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NOTARJUSZ w WILNIE
zmarł dnia 12 marca 1934 r.

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Zygmun-
towska 20 do kościoła Sw. Jakóba odbędzie się w
dniu 13 marca o godz. 5 p. p. Nabożeństwo żałob-
ne w tymże kościele 14 marca o godz. 10 rano, po-
grzeb na cmentarzu po-Bernardyńskim tegoż 14-go
marca o godz. 5 po poł.

0 tych smutnych obrzędach podaje do wia-
domości

RADA NOTARJALNA w WILNIE.

      
  

   

   

  
  

KN ZZIZZECNZZZ

My i oijni.
20 Litwinów władze nasze zwolniły z aresztu.

Jak się dowiadujemy, władze pol- 2 osoby w powiecie święciańskim,
skie zarządziiy zwolnienie areszto- jedna w mieście Wilnie i jedna w
wanych przed niedawnym czasem powiecie wileńsko-trockim. (Pat).
Litwinów. Pozostaną w więzieniach'

Amnestja w Litwie nie objęła wszystkich skazanych
Polaków.

WILNO (Pat). Z Rygi donoszą: miast nie objęła ona osób ukaranych
Dowiadujemy się z Kowna, že amne- |z tego samego tytułu deportacją.
sija, jaką uchwalił niedawno rząd| Z tej racji kilka osób pozostaje w
litewski, zastosowana została ostat-| dalszym ciąśu na wygnaniu, zdała
nie wzgłędem Polakėw, skazanych| od sweżo miejsca zamieszkania, bez

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniera | przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 60,
zagranicą 8 zł.

za wiersz milim. przed tekstem i w tekście (6 łamowe) 85 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem pe 23 gr. Ogłoszenie
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 23 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie rmientane.
Terminy

Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

 

Dookoła afery Stawiskiego.
OFIARA CZY SPOLNIK STAWISKIEGO?

PARYŻ (Pat). Z Nancy donoszą, irs. Mimo że kupno tych bonów na-
że przewodniczący tamtejszej kasy stąpiłc z wiedzą rady administracyj-
ubezpieczeń społecznych Villemin nej kasy, odpowiedzialność za tę
podał się do dymisji. Powodemustą- tranzakcję rada zrzuciła obecnie
pienia był iakt zakupienia przez wyłącznie na Villemina.
niego bonów bayońskich za 1.000.000|

ZWŁOKI RADCY PRINCE'A EKSHUMOWANO.

PARYŻ (Pat). Zniecierpliwienie lejowym i uznanych za zwłoki radcy
opinji publicznej w sprawie niewy- Prince'a. Dziennik, podając tę
krycia dotychczas morderców radcy, wzmiankę, zaznacza, że ponowna
Prince'a osiąśnnęło punkt kulmina-'autopsja zwłok Prince'a, która ma
cyjny. Dziś „Libertć* zamieszcza nastąpić w dniu jutrzejszym, wyjaśni
anonimową korespondencję, wktó- zagadkę w sposób ostateczny. W
rej autor twierdzi, że popełniono!dniu dzisiejszym zwłoki radcy Prin-
cmyłkę przy rozpoznawaniu zwłok,|ce'a ekshumowano i przetransporto-
znalezionych pod Dijon na torze ko- wano do Paryza,

w związku z nauczaniem prywat-
nem ma areszt lub grzywnę. Nato-

swobody ruchu i bez środków do
życia.

Akcja antypolska w Litwie nie ustaje.

WILNO (Pat). Donoszą z Kowna,
że natężenie wrogości antypolskiej
w Litwie nie maleje, Drakońska cen-
zura uniemożliwia prasie polskiej in-
iormowanie о bolączkach życia.
Usuwa się w kościołach resztki na-

rządku jest wybijanie szyb w do-
mach polskich działaczów i polskich
instytucyj na prowincji. Zapomocą
plakatów, rozlepianych w polskich
miejscowościach szowinistyczne
czynniki grożą pogromem polskiej

PARYŻ (Pat). W celu ułatwie-
mia postępowania parlamentarnym
komisjem ślećczym, grupa deputo-
wanych ma zgłosić wniosek 6 zawie-
szenie nietylkošci dia wszystkich
bez wyjątku parlamentarzystów na

ZAWiESZENIE NIETYKALNOŚCI POSELSKIEJ.

okres ieryj wielkanocnych. Chodzi
o uniknięcie zwołania nadzwyczaj-
nych sesyj parlamentu podczas wiel-
kanocy, gdyby zaszła potrzeba znie-
sienia immunitetu а poszczegól-
nych posłów.

    

"Od Administracji. listów francuskich |
ludności itd. 

 

 
   
    

  
  
    

   
  

| Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM 4
MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-

raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15 Marca 1934 r.

 

    

 

bożeństw w języku polskim. Na po-

Nowe przedstawicielstwo
narodowe w Litwie.

RYGA (Pat). Prasa kowieńska przed następswami konfliktu z Niem
napada na Woldemarasa za wydru- cami i ostro krytykuje ostatnie za-

Program Soc
PARYŻ (Pat). W. czasie dzisiej-

szych obrad rady naczelnej partji
socjalistycznej SSIO dyskutowano
nad sprawą stworzenia wspólnego
frontu robotniczego przeciwko {а-
szyzmowi. W) czasie dyskusji prze-
mawiali m. in. znani socjaliści Ży-
romski, Blum i Vincent Auriel. W

akcji defenzywnej przeciwko grož-
bom faszyzmu wymaga:

1) koordynacji wysiłków i koope-
racji organizacyj klasy robotniczej,

2) jedności akcji wszystkich ele-
mentów proletarjackich,

3) skupienia w ogólnej partji
wszystkich elementów pragnących

==н kowanie prio niegow hitlerowskiej rządzenia litewskie na terenie kłaj-| rezultacie przyjęto rezolucję, która|swobód republikańskich przeciwko
„Preussische ane artykułu skie-'pedzkim, Niektėre dzienniki doma- postanawia, że partja SSIO powinna| faszyzmowi. A

z rowanego przeciwko polityce zagra- |gają się wytoc::enia Woldemarasowi pa ć й Ę ; я я "
Pogłoski 0 zmianach w rządzie. ie obókneco: rzad okdanax: rowie ów aatyiełctwiwe: аНАЫ stale zajmować opozycyjne stano Powyższą deklarację przyjęto Е

1Islefonem od wlasnego korespondenta.)

WARSZAWA. W poniedziatex w poludnie obiegła Warszawą pogło-
ska, że w najbliższych dniach a nawet godzinach nastąpią radykalne
zmiany w rządzie. Do późnego wieczora pogłoska ta nie sprawdziła się,
jakkolwiek zamieszkały w gmachu prezydjum Rady ministrów premjer
Jędrzejewicz już podobno polecił pakowanie swych rzeczy.

Wersje te powstały zapewne w związku z konferencją, która odbyła
się w sobotę w Belwederze. W„konferencji tej wzięli udział pp. Prystor,
min. spraw wewn. Pieracki i gen. Sosnkowski. W tym czasie był tam
także p. Prezydent.

Mówi się, iż największe szanse na premjera ma minister spraw za-
granicznych Beck.

Ponieważ po p. Wróblewskim stanowisko prezesa Banku Polskiego
ma objąć od kwietnia p. Zawadzki, przeto nastąpiłaby też siłą rzeczy
zmiana w ministerstwie skarbu.

Taksamo przewidywane jest ustąpienie ministra
niecznikofa—Kiukowskiego.

Kto miałby objąć powyższe resorty—niewiadomo.
Przyśpieszenie zmian w składzie rządu wiąże się podobno z  blis-

kim juź bardzo wyjazdem J. Piłsudskiego zagranicę. Niewiadomo wszakże
jeszcze dokąd zamierzony jest wyjazd.

Wczoraj mówiono nietylko o Egipcie
Krymie.

rolnictwa, Nako-

lub Sycylji, lecz nawet o

Projekt konstytucji w Senacie.
(1elefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Projekt „konstytucji” uchwalony przez B. B. w Sej-
mie został przekazany o godz. 2-ej po poł. Senatowi. W projekcie wpro-
wadzono szereg zmian stylistycznych.

W związku z przesłaniem projektu do Senatu w kołach sanacyjnych,
blisko stojących rządu, obiegają pogłoski, że dla uchwalenia ustawy kon-
stytucyjnej, statutu Legjonu zasłużonych, ordynacji wyborczej it. p.
zwołana będzie sesja nadzwyczajna parlamentu w ciągu miesięcy let-
nich. Jesienią nastąpiłoby rozwiązanie Sejmu i rozpisanie nowych wy-
borów. й

Koniec sesji pariamentu.
(Teieionem od wlasnego korespondeuta.j

WARSZAWA. Dziś odbędzie się ostatnie posiedzenie Sejmu. Na
porządku dziennym m. in. poprawki do budzetu, zaproponowane przez

Senat, oraz ustawa o peinomocnictwach.
W czwartek ma się odbyć ostatnie posiedzenie Senatu,

sesja parlameniu będzie zamknięta,

Uspokojenie na rynkach walutowych.

WARSZAWA (Pat). Po kiiku- wszechne uspokojenie, jednak tru-

tygodniowych wahaniach i wybitnej dno przewidzieć, jak długo ono po-

poczem

ras ostrzega w tym artykuleLitwęność.

Wyszło szydło z worka,
Niemiecka krew Woldemarasa odezwała się.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą: specjalna komisja, na której czele
Prasa kowieńska podaje, że w li- stanie prezes rady państwa Szilin-
tewskich kołach rządowych rozwa- gas. Nowe litewskie przedstawiciel-
żany jest obecnie projekt utworze- stwo narodowe utworzone ma być
nia przedstawicielstwa narodowego,na zasadach korporacyjnych, przy-
które zastępowałoby nieistniejący czem brany będzie również pod u-
parlament. „Rytas” pisze, że opra- wagę cenzus naukowy przyszłych
cowaniem zasad organizacyjnych no- | członków przedstawiclelstwa. Wy-
wego przedstawicielstwa zajmie się bory odbyć się mają już w jesieni rb.

Estonja wobec pretensji litewskich
do Wilna.

„Liet. Aidas“ Nr. 56 donosi: Pis-
mo estońskie „Piewaleht“, rczwaža-
jąc sprawę związku bałtyckiego i

|wiłe bezpieczeństwo. Zdaniem „Pie-
waleht“, Litwa mogłaby osiągnąć
modus vivendi z Niemcami i Polską,

wisko w stosunku do rządu jedności
narodowej, daiej domaga się rezo-
lucja rozwiązania izby deputowa-
„nych, reformy wyborczej, opartej na
proporcjonalnem głosowaniu i pro-
klamuje konieczność kontynuowania
walki o władzę. Francja musi wy-
brać, głosi rezolucja, między sła-
szyzmowanym kapitalizmem a so-
cjalizmem. Obecny kryzys ekono-
miczny powinien się zakończyć ob-
jęciem władzy przez socjalistów.  Rada postanawia, że zorganizowanie

PARYŻ. (Pat). Wiczoraj rozpo-
częła obrady naczelna rada partji
socjalistycznej S$, S. 1. O. przy udzia-
le około 100 delegatów poszczegól-
nych federacyj departamentalnych.|
W czasie obrad ujawniła się tenden- |
cja stworzenia wspólnego irontu ro-|

|
!

znaczenia Litwy w tym związku,
oświadcza, że ustabilizowanie sto-
sunków pomiędzy Polską a Niemca-
mi i Sowietami może być dia państw
bałtyckich jedynie korzystne. Zda-
niem „Paewaleht', należałoby prze-
dewszystkiem zwrócić uwagę na Li-
twę, która zpowodu konfliktów wi-
leńskiego i kłajpedzkiego ma ostre
zatargi z Polską i Niemcami. Zda-
niem „Paewaleht”, interesy państw
bałtyckich wymagają szukania roz-
strzygnięcia tych kwestyj, by za-
pewnić Europie Wschodniej całko-

 

Sytuacja 0 Hiszpanji staje się Grožną.
PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-

szą, że sytuacja w Hiszpanii jest w
d. c. bardzo naprężona. Wczoraj
krążyły pogłoski, że z powodu zam-
knięcia narodowej koniederacji pra-
cy oraz kilku organizacyj robotni-

idąc za przykładem deklaracji pol-|botniczego partji socjalistycznej i!
sko-niemieckiej, t. zn., odkładając
ostateczne rozstrzygnięcie istotnych
problemów na pewien czas. „Pie-
waleht” z uznaniem wita litewskie
tendencje w kierunku zbliżenia z
Łotwą i Estonją, stawia jednak wa-
runek, by jednocześnie wyjaśniono
sytuację z Polską i Niemcami. я

Rzecz znamienna, že wiadomošė
powyžszą podaje dla swoich czytel-
ników urzędowa litewska „Liet.
Aidas“.

PARYŻ. (Pat). Nauniwersytecie |
iw Tuluzie doszło do zaburzeń z po-|
wodu przemówienia jednego z profe-
sorów na zebianiu antyfaszystow-
skiem. Rektor uniwersytetu nie do-

Wi ostatnim (marcowym) numerze

„Fornightby Review“ znajdujemy cie|
kawy artykuł, zawierający szereg|

 
PARYŻ (Pat). Według doniesień ten dziennik i odrazu palili. Władze

z Madrytu, ukazał się dziennik, zdecydowały się zarządzić sprze-
który się nazywa „Hoja Oficia de|daż dziennika w lokalach rządo-
Lunes*, Kolportaż tego dziennika | wych, jak w gmachu m-stwa spraw
natrafił na wiele trudności. Strajku- |wewn., ratuszu oraz siedzibach ko-

jący zecerzy odbierali kolporterom misarjatów policji.

3.752 głosami przeciwko 75 głosom,
oddanym za skrajnym wnioskiem
socjalisty Benoita, który domagał
się m. in. zwołania specjalnego kon-
śresu i wysłania delegacji do Mo-
skwy, celem omówienia z kierowni-
kami trzeciej międzynarodówki wa-
runków ułożenia akcji robotniczej
we Francji.
Obrady rady naczelnej zostały za-

kończone ucnawałą, że najbliższy
kongres SSIO odbędzie się w Tulu-
zie w dniach 20—24 maja rb.

Socjaliści francuscy łączą się
z komunistami.

komunistycznej. Część delegatów
domagała się natychmiastowego zwó
łania nadzwyczajnego kongresu, któ-
rego celem byłoby doprowadzenie
do wzajemnej fuzji powyższych par-
tyj. Obrady rady naczelnej trwają w
dalszym ciągu.

SNS

ZABURZENIA STUBENCKIE w TULUZIE
puścił do maniłestacyj w uczelni.
Nieco później na ulicach miasta do-
szło do kilku uiarczek, w czasie któ-

rych wielu studentów zostało zranio-
nych.

Auglik o Francji.
spostrzeżeń nad stanem obecnym
Francji. P. Philipp Carr, autor arty-
kułu, przypisuje znaczenie przeło-
mowe sprawie Stawiskiego; ‚

„Dlaczego skandal ten poruszył ludzi,

którzy w innym wypadku pozostaliby obo-

jętni? Ponieważ sprawa ta ujawniła demo-

ralizujący wpływ i przekupstwem spowodo-

wany nacisk na takie ośrodki w sądowej i

administracyjnej maszynie, które uważąno

za całkiem zabezpieczone od podobnego

nacisku”.

Autor zadaje pytanie, czy w o0*
becnych nastrojach są pewne objawy
dążenia do ustroju antyparlamentar-

nerwowości zapanowała od paru trwa. Będzie ono zależeć a czych będzie proklamowany strajk nego? Zdaniem jego:

dni na europejskich rynkach waluto- |wszystkiem od posunięć amerykań- ‚ iš : „Pierwszym odruchem było naturalne

wych tendencja wybitnie spokojna. | skich w dziedzinie walutowej jak generalny. W. nocy tym OBO Broń dia faszystów hiszpańskich. wystąpienie przeciwko parlamentowi lub

WWahania kursów są zupełnie nie-|również
znaczne, |funta. .

Dolar ustabilizował się w grani-|
cach kursu wyznaczonego przez u-

| stawę amerykańską, a raczej w oko-
licy górnego punktu złota.

Funt ostatnio również nie wyka-
zuje większych wahań, oscylując w
stosunku do dolara w okolicy pary-
tetu 5,08 dolarów za 1 iunt, w sto-
sunku zaś do frs. ir. w okolicy 77,15
do 77,20 za 1 funt.

Lir włoski, aczkolwiek wciąż
dość słaby, nie wykazuje jednak
większych wahań i notowany jest w
Paryżu po kursie 130,40 do 130,50,
|w Warszawie zaś po kursie 45,50 do
| 45,60.

Ruch złota między krajami euro-
pejskiemi, spowodowany końcowym

spadkiem walut do dawnego pary- |soliniego, członków rządu i przed-
tetu złotego, również ustał, Ogólnie| stawicieli władz.
stwierdzić mozna, że nastąpiło po-!,-«» . „*

od posunięć angielskiego

I iiaA ZĘNY ECO

— Iagroda literacka "M
KRAKOW (Pat.) Nagroda literac-

ka m. Krakowa przyznana została
po raz pierwszy za rok 1934 widniu
12-111 2 pisarzom, mianowicie Józe-
fowi Aleksandrowi Galuszce za poe-
zje pod tytułem „Cienie orłów” о-
taz Michałowi Rusinkowi za po-
wieść „Burza nad brukiem”.

Egzotyczni goście.
RZYM (Pat.) Z San Remo przy-

byli król i królowa Sjamu, witani na
dworcu przez następcę tronu, Mus- 

ściom zaprzeczono. Jednak mimo te
zaprzeczenia strajk ogarnął dziś
wszystkie zakłady drukarskie.
Madrycie nie wyszło anijedno pis-
mo. Została zaprowadzona cenzura,
zarówno wewnętrzna jak i wiado-
mości wysyłanych zagranicę, Prem-
jer Lerroux oświadczył dziennika-
rzom, że rząd przygotowany jest na
wszelkiego rodzaju ewentualnościi
za wszełką cenę będzie bronił kon-
styucji oraz że zapewni krajowi
spokój Wedlug iniormacyj, jakie
nadeszły do Paryża drogą okólną,
Hiszpanja stoi w przededniu wojny
domowej. Z optymistyczną dekla-
racją rządu stoi w sprzeczności istot- |
my słan rzeczy.
dniach należy oczekiwać wybuchu
walk partyjnych.

Rozpowszechniajcie

 

 bony jałmużnicze „Caritasu“.

W|że parowiec Laroche przeładował|stów w Kadyksie i Sewilli. Policja

W najbliższych |

 

PARYZ. Pat. Z Madrytu donoszą, |Broń przeznaczona była dla faszy-.

na pełnem morzu na jeden ze stat- |portowa w Kadyksie przedsięwzięła

ków hiszpańskich wielki transport |wszelkie kroki, by nie dopuścić te-

broni, pochodzący z  Hamburga.|go transportu na ląd hiszpański.

PAKT BAŁKAŃSKI.
BIAŁOGRÓD (Pat). W. czasie ale i całego świata, ponieważ zagra-

dyskusji nad budżetem ministerstważa on konsolidacji pokojowej, akto

spraw zagr. dłuższe przemówienie o dąży do restauracji, chce sprowadzić

jugosłowiańskiej polityce zagranicz- nieszczęście na narody. Jugosławia

nej wygłosił minister Jewticz. M.in. |nie ugięła się przed monarchją au-

zaznaczył, że pakt bałkański, nawet stro-węgierską, nie ugnie się tem

bez Albanji i Bułgarji, mawielkie |samem przed jej zmorą. Problem au-

|znaczenie, gdyż jest pierwszym i je- strjacki nie może być rozwiązany

 
|dynym paktem na Bałkanach, mają- jedynie by zadowolić interesy tego

jcym na celu zabezpieczenie trwałe- czy innego mocarstwa, zagadnienie
igo pokoju i bezpieczeństwa w tejjto musi być rozwiązane z punktu

części Europy. !
przewiduje charakter zobowiązań  Projekt 1ACE|wiłebęja trwałego pokoju, jak to

Habsbur$ów powinien zwrócić uwa-
gę opinii nietylko jugosłowiańskiej|międzynarodowych.

raczej przeciwko uprawnieniom posłów w

obecnej formie. Nie należy jednak zbyt

pośpiesznie wysnuwać wniosku, że jest w
tem dążenie do autokracji.

Jeszcze głębszy jest odruch moralny.

Cechą charakterystyczną francuskiego spo-

łeczeństwa jest skrajna tolerancja dla ludz-

kich słabości, lecz jednocześnie nagła i bru-

talna reakcja. To są podstawowe cechy

publicznego i prywatnego życia Francji.

We Francji środki zaradcze choroby

przychodzą zawsze w ostatniej chwili. Są

one zawsze bardzo drastyczne, lecz rzadko

kiedy zawodzą. Najbardziej popularne o-
becnie we Francji powiedzenie — to „prze-
cięcie wrzodu”.

Kiedy demok*acja francuska przeżywa

taki nastrój, ogląda się za moralnem  kie-

rownictwem. Za starszym mężem stanu.

Tak było w r. 1871 z Thiersem, Tak było w
r. 1917 z Clemenceau. Taką rolę odegrał w
r. 1926 Poincarć, Dziś miejsce ich zajął

Doumergue“,

   



 

.

Koniec sezonu.
Zimowy sezon polityczny ma sięj

już ku końcow.. Wi tygodniu bieżą-

cym odbędzie się zapewne jedno

jeszcze posiedzenie Sejmu, a najwy-

żej dwa i nastąpi zamknięcie sesji.

Jak zwykle w tym okresie od
paru już lat, przychodzą ustalone

zwyczajem wydarzenia: Rząd składa
wniosek o udzielenie pełnomocnictw
do wydawania dekretów Prezydenta

Rzeczypospolitej z mocą ustawy, w

tym samym mniej więcej czasie za-

czynają się szerzyć pogłoski o zmia-

nie „warty“, to jest o gruntownych

zmianach w rządzie, wreszcie w tym

też okresie odbywają się narady by-

łych premjerów rządów pomajowych

z udziałem Prezydenta i J. Piłsud-

skiego.
Podobnie jak w latach ubiegłych

ciała prawodawcze, a raczej prorzą-

dowa ich większość uchwala rządo-

wi nieograniczone pełnomocnictwa.

Konstytucja przewiduje tego rodzaju

akty ustawodawcze parlamentu, po-

legające na przelaniu części swoich

uprawnień władzy wykonawczej.

Ale ogranicza je do wypadków na-

głych, kiedy niema czasu lub możno-
ści zwołanią Sejmu i Senatu. Ani
rząd, ani Blok Bezpartyjny nie liczą

się z tem ograniczeniem. Rząd uza-

sadnia potrzebę posiadania pełno-

mocnictw stanem ogólnym kraju, sy-

tuacją gospodarczą, lub czemś po-

dobnem. Posłuszna większosć godzi

się na to milcząco i milcząco uchwa-

la ustawę. A potem wypadki idą

zwyczajną koleją.

Powódź dekretów z mocą ustawy

zalewa kraj dosłownie w przededniu
ustawowego terminu otwarcia sesji

parlamentu. Wiedy właśnie dopiero

wchodzi w grę czynnik, przewidzia-

ny przez konstytucję, mianowicie

nagłość. Ale też wtedy okazuje się,

jak pośpiesznie niektóre dekrety są

redagowane. Jest to czasem tandet-
ka, którą nieustannie trzeba popra-

wiać i odnawiać (nowelizować). Lecz

dość o dekretach.
W roku bieżącym mniej, niż w la-

tach poprzednich budzi zaintereso-

wanie zmiana „warty”. Mniej też

jest na ten temat pogłosek. Przy-

zwyczailiśmy się do tego, a zresztą

na widownię nie wypływają nowe

jakieś nazwiska. Pogłoski wymienia-

ją przeważnie ludzi już pełniących

kiedyś „wartę', a więc znanych ze

swych uzdolnień i usposobień.
Pewien zamęt w czasowym biegu

rzeczy wywołała uchwalona w Sej-

mie przez Blok Bezpartyjny nowa

„konstytucja”. Spoczywa ona nara-

zie w biurku marszałka Sejmu i to

budzi zrozumiażą sensację. Wystar-

czyło ją po pamiętnym dniu 26

stycznia przesłać do Senatu i mogła

-była w ciągu kilku dni stać się no-

wem prawem zasadniczem państwa.
W Senacie Blok Bezp. mógł ją prze-

prowadzić bez żadnych trudności,

gdyż posiadą tam potrzebną kwalifi-

kowaną większość dwóch trzecich

głosów. Dlaczego to się nie stało?

Ani marszałek Sejmu, ani biuro
sejmowe nie są tak zawaleni pracą,

ażeby w ciągu półtora miesiąca nie

mieli czasu na dokonanie zwykłej

czynności urzędowej, wymagającej

conajwyżej paru godzin czasu. Bez

urzędowego przesłania projektu

ustawy z jednej Izby do drugiej Se-

nat nie może się nim zajmować.

Nic dziwnego, że budzi to zain-

teresowanie i wywołuje rozmaite

pogłoski. Senat ma dwa terminy

przy załatwianiu przesłanego doń z

„Sejmu projektu: miesiąc na zapo-

wiedź zmian, jakich chce dokonać, i

drugi miesiąc na dokonanie i odesła-

nie do Sejmu swych poprawek. To

też, gdyby nawet chodziło jedynie o

odroczenie terminu uchwalenia

przez Senat projektu konstytucji,

mógłby on być już tam przesłany,

gdyż przed upływem tych dwóch

miesięcy sesja zimowa i tak byłaby

Jedyny cenzus.
Rozwijający się coraz  potężinej

ruch młodych obozu narodowego
przystąpił ostatnio do wydawania
nowego czasopisma tygodniowego,|
a mianowicie „Wiielkiej Polski”.
Dotychczas ukazały się 2 numery

W4aśnie w numerze drugim znajdu-
jemy ciekawy artykuł wstępny, po-
święcony sprawie walki o nowego
człowieka.

Autor artykułu wychodzi z zało-
żenia, iż nowe czasy wymagają prze-
dewszystkiem ludzi o silnych cha-
rakterach, którzy za podstawę swej
działalności przyjmą zasadę  bez-
względnej walki o dobro narodu.

„O realizację, wprowadzenie w czyn

tych podstaw w życie narodu walczyć mu-

simy bezwzględnie. Jak zwykle reformy

zaczynać trzeba zawsze od siebie, a więc

w tym wypadku od naszych szeregów. Mu-

simy wyniszczyć pośród nas człowieka „po-

śledniego gatunku”, warchoła, burzyciela i

niszczyciela. Mus'my wychować nowy typ

przywódcy, a raczej wyszukać, tych któ-

rzy sie nimi urodzili. Musi tu obowiązywać

zasada która decydować będzie i w pań-

stwie narodowem z całą bezwzględnością o

kwalifikacjach ludzi. Nie będzie to świa-

dectwo, cenzus majątku, urodzenia czy wy-

kształcenia nawel, może to być tylko cen-

zus charakteru.
A takiego dyplomu nikt nikomu z gó-

ry nie jest w możności wystawić. Na to

jest tylko jeden sposób streszczający się w

zasadzie: „A po czynach ich, poznacie je”.

Domagajcie się więc od ludzi prawdziwie

wielkodusznych czynów, abyście ich mogii

poznać.”

Rewolucja moralna,

Zmarły niedawno król Belgji, Al-
bert, w przededniu swej śmierci na
czytanej przez siebie książce, której
tytuł brzmi: „La Revolution neces-
saire' napisał słowa: „des esprits et
des ames', To znaczy — rewolucja
umysłów i dusz.

Słowa te nasunęły prof. Rybar-
skiemu ciekawe uwagi, które wy-
kłada w artykule wstępnym „Gźze”
ty Warszawskiej.

„Na tle rozkładu gospodarczego coraz

wyraźniej występuje konieczność moralne-

go przeobrażenia. Im bardziej ktoś się
wgłębia we współczesne zagadnienia i trud-

ności gospodarcze, tem silniej musi odczu-

wać potrzebę wysunięcia na czoło duchow-

nych i moralnych pierwiastków życia zbio-

rowego.

Narodom potrzeba wielkich idej, zdol-

nych wydobyć z nich twórcze siły. Życie z

dnia na dzień staje się coraz cięższe. Trze-

ba idej, któreby wniosły porządek w chaos

współczesnego życia. Wiele dawnych form

tego życia stracił» swój urok. Ale gdy na

miejsce dawnych instytucyj wchodzi gwałt

, fizyczny, gdy przymus staje się głównem na-

rzędziem regulowania wewnętrznych  sto-

|sunków narodu, to można podkopać i zruj-
|nować dziedzictwo przeszłości, ale niczego

trwałego się nie stworzy.

Kryzys moralny doby dzisiejszej
zredukował pojęcia moralne do wą-
skiej stery prywatnego życia, od-
dzielając od moralności prawo, poli-
tykę i gospodarstwo. To też w dal-
szych swych wywodach dowodzi
prof. Rybarski konieczności spro-
wadzenia zasad moralnych jak do
życia gospodarczego, tak przede-
wszystkiem do polityki.

W: szczeżólności do tej ostatniej.
„Bardzo często uważa się politykę za

coś, co dość dalekiem jest od moralności.

W polityce widzi się przedewszystkiem śrę
interesów. Ale są interesyi interesy. Wiel-

kie i małe, ogólne iasobisfe, doraźne i od-

wieczne, W polityce zarówno przejawia się

pogoń za osobistą korzyścią, jak i działal-
ność ludzi, którzy dla celów politycznych
poświęcają swoje osobiste korzyści. A gdy

polityka staje się doraźnym interesem, idea,
przekonanie — przedmiotem handlu, wów-

czas przychodzi rozkład moralny. Wyraża

się on także i w obojętności na wielkie za-

gadnienia życia zbiorowego, w tak zwanej

„apolityczności”, бга bardzo często, jest

objawem oportunizmu i geszefciarstwa. A

zasadą, że w polityce każdy środek jest do-

bry, że wszystkiego można dokorać przy-
musem, prowadzi do upowszechnienia obłu-

dy, do podwójnej moralności.

Trzeba nam rewolucji moralnej. Wiel-

kie ideje narodowe muszą podnieść poziom
zbiorowego życia, tchnąć w nie nowego du-
cha, stworzyć z prawa, polityki i gospodar-

stwa jedną całość moralną”.

 

|nieczność przystosowania

DZIENNIK WILEŃSKI

Ż prasy.
O twórcze umysły.

Również na temat przeobrażeń
duchowych w świecie pisze „Kurjer
Poznański”,

Autor artykułu zwraca uwagę na
szybkość tych przeobrażeń i ko-

do nich
życia polskiego.

„lm szybsze jest tempo wielkich prze-

obrażeń w świecie, tem większy musi być

wysiłek polskiej myśli narodowej. Koniecz-

ne to, byśmy nie pozostali w tyle za innemi

narodami, szczegcinie za temi, które, po-

tęgując własną energję narodową i budząc

u siebie narodowy entuzjazm, spekulują na

bezwład i przygnębienie u nas. Konieczne

niemniej z tej przyczyny, że polska myśl na-

rodowa nie może czołgać się bezkrytycznie

za obcemi prądami i niewolniczo naślado-

wać cudzych wzorów, lecz musi wierna po-

zostać sobie, własnej istocie duchowej,

własnej narodowej tradycji, umiejąc ją łą-

czyć i uzgadniać z najświeższemi postulata-

mi ogólnemi doby dzisiejszej i z tem, co ju-

tro się zrodzi.”

Dotyczy to nietylko dziedziny
społeczno-politycznej, ale może jesz-
cze bardziej życia kulturalno-ducho-
wego. Й

„Pamiętać bowiem należy, że rzadko

który naród znajduje się w takiem położe-

niu geogralicznem, jak polski, i wskutek te-

go tak, jak on, narażony jest na oddziały-

obcych prądów myšlo-

wych. Dlatego przeoranie gleby polskiej

duszy zbiorowej polską myślą narodową

musi być bardzo głębokie i bardzo wszech-

stronne.“

Orka ta wymaga
ści silnych, umysłów
szerokich horyzontów.

„Polskiej myśli narodowej toruje dro-
śę potężna i przewidująca umysłowość Ro-

mana Dmowskiego. Towarzyszy jej szereg

wybitnych pisarzy narodowych 0 różnym

zakresie zainteresowania i pracy. Wyłania-

ją się też indywidualności z młodszego po-

kolenia.

Dobro, przyszłość ruchu narodowego,

wymaga, by pokolenie młodsze dało mu

możliwie wiele umysłów twórczych. Winno

to być największą ambicją, młodych, by

pozytywnym wysiłkiem duchowym rozsze-

rzać i wzwyż dźwigać gmach ideologji naro-

dowej. Warunkiem tego oczywiście zdoby-

cie głębokiej wiedzy i wytworzenie w so-

bie umiłowania wielkich rzeczy, z których

następnie rodzi się wielki czyn duchowy.”

Nadmierne krążenie myśli w kolei

spraw codziennych, chociażby  nie-
mi były kwestje polityczne, ale te z
szarzyzny tarć i walk o szczegóły,
zmieniające się z doby na dobę, to
nie jest zadanie dla młodych serc,
dusz i temperamentów.

wanie skrajnych

indywidualno-
twórczych i

wyjałowienie, zamarcie. Myśl * młodych

musi iść szlakiem bardziej górnym, znajdu-

jącym się we właściwem oddaleniu od

spraw przyziemnych, nieraz targających

nerwy, wypaczających charaktery,  zatru-

wających je pierwiastkami życiowego roz-

goryczenia i negacji.

Ten górny szlak da ruchowi narodowe-

mu umysły świeże, twórcze, mocne, bujne,

a moralnie i duchowo zrównoważone.”

Optymizm
Dr. Thon porusza stosunki w Niem

czech („Hajnt” z 2 b. m.) i wskazuje,
że zbliża się upadek Hitlera, Ten u-
padek dostrzega się w objawie jako-
by utożsamiona przez wielu Niemr
ców Hitlera z bóstwem. Ten objaw
zapowiada „początek końca”:

„Hitler, jako nowe bóstwo i Hitler, ja-

ko nowa religja — to jest pomysł chorobli-

wy. Wiecznie chorym, wiecznie zaczadzo-

nym, jak to jest obecnie z narodem nie-

mieckim, naród mie może pozostać. Im bar-

dziej Hitler staje się bóstwem, tem bardziej
staje się on śmiertelnym". #

Ten fakt, że zaczyna się ,„począ-

cy dla żydów w Polsce: Niemcy nie

żydowskim na sanację i nie będzie

wzmagała się judofobja endecji. A
teraz, zanim tego „końca' niema,

jest źle w Polsce:
„Endecja nie podniosłaby tak wysoko

głowy, gdyby nie narodził się w Niemczech

hitleryzm. A judoiobja nie ogranicza się do

jej szeregów, lecz sięga dalej”...

Judofobja ogarnęła sanację. Pos.

Miedziński, mówiąc w dn. 12 u. m, w

Sejmie o „europejskim* sposobie

„W tem kolisku grozi. im.gstyśnięcie/|

tek końca” jest bardzo pocieszają-|

będą wpływały w kierunku przeciw-|

LKLI A ATITI T D ILI I DO TI I

Minister przemysłu i handlu w
drodze rozporządzenia, które ukaza-
ło się w n-rze 19 „Dz. Ustaw”, unor-
mował ordynację wyborczą do izb
rzemieślniczych, opierając się na
rozporządzeniu Prezydenta  Rzplitej
o izbach rzemieślniczych i ich związ-
ku (Dz. U. Nr. 85 zr. 1933).

Obwody wyborcze w okręgu izby
obejmować będą obszar jednego do
ośmiu powiatów, w Warszawie — o
1 do 9 komisarjatów policyjnych.
Podział ilości radców izby oraz ich
|zastępców zależeć będzie od liczeb-
"ności zakładów rzemieślniczych w
|danym obwodzie. llość obwodów,
ich granic, ilosć mandatów radzie-
ckich i ich zasiępców па obwód o-
kreśla statut, miejsca zaś głosowania
— właściwy wojewoda.

IWybory radców i ich zastępców
przeprowadzane są listami kandy-
datów, reprezentujących zawodowe
interesy rzemiosła w kolejności naj-
„większej liczby przedstawicieli po-
„szczególnych rodzajów wykonywa-
'nego rzemiosła, Ustala te rzeczy wo:
„jewódzka władza przemysłowa na
podstawie rejestrów kart rzemieślni-
czych i obwieszcza w „Dzien. Woje-
wodzkich“.

Rozporządzenie określa dalej
kwestję sporządzenia list wybor-
czych, wykładania ich do przejrze-
nia, składania reklamacyj i rozstrzy-
gania przez obwodowe komisje wy-
borcze, odwoływania się od tych de-
cyzyj do głównej komisji wyborczej.

Listy kandydatów na radców izby
i zastępców „winny być zgłaszane z
każdego obwodu pisemnie na ręce
przewodniczącego głównej komisji
wyborczej nie później, niż 30-go dnia
przed terminem wyborów. Kandyda-

 

zgodą kandydata, wyrażona w pi-
semnej. deklaracji i doręczona prze-
wodniczącemu głównej komisji wy-
borczej nie pćźniej, niż 22-go dnia
przed terminem wyborów.

Zgłoszenie powinno być podpisa-
ne conajmniej przez 150 wyborców
ze wszystkich rodzajów rzemiosła(!),
wykonywanych we właściwym ob-
wodzie wyborczym.

W swoim czasie donosiliśmy o oder-

osób, która założyła nowe stronnictwo p. n.
„Zjednoczenie Chrześcijańsko - Społeczne".
Oczywiście była to secesja dla wywołania
rozłamu w organizacji Ch. D. i stworzenia

jeszcze jednej grupki sanacyjnej. Że nie

będzie to coś samodzielnego i trwałego,

nie ulega wątpliwości.
Podobno również w Wilnie są robione

próby stworzenia czegoś podobnego. Są-

dzimy, iż eksperyment taki nie znajdzie w
Wilnie podatnego gruntu i będzie należy-

cie oceniony. 
dr. Thona.
rozwiązania zagadnienia żydowskie-
go, musiał mieć na myśli przykład
|Niemiec. Po zawarciu z Niemcami
| paktu o nieagresji sanacja występuje
jz projektami, które nie znajdują już
uznanią u żydów:

„Jest faktem prawie, że od czasu, jak

zawarto z Hitlerem traktat, nadchodzą róż-

ne projekty, które w istocie nie są pocie-

szające”.

į Europa, októrej
, Miedziński, to Niemcy:

„W. istocie wychodzi na to, że poczy-

| namy zapożyczać w Polsce Europę — w Eu-

| ropie środkowej '..

Jednak żydzi nie powinni smucić
się:

| „Hitler, jako zwyczajny

stanowisku kancle.za Rzeszy, stanowi naj-

' większe niebezj 'eczeństwo dla świata,

' szczególnie dla nas. Natomiast jeżeli on sta-

"je się duchem pragermańskiego boga, nie

jest już om tak szkodliwy, bowiem dostrze-

| ga się wyraźnie początek końca".

Tak sobie medytował dr. Thon w
święto Purim, kiedy to religja moj-

'žeszowa makazuje swym wyznaw-
com być dobre; myśli.

!
i

! mówił poseł

człowiek na

4

tura może być zgłoszona tylko za;

waniu się od Chrześc. Demokracji śrupy|

Wybory do Izb Rzemieślniczych |
według nowych przepisów.

Przewodniczący głównej komisji
wyborczej bada, czy zgłoszone listy

„odpowiadają przepisom, o brakach—

zawiądamia mężów zaufania po-

'szczególnych ist i o ile wskazane

braki i wady w ciągu 5 dni od dnia!
zawiadomienia nie zostaną usunięte,
główna komisja wyborcza stwierdza
nieważność zgłoszonej listy.

Prócz głównej komisji i obwodo-
d|wych mogą działać i miejscowe, o ile

miejsc głosowania w danym obwo-
dzie wyborczym jest więcej, niż
jedną. 2

Rozporządzenie w dalszych arty-
kułach normuje technikę głosowania
i związane są z tem liczne kwestje

formalne,
W szczególności przewiduje, iż

każdy uprawniony do głosowania
może wnieść przed główną komisję
wyborczą do władzy przemysłowej
wojewódzkiej zarzuty przeciwko
ważności wyborów w ciągu 14 dni
od ogłoszenia ich wyniku w „Dzien.
Wojew." Decyzja tej władzy jest
ostateczna. W razie unieważnienia
wyboru poszczególnego radcy—wstę
puje w jego miejsce zastępca.

Po uprawomocnieniu się wybo-
rów — władza przemysłowa woje-
wódzka wystawia dla każdego z wy-
„branych radców i zastępców list
„wierzytelny, podpisany przez woje-
| wi

 
Wszelkie wydatki, połączone z

przeprowadzeniem wyborów, — ро-
krywa się z funduszów izby.

SAARBRUECKEN (Pat). We-
dług dziennika „Freiheit“, prowa-
dzona przez prasę narodowo-socja-
styczną w zagłębiu Saary akcja
werbunkowa wśród czytelników na
rzecz wstępowania do t. zw. frontu
niemieckiego, jest próbą przeprowa-
dzenia w sposób jawny plebiscytu w
sprawie przyłączenia zagłębia do
Rzeszy. W ten sposób narodowi so-
cjaliści dążą do zaszachowania wła-
ściwego plebiscytu, zorganizowane-
$0 przez Ligę Narodów na całym
obszarze zagłębia Saary. Powstało
już szereg lokali wyborczych i roz-
|poczęto propagandę przy pomocy
plakatów i domokrążnych agitato-

 

«szczery» Krok.
Katolicka Ag. Prasowa komuni-

kuje: „Podawaliśmy miedawno za
agencją „Iskra' informację, że przed
stawiciele „Legjonu Młodych* pod-
czas pobytu swego w Budapeszcie
udali się do miejscowego Ks. Nuncju
sza, by mu się przedstawić i prosić
o błogosławieństwo dla swej pracy.

| - Wyraziliśmy wtedy wątpliwość,
,czy powyższy krok „Legjonu Mło-
'dych' jest szczery.

Niedługo czekaliśmy na odpo-
wiedź. Po powrocie przedstawicieli
„Legjonu Młodych* z Budapesztu
ukazał się marcowy numer organu
tej organizacji „Ruch młodolegjono-
wy”. W piśmie tem znajdujemy aż
trzy artykuły, będące jednym ste-
kiem napaści : obelg na Kościół, pa-
pieży i duszpasterstwo, a nawet szy-

derstw z religjj Podobnych wystą-
pień nie powstydziłby się i „Bezboż-
nik'* moskiewski.

Zestawiając ze sobą te dwa fakty
— wizytę u ks. Nuncjusza i zaraz po-
tem wstrętną rapaść na Kościół —
pragniemy jednocześnie podkreślić
wartość duchową i ideową organiza-

„sji „Legjonu Miodych“,
I

| Choroba
Kostka - Biernackiego.
Z Brześcia nad Bugiem donoszą,

że wojewoda poleski Kostek-Bier-
nacki poważnie choruje na raka w
żołądku. Niedawno temu spędził on
2 miesiące na południu, gdzie się le-
czył, obecnie zaś po 2 tygodniowem
urzędowaniu znowu wyjechał na ku-

rację.

 

AST EATITK SRO ZDAN O ii OW BOR LDTSTDS

Propaganda hitlerowska
w Zagłębiu Saary.

rów. Wszyscy wzbraniający się od
zgłaszania swego przystąpienia do
frontu niemieckiego, piętnowani są
przez narodowych socjalistów jako
zdrajcy, którzy w razie przyłączenia
terytorium zagłębia Saary do Rze-
szy będą wyjęci z pod opieki
prawa.

Propagandowa działalność naro-
dowych socjalistów zwróciła
uwagę komisji rządzącej zagłębia
Saary oraz czynników: paryskich,
londyńskich i genewskich. Prasa nie-
zależna w zagłębiu Saary protestuje
przeciwko wykonywaniu w ten spo-
sób presji przez narodowych socjali-
stów na ludność. 

| W WĄLCE © DOBRE OBYCZAJE.
l
+, PARYŻ. (Pat). W Paryżu odbyło
„się zebranie organizacji Croix de Feu
(która po złożeniu hołdu poległym w
dniu 6 lutego zapowiedziała, że kon-
tynuować będzie nadal akcję, mają-
cą na celu naprawę obyczajów w

i parlamencie oraz sądownictwie i ad-

WIEDEN (Pat.) Kanclerz Dollfus
wyjechał dziś o godzinie 22 pacią-
giem pośpiesznym do Rzymu. Ze

PARYŻ. (Pet), „Matin” donosi z
Rzymu, że pierwsze rozmowy pre-
mjera węgierskiego i kanclerza
Dollfussa z Mussolinim odbędą się
prawdopodobnie w środę. W Rzymie
bawią już eksperci ekonomiczni
trzech państw, którzy rozpatrują
szczegóły techniczne spotkania, ce-
lem omówienia i ustalenia mewych
kontyngentów wymiennych pomię-
dzy Włochami, Austrją i Węgrami.
W. grę wchodzą takie produkty, jak
zboże, kukurydza i bydło ze strony
węgierskiej, oraz drzewo i produkty
przemysłowe austrjackie i włoskie.

Mają być również zbadane taryfy
;kolejowe oraz perspektywy wyko-
rzystania portów w Trieście i Fiume.

Nadewszystko jednak — pisze
korespondent — trzeba widzieć w

„Urząd kancierski WIEDEŃ (Pat). Austrjacki urząd
kanclerski stanowczo zaprzecza do-
niesieniom niektórych dzienników

 

LICYTACJA «MAJĄTKU» WITOSA.

'ministracji. Croix de Feu dążyć po
zatem będzie do ustalenia w odro-
,dzonej ojczyźnie ostatecznego poko-
ju, zapewniającego bezpieczeństwo,

| zarówno pod względem wewnę-
trznym, jak i zewnętrznym.

Podróż Dolifussa do Rzymu.
względu na niepomyślne warunki
atmosferyczne został zamiar jego
wyjazdu samolotem zaniechany. 

Przyjaźń austro - węgiersko - włoska.
konferencji rzymskiej potwierdzenie
pod względem politycznym przyjaźni
trzech państw — Austrji, Węgier i
|Włoch. Uroczyste przyjęcie, jakie
Rzym zamierza zgotować swym
|gościom, ma wykazać wobec całej
|turopy węzły, łączące te trzy pań-
stwa oraz ich, zdecydowaną wolę
dokonania wspólnemi siłami rozbu-
dowy gospodarczej krajów naddunaj-
skich.

Korespondent zaznacza, że w Rzy-
mie liczą na to, iż Francja potrafi
wywrzeć należyty wpływ na Małą
Ententę w kierunku właściwego zro-
zumienia i interpretacji rozmów
rzymskich, Również w Niemczech
strona włoska poczyniła kroki w
celu uzyskania od Berlina zapew-
nień pojednawczych.

Austrji zaprzecza.
'zagranicznych, jakoby było ustalone,
że w Rzymie odbędzie się spotkanie
między kanclerzem Dollfussem a wi-
'cekanclerzem von Papenem. Tak
'samo nieprawdziwe są wiadomości o
j konferencji legitymistycznej, mającej

niezrozumiałych posunięć muszą,

niestety, rodzić się pogłoski, które

„może nawet rzadko zgodne są z rze-

„czywistością. I to bodaj jest jedną z
charakterystycznych cech tragizmu

naszego życia politycznego.

W związku z konferencją byłych

zamknięta. Projekt więc leżałby so-
bie w Senacie spokojnie aż do na-

stępnej sesji zwyczajnej (terminy nie

biegną w czasie przerwy), albo nad-

zwyczajnej, zwołanej specjalnie dla prer:, rów rządów pomajowych tłu-

uchwalenia konstytucji. Ta właśnie |cze się po prasie pogłoska, iż pro-

okoliczność, iż — mimomożliwości |jekt p. Cara ma być zaniechany.

naturalnego odsunięcia chwili osta-! Nie skłonni jesteśmy lemu wierzyć.

tecznego uchwalenia projektu —nie | Zapewne ulegnie poważnym  zmia-

został on odrazu przesłany do Sena-, 10m, ale trzon jego, podstawa i za-

tu, była przedmiotem szczególnie Sadnicza treść pozostaną. Że zmie-
drastycznych pogłosek. |nią się jakieś szczegóły, to miema

Nie jest to wcale „podglądanie znaczenia. A jeśli się nie zmienią,

przez dziurkę od klucza” czyichś to także nie będzie miało znaczenia.

prywatnych spraw, jak pragnie za-! Pozostaje więc tylko kwestja,

rzucać prasie opozycyjnej część pra- kiedy projekt nowej konstytucji bę-

Sy sanacyjnej, lecz następstwo inte- dzie ostatecznie uchwalony. Jest,

resowania się sprawami publicznemi zdaje się, pewne, iż nie w sesii obec-

 do rządu, w miesiącach letnich ma

być zwołana nadzwyczajna sesja

parlamentarna. Przedmiotem obrad

ma być wyłącznie konstyucja, statut

legionu zasłużonych, wreszcie nowa

ordynacja wyborcza. Po tej sesji na-

stąpiłoby rozwiązanie Sejmu i Se-

natu i nowe wybory.

Czyli, jak z powyższego wynika,

sesja obecna parlamentu byłaby jego

ostatnią sesją zwyczajną.

Wiszystko bodaj za tem przema-

wia.

Artykuł powyższy napisany został jesz-

cze przed otrzymaniem późnym wieczorem

informacji o przesłaniu projektu konsty-

tucji z Sejmu do Senatu. Jakkolwiek w

związku z tym iaktem mogłyby nastąpić

jakieś nieoczekiwane wydarzenia, naprz.

uchwalenie przez Senat ustawy jeszcze w

sesji bieżącej, to jednak nie przewiduje

tego nawet prasa bliska sanacji. To też

pogłoska o nadzwyczajnej sesji w ciągu

  pierwszorzędnej wagi. W. atmosfe-,nej. Według ostatniej wersji, jaka

rze zaskoczeń, tajemniczych narad, pochodzi rzekomo z kół zbliżonych

 
lata ma sporo cech prawdopodobieństwa.

„Piast zamieszcza wywiad z cór- mrukliwie spoglądali na komornika,

ką W. Witosa na temat licytacji w gdy ten wsadził to na dorożkę (nikt

Wierzchosławicach w gospodarstwie mu nie pomagał) i pojechał z tem do

jej ojca na pokrycie kosztówproce-, Tarnowa. Wj Tarnowie wyznaczono

su brzeskiego.
Oświadczyła ona, że licytacja w

(Wierzchosławicach miała się odbyć
17 lutego, Na koszta procesu, wyno-

szące 2.020 zł. zajął komornik w do-

mu W. Witosa dwie szafy, dwie szał
ki nocne, jeden zegar, lustro, biur-

ko, maszynę do szycia, wózek do

wyjazdu — oceniając łącznie war-

tość tycz rzeczy na 248 zł. Ponieważ

jednak wszystkie te rzeczy prócz

biurka, są własnością bądź córki p.

Witosa, bądź jego żony, przeto obie

wniosły skargę o wyłączenie tych

rzeczy, na co sąd się zgodził i zawie-

sił postępowanie egzekucyjne po zło

żeniu kaucji aż do czasu rozprawy

sądowej.
— A cóż z biurkiem, zapytał

współpracownik „Piasta”.
— Biurko chciał komornik na

miejscu sprzedać 17 lutego, lecz na

licytację nie przyszedł nikt, Chłopi 

na to biurko licytację na 1 marca.
Licytacja się odbyła.
— No... i
— I biurko kupił żyd.
—Było tam prócz tego trzy oso-

Iby, które chciały wziąć biurko. Lecz
żyd... (tu skireślił cenzor kiika słów
z wywiadu) ..windował cenę wciąż

tak, że osoby te muciały odstąpić od
licytacji, śdyż za biurko to warto-
ści faktycznie najwyżej 15 zł — żyd
zapłacił 35 zł.
— A reszta rzeczy?
— Są jeszcze u matki
Ponieważ różne wieści chodziły

na temat pola, domu Wfitosa i na-
rzędzi rolniczych Wfiitosa, wysłannik

"| „Piasta“ zapytał p. Misiową:
— A jak się przedstawia sprawa

z gruntem?
— Jest tam 18 morgów ziemi i

zabudowania. Co z tem zrobią—nie

wiem. Gorzej jest natomiast z Do- 

się odbyć w Rzymie, Na' zjeździe
į kawalerėw maltańskich w ficzbie
około 3.000 urzędników z różnych
państw, wśród innych znajdą się tak-
że oczywiście 1 legitymiści.

tabicie emigranta włoskiego.
PARYŻ (Pat.) Dziś na bulwarze

sebastopolskim nieznany osobnik za-
strzelił emigranta włoskiego, adwo-
kata Franco Clerici, członka zarządu
socjalistycznej partji włoskiej. Do-
tychczas nie zdołano ustalić tła mor-
derstwa.

'

memi Ludowym, gdyż tam właśnie:
$dzie dawniej mieściło się Kółko;
gdzie ojciec pracował — dziś rozsiad
ła się sanacja — komisarz..,
— Czy pani matka — bardzo

przygnębiona tem wszystkiem?
— Ej, przyzwyczajona do różno*

ści. 

już|
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kupców i handlarzy, trudniących się

KRONIKA.
Konferencja samorządowa w sprawie

pomocy siewnej ludnośc
W dniu wczorajszym pod prze-

wodnictwem p. wojewody wileń-
skiego odbyła się konferencja prze-
wodniczących oraz kierowników
biur wydziałów powiatowych woje-
wództwa wilenskiego.

Konferencja poświęcona była
omówieniu wyiącznie spraw związa-
nych z koniecznością przyjścia z po-
mocą siewną  rolnictwu terenów,
które tej pomocy potrzebują oraz
omówieniu technicznych sposobów
przyśpieszenia akcji niesienia po-
mocy w naturze dla ludności tere-
now, gdzie klęska głodu najbardziej
się uwidacznia.
W związku z tem została szcze-

gółowo opracowana. akcja organi-
zacji pomocy siewnej, nasion i sa-
dzeniaków dla każdego powiatu od-
dzielnie. Akcja ta będzie miała cha-
rakter odpłatny w formie pozosta-
wionej do uznania powiatowych

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pomorze, Wileńskie i Poiesie —

początkowo  chmurno, miejscami
mglisto lub drobny opad, potem
stopniowo polepszenie się stanu po-
gody. Ciepley Słabe lub umiarko-
wane wiatry wschodnie lub połu-
dniowo-wschodnie. Pozostałe dziel-
nice — po raanej mgle lub chmur-
nym stanie nieba  rozpogodzenie.
Cieplej. Słabe lub umiarkowane
wiatry z kierunków południowych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telef.

2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr. 29 i
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie па przedmieściach, prócz|
Śnipiszek.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE,
— Jubileusz ustanowienia sa-

kramentów Eucharystji | Kapłań-
stwa. Ojciec święty wyraził życze:
nie, by pod koniec roku jubileu-
szowego urządzono w całym świe-
cie katolickim publiczne adoracje
Najświętszego Sakramentu na po-
dziękowanie Zbawicielowi Świata za
ustanowienie Sakramentów Eucha-
rystji i Kapłaństwa.

ldąc za tą myślą, J.E. ks. Ar-
cybis« up—Metropolita wileński za-
rządził, by we czwartek, 15 marca,
od godz. 4 do 5 po poł. odbyła się
w kościele šw. Jana godzinna ado-
racja Przenajświętszego Sakramentu
całego duchowieństwa wileńskiego.
Po za Wilnem adoracja kapłańska
ma się odbyć tegOż dnia w kościo-
łach, gdzie przynajmniej kilku ka-
płanów zebrać się może. lnni ka-
płani odbędą w swoim kościele pry-
watną adorację.
W niedzielę zaś, 18 marca roku

bież, po sumie, przed uroczyście
wystawionym Sakramentem odbę-
dzie się adoracja wiernych.

Kazanie tej niedzieli zostanie wy-
głoszone na temat znaczenia Sa-
kramentów Eucharystji i Kapłań-
stwa.
— Nabożeństwo na intencję J.E. na”. Drugim prelegentem będzie zna-

ks. Arcybiskupa Jatbrzykowskiego.
Wczoraj zrana odbyło się w kaplicy|
Ostrobramskiej uroczyste nabożeń-
stwo na intencję szybkiego powrotu
do zdrowia J. E. ks. Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego.
Celebrował je o godz, 8 zrana J.E.

ks. Biskup-Sutragan Kazimierz Mi-
chalkiewicz, który wygłosił przemó-
wienie okolicznościowe, wzywając
wiernych do zanoszenia modłów o
rychłe- wyzdrowienie naszego Arcy-
pasterza.

W, nabożeństwie tem wierni wzięli
liczny udział.
Mimo niesprzyjających warunków

atmosterycznych tłumy ludności
przybyły do Ostrej Bramy. Wierni
zajęli całą kaplicę, schody, prowa-
dzące z kaplicy na ulicę, oraz usta-
wili się na ulicy.
Te liczne tłumy najlepiej świadczą

jak wielką miłością ludność wileńska
otacza osobę naszego Arcypasterza.

SPRAWY MIEJSKIE.

— Roboty kanalizacyjno-wodo-
ciągowe przy ul. Wiłkomierskiej.
W' okresie letnim zarząd miasta
Wilna przeprowadzi roboty kanali-
zacyjno-wodociągowe przy ul. Wii-
komierskiej. Posesje ulicy tej zosta-
ną skanalizowane, zaś niektóre mie-

szkania otrzyn:ają wodę.
— Na kolonje letnie. W b. r. za-

rząd miasta Wilna projektuje wysła-
nie na kolonje letnie około 700 dzie-
ci w dwóch turnusach. Na kolonie
letnie wysyłane będą dzieci ze szkół
powszechnych niezamożnych rodzi-
ców, pochodzących z Wilna.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
—4jobostrzenie nadzoru nad

handłem w niedzielę i święta.
niedzielę i święta najbardziej

kwitnie handal w dzielnicy żydow-
kiej Wilna. Władze administracyjne
wydały organom policyjnym ostre
tarządzenia spisywania protokulėw
| pociągania do odpowiedzialności

handlem w święta i niedziele.;
Pozatem w niedzielę i święta na

miasto będą wydelegowani funkcjo-
rjusze P. P. celem pilnowania, by

związków samorządowych, a więc
albo w naturze, albo w gotówce,
albo w odrobieniu.

Co do akcji niesienia pomocy
głodującej ludności poszczególnych
|powiatów, to ustalono, że do dnia 1
įkwieinia rb. wszystkie zaintereso-
Lao samorządy terytorjalne otrzy-
mają odpowiednią ilość zboża i mą-
ki, które całkowicie pokrywają za-
|potrzebowanie i dadzą możność
| głodującej ludności normalnego prze-
|trwania aż do nowych zbiorów.
| Akcja ta zostanie przeprowa-
dzona wyłącznie w sposób odpłatny
przez obowiązek odrobienia war-
tości otrzymanej pomocy w ziarnie
lub mące przy pracach drogowych
na drogach państwowych lub samo-
rządowych lub też innych pracach
inwestycyjnych według planu, który
szczegółowo «na konferencji został
ułożony.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Posiedzenie Wiieńsk. T-wa

Lekarsk. wspólne z Wil. T.wem
Otolaryngologicznem odbędzie się
14 b. m. o godz. 8ej wiecz. w sali
wykładowej kliniki chorób wewnętrz-
nych na Antokolu. Ma porządku
dziennym: 1) Prof. Dr. A. Janusz
kiewicz — Pekazy wybranych przy
padków z Kliniki Chor. Wewaętrz-
nych. 2) Pokazy chorych i prepara-
rów z Kliniki Oto-Laryngologicznej.
3) Br. Z. Okołow-Hryncewiczowa —
Zapelenie nerwu wzrokowego poza-
galkowego. 4) Dr. N. Wołkowyski—
Powikłania oczoedołowo - oczne w
przebiegu zapalenia zatok bocznych
nosa.

 

DZIENNIK WILEŃSKI +

niec rzemieślniczy Stranniciwa Narodowego.
W. niedzielę o godz. 12.30 w sali madzili w swych rękach hurtowe i

przy ul. Orzeszkowej odbył się wiec składy obuwia, przekracza wszelkie!
rzemieślniczy zwołany przez Sekcję pojęcie. Szewc, pracujący 10 godzin|

i. Rzemieślniczą przy Stronnictwie Na- | dziennie zarabia przeciętnie od 15!
|rodowem.

Wiec wzbudził wielkie zaintere-
sowanie wśród
leńskich, tak że
sala, ale i przyległe pokoje nie mo-
gły pomieścić zgromadzonych.

Przewodniczył na wiecu Mistrz
Cechu Zegarmistrzów p. W. Andru- |wi polskiemu w rychłą poprawę
kowicz. Za stoiem prezydjalnym za-
siedli Starsi Cechu, oraz prezes Str.
Narodowego poseł. profesor Wacław
Komarnicki.

Pierwszy przemawiał p. senator
Władysław Dobrzyński, który w ob-
szernym releracie dowiódł, że sana-
cyjna większość w Sejmie i Senacie
o ile występuje w obronie spraw go-
spodarczych, to popiera głównie u-
padający dziś 1 nie mający widoków
na przyszłość wielki przemysł, a
drobnego rzemieślnika traktuje po
macoszemu. Klub Narodowy, wy:
stępujący w obronie rzemieśnika,
który pracą rąk własnych zarabia
na utrzymanie siebie i rodziny, nie
znajduje w większości sanacyjnej
posłuchu.

WI dalszym ciągu swego przemó-
wienia senator Dobrzyński
uwagę na niebezpieczeństwo, jakie
grozi rzemiosłu polskiemu z powo-
du wprowadzenia przymusowych
związków gospodarczych, a  znisz-

chów. Cechy stawiając na pierw-
szym planie hasło „Bóg i Ojczyzna”
położyły wielkie zasługi wobec pań-
stwa i rzemiosła polskiego, a wobec
tego obowiązkiem każdego świado-
mego Polaka jest dążenie do utrzy-

zacyj.

Następnie zabrał głos p. poseł —_Walne zgromadzenie Związku
Zaw. Pracowników Handl i Przem.|
Dnia 17 b. m. o godz. 20 w lokalu!
Klubu Myśliwskiego przy ul. Mickie-
wicza 11 odbędzie się doroczne wal-
ne zebranie. Ze względu na ważność
spraw, obecność wszystkich człon-
ków jest konieczna. Porządek obrad
do przejrzenia w lokalu Związku.

Zarząd Tow. Łowieckiego
Ziem Wschodnich przypomina, że
dnia 14 marca 1934 r. o godz, 19 w
lokalu Klubu Myśliwskiego (Wilno,
ul. Mickiewicza 11) odbędzie się zwy
czalne walne zebranie Towarzystwa
z następującym porządkiem dzien-
nym: 1) sprawozdanie zarządu i
wnioski komisji rewizyjnej; 2) rea-
sumpcja uchwały poprzedniego Wal-
nego Zebrania, dotyczącej bonifika-
ty zaległości; 3) wybory zarządu i
komisji rewizyjnej; 4) wolne wnioski.
O ileby z powcdu braku quorum ze-
branie nie odbyło się we wskazanym
terminie, drugie walne zebranie zwo
łuje się na godz. 19 m. 30 w tym sa-
mym dniu i miejscu. Drugie zebranie
będzie prawomocne

ODCZYTY.
— 217 Środa Literacka w dniu ju-

trzejszym będzie V wieczorem mic-
kiewiczowskiem. Dr. Konrad Górski,
znany Wilnu świetny prelegent i głę-
boki badacz romantyzmu, wygłosi
odczyt p. t. „Religijność romantycz-

 
 
komity autor „Monsalvatu* Artur
Górski, którego referat omówi „Re-
ligijność Mickiewicza”.  Wieczoru
dopełnią wybrane ilustracje recyta-
cyjne. Początek o godz. 8.30 wiecz.

Zarząd Koła Wileńskiego
Z. O. R. zawiadamia swych człon-
ków, iż we wtorek o godz. 18 od-
będziesię owczyt kol. ppor. rez.
d-ra Paczyńskieśo Stanisława p. t.
„Znaczenie Fur.duszu Pracy”.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Konierencja w sprawie likwi-

dacji zatargu w piekarstwie. Wczo-
raj zrana w lokalu Inspektoratu Pra-
cy przy ul. Ostrokramskiej 19 od-
była się konferencja władz z przed-
stawicielami Chrześcijańskiego Związ-
ku Zawodowego Piekarzy, delegata-
mai cechów piekarskich: chrześcijań-
skiego i żydowskiego oraz z właści-
cielami zakładów piakarskich, któ-
rzy uchylają się od wykonywania
umowy zbiorowej.

Na konferencji omawiano spo-
soby likwidacji zatargu. W czasie
obrad przedstawiciele Chrześcijań-
skiego Związku Zawodowego Pieka-
rzy zgłosili wniosek, ażeby zabronić
zakładom pickarskim zatrudniać u
siebie pracowników, którzy nie na-

trzone na jednej z najbliższych
konferencyj.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Wznowienie pracy w tarta-

kach, WI drugiej połowie kwietnia
r. b. po dłuższej przerwie wznawiają
prace tartaki wileńskie, Urucho-
mionych będzie 5 tartaków, które
do października będą codziennie
czynne i zatrudnią około 250 robot-
ników, gdyż spodziewane są większe
zamówienia.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Akademicka Drużyna Mar-

cerska w Wilnie urządza jutro ze-
branie odczytowe z referatem dh.
hm. dr. P. Puciaty na temat: „Dro.
gi bezdroża starszego harcerstwa”.
Zebranie w izbie własnej Drużyny
przy ul. Zamkowej 24—22, o godz.

leżą do zwlązków zawodowych. 7.00: Czas. 11.40: Przegl. prasy. 11.50:
Utwory Arenskiego (płyty), 11. Czas.

Wspomniany wniosek ten i je- 12.05; Utwory Schuberta (płyty). Kom. me-
szcze kilka innych zostaną rozpa- teorologiczny. 12.33: Muzyka popularna

Franciszek Górczak, który scharak-
teryzował dzisiejsze położenie rze-
miosła polskiego i położył nacisk na
|fatalne skutki, płynące z faworyzo-
wania przez rząd obcego kapitału
i sztucznego popierania mechani-
zacji.”

Przemówienia mówców były czę-
sto przerywane oklaskami licznie
zgromadzonej ludności.

W, wolnych wnioskach zabrali
głos: pp. Gierczycki, Michnowicz,
Piotrewski, Czyż i prot. Komarnicki.

P. Gierczycki scharakteryzował
położenie robotnika szewskiego w
Miilnie, zaznaczając, że wyzysk ży-
dów, którzy prawie wyłącznie zgro-

Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka, Trzy osta-

tnie przedstawienia „U mety* po cenach
propagandowych. Dziś jedno z ostatnich
przedstawień doskonałej komedji w 4-ch
aktach z epilogiem K. H. Rostworowskiego
p. t« „U mety”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś w

dalszym ciągu wspaniała operetka J. Koli
„Niebieski Motyl” („Pilango'). Dzisiejsze
przedstawienie przeznaczone dla sier kole-
jowych. Jutro po raz 6-ty „Niebieski mo*
tyl”.
— „Rajski ogród”. Najbliższą premjerą

„Lutni” będzie oryginalna operetka „Rajski
ogród” z muzyką miejscowego kompozy-
tora Jerzego Świętochowskiego, Udział
bierze cały zespół artystyczny pod reży-
serją K. Wyrwicz-Wichrowskiego.
ta obudziła ogólne zainteresowanie.
— Teatr Objazdowy — gra w dalszym

ciągu cieszącą się dużem powodzeniem,
współczesną komedję angielską p. t. „Ke-
bieta i szmaragd — z H. Skrzydłowską :

Lidzie, jutro w Nowogródku.
— Występ kwartetu polskiego. Najwy-

bitniejszy zespół kameralny p. n. „Kwartet
Polski“ wystąpi raz jeden w Wilnie dn. 16
b. m. o g, 8-ej w. w Sali Konserwatorjum.
Do świetnego tego zespołu należą znani ar-
tyści: Irena Dubiska (1-sze skrzypce), Ta-
deusz Ochlewski (2-gie skrzypce), Mieczy-
sław Szaleski (altowka) i Žoija Adamska
(wiolonczela). W  programie:  kwartety
smyczkowe: Beethovena,  Stalkowskiego,
Lessla i Haydna.

POLSKIE RADJO WILNO.
Wtorek, dnia 13 marca,

1,00: Czas. 11.40: Przegląd prasy, 1150:
Utwory Bazziniego i Beethovena (płyty).
11.57: Czas. 12.05: Koncert. Kom. meteor.
12.33: Koncert. 12.55: Dzien. poł. 15.15.
Pogadanka. 15.23; Wiad. o eksporcie, 15.30:
Giełda roln. 15.40: Muzyka  anglosaska
płyty). 16.25: Skrzynka P, K. O. 16.40:
„Mala skrzyneczka“. 16.55: Koncert soli-
stów. 18.00: „O celach dążeń ludzkich —
Zwycięstwo” odczyt. 18.20: Koncert.
18.50: „Co nas boli?" — przechadzki Mika
po mieście. 19.15. Odc. pow. 19.25: Felje-
ton aktualny. 19.40: Wiad. sport. Wil
kom. sport. Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli
wybrane”. 22.02: Operetka. Kwadr. liter
D. c. operetki. 22.00: Pieśni egzotyczne
22,30: Muzyka tan Kom. met.

Środa, dnia 14 marca.

(płyty). 12.55: Dziennik poł. 15.15: Jedzie-
my na morze — pogadanka. 15.25: Wiad. o
eksporcie. 15.30: Giełda roln. 15,40: Reci-
tal fortepianowy. 16.10: Program dla dzie-
ci. 16.40: „Wspćłpraca domu i szkoły w
świetle reformy szkolnej, literatury pedago-
gicznej i życia” — odczyt. 16.55: Muzyka
ludowa. 18.00: „Życie w czeluściach ziemi”,
odczyt. 18.20: Muzyka lekka. 19.15: Co-
dzienny odcinek powieściowy. Sport. Wil.
kom. sport. Dzien. wiecz. 20.00: „Myśli
wybrane”, 20.02: Koncert. 20.45: „O jaką-
kolwiek posadę" — felj. 21.05: V Wieczór
Mickiewiczowski. 22.00: Godzina życzeń
(płyty). Kom. meteor. 23.05—24.00:Muzy-
ka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDIO,
Piešni egzotyczne.

Pod takim tyłułem nadaje Rozgłośnia
Wileńska we wtorek o godz. 22 audycję
muzyczną z udziałem p. Heleny Dal (so-
pran) i Sergjusza Kontera (akompanjament).

programie — pięć murzyńskich pieśni
religijnych oraz pieśni gruzińskie i karaim- 20tej. Goście b. mila widziani, o- epy nie handlowały. becność członków obo wiązko wa.
skie, Te ostatnie w opracowaniu p. Lidji

zwrócił |

mania tych tak zasłużonych organi-|

akSOA„Awake ia i:OOO YBTŁZKACTOCESRAZA ORZWIEACZACA

Nowość |

W. Ściborem w rolach głównych — dziś w K

| groszy do 1 zł.
| P, Michnowicz twierdził, iż firma

rzemieślników  wi-. Bata swą tandetą podrywa ceny o-
nietylko obszerna buwia i pozbawia

| źródła utrzymania.
Fp. Piotrowski i Czyż, zaznaczyli,

'że trudno jest wierzyć rzemieślniko-

swego położenia, skoro czynnik! rzą-
|dzące nie liczą się z jego opinją i dą-
iżą do likwidacji organizacyj rze-
mieślniczych (Cechów).

P. protesor Komarnicki oświad-
czył, że Obóz Narolowy zawsze stał
i stać będzie na straży interesów
rzemieślnika polskiego.

Po dyskusji po raz wtóry zabrał
głos pp. sen. Dobrzyński i poseł Gór-
czak stwierdzając, że wypowiedzia-
ne przez zebranych żądania, zgadza-

brzmi, jak następuje:
1. Zebranie rzemieśników solida-

ryzując się z uchwałą związku ce- 
|przeciwko przymusowym związkom
|śospodarczym dla
| chrześcijan wspólnie z żydami,

* Zebranie rzemieślnicze doee-
czenia niewygodnych dla sanacji ce- niając wielkość czynów, dokonanych

przez cechy i zasługi związku ce-
chów, wypowiada się za utrzyma-
niem cechów, związku cechów z na-
"daniem im uprawnień, które otrzy-
mały związki gospodarcze przymu-
| sowe.
| 3. Zebranie rzemieślnicze uważa,
że gruntowne uzgodnienie gospo-
darcze rzemiosła może nastąpić w
głównej mierze przy zastosowaniu
wymiaru podatków rozłożonych rów
nomiernie i sprawiedliwie i zgodnie
z siłą płatniczą każdego warsztatu
pracy.

4. Zebranie domaga się stanow-
czo
rzemieślnikami szkół zawodowych
rzemieślniczo-przemysłowych i tech-
nicznej, oraz ochrony przed konku-
rencją zagraniczną,

5. Zebranie domaga się, z powodu
specjalnie złego położenia rzemiosła
szewskiego, ograniczenia produkcji,
ewentualnie zamknięcia fabryki
Bat'a w Polsce,

KRONIKA POLICYJNA.
— Aż 97 protokułów w ciągu

niedzieli, W] niedzielę sporządzono
ogółem 97 protokułów, z czego za
nieprzestrzeganie godzin handlu —
17, opilstwo i zakłócenie spokoju —
18, bójki i awantury — 6, za nie-
przestrzeganie przepisów o ruchu —
17 i inne,

WYPADKI
— Samobójstwo z nędzy. Pioir

Wolak (Obozowa 19), bezrobotny
stolarz, lat 49, wypił w celu samo-
bójczym esencji octowej. Odwiezio-
no go do szpitala żydowskiego w
stanie ciężkim.
— Zatrucie spirytusem  skażo-

nym. Girjanow Haryton (Szkaplerna
70) uległ zatruciu wskutek nadmier-
nego użycia spirytusu skażonego.
irjanowa umieszczono w szpitalu

żydowskim w stanie ciężkim, 
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Soliści warszawscy.
O godz. 16,55 w transmisji z Warszawy

usłyszą radjosłuchacze urozmaicony koncert
wokalny i skrzypcowy z udziałem p. G.
Bacewiczówny (skrzypce) i B. Bragińskiej
(mezzosopran). W programie utwory mu-
zyki współczesnej i klasycznej oraz pieśni
kompozytorów polskich.

Wróg kobiet.
Z okazji 60-iecia urodzin popularae-

go kompozytora operetkowego Edmunda
Eyslera rozgłośnie polskie będą transmi-
towały we wtorek o godz. 20 ze studja
warszawskiego melodyjną operetkę jubilata
p. t. „Wróg kobiet* z udziałem H. Dudi-
czówny, I. Gadejskiej, A. Wasiela i in.

Kwadrans literacki,

rzemieślników S $

chów z r. 1933 i 1934 wypowiada się

rzemieślników

3

Listy do Redakcji.
Wielce Szanowna Redakcjol

W „Dzienniku Wil.* z dnia 10 b. m. zo-
stała pomieszczona w dziale „Kronika Poli-
cyjna' wzmianka pod tytułem: Sekwestra-
tor III Urzędu Skarbowego boi się strza'ów

 

|

+ ślepego”.
o 2 kę 3 Uprzejmie proszę o następujące spr;-

R © stowanie:
RJ $> Ę Od czasu zajęcia Wilna przez nasze
N = >ag © + wojska pozwolenie na krótką broń stale po-

& s x „© ° Z Z siadałem do r. 1923-go, w tym bowiem roku
4 ay WA |ś.p. starosta Wimbor cofnął powyższe, wy-

WJ © c Z z Ż dając wzamian pczwolenie na imię mej żo-
o s t Ś Z Ž nyMarji Juszkiewiczowej i motywując swą

R ve MS decyzję tem, iż oficjalnie, jako ociemnialy,
Ba © д o t"I pozwolenia posiadać nie mogę, faktycznie

„Z w © ^ i ża тSL 2 L А Ф jednak będę posiadal ten sam rewolwer, po
$ Ę s AR zwolenie zaś na takowy — moja żona, która% PE Е į :

Щ 3 ы © © g ZĘ i na rok bieżący posiada zieloną książeczkę
RZ 3 ^ч W Twierdzenie p. sekwestratora, iż grozi-
N 6 "e © e łem mu rewolwerem, rozmija się z prawdą,

7; o 12 bowiem na wyzywające zachowanie się

‚ Ц & sekwestratora wyjąłem z kieszeni rewolwer
/ t &© i kładąc go przed sobą na stole powiedzia-
Z © lem: „to jest moja jedyna obrona“, poczem

p. sekwestrator sprowadził przed.tawiciela
policji, któremu na żądanie, za jego pokwi-
towaniem, wręczyłem swój rewolwer, rozła-
dowując go osobiście,

Z poważaniem
‚ Czesław Juszkiewicz.
Wilno, 10 marca 1934 r.

 
 

7025 

 

ją w zupełności z postulatami Obozu
Narodowego. ь i ė =

Na zakończenie zebrani odśpie-ma sai ii ŻYDZI WILEŃSCY
ia jednogłośnie rezolucja przed wyborami do Rady Miejskiej.

Żydzi wilenscy interesują się już kandydatury na wiceprezydenta: p.
bardzo wyborami do Rady Miejskiej, |inż. A. Kawenoki, prezes Związku
które się zbliżają. 4 żydowskiego |Kupców i p. inż. El, Spiro, znany
„Naszego Przeglądu” dowiadujemyldziałaczsjonisiyczny.

się, iż wobec powiększenia liczby| Pomimo, że tarcia wewnętrzne
radnych do ky a:2 ae jeszcze trwają i podział mandatów
wają się wyboru dwudziestu kilku jeszcze nie został dokonany, nie ule-
anta OE 2 ża; następ- ga wątpliwości, że blokprzecieżdoj-
stwie tego stanowiska jednego wice- dzjię do skuku i że będzie obejmo-
rep a i SE: Ožė“ „wai „Agudę”, wszystkie odłamy sjo-
> ma być da e c €N- nistyczne OZ opo
DM i EROR B KÓW, nie d-ra Szabada) oraz związki

Przystępują też już żydzi do two- |kupców, przemysłowców, drobnych
rzenia bloku wyborczego, tak zw. | kupców i rzemieślników. i

dp aa a as :> blok'em o tylko
е ik + eb nieliczna zresztą grupa Żydów „—
a RE i OTESAZACK $ospo-| p, B., rekruutijących się tu prze-

RS, i L wažnie z naplywowego žywiolu ma-
„Nasz' Przegląd“ podaje: fopohikiege*

zlikwidowania konkurencji zjK.

„Koncepcji iej towarzyszyła jed-
nak zrazu pewna trudność, a miano-
wicie, że z inicjatywą w tej mierze
wystąpiły równocześnie Związek
upców Żydowskich i Organizacja

Sjonistyczna, przyczem każdy zwo-
ływał osobne narady o utworzenie
bloku. Kwestia inicjatywy wyda-
wała się napozór błahą, W rzeczy
jednak samej, jk dochodziły wia-
domości z za kulis, chodziło nie
tylko o zaszczyt być inicjatorem
bloku, lecz o coś bardziej prozaicz-
nego — o stanowisko wiceprezy-
denta miasta, do którego będzie
pretendować organizacja, z inicja-
tywy czyjej blok powstanie, (W ten
sposób zawczasu wyłoniły się dwie

Osławiony, już dziś dr. Adoli
Hirszberg, dyr. gimnazjum i twórca
na naszym terenie sanacyjnego t. zw.
„Zydowskiego Klubu Myśli Pań-
stwowej“, znowu uciekł się pod

opiekę sądu przed swymi własnymi
rodakami — współpiemieńcami, któ-
rzy działalnosc jego oceniają b. do-
sadnie,

Tym razem p. Hirszberg wyto-
czyl oskarženie z art. 255 k. k., t. j.
o znieslawienie przeciwko Rubinowi
Hartowi — nauczycielowi w gimna-
zjum Epsztejna, inkryminumując mu
autorstwo artykułu, zamieszczonego
w Nr, 5 z dn. 5 stycznia b. r. czaso-
pisma žargonowego p. t. „Frimergn“.

Artykuł ten, podpisany inicjałami
R. H. stawia p. Hirszbergowi szereg
zarzutów, a m. in, pomawia go 0:
kilkakrotne ziniany w ciągu nocy
przekonań (skóry), pobieranie za
pracę społeczną pieniędzy z fundu-
szu policyjnego, otwarte denuncja-
cje, oszukańcze postępowanie wobec
władz i mas żydowskich, które
sprzedaje za pieniądze policyjne,
о піЁс:узіа i nieetyczną działalność
it d. .

Sprawa ta, która dla społeczeń-
————

Nieznana treść listu
Adolia Nowaczyńskiiego,

Zupełnie nieoczekiwany obrót
przyjęła sprawa członka Legjonu
Młodych, studenta Tadeusza Ry-
skalczyka, który napadł na Adolia
Nowaczyńskiego i uderzeniem  pię-
ścią wybił publicyście oko. Bojów-
karz sanacyjny był skazany na 1 rok
więzienia. i

Po wielu daremnych terminach,
sprawa ta cstatecznie była onegdaj
rozważana w apelacji. Nowaczyński
wystosował. do sądu list, o jakiejś
nieznanej bliżej treści. Widocznie
list ów miał wpływ na sprawę, gdyż
sąd ogłosił wyrok uniewinniający.

“ Listonosze |
z pałkami i gwizdkami.

 

 

 W przerwie audycji operetkowej odezy- Z powodu  uzbrojeinia funkcjo- tana będzie nowela znakomitego pisarza
rosyjskiego Iwana Bunina, odznaczonego
tegoroczną nagrodą Nobla. Nowela nosi
tytuł „Ida”, a przełożył ją na język polski
W. Rogowicz.

Piąty wieczór mickiewiczowski.
Jutro, w środę, o godz. 21,05 wszystkie

rozgłośnie polskie transmitują z Wilna spe-
cjalną audycję mickiewiczowską. a pro-
gram złożą się dwa przemówienia oświetla-
jące z różnych stron religijność Mickiewi-
cza. Wygłoszą je Artur Górski oraz prof.

narjuszów pocztowych, pełniących
służbę wartowniczą w urzędach, jak
i listonoszy pieniężnych i doręczają-
cych przesyłki wartościłowe, wpro-
wadzona zostanie ciekawa inowacja.
Obok broni palnej Ministerstwo
Poczt i Telegrafów w porozumieniu
z Ministerstwem  Spi:aw Wewnę-
trznych zaopatrzy fu nkcjonarjuszy
pocztowych tej katego rji w gwizdki Konrad Górski. Artyści dramatyczni recy-

tować będą odpowiednio dobrane do temra- Szole. tu prelekcji utwory Wieszcza. nureż w pałki gumow e. ||
alarmowe typu polic:yjr iego, jak rów-
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Dr.Hirszberg broni swej ezci iideologji
przed sądem okręgowym.

stwa żydowskiego stanowi niebywa*
łą sensację, ściągnęła wczoraj do sali
posiedzeń sądu okręgowego formal-
nie tłumy żydostwa. Stół praso-
му — obiężony.

Rozprawie przewodniczy wice-
prezes p. Waciaw Brzozowski przy
udziale pp. sędziów K. Bobrowskie-
go i T. Limanowskiego. t
W charakterze pełnomocnika dr.

Hirszberga 'wystąpił mec. Petruse-
wicz.

Oskarżonego Harta bronią mec.
Andrejew, Eydrygiewicz i Czerni-
chow.

Podsądny nie przyznał się do au-
torstwa inkryminowanego mu arty-
kułu. Twierdzui, iż jedynie, na proś-
bę autora, którego naźżwiska nie
chce zdradzić, rękopis przyniósł do
redakcji, jednakże zarzuty, posta-
wione w omawianym artykule, nie-
mal w całości uważa za słuszne i
z temi solidaryzuje się. -
W czasie przewodu sąd zbada

kilku świadków, ze strony oskarży-
ciela oraz szereg świadków, zgło-
szonych przez obronę. Ci ostatni
z dr, Wygodzkim uzasadniali złą
opinję o dr. Hirszber$u w społeczeń-
stwie żydowskiem,

W charakterze świadka wystąpił
oskarżyciel — dr. Hirszberg, który
z patosem mówił o krzewionej przez
niego ideologii żydowskiej w łącz-
ności z B. B. W. z R., o przyczynach,
dla jakich jest zwalczany przez inne
ugrupowania żydowskie, odpierał
czynione mu zarzut, jako bezzasadne
i obliczone jedynie na jego skom-
promitowanie,

Śledztwo sądowe trwało do godz.
[9-ej wiecz., poczem przewodniczący
|otworzył rozprawę stron.
) Skargę podtrzymywał i domagał
Jsię ukarania osk. Harta mec. Petru-
sewicz. ё

Jeszcze raz zabral glos oskaržy-
ciel pryw. dr. Hirszberg, który w
przeszło godzinnem przemówieniu
wyjaśniał przyczyny kampanji pod-
jątej przeciw niemu. Domagał się
ukarania oskarżonego.

Z kolei przemawiali obrońcy pod-
sądnego odpierając oskarżenie ze
względów formalnych, gdyż osk.
Hart nie jest autorem artykułu,
|którym poczuł się dotknięty oskar-
życiel, z drugiej zaś strony uzasa-

|dniali ujemną opińję, jaką żydzi ma-
jją o dr. Hirszbergu i jego akcji po-
litycznej.

| O północy przewodniczący zam-
|knął rozprawę, zapowiadając ogło-
szenie wyroku na godzinę 10 rano
(dnia dzisiejszego. Kos

 

 

   
  

  
    

  
    

 

  

  

    

  
   

 

  

   
    

   

  

   

   

      



DZIENNIE WILEŃSKI

Z KRAJU.
Wieczór Ligi Morskiej i Kolonialnej.

GŁĘBOKIE (Pat). Dla uczcze- 'skiej” i „Marynarza tylko chcę”, za-

nia 15-ej rocznicy odzyskania morza barwione beztroskim humorem ma-

oddział Ligi Morskiej i|rynarskim.

W) ubiegłą sobotę wieczorem w

górnej sali „Ogniska Kolejowego”

odbył się koncert religijny, zorgani-

zowany staraniem wydziału „Cari-

siejszych,

miejscowy | ы 8 ny? ? ga

Kolonialnej u-ządził w sali Domu| Całość imprezy, pozostającej pod |tasu" parafji Ostrobramskiej. ` ciągu Kościół gr:

Ludowego akademię morską. Na! kierownictwem p. Merwida, zrobiła Koncert udał się całkowicie, za- |wielką rolę. Kościół

równo pod względem doboru utwo- |wielu wrogów.

rów, jak i ich wykonania przez chór

i orkiestrę K, P. W.
Do licznie. zgromadzonej publicz-

ności przemówił ks. Józef Wojczu-

program złożyły się: przemówienie bardzo dobre wrażenie, to też zgro-

okolicznościowe p. Babińskiego, de-|madzona tłumnie publiczność gorąco

„ klamacje, śpiewy oraz 2 jedno-|oklaskiwała wykonawców.

aktówki: „Uczniowie szkoiy mor-|

nas w imieniu prezesa „Caritasu,

KursyAkcjiKatolickiej w pow. oszmiańskim ks. kan. Zawadzkiego. Mówca jtę akcję rozwija.

№ tych dniach rozpoczęły się w kiej. Kursy przeprowadzają funkcjo- stwierdził na wstępie, że obecnie
myśl ludzką zaprząta kryzys ekono-

miczny, który przytłacza sobą cały

niemal świat. Wszyscy szukają

przyczyn jego powstania i jednocze-

śnie czynią nadludzkie wprost wysił-

ki w kierunku odnalezienia sposobów

jego likwidacji. Jednakże wszystkie

te wysiłki i dążenia — zdaniem pre-

legenta — idą w niewłaściwych kie-

runkach.. Bowiem nie w budowie

nowych fabryk i maszyn, nie w re-

alizacji tworów genjusza ludzkiego

znajdują się właściwe drogi likwi-

dacji kryzysu, iecz trzeba ich szukać

gdzieindziej... W sumieniach przede-

wszystkiem... Zlikwidować kryzys

moralny. A wówczas zlikwiduje się

i kryzys ekonomiczny. „Świat pokrył

się lasem kominów fabrycznych i

drży w posadach pod turkotem ma-

szyn. | cóż z tego — zapytuje pre-

legent — wśród tego deszczu ludz-

kość cała jest nieszczęśliwa. Tyrkót

maszyn bowieni nie zagłuszy sumie-

nia i głodnych nie nakarmi, jeżeli nie

wcielimy w życie słów Ewangelji

k powiecie oszmiańskim kursy dla za- |narjusze Archidiecezjalnego Insty-

rządów parafjalnych Akcji Katolic-|tutu Akcji Katolickiej.

Burza śnieżna.

Przez teren powiatu wileńsko-,wilejskiego, iż na terenie tych po-

trockiego w dniu wczorajszym wiatów zanotowano burzę śnieżną

przeszła burza śnieżna. Również|z silną wichurą.

donoszą z powiatu święciańskiego i

Pożar w Nowych Trokach.

* WILNO-TROKL W N. Trokach

w lažni szpitala paūstwowego wy-

buchł pożar. Został zniszczony że-

lazny dach budynku i spłonęły czę-

Napad na dom zamożnego gospodarza.

MOŁODECZNO (Pat).

mować i dusze,

ściowo belki pod dachem. Straty —

400 zł. Przyczyną pożaru była wa-

dliwa budowa komina.

W/ kol. wające się wąipliwości, co do oko-

Kuchary, gminy gródeckiej, pow. liczności napadu, organa służby bez-

mołodeckiego, do mieszkania Kisie- pieczeństwa przypuszczały, że mają

la Łukasza (nieobecnego wówczas tu do czynienia z napadem symulo-

w domu) wtargnęło trzech niezna-,wanym, jak to się często zdarza.

nych osobników, którzy po sterory-|Jednak w wyniku dalszych energicz-

zowaniu domowników —60-letniej nych poszukiwań władze bezpie-

da

nych utworów.

staruszki, matkiKisiela i etat czeństwa znalazły aa A Chrystusowej. Ponad tem wieć

pap. spiądrowali mieszkanie,|rzeczywistym + prze oniecznością |kierh stot wyżej dzieło miłosierdzia |pewnen dochód,

zabierając gotówkę około 240 zł., |ścigania sprawców. Zawdzięczając dlusaścjjańdkiego. 
energicznemu i umiejętnemu prowa-

dzeniu śledztwa przez tut. wydział!

śledczy, zdołano wszystkich trzech

uczestników napadu ująć. |

materjał na ubranie męskie i inne

rzeczy, Oraz uprowadzając z po-

dwórza konia.

W końcu ks. Wojczunas mówił o

miłosierdziu i poinformował zebra“

ь 2 | nych o programie koncertu.
»Pierwotnie, ze względu na nasu- Milutka i pełna wiośnianego uro-

|ku p. Jadwiga Szatkowska wypowie-

działa bardzo piękny wiersz Ko-Z POGRANICZA. nopnickiej, poczem orkiestraK.P.W.

wzmożenie się akcji przemytniczej. vod dyrekcja p. Adolla Czerniaw
W związku ze zbliżającym się tytuniowe, jedwabie, _sacharyna, skiego wykonała „Andante Religio-

okresem świątecznym zauważono pieprz, zabawki i t. p. so" Bethowena. i

znaczne wzmożenie się akcji prze-| Organa K. O. P. w ostatnim ty-| Dłuższy i starannie opracowany

mytniczej na pograniczu polsko-|godniu na pograniczu i w Wilnie za- |referat о,miłosierdziu wygłosił p.

łotewskiem i litewskiem. trzymały około 20 osób podejrza- Tadeusz Birecki, dyrektor Arch. Zw.

Z Łotwy najwięcej przybywa to- |nych o uprawianie przemytu, przy” „Caritas : Omówił on dzieje miło-

warów bakalijnych, pieprzu, cukru,|czem skonfiskowano towaru na su- |sierdzia, stwierdzając, że rozwoj za”

sacharyny i wyrobów gumowych,|mę zgórą 10 tys. złotych. znaczył się od czasu, śdy dziełomi-

zaś z Litwy dostarczane sąwyroby
łosierdzia ujął św. Wincenty & Pau-

AEET TS INTRISE ARROEROR

PREMJERA. Czołowy film prod. SOWKIN© 1934 r. Satyra. Krwawy śmiech.

Dramat rozpustnika i świętoszka. w-g nieśmiertelnego arcydzieła M. SAŁTYKOWA 7 SZCZEDRINA

Ostatni z Gołowiewych
udziałem najwybitniejszych artystów scen Moskiewskich i Le- odtwórca gł. roli w f „Turbina 50,000”. Honorowe

х =|яяп‹|ц. w ol pir Mosk. Teatru Stanisławskiego W. GARDIN bilety bezwzględnie nieważne.

Seanse o godz. 4, 6, 8 | 10,15.

rytatywnemi,
„Caritasem“.

okólniki, plakaty, 

  

= |sę„NIEWIDZIALNYCZŁOWIEK" 2:::.
JU Ž JUT RO Arcyfilm, wnoszący nowe wartości sztuki i techniki do przemysłu kinematograficznego.

1 U N E L" B. Kellermana.
Film odbiegający daleko od szablonu scenarjusza i realizacji.

DZIŚ PREMJERA. Największej arcydzieło prod.

„ORDY
realizacji genjalnegI V. TURZANSKIEGO. Nad iprogram: Komedja

seansów o godz. 4, 6, 8 i 10,15, Na premjerę bllety honorowe I

USD KTSATSTT ehKiki DEI

”
' 6‹

O „powrót do staropolszczyzny . nic eż miało gotowy sprawdzian rzenić
SĘ tymi k 8 „ Iwartošci zjawisk politycznych doby lety których

W nrze 11 „Myśli Narodowej“, najmniej zależało mi w całym moim ibieżąceść

znajdujemy poniższe wysoce aktual- wywodzie. Ale czyż bardzo lekko- 1 Je

ne uwagi J. Rembielińskiego, które myślnie jest prorokować, widząc w "nie opozycji mianem BSA veto"

Przycaczamy w całości. | BM pole PAW Šniegiemų A |wystarcza dla wywołania rzetelne-

„fygodnik lliustrowany' w ostat- niedługo już pokryje się ono świeżą|5, niepokoju opinji i przechylenia

nim zeszycie (4.1Il br. poddał kryty- zielenią? nastrojów ku sobie. Nie dziw, że w

ce niektóre tezy odczytu mego p. t. Nas stosunek psychiczny do Pol- | podobnym stanie umysłów i przy ta-

„Powrót do staropolszczyzny”, wy- ski przedrozbiorowej, !

głoszonego w styczniu rb. w Uniwer- obrażenia o niej ciągle jeszcze pozo- |szłości, publicysta organu oficjalne-

'sytecie Poznańskim, a opublikowa- stają odbiciem pojęć, wytworzonych go, obwieszczając jakiś sukces

nego w skrócie w wydawanym w Po- pod władzą zaborców. Słusznie cał- nacji”, woła z triumfem:

znniu awutygodniku radykalno-na- kiem zauważa p. St. Zalewski w 0-'starej Polski szlacheckiej!“ že głów-

rodowym „Gios“ (nr. 4 z dnia 15.II. głoszonej niedawno książce „Blok pa wartość „nowej konstytucji”, część harmonijnej,

br). Polemikę utrzymano w tonie czerwono-błękiiny”, że u.podstaw

przyzwoitym, poprzedzając ją nawet, dzisiejszej polityki „sanacyjnej“ ležy twarz“ na tem — wedlug jej zwolen-|

lojalnem  zasirzeženiem: „o ile pogląd na dzieje Polski i ich ocena,' ników — polega, iż tak gruntownie |

streszczenie jest wierne”. „Tygod- ukształtowana pod wpływemhisto-' sprzeczna jest

w-g g'ośnej
powieści

"2

Cm

pozwać)

Earn

===

g:
francuskiej 1934 r. w-g głośnego GUY DE MAUPASSANTATB

NANS”
dźwiękowa | najnowszy „Fox“. tlpraszamyio przybycie na początki

zpłatne nieważne.
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OSTATNIE

(WIELKA KSIĘ
’
W.roli giėwneį slynaa špiewaczka opery wiedeńskiej MARJA JERITZA. Muzyka znanegoLehara.

oglądania tego koncertowego dzieła kinematografji europejskiej, bez względu na ogrompe koszta

Ceny miejsc popularne — nie podwyższone, — Seanse: 4, 6, 8 ł 10,25.

a

 

DNI! CLOU SEZONU!

 

Aby dać wszystkim możność
sprowadzenia tego filmu,

 

  

    
  

  

  

  

  

  

   

  

  

  
   

  

  

  

 

     

      

 

niego wyplenić,
oczyścić

przejmujemy styl

mierze nauczyciel potępia dziś lub lekcewa- zmianę zupełną
stwarza warunki”, w których „lite- | Bobrzyńskiego, w ogromnej

spuściznę dziejową Polski,
ratura dawnego państwa staje się  urabiz ły przekonania o narodzie, ży

skrzydle obozu obecnie rządzącego; sobie fatygi, ażeby ją poznać

co więcej, przyjęło je — nie zawsze zrozumieć? Od lat szkolnych przy-

całe zwyczajano mas szukać w
„wad narodowych”, odziedziczonych skiego,

czasów niewoli*. „Gdzie' — zapy-

tuje — „są te objawy szczególniej- |

szego zainteresowania?" Zapewne, nawet zupełnie świadomie —

nie wymieniłem ich i nie na tem by- nieomal, starsze przedewszystkiem .

To też i jego dzieło|

miłosierdzia irównież ma przeciwni-

ków, Prelegent wyjaśnia,
zupełnie błędne pojęcie, gdyż dobro-

czynność w swej istocie zawsze bę-

dzie taką, jaką jest, bez względu kto
Pozatem

dobroczynności nie można stosować

tylko dla ciała, lecz winna ona obej-
krzewiąc

wszystkiem moralność, gdyż np. mał-

żeństwo obecnie spadło na dno naj-
ohydniejszego erotyzmu.

Wi końcu prelegent wezwał do
przyjmowania udziału w akcji miło-

sierdzia chrzescijańskiego.
Po przemówieniu p. prof. Kon-

stantego Gałkowskiego, który scha-

rakteryzował twórczość Haydnai je-
go stosunek do Beethowena oraz

Mozarta, orkiestra przy współudzia-

le chóru wykonała pod kierowni-

ctwem p. prof. Czerniawskiego nie-

zmiernie trudne oratorjum Haydna
„Siedem słów Zbawiciela”.

NĄ ostatniej części koncertu zna-
na skrzypaczka wileńska p. hr. Wan

Halka-Ledóchowska
„Starą piosnkę'* Noskowskiego, któ
rą musiała bisować,

Koncert zakończyły deklamacje

p. Ireny Górskiej i śpiew p. Zofji Ple-

jewskiej-Monkiewiczowej.
Należy zaznaczyć, że koncert dał

który zostanie po-
dzielony między organizacjami cha-

współpracującemi z

  

 ZNA ALEKSANDRA"!
 

pokolenie warstwy oświeconej i w po przodkach, które należy „wyko-

oraz zwracać uwagę na za-

„trzeba uczyć się od

„Rzucenie w kogoś nazwą 'nich'”. Zagłębialiśmy się w nasz

„szlacheckiej anarchii”, potraktowa- | charakter narodowy z myślą, co z

| nie co zachować,
udoskonalić.

jteż: że tak łatwo w ostatnich cza-

sach żydziejemy, tak bez trudności

K
žycia,

sądy i wy- | kiej postawie moralnej wobec prze- i odczuwania według wzorów z ulicy

Gęsiej czy Zamenhofa. Polski gust,

„sa- |polski obyczaj w tej czy innej dzie-

„oto koniec |dzinie nie jest przecież cźemś „sa-

mem w sobie”, oderwanem, stanowi
jednolitej cywili-

czy idei„trzymonia społeczeństwa za zacji i nie można rachować, że się

ostoi, jeżeli caiość, z którą jest lo-

gicznie związany, będzie

z odwiecznemitra- nocześnie w poniewierkę.

mikowi*” mianowicie nietrafną najzu- rycznej szkoły krakowskiej. Oskar- dycjami narodu i dziedzictwem daw-| Ale właśnie fakt odzyskania nie-

pełniej wydaje się wypowiedziana | życiel skie wnioski tej szkoły, zwłasz nej Rzeczypospolitej.., podległości z natury rzeczy spowo-

opinja, że „odzyskanie państwa cza dzięki inteligencji i talentowi! Jakże łatwo byle dziennikarz czy dować musi prędzej czy później

tej podstawy psy-
tem chicznej w stosunku do przeszłości

dla nas zrozumialszą, niżliteratura równie na prawem, jak i na lewem 'pochopniej, im mniej zechciał zadać narodu. W latach niewoli, przy nie- państwie naród może się czuć nie-

bliżej i istnieniu konkretnych, bezpośred-

nich doświadczeń własnego bytu,
sobie nie trudno wytłuma

iż tak dziwacznie,
czyć Bobrzyń-

KONCERT RELIGIJNY
Wydziału „Caritasu" paraf. Ostrebramskiej.

lo. P. Birecki, mówiąc o czasach dzi-

zaznaczył,

wszystkie państwa prowadzą akcję

charytatywną, to jednak w dalszym
odgrywa w tej akcji

że chociaż !

katolicki ma

že jest to

wila

jeszcze

przede-

wykonała

oraz parę in- 

 

5 P
Z życia «Sokoła».
W powodzi najrozmaitszych

ganizacyj, jakie wyrastają dźiś
„terenie społeczeństwa polskiego jak

grzyby po deszczu i grzybowy naj-

' częściej mają żywot, polska organi-
zacja sokola wyróżnia
ścią swoich członków, 67-letnią hi-
storyczną i pełną chwały
szczytnemi celemi, jakie sobie posta-|

chwili
istnienia, a którym zawsze pozostaje

wierną: wychowaniem swych człon-

ków na ludzi pełnowartościowych,
zdrowych i silnych moralnie i fi-
zycznie.

Najlepszą propagandą dla
koła” i najskuteczniejszym środkiem
werbowania członków dla
zacji są zloty, zjazdy,
wody. Tu widać całą pracę organi-

zacji i jej owoce. Tu przykuwa ludzi
widok wspaniałych
lich, malowniczość barwnych ubrań

zlotowych, rozmach ćwiczeń lekko-
atletycznych, rytmika* ruchu,
zdrowie, szlachetne
two drużyn.

Jednostki,

od pierwszej

isę liczebno-

tradycją,

zebrania i za-

ćwiczeń

wspózawodnic-

które pragną wyła-
dować swoją energję społeczną i iść

po drodze, jaką wskazuje im poczu-
cie obowiązku społecznego,
się do pracy sokolej, tembardziej, że
w „Sokole' mile i serdecznie przyj-

muje się każdą pracę, a pole do popi-
su jest tam dla chętnych rozległe.

„Sokół* polski nie od dziś jest

dobrze zapisany w pamięci społe-
, czeństwa polskiego.
wielkie ofiary i położył duże zasługi
w okresie niewoli i
wolność Ojczyzny. „Sokół” to jedna

wielka rodzina, związana z sobą jed-

nością celów i dążeń i tem co dla

Ponosił

w walkach o

О КТ.
13 strzatow i tarcza — 75 gr.,

or-

NA! tarcza — 95 gr.

Zawody strzeleckie.

kładniejszemi canemi:

swego |dnika Kowalskiego.

1338 pkit. a nie 1326.
3) Zespół

mia. 1326 pkt. a nie 1319.

„So- |tor“ miał 1319 pkt.
Jednocześnie

organi-

kół) 286,
P. W.) 281
219 pkt.

2)

soko-

Giełda
WARSZAWA (Pat). Giełda,

Belgja 123,66 — 123,97 — 123,35.
357,30—358,20—356,40.
—21,10—26,84.

siła,

22,08—21,98. Stokholm

garną
Włochy 45,58—45,70—45,46.

Papiery procentowe:

59,80—59,50—60—55,50.
69,75. Dolarówka 52,25—52,65.
cyjna  57,38—57—57,13—57,50
4 i pół proc. L. Z. ziemskie 53. 8

6 proc.

on| 53,75,
Dolar 5,29 — w obr. pryw.
Rubel: 4,72—4,76.

lonowska 80*/s. Stabiliz. 97,25.

I LNIARSKA W WILNIE
z dnia 12 marca 1934 r.

pero całego jest niewzruszonym Za 100 kg. parytet Wilno:
m. r. S. łącznikiem — tradycją. Ceny tranzakcyjne: Owies st. 14. Mą-

| Т К, ka pszenna 4/0 A luksusowa 34,25.

DRUKARNIA
A. ZWIERZYNSKIEGO

Przyjmuje zamówienie na
wszelkie roboty drukarskie

Broszury, tabele, zaproszenia afisze
bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44

Strzelanina na odznakę.

Komenda Obwodu P. W. 1 p. p.

Leg. podaje do wiadomości, że z
dniem 18 marca b. r.
się strzelania na Odznakę Strzelecką

i Państwową Odznakę i

indywidualne wyszkolenie

kie na strzelnicy Miejskiego Komite-

tu W. F. i P. W. na Pióromoncie (ul.

Pióromont 32) Stadjon Sportowy.

Broń i amunicja na miejscu po

 

Miłość i powodzenie pozyskasz używając wedy

kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia į

„LOKSOTIS“
Przemiły długotrwały

POL
zapach. Deka 40 gr.

ECA

WŁADYSŁAw TRUBIŁŁO,
skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej.

Tamże mydło i wszystkie dodatki de prania
bie!

AKUSZERKA

$miaiowska
dziła się

na ui. Urzeszkowej 3—12
(róg Mickiewicza)

tamze gabinet kosmetycz
my, usuwa zmarszczki,

  

brodawki, kurzajki i wą-
gry.  W.Z.P. 48, 8323

7AKUSZERKA

przyjmuje.
Przeprowadziia się Zwie
rzymiec, lomasza Zana
na lewo Gedyminowską,
ul. Grodzka 25. W.Z.3090

į Mieszkania
i pokoje|

1 lub 2 ładne pokoje
z łazienką i užywalno-
ścią kuchni do wynaję-
cia, ul. Mickiewicza 22
m. 5. (Wejście frontowe,
jak do kina). 2

Umeblowany pokój
z używalnością telefonu
do wynajęcia Zygmun-
towska 20 m. 5. 569—1

      

 

Zrozumiałe

myślenia,

szła rów-

 jego

y AA

FETUTGRYWTREACEEOWTWOAAECE||BOO

| Różne |
сальнВСа TEEN
POTRZEBNA inteligent-
na Pani, umiejętna, w
średnim wieku, do cho-
rej. Urząd Wojewódzk:,
pok. 66. 558—1

Komisja Likwidacyjna
Stow.  Spolaz.-Budowl
„Własny Domek* z o.
udz. podaje do wiado-
moścł, że na skutek2-ch
uchwał Walnych Zgro-
madzeń odbytych w anlu
29 lutego 1932 r. 18
sierpnia 1933 r. spół-
dzieinia uległa rozwiąza-
mu i wzywa wierzycieli
do  zg'oszenia swych
roszczeń pod adresem
Wilno. Miekiewlcza 17
Bank. 568—2

Pielęgniarka
praktyczna wykwalifiko-
wana potrzebna śpiesz
nie. Pożądana znajomość
litewskiego języka. Infor-
macje ul. Kasztenowa
5—4 od 6—7 g. w.

TYYTYYYYYYTYYYYYVYYY/YYY

 

 

Nasze służące. 
trwałość i

swojsko, skrępowany,
rządzenia, formy prawne obce będą

dziedzicznym  in-

osobliwe stynktom, chociażby nawet zagłu-

— Marysiu. czy nie

wydawały mu się formy życia pu-
blicznego dawnej Rzplitej,
cza skoro podswiadomie
według miary
zumnych“

potęga

łaby takiem samem państwem,
zaborcze, tylko swojem,

czy Petersburga do Warszawy,
łem białym na „trafikach”'

urzeczywistnienie pełni swych ma-
rzeń. Dopiero kilkanaście lat w od-
budowanej Rzeczypospolitej zaczyna
nas uczyć o tem, że i

głębokim,

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. |

IBLJOTĄS/ ® TEG;
MEPR 117 4 L amas + НМЫЫ 3 e

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI. |   

rozpoczynają

Sportową i
strzelec-

 
oceniał je

„normalnych ',
urządzeń politycznych

monarchji austro-węgierskiej, której
mocarstwowa

wielce mu, jak wiadomo, imponowa-
ły. Dla całego zresztą
stwa, wychowanego w obecnych u-
strojach _ państwowych,
musiała stać się — z biegiem czasu| rodzimej cywilizacji.
—koncepcja, ze przyszła Polska by-| drodze, ku źródłom, trafi się i do

jak Czarnolasu i do Nagłowic, ale zain-
że wystar- |teresowanie literaturą staropolską—

czyłoby przenieść stolicę z Wiednia to tylko fragment ruchu o wiele о-
or-! gólniejszego i większego, nakazane-
$gma-|go potrzebą chwili, normalniejszym,

chach urzędowych zastąpić czarne- nie zaprawnym już goryczą niewol-

go dwugłowego — a już Polak od- nika poglądem na dorobek pokoleń
zyska dawniejszą swobodę, osiągnie minionych. Naród bowiem, przede-

„wszystkiem i nadewszystko musi być
sobą, nie z nazwy tylko, ale w po-
czuciu historycznej ciągłości cywili-
zacyjnej, musi cech swych nie po”
zbawić się, ale je kształcić, nadawać
im treść coraz głębszą i szlachetniej-

a jednocześnie
coraz bardziej własną, oryginalną.

społeczeń-

naturalną

i

we własnem

jeżeli system

żytnia 55 proc. 24,75—25,
21,50, razowa 18,

15,75—16,25. Owies zadeszczony

11,25,
kie 12—12,25. Jęczmienne 10.

perłowa Nr. 3 31,50. Owsiana 45. Słoma 3,75—4,25.

USBSINTETINIAIDNSBia LIT S

kuchni.
<il? Lekarz?

wiesz, że w lepszych do-
mach podaje się listy na
tacy?
— Naturalnie, że wiem :

ale nie sądziłem, że wie
o tem I pani.

ADDON!
255251ZZTZZ

wil mi kredytu.

 

i zeuBy |
, Kupno
! Sprzedaž į

Sklep
spożywczo-wódczany

do sprzedania w pełnym
biegu egzystujący od го-

wadzić

kowskiego 23 m. 11.

 

ku. 2900, ul. Mickiewicza || LOKALE |

Sprzedają sie SKLEPdwa gniazda gęsi dużych
białych, pomors«ich Ko-
lonja Wileńska, ul. Kry-
nięowa Nr. 12 Balcrew-

ski. 570
—— r———————

Okazja sprzedam kre"
dens, stół, 6 krzesełi
tapczan w bardzo do-
brym stanie. Sw. Michal-
ski Zaułek 10 m. 3.

AV

pzieRżawy |||

Wileńska 7.

żony, która

Wydzierżawia się od 23
kwietnia majątek w pow| 7.y LiatopadówyB
Lidzkim, 7 klm. od st
Bastuny. Dowiedzieć się m. 1-a, A. B. £r.—2

ul. Dąbrowskiego  1V

m. 5-a od 15 do 17. 562|A
PE CZE A Nasze dzieci.

Wegetarjanin. — Ja chodzę spać z
kurami.

— No, jednak przeko: — Qiociu, a Jak ty
nałeś  się do jarskiej|włazisz na grzędę?

zwłasz-

„TO-
własne dzieje, by zgodnie z

ją przyszłość.
W) tem znaczeniu czasy,

nej wielkości i chwały, do
Idąc po

szą, coraz bogatszą,

 

jcenie: serja naboi krótkich (short)—

naboi długich (1ong) — 13 strzałów i

Uzupełniamy wczorajsze sprawo-
zdanie z zawodów strzeleckich do-

1) WI zespole „Sokoła”* zostało
opuszczone nazwisko piątego zawo-

2) Zespół P. W. Leśników miał

P. W. Pocztowców

4) Zespół P. Szk. Techn. „Vec-

podajemy wyniki
indywidualne pierwszych trzech za-
wodników, a to: 1) Katkowski (So-

Legunek (Ognisko K.
i 3) Michalski (Sokół)

еесте

Dewizy:
Holandja

Londyn 26,98—26,97
Nowy, Jork 5,31'/+—5,34—

5,28'/2. Nowy Jork kabel 5,31/:—5,34—5,29
Paryż 34,94/+—35,03—34,86. Praga 22,03--

139,15 — 139,85: —
138,45. Szwajcarja 171,50—171,93—171,07.

Berlin 210,40
Pożyczka budo-

wlna 42. Inwestycyjna 108,50. Konwersyjna
dolarow1
Stabiliza-
drobne.

warszawskie 52,75 — 52,50 — 52,63, drobne:

Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Dil-

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA

żytnia 65 proc.

я Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15,50—
15,75, II st. 14,50—14,75, Pszenica zbierana
20,50—21,50. Jęczmień na kaszę zbierary

13,75. Mąka pszenna 4/0 A luksusowa 34,25
—36,50. Sitkowa 17,50. Otręby żytnie 11-—

pszenne grube 13,50—14, psz. cieu-
Kasza g*v-

czana 1/1 palona 45, 1/2 palona 43, 1/1 bia-
ła 43. Kasza perłowa pęcak Nr. 2 25,50,

zbierana 21—22. Łubin niebieski 10—10,25.
Ziemniaki jadalne 6,75—7,25. Siano 5,50—6.

Kto ci ją pole-

— Nie, rzeźnik Odmó-

 PREAROWOKAKRZEATEST е

Dnia 11-1ill zginął pies—
wilczek szary.  Odpro-

za wynagrodze-
niem pod adres: Siera-

571—1
O

z dwoma lustrzanemi wy-
stawowemi oknami i 2
pokojami do wynajęcia.

 

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat 32
prosi o łaskawe zaofia-
rowanie pracy dla siebie

również
mogłaby zająć się kuch-
nią, hodowlą : t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.

szanym przez aoktrynę polityczną,
utarte sądy czy też nałogi myślowe,
pozostałe po okresie niewoli. I wów-
czas musi on wejrzeć w siebie, we

tworzyć swoją teraźniejszość i swo-

nadchodzą, zapowiadają „powrót do
staropolszczyzny', do zasobów daw-

zdrowia 
 

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ. |,


