wypowiedział się przeciw
restauracji i w tym też roku zawarł
odnośną umowę z Czechosłowacją.
Ale i po tym układzie w Austrji po-
zostało dużo legitymistów na poważ-
nych stanowiskach politycznych.
Dużo legitymistów jest wśród chrze-

. ścijańsko-społecznych, którzy dnia
12 listopada 1918 nie głosowali za
republiką. Sam ks. Seipel, aczkol-
wiek był kanclerzem republiki, był
przeciwko ustrojowi republikańskie-
mu. Oświadczył, że walczył zawsze
przeciwko republice a za monarchję
a jeżeli postanowił pracować w re-
publice, to oznacza to, że pracuje
dla narodu w tej republice. Jasnem
przeto jest, że Seipel nigdy nie opu-
ścił idei monarchistycznej. Był też
założycielem Heimwehry i twórcą
jej ideologji, jak również inspirato-
rem Starhemberga i Dollfussa. Sam
próbował odrestaurować monarchję
w październiku 1930, ale wybory z
9 listopada uniemożliwiły te zamia-
ry. Restauracją czuły się zagrożone
i państwa ościenne, które oświad-

| odstąpiono. Włybory na Węgrzech w

DZIENNIK WILEŃSKI

Bezrobocie parlamentarne.
Budżet jest już w Senacie, gdzie

również rozpatrywany jest w tempie
galopady, a do normalnego zakoń-
czenia sesji jest bądź co bądź jeszcze
2 — 3 tygodnie, Powstaje pytanie,
czem markowač „prace“ parlamen-
tarne w ciągu tych kilku tygodni?

Pytanie to rozważa  socjalistycz-
ny „Naprzód”, pisząc:

„Co jeszcze ma zrobić Sejm po uchwa-
leniu budżetu i paru tuzinów ustaw, po-

trzebnych tylko na to, aby jakoś dociągnąć

do połowy marca? Clou sesji; konstytucja

zaczyna pomału stawać się dla jeanych le-

śendą, dla drugich przedmiotem silnego za-

kłopotania. Na to zrobiła się 26 stycznia
parlamentarny zamach, aby po miesiącu nie

mieć nic w rękach poza jednostronną u-

chwałą, której drugiej Izbie nawet nie po-

ikazuje się — może dla uniknięcia kompro-

mitacji? Nielada to rzecz, że uchwała, nad
którą pracowali miesiącami dwaj byli mini-

strowie sprawiedliwości, wypadła tak, że

nie można jej zaprodukować nawet w tak

potulnem gronie, jakiem jest większość tego

Senatu.

cja własne).

ty, aby przekonać ją, że akcja przez

Ale od zamiarów restauracji nie

|czerwcu 1931 wzmocniły pozycję le-
„gitymistów w parlamencie węg.
Austrji minister spraw wewnętrz-
mych oświadczył dnia 1 października
na posiedzeniu rady ministrów: Mo-
narchiści w ostatnim czasie wykazu-
ją znaczną aktywność a służą im

zwłaszcza Heimwehrzysci. W listo-
padzie tegoż roku kilka gmin tyrol-
skich udzieliło Ottonowi Habsburgo-
wi obywatelstwa honorowego i pra-
wa pobytu, aby w ten sposób umoż-
liwić jego powrót. Zyta poczęła
aktywniej działać we Francji i zy-
skuje iam swych zwolenników. Nie-
bezpieczeństwo anschlussu i plan
celnej unji  niemiecko-austrjackiej
aktulizuje kwestję habsburską. Siłą

2 ° Ke 3 W sterach parlamentarnych stracono
27eh = już nadzieję, aby konstytucja — jak  pier-

As wotnie planowano — byla gotowa na 19
to, że idea monarchji habsburskiej
się ożywia. Dollfuss obecnie publicz-
nie pokazuje się w mundurze cesar-
skim. Na Węgrzech legitymiści nie
są zbyt silni. W/ Budapeszcie jednak
wszystko jest możliwe. Gómbós za-
równo jak Horthy są prezciw restau-
racji a Apponyi nie żyje. Obecnie
zależy od stanowiska Włoch w tej
kwestji. Zawsze twierdziło się, że
Włochy popierają Zytę a ostatnio
czyny Heimwehry kierowane są
przez Rzym. Prasa hitlerowska na-
wet zarzuca Włochom, że uzbroiły
Heimwehrę. Albert belgijski zmarł i
nie będzie już ostrzegał Zyty a praw-
dopodobnem też jest, że Suvich na-
kłaniał Gómbósa i Horthyego, aby
zgodzili się na restaurację. Ale —
kończy wspomniane pismo zagrzeb-
skie, — Mussolini nie powinien za-
poininać, że istnieje tu jeszcze Mała
Ententa, która już raz potrafiła
przeciwstawić się podobnym pró-
bom. Oprócz tego przypomnieć na-
łeży, że Włochy, zawierając umowę

marca. Bądź co bądź ze strony Senatu nie

spodziewają się takich machinacyj, jakie

(zastosowano w Sejmie. Tam nie doszedł

jeszcze kunszt interpretacyjny do tej do-
skonałości. Jeżeli więc sprawa konstytucji

nie zajmie reszty czasu sesji po ostatecznem

załatwieniu się z budżetem, co jeszcze pozo-

stanie do zrobienia?

Rzemiosło.
W. związku z projektem zmiany

prawa przemysłowego pisze „Gazeta
Warszawska”:

Rządowy projekt zmiany prawa prze-
mysłowego jest dalszym krokiem na drodze
do szkodliwej etatyzacji naszego życia.

Nowela rządowa wymierzona jest wy-
raźnie w dotychczasową organizację cecho-

wą. Cechy, które podobnie jak na zachodzie,
od wieków średnich stanowiły w Polsce fun-

dament i zrąb organizacji rzeiniosła, nie

znalazły uznania w oczach twórców pro-

jeklu rządowego. Związki cechów, łączące

poszczególne organizacje cechowe w całość

 
życiu organizacyjnemu naszego rzemiosła,

z prasy.
zprez Bogu ducha winien ogół rzemieślniczy.

Stworzy się szereg nowych posad dla sana-

cyjnych  „aparatczyków”, žerujących na“

zbiedzonej rzeszy rzemieślniczej. į

W końcu artykułu czytamy: !

naszego życia gospodarczego nabiera wy-

jątkowo doniosłego znaczenia. Zarówno е-'

wolucja stosunków ekonomicznych likwidu-
jąca w dużym stopniu wielko-przemysłowy

typ gospodarki jak izażydzenie naszych|

miast, wysuwa sprawę polskiego rzemiosła'

na plan pierwszy. Kwestja ta zasługuje na'

przebudowie naszei struktury społecznej i

gospodarczej. 1 dlatego ujęcie zagadnienia

organizacji rzemiosła polskiego w ten spo-

sób, jaki widzimy w noweli rządowej, uwa-
żać należy za wysoce niepożądane i dla tej

doniosłej sprawy bardzo niebezpieczne.

Do kochanych Hindusów!
WI Indjach, jak wiadomo, powstał

ostatniemi czasy dość silny ruch re-
publikański. W] związku z tem, felje-
tonista „Robotnika udziela „kocha-
nym Hindusom“ następującej prze-
strogi:
— Kochani Hindusi! Przedewszystkiem

spokojnie rozważcie, co czynicie. Nie o

nazwę chodzi, ale o treść. Co mi z tego, że

Austrja i Niemcy są republikanami, a Szwe-

cja Danja i Belgja — monarchjami. Zapew-

niam was, że ja, socjalista, gdybym miał do

wyboru, czy zostać obywatelem republiki

Hitlera, czy poddanym króla duńskiego, to
bez namysłu wybrałbym peddaństwo. Jaki
tam był nieboszczyk Franz Joseph — to byt,

ale nie może mi się w głowie pomieścić, aby

pozwolił on strzelac z armat do „swoich ko-

chanych ludów”. Miał on wiele wad, ale ani
chamem, ani sadystą nie był, a Badeni za

setną część tego, co zrobił Dollfuss, w ciągu

paru godzin z trzaskiem wyleciał, jak z pro-
cy.

A więc, kochani moi bracia oliwkowil— 
i nadające, dzięki temu, ład oraz jednolitość,

Jeżeli macie stuprocentową pewność, że wy

bór wasz na prezydenta będzie zawsze traf-

ny i szczęśliwy, że waszym kanclerzem

nigdy nie zostanie żaden cham, żaden mor-

derca, żaden draniaszek, że wśród waszych

ministrów nigdy nie znajdzie się megaloman,

sadysta, tępa pała, karjerowicz lub popro-

stu pokraka, który więcej ludowi szkody niż

korzyści przyniesie, to 4 la bonheur róbcie

sobie republiki, Ale jeżeli nie macie całko-
czyły wobec tego, że użyją nawet si- jw Rapallo dały przyrzeczenie, że
ły, śdyby zamiary te miały być u- niedopuszczą do restauracji Habs-'|
sku*ecznione. Również zmarły król burśów.
belgijski Albert interwenjował u Zy-i Dr. J. K.

 

Daleki Wschód w Rorużake wojennej.
Jak na Dalekim Wschodzie zapatrują się na możliwość wojny. — Co robi !

Japonja i Sowiety. — Aklimatyzacja Japończyków.
(Korespondencja własna).

zostaną w myśl projektu ustawy, skasowane. iwitej pewności, że wybór wasz będzie dobry,
Utrudni to w dużym stopniu możność ogól-, albo jeżeli nie możecie zabezpieczyć się

nej, zorganizowanej akcji rzemiosła w spra- przed tem, by dowładzy ЗК dorwal się
wach, dotyczących ważnych zagadnień jego i cham lub kanalja z pod ciemnej gwiazdy, to
bytu, zmniejszy łączność społecznąwarstwy | dajcie pokój swoim maharadżom i ich naj- rzemieślniczej i zuboży ogólną więźorgani- , ukochańszym żonom, bo jakkolwiek taki

zacyjną naszego społeczeństwa. maharadża to kosztowna zabawa, lecz może
Trudno zrozumieć dla czego w się wam zdarzyć, że prezydent lub kanclerz

„obecnym, tak ciężkim okresiekiedy będzie jeszczedrożejsię kalkulował. у

„trzeba energicznejakcji abywypro- A więc, kochani Hindusi, dobrze i dłu-

!

go zastanawiajcie się, byście nie żałowali po

Powojenne granice Niemiec
oraz pogranicza sąsiadow.

II,
Rozprawa p. K. Trampler'a o

granicach Niemiec,

1934, po przedstawieniu ich rozwoju
w ciągu dziejów, zajmuje się stanem
rzeczy obecnym w wywodach, któ-
rych treść jest krótko taka:
— W wojnie światowej odżyły

plany sąsiadów niemieckich co do u-
rządzenia Europy środkowej i każ-

baczną uwagę, kiedy się myśli o koniecznej „dy z nich usiłował pociągnąć grani-

'cę wedle swych życzeń. Pokój wer-
salski nie wszystkie plany urzeczy-
wistnił, gdyż między zwycięzcami
zbyt wiele było zawiści i sporów. W
każdym razie granice państwa cof-
nięto poza niemiecki zasięg etno-
graficzny, a granice obronne pierw-
szy raz w dziejach zostały cofnięte
daieko wgłąb poza granice państwa.

Granice wybitnie się pogorszyły.
Odpadł graniczny wał Wogezów, a
niemieckie prawa na Renie zostały
uszczuplone. "W Alpach stracili
Niemcy dominujące stanowisko, kot
lina czeska aż do linji wododziel-
nych dostała się pod władzę Cze-
chów, a wreszcie Wisła została w
całości poza granicami Niemiec. Ob-
szar obronny został ograniczony do
247,600 km, kw., a więc do połowy
państwa, przytem granice jego tak
zostały poprowadzone, że właśnie.
najdogodniejsze tereny wypadowe
dla państw ościennych nie mogą być
fortyfikowane. Pomimo zmniejszenia
się obszaru Niemiec, granice przedłu
żyły się z 4170 na 4578 kw., a gra-
nica morska spadłą 1800 na 1488 km.
Oprócz izolacji Prus Wschodnich
szczególnie niebezpieczne stało się
położenie Śląska, wciśniętego w ob-
cęgi dwóch  najniebezpieczniejszych
sąsiadów, Polski i Czechosłowacji.

Na ustaleniu granic w Wersalu
nie skończyła się walka o granice.
Ataki przeciwników dążą bowiem:
1) do wywołania odrębności kultu-
ralnej pogranicznych obszarów nie-
mieckich, 2) do asymilacji narodo-
wych grup niemieckich, przypad-
łych innym krajom, 3) do usunięcia
kultury niemieckiej z roli przewod-
niej w Europie środkowej i do zastą-
pienia jej innemi kulturami, głównie
francuską. Pierwszy punki stosuje
zwłaszcza Francja: jej to polityka
spowodowała przed kilku wiekami
oderwanie Holandji od Niemiec. W
Szwajcarji odrębność nie posunęła
się do wytworzenia osobnego języ-
ka, wytworzyła jednak pojęcie od-
rębnej ojczyzny. Podjęte przez Fran-
cję próby wzniecenia ruchu separa-

‹ 1 zyti : ogłoszona w,
Rzemiosło polskie w dzisiejszym stanie „Zeitschrift fūr Geopolitik“ nr. 1 z| Austeji,

Daleki wschód jest przeładowany
elektrycznością. Nad całym krajem
unosi się straszliwe widmo wojny.
Nastroje wojenne zauważyć można
zwłaszcza na kolejach, tak w Man-
dżurji jak i sowieckiej części Dale-
kiego Wschodu. Pociągi i mosty
strzeżone są przez straże wojskowe,
prawidłowo kursują tylko pociągi
pośpieszne, podczas gdy pociągi 0-
sobowe zatrzymywane są na stacjach
z powodu wzmożonych transportów
wojskowych. Uderza przedewszyst-
kiem, większy zapał do wojny po
stronie sowieckiej. WA Mandżurji da-
je cię odczuć, że Japończycy w o-
"becnym czasie nie chcieliby wszcząć
wojny, bowiem uświadamiają sobie
siłę sowieckiej armji, która w ostat-
nim czasie została znacznie wzmoc-
miona. Japonja też nie czuje się bez-
pieczną na gruncie mandżurskim,
(gdzie iudność chińska wrogo odnosi
się do Japończyków.

Barometr nastrojów na Dalekim
Wschodzie jest zmienny. W Charbi-
nie twierdzą, że wojna w obecnym
czasie o wiele korzystniejsza byłaby
dla sowietów niż dla Japonji. Sowie-
ty bowiem przekonane są, że Ja-
,pon;a dotychczas nie zdołała ugrun-
tować się na terenie Mandżurji i że
łatwo byłoby wyprzeć Japończyków
z miejsc, które dawniej leżały w sie-
rze wpływów sowieckich. Później,
za dwa czy trzy lata, będzie to rze-
czą niemożliwą, bowiem Japończycy
aklimatyzują się na terenie Man-

kie. I dlatego o wiele chętniej roz-
poczęliby wojnę odrazu, na co jed-
mak nie pozwała ogólna pokojowa

ty nie chcą być stroną zaczepną.
Iskry, które mogą spowodować

pożar zatem unoszą się narazie w
powietrzu. Skorzystać z nich nara-
zie nie chce ani jedna ani druga
strona. Nie mniej jednak i po jednej
ipo drugiej stronie czynione są go-
rączkowe przygotowania do wojny.
"Wystarczy tylko mała iskierka a po-
żar na Dal. Wschodzie wybuchnie
'w całej swej zgrozie. Uświadamiają
to sobie obecnie wszystkie grupy,
wszystkie narodowości i wszystkie
warstwy ludności.

J. Górski.

polityka Związku Sowietów. Sowie-'

„wadzić rzemiosło z fatalnych trudno-
ści gospodarczych, właśnie teraz u-
niemożliwia się cechom prowadzenia
działalności gospodarczej:

Wyjaśnienie tej dziwnej zagadki znajdu-
jemy w 167 artykule noweli rządowej, z

którego wynika, że minister przemysłu i

handlu może zarządzić, że do danego rze-

mieślniczego związku gospodarczego obo-

wiązani są należeć wszyscy rzemieślnicy

danego okręgu. Pociąga to za sobą w grun-
cie rzeczy jedynie obowiązek płacenia usta-

lonych składek „pod rygorem ściągnięcia

ich w drodze administracyjnej". Wydaje nam

się, źe o te składki przedewszystkiem tu

chodzi. W praktyce bowiem, po odjęciu

prawa działalności gospodarczej cechom,
„zaczną powstawać liczne związki gospodar-
į tworzone przez sanacyjnych działaczy

rzemieślniczych, które będą utrzymywane

W Toruniu powstanie Akadem]a.
Podczas ostatnich uroczystości skiego instytutu naukowego lub też

jubileuszowych 700 - lecia miasta wszechnicy. Ostatecznie ustalono, że
Chełmna, wicestarosta dr. Gąsowski jednym z poważnych środków za-
wysunął plan utworzenia w Chełm- radczych na propagandę niemiecką
nie akademji technicznej. Plan ten mógłby być uniwersytet w Toruniu,
rozwazano na zebraniu przedstawi-|który mógłby znaleźć pomieszczenie
cieli kuratorjum i zarządu Instytutu| w dotychczasowym gmachu woje-
Batłyckiego w Toruniu. W obradach|wództwa. Dla województwa zaś pro-
wziął udział ks. biskup Okoniewski.|jektowano wybudować nowy gmach.
W dyskusji po referatach wysunięto |Projekt ten będzie przedłożony od-
dwe projekty: utworzenia pomor- powiednim czynnikom rządowym.

Kto pomagał ks. Pszczyńskiemu?
Głośna — аега zabiegów ks. wręczył 2.000 złotych adw. W?yrost- 

dżurji tempem amerykańskiem. Przy|
puszczenia, że Japończykom nie bę-,
dzie odpowiadał zbyt zimny klimat»
Mandżurji nie sprawdziły się. Nie-'
tylko młodzi żołnierze japońskiej
armji ale i nowi koloniści, którzy
masowo tu napływają z Japonji i o-
siedlają się zwłaszcza nad granicą|
sowiecką szybko i łatwo przyzwy-!
czajają się do klimatu, chociaż mu-;
szą ubierać się w grubą odzież man-,
dżurską. |

Japońscy imigranci szybko orga-
mizują swe gospodarstwa a mając do
dyspozycji znaczne dotacje finanso-
we z kraju i pomoc materjalną od
specjalnych instytucyj japońskich, w
krótkim stosunkowo czasie stawają
się gospodarczo silnymi.  Konsoli-
dacja gmin japońskich, doskonała
broń, w jaką uzbrojeni są koloniści
umożliwia im staczanie zwycięskich
bojów z chunchuzami, którzy tu gra-
sują.

W ciągu najwyżej dwu lub trzech
lat Japończycy ugruntują swe wpły-
wy w Mandżurji, czemu sprzyja
zwłaszcza nowa sieć kolei żelaznych
a potem ekspanzję mogą skierować
w kierunku Władywostoku i sowiec-
kiego pomorza.

Z tego wszystkiego doskonale
zdają sobie sprawę czynniki sowiec-

 

głości podatkowych zostanie w du- |ra z ramienia B. B., pozostałe zaś 13

żym stopniu wyjaśniona w toku PIO” tys, zł zużył na koszta wstępne,
cesu b. a ministerstwa skarbu pod któremi rozumiał kolacje dla

Djonizego Longina, który wyznaczo-|xsżnych osób. Poszczególnych -
no na koniec bieżącego tygodnia.| cy ymi Pozna L
Okazuje się w toku śledztwa, że chciałpodać
Longin otrzymał od ks. Pszczyń- | :
skiego 15 tysięcy złotych za podję-

Pszczyńskiego о umorzenie zale- | kowi, piastującemu mandat senato-

|

 

cie starań o umorzenie zaległości )
podatkowych. Longin podjął się
funkcji wytworzenia  przychylnejziółpracownika”. Plaka.
atmosłery.  Zeznawał więc przed| płętra, pokój Mr.4) wskażeci do!
sędzią śledczym, że z pobranej sumy 50 | sumelnnego pracownike,

 

Kto czytał książkę „Świat Powojenny I Polska“

ten powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
p. t:

„PRZEWROT“
STRON XII + 494, CENA 7 ZŁOTYCH.
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA „GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5.

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH.
Naprewincjęwysyła się za zaliczeniem pocztowem luk po nadesłaniu
należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. ©. Nr. 104.

 

 niewczasie. tystycznego w Nadrenji nie dały re-

 

Oświadczenie ,„Legjionu Młodych*
w opinji „Zrebu“ i „Czasu“.

(WARSZAWA - KAP) W szere- lil. Co się tyczy zarzutu „propa-
gu dzienników ukazało się oświad- gowania wolnej miłości” — to ko-
czenie komendy głównej „Legjonu munikat Legjonu Młodych zaznacza,
Młodych'* w związku z zarzutami że była to właściwie chęć dyskusji,
postawionemi tej „organizacji w Li- a nie propagndy.
ście Pasterskim Episkopatu Polski. | Stwierdzamy, że w: ani jednym

I. „Legion Młodych” oświadcza, artykule na ten temat nie zaznacza
że z „prawdziwem ździwieniem'” do- się, że jest to dyskusja. Przeciwnie,
wiedział się o tych zarzutach, gdyż „mają one charakter apodyktyczny,
„nie występował i nie występuje nawołują do ulegalizowania prosty-
przeciwko zasadomchrześcijaństwa, |tucji i wprowadzenia jej jako „pod-
ani też przeciwko Kościołowi kato- murówki” rodziny! ;
lickiemu, jako instytucji religijnej". I wreszcie niezwykły jest końco-
Zwalcza jedynie polityczną  działal-
ność pewnej części kleru, „która w
żadnej płaszczyźnie nie da się pogo-
dzić z podstawowemi założeniami
polskiej racji stanu”.

Fakty przeczą całkowicie powyż-
szemu oświadczeniu. „Legjon Mio-
dych' nawołuje w swych pismach do
zerwania z wiarą, autorytetem reli-
gijnym, z moraluością chrześcijańską,
którą nazywa pogardliwie na sposób
bolszewicki „mieszczańską”, wzywa
da walki z duchowieństwem i to z
całem, bez wyjątku, jak również z
Kościołem („Walcząc z klerem, wal-
czymy z Kościołem i odwrotnie* —
pisze „Dziś i jutro”). Wprost obu-
rzającem jest przywłaszczanie sobie
prawa  osądzania duchowieństwa
polskiego, czy pracuje zgodnie z
„państwową racją stanu”. Z jkiego
tytułu, młodzi ludzie?

IL. „Jednozrsczne potraktowanie
ideologji Legjon:. Młodych z doktry-

wy ustęp komunikatu:
Nazwiska tak poważanych Dostoj-

mików Kościoła, jak ks. Kardynała
Hlonda, i ks. ks. biskupów Szelążka,
Kubiny, Okoniewskiego i Gawliny
zmuszają nas do wyrażenia przeko-
nania, że opinja ich zawarta w Liście
Pasterskim vo organizacji, której
pierwszym i jedynym członkiem ho-
norowym jest Marszałek Piłsudski, a
jednym z pierwszych senjorów był
śp. biskup Bandurski — opiera się
jednak naprawdę na nieporozumie-
niu”.

Naiwny jest ten makjawelizm
Legjonu Młodych i podział Księży
Biskupów na „blagonadziožnych“ i
„nieblagonadiožnych“.

Rzecz  charakterystyczna, ani
pierwszy komunikat Legjonu Mło-
dych, wydany dwa tygodnie temu o
stosunku do Kościoła, ani komunikat
powyższy nie ukazały się w orga-
nach tej. organizacji, jak gdyby były ną komunistyczną musimy uznać za

brak poinformcwania o podstawach
naszej ideologii Wysokiego Grona
Dostojników Kościoła” — czytamy
w komunikacie komendy głównej.

To co ma w swej ideologji Legjon
Młodych, jeszcze nie mówi dosta-
tecznie o samej organizacji. Nietylko
doktryna, ale metody pracy i skutki
działalności = najlepiej świadczą,
czem jest właściwie dana organi-
zacja. Masonerją w swem założeniu
miała ideologję filantropijną, stała
się jednak organizacją burzycielską,!
wrogą religii i etyce chrześcijańskiej,
a nawet antypaństwową, jak šwiad-|
czą o tem wielkie skandale i zbrod-
nie we Francji w związku z aferą
Stawiskiego. Otóż i Legjon Młodych;
zarówno w swej ideologji, jak i w,
metodach działalności, ma wiele,
wspólnych cech z komunizmem,
przedewszystkiem w poglądach na
religję i moralność chrześcijańską, a
także społecznych (np. dążenie do
upaństwowienia wszystkich środków
produkcji, do utworzenia państwa

  „proletarjackiego“ itp.).

tylko przeznaczone dla publiczności.
A nawet przeciwnie w piśmie dla
młodzieży uniwersyteckiej „Ruch
Młodolegjonowy”, wydanym w dniu
27 lutego rb. ukazały się znowu na-
pastliwe artykuły przeciwko Papie-
żom Leonowi XIII i Piusowi X, oraz
stek nowych kalumnij na  ducho-
wieństwo polskie.

Oto próbka „dobrej woli“ Legjo-
nu Młodych i wartość oświadczenia
tej organizacji, że nie walczy z Ko-
ściołem.

Opinja co do złego nastawienia
„Legjonu Młodych” i obaw skutków
tatelnych, jakie mogą wyniknąć z
działalności tej organizacji, podziela
całkowicie obóz prorządowy. „Pyta-
nie dlaczego ten ruch (Legjon Mło-
dych) niezaprzeczenie o charakterze
komunistycznym jest legalny i cie-
szy się poważnem poparciem, a ги-'
chem komunistycznym z pod znaku.
Broniewskiego i towarzyszyopiekuje |
się policja, jest tajemniczym  рага-
doksem — polskiej

koju, ździwienia i reakcji, dopóki

rzeczywistości, |
który nie przestanie budzić Z

*

Wreszcie najcięższa walka
na tem tle odbywa się obecnie w
„Zuliatu.

Metody walki z niemczyzną w
państwach sąsiednich są następują-
ce; masowe wypędzanie np. z Pol-
ski, która rzekomo wydaliła gwal-
tem przeszło miljon Niemców, utrud
nianie pracy politykom i przywód-
com duchowym mniejszości niemiec-
kiejj usuwanie urzędników Niem-
ców, zakładanie przedsiębiorstw pań
stwowych na obszarach etnicznie
niemieckich, w których zatrudnienie
znajduje wszakże tylko ludność nie
niemiecka, ograniczanie praw -poli-
tycznych przez różne reformy admi-
nistracyjne, odpowiednie dzielenie
okręgów wyborczych i t.p., niszcze-
nie gospodarcze w postaci reformy
rolnej, polityki podatkowej i t.d.,
wreszcie walkę ze szkołą niemiec-
ką, prowadzoną według autora naj-
bezwzżlędniej we włoskim Tyrolu, a
następnie w Polsce. Szczególne nie-
bezpieczeństwo dla mniejszości nie-
mieckich upatruje autor w możliwo-
ści zepchnięcia ich języka do roli
narzecza, używanego tylko w domo-
wem życiu, w utrudnianiu stosun-
ków kulturalnych z państwem nie-
mieckiem i w małżeństwach miesza-
nych.

Największą odporność przeciw
wpiywom obcym wykazują mniejsza
ści niemieckie na zachodzie oraz we
(Włoszech, bo Tyrolczyk raczej zo-
stanie analfabetą, niżby miał się
stał Włochem, a gorzej jest w Cze-
chosłowacji i na Węgrzech,

Największe niebezpieczeństwo
stanowi Polska, gdzie Kaszubi, Ma-
zurzy, Ślązacy nie są Polakami (!),
ale Polacy łączą ich w jedną polską
grupę narodową, djametralnie
sprzecznie z wolą ludności. Szkoda
też, że przedwojenni uczeni niemiec-
cy nie zadali sobi trudu należytego
wypracowania . językowych i ple-
miennych różnic między temi czte-
rema narodami, Niemieckie preten-
sje do Pomorza wraz z okręgiem nad
noteckim i do Śląska polskiego nie
będą nigdy nieaktulne i przedawnio-
ne, a siły obronne narodu niemiec-
kiegu muszą się zwrócić w pierw-
szym rzędzie ku pograniczu niemiec-
ko - polskiemu”.

Naogół widać z tych wywodów,
że, jeśli Niemcy kiedykolwiek w cią-
gu dziejów obcy kraj zdobyły i za-
częty germanizować, staje się-on już
„.etnograficznie i święcie niemiecki.

Danina majątkowa |
w roku 1934,

W) „Dzienniku Ustaw z dnia 28.2
jrb. ogłoszone zostało rozporządzenie
miristra skarbu w sprawie wymiaru i
poboru daniny majątkowej w roku
1934,
W 1 grupie kontygentowej obli-

czone kwoty płatne są w terminie do
30 kwietnia włącznie. Dotyczy to
płatników podatku gruntowego w
wysokości ponad 25 zi. W 2 grupie
cała należność płatna jest w terminie
do 30 czerwca rb. W! 3 grupie płatna
jest cała należność w terminie do 31
sierpnia 1934, Nakazy płatnicze ma-
ją być doręczone w terminach okre-
ślonych w nowem rozporządzeniu. W
stosunkw do 2 grupy kontygentowej
stosowane są przepisy egzekucyjne i
obliczenia odsetek karnych tak jak
w stosunku do płatników podatku
przemysłowego od obrotu. W stosun-
ku do 3 grupy oblicza się tak jak
przy podatku przemysłowym od ob-
rotu. W. stosunku do 3 grupy obli-
cza się tak jak przy podatku od nie-
ruchomości. Prawo odwołania przy-
sługuje w terminie 30 dni. Upoważ-
nia się dyrektorów izby skarbowych
do darowania skutków. przekrocze-
nia terminu do wniesienia odwoła-
nia, jeżeli przekroczenie nastąpiło z
ważnych powodów, uzasadnionych
przez płatnika.

deaddidi DA D biiai
DRUKARNIA

A. ZWIERZYNSKIEGO
__Przyjmuje zamówienie na
wszełkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszena aflsze
okólniki, plakaty, bliety wizytowe

Ceny konkurencyjne.

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44
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nie zniknie z powierzchni ziemi“ —
pisze ,Czas'. Również pełen jest
miepokoju co do ideologji i działal-
ności Legionu Młodych kwartalnik
„Zrąb“, blisko stojący p. premjera
Jędrzejewicza i Min. W. R. i O. P.
(Nr. 13).

Derywacje
 

społeczne | Legjonu
| Młodych —stwierdza „Zrąb' — do-
wodzą, że w organizacji tej „brak
potężnego instynktu własnej pań-
stwowości, któraby darzyła dusze
wizją potęgi państwowości polskiej”.

A więc brak nawet „instynktu
własnej państwowości”. Czemże jest
zatem Legjon Młodych?

 
-
—

 



KRONIKA.
Młodzi narodowcy w obronie

Polaków na Litwie Kowieńskiej.
Wczoraj w mieście naszem ukazały się afisze treści następu-

ącej: ‘
: POLACY! W ostatnich dniach zaszły wypadki w Litwie napa-
dów na polskie lokale i znęcania się nad naszymi rodakami.

MŁODZI OBOZU NARODOWEGO
organizują w niedzielę 4 b. m. o godz. 12 w Małej Sali Miejskiej
(Końska 3)

WIELKI WIEC INFORMACYJNO-PROTESTACYJNY
w Sprawie zajść na Litwie Kowieńskiej.

Niechaj Rodacy Nasi za kordonem wiedzą, że biją tu współ-
czujące im serca polskie, i że Polska wyciągnie im silną z po-
mocą dłoń.

Wszyscy na wiec, za każdym rodakiem w Litwie stanie tu w
Wlinie cały ogół polski.
s MŁODZI OBOZU NARODOWEGO.

—

 

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? | HANDEL I PRZEMYSŁ.
Wielkopolska, Śląsk, Podhale, Ta- — O godziny w handlu, Ostatnio or-

try wyżyna małopolska i Małopol- ganizacje gospodarcze Wileńszczyz-
ska Wschodnia: zachmurzenie duże, ny poruszyły sprawę zmiany przepi-
rankierm miejscami mglisto lub moż- sów o godzinach handlu. Uznano, że
liwe d'obne opady, nocą lekki mróz, przepisy obowiązujące, zwłaszcza dla
dniem cieplej. Umiarkowane, chwi- handlu spożywczego są w dużym
lami porywiste wiatry południowe i stopniu nieżyciowe, wobec czego
południowo - wschodnie. Pozostałe czesto dochodzi do wykroczeń i na-
dzielnice: chmurno i mglisto; w kładania kar administracyjnych.
dzielnicach wschodnich umiarkowa- Nowe przepisy mają przewidzieć
ny mróz, pozatem lżejszy, umiarko-, wprowadzenie większej elastyczno-

. + я * ŻE *
wane wiatry wschodnie i południo- |ści w stosowaniu norm przez upo-.

ważnienie władzy wojewódzkiej do
okieślania godzin handlu.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Walne zebranie Cechu Szew-

ców odbędzie się 4 bm. o godz. 4
popoł. w lokalu przy ul. Bakszta
Nr. 2.
— Zatarg w piekarstwie. Inspek-

tor Pracy, który — jak donosiliśmy
— zajął się zatargiem w piekarstwie,
zapowiedział, że w wypadku stwier-
dzenia w jakimkolwiek z zakładów
zatrudniania robotników w godzi-
nach nadliczbowych lub w dni świą-
teczne — będzie nakładał kary, za-
równo na pracownika jak i praco-
dawcę, gdyż jest to przekroczenie
ustawy o czasie pracy,

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Ze Związku Oficerów w stanie

spoczynku. Dnia 5 bm. o godz. 10
wiecz. w kościele garnizonowym Św.
Ignacego, przy zaułku Ignacowskim,
odbędzie się nabożeństwo żałobne
za dusze zmarłych członków Związ-
ku.

Walne zebranie Techników

wo-wschodnie.

DYŻURY APTEK.
Drii w dyżurują

apteki:
Sukc. Augtiowsk.- — ul. Kijowska

Nr. 2 (telef. 16 5i,, i'1umkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 ftelef. 3-29) i. Rostkowskie-
go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
go — ul. Wielue 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie = przedrnieściach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Dalsze włączanie abonentów

elektrowni do prądu zmiennego, Za-
rząd miasta przystąpił już do przy-
łączania abonentów prądu stałego
na zmienny. Roboty przyśotowaw-
cze, które trwały w Wilnie od sze-
regu miesięcy, zostały już definityw-
nie ukończone. Na prąd zmienny
przejdą abonenci ul. Mickiewicza na
odcinku od mostu Zwierzynieckiego
do ul. 3 Maja i ulic sąsiednich oraz
cała dzielnica Subocz. Prąd zmien-
ny usprawni we wszystkich tych
dzielnicach funkcjonowanie sieci
elektrycznej,

Sprawa pomocy lekarskiej
bezrobotnym. W związku z wej-

nocy następujące

 
ściem w życie ustawy scaleniowej
bezrobotni stracili prawo korzysta-
nia z porad lekarskich w ubezpie-
czalni społecznej. Tem samem cię-
żar niesienia pomocy bezrobotnym
przerzucony został na opiekę spo-
łeczną, która w związku z tem no-
tuje ostatnio znaczne zwiększenie się
ilości petentów. Należy dodać, że
w sprawie tej magistrat opracowuje
obecnie specjalny projekt, który
kwestję tę ma całkowicie unormo-
wać.

SPRAWY PODATKOWE.
— Składanie zeznań o dochodzie

na 1 maja. Zarządzeniem władz skar-
bowych termin składania zeznań o
dochodzie przesunięty został z,dnia.
1 marca do dnia 1 maja r. b. 5
GBATOOLDBDPUB TD W

Cry już zdopatrzyłeś się
w bony jałmożoicze „Caritasu''?

 
Poiskich odbędzie się dn. 16 b. m.
o godz. 7 w lokalu własnym.
— Zebranie Związku Położnych

odbędzie się dziś o godz. 7 wiecz,
Pogadankę na temat „Jak zachować
zdrowie i młodość” wygłosi p. M.
Cieńska.

— Walne zebranie Tow. Opieki
nad Zwierzętami odbędzie się dnia
10 bm. w wielkiej sali wojewódz-
kiej (Magdaleny 2) o godz. 5 popoł.
Wnioski członków, wymagające u-
chwały walnego zebrania, winne być
złożone zarządowi na 7 dni przed
terminem walnego zebrania,
— Wyjaśnienie. W. związku z po-

danym przez nas wn-rze wczoóraj-
szym komtnikatem Związku mierni-
'czych przysięgłych wyjaśniamy, że
komunikat ten pochodzi z warszaw-
skiej centrali Związku, nie zaś odza-
rządu Koła Wileńskiego, które nic
z tem niema wspólnego. Komunikat
ukazał się w „Przeglądzie Mierni-
czym'' 1—34, ;

DZIENNIK WILENSKI

Wizoraj Arcypasterz czuł się do-
brze. Temperatura była już zupeł-
nie normalna, tętno 96-i samopo-
czucie dobre.

Lekarze nie przewidują żadnych
komplikacyj.

Obecnie Arcypasterz otrzymuje
pożywienie normalne, jakie przewi-

Sprawa nczczenia pamięci I.

stanął p. prezes Świątecki.
Wydział wykonawczy wspomnia-

nego Komitetu na ostatniem posie-
dzeniu omawiał sposoby uczczenia
pamięci zmarłego kapłana.

Najdalej idącym projektem jest
stypendjum dla. jednego z księży na

— Zarząd WiL T-wa Ginekolo-
gicznego na rok 1934 ukonstytuował
się w następującym składzie: prezes
dr. J. Dobrzański, wiceprezes dr. М.
Peirusewiczowa, skarbnik dr. W.
Wysocki, sekretarz dr. M. Bloch,
bibljotekarz dr. K. Lopatto. W skład
Komisji Rewizyjnej weszli: doc. dr.
W. Zaleski, dr. H. Bujwid-Dźwillowa
i dr. J. Romanowski,

OLCZYTY.
— Popularne odczyty niedzielne.

Wzorem lat ubiegłych, Kursy Wie-
czorne im. ,„Komisji Edukacji Naro-
dowej' rozpoczynają popularne od-
czyty niedzielne z historji kultury 1
cywilizacji. W związku z odczytami
odbywać się będą zbiorowe wyciecz-
ki. WI niedzielę dn. 4 bm. zostaną
wygłoszone dwa odczyty: 1) „Teorje
o powstaniu ziemi'* — prof. W, Jan-
kowski; 2) „Pochodzenie i rozwój
pisma" — prof. J. Zaleski. Początek
o godz. 12. Wistęp dla wszystkich
bezpłatny. х
— Z Koła Sióstr Pogotowia Sani-

tarnego P. Cz. Krzyża. Dnia 4 bm. o
godz. 5 odbędzie się odczyt p, dyr.
Wyszyńskiego p. t. „Historja naszej
ziemi”.
— Studjum Muzyczne. Dzisiejszy

odczyt T. Szeligowskiego omówi
niezwykle interesującą formę 19 w.,
a mianowicie poemat symfoniczny,
Oprócz Preludjów Liszta, usłyszymy
Dyla Sowizdrzała Ryszarda Strausa.
Początek konferencji o godz. 6.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— S. K. M. A. „Iuventus Chri-

stiana“. Zarząd „Iuventus Christia-
na' zaprasza swych członków i sym-
patyków na wspólną Mszę Św., któ-
rą odprawi ks. prof. dr. Hlebowicz
dn 4 bm. o godz. 7,30 r. w kaplicy
T-wa „Przysztošė“ (Zarzecze 5-A).
Popołudniu o godz. 6 odbędzie się
zebranie z herbatką (Adres: M. Po-
hulanka 10—2).
— Walne zebranie Akademickie-

go Koła Prawników Stud, U.S.B. od-
będzie się 9 bm. o godz. 7 wiecz. w
sali Śniadeckich.

WYPADKI.
— Podrzutki, W. ciągu stycznia

i lutego w przytułkach dziecinnych
umieszczono przeszło 50 podrziit-
ków pici męskiej i około 30 żeńskiej.
Naiwięcej podrzutków umieszczono
w przytułku Dzieciątka im. Jezus.
— Qiiary ślizgawicy.

śliwych z powodu ślizgawicy. W związku
z powyższem władze administracyjne pole-
ciły policji zwracać baczną uwagę na prze:
strzeganie przez dozorców obowiązku posy-
pywania piaskiem chodników. Za uchybie-
nia w tym kierunku na winnych nakładane
będą dotkliwe kary. 

Stan zdrowia J.E.ks. Arcybiskupa-Metropolity
dziane jest dla chorych po operacji.
W ciągu dnia wczorajszego, po-

'dobnie jak dni poprzednich, wdal- |
szym ciągu w klinice licznie odwie- |
„dzający składali bilety lub wpisy-|

z KRAJU.
Bezzwrotna pożyczka siewna.

Dowiadujemy się, że Wileńszczy- pożyczka siewna w wysokości 982
wali się na specjalną listę. Pozatem.źnie przyznana została bezzwrotna tysięcy złotych.
(aśdębodzi wiele listów z całego!

j
| kraju. |
 

p. ks: Zygmunta Lewickiego. !

ten cel środków, zebrane fundusze,
przeznaczone -zostaną na jakiś celi

. charytatywny. į
Bliższem sprecyzowaniem' pro-:

įtej sprawie odbędzie jeszcze nie-,
jedno posiedzenie,

DOBROCZYNNOŚĆ.
— Panie Miłosierdzia św. Win-

centego a Paulo, pracujące na tere-,
nie miasta Wilna i po jego przed-
mieściach w 24 oddziałach, wyruszą
w niedzielę na „Kaziuka“ na kwestę!
uliczną i lokalową na rzecz biednych:
dzieci, których pod swoją opieką:
mają aż 1280 w 478 rodzinach. Panie|
miłosierdzia wierzą niezłomnie w;
miłosierdzie Wilnian, że w dniu św.!
Kazimierza patrona młodzieży nie!
poskąpią chociażby drobnych ofiar
na biedne dzieci, pomieszczone w
liczbie 179 w trzech ochronach Sto-
warzyszenia. Środki stowarzyszeń
się zmniejszają i kurczą, a biednych
dzieci przybywa; starsze dzieci przy-
odziane przez Panie chodzą do szkół
śdzie się je dożywia, młodsze przy-
tulono w przedszkolach  całodzien-
nych, by matki mogły się oddawać
pracy zarobkowej. Wszyscy pragnie-
my, by nas nie raziły czeredy dzieci
wyśgnanych na ulice, poczekalnie lub
różne przedsionki, to też wszyscy
złóżmy choć drobny datek ofiarnym
kwestarkom Pań Miłosierdzia. Wszel
kie ofiary w naturze lub w gardero-
bie czy obuwiu dziecięcem można
składać na ręce prezeski Rady Cen-
trainej Pań Miłosierdzia p. Zolji
Kościałkowskiej, Bakszta 10, gdzie
się dokona podziału składek między
trzy przedszkola dziecięce.
„— Dzieło M. B. Powołań. W nie-

dzielę dn. 4 b. m. o godz. 8 rano w
kościele św. Jerzego zostanie odpra-
wiona Msza św, dla członków i sym-
patyków Dzieła Matki Boskiej Po-
wołań. Zebranie ząś ogólne odbędzie
się.dopiero w kwietniu, o czem na-
stąpi osobne powiadomienie. 

Smiertelna walka sąsiadów.
Z Brasławia donoszą, iż podczas

zatargu między włościanami we wsi
Milejki pow. brasławskiego niejaki

Jak wiadomo, powstał Komitet dalsze studja zagranicą. Jeżeli jed- , Dąbrowski Juljan uderzył drągiem
Uczczenia Pamięci ś. p. ks. Zygmun- |nak ten projekt okaże się niewy- , żelaznym a następnie nożem wbok;
ta Lewickiego. .Na czele Komitetu | konalny z braku odpowiednich na i głowę sąsiada swego Berezowskie-

go Piotra, który, broniąc się, siekie-
rą zadał kilka ciężkich ciosów na-
pastnikowi, rozbijając mu. głowę,
„wskutek czego Dąbrowski zmarł, —
| Zabójcę policja aresztowała.

liość tajnych gorzelni zmniejsza się.
Na terenie okręgu Izby Skarbo- |

jektu zajmie się Komitet, który w. wej w m. lutym ujawniono około 30
tajnych gorzelni samogonki.

Ilość wykrywanych gorzelni z
każdym miesiącem znacznie się

zmniejsza'i w porównaniu z rokiem
ubiegłym wykazuje około 30 proc.
polptišėnių produkcji samogonu i zli-
| kwidowanych gorzelni,

SBa T ATI kI IUIA INTATIKAT TIT

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8 więcz. Feketego „Pieniądz to nie
wszystko”.
— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę o godz. 4 popoł. „Pieniądz to nie
wszystko”,
— Teatr muzyczny „Luinia“. Dziś w

dalszym ciągu melodyjna operetka Stolza
„bzidzi” po cenach zniżonych.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni“

Jutro na przedstawieniu popołudniowem po
cenach zniżonych ukaże się operetka He-ve
„Nitouche”,
— Poranek dla starszych, dzieci i mło-

dzieży, Jutro o godz. 12.30 świetna ko-
medjo-bajka „Staś - Lotnikiem”. Znakomita
gra zespołu z Wyrwicz- Wichrowskim i melą
trójką dzieci na czele, elektowny balet P.
Goreckiej, piękne kostjumy żywych lalek,
artystyczne dekoracje, wróżą temu pełnemu
humoru widowisku długotrwałe powodzenie.
Ceny miejsc od 25 gr.

, — „Pod Białym Koniem* na przedsta-
wieniu propagandowem. W. poniedziałek
šrara będzie po raz 30-ty operetka Benatz-
kiego „Gospoda pod Białym Koniem”. Ce
ny od 25 gr.
— Teatr Objazdowy — gra komedję H.

Jenkins'a p. t. „Kobieta i szmaragd” — dzić
3 marca w Oszmianie, jutro 4 marca w
Smorgoniach.
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Umowa zbiorowa
w cukiernictwie.

Wczoraj w Inspektoracie Pracy I
odbyła się konferencja dla podpisa-
nia umowy cukier-
nictwie,
W obradach wzięli udział: in-

spektor Pracy 62 Obwodu, przed-
stawiciele Chrześcijańskiego Žwiąz-
ku Zawodowego cukierników i cechu
cukierników.
Na konferencji rozpatrzone zosta-

zbiorowej w

й Na terenie mia-|
sta zanotowano kilka wypadków nieszczę-|

RÓŻNE.
— Zarząd Wileńskiego Okręgu Polskie-

$o Czerwonego Krzyża prosi p. Jozefa
Jasińskiego (syna Wincentego) o podanie
„swego adresu lub zgłoszenie się do kiuia| . Koj 2 2
P. ©. К., Tatarska 5, w godzinach urzędo-| S!€ różniły, a wniektórych punktach: wych. wprowadzały zasadnicze zmiany —

į postanowiono powołać specjalną ko-PACtego kinis jo" B я ё ЁSala de wynalęcia uje jadlegii ” z obu projektów opra

na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.

ły projekty umowy, opracowane: je-
den przez pracodawców, a drugi
przez iobotników.

Ponieważ projekty te znacznie

    

cze jedna konferencja zainteresowa-
nych sfer. 

ei ii:

Zamiejscowi włamywacze
na występach wileńskich.

, Prowadzone dochodzenie w spra- nio na terenie miasta dokonała kil-
wie ostatniego włamania do hur- ku włamań do sklepów spożywczych
;towni tytuniowej przy ul. Niemiec- i solonjalnych, między innemi do
"kiej 5 nie zdołało ujawnić sprawców sklepu Węcewicza przy ul. Mickie-
włamania i istnieje przypuszczenie,
iż hurtownię okradła banda włamy-
iwaczy zamiejscowych, która ostat-

leńskiej.

W tej sprawie odbędzie się ax!

wicza i Zwiedryńskiego przy ul. Wi-

i

— „Pilango“. Najbližszą premjerą te-
IIa muzycznego „Lutnia” będzie ostatnia
nowość sezcnu barwne widowisko w 9
obrazaca „Pilango“ (Niebieski motyl).

POLSKIE RADJO WiLNO,
Sobota, dnia 3 marca.

7,00: Czas. 11,40: Przegl. prasy, 11.50:
Płyty gwiżdżące. 11.57; Czas, 12,05; Ut wo-
ry Haydna (płyty). 12.30: Kom. meteci.
12.33: Muzyka żydowska (płyty). Dzien. poł.
15.10: Kwadr. akademicki. 15,25: Wiad o
eksporcie. 1£,30: Giełda roln. 15.40: Muzy-
ka angielska (piyty). 16.00: Audycja dia
chorych. 16.40: „Istota regjonalizmu* —
odczyt. 17.00: Transm. nabożeństwa z Ka-
plicy w Ostrej Bramie, Po nabożeństwie
kazanie „Ucieczka grzeszników* — wygł.
ks. dr. Rostkowski. 18.00: Reportaż z ży-
cia nauczycielstwa p. t. „U pionierów о-
światy”. 18.20: Lekki koncert z udziałem
Zuli Pogorzelskiej. 19.15: Codz. odc. paw.
19.25: Fragment z „Beniowskiego” — ŚSło-
wackiego. 19.40: Wiad. sport, Wil kom
sport. Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli wybra-
ne'. 20.02: Muzyka lekka. 21.00: Skrzynka
techniczna. 21.20: Koncert. chopinowski
22.00: „Jak wiersz powstaje?" — telį.
22.15: Nowe płyty gramofonowe. Kom
meteor. 23.05—24,00: Muzyka taneczna,

A,
Niedziela, dnia 4 marca,

| 9.00: Czas. Muzyka. 10.00: Nabożeń-
„,słwo. Po nabożeństwie muzyka religijna.
| 11.57: Czas. 12.10: Kom. meteor. 12.15: Po-
ranek muzyczny (Współczesna muzyka
ukraińska). 13.00: Pogad, muzyczna. 14,00.
Audycja dla wszystkich? 15.00: „Przemysł
udcwy a tradycje kaziukowe* — odczyt.
15.20: Reportaż z kiermaszu dorocznego
„Kaziuki”. 16.00: Wesoła audycja dla dzie-
ci. 16,30: Kwadrans skrzypiec (płyty). 16.45:
Kwadraas poetycki. 17.00: „Nasi przyja 'e-
le-zwierzęta” — pogad. 17.15; Koncert mu-
zyki polskiej, 18.00: Słuchowisko, 18.40:
Melorecytacje. 19.15: „O Bazylice Wileń-
skiej” — pogad. 19.30: Radjotygodnik dla
młodzieży. 19.52: Godzina życzeń (płysy).

 

 

| 21.00: Na wesołej lwowskiej fali. 2215:
Sport. 23.00: Kom. meteor. 23.05: Muzyka
taneczna. EŃ

į u:

Losowanie dolarówki,
Główna wygrana 40.000 dol. nr. 0206128.
8.000 dol. nr. 1006068.
3.000 dol. n-ry 1498847 0376493 0583004.
1.000 dol. n-ry 0453866 0563369 1428582

"0200099 1404669.
500 dol. n-ry 0545479 0007118 1016013

1114183 0291602 0434092 0454777 0974103
1112688 0442032.

100 dol. n-ry 1438061 1485674 1138933
| 0005118 0407084 420272 393020 0285080
1225216 1309878 1094499 1276790 730940
49408 714770 1154776 483912 67120 1116406
958329 865457 594179 1301168 1248212 60197
1054707 212506 782236 693216 516335 119114
415689 264662 1203332 809459 926341
1125646 563516, 538063 284616 311940
1224536 476912 1063384 812696 588637
264311 1371748 1394784 64185 175573 422337
219950 563219 1280122 1154133 967284
234232 248521 967919 1010280 162036
1112820 749398 875690 654089 664220 327691
801288 1101571 238078 745599 52212 949500
273906 882555 790281 1175242 368731

| 1488403,

 

nie zawiódł się mistrz ną uczniu,'ne, gdzie niemało poniewierki i.krwawe względem opornych stosuje „nistycznej. Ostatnio pracuje w biu-
Dr. Wacław Odyniec.

Wód balzowickiej elit,
(Szkic psychologiczny)-

IL
Niezachwiana wiara w nieomyl-

ność doktryny, poczucie potrzeby
spalania się w służbie dla idei, nie-
ugięty upór w dążeniu do celu —
stazowią kardynalne rysy struktury
duchowej tych budowniczych i orga-
nizatorów przyszłego raju komuni-

Mołotow bowiem nie jest figurantem
rządzącej elity, nie stanowi elemen- |17 roku życia do jednej z fabryk me- drodze jego eksperymentów

Odzna-|talurgicznych, jako robotnik, nauczył rosyjski, który mówiąctu dekoracyjnego w. partji.
cza się całkowitem oddaniem się na
usługi rewolucji, niesłychaną praco-
witością, olbrzymim talentem orga-
nizacyjnym i niezwykłą umiejętno-,Tu w atmosferze fabrycznej zbudziło jednak nic trwałego stworzyć

krzywdy doznał.  Dostawszy się w

wię czytać i pisać, zapoznał się z
jciężką dolą proletarjusza, zaczął ro-
,zumieć otaczającą rzeczywistość,

„represje, święcie przekonany, że na rze politycznem  partji — tej naj-
' naród wyższej instancji bolszewizmu. W

nawiasem życiu prywatnem nie jest ascetą w
„kocha, w przyszłości do dobrobytu i takiej mierze jak np. Andrejew, nie
' szczęścia dojdzie. Jakkolwiek pierw- 'zdradza żadnych sentymentów, wol-
„szorzęanym jest organizatorem, to ne od zajęć chwile poświęca sztuce

nie plastycznej, na której podobno zna
ścią kierowania ludźmi według kon- się w Andrejewie poczucie krzywdy potrafił, co bowiem zbuduje talent 'się niezgorzej.
sekwentnie przeprowadzonego pla-
nu. Wiele wymagający od wszyst-
kich, najwięcej zaś od siebie same-
$o, niema nawet dlą najbliższych
żadnych względów, pracuje po 16 stycznego, którzy do grupy pierw-

szej, zgodnie z klasyfikacją L. Toł-
stoja, w pewnej mierze dadzą się
zaliczyć. Wrydatnym przedstawicie-|
lem tej kategorji ludzi rewolucji jest;
Mołotow-Skriabin, rdzenny: rosjanin,|
lat z górą 40-tu, przewodniczący ra-|
dy komisarzy ludowych (premier!
ministrów) — postać ze wszechmiar
uwagi godna. Syn subjekta handlo-,
wgo. Po ukończeniu z odznaczeniem|
szkoły średniej wstąpił na politech-|

nikę petersburską, której nie ukoń-'
czył z powodu, że zbytnio się za-
awansował w akcji rewolucyjnej, do
której pchało go, jak pisze K. Sro-
kowski, poczucie nie własnej, lecz“
ogólnej krzywdy socjalnej, poczucie
potrzeby dążenia do sprwiedliwości
społecznej. Za udział w ruchu re-|
wolucyjnym był skazany na więzie-
nie i zesłanie na północ. Z mistrzem
i wodzem poraz pierwszy spotkał się

Mołotow w r. 1917 w Petersburgu.|!
Przenikliwy umysł Lenina trafnie!
zdołał ocenić intelektualne jego
kwalifikacje, śmiałą i bezkompromi-|
sową maturę, i odtąd przy każdej!
sposobności wyróżniał go z pośród
wykonawców swego programu. I

 

godzin dziennie,

któremi udekorowane jest jego
mieszkanie. „Rewolucja wiele wy-
maga od wszystkich bohaterstwa i
ofiar. Wymagając od innych, my,
stojący na szczytach, jeszcze więcej|
powinniśmy wymagać od siebie, po-
winniśmy przykładem innym świe-
ciė“, — takie zdanie przy każdej
okazji zwykł wygłaszać Mołotow 1,
przyznać trzeba, słowa jego nie są
w sprzeczności: z jegoczynami. Rosję
niewątpliwie kocha, lecz kocha po
swojemu, i nie jest wykluczonem, jak
przypuszcza S. Dmitrijewskij, że
weźmie rozbrat z doktryną Marksa
i stanie się patrjotą w lepszym stylu.

Przyjacielem i prawą ręką obec-
nego premjera jest Andrejew, od kil-
ku lat piastujący kolejno wysokie i
odpowiedzialne w czerwonem — рай-
stwie stanowiska. Pochodzi.z bied-
nej rodziny włościańskiej z nad
Wołgi, dzieciństwo miał ponure i
smutne, do lat 12-tu był pastuchem,
poczem trafił na służbę do małomia-
steczkowego szynku, gdzie się zbie-
rały różne męty i odpadki społecz-

|społecznej i deptanej godności, w
duszy jego zrodził się bunt, Dwa

jzśórą lata spędzone wwięzieniu nie
„pozostały bez wpływu na jego roz-
,wó) umysłowy: chciwie pochłaniał

|skromny, ascetyczny niemal tryb plany na przyszłość, szukał linji swe-
życia, jedyne wytchnienie znajdując |go życia. R. 1917 zastał Andrejewa, |gnitarzapodobny.
jw literaturze i hodowli kwiatów, jako zdecydowanego  bols:ewika,

j Urósł on w oczach Lenina z chwilą,
„gdy opanował wszechrosyjski zwią-
,zek pracowników kolejowych i
| skłonił go na stronę bolszewicką,
jtem samem przyśpieszył upadek
rządu histerycznego gaduły Kiereń-
skiego. Dalszą karjera była zapew-
niona. Posuwając się w szybkiem

rachji administracyjnej, piastuje u-
rzędy komisarza inspekcji robotni-
czej, komisarza rolnictwa, generał-

becnej jest jednym z najbardziej

stycznej. Psychikę Andrejewa

złomna wiara w słuszność idei, w

mością i brutalnością przeprowadza
reformę agrarną, w ciągu krótkiego
okresu czasu kolektywizuje północ-
ny Kaukaz, unieszkodliwia krnąbrne
i bogate kozactwo, unicestwia wiej-
skich „kułaków”, w ostatecznym re-
zuliącie bogaty kraj w gospodarczą| ruiuę pograża; w imię tejże wiary

tempie wzwyż na szczeblach hie- |

gubernatora Kaukazu. W chwili o- warzystwie książek i własnych my-; Uczęszcza

ce- : oichują: niewzruszona siła woli i nie-|wych, na którym to terenie dał się jzienia wtrącony. Następnie ścigany

organizatorski, to niebawem fana-| Kliment Woroszyłow, —dzisiej
"tyzm zburzy. Jednakowo wymaga | zy generalissimusSowiecki syn niż-

„jacy od drugich i od siebie „SAMe$O, | szego iunkcjonarjusza kolejowego @„uchodzi za Dia bezinieresow- | pod Fxaterynosiawia, samouk + słu:
mego, żyje nader skromnie, z WY- |piocentowy  proletarjusz. Karjerą

prowadzi nader|ksiąžki, pilnie się uczył, budował glądu bardziej do wychudzonego „swoją wyłączać 60bia sańidniu za:
,proletarjusza niż do wysokiego dy- jwdzięcza, własnym wysiłkom, włas-

: 'nej pracy nad sobą, niespożytym za-

|przewodniezącego©. „sowaarkoi (gobom energi. Jestto silna, wyrzeż:SAL Rukas, «naa pda twardej; pio02 baj m a Ang

niezłomnej woli rewolucyjnej. Syn 22 P AS JE: R
'chłopskiej rodziny łotewskiej, po u-|" DOE POWODA wysokiem Pakończenia szkoły ludowej pomagał ;czuciem obowiązku, strasziiwą od-
ojcu w zajęciach gospodarczych, | WAŚA > WyBórowaną samowiedzą.
(przeważnie pełniąc czynności pastu- *Uż w 7-ym roku życia pracuje Kli-
cha. Skazany wyrokiem sądu wo-j ЕЛЕ М kopalni węgla przy ładowa-
|jenuego za pszynależność dorewo-! „Wózków z. wynagrodzeniem 20
jlucji r. 1905 na bezterminowe cięż- kopiejek dziennie za 10-cio„godzin
|kie więzienie spędził Rudzutak 10/74 Pracę. W 10-ym roku życia służy
(lat w samotnej celi więziennej wto- we dworze jako pastuch, w 12-ym

do 2-klasowej szkółki
„śli, Po obaleniu przez bolszewików|wiejskiej, po ukończeniu której do-czynnych członków partji komuni- |rządu tymczasowego pracował w staje się do fabryki, skąd za udział
(robotniczych związkach  zawodo- |w strajku zostaje usunięty i do wię-

cudzempoznać Leninowi, jako twórca grun- Przez policję wędruje pod
imię której to wiary z całą śwałtow-| townie przemyślanych i krytycznie nazwiskiem po całej Rosji, zapozna-ujętych koncepcji, jako energicznyjąc się z warunkami bytuproletarja-

wykonawca postulatów rewolucyj- |tu, ucząc się z otwartej księgi życia,

dziuł w zagranicznych kongresach
partji, słowem rozwija na wielką
skalę zakrojoną akcję rewolucyjną.
Po ucieczce z wygnania kontynuuje
z właściwą jego naturze zuchwało-
ścią przerwaną robotę komunistycz-
ną, czy to szerząc wśród robotników
doktrynę Lenina, czy też po wybu-

‚ сВч wojny propagandę antywojenną
prowadząc. Rewolucja zastaje Wo-
roszyłowa w południowej Rosji, tu
przez tworzenie gniazd bolszewic-
kich na terenie ośrodków przemy-
'słowych niemałe oddaje Leninowi 'u-
sługi ułatwiając mu dorwanie się do
"władzy. W trwającej zgórą trzy lata
„wojnie domowej Woroszyłow odnaj-
duje, rzeczby można, siebie samego.
Organizuje do walki z białymi party-
zancki oddział robotniczy, wspólnie
z Budiennym tworzy włościańską
armję konną, która doszczętnie roz-
„biją Denikina i Wrangla, która z Ki-
jowa polskie wojska wyrzuca.  Bio-
rąc udział we wszystkich większych
operacjach, jakie w okresie wojny
„domowej były prowadzone, Woro-
szyłow dał się poznać, jako nieprze-
 ciętnej miary wódz-samouk uzbrojo-
ny w inicjatywę i umiejętność wyko-
korzystania ludzkiego materjału. Od
r. 1925 stoi na czele komisarjatu
wojny jednocześnie i wszystkich
bolszewickich sił zbrojnych. Stalin
zdaje sobie sprawę, jaką potęgę w
najbliższem otoczeniu posiada, to też
„wydaje się być prawdopodobnem,
jak utrzymuje S, Dmitrijewskij, že“
pod naciskiem Woroszyłowa dykta-nych wreszcie jako człowiek nieza- |Po zorganizowaniu strajku politycz- tor w wielu razach czyni ustępstwależnych i twardych przekonań. Przez |nego w Ługańsku w r. 1905 zostaje

za nadzwyczajne zdolności orjento- |się spotyka z Leninem. Z polecenia
wania się w sytuacji, głównie za |tego ostatniego jeździ do Finlandji
absolutną wierność ideologji komu- po broń dla robotników, bierze u-

4

ze swego bezkompromisowego w za-| potentatów czerwonych jest ceniony przyjęty do centr. kom. partji, gdzie sadzie radykalizmu.
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Obawy żydowskie.
S i O A i @ | B. Chilinowicz omawia („Mo-| Obecnie dyskusję rozpoczęto na

Dziś narciarskie mistrzostwa szkół, "eri 7 161D) charakter dyskusyjny chłodno” Endecja zmieniła. taktyk.
"w sprawie żydowskiej w Sejmie i | „Teraz jednak endecja rozpoczęła swój

Aleksandrowiczem, wyjaśnia, dlaczego one boleśnie do- atak żydowski „na chłodno, bez żadnego

Kel- tknęły żydów: |podniecenia: Teraz atak poszedł nie w

cie elitę narciarzy szkolnych, wie- mem, Bychowcem, Hanzenem, Pie-' _ «Nam się zdaje, że żadna z rozpraw |kierunku bicia żydów, jak w latach po-

dzieć bowiem trzeba, że poziom mło- niutami z N, Wilejki, Rymszą, który sejmowych w sprawie żydowskiej nie była |przednich, lecz w kierunku pozbawienia

docianych mistrzów jest bardzo wy- zdaje się, że tak samo zresztą jak i, dla nas tak bolesna, jak ostatnia na plenum żydów źródeł utrzymania, w kierunku cał-

soki, przewyższa może on nawet Jagona nie będą mogli brać udziału : Sejmu". |kowitego odsunięcia żydów od ludności

czasami zawodników  kiubowych, w święcie narciarskiem szkół śred- | Poprzednie dyskusje, zwłaszcza |chrześcijańskiej, niedopuszczenia żydów do

których szereg rok. rocznie po skoń- nich. po zaburzeniach studenckich, odby- |związków chrześcijańskich... aby doprowa-

czeniu szkół są zasilane przez tych Tyle o walce indywidualnej. Je-|wały się w podnieceniu Rząd wy- |dzić do tego, że żydzi sami uciekną z Pol-

właśnie, którzy karjerę swoją rozpo- żel: zaś chodzi o zespołowy wynik raźnie zajął stanowisko wrogie wo- ski“

czynają startami w barwach szkol- dwudniowej batalji sportowej, to chyjbec endeków. Żydom one nie sprae| Taki sens miały ostatnie przemó-

nych kół sportowych. |ba w dalszym ciągu nagroda prze-|wieły bólu: |wienia posłów — Bieleckiego i Ry-

Zawody szkolne cieszą się zawsze chodmia zostanie w posiadaniu gimn. „Po pierwsze dlatego, że w napadach barskiego i, niestety, referent pos.

ogromnem powodzeniem. Po pierw- A. Mickiewicza, chociarz narciarze endecji odczuwało się jej słabość, a po dru Miedziński, odpowiedział, że gdyby

sze mamy masowy start zawodni- gimm. Zyg. Augusta, jak również |fie że onenatrafiły na ostrą odpowiedź znalazi się stosowny program, to sa-

ków. P. Sz. Technicznej mogą spłatać wiej |rzadu i przywódców sanacyjnych”. | nacja przystałaby na niego:

Na starcie zgromadzi się dzisiaj ką niespodziankę. ROEEWIENIAZESRZRZO | COOPSA PORZ au

przeszło 150 narciarzy. llość ta jest! Start biegu drużynowego na dy- ekom Miedziński 1 dodał, że sanacja sama

: : › $ i | i i isiaj P i iadoma szkodliwości takiej dużej
k KIAÓWCĄ z «А „ stausie 7 klm. odbędzie się dzisiaj o Ь jest świa

Ga disI AKA goaz. 13 w N. Wilejce. Jutro zaś o; Biegi sztaietowe A. Z, 5 |liczby żydów w Polsce. Jak od tego uwol-
: : Do zamieszczonej wczoraj wiado-| .. . э

Э2 2 МУ |godz. 13 dalszy ciąg zawodów. W] z т 2 ! ż nić się „sposobem kulturalnym"?

ści narciarstwa wileńskiego. mości o mających się odbyć jutro о, "Dilktnia dyakuoja budėsiūya. madą

Teatr miejski (na Pohulance),
„U mety" trzecia część trylogji muzycznej

K. H. Rostworowskiego w 3 akiach z epilogiem.

Nareszcie wielki dramat polski skiem prołesora i tytułem mężatki.

namiarę tragedjigreckiej lub szek- I tu przyuczcieweselnej dokony-

spirowskiej, żywy, aż brutalny wjwa się rozwiązanie tragedji, której

swym realizmie a naskrośwspół- jeoweck powstał przed wielu laty w

czesny i nam bliski. Potężna trylogja |owej nędznej chałupie galicyjskiej ale

której akt pierwszy „Niespodzianka” |też i w mrocznym sklepiku Krakowa.

1ostatni „U mety” przedziwnie za- A.motorem rozwiązania jest jedyny

zębiają się i dopeiniają, podtrzymu-|wś? ód tych ludzi mocny w swej praw

gmach w. jak życie prawdy. |dzie, prostolinijny w swej uczciwości,

jąc miby dwie mocne kolumny bezkompromisowy w caiem swem

Nic z literackiego szablonu, nic z pa- |twardem, jasnem, jak światło dnia

„zabcd ea Trylogja vp a aa z i szwagier Szy-

stworowskiego — to strzęp żyweśo walskiego szofer Zając.
ciała wydarty z życia ludzi nizin spo- I epilog: co za ekspresja drama-

łecznych, których zrozumiałe a gwał tyczna w tym prostym pomyśle klep-

towne iub mozolne wspinanie się na |syary na grobowej kaplicy kościel-

pea ae žwa bytu zał io zet w:

materjalnego nie mogło dokonać się dzące kumoszki, epsydry już za

beż wstrząsów moralnych, w których 'chwilę zalepionej przez nekrolog o

głuchym pomruku tkwił już zarodek świeżym zgonie kogoś z gromady

tragedji. | ludzkiej.
Śledząc myślą w ubiegłym czasie,

Mistrzostwa narciarskie szkół wiuna' między:

wileńskich zgromadzą dzisiaj na star- Pietrowem, Sierdziukowem,

 

 
Dwie rodziny: nędzna aż do wy:| | programie biegi indywidualne > П

czerpania z głodu, chłopska, Szywa- widziane na tejże scenie dwie pierw- Dotychczas asami nartbyli, 0-,? Bosiąg ab 4 Wilejki Mdokodzi. © godz. 11 w = W |od waaysikicho żrap: tydowakich: powatheśo

łów, w zapadłej wiosce galicyjskiej, sze części trylogji i łącząc je z ostat becnie już studenci: Starkiewicz,|soqz. 12 m. 5. Ponarach w biegach sztafetowych, | „„tanowienia się nad sytuacją, aby chociaż
siłami i — w miarępodajemy, że pociąg do Ponar od- 4 poliai

chodzi o godz. 8. Z Ponar zaś o godz. | możności — odeprzeć ewentualne niebez-

16. Narciarze będą więc mogli w| . й 2 $
# 2 | pieczeństwo, grożące ekonomicznemu byto-

Ponarach spędzić na śniegu cały

 

Pimpicki i Pawłowski. Droga do mi-
strzostwa została więc otwarta. Dziś mecz hokejowy drużyn szkol-

Zachodzi pytanie, kto w tym roku; LL Wi

zostanie mistrzem? Kto ze 150 za-| zych Warszawa—- Wilno.

nio widzianym aktem dramatu — po-
sdtbėi

dziw ogarnia nad siłą genjuszu dra-

matycznego Rostworowskiego, nad

której starszego z synów pchngia

nędza za morza dla szukania lepszej

doli, młodszego zaś gorączkowa żą- wi żydów polskich w razie próby rozwiąza-

P
P
L

ZA

dz: nauki i polepszenia bytu rodzi- przedziwną, zwartą, mądrą, konsek- W. sporcie wileńskim odrazu od- dzień.

 

wentną konstrukcją dzieła, nad pro-

stotą wydobywanego efektu scenicz-

nego. A także nad promieniejącym z

dzieła duchem łączącym p:zedziwne-

mi ogniwami jednostkę ludzką z

wiecznemi celami bożemi.

A prócz tego podziwia rię ów nie-

ny pcha, o chłodzie i głodzie, na wyż-
sze studja, a za którym wlecze się
jak klątwa, piętno zbrodni rodziców,
dokonanej w imię.. miłości do dzieci,
jedynego uczucia, jakiego w nich nę-
dza nie wyżarła,

wodników uzyska najlepszy czas?|
W. narciarstwie często bardzo zależy
od przypadku, a zwłaszcza tam gdzie
równe są szanse.

Mojem skromnem zdaniem, to
„walka zasadnicza rozegrać się po-

żyło. Mróz pozwolił zakontraktować
z Warszawy drużynę hokejową szkół

; średnich.
| Drużyna warszawska, będąca re-!

prezentacją szkół średnich stolicy,'

jprzyjeżdża dziś rano do Wilna by

Jeżeli do zawodów sztafetowych

zgłoszą swoje zespoły trzy rywalizu-

jące kiuby jak: A. Z. S., Ognisko i

W K.S., to zawody te powinne udać

się doskonale.
Nadmieniamy przytem, że puhar

1 druga: Cimków vel Cimkiewi-|
czów mizerna para drobnomieszczań-
ska, drepcąca w mroku sklepiku ze
śledziami i mydłem, wygrzebująca się
mozolnie a z zawziętością proletar-

jacką na świecznik dobrobytu, zna-
czenia i stanowiska w świecie, kosz-
tem etyki moralnej, podeptanej ty-
siąc razy szachrajstwem, łapówkami,
paskarstwem, oszustwem i to tak sa-
mo: w imię... miłości dła uwielbianej

zrównany nerw sceniczny tego praw-

dziwie z łaski bożej pisarza, który w

|najwyższy patos tragedji wpleść po-
|trafi kapitalne sceny, typy i typki z

liście szekspirowskim humorem j

np. uczta weselna II-go aktu lub plo-

lteczki starszych panów w cukierni

pod Sukienicami.

į 3 są wszystko wartości niespo- komedjowy zahacza się zazwyczaj

yte,

sylwetce i wewnętrznem ujęciu Lud-

ki wyxazała wczucie się w intencje

autora; przytem warunki do tej spe-

cjalnie postaci posiada doskonałe.

(pierwszej walki
| Warszawa
towarzyskie spotk: ja.

Dziś zestzony Wilaa ma wystą-
a więc drużyna

Cimkiewiczowi p. Wiołłejki coś bra- Szkoły Handlowej, a jutro honoru

kowało mianowicie siły wostatnich, Wina bronić będzie reprezentacja

'scenach; jako par excellence aktor hokejowa szkół, którą ustalił już

pić mistrz szkół,

(55VIT,wieczorem о godz. 17.30 stanąć do
hokejowej.

rozegra u

prot. Wład. Wiro-Kiro.

które sprawiają że utwory ną momentach dramatycznych, Wy-| Reprezentacja Wilna przedstawia

nas dwa

przechodni ufundowany przed 6 laty

przez A. Z. S. był dotychczas zdoby-
ty przez A. Z. S. 2 razy, przez Ogni-
sko 2 razy i raz przez Wi K. S

Zawody narciarskie dla dzieci.

Kierownictwo Sekcji Narciarskiej

mości, iż 11 marca odbędą się spe-

cjalnie zorganizowane dla dzieci do-
roczne zawody narciarskie.

Ogniska K. P. W. podaje do wiado-,

nia sprawy żydowskiej środkami „przyzwo-
itemi“, „kulturalnemi“ i „europejskiemi“.

TTTAUKSINISL IKSNK DA

° у 1 preaumerujcie)
najlepszy | najtańszy polski tygodnik

ilustrowany

__ „istracja Polka“.
|do nabycia we wszystkich kioskach.

Giełda
WARSZAWA (Pat). Przedgiełda. Do-

lary 5,30. Dol. zł, 9,01'/:. Ruble 4,72—4,75.

Czerwońce 1,05. Pożyczka budowlana 41,96 |

Dolarówka 52,75. Inwestycyjna 107 — orjeu-

 

jedynaczki, tonącej w puchach zdo- Rostworowskiego mają żywot trwały borny był p. Łodziński — stary hra- się następująco: bramkarz z gimn. ; ź i- ró + us .

' bytego nareszcie bogactwa. nieprzemijający i że bez różnicy na bją, SSE a 5 szaržy; aoohMieć, sija, Jas i ri AgamedasŠi PasAr Śląska R"

Г 1 Tam, » dziecku wsi, sud wsk: pom ZZM widza | doskonały Radca — p.Neubelta, Ka-  mołowicz, karęzawory Janczes, |mogły odpowiednio do zawodów A WARSZAWA (Pat) Gielda. „Dewey:

| nia się w górę nie spaczył charakteru |— wstrząsają nun . nonikap. Dejunowicz w rozwlekaniu!Raiman Ginter i Czasznicki, fzyśotować się. elgja 123,80 — 124,11 — 123,49. _ Holandja

Franka Szywały choć walka i styś- Wartościowa sztuka bezpośred-| słów alka przejaskrawil. Ko- Mecz niedzielny odbędzie się oi we szereg pierw-ke sė Lg > WRA:

mat zbrodni rodziców osłabiły go w |nio dodatnio odbija się na grze akto-| mizm figury prot. Słupińskiego wy-|również o godz. 17.30. szych miejsc nagrodzony będzie 5284. ów Jk: kabel 5,32—5,35—5,29

5 profesorze Franciszku Szywalskim. |rów. Nic dziwnego. Kładą wtedy w ibornie podkreślił p. Czengery, jak Cieszy nas bardzo, że władze|pjęknemi, a nawet słodkiemi upo- Paryż  34,93—35,02—34,84. Praga 21,99—

Tu, w dziecku miasta, wychowa: |grę duszę. To też cały prawie zespół również p. Madaliński zaakcentował |szkolne przyłożyły swych starań by |minkami. ESosaao

nudę wiejącąod|przyczynić się do pięknie zapowia-DS ES a MW programie przewidziane są trzy, Włochy 45,65—45,77—45,53. Berlin 219,49.
dającej się imprezy sportowej, która

nie dziewczyny w nieustannej adora-
biegi, a mianowicie bieg dziewczy- | Tendencja niejednolita.od naczelnych postaci począwszy,|drobiazgowość i

cji rodzicielskie; byłych sklepikarzy, Włskończywszy na epizodach wykonał|prof. Włoska. Miłą i szczerą Zosią

   

w dobrobycie aż do rozrzutności, czy
ni z niej złą, kłamliwą, zepsutą aż do
szpiku kości, perwersyjną garsonkę,

role swe pierwszorzędnie. Przeżycia|Zającową była p. Sierska; p. Kersen
Szywaty są w 3-ej częšci trylogji naj- jako Leonard odznaczył się piękną

trudniejsze może do uwypuklenia. |francuzczyzną i niemiecczyzną w od-

powinna stać się
spotkaniem Warszawy i

Przebieg meczu ze względu na

tradycyjnem nek i awa biegi chłopców.
Zapisy oraz wszelkie informacje

udziela sekretarjat S. N. Ogniska,

dla której bożyszczem- użycie i
błyszczenie w świecie, na ustach pu-
sty frazes, cześć tylko dla pozorów,

się człowieka już dojrzałego, będące-
Te psychiczne przejścia, załamania|czytywaniu depesz gratulacyjnych.

Wogóle sceny zespołowe były

trudnosć zorjentowania się co do

poziomu sportowego drużyny hoke-

jowej Warszawy zapowiada się nad-|

Jagiellońska 7 — 7,
godz. 10 i od 15 do 16 prócz świąt.

Wpisowe do zawodów 20 gr.

tel. 13-78 do“

Papiery procentowe: Pożyczka inwest:-
cyjna 107,50. Konwersyjna 58. 6 proc, do-

;larowa 68,75—68,88. Dolarówka 52,25—52.75
1 —5240. Stabilizacyjna 56,75—75,50, drobne:

L. Z. ziemskie 52,50—-
52,75. 8 proc. warszawskie 54—53,50—53.75
Tendencia dlo pożyczek i dla listów nie-
jednolita.

58,25. 4 i pół proc.

a lęk jedynie przed skandalem. —,
ltych oto dwoje spotyka się;

pierwsze: sławny już w świecie nau-
kowym prof. Szywalski, oszalały mi-
łością do Ludki Cimkiewiczówny,
aby nie zdradzając przeszłości rodzi-
ców i swej w trudzie pracy fizycz-
nej przepchanej młodości uczynić z
pannicy swą żonę i drugie: wyracho-
wana , której pilno po eska-
padach miłosnych z hrabiczem, nad-
szarpaną reputację osłonić nazwi-

 

 

go na szczytach intelektu, ów lęk pełne realizmu i prawdy.
słabości przed poznaniem prawdy Dla oprawy scenicznej p. Makoj-

wymagają nieprzeciętnego talentu i nika mam zawsze, może aż do znu-

rutyny. P,Tatarkiewicz wybrnął zroli dzenia, słowa pochwały. Ale nie mo-

awie bez zarzutu, zważywszy, że że być inaczej, Wiierne wykonanie

prof. Szywalski nie wydaje mi się le- wnętrza cukierni pod Sukienicami w

żeć w granicach jego uzdolnień. Krakowie, buduar Ludki w swym

Pierwszej klasy był Zając p. Woskow kształcie, barwie i dziwactwie moty-

|skiego: pęd nieskomplikowanej natu- wów ultra modern, powaga rzeczy

|ry człowieka impulsu, nierozumieją- zaświata w fragmencie kaplicy gro-

|cego kompromisu, prostolinijnego aż bowej — wszystko przemyślane było

do brutlności miał w nim świetnego i przestudjowane sumiennie,

przedstawiciela. P. Suchecka w linji Pilawa. 
 

 

 

zwyczaj interesująco.

 
do 16.

 

 

4% TEATR - KINO DZIŚ. Parter ulg. 54 gr, — Balken 35 gr. DZIŚ: ASKA ‚>аUEI DANISUN IAKTS DACT EDI TEVA INIT ж į

» Film pad filmami DAWNIEJ Z WINNIC CESARSKICH APANAŻY |||] AKUSZERKI—В | PRACA |

ROZMANÓŻU |„STRACONY EXPRES''|, ww “|Nr. Cena AKUSZERKA
43 BORDO KRYMSKIE 3.75 SZUKAM POSADY

SALA MIEJSKA A Film, który esły świat przyjął z zzzt ` czerwone stołowa $MI aŁOWSKA| pomocnika gospodarzte-

Ostrowicka 5 SCENIE; «DZWONEK NIE DZWONI» w 1 akcie. 65 KEK 3.75 przeprowadziła się | go lub gajowego. UL

Nad program: A t I 6 i 9 ajD 2 275 na ul, Orzeszkowej 3—12 Piwna 7 m. 25. 514 -2

Fenomenalny faenowidz-telepata KAAMATQI GTIGO. (óg Mickiewicza) T
deser. bar. słodkie tamże gabinet kosmetycz In

restAAA *—|| sy. stawa mars szaleje posag, dd nid:
a i i wą” kie U6 sly zdjąć 16>

+1: " lszym, najbard ‚ |Й в5  MUSKAT LIWADJA Perła Krymu 4.25 PoE ZP.4 $o, może się zająć -а

Najrozkoszniejsza i iljana dnia taškais venos: deseń. pelne, slodkie #7. WZP.4R83 modniie domem ua
gwiazda OLY sze sytuacje wspaniełym flmie WINA KAUKASKIE 0,7 itr. rych, dobrzeznająca ku-

MOJE MARZENIE TO TY" U RIESLNG ABRAU EU EE OE SZ.
ty
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Akcje: Bank Polski 78,50—77,50 — bez

kuponu. Lilpop 11,60—11,80. Starachowice
10,60—10,75. — Tendencja mocniejsza.

Dolar w obr. pryw. 5,30.
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