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WARSZAWIA (Pat). Wczoraj o
godz. 17.50 przybył do Warszawy
irancuski minister spraw zagranicz-
nychp. Barthou w towarzystwie sze-
ta dosk p. Rochat. Ministrowi  Barthou towarzyszył od pogranicz-
nej stacji Zbąszynia ambasador fran-
cuski w Polsce p. Laroche. W. imie-
niu rządu Rzeczypospolitej min.
Barthou powitał na dworqu w War-
szawie szef protokółu dyplomatycz-
nego Karol Romer, w imieniu mi-

' nistra spraw zagranicznych dyrektor
gabinetu ministra p. Roman Dębicki.
Na powitanie przybył również nun-
cjusz papieski msg. Marmaggi. O-

Przyjęcie u
WARSZAWA (Pat). Na”obiedzie,

wydanym przez ministra spraw za-
$ranicznych Becka na cześć bawią-

Przemówienie min.
Panie Miinistrze! Niech mi wol-

no będzie wyrazić radość, jaką od-
czuwam, witając dziś u nas Ministra
Spraw Zagranicznych Francji, pań-
stwa zaprzyjaźnionego i sprzymie-
rzonego, z którem łączą nas więzy
dawne i tradycyjne oraz potężne i
pokojowe przymierze. Jestem rów-
nież szczęśliwy, że mogę powitać
w. Panu, Panie Ministrze, wybitnego
męża stanu, który w ciągu całej swej
działalności politycznej był zawsze
wiernym zwolennikiem naszej przy-
jaźni i jednym z głównych jej reali-
zatorów. Układy, łączące Polskę i
Francję, są jednym z najsilniejszych
i najbardziej żywotnych i najtrwal-
szych czynników polityki między-
Narodowej. Jedynym ich celem bo-
Wiem jest organizacja j umocnienie
pokoju. W. swej treści, w swych
skutkach przyczyniają się one zaw-
sze, a mie sprzeciwiają się nigdy
wszystkiemu temu, co służy do
ugruntowania dobrodziejstw pokoju,
którego pragnie cała ludzkość,
Wskazują one naszym obu krajom,
jednakowo przywiązanym do naj-
szlachetniejszych idei niezależnościi
wolności, najskuteczniejszą drogę
dla ustanowienia w harmonijnej kol-
laboracji i przez owocną pracę pod-
staw lepszej przyszłości.
Witamy w Panu, Panie Ministrze,

męża stanu, którego udział przy
| opracowywaniu aktu dyplomatycz-
lego z r. 1921, tworzącego zasady
laszego sojuszu, — był tak znaczny
1 tak osobisty. Pragnę podkreślić
Specjalną radość, jaką odczuwam,
Widząc Pana wśród nas.i szczęśliwy
Jestem, że mogę wyrazić tę radość
W sposób jaknajżywszy i jaknaj-

 

 
    

   
  

   
  

  

   

   
  

  

 

   

    

 

Panie Ministrze! Odczuwam ży-
Wą i głęboką radość, znajdując się

towarzystwie Pana, Panie Mini-
$trze, którego działalność rozwija
Šie z coraz większym autorytetem.
Dla wyrażenia tej radości nie będę
Uciekał się do obowiązkowych ob-
tzędów tradycyjnego protokółu. Za-
ewnie, zwracam Waszej Ekscelen-
Gi wizytę, którą złożył Pan we
rześniu r. ub.: rządowi francuskie-

Nu, jednakże obecność moja tuwy-
acza poza ramy aktu kurtuazji.

Jestem dumny, reprezentując Fran-
Sję, całą Francję, która zna cele
„ierności w kraju, z kiórym łączą

| 8 odwieczne więzy. | Przynoszę
Anu przyjaźń Francji 1 dziękuję za
rażenie w tak mocnych słowach

Dzyjąźni polskiej. Ci, którzy wy-
„ą sąd o rzecząch z zewnątrz na

jędstawie pozorów, przedewszyst-
p ci, którzy, starając się wyzys-

Ć nieuniknione trudności w życiu
jodów, nie wiedzą, co mogą zdzia-
ć dwie wole, zrodzone z jednego
eału i dążące wytrwaie do jedne-|

ło celu. Są przyjaźnie, których nic
| Riszczyć nie zdoła, gdyż opierają

| Nę zarówno na uczuciu, jak i na roz-
:„ku, a takže dlatego, ze prze-
| M 0šė panuje nad przyszłością,
„Ūedzy Francją i Polską przyjaźń ta
łałą się sojuszem. *
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becny był woj. Jaroszewicz. Na pe-|
ronie zebrali się członkowie amba-
|sady francuskiej z radcą ambasady
p. Bressy oraz attachć wojskowym
|gen. d'Arbonneau. Pfzybycia gościa
joczekiwali liczni przedstawiciele
|stowarzyszeń polsko - francuskich,
|przedstawiciele kolonji francuskiej
|oraz tłumy publiczności, która zgo-
|towala p. ministrowi Barthou ser-
jdeczną owację. Po krótkiem cercle
w salonach recepcyjnych dworca
min. Barthou w towarzystwie amb,
Laroche i szefa gabinetu p. Rochat

j odjechał do gmachu ambasady fran-
| cuskiej, :

min, Becka.
cego w Warszawie min. Barthou,
,wygłosił przemówienie min. Beck,
ja następnie min. Barthou.

spr. zagran. Becka.
szczerszy, Podróż, jaką Pan przed-
sięwziął do nas, pozwol równieżi
Panu, Panie Ministrze, uczynić ob-
serwacje, niepozbawione wagi, gdyż
da Panu możność stwierdzenia, do
'akiego stopnia czynnik:, które 13
iat stanowiły podstawę Fana polity-
ki, były słuszne i odpowiadały ko-
niecznościom i wskazaniom życia.
Stwierdzenie takie jest zawsze cen-
ne dla męża stanu i pozwalam so-
bie sądzić, że będzie ono równie
miłe dla Pana, jak i dla nas.

Niech mi więc będzie wolno wi-
dzieć w. Panu, Panie Ministrze, nie-
tylko ministra spraw zagranicznych
sprzymierzonego państwa i wierne-
$0 zaprzyjaźnionego narodu, lecz
również męża, który od pierwszej
chwili, gdy stanął wobec zagadnie-
nia sojuszu polsko-francuskiego, za-
jął w siosunku do tej sprawy stano-
wisko równie wyrażne, jak jasne,
który był tego sojuszu zwolennikiem
|najbardziej oddanym i najwierniej-
|szym i który przez swą wizytę w
|naszej stolicy daje swemu ówczes-
nemu stanowisku dobitne potwier-
dzenie.

Gięboko przekonany о nieza-
chwianej trwałości naszego sojuszu,
o jego wartości i jego skutkach po-
mnyslnych, nietylko dla obu naszych
krajów, lecz i dla całokształtu spraw
międzynarodowych, wznoszę kielich
na cześć Jego Ekscelencji Pana Pre-
zydenta Republiki Francuskiej, za
pomyślność wielkiego narodu fran-
cuskiego, przyjaciela naszego:i so-
jusznika i za zdrowie naszego dro-
giego gościa Pana Lous Barthou,
Ministra Spraw Zagranicznych Fran-
cji!

 

 
Przemówienie francuskiego ministra

spraw zagranicznych Barthou,
stydes Briand, brałem udział w za-
|warciu traktaiu, który nas łączy.
Przybywam dzisiaj, jako minister
spraw zagranicznych, by stwierdzić
jego konieczność i trwałość. Nasza
polityka i wasza edznaczają się jed-
nakową uczciwością. Nie chcemy
nikogo atakować, ani grozić niko-
mu. Szanujemy wszystkie słuszne
prawa. Nasze porozumienie nie
sprzeciwia się żadnemu szczeremu
wysiłkowi, zmierzającemu do odprę-
żenia. Wśród skomplikowanych za-
gadnień, które niepokoją Iuropę,
przyjaźń Francji i Polski stanowi
czynnik pokoju, stałości, porządku i
bezpieczeństwa.

Nic nas nie dzieli. Ogólne bez-
pieczeństwo, którego Liga Narodów
winna pozostać rękojmią i gwaran-
cją, uznane jest przez wszystkie
nieuprzedzone nmysły za niezbędny
i wstępny warunek redukcji zbrojeń,
Pod względem gospodarczym Pol-

ska i Francja, niezależnie od prze-|
ciwieństw, jakie niekiedy dzielić|
mogą ich interesy, są zgodne w tym|
samym lojalnym wysiłku, zmierzają-
cym do ich zbliżenia. \

Tak więc wszystko nas łączy ku“
wspólnej akcji, jakiej żadne głębsze
rozbieżności nie byłyby w stanie!
rozdwoić, ani też osłabić, — Nie 

   
 

Ai W. roku 1921 w charakterze mi-
a wojny. w gabinecie, któremu

Tzewodniczył mój przyjaciel Ary-

go ideału do znaczenia przykładu,
możemy niemniej widzieć w nim re-
gułę dobroczynną dla

Telefon Redakcji,
de16iod

„| Minister Barthou w Warszawie.
Manifestacja przyjażni polsko - francuskiej.

Powitanie na dworcu. narodów, które żywią- szlachetną
troskę pogodzenia święlej miłości
swej ojczyzny z solidarnością, wy-
wodzącą się z ducha europejskiego.

Jakże liczne nauki mógłbym wy-
ciągnąć, Panie Ministrze, z waszej
wzruszającej i tragicznej historji,
przynoszącej zaszczyt duchowi ludz-
kiemu, gdyby moje badziej bezpo-
średnie. czynności nie sprowadziły
mego przemówienia do granic ściślej

  

  
   
  

  

ILF.

Cena numeru 20 gr.

Nr. 107

 

 

WIEDEŃ. (Pat). „Neues Wiener
Tageblatt' dowiaduje się, że kan-
clerz Dollfuss zdecydował zwołać
radę narodową i zażądać od niej u-

| chwalenia ustawy o pełnomocnic-
|twach, nadto ratyfikacji konkordatu

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra do wiaduje się, że podsekretarz
we włoskim ministerstwie spraw za-
granicznych Suvich podczas swego
pobytu w Londynie spotka się nie- określonego zadania,

Polska w oczach naszych tworzy
swą historję, która czyni ją równie

szłość. Z roku na rok daje ona do-
wody swej siły i rozwoju dzięki pra-
cowitemu uporowi, wypływającemu
z jej płomiennego patrjótyzmu.

Wznosząc kielich, Panie Mini-
strze, na cześć Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, wznoszę
zdrowie i Pani Beckowej, której go-
scinną  uprzejmością jestem wzru-
szony, jak również zdrowie Pana,
Panie Ministrze. Piję na pomyślność
nieśmiertelnego narodu polskiego.

PRASA FRANCUSKA
O PODRÓŻY MIN. BARTHOU.
PARYŻ (Pat). Prasa francuska w

dalszym ciągu zamieszcza obszerne
komentarze o podróży min. Barthou
do Warszawy. Saint Brice z „Le
Journal“ zaznacza, že nikt bardziej
od min. Barthou nie nadaje się do
uwydatnienia niezatartego charak-
teru sojuszu francusko-polskiego i
do przystosowania go do nowych
okoliczności. — Jeżeli chodzi o pakt
4-ch — Polska nie uważała za sto-
sowne zadowelić-się; jak-Mała-En=
tenta, przypomnieniami gwarancyj irancuskich, potępiła ona kombi-
nacje, które odsuwały ją do rzędu
państw drugoplanowych i które za-
wierały obietnicę do oddzielenia
Francji od jej sprzymierzeńców. Od
pierwszej chwili — pisze daiej Saint
Brice — określiliśmy dokładnie cha-
rakter zbliżenia polsko-niemieckie-
go. Było to zapewnienic ufności w
siły narodu, który chłubi się tem, że
zwalczył słabość wewnętrznych
różnic, który jest zdecydowany u-
trzymać i rozwijać swe siły, który
mma wiarę w swą przyszłość. — Z
takiemi kredytami w ręku Marsza-
ie Piłsudski uważał, że może udzie-
lić kredytu Niemcom, podobnie jak
i Sowietom. Polacy mówią: „Niech
inni czynia, jak my”, — ofiarowując
gałązkę oliwną jedną ręką, a drugą
trzymając na dobrze wyostrzonej
szpadzie. Czyż nie jest to nowy
kierunek polityki francuskiej?
zapytuje publicysta.
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PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-
szą: Sytuacją rządu premjera Leroux
jest mocno zachwiana, Burzliwa
dyskusja nad projekten. amnestji,

wstrzymaniu się od głosu socjali-
stów i żywiołów lewicowych, wy-

wołała olbrzymie podniecenie. U-
stawa amnestyjna fawotyzuje prze-
stępców politycznych z ugrupowań
prawicowych. Skorzystają z niej
przedewszystkiem — gen. San Jurio
i Cavaltanci, przywódcy ruchu z
10 sierpnia 1932 r., oraz członkowie
rządu dyktatorskiego Primo de Ri-
very. Powróci również do kraju b.

BUKARESZT (Pat). Trybunał
wojenny ogłosił wyrok w procesie
o spisek przeciwko królowi. Wszys-
cy 13 oskarżeni z płk. Precupem na |

z 
mając pretensji podnoszenia nasze- niku

wielką, jak wielka była jej prze-|

Kłopoty rząduprem. Leroux.

wątpliwie z ambasadorami Francji i
Niemiec. Chociaż rozmowy, jakie

| odbędzie Suvich nie będą posiadały
|charakteru oficjalnego, niemniej
jjednak mogą one wydać pozytywne
Įwyniki. W kołach francuskich w

medjacjiusiłowania ze

Jak donosi prasa warszawska, w
warszawskim okręgu słynnego sana-
cyjnego „Legjonu Młodych'* nastąpił
rozłam. Obwód akademicki „Legjo-
nu Młodych* odmówił w dniu 17
kwietnia posłuszeństwa komendan-
towi głównemu Zbigniewowi Zapa-
siewiczowi. -

Według komunikatu obwodu a-
ikademickiego „Legjonu Miodych“ w
Warszawie następujące powody
skłoniły obwód do wypowiedzenia
posłuszeństwa:

1) Stwierdzono, że ustnieje w
„Legjonie  Miodych“ konspiracyjna
organizacja pod nazwą: „Alfa“, ma-
jąca na celu obsadzenie swymi ludž-
mi wszelkich władz „Legjonu Mło-
dych” j związanie ich ze sobą przez
rozdawanie posad.

2) Stwierdzono, że na czele ,„Al-
ty“ stał szeł organizacji komendy
głównej Jakób Sperber, a członka-
mi jej między innymi byli — komen-
dant główny Zbigniew Zapasiewicz,
brat jego — komendant okręgu war-
szawskiego Jerzy Zapasiewicz,
oraz Stelan Mrožkiewicz.

3) Stwierdzono, że komendant o-
kręgu warszawskiego, Jerzy Zapa-
siewicz, powołał do życia specjalną
organizację pod nazwą „Žandar-
merja' (zaopatrzoną w specjalne
pomarańczowego  koloru | legity-
macje),

4) Stwierdzono, że kierownik re-
feratu prasowego „Legjonu Mło-
dych*, Wacław Zagórski, odpo-
wiedzialny za oddanie administracji
wydawnictwa: „Legionu Młodych''
panu Zundelewiczowi, oskarżonemu
iw ubiegłym roku o oszustwo i osa-
, dzonemu z tego powodu w areszcie
|prewencyjnym, był zainteresowany

 
  

prezydent rządu monarchistycznego
„ib. szef oddziałów wojskowych hi-
szpańskich w Maroku gen. Baren-
|guer. Takiego rodzajw następstwa

przyjętym głosami prawicy prz$ po- |amnestji nie mogły nie wywołać re-
akcji żywiołów lewicowych, które
śroźnie domagają się zmiany rządu.
Premjer Leroux pragnie jednak za
wszelką cenę uratować sytuację. —
Nawet w wypadku utrzymania się
Leroux przy władzy, przewidziane
są zmiany w rządzie. Dotyczy to
przedewszystkiem teki spraw zagra-
nicznych, którą prawdopodobnie
obejmie po min. Romero sam prem-
jer Leroux.

Wyrok w procesie c spisek przeciw Królowi
unii.
czele skazani zostali każdy na 10 lat
więzienia, a wojskowi ponadto na
degradację.

Zwolnienie domniemanych
zabójcówPrincea.

v PARYŻ (Pat). Dużą sensację wy-
wołał fakt zwolnienia przez sędziego
śledczego w Dijon domniemanych
trzech zabójców radcy Prince'a —
Lussatsa, Spirito i Carbonne. W wy-

dotychczasowych zeznań
świadków i konirontacji sędzia śled-
czy nie mógł podtrzymać oskarże-

wszystkich nia przeciwko tym trzem aresztowa-

nym, wobec czego uwolnił ich z za-
rzutu dokonania zabójstwa. Spirito
i Carbonne wypuszczono natych-
miast na wolność. Odjechali oni do
Marsylji Lussatsa zatrzymano jesz-
cze w więzieniu, wydany on bowiem
będzie władzom śledczym w Pary-
żu w związku z nowem oskarżeniem
o kradzież brylantów.

Londynie nie wyłącza się możliwości
strony;

zagranicą 8 zł.

Rada Narodowa Austrji.
„4 wreszcie przyjęcie do wiadomości
|wszystkich rozporządzeń doraźnych
jwydanych przez rząd. Sesja rady
„narodowej ma potrwać krótko. Ter-
|min zwołania przewidują na koniec
kwietnia albo na pierwsze dni maja.

Wyjazd Suvicha do Londynu,
Mussoliniego wobec ambasadora

| Francji w Rzymie, Nie ulega wątpli-
wości, że Suvich omówi z ministra-
mi brytyjskimi dokładnie zagadnie-
nia rozbrojeniowe oraz sprawę nad-
dunajską. Wi kołach politycznych
Londynu przywiązują duże znacze-
nie do tych wszystkich rozmów ze
względu na konieczność odprowa-
dzenia odprężenia przed zebraniem
komisji głównej konferencji rozbro-
jeniowej.

 

Rozłam w „Legjonie Młodych'.
osobiście w sumach, wpływających
|do wydawnictwa z tytułu akwizycyj
na ogłoszenia.

5j Stwierdzono, że wbrew statu-
towi, za wiedzą komendanta głów-
nego, Jerzy Zapasiewicz uchyla się
od zwołania zjazdu okręgu warszaw-
skiego i tem samem poniesienia peł-
nej odpowiedzialności za szkodliwą
działalność, jaką rozwinął na stano-

wisku komendanta okręgu.
6) Na przytoczone przez komen-

dantów oddziałów uczelnianych ob-
wodu akademickiego powyższe fak-
ty oraz na zdecydowane żądanie
natychmiastowego zawieszenia za-
mieszanych w atery, godzące w „jed-
mość ruchu mtodolegjonowego“ 0s0-
by: Jakóba Sperbera, Jerzego Za-
pasiewicza i Waclawa Zagórskiego,
ikomendant główny zajął stanowisko
odmowne, co uznać należy za rów-

moznaączne z akceptacją istniejącego
stanu rzeczy.

Obwód akademicki oświadcza,
że „bierze na siebie całkowitą od-
powiedzialność* za wystąpienie, Ko-
munikat podpisał komendant obwo-
du akademickiego Edward Konrat
(zawieszony w działalności przez
komendanta głównego), inspektor
obwodu akademickiego Jan Kuchar-
czyk, komendant oddziału Uniwer-
sytetu Warszawskiego Jan Tabor
(zawieszony w działalności przez
komendanta głównego), komendant
oddziału Politechniki (Warszawskiej
Stefan Bilski, komendant oddz.
Szkoły Głównej Handlowej Juljusz
Speichert, komendant oddz. Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
Aleksander Waroczewski,
dant oddz. Szkoły Nauk Politycz-
nych Janusz Jagusiewicz, komen-
dant Wyższej Szkoły Dziennikar-
skiej Jan Lachowicz, komendant
oddz. Państwowego Instytutu Robót
Ręcznych Stanisław Stanik, komen-
dant oddz. Wyższej Szkoły Budowy
Maszyn Wawelberga Roman God-
lewski.

Powyższy komunikat komenda
obwodu akademickiego rozesłała
komendantom okręgów i obwodów
„Legjonu Młodych*. Jednocześnie
zwrócono się do sekretarza general-
nego kongresu p. Leona Stachór-
skiego o przyśpieszenie zwołania
kongresu ,„Legjonu Młodych”, Kon-
gres zajmie się całą sprawą.

W związku z powyższemi zaj-
ściami w Warszawie krąży wiele
pogłosek. Między innemi mówi się,
że owe prądy „opozycyjne* w „Le-
gjonie Młodych* przeciwko „komen-
dantowi „glownemu“ p. Zapasiewi-
czowi mają podobno swoje źródło w
tem, że „opozycja” oskarża „Котеп-
dę główną o zbytnie „radykalizowa-
nie“. „Komenda glėwna“ ze swej
|strony zawiesiła w czynnościach kil-
| ku „opozycjonistów* pp. E, Korna-
|ta, J. Tabora i innych.
! W kołach BBWR oskarżają też
„komendę główną” o chęć wyłama-
nia się z pod: kierownictwa władz
naczelnych BB.

Pozatem socjalistyczny  „Robot-
nik” komunikuje:

„Ze źródła dobrze poinformowa-
nego komunikują nam, że dnia 25
ibm. ma Senat akademicki w pełnym
składzie rozpatrywać kwestję za-
twierdzenia statutu Akademickiego
„Legjonu Młodych”.

Jakie stanowisko zajmie Senat
| wobec rozłamu w „Legjonie” i „bun-
tu” Obwodu akademickiego — nie-
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Котеп- !

OGŁOSZENIA: za wiersz millm. przed tekstem | w tekście (6
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przeć tekstem po
tyirowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca @ 25 proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Admiaistrację dowolnie zaiuatane.
Konte crekowe w P. K. O. Nr. 80187.

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z ednoszeniem | przesyłką pocztową ZA. 4 gr. BB,

Ismowe)38
28gr. Ogloztwstą

 

 

 

Wiadomości
telegraficzne.

KRAJOWE.
* Ministerstwo Spraw Wewnętrz-

nych wydało zarządzenie, w którem
poleca administracjom domów skar-
bowych domagać się wyegzekwo-
wania komornego oraz eksmisji, je-
żeli lokatorzy zamieszkujący w do-
mach państwowych zalegają z czyn-
szem więcej niż dwa miesiące,

* Pan Prezydent Rzeczypospolitej
mianował dr. Władysława Wróblew-
skiego, prezesa Banku Polskiego, na
okres dalszych 5 lat.

* W dniu wczorajszym zakończy-
ły się obrady, obradującego pod.
przewodnictwem gen. Galicy, zjazdu
delegatów Związku Legjonistów. Z
powziętych uchwał zastuguje na u-
wagę rezolucja o powierzaniu sta-
nowisk kierowniczych w Związku
jedynie legjonistom frontowym.

ZAGRANICZNE.
Prasa francuska podaje, że

lotnictwo sowieckie posiada obecnie
około 3.000 samolotów wojskowych,
z czego około 700 znajduje się nad
granicą Mandżurji.

** W Moskwie zamknięta została
konierencja młodych uczonych so-
wieckich. Z pomiędzy 169 przedsta-
wionych referatów specjalnie wyróż-
niono sprawozdanie Szubina o no-
wych teorjach budowy elektronicz-
nej metalów; zdobył także wielkie
uznanie młody matematyk — Gel-
fand.

** Mimister spraw zagranicznych
Rumunji Titulescu wyjechał dziś po-
południu do Szwajcarji, gdzie za-
mierza spędzić dwa dni, poczem po-
wróci do Bukaresztu.

** Dziś z Sinope wyleciała do
Moskwy eskadra turecka, złożona z
5 samolotów. Załogę stanowi 10
oficerów.

** W Hiszpanji z powodu odby-
wającej się pod Madrytem manife-
stacji prawicowej organizacji Akcji
Ludowej, żywioły lewicy wywołały
szereg zamieszek oraz ogłosiły
strajk tramwajów i kolei podziem-
mych w większych miastach.

wycięstwo narodowców.
Z Warszawy donoszą:
W czwartek odbyły się wybory

nowego zarządu w Kole Historyków
uniwersytetu warszawskiego, które-
go kuratorem jest, jak wiadomo,
prof. Handelsman.

Mimo wytężonej agitacji „sana-
cji” zwyciężyła młodzież narodowa,
zdobywając 6 mandatów na ogólną
liczbę 10. „Sanacja”* i lewica łącznie
uzyskały 4 mandaty.

Jest to pierwsze w dziejach Koła
Historyków zdecydowane zwycięstwo
nerodowców.

Niespodzianka
w dekrecie o emeryturach.
Agencja „Press' donosi: Jak się

dowiadujemy, organizacje i związki
pracowników państwowych oczeku-
ją ogłoszenia dekretu o nowych
przepisach emerytalnych. Albowiem
w kołach urzędniczych rozeszły się
wieści, że uchwalony przez Radę
ministrów dekret postanawia, iż
pracownicy państwowi, którzy do 31
stycznia 1954 r. przebyli conajmniej
15 lat w służbie państwowej, mają
wprawdzie prawo wyboru  za-
opatrzenia emerytalnego według
dawnych norm uposażeniowych, ale
wówczas lata przebyte w służbie po
1 lutym 1934 r. nie będą liczyć. się
do wysługi emerytalnej.

Wi kołach urzędniczych obliczo-
no, że urzędnicy państwowi, prze-
chodzący na emeryturę w r. 1934i
1935, a wybierający dawną emery-
turę, straciliby przez to 3—6 proc.,
ponieważ nie będą im zaliczone o-
statnie lata służby. Przechodzący
na emeryturę w późniejszych latach,
a wybierający dawne normy emery-
talne — stracą jeszcze więcej.

Związki prącowników  państwo-
wych zamierzają po ogłoszeniu de-
kretu podjąć energiczną akcję

Z A
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wiadomo.
Jak nam“ pozatem komunikują,

„bunt“ nastąpił z błogosławieństwa
kierowniczych sfer „sanacyjnych*,
którym chodzi o przeprowadzenie
„czystki“ w „Legjonie Młodych”, a
głównie o utrącenie radykalnych
społecznie żywiołów, za jakich u-
wążają braci Zapasiewiczów, Zagór- skiego, Steina, Sperbera i in.*
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Zgcomadzenia Stronnictwa Narodowego.
REZOLUCJA.(Wczoraj w lokalu Stronnictwa

Folskie Kupiectwo Wileńskie, licznie ze-Narodowego przy ulicy Urzeszkowej

DZIENNIK NWILENSKI

KRONIKA.
wa

Porozumienie.wyborcze
sanacji z żydami.

Już od dłuższego czasu sanacja cyjno-żydowskiej.można uważać za

 

1i odbyty się dwa zebrania, Oby-
dwa zebrania były poświęcone spra-
wom, dotyczącym handlu i kupiec-

brane na wiecu poselskim w dniu 22 kwiet-

nia, kategorycznie domaga się od władz

miarodajnych:

W 15-TĄ
Wczoraj miasto uroczyście obcho-

prowadzi z żydami rokowania wROCZNICĘ.
A lcelu ułożenia wspólnej listy przy

postępowali kolejarze, pocztowcy, I wyborach do Izby: Rzemieślniczej,

|iakt dokonany.
Jak wiadomo, w skład wileńskiej

lzby Rzemieślniczej wchodzi '9: rad-   
  

twa polskiego, Zapowiedziane refe-, 1) Jaknajrychiejszego pizeprowadzenia

raty wywołały wielkie zaintereso- oddiuženia handlu, o ile niema się zamiaru

wanie, to też publiczności było bar- przekreślenia istnienia handlu polskiego

dzo dużo, szczególnie na zebraniu wogóle, a w konsekwencji zastosowane

południowem. Wiśród publiczności winny być takie środki zaradcze, by nara-

przeważali kupcy. (zie wstrzymać gwałtowną w ostatnich la-

Na wstępie pierwszego zebrania tach jego pauperyzację.

przewodniczący, red. dr. St. Kodź,| 2) Ze sprawą oddłużenia łączy się ściśle

poświęcił parę słów piętnastej rocz- , sprawa kredytów i wysokiego oprocento-

nicy zajęcia Wilna przez wojska pol-| wania przy jego wykorzystywaniu, bo w

skie, poczem zebrani uczciłi przez | dotychczasowych warunkach  najzdrowszy
powstanie pamięć tych wszystkich,|organizm instytucji handlowej na dłuższą

którzy w obronie polskości Wilna | metę wytrzymać nie jest w stanie idlatego

dziło piętnastolecie wa!k o Wilno |szkoły powszechne, wojsko: pie“| Utworzona w'tym celu specjalna

w r. 1919. chota, kawalerja i artylerja. Dalej

Uroczystości rozpoczęły się na- | posuwały się różne organizacje ideo-

bożeństwem na placu Lukiskim w|we, jak „Sokół” i inne, gimnazja,

obecności przedstawicieli władz licea, szkolne przysposobienia woj-

administracyjnych i samorządowych 'skowe, delegacje oiganizacyj spo-

oraz wojska i tłumnie zebranych de- |łecznych ze sztandarami oraz około

legacyj organizacyj. 10 Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej

Bezpośrednio po Mszy św. około,i w końcu .motocykliści oraz cy-

godz. 11 r. odbyła się defilada na'kliści, Jak zdołaliśmy zaobserwować

ul. Mickiewicza. Pochód otwierały niesiono przeszło 70 sztandarów.

korporacje akademickie. Za niemi

  

ców z wyborui6znominacji. Na

„komisja  porozumiewawcza ponoć |m. "Wilno przypada 3-ch radców

osiągnęła już pozytywne wyniki, tak,|z wyboru. 3

iż utworzenie wspólnej listy sana-!
ZGONYNEREE:BATA KOKEPORA?TPOTSPMAGDAsd KAO LAST TTT ASTA

— Egzekucja podatków komunal-
| nych wzmaga ać Wi związku z in-pewna:dectw
PRE, otrzymanemi od władz
centralnych, władze skarbowe w Nowe przepisy prawa przemysło-

wego przyczynią się do położeniaintensywniejszem tempie przystą- '

piły do ściągania zaległości z tytułu kręgu potajemnym warsztatom kon-
kurencyjnym z przemysiem legal-podatków komunalnych. Zarówno

'nym. Frzewidziane jest uzgodnienie

 

  

   
  
  
  dzięki akcji egzekucyjnej jak i

wpłatom, czynionym do urzędów

 

polegli. kupiectwo domaga się natychmiastowego

obniżenia skali procentowej, dochodzącej

do 18 proc. rocznie, co graniczy z lichwą,

gdy się zważy, že za wkłady oszczędno-

ściowe płacą banki i kasy oszczędnościowe

około 4 proc. rocznie.

3) Znowelizowanie ustaw podatkowych

w sensie daleko idących ulg dla kupiectwa,

gdyż nadal podobnego obciążenia podatko-

wego handel nie zniesie, czego dowodem
służyć mogą już setki'próżnych lokali skle-

powych.

Po przyjęciu rezolucji obecni
'na sali członkowie sekcji młodych
Stronnictwa Narodowego odśpiewali

| „Hymn Młodych", poczem zebranie
| zamknięto.

Następnie poseł Lewandowski z
Bydgoszczy wygłosił referat p. t.
„Potrzeby handlu polsko- chrześci-
jańskiego'.

Prelegent w swem  treściwem
przemówieniu poddał gruntownej
krytyce politykę gospodarczą rzą-
dów pomajowych, szczegolnie uwy-
datniając szkodliwość  etatyzmu,
nadmiernego rozrostu agend рай-
stwa i podkreślając konieczność
oparcia życia gospodarczego na ini-
cjatywie idmdywidualnej i potrzebę
walki gospodarczej z żywiołem ży-
dowskim w celu zapewnienia naro-
dowi polskiemu należnej mu roli
śopodarczej we własnym kraju.

Następny mówca poseł Mazur z
Grudziądza mówił na temat „Poło-
żenie kupiectwa & rzemiosła wobec
nowych ustaw podatkowych”. Z cy-
frami w ręku prelegent wykazał
błędy gospodarki państwowej w
ostatnich kilku latach, udowodnił
zmarnowanie okresu dobrej kon-
junktury. Następnie mówca zobra-
zował ciężką sytuację obecną ku-
piectwa polskiego i również cyfro-
wo wykazał, że obciążenie kupiec-
twa i rzemiosła podatkami i świad-
czeniami społecznemi jest obecnie,
w dobie złej konjunktury i spadku
konsumpcji nadmierne, przez co
cierpią nietylko kupcy i rzemieślni-
cy, lecz również ujemnie to wpływa
na całokształt gospodarki narodo-
wej. Z siłą wypowiedziane przemó-
wienie posła Mazura wywarło wiel-
kie wrażenie na zebranych.

Krótkie, bardzo serdeczne prze-|
mówienie wygłosił ponadto poseł
mec. Nowodworski.

P. Wojciech Gołębiowski zgłosił
następującą rezolucję, kiórą zebrani
jednomyślnie uchwalili.

 

4 prasy.
Sanacja spekuluje na „Obóz

Narod.-Radykalny“'.
„Dziennik Poznaūski“ (sanacyjno-

konserwatywny) powstanie „Obozu
Narodowo-Radykalnego" przypisuje
temu, że „młodzi narodowcy” w
(„Warszawie stracili wiarę w dotych-
czasowych wodzów i wystąpiwszy
ze Stron. Narodowego

„zostali obecnie bez wodza duchowego.

'W deklaracji ideowej rzucili oni hasła da-
lekoidące jak m. in., że wielką wagę przy-

wiązują do zasług wojennych jednostki i

bohaterstwa na polu chwały. Na tem tle
zapanowała w obozie secesjonistów pewna

konsternacja. Poczęto mówić o marszałku
Piłsudskim jako odtwórcy armji polskiej i

jako o zwycięskim wodzu, a więc jednostce

posiadającej w dziedzinie zasług wojennych

zasługi bezsprzecznie największe. Wobec

tego zjawiła się konieczność nowego usto-

sunkowania się nowej organizacji narodowo-

radykalnej do osoby Marszałka Miłsudskie-

śo. Zagadnienie to jest żywo dyskutowane

w łonie narodowych radykałów”.

Z tego widać, że sanacja spekulu-
je na przyciągnięcie „Obozu Naro-
dowo-Radykalnego'. Nie sądzimy,
aby się to udało.

Niema jeszcze oszczędności.
Pisząc w „Gaz. Wiarsz.* o roz-

maitych rodzajach nieprodukcyjnej
elity w różnych dziedzinach naszego
życia politycznego, a więc w admini-
stracji państwowej i samorządowej,
w gospodarce przemysłowej, w sa-
morządach zawodowych, prof. Ry-
barski konkluduje:

„W wielkim jest błędzie ten, kto twier-

dzi, że nastał już kres oszczędności w pu-

blicznej gospodarce. Oszczędność nieraz

zmniejszać musi wydatki naprawdę po-

trzebne, doprowadza do redukcyj nędznych
płac urzędniczych. Ale można wiele jesz-

cze oszczędzić na odbiurokratyzowaniu na-

szego życia, na usunięciu nieproduktyw-

nych funkcyj w aparacie rządowym, w ad-

aministracji przemysłu, w samorządzie tery-

torjalnym i gospodarczym, w ubezpiecze-

niach i organizacjach społecznych. Wtedy

dopiero można będzie mówić o skutecznej

poprawie gospodarczego położenia. Wtedy
ustanie ta nienormalność, że malejąca wy-

twórczość musi utrzymywać zachlanną, a

mawet _rozrastającą się nieprodukcyjną

„elitę”.
*

Fałszywa kokieterja Niemiec.
W. artykule, poświęconym wizy-

cie p. Barthou w Polsce, a charakte-
ryzującym rolę Polski i Francji w
dzisiejszej Europie, „„Kurjer Poznań.
ski“ czyni tež uwagi na temat usiło-
wań niemieckich w celu poróżnie-
nia sojuszników:

„Niemcy chcą przy tem  wszystkiem
upiec swoją pieczeń. Stała ici polityka roz-

 

ferat posła mecenasa Nowodwor-
skiego o polskim kodeksie handlo-
wym, który będzie obowiązywał od
dn. 1 lipca r. b. Referent streścił te
przepisy nowego kodeksu,
różnią się od ustawodawstwa obec-
nie obowiązującego.

Mec. Nowodworski podkreślił, że
kodeks został opracowany przez
nieznanych ludzi w czterech ścia-
nach gabinetów  ministerjalnych.
Bez żadnego logicznego uzasadnie-
nią pominięto ciała usiawodawcze
i wydano kodeks w drodze Rozpo-
rządzenia Prezydenta.

Kodeks zawiera szereg niejas-
ności, które mogą w przyszłości
spowodować komplikacje, szereg
przepisów, których cel jest niezro-
zumiały, a co gorsza, sprzeczności
z innemi obowiązującemi ustawami.

Po trwającym zgórą godzinę re-
feracie przewodniczący, dr. Z. Fe-
|dorowicz, otworzył dyskusję, po
której wyczerpaniu zebranie zam-
poz

 
rzysta z każdej sposobności, by się zazna-
czyć. Dawniej w okresie Locarna Niemcy

kokietowali Francję, a zwracali się przeciw
Polsce. Dziś chcieliby może pvstąpić na od-

wrót. Ich przebiegła gra polega dziś na

prawieniu Polsce komplementów z powodu

jej „niezależności'. Oczywiście dzieje się to

tylko w najbardziej oficjalnych enun-

cjacjach, bo na terenie mniej odpowiedzial-

nym naganka na Polskę rozwija się w naj-

lepsze, a jednocześnie sugerują Niemcy

cpinji francuskiej, że kraj nas: odwraca się

od Francji, zatem i ona nie powinna się na

Polskę oglądać. Jest to robota jednak tak

'wyraźna w swoich intencjach, że cel jej

powinien być widoczny wszystkim i nikt nie

0 odbudowę spalonych warsztatów w Łapach.
Spalenie się hali wagonowej w Przedstawiciele proszą Pana Dy-

warsztatach kolejowych w Łapach i rektora Kolei o przyjęcie powyższej

widmo możliwego braku ogniska uchwały, przedstawienia jej Panu

pracy i utrzymania dla kilkuset ro- Ministrowi Komunikacji z prośbą o

dzin robotniczych zaalarmowałypra- rozpoczęcie odbudowy spalonej hali

cowników całej Dyrekcji Kolejowej wagonowej, w czem w miarę swych

Zebranie wieczorne wypełnił re-,

Wileńskiej.
Chęć przyjścia z pomocą kole-

gom, których dotknął ziy los, spro-
wokowany ręką zbrodniczą, na co
wskazuje już wstępne dochodzenie,
sprawił, że wczoraj w sali konie-
rencyjnej dyrekcji kolejowej zebrali
się przedstawiciele wszystkich ugru-
powań związkowych i jednomyślnie
uchwalili następującą rezolucję:

„Podpisani przedstawiciele pra-
cowników kolejowych Dyrekcji 'Wi-
leńskiej, zebrani w dniu 42 kwietnia
'1934 r, w obliczu katastroty, jaka
(dotknęła kolejnictwo 1 pozbawiła

 
| ków, postanowili opodatkować się
na rzecz odbudowy spalonych war-
sztatów, pracownicy zas warsztato-
wi w Łapach deklarują bezpłatną
pracę przy odbudowie.

Nie wycinajcie drzew!
Niema w Wilnie naszem żadnych

literalnie robót miejskich, aby nie
rozpoczęto ich od skazania na
śmierć przez wileński dopust boży
(czytaj ogrodnika miejskiego) naj-

 

wicz, który za parę lat stanąć ma ko-
niecznie na środku ul. Mickiewicza
(broń Boże nie na środku obecnego
zieleńca im. Orzeszkowej w miejsce
obrzydhiwej fantanny!) stał się mi-
mowolnym katem szeregu pięknych

(lip.
Jeżeli już koniecznie trzeba po-

stawić dzieło p. Kuna na ulicy Mic-
kiewicza — to czyż nie można było
tych lip wykopać z korzeniami i
przenieść je w miejsce jakichś wie-
kowych drzew w ogrodach miejskich
w Wilnie? To są rzeczy znane i
praktykowane w całej zachodniej
Europie!

U nas się tnie, wali, niszczy całą
ozdobę i zdrowie miasta — aby na
miejsce większych drzew urządzać...
trawniczki, Niema ich kto pilnować
(bo na dozorców skwerów wiecznie
brak pieniędzy) barbarzyńscy prze-
chodnie depczą je na zbitą,twardą
ziemię. Zarzucone papierami i od-
padkami stanowią pierwszorzędny
wzór śmietników miejskich.

1 tak: w jednem miejscu ścina się
cudne, zaaklimatyzowane lipy, na-
pełniające zapachem w połowie lata powinien iść na lep bądź czulostek nie-

mieckich, bądź też półsłówek, siejących
nieufność.

Pobyt p. Barthou w Warszawie winien
wykazać, że Niemcy oddają się złudzeniom,

jeżeli wydaje im się, że

rozluźnić węzły polsko-francuskie i, sparali-
żować współpracę obu narodów. Opinja

polska spodziewa się, że wizyta wybitnego
męża stanu, jakim jest p. Barthou, wypró-

bowany przyjaciel Polski, wyda w stosun-

kach polsko-francuskich nowe owoce, oży-
wi i wzmocni węzły przyjaźni, łącząc oba

|kraje, i przyczyni się do skrystalizowania i

| wyjaśnienia sytuacji ogólnej z pożytkiem
łdla obu państw i dla pokoju oraz bezpie-
„czeństwa ogólnego.

Sala do wynajęcia
na odczyty i zebrania
Orzeszkowej 11
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zdołają choćby PO:

całe śródmieście — aby jednocześ-
nie, jak się informuje nie dawno pra-

ze słer magistrackich, „sadzić
młode drzewka: które w przeszłym
roku zasadzone barbarzyńskie ręce

łamały* — !
Gdzie logika?
Plac ratuszowy zostai kilka lat

temu doszczętnie ogołocony z mło-
dych lip i amerykańskich sosen, te-
raz kolej przyszła na plac Orzesz-
kowej.

Na placu Orzeszkowej wycięto
względnie młode lipy, są tam jeszcze
dwa szeregi skazane na zagładę, któ.
re z łatwością przenieść można w in-
ne miejsce. Niechże te przynajmniej
nie ulegną losowi swych sąsiadów!

Póki jeszcze czas, trzeba je wy-
kopać i przetranslokować. Niech
nikt niema potem wymówki, że pora od 11—3 i od 6—8 wiecz.

Procesy о обга
A. Kahan omawia w „Momeancie'”

usiłowania żydowskie: aby spowodo-
wać bądź wydanie przez jakiś par-|
lament ustawy, bądź wydanie wyro-|
ku sądowego, jako precedensu, na
podstawie których żydowstwo mo-
głoby występować sądownie prze-
ciw judołobom, dobijającym się przy
wrócenia ludności rdzennej utraco-
nych na rzecz żydowstwa przyrodzo-
nych jej praw gospodarza:

й Pomimo tego, że wszystkie tego
rodzaju wysiłki nie udały się, śminy ży-
dowskie w Bazylei i Bernie, oraz żydówka-
adwokat w Zurychu zaskarżyli ostatnio do

prokuratury szwajcarskiej judofobskie pi-
sma i ulotki o obrazę żydostwa”.

Ten adwokat zaskarżył Teodora
Fischer'a, wydawcę narodowo-socja-
listycznego pisma „Eidgenosse'”, za
artykuł,

u — w którym między innemi jest po-
wiedziane, że żydowstwo jest zorganizowa-

mą bandą złoczyńców, wobec czego powin-
no być odpowiednio traktowane”.

Prokuratura odrzuciła skargę, bo
wiem   luźniania stosunków polsko-francuskich ko- „ — obraza jest skierowana nie prze-

zoku byla na to zbyt późna.
i

zę... żydostwa.
ciw osobie oskarżyciela, a pozatem, że w
razie przyjęcia skargi zostałaby naruszona

wolność słowa”.

Na tej samiej podstawie, przy-
puszczalnie, będą odrzucone skargi
wymienionych gmin żydowskich.

Żydowstwo musi wytworzyć taki
organ, któryby był uznany zą upraw
niony do występowania w imieniu
całości żydowstwa. Brak takiego or-
ganu daje się szczególnie odczuć о-
becnie w walce na drodze sądowej z
judofobją:

„ — Dotąd nie zostało to osiągnięte,
bowiem brakuje uprawnionej, ogólnie uzna-
nej instancji, któraby występowała w imie-

niu całego Izrala. Taką instancją mógłby
być przyszły światowy kongres żydowski,

którego jednem z zadań powinno być prze-
prowadzenie takiej właśnie ustawy”.

Autor, jak wynika z powyższego,
należy do tej kategorji żydów, któ-
rzy nie orjentują się, że ten nowy
„kawał żydowski” jest spóźniony o
jakieś lat przynajmniej 20, licząc
1914 r. za czas największej potęgi
żydowstwa w świecie...

z DK

piękniejszch drzew. Oto i Mickie-,

inika,

możności pracownicy Spieszą z po-
mocą, pragnąc, by o ile możności

| dzieło odbudowy zostało zakończo-
„ne przed zimą 1934/35 r., a tem sa-
| mem zabezpieczony został byt za-
,grożonych kolegów.”
| Zaznaczyć trzeba, że odruch ten,
| tak głęboko pojętej solidarności ko-
i leżeńskiej, na terenie Dyrekcji Kole-
(jowej (Wileńskiej posiada już swą
| piękną tradycję.
| Zanotować należy jeszcze jedno.
Delegacja Rady Miejskiej i miejsco-
wego kupiectwa zgłosiła się do dy-
|rektora kolei, inż. K. Falkowskiego

 

które warsztatu pracy kilkusei pracowni-i oświadczyła gotowość przyjścia
,z pomocą przy odbudowie hali wa-
; gonowej przez. opodatkowanie się na
ten cel.

| JAKA DZIś BĘDZIE POGODA?
Stopniowy wzrost zachmurzenia

aż do opadów, począwszy od połu-
dniowego zachodu kraju. Ciepło.
Słabe lub umiarkowane wiatry z
kierunków południowych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

apteki:
Sukc. AugurtrwskieJ, — ul Kijowska

(Nr. 2 (telef. 16 31), trumkina — ul. Nie-
„miecka Nr. 23 (elet, 3-29) i Rostkowskie-
| go — ul. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
|go — ul. Wielka3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie © przedmieściach, prócz Śnipiszek.

 

'

 

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Rok Jubileuszowy. Wczoraj

w czasie sum w: kościołach wileń-
skich kapłani, po kazaniach, poin-
tformowak wiernych o wyznaczeniu
czterech kościołów: św. Jana, św.
Kazimierza, Ostrobramskiego i św.
Ducha, które należy odwiedzać,
chcąc uzyskać odpust. Jednocześnie
kapłani poinformowali wiernych, ja-
kie modłitwy należy odmawiać w
czasie zwiedzania oraz wytłumaczyli
znaczenie Roku Jubileuszowego.
— św. Jerzy. Dziś przypada św.

Jerzego. W! związku z. tem wczoraj
wieczorem w kościele św. Jerzego
odprawione zostały nieszpory z. wy-
stawieniem Przenajświętszego Sa-
kramentu. Udział wiernych w nie-
szporach był tak liczny, że kościół
nie mógł ich pomieścić. :

Z MIASTA.
— Jarmark šw. Jerzego. Pomi-

mo, iż dziś dopiero przypada św. Je-
rzego, a już wczoraj na placu im. E.
Orzeszkowej rozpoczął się jarmark.
Zrana jeszcze mało było przeku-
pniów, w godzinach natomiast popo-
łudniowych i wieczornych zajęto
niemal wszystkie zarezerwowane
miejsca. Naogół jednak wczoraj jar-
mark prezentował się blado, co
zdaje się wskazywać, ze i dziś nie
będzie o wiele lepiej.

Wieczorem na kiermaszu bylo
dużo publiczności. Największym po-
pytem cieszyły się.obwarzanki,
które są sprzedawane nadzwyczaj
tanio. `

SPRAWY MIEJSKIE
—Komitet Rozbudowy m. Wilna

podaje do wiadomości, że do dnia
5 maja r. b. przyjmowane są poda-
nia od osób, ubiegających się o
uzyskanie pożyczki na przebudowę
większych mieszkań na małe oraz
gruntowne remonty domów miesz-
kalnych. Szczegółowych informacyj

skarbowych, Zarząd miasta otrzy-

jako nałeżność za podatki miejskie.
Częstsze wpływy od władz skarbo-
wych przyczynią się do poprawienia
;sytuacji finansowej miasta,

Ł ZYCIA 5TOWARZYSZEN.
— Ogoine doroczne zebranie

Narod. Org. Kobiet. Zarząd Narod.
Org. Kobiet przypomina, że, we
wtorek 24 b. m. o godz. 6 w lokalu
włosnym odbędzie się doroczne
zebranie „sprawozdawcze. Oprócz
sprawozdań rocznych i komisji re-
wizyjnej złoży takze sprawozdanie
radaa p. M. Iwaszkiewiczowa. Po-
nadto dr. Z. Fedorowicz wygłosi
referat, poświęcony zagadnieniom
chwili bieżącej.

Na zebranie to zarząd zaprasza
tych wszystkich, którzy zaintereso-
wac się zechcą pracami N. O. K.
— Kursy gazowe Polskiego Czer-

wonego Krzyża dla lekarzy. W dniu
14 maja w lokalu P.C.K. przy ul.
Tatarskiej 5, nastąpi otwarcie VI
kursu z ratownictwa i obrony prze-
ciwgazowej. Kurs powyższy będzie
ostatnim kursem, organizowanym
przez Zarząd Wileńskiego Okręgu
P.CK. dla lekarzy.

Termin ostateczny zgłoszeń na
kurs upływa-z dniem 10 maja rb.
— Akcja pomocy organizacyjnej

dla pielgrzymek i wycieczek, przy-
bywającychdoWilna.W tych dniach
przy Archidiecezjalnym Instytucie
Akcji Kat. powstał referat dla piel-
grzymek i "wycieczek. Zadaniem
referatu jest pomoc w przyjmowaniu
pielgrzymek i'wycieczek, przyby-
wających do Wilna, oraz or$anizo-
wanie pielgrzymek j wycieczek z te-
renu archidiecezji wileńskiej i dal-
szych ziem wschodnich do różnych
miejscowości całej Polski. Referat
załatwia sprawy zniżek kolejowych,
mieszkań, wyżywienia, programów
zwiedzań, "organizuje powitania piel-
śgrzymek i wycieczek, ułatwia udział
w nabożeństwach itd. . Po bliższe in=
formacje "należy 'zgłaszać się pod
adresem: Archidiecezjalny Instytut
Akcji Katolickiej, Referat pielgrzy-
mek: i wycieczek — Wilno, Metro-
politalna 1.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
—_ Delegacja „rzemicslnicza“ do

Rygi. -W ciągu bieżącego tygodnia
mia wyjechać do Rygi deiegacja rze-
miosła wileńskiego z dyrektorem
Izby Rzemieślniczej w Wiinie "p.
Miynarczykiem na czele. W' skład
delegacji ma wejść także inż, Ka-
,wenoki z lzby Przemysłowo-Handlo-
„wej, Delegacja ma na celu omówie-
|nie.z przedstawicielami importerów

 
| angielskich i skandynawskich, któ-
rzy w tym czasie bawić będą w Ry-
dze, sprawę eksportu wyrobów rze-
miosła wileńskiego.
— Konierencja przedstawicieli

przemysłu budowlanego. W: czwar-
tek, 26 bm. odbędzie się w lokalu
Inspektoratu Pracy przy ul. Ostro-
bramskiej 19 konferencja przedsta-
wicieli przemysłu budowianego.

Wezmą w niej udział delegaci
związków murarzy, betoniarzy, cieś-
li i stolarzy.

Tematem obrad będzie sprawa
ustalenia wysokości wynagrodzeń
dla poszczególnych gałęz: tego prze-
mysłu oraz unormowanie warunków
pracy (ustalenie czasu wykonywania
pracy) i usystematyzowanie sposobu
wypłacania wynagrodzeń,

Wszystkie te kwestje mają być
załatwione w jaknajkrótszym czasie,
gdyż wkrótce rozpoczną się per- '

udziela Komitet Rozbudowy (Zarząd
miasta, ul. Donsinikańska 2, pokój
nr. 61) od godz. 12 do 14.

SPRAWY PODATKOWE.|
— Zeznania o podatkudochodo- |

wym. Jak już donosiliśmy, do dnia
1 mają każdy płatnik podatku do-|
chodowego obowiązany jest wypeł-
nić zeznania o dochodzie za rok |
1933 i następnie złożyć je do urzędu|
skarbowego, wpłacając jednocześnie|
połowę przypadającego podatku.
Fomimo, że do dnia ostatecznego
terminu pozostał już zaledwie ty-
dzień, wpływy, jak _ zdołaliśmy
stwierdzić, są minimalne. Jak widać,
szeroki ogół płatników ociąga się do
ostatniej chwili, co spowodować
może ścisk przy kasach w urzędach
skarbowych.

Zaznaczyć należy, że przeoczenie
terminu 1 maja pociągnąć za sobą
może przykre skutki, gdyż taki
płatnik traci możność obrony, gdy-
by władze skarbowe wymierzyły mu
podatek według swego uznania na
podstawie posiadanych pobocznych
danych © dochodzie danego płat-  

traktacje w sprawie isania u-
mowy zbiorowej w przemyśle bu-

| dowlanym na rok 1934,
SPRAWY ROBOTNICZE.

— Kontrola zaświadczeń o pozo-
stawaniu bez, pracy. Wkrótce ma
być przeprowadzona szczegółowa
kontrola bezrobotnych, korzystają-
cych z. zasiłków Funduszu Bezrobo-
cia. Kontrola ma na celu stwierdze-
nie, czy przedstawione przez bez-
robotnych świadectwa redukcyjne
są autentyczne

W: wypadkach ujawnienia, iż bez-
robotny pobierał zasiłki w czasie
posiadania pracy lub przedstawiał
zaświadczenia redukcyjne niezgodne
z rzeczywistością, dalsza wypłata
zasiłków zostanie wstrzymana i
sprawa skierowana będzie na drogę
sądową.

— Znów wybicie szyb w sklepie
żydowskim. Jak donosi prasa ży-
dowska, onegdaj wieczorem została
wybita szyba wystawowa w żydow-
skim sklepie jubilerskim przy. ul.
Mickiewicza 28. Sprawcy nie zo-
stali ujęci.

lmał ostatnio około 200.000 złotych|

RÓŻNE.
| AUKSOPA DA TTTNT

jwydawania kart przemysiowych ze į
|sprzedażą świadectw przemysio-
wych. Osoby wykupujące patenty
będą w przyszłości, według istnieją-

stawienia kart owładz administracyj-
|nych na wykonywanie przemysłu.

Powołaniedo ćwiczeń
reżerwy.

W roku 1934 zostaną powołani do ćwi-
czeń rezerwy;

I. NA 6-TYGODNIOWE CWICZ.:

będąc powołani na ćwiczenia w 1933 r. ta-

kowych nie odbyli,
b) promocji 1932 — w aeronautyce,
c) z roczników 1905 — w aeronautyce,

1904 — (z wyjątkiem sanitar.), 1902 — w

kawalerji, artylerji, aeronautyce, saperach i

łączności i niektórzy z piechoty,
d) przeniesieni z innych Korpusów Ofi-

cerskich do samochodów, taborów i uzbro-

jenia (z rocz. 1896, 1897 i 1898 do samo-

chodów i.uzbrojenia, 1896 do taborów),

e) niektórzy olicerowie intendentury

(imiennie),
1) niektórzy: oficerowie saperów,

£): marynarki. wojennej,
1. z mianowanych w 193ż podporuczni-

ków rezerwy, nie powołanych na ćwicze-
mia w 1933 r.

2. imiennie powołanych ze-starszych
roczników.

'h) (oficerów rez. piechoty «promocji
1931, przeniesionych do żandarmerji,

i) oficerów rez. kawalerji promocji
1931, przeniesionych 'do żandarmerji i wy-

znaczonych na Kurs Oficerów  Pionerów
Puików Kawalerji,

j) niektórych oficerów rez. artylerii
promocji 1933,

k) oficerów rez. samochod. — na 1

ćwiczenia w:samochodowych iormacjach,

I) niektórych 'oficerów: rez. uzbrojenia.

IL NA 4-TYGODNIOWE ĆWICZ.:

1, Wszystkie roczniki (de ukończ. 40

lat) promocji 1933 na 1 ćwiczenie oficer-

skie. :
2. Promocja 1931 (z ' wyjątkiem arty-

lerji) — o ile nie ukończyli 40 lat życia).

(Podchorążowie: — na 6-tygod-
niowe ćwiczenia:

a) wszystkich, którzy dotychczas:nie

odbyli żadnego ćwicz.,

b) "wszystkich, którzy po 1 ćwiczeniu
nie zostali zakwalifikowani do nominacji

na' ppor. rez.
©) w' marynarce wojennej, powołanych

w 1933, lecz którzy nie odbyli takowych.
Oficerowie rezerwy i _ podchor,' rez.

(protesor., docenci, nauczyciele, studenci i

uczniowie będą bezwarunkowo powołani na
ćwiczenia rezerwy w- okresie wakacyjnym.

"Podania o możność odbyciaćwiczeń w
formacjach niemacierzystych mie będą” roz-

patrywane.

W "sprawach odroczenia terminu odby-
cia ćwiczeń ewent. przesunięcia terminu

takowych — należy zwracać się do dow.

ewidencyjnego oddziału w terminie 4-ty-

godniowym do początku ćwiczeń.

Paczki żywnościowe.
Ministerium poczt | telegrafów

wprowadziło zmiany w przepisach 0
paczkach żywnościowych.

łatwo ulegającą zepsuciw. "może za-
1ządzić, abyna wypadekjejniedo-
ręczalności „zwrócono paczkę na-
lychmiast, doręczono innej osobie w

za ściągnięciem lub też zrzec się
paczki na: rzecz poczty. Dopiero w

strony nadawcy, niedoręczone -pacz-
ki żywnościowe "sprzedawanebędą
w drodze przetargu na ryzyko'i ra-
chunek wysyłającego. Paczki z już

komisyjnie.

Z KRAJU.
OFIARA NAPADU SĄSIADÓW,

  
 

p

| Stefan Krupski
„Glębokiem. Na zarządzenie 'sędzie-

 

cza «dokonano'sekcji' zwłok. Spraw-

li Woronkowicz, którzy usiłowali
|zbiec do Rosji Sowieckiej, zostali
ujęci i osadzeni w areszcie.

ty w bony jałmożnicze „statitasa'*
| jaż. zaopatrzyłoś sių?

 

cego projektu, obowiązane do przed-

Ołicerowie: — a) wszyscy, którzy |

 

Nadawca paczki z zawartością, |

tem samem "miejscu przeznaczenia |

braku odpowiednich -zarządzeń ze |

zepsutą zawartością będą niszczone |

GŁĘBOKIE. .(Pat). Napadnięty i
j pobity w:dn. 17 bm. mieszkaniec wsi |

śm.  hołubickiej
zmarł w-szpitaluw

gosśledczego Kazimierza -Abramowi- |

„cy zabójstwa bracia Korotczykowie
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które gromadziłyby dokoła

Żęj ZA s
|] kolanka i.silniej ręce. Tak, tak,

doskon

    
  

 
| że

SZ
Wileńskie Kuratorjum szkolne

ielką wystawę turystyczną.

_ Od kilku lat turystyka zaczęła

iobywać sobie coraz więcej zwo-;

oment ten został dobrze odczuty.
Przy poszczególnych szkołach pow-!
stały

Koła krajoznawcze, |

prowadzące propagandę życia tury-,

stycznego. Z caiem uznaniem może

my powiedzieć, że na działalności

tych właśnie Kół krajoznawczych |
opiero się cała turystyka. (Wynika|
to z tego, że organizacje RCI

ne, składające się z osów społeczeń-
stwa-starszego, nie mogą jakoś zdo-

dyć się na poważne potraktowanie
szeregu pierwszorzędnych  zagad-
nień. Z wyjątkiem Polskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego, nie mamy
organizacji, która mogłaby wykazać
się aktywnym bilansem twórczej

Pracy.
Turystyka jest przecież

nowoczesnym prądem

0 znaczeniu społecznem, bo jeżeli

mówimy, że wychowuje nas spor, to

tembardziej powiedzieć powinniśmy,
| że wszystkie te pierwiastki wycho-

wawcze tkwią również i w turysty-

<e, Trzeba tylko umieć je uwypuklić,,

pokazać młodzieży, która potrafi

niewątpliwie pokochać je, przeka-

zując szlachetne zasady swoim młod

szym kolegom.
Ogólnie jest więc wiadomą rze-

czą, że

turystyka wychowuje

młodzież, ucząc ją pokonywać prze-
szkody, uczy ją poznawać ludzi i ra-

dzić sobie w szeregu nieoczekiwa-
nych sytuacji, które zdarzają się na

wycieczkach.
Nic też dziwnego, że władze

szkolne zwróciły baczną uwagę na
turystykę, która staje częściowo do
walki ze sportem.

Tak dziwnie się zbiegło, że wal-
ka ta wypada na korzyść projektu
władz szkolnych, które chcą

osłabić znaczenie sportu

przez skierowanie zainteresowań
nie na boisku i stadjony sportowe,
lecz w teren, w przestrzeń, w lasy,
$óry, jezicra.

Oczywiście, turystyka zyskuje na
tem ogromnie i nic dziwnego, że w
łak krótkim stosunkowo czasie. po-
trafiono zdziałać dość dużo. W. każ-
ym razie daleko więcej, niż w spor-

Cie, który wciąż znajduje się w wiel-
iej niezgodzie z władzami szkolne-

mi

 
i

Nie będziemy tutaj przeprowa-
dząli dyskusji nad poszczególnemi
ierunkami, bo zabrakłoby nietylko

miejsca, ale i czasu, to też ograni-, 
tematu ropagowania turystyki
Przez szkoły.

O ile w sporcie praca jest bardzo
skomplikowana, o tyle w turystyce
Mmąmy ją uproszczoną. Nie znaczy
lo bynajmniej, żeby była łatwiejsza.
Wszędzie jednak, gdzie raniej ma się

czynienia z talentem, a bardziej
Szerszą masą przeciętnie uzdolnio-
hych, daje się łatwiej przeprowadzić
Propagandę.

, Turystyka nie potrzebuje opierać
| Się na talentach w znaczeniu spor-

owemi. ‹
Powinna posiadać

talenty organizacyjne,

siebie
stępy mniej uzdolnionych  tury-

stów, ;

Zadaniem organizatorów życia
turystycznego jest wpajanie pew-
Mych ogólnie przyjętych zasad tury-
stycznych, dktóre w Polsce są nie-
stety bardzo znaczne. :

Pechowy start,
1 Biegliśmy tuż kolo siebie, Mcią-
| Kališmysw-piuca rozkoszną/wofi jasu, |
| Który dyszał miodemį paczkami bu-.

Ącej się wiosny.
— Panno lrenko, jeszcze jakieś
o metrów i na dzisiaj wystarczy.
L ch pani biegnie nieco dłuższym
rokiem, a gdy przyśpieszę, to pro-

Szę koniecznie trzymać się mego tem
Da. Musi.pani- nauczyć się finiszować.
Tzecież ostatnie metry są najważ-

Nejsze, od nich faktycznie wszystko
ży. ;

"Milczenie „Ireny mówiio, że jes
*męczona. . Rzeczywiście wyglądała
Szjsiaj mniej hoża, niż zwykle :ale to
Shyba wiosna tak działa:

' |— Šwietnie, bardzo dobrze! Wy-

ale!
— Ja przecież mówiiem, że ma

Mani„ogromny:talent.
i” Et, co -tež.pan zawsze wma.
ajakies glupstewka.
— Nie wmawiam, lecz stwier-

Ša, żegdyby mie była pani hultaj-
4% to dawno Polska wiedziała o Ire-
\® Brzezińskiej. Zresztą zobaczy-
Y co nam pani pokaże w niedziel-
ym biegu naprzełaj. Mam wrażenie,

trasa postać mniej więcej

й

—  
у

lenników wśród młodzieży szkolnej.| :

  

OŁY PROPAGUJĄ TURYSTYKĘ
U nas niema jeszcze par excellen-

DZIENNIK

Już tak jakoś jest z tą naturą

styce polskiej nadać wysoki, właści- bliższych skarbów.
wy ton turystyczny.

Powinniśmy więc

wychować turystycznie młodzież

z której wyrosną prawdziwi turyści.
Zorganizowanie wystawy  tury-

stycznej w Wilnie, gdzie niewątpli-

{

iwodnej, daje się prześcigać
| połaciom kraju,

 

Wileńszczyzna, mająca ogromne
możliwości rozwojowe turystyki

innym
które nie

poszczycić się takimi jeziorami, jak:
Troki, Narocz, Dryświaty, Miadziół
i inne, W całej Polsce nie da się zna-
leść tak ślicznych rzek, jakie płyną

wie punktem zwrotnym w życiu tu-|w Wileńszczyźnie, a jednak z przy-
rystycznem, zwłaszcza, że wystawa|krością się pomyśli, że dotychczas
ta ma być pomyślana w sposób do-
stępny z uwzględnieniem specjal-
nych cech regjonalnych.

jesteśmy nieznani.
Młodzież więc szkolna powinna

wziąć się z zapałem do pracy, by

Nieraz jedzie się całxiem niepo-|poznać nietylko brzegi rzek i jezior,

trzebnie w dalekie strony kraju, któ-| ale również ciekawe życie mieszkań,

те są o wiele brzytsze od naszych.! ców.

(kė KA T JA I AOOOO KAŻAS

Pogoń przegrała z Cracovią 1:4. | Kazimierski (Ognisko) zwyciężył |
Wczorajsze rozgrywki piłkarskie lec wygrał z Wartą 5:2, Legja 2ге- w biegu wyzwolenia Wilna.

o mistrzostwo Ligi dały następujące misowała z Garbarnią 1:1, .Ł. K, S.

wyniki: pokonał Podgórze 2:0, a Wisła zre-
Pogoń uległa Cracov:* 1:4, Strze- misowała z Polonią 0:0,

Fiałka mistrzem Polski.
Bieg naprzelaj

który trasę 7 klm. przebiegł w 31
(min. 30,4 sek,, 2) Hartlik, 3) Ja-

iPolski, rozegrany w Krakowie, za-
kończył się zwycięstwem Fiałki, ła Nowacka. Startowały tylko trzy|

|

(We Lwowie zaś bieg pań wygra-

panie, co jest kompromitacją lekko-
atletyki polskiej.

Związek Związków otwiera drzwi
młodzieży szkolnej.

Walne zebranie Związku Związ-
ków Sportowych poruszało nadzwy- jektuje

Ciekawi jesteśmy, jak Z. Z. pro-
przegłosowany _ wniosek

mogą|

 

WILEŃSKI

Młodzież jednak sama niczego
tanowiło zorganizować w maju ce turystów, którzy umieliby tury- ludzką, która nie umie ocenić swych ;nie zrobi. Potrzebna jest jej pomoc i

dlatego właśnie słusznie władze
szkolne, rozumiejąc znaczenie tury-
styki, postanowiły dokadać wszel-
kich starań, by zreformować życie
turystyczne,

Na wystawie majowej mamy zo-
Ibaczyć szereg poglądowych wykre-
|sów i statystyk, a co ciekawsze, że
„mają być przeprowadzone demon-
ow sprzętu turystycznego, jak
również opracowanie szeregu zasad-
niczych szlaków turystycznych po
Wileńszczyźnie.

Wycieczka turystyczna ma tylko
wówczas jakiś pouczający sens, gdy
jest dobrze zorganizowana, gdy
zwrócona będzie uwaga na najbar-

| Wczorajszy bieg ogrodowy, zor-
$anizowany w dniu obchodu 15-lecia

| wyzwolenia Wilna, był doskonałą
imprezą propagandową.
| Na całej trasie biegu 2.400 mtr.
ustawiły się gęsto tłumy widzów.

o mistrzostwo, nowski, Kucharski zająż 10 miejsce. Przebieg tej ciekawej waiki był śle-
dzony przez kilka tysięcy widzów.

Punktualnie o godz. 13 padł
strzał startera. Zawodnicy wybiegli
|z bulwaru nad Wilją przy ul. 3 Ba-
jterji, by następnie rozciągnąć się
ldługim łańcuchem wzdłuż brzegu
|krętej rzeki,
| Odrazu ze startu prowadzenie
objąż Kazimierski, który pięknie o-
panowanym stylem oddalai się coraz
bardziej od swoich rywali. Tuż za

r

czaj aktualną sprawę zakazu nale-| wprowadzić w życie? Czy zgodzi| RE й akis S е

żenia młodzieży szkolnej do klubów|się na to Ministerstwo Oświaty? Kazimierskim walczyli Wingris, Bo

sportowych.
Po szeregu przemówień został, krok, otwarto drzwi, które wprowa-

znoszący ten, dziiy nas do zamkniętego jeszcze:
| korytarza rygoru szkolnego,

uchwalony wniosek,
zakaz.

Tymczasem zrobiono tylko jeden

Ogniske — Makabi Baranowicze 3:1.

W. Baranowiczach odbył się Po meczu tym rozeszła się po-

mecz piłkarski o mistrzostwo okrę-!gloska, že Makabi ma zamiar zre-
gu wileńskiego między miejscogą zygnować
Makabi, a wileńskim Ogniskiem.

zwycięstwem: Ogniska 3.1. Do przer- |
wy 1:0.

Gra była bardzo brutalna. Kilku
graczy: Ogniska zostało kontuzjowa- nej.

Makabi — Ž. A. K. S. 1:0.
nych.

z dalszych rozgrywek,
| wykorzystywując przyjazdy wilnian

Mecz po mało ciekawej grze za- | do Baranowicz, a sama niema za-
kończył się jak było do przewidzenia  miaru grać w Wilnie, co jest zwią-

 

!

zane oczywista z wydatxami. War-
to, żeby tą sprawą zainteresował
się Zarząd Wil. Okr. Zw. Piłki Noż-

Szliśmy na mecz-w przekonaniu, i Muszko z Ż. A. K, S$.
że Makabi pokona swoich rywali Sędziował bardzo słabo p. Meller

Pietraszkiewicz, Ludkie-
wicz i inni,

Na mecie na zawodników cze-
kał zaciekawiony tłum młodzieży.

U wylotu alei ukazał się pierw-
szy Kazimierski, który zupełnie
świeżo przerwał pięknie
taśmę. Po kilkudziesięciu sekun-
dach ukazali się następni biegacze,
a więc padają najrozmaitsze numery.
Poznajemy tutaj Bobowicza, Bę-
bnowskiego, Ludkiewicza, Będnarka,
Lapińskiego, który odniósł w tym
biegu wielki sukces.  Nadbiega
zmęczony Wiingris. Wpada ze zra-
nioną nogą kolcami Pietraszkiewicz.
Jest już i Krym.

Sędziowie skrzętnie notują nu-
‚ шегу zawodników, by za chwilę о-
| głosić wynik biegu.
| W, konkurencji stowarzyszonych
„zwyciężył 1) Kazimierski (Ognisko)
\6 min, 57,5 sek., 2) Bobowicz (S. M.
'P.) 7 min. 18,9 sek., 3) Kulinkowski

| bowicz,

przynajmniej 5:0, a tymczasem Ż. A.' ze Lwowa, który w decydującym(Sokół) 7 min. 35,7 sek., 4) Wingris
K.
ustanowił dla siebie bardzo za-|ręką piłki, która po chwili znalazła
szczytny wynik. się w bramce Ž. A. K. S. Debiut

Chociaż Ž. A. K. S. stracił dwa|na gruncie wileńskim p. Mellera

z Makabią jest dla niego honorowa.
Mecz był mało ciekawy. Na pod-

kreślenie jedynie zasłużyli obaj
bramkarze, a więc Lowe z Makabi

czamy się jedynie do wyczerpania punkty, to jednak przegrana 1:0| wypadł więc niezbyt dodatnio, cze-
mu też wyraz dała publiczność.

Żeby być dobrym sędzią piłkar-
skim, trzeba w pierwszym rzędzie
umieć biegać.

Bieg gazeciarzy w.leńskich.
(Wil. Okr. Zw. Lekkoatletyczny lę, poszczególne redakcje mogą

zwołuje na jutro zebranie informa- zgłaszać dowolną ilość zawodników.
cyjne przedstawicieli poszczególnych "Trzej najlepsi z każdego zespołu re-
czasopism w celu pórozumienia się|dakcyjnego będą brani do punktacji
co do biegu gazeciarzy wileńskich,

Konferencja odbędzie się o godz.,
17 w sali Ośrodka W. F. Ludwisar- ny.
ską 4.

drużynowej.
Wiek chłopców nie jest określo-

Szczegóły omówione będą jutro.
Do biegu roznosicieli gazet, któ-|Bieg budzi duże zaciekawienie.

ry odbędzie się w: najbliższą niedzie-

RD TI I LAIRki OI SL SA PADAKA

Niebawem każdy będzie mógł ubie-

gać się o gótówkę.....

tak, jakeśmy dzisiaj biegli. No, ale
teraz nie czas na rozmowy. Zaczy-
namy liniszowač. Uwaga!...

Biegła lekko. Z każdym krokiem
zwiększała się szybkość.  Ustało
zmęczenie. Biegła spokojnie, swobod
nie, zachwycająco,

Wystarczy!
— Panno [reno, ja nie chcę chwa-

liė, ale to, co powiem, nie powinno
panią wibijać w: dumę, Rzeczywiście
warto pomyśleć poważnie o trenin-
igu, a zobaczy pani, że tego nie po-
żałuje. : i

Możemy sobie teraz przejść się
lasem i porozmawiać. Tylko niech
pani też coś mówi, bo inaczej za-
|gniewam. się, у

| — Ja nie rozumiem dlaczego pa-
nu tak bardzo na tem zależy, żebym
ja "właśnie miałabiegać?-Przecież
i tak klubnasz jest bezkonkurencyj-
ny. Pierwsze miejsca zostaną w na-
szej sportowej rodzinie,

O,niech-pani nie będzie znów
taka pewna. „Orzeł sprowadził ja-
koby jedną całkiem niezłą zawod-
niczkę, która. ma "właśnie stanąć w
niedzielę, by przerwać pasmo na-
szych zwycięstw.
„— Et, co tam. Nikogo się nie lę-

kam. Już tyle razy mówiono, stra-
szono niepotrzebnie, że przyjedzie  jakaś tamznana biegaczka, a tym-

1400—5

czasem. nigdy nie można. doczekać
się, (by nareszcie spotkać się na
starcie z którąś z mistrzyń,
— Trzeba więc, panno Irenko,

trenowąć i samej pojechać, Czyż
imponuje pani wielkość prowincjo-
nalna. Niech pani tylko pomyśli, jak.
można w sposób mało skomplikowa-
ny urozmaicić swoje młode życie.
Będę panią wszędzie woził. Będzie
pani mogła zwiedzić darmo cały
świat, nietylko Europę, ale nawet
może i Amerykę. Wogóle życie spor
towe jest tak bogate.

Czułem, że Irenę poniosła wy-
obraźnia, że słowa moje podziałały,
— Tak, to rzeczywiście jest bar-

dzo piękne, ale ja strasznie nie lu-
bię stawać do zawodów. Na trening
to jeszcze, jeszcze mogę się zgodzi.
Nienawidzę tych publicznych star-
tów. Patrzą wszyscy, jakby. chcieli
zjeść,

— Panno Irenko, mich pani nie
zapomina, że pani jest bardzo młoda
i wdodatku bardzo... bardzo.... przy-
stojna.
—Panu, to zawsze giupstwa cho-

dzą pogłowie.
— Ludzie patrzą, bo są. ciekawi,

a pani nie powinna się przejmować.
Trening był skończony. Rozmo:

wa również dobiegała końca:
— MW niedzielę ranc mam więc

$., grając nadzwyczaj ambitnie, momencie nie zauważył dotknięcia| (S, M, P.), 5) Krym (Ognisko), 6) Bła-
żewicz (S$. M. P.).

Uwagę zwraca słaby wynik Win-
grysa, który był dotychczas najgroź-
niejszym rywalem Kazimierskiego,

/Wiśród: niestowarzyszonych wiel-
ką niespodzianką było zajęcie pierw

Treningi lekkoatletów
W poszczególnych klubach lek-

koatletycznych panuje ożywienie,
Okres biegów naprzeiaj ma nie-

bawem dojść do punktu kulminacyj-
nego, którym będzie bieg sztafetowy
3maja. 7

Bieg ten jest imprezą pelną tra-
dycji, to też nic dziwnego, że rok
rocznie rozgrywana jest nadzwyczaj
ostra walka, a walka nie jest łatwa
bodrużynaskłada się aż z 10 ludzi,
których trudno nieraz dobrać i ze-
stawić,

Przed biegiem
więc liczne treningi,

Generalny trening lekkoatletów
Ogniska odbędzie się jutro i w pią-
tek, a Sokół ustali skład po elimi-
nacyjnym biegu, który odbędzie się
dopiero 29 bm. wieczorem.

odbywają się 
panią spotkać, Pójdziemy razem na
|start, Niech pani tylko nie objada
się przed zawodami.

Irena... Irena...
MW niedzielę stanie na starcie.

Zmierzy się z Janowską Zz „Orla“,
która uchodzi za świetną biegaczkę,

Sobotnie gazety zapowiadały
głośno start biegu pań. Omawiane
były szanse zawodniczek, wśród
których na pierwszem miejscu wy-
mieniono Irenę Brzezińską, pisząc o
niej tak:

„Brzezińska z klubu „Błyskawi-
ca'jest. nadzieją lekkoatletyki pol-
skiej. Ma pięknie opanowany styl
biegu i pierwszorzędne warunki fi-
zyczne, wszakże zawodniczka ta pła
ta często figle nietylko publiczności,
ale i kiorownikom klubu, bo z bła-
hych powodów, jak to nieraz już by-
wało, mimo zgłoszenia nie zjawia się
na starcie, į

W. niedzielnym biegu jest ona fa-
worytką“,

Wieczorem w sobotę prezes klu-
(bu Ireny, telefonował do:niej, by u-
pewnić się i przypomnić 0 starcie.

Panna Irenka roześmiała się fig-
larnie do słuchawki, dając swoje
sportowe słowo, że nie zrobi zawodu.

"W"głębi duszy clreny budził się
jednak jakiś tajemniczy niepokój.
Nie była to trema, ale jakieś przy- 

dziej charakterystyczne cechy da-
nego terenu.

Trzeba umieć umiejętnie spopu-
laryzować

В akis

iba dobrze znać technikę turystycz-
ną. Trzeba wiedzieć, jakiemi środ-
kami lokomocji nalepiej dotrzeć,
gdzie zanocować, jak ubrać się i t.d.
it &

W: Wilnie społeczeństwo jest je-
szcze nieprzygotowane do turystyki,
lo też wystawa powinna obudzić
zrozumiałe zaciekawienie, a organi-
zatorzy tej wielce pożądanej impre- 

rozpiętą |

zy powinni mieć zadowolenie moral-

szego miejsca przez Bębnowskiego
| Władysława, który okazał się cał-
| kiem dobrym biegaczem. Są jednak
|pewne zastrzeżenia co do warun-
ków fizycznych Bębnowskiego, któ-
ry powinien ściśle przestrzegać
wskazówek udzielanych przez po-
radnię sportową.

Kolejność ułożyła się następują-
co: 1) bębnowski 7 min. 19,4 sek., 2)
Ludkiewicz, 3) Bednarek, 4) Łapiń-
ski (szermierz), 5) Kiedrys, 6) Pie-
traszkiewicz, 7) Leśniak, 8) Jasik, 9)
Zuzin i 10) Szarabejko.

Startowało ogółem tylko 47 za-
wodników. Tutaj musiy jeszcze raz
z przykrością zaznaczyć brak na
starcie zawodników takich klubów,
jak: W. K. S, Strzelec, Makabi,
Z. A. K. S., O. M. P. Dziwi nas bar-
dzo, że wojsko nie zainteresowało
się tą imprezą. Przecież w pułkach
są rełerenci sportowi, którzy powin-
ni w pierwszym rzędzie propagować
lekkoatletykę. :

Wśród  niestowarzyszonych wi-
„dzielišmy z przyjemnością zawodni-
„ków 6 p.p. leg. i 33 da. p. l. Szkoda,
że nie mogliśmy podziwiać lekko-
atletów 1 p.p. leg., 5 p.p. leg. i in-

| nych formacyjwojskowych.
Pisząc o tym biegu, musimy wy-

razić uznanie organizatorom, którzy
byli wzorowo punktualni i bardzo
sprężyści. Podziękowanie wyrazić
trzeba p. pułk. Klewczyńskiemu za
pomoc techniczą, jak również 3 p.
a. c., Poczcie i policji

Po biegu wobec zarządu O. Z.
L. A. dyplomy w imieniu miasta
wręczył zwycięzcom p. wiceprezy-
dent inż. Jensz, a Miejski Komitet
W. F. reprezentowany był "przez
płk. Iwo Giżyckiego,

Bieg w dniu obchodu wyzwolenia
(Wilna odbywać się będzie rok
rocznie, ‚

Im więcej takich biegów, tem wię-
cej będziemy mieli przyjaciół sportu
lekkoatletycznego. 
przed startem3maja.

Do zdobycia nagrody na włas-
ność najwięcej szans ma Sokół, któ-
ry prowadzi obecnie jednym punk-
tem przed W. K. S,

Zwyciężyć w tym roko powinni
jednak lekkoatleci Ogniska, ponie-
waż w pierwszych latach walki o na-
środę przechodnią A.Z,S, nie brali
udziału, przeto szanse ich są mini-
malne, chociaż w roku 1933 zwycię-
żyło Ognisko.

Sokołowi wystarczy w tym roku
zającie drugiego miejsca, by zdobyć
nagrodę na włąsność. Wystarczy po-
konać tylko W,K,S.

Sokoli trenują więc trzy razy ty-
godniowo, mając niezbitą nadzieję,
że ofiarowana przed 5 laty nagroda
A.Z.S. stanie się ich własnością.

 

kre przeczucie, Ktoś mówił jej, że-
by nie biegła, żeby zrezygnowała z
tego startu, który ma się dla niej za-
kończyć niezbyt przyjemnie.

Przeczucia te, wynikłe na tle zde
nerwowania, nie dawały jej spokoju,
a gdy w niedzielę rano spotkała się
ze mną, odrazu wynurzyła się szcze-
rze ze swych myśli,
— Niech pani nie będzie dziec-

kiem. To są wszystko panieńskie hi-
sterje i nic więcej. pani murowa-
ne zwycięstwo. One przecież dobrze
chodzić jeszcze nie umieją, a cóż do
piero mówić o biegu.

Irena była jednak bardzo mar-
kotna.

Szliśmy wolno na start. Do lasu
śpieszyły tłumy młodzieży, które
żywo komentowały szanse poszcze-
gólnych zawodniczek,

Stare drzewa przyglądały się cie
kawie niezrozumiałej dla siebie uro-
czystości.

Las szumiał jakgdyby groźnym
pomrokiem. Tłum rozlał się wzdłuż
znaczonej czerwonemi szaąłrami tra-
sy.

Za chwilę miał nastąpić start.

niczki. Ireny jednak jeszcze nie by:
io. Tłum: zaczynał się denerwować.

Sędziowie przez tubę ogłosili, że  

a chcąc prowadzić propagandę, trze- |

|Na placu zbierały się już zawod-

start odbędzie wię punktualnie, a|

ne, że nareszcie ruszyło się akcję tu-
rystyczną z martwego punktu,

Mało jest mówić, trzeba zacząć
działać,

we działać mogą właśnie
sz ;
| Podobno Wileńszczyzna ma być
w tym sezonie wyposażona w sze-
reg nowych schronisk turystycznych,
które niewątpliwie zaroją się latem
od rozradowanej ruchem  podróż-
niczym młodzieży.

Czekajmy więc cierpliwie <dnia
otwarcia wystawy, by poznać bliżej
przeszłość i przyszłość życia tury-
stycznego szkół wileńskich.

Jarwan. 
Zygzaki.

— Gedenia nadesłała ofertę do
/'W, K. S$. by rozegrać dwa mecze
piłki nożnej w Wilnie. Mecze mają
być rozegrane w czasie Zielonych
Swiąt.
— Rewanż zawodów piłkarskich,

lekkoatletycznych i gier sportowych
z Łotwą ma nastąpić w czerwcu w
Rydze,
— Znany lekkoatleta wileński

Słonimczyk zamierza opuścić szere*
gi sportowców .Ż,A.K.S,
— Pięściarze Związku Strzelec-

kiego walczyć będą 28 w. Brześciu
w zawodach okręgowyci Strzelca.
— Przed biegiem narodowym 3

Maja w Wilnie odbędzie się bieg -
trening na trasie 6 klm. Bieg odbę-
dzie się 29 bm. prawdopodobnie w
Zakrecie. Bieg organizuje Strzelec,
który zamierza wysiać do Warszawy
6 zawodników.
— Znani miotacze Fiedoruk i

Zieniewicz znajdują się obecnie w
dobrej tormie. Fiedoruk kulą rzuca
stale ponad 13 mtr., a Zieniewicz dy-
skiem koło 42 mtr.
— We środę o godzi. 14 w Sta-

rostwie Grodzkiem oabędzie się
pierwsze zebranie zarządu Wil Okr.
£w. Hokejowego.
— Wi czwartek w kościele Św.

Jakóba odbędzie się ślub znanego
|narciarza Wilna, mistrza Łatwy Ja-
' па Zajewskiego, z panną A, Dzwon-
kówną, która jest wioślarką i człon-
kinią sekcji gier sportowych Ogniska
K. P. W.
—Przemysłowcy wileńscy pro-

pagować będą swoje wyroby sporto-
we w Warszawie na wystawie, któ-
ra się odbędzie w  Łobzowiance,
Otwarcie wystawy 28 b.m.
— W) Warszawie we czwartek

rozpocznie się zjazd prasy sportowej,
która obchodzić będzie 10-lecie
swego istnienia.
— UW. czasie Zielonych Świąt w

Wilnie ma się odbyć turniej gier
sportowych z udziałem Warszawy i
Poznania.
— Walne zebranie P. Zw. Hoke-

jowego zostało wyznaczone na 27
maja. Zebranie odbędzie się w War-
szawie, i '
— Reprezetnacja Niemiec na

mecz z Polską, który odbędzie się
29 bm. w Poznaniu, została ustalona
następująco: Spannagel, Ziglarski,
Kastner, Schmedes, Campe, Horne-
"man, Piirch i Runge.
— Lekkoatleci Anglji nie wezmą

udziału w tegorocznych  mistrzost-
wach Europy.
—Mistrz Europy w boksie Bar-

iund (Finladja) przeszedi na zawo-
dowca.
— W Rosji odbędzie 2 maja aka-

demicki bieg naprzełaj z udziałem 15
tysięcy akademików.
— Maruszkin otrzymał  zwolnie-

nie z sekcji gier sportowych Ognisko
wileńskiego. Maruszkin graćPe
S S in warszawskiego Orzet K.
„MW. ‘ 2 ‚

«н о *  

 

więc za niespełna dwie minuty,
Prezes klubu „Błyskawica po-

biegł sam do szatni pań ij ku swemu
| zdziwieniu stwierdził, że walizka Ire
ny leży nierozpakowana, a zawod-
niczki niema ani śladu.

Gdy wiadomość ta doszła do
tłumu, padł akurat strzał. Rozpoczę-
ia się walka wśród zawodniczek,
które tworzyły piękny dla oka obraz.

Walka straciła na sile. Nie miała
ona emocji, bo Janowska okazała się
bezkonkurencyjną, a tłum wracał z
mety rozgoryczony.

Mówiono głośno o wysoce nie-
sportowem postępku Brzezińskiej,
ale nikt nie wiedział przyczyny re-
zygnacji,

Prezes był więcej, niż wściekły,,.
Las pustoszai.. Ziemia dyszala

wiosną. Bieg odchodził do historji,
pokrywając się pyłem zapomnienia.

Następnego dnia: jedno z pism
sportowych zamieściło wywiad.....
właśnie z Ireną!

O mistrzyni Janowskiej. tylko
mała wzmianka i nic więcej!?

„Wywiad kończył się słowami:
„Tuż przed biegiem. zabiegł mi

drogę okropny czarny kot".
Jarwan.
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Teatr | muzyka
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś, o

godz. 8 w. Teatr Pohulanka gra arcywesołą
komedję Moliera w 5-ciu aktach pt. „Ską-

piec” — z M. Bieleckim w roli tytułowej

lUiarpagon — Skąpiec), obfitującą w szcze-

ry humor i przezabawne sytuacje. Ceny

piopagandowe,
Jutro o godz. 8 w. „Rodzina“ — ceny

propagandowe.

Najbliższą premjerą Teatru Pohulanka

będzie komedja J. Devala „Towariszcz”.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. „Manew-

ry jesienne" po cenach zniżonych. Występy

Vigi Szumskiej. Dziś ukaże się po cenach

zriżonych pełna humoru i pięknych me-

lodji wartościowa: operetka Kalmana „Ma-

newry Jesienne”. W roli głównej występu-

je świetna śpiewaczka operowa Olga Szum-

ska. Udział bierze cały zespół artystyczny,

oraz siły baletowe.
— Najbliższa premjera. W teatrze

„Lutnia”, odbywają się pełne próby naj-

»uwszej komedji muzycznej „Niech „ żyje

miodošė!“, ktėrej premjera odbędzie się za

kilka dni. Cała akcja na tle pięknych me-

lodji i pełnego humoru scen aktualnych, ro-
zegrywa się na terenieWilna. Liczne tań-

ce urozmaicają to ze wszechmiar ciekawe

widowisko. Premjera zapowiada się nie-

zwykle ciekawie. ;
— Teatr Objazdowy — gra dziś świet-

ną komedję współczesną „„Aurelciu nie rób

tego" — w Niemnie.
— Teatr-Kino Colloseum — dziś film

s4wiecki pt. „Ostatni z Gotowlewych".
 

POLSKIE RADJO WILNO,
Poniedziałek, dnia 23 kwie'nia 1934 r.

Utwory Masseneta (płyty.
Utwory Głazunowa (płyty).

 
Lb.
|cania autobusu Towarzystwa Komunikacji

7.00: Czas. 11.40: Przegl. prasy. 11.50:|
11.57: Czas. 12.05:| м

12.30: Kom.|autobusu przechodzień 63-letni Dinc Segal

DZIENNIK

I tak bywa.
Do sądu warszawskiego wpłynę-

ło niezwykłe powództwo przeciwko
skarbowi państwa.

Swego czasu policja aresztowała
Jana Mieczowskiego, którego sąd

 

15.20: Koncert dla młodzieży (płyty). 15.50:
Muzyka lekka. 16.20: Francuski. 16.35: U-
twory fortep. 17.00: Recital śpiewaczy Ser-
gjusza Benoniego. 17.30: „Prawo silniejsze-
żo' — odczyt dla maturzystów. 17.50: „W
podziemiach Konspiracji 1893-1903" — od-
czyt. 18.10: Muzyka lekka. 19.15: Codz. odc.
pow. 19,25: Odczyt aktualny. 1940: Wil.
kcm. sportowy. 19.47: Dzien. wiecz. 20.00:
„Myśli wybrane. 20.02: Koncert muzyki
lekkiej. 21.00: „Kobieta w Sowietach“ —
felj. 21.15: Koncert.
22.05: Muzyka taneczna.

KRONIKA POLICYJNA.
— Bójka przy ul. Zamkowej. Ubiegłej

nocy na ul. Zamkowej nieznani osobnicy

wywołali awanturę, podczas której potur-

bowany został przechodzień 19-letni Moj-

żesz Szer (Kalwaryjska 69). Szer odniósł

tłuczoną ranę czoła. Opatrzyło go Pogoto-

wie Ratunkowe.

WYPADKI.
— Pod kołami „Arbonu. W dniu 22

m. przy ul. Tramwajowej podczas zawra-

Miejskiej nr. 38472 dostał się pod koła tego

23.00. Kom. meteor. |

kradzież. Jan Mieczowski podawał
się za Jerzego Mieczowskiego i kie-
jdy wyrok się uprawomocnił w wię-
zieniu osadzono Jerzego Mieczow-
skiego, który nie miał nic wspólnego
ze sprawą.

Przypadkowy więzień, nie orjen-
tując się, za co osadzono go za krat-
kami pisał wciąż podania do władz,
,w których zaklinał, że siedzi nie-
,winnie. Podań takich Mieczowski
„napisał przeszło setkę, lecz żadne z
„nich nie odniosło pożądanego skut-
ku. W ten sposób, Jerzy Mieczow-
ski odsiedział karę za Jana.
| Sprawa może nie wyjaśniłaby się
nigdy, gdyby nie policja, która czę-
sto ściągała Jerzego Mieczowskiego
do „rejestracji, jako zawodowego
przestępcę. Wyprowadzony z rów-
nowagi Mieczowski wniósł skargę
do prokuratora i wówczas całe nie-
porozumienie zostało wyjaśnione.

Okazało się, że Jan Mieczowski
stawał przed sądem, ale podał się za
Jerzego. Wobec tego wyrok wyko-
nany został na Jerzym.

Po wyświetleniu całej sprawy
Mieczowski wystąpił na drogę sądo-
wą przeciwko skarbowi państwa o
odszkodowanie za przetrzymanie go
9 miesięcy w więzieniu.

jgkazał na 5 miesięcy więzienia za

|

MILENSKI

„Zamilcz, Wiel
Tygodnik katolicki

Catholigue“. od szeregu lat syste-
matycznię zwalczający masonerję i
jej działalność, ogłasza w swym nu-
merze z dnia 14 kwietnia br. naczel-
ny artykuł w formie odezwy p. t.
„Grand Orient, taisez-vous...* (Za-
milcz Wielki Wschodzie) pióra gene-
rała de  Castelnau, kierownika
Akcji katolickiej we Francji, znane-
go działacza społecznego. Stwierdza-
jąc na wstępie fatalne dia Francji
skutki rządów oligarchji masońskiej,
generał de Castelnau pisze:

„Przerażony Wielki Wschód ma-
soński, chcąc zą wszelką cenę poło-
żyć tamę wielkiej fali potępienia o
oburzenia, która poczęia poważnie
zagrażać wolnomularstwu, ogłosił w
„Notre Temps" długi i zawiły okól-
nik. Okólnik ten zamieściło kilka
pism zaledwie. W ten sposób Wiel-
ki Wschód rzucił wołanie do „ludzi
dobrej woli'.  Okólnik powyższy:
rozpowszechnia masonerja francuska
w formie ulotki, gdzie się tylko da.
Dokument ten nietylko rozdawany
jest w tysiącach egzemplarzy na uli-
cach Paryża, na skwerach i placach,
w kawiarniach i restauracjach, ale
również rozsyłany jest przez pocztę
i dyskretnie wrzucany do skrzynek,

„La France

ki Wschodzie".
Wielki Wschód oznajmia, że maso-
nerja jest instytucją „wybitnie filan-
tropijną', że pracuje „nad polepsze-
niem materjalnem i moralnem ludz-
kości”... że wreszcie podstawową

Generał de Castelnau w tem
miejscu przypomina rozmaite zarzą-
dzenia, świadczące o  „iilantropii”
masonerji: a więc wypędzenie za-
konnic katolickich ze szpitali sywil-
nych i wojskowych (w latach 1903 i
1904), projekt masona Combes'a z
14 stycznia 1905 r. zniesienią wszel-
kich kongregacyj opiekuńczych, wie-
lokrotnie powtarzane żądania znie-
sienia wolności nauczania (r. 1898 i
1904), wypędzenie kongregacyj ka-
tolickich į konfiskowanie ich dóbr.

„Tolerancja? — pisze dalej gene-

jej zasadą jest „wzajemna tolerancja ||7% obecnie Wielki Wschód. Od wie:
oraz kompletna wolność sumienia"...|

dzie na systematycznem zwalczani!
chrześcijaństwa.

(MW zakończeniu generał de Ca“
stelnau cytuje szereg faktów, świad”
czących o polityce masonerji, cal“
wiem sprzecznej z „wolnością sumie
nia', o której tak tryumfalnie oświa

   
  

  
  

  

  

lu już dziesiątków lat naród francu*
ski znosił cierpliwie to jarzmo, na
deszła jednak chwila: że „opinia
publiczna, do głębi wzruszona i prz
jęta wstrętem na widok ohydy jak:
się dzieje we Francji, wyrzuciła ma”
sonerję i masonów do kloaki jako
coś niestrawnego i obrzydliwego”.

„Niechże masoni — kończy ge”
nerał de Castelnau — pozostaną
tam, gdzie ich opinja publiczna po”
stawiła.  Zamilcz więc, Wielki
Wschodzie"...

Zalew żydowski trwa.

 

 rał de Castelnau — Czyż dziełem to-
ierencji wzajemnej jest rozdział po-
między Kościołem a państwem i za-
anektowanie sobie przez mafję ma-
sońską majątku i sum,
nych na potrzeby Kościoła, na do-
broczynność, akcję społeczną i t. d...

Historja masonerji, jej konwen-
tów, posunięć i intryg, jej dyktatury
w przeciągu ostatnich lat pięćdzie-
sięciu zadaje kłam szczerości tych na listy. pustych frazesów, które rozgłaszane

;ców z Niemiec przyjął przedstawi”

przeznaczo-

Profesor James Mac Donald, komi*
sarz Ligi Narodów do spraw uchodź*

  

  

 

  

 

  

  

  
  

 

cieli pasy warszawskiej i oświadczył| .
im. że z 40.000 emigrantów  žydow-||
skich zdołano już skierować 10.000
„do Palestyny. Poseł Rosmarin, który|
, uzupełnił wywody prof. Mac Donal*|
da oświadczył, że do Polski przybyło

| 7—8.000 żydów z Niemiec, z tego
„bawi w kraju jeszcze około 6.000.
95 proc. tych uchodźców posiada

meteor. 12.33: „Mniej znany Gounod“ (pły-|(Antokolska 169), doznając znacznych obra-

w Po Uris pat 1450Do Get żeń cielesnych. Poszwankowanego opatrzył
55: ad. w н :

lota". 1505: Wiad. eksport. i gielda roln, lekarz Pogotowia Ratunkowego.

Tak, jak i Stawiski, masonerja ma;
swoje systemiki i sposoby. |
W wyżej wymienionym okólniku

   są jedynie w celu zamaskowania! obywatelstwo polskie. Na pomoc do”
głębszej i bardziej skrytej ideologji raźną uchodźców żydowskich wy”
Lóż. polegającej w pierwszym rzę- dano 250.000 zł.

  

  

JUTRO JUŻ BĘDZI!
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Rozy NIEP
W filmie tym zachwyci Was i wzruszy

GBNJALNA GRA, największego aktora Francji
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Nad p.ogram:

 

Ostatnie dni.

CS
U

I dzieje aż do bieżącego roku.

 

„COLOSSEUM“
OsTROBRAMSKA 5

 

TELEGRAM!

wiadomem, które kino
wyświetlać będzie

Bohaterska Epopea CZELUSKINA
(CLANK

DZIŚ. Najnowsze, największe I najpotężniejsze arcydzieło PRODUKCJI SOWIECKIEJ 1934 roku

SZTURMOWA BRYGADA"
DNIEPROSTROJU.esł-owieie mówione i śpiewane w języku RO-

SYJSKIM. Akcja flimu rozgrywa ss S a ё Žas |

peien tężyzny duchowej i fizycznej N. „ EnergjaI sila „Szturmowej Brygady" jest przedmiotem podziwu Izachwyt
świata. Nad program: Dodatki dźwiękowe. Bilety honorowe i bezpłatne bózozglądniesleważna. > ytu całego

Niezli ilość 2Пд::цу aCSIBI» ezliczoną Ilość razy można

czasie wielkiej wojny mówi cały świat —El ktryzujący wielki

film ma nowszej produkcji 1934 r. p. t. „Byłem szpiegiem"

sklej roboty. — Pozatem wieiki WYJĄTKOWY nadprogram.

Wspanały | naj owszy film — reportaż Pata
Między wieju ciekawe'r

Seanse od godz.

PIATILETKI

 

 

przy budowie ›
gigantycznego

DZIŚ PREMIERA.FILM FRANCUSKI.

oraz fenom
 

[Nad program: Najnowsze aktualja dźwiękowe.

oglądać z rozkoszą

REKORDOWE POWODZENIE.

 

 

 

Nareszcie został ocenzurowany

JOAN GRAWFORD
[ryrKooLA DOROSŁYCH.||

 

tlania.

 

W roli głównej
wspaniały aktor

 

OTRZEBNE DZIECKO
Dramat ludzi należących do jednej rodziny a wzajemnie sobie obcych.

HARRY BAU chlopie” Robert Lynen.

 

    

 

 

Chrześcijański Zakład Folograficzny

„FORTUNA:
ul. Zamkowa Nr. 12

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,
przyjmuje roboty amatorskie.

Do wynajęcia mieszka-
mie zarazem
4-ro pokojowe z kuchnią
łazienką, elektrycznością
i werandą. Ciepłe, suche,
słoneczne nad rzeką, tuż
las sosnowy i przysta-
nek autobusowy. Dowie-
dzieć się ul. Antokolska
Nr. 124.

 

Pokój
umeblowyelektrycz. okno
na og ód do wynejęcia

nie będzie ścigane są-
downie. 225—1

 

 

 

 

  

3 SEAINTILPBATTLTS NIO MB IPO

błyskawiczny reportaż sowieckiej «Kinochroniki» p
Nsjwiększa sensacja chwili.
Kina prowadzą zaciekły bój
o wyłączne prawa wyświe-

 

Wykwalifikowany
Inik k

Rządęylab Jadolczege.
referencje poważne, Ul.
Zamkowa4m.7. gr2

  

MŁODY CZŁOWIEK
poszukuje pracy gońca,
wožnego, portjera i t. p.
Zgodzi się na b. małe
wynagr. Posiada świa-
dectwa poważnej insty-

 

chowawczyni poszukuje
posady, zna reb. met,
może się zająć dziećmi

  
  

 

Adres w Administracji

nn
BIEDNA SIEFOTA

uczennica ||| kursu
Sem, Nauczycielskie-
go nie može ор'ве!&
30 zł. za naukę. Ukot-
czenie zaś tego kur-
su zapewni jej lekcje
płatne Łaskawe ofla-
ry prosimy składać
do Administracji „Dz.
WILL* Adres tamże

6г!

Poszukuję posady о°

 
ao, Т

| R 6 ż NE | ucji. Sawicz 13 + chmistrzyni lub акОа

——————0|| || dyni na wieś. Znem się

JAJA WYLĘGOWE |PRACY wožn „| na gospodarstwie, kuch-
O kur rasowych. Wilno, | ca, sekos až ni, hodowli droblu I mle-

: Ё' a ai skromnem _ wynagrodze-| czarstwie Referencje do*
ši „2 „buu odow- niem i dozgonną wdzię-q 're. Ofiarna 2 m. 7.
oc; —2  czność. Jestem dobrze gr
zem | ómienny, ždolny, ucze TERGOAAS
į ciwy i pakei, Refe-
# rencje i świadectwa po- с
ZGUBY pre Zauł. Listopa- Probiemat.

|STT| dowy Nr. 8. m. 1, ży ;228—3 Zginął - pies „Buldog“| A. Bożyśzek. #—3| а Skądže to przycho-

Odprowadzić za wyna-|— — "| dzisz, Henryku? Od ra-
grodzeniem zauł. Mont- : na w pelnym stroju ry-
wlłłowski9przyełaszcze-| Wykwalifikowana |WY- | backim? s»

— Bo widzisz, właśnie
łapałem ryby.

 

 
Portowa 19 m. 11. gr3 w wieku od 2 do 10 lat.| — Cóż to dzisiaj I k

Paważne świadectwa i ž BEE 1

KAGIETEGAWANEZA: | PRACA | refer., umie szyć, wyma:| Pieś"
Р ч— pod Rz skromne. Ul Ta- — Szczupaki й

tarska 12 m. 13, od 2 — No, i ; "r0 Poszukuję pracy dx 223 B No, i dużo zlowi Г,

pielęgniarki do ahorych 4

: posladam świadectwa ST — Hm.. właściwie...я masz pozesteć bez||adres Młynowa 2 — 30| Wychowaw czyni zna | ani jednego. '
pracy. Dajemy intel.|| Jadwiga Lebiedzińska.| jąga frebl. metod. poszv| Preyjaciel po dlužszei ‹:

|| panom I paniom od gr4] kuje posady może się : В ! I
| RSE CA zająć dziećmi w wieku| P""*e: 1

A j| solidnego zarobku. 2 do 10 lat. Umie — No to właściwi

: DLA WSZYSTKICH. : azaiszyć, rob. gim. Poważne mówiąc, — słaci %
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Fabrykanci złota.
Przekład autoryzowany z francuskiego

Nieznajomy machnął lekceważąco ręką. ;

—Nie o to chodzi. Pan Blumenihal chce się widzieć z panem mi-

nistrem dzisiaj. zaraz i bez świadków.
Ollivier oburzył się.
— Ależ to jest przeciwne

pewniam pana... R A

Tu odezwał się pan Lebon, który pozornie nie zwrócił wcale uwa-

gi na ostry zwrot w rozmowie. į

— Niech pan się nie unosi, panie Ollivier,

cem i widucznie niedość dobrze zrozumiał. : : i

— Owszem, zrozumiałem doskonale — brzmiała odpowiedź i kocie

spojrzenie z pod zwężonych powiek spoczęło na komisarzu

— Niema potrzeby niepokoić ministra sprawą, którą można praw-

dopodobme załatwić bez niego.
— Wykluczone — przerwał Mac Gregor. ||

— Gdyby pan nam powiedział, pan — albo lepiej pan Blumenthal,

o co chodzi, wiedzielibyśmy, czy istotnie pan minister... | ы

— Wie on dobrze, o co chodzi — rzekł szybko Mac Gregor. — List

pana Blumenthaia był jasny.

Pan Lebon wyjął pismo z kieszeni: —

dziny zagadnienie złota”.
— Tak.
—Ale co jeszcze? M
—Więcej nic nie mogę powiedzieć. :

— Те іа‚;шпісе można zapewne nabyć? Czy chodzi tu o system fi-

wszelkim przyjętym zwyczajom i za-

ten pan jest cudzoziem-

„rozwiąże w przeciągu g0-

-
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lozoficzny? Nową koncepcję ekonomii politycznej? Wiem, że pan Blu-

menthal interesuje się też metafizyką...

Mac Gregor wzruszył ramionami nie odpowiadając,
ciągnąi daiej:

| — Nie? Nie to? A więt?.. Może mógłby udzielić wskazówek co

do strony tecanicznej wynalazku Piotra Gansa?
Mac Gregor udawał, że wpatruje się w róg sufitu.

— I to nie?
Twarz Amerykanina zszarzała, co było oznaką gwałtownego śnie-

wu. Wybuchnął:
-— Słucnajcie, panowie... Tak, albo niel Mój szef chce się widzieć

z panem ministrem. To wszystko. Czy może go widzieć zaraz? —

I powtórzył: — A. więt tak, czy nie?
Pan Lebon powoli zapalił papierosa:
— A więc nie —rzekł. wreszcie,

Mac Gregor nastawał świszczącym głosem:

— Tem gorzej dla was. Tracicie piękną okazję...

— Doprawdy?...
— I tem gorzej dla Francji... Dobrze jej tak! Poco składa swój los

w ręce takich głupców.
Mac Gregor, wyprowadzony do ostatka z równowagi, szedł wiel-

kiemi krokami ku drzwiom i włożyłkapelusz jeszcze przed progiem.
Pan Lebon skłonił się z szacunkiem i rzekł ironicznie:
— Żegnam pana. A
Trzasnęly drzwi.
Inspektor uścisnął szybko na pożegnanie dłoń Olliviera i rzucił

Brunonowi:
— Chodźmy razem.
Zbiegł za Amerykaninem po schodach i znalazł się na chodniku w

momencie, gdy Mac Gregor otwierał drzwiczki wspaniałej limuzyny.
— Czy to B, 84-88? — zapytał. |
— Tak — potwierdził Bruno.

a pan Lebon

 
   

  
  
   

  

  
  
  
   

   
   

  

   

 

Pan Lebon poszukał wzrokiem taksówki, W! pobliżu nie zauważył

żadnego samochodu, tylko piękny ośmiocylindrowy Delage ministra |

spraw zagranicznych stał tuż obok.

Limuzyna ruszyła. Bruno zdążył zauważyć błyszczącą czaszkę Blu-

menthala i sylwetkę Mac Gregora, który sadowiąc się na składanem sie-

dzeniu, zdjął już perukę i brodę. Ukazały się na chwilę gładkie czarne

włosy, energiczny. podbródek i tałszywe oczy.

Zdumiony dziennikarz stał nieruchomo,

osobie, kobiecie, wychylonej przez okno.

—Pan Lebon bez wahania dał znak szolerowi Delage'a:

— Proszę jechać za nimi,
I podczas kiedy Bruno wskakiwał do limuzyny ministerjalnej, 107

spektor skinął na wywiadowcę, pełniącego wartę przed drzwiami,

— Proszę mnie wytłumaczyć przed ministrem... gwallowna ko“

nieczność służbowa...
| B. 84-88 jechał ulicą des Bergues. Liczne posterunki policyjne u*
| niemożliwiały nadmierną szybkość i Delage dogonił go wkrótce. Na pla*

| cu Bel-Air wóz amerykański usiłował umknąć, ale bez powodzenia. Szo*
ier ministra był asem w swym zawodzie i nie pozwolił się zgubić,

Przez jakiś czas trwało to efektowne polowanie po głównych uli*|
cach miasta. Na sekundę pokazała się za szybą Ponthieu nadęta i przy” |
bladła twarz Blumenthala. Pan Lebon kazał zdjąć szoferowi trójkoloro*

wą kokardkę z czapki i oficjalną chorągiewkę, zatkniętą przy szybie

ochronnej. i

Szybkiemi i śmiałemi wirażami B. 84-88 usiłował jeszcze zniknąć |
w wąskich uliczkach, wreszcie, wobec bezskuteczności tych wysiłków
zrezygnował z ucieczki, i przebywszy z przepisową szybkością miasto
wyjechał na drogę do Bernex.

— Teraz już jestem spokojny — rzekł pan Lebon. — Na szosić
nie umkną nam. ;

(D. c a.)

przyglądając się trzeciej
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