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DL. li. Jóże! Szystowski

Adjunkt Studjum Rolniczego U. S. B. zmarł w dniu 13

wej 13 do Kościoła Św. Mic
lutego b. r. o godz. 17-ej, zaś
16 b. m. o godz. Seej.

Po nabożeństwie orszak
ła Sw. Michała na cmenterz w

O bolesnej
przez przedwczesną śmierć ś.
obrzędach zawiadamia

Dr. Ii. Ino
| do kościoła
b. o godz. 17-ej.

Nabożeństwo żałobne w

warji.

wiadamia
  

Wileński”

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby przy ul. Zakreto-

pogrzebowy wyruszy z Kośció-

stracie Studjum Rolniczego poniesionej
p. Zmarłego oraz o smutnych

Dyrekcja Studlum Rolniczego U. 5. В.

Adjunkt Studjum Rolniczego U. $. B. po długich I cię-
żkich cierpieniach opatrzony Sw. Sakramentami zmarł

dn. 13 lutego b. r. w wieku lat 42
Eksportacja z domu żałoby przy ul. Zakretowej Nr. 13

Św. Michała odbędzie się w dniu 15 lutego r

poczem nastąpi odprowadzenie zwłok na cmentarz w Kal-

O ciężkiej tej stracie oraz o smutnych obrzędach za-

Zrzeszenie Asystentėw U. S. B.

  hodzi  

b. r.

    hała odbędzie się w dniu 15
nabożeństwo żałobne w dniu

  
    

 

    Kalwarii.

  
   

  

   

   

  

   | izystowski
  

    
        

 

piątek 16 b. m. o godz. 9ej
  

       

UINDWZEDNIEDZEKACAOTOP OE
sf».

PIOTR GARNIEWICZ
Starszy Cechu Zdunów I Garncarzy | :

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Sw. Sw. Sakramentami za-
snął w Bogu dn. 13 lutego
a ja zwłok z domu ż

kościoła Niepokalanego Poczęcia o:
godz. 6-ej po południu.

1934 r. przeżywszy lat 85
ełoby przy ul. Sołtańskiej Nr. 11 do
dbędzie się da. 15 lutego 1934 r. o

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione dn. 16 b. m. o godz.9 m. 30 rano.
Wyprowadzenie zwłok na

dnia o godz. 4 m. 30 po poł.
cmentarz Sw. Sw. Piotra i Pawła tegoż

Q czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku

 

Wszystkim naszym Sza

Żona, Córka I Synowie.

  

  

  

 

  

 

Od Administracji.
now. PRENUMERATOROM

MIEJSCOWYM, którzy zalegają z opłatą prenume-
raty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" będziemy zmu-
szeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesyłanie pis-

ma z dniem 15,lutego 1934 r.
   

 

Sejm przyjął budżet.
WARSZAWA (Pat). Sejm przy-

stąpił dziś do obrad nad trzeciem
czytaniem  preliminarza i ustawy
skarbowej. Przedstawiciele poszcze-
gólnych stronnictw opozycyjnych, a
więc posłowie Rybarski (Str. Nar.),
Jan Nosek (Str. Lud.). Niedziałkow-
ski (PPS), Chrucki (Kl. Ukr.) skła-
dali deklaracje, w których imieniem
swych klubów wypowiadali się prze-
ciwko budżetowi. Mówcy ci polemi-

, zowali ponadto z oświadczeniami p.
ministra skarbu Zawadzkiego i ge-
neralnego referenta posła Miedziń- |
skiego. Po przemówieniu pos. Za-,
remby w sprawie osobistej zabrał
głos sprawozdawca generalny pos.
Miedziński (BB). W) odpowiedzi pos.

Niedziałkowskiemu który wwypad-
kach wiedeńskich widzi „zdrowy
odruch w obozie socjalistycznym”,
stwierdza pos. Miedziński, że właś-
nie błąd socjalistów polskich tkwi w
tem, że szukają sprawdziana swej
siły gdzieindziej, zagranicą i z tego
wynikają także błędy w ich taktyce,
Z ostatnich wydarzeń w Paryżu i
Wiedniu należy raczej wysnuć kon-
sekwencję, że ruch socjalistyczny
jest w tej chwili w impasie 1 nie po-
trafi zmienić ustroju kapitalistycz-
nego na inny.

IW. głosowaniu preliminarz budże-
towy, ustawę skarbową oraz zgło-
szone rezolucje przyjęto w trzeciem
czytaniu.
 

ODPOWIEDŹ 'FRANCUSKA
na memorandum niemieckie.

Jak twierdzi „Petit Journal",od-,
cuska na memorandum niemieckie $
dnia 19 stycznia została po zaapro-

przesłana do Berlina ambasadorowi|
-|Franęois-Poncet celem zakomuniko-|
wania jej rządowi niemieckiemu.

BERLIN (Pat). Rząd ogłosił dziś
Ustawę, mocą której Rada Państwa
zeszy, będąca w myśl art, 60 kon:|
ytucji weimarskiej przedstawiciel- |

Jak twierdzi „Petit Jeuranl", od-
rzuca ona rewindykacje kanclerza
Hitlera, dotyczące uzbrojenia Nie-
miec i rozbrojenia Francji, bez gwa-
rancji i bez niezbędnej dia jej bez-
pieczeństwa zwłoki,

Zniesienie Rady państw w Niemczech.
stwem krajów związkowych Rzeszy
w zakresie ustawodawstwa i admi-
nistracji, zostaje zniesiona.

codziennie.

 

   

 

nikat wiedeńskiego biura korespon-
dencyjnego donosi: Strajk generalny
w całej Austrji zupełnie złamany.
W dniu dzisiejszym podjęta została
w całej Austrji praca. Wiedeńska
elektrownia i gazownia funkcjonują
normalnie, Taksamo odbywa się
ruch tramwajowy i kolei miejskich.
Egzekutywa i związki patrjotyczne
odniosły zupełne zwycięstwo.

WIEDEŃ (Pat). W/g tymczaso-
wych cbliczeń, liczba poległych w
walkach ulicznych w całej Austrji
sięga 1.500 osób. Z tego 600 oiiar
przypada na sam Wiedeń, Liczba
rannych w czasie starć dochodzi do
kilku tysięcy.

WIEDEŃ (Pat). Wiedeńskie biu-
ro korespondencyjne donosi: Urząd

 
MOSKWA. (Pat), Komisarz lu-

dowy spraw zagranicznych Litwinow
wydał na cześć min. Becką obiad. w
którym wzięli udział: poseł Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Moskwie Łu-
kasiewicz, członkowie rządu, przed-
stawiciele komisarjatu spraw zagra-
nicznych, poseł ZSSR w Polsce An-
tonow-Owsiejenko, członkowie po-
selstwa polskiego, wyżsi funkcjo-
narjusze komisarjatu spraw zagra-
nicznych.  Litwinow i Beck wygłosił
przemówienia. Po obiedzie odbyło
się przyjęcie, na którem byli obecni
członkowie rządw korpusu dyplo-
matycznego, wyżsi funkcjonarjusze
komisarjatu spraw zagranicznych,
przedstawiciele prasy sowieckiej i
obcej, oraz świata artystycznego.

 

   

   

"Min Beck
Mowy komisarza Litwinowa i min. Becka.

15 lutego 1934 r,
Cena/numeru 20, „gr.

Nr. 44
 

 

OGŁOSZENIA:

 

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., 7 odnoszeniem i

tekstem (10 łamowe) po 12gr.
€yfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca: druku mogą być p

zagranicą 8 zł.
za wiersz milim.

Opór socjalistów słabnieWIEDEŃ (Pat). Urzędowy komu- kanclerski zarządził dzisiaj rozwią-
zanie 36 stowarzyszeń związków
socjal-demokratycznych, M, in. zo-
stały rozwiązane wszystkie związki
zawodowe,

WIEDEŃ (Pat), Pieniądze partji
socjal-demokratycznej, zdeponowane
w bankach wiedeńskich, zostały
przez władze skoniiskowane. Wła-
dze alesztowały 14 funkcjonarju-
szów stowarzyszenia urzędników
bankowych pod zarzutem, że prze-
kazali pieniądze stowarzyszenia
schutzbundowego,

WIEDEŃ (Pat). Za głowę socjal-
demokratycznego posła Wallischa
wicekancierz Fey wyznaczył nagro-
dę w wysokości 1000 szył.

WIEDEŃ (Pat). Sąd dorażny wy-
dał dzis pierwszy wyrok śmierci na

wM
Systematycznie prowadząc po-

kojową politykę, rząd sowiecki spe-
cjalną uwagę zwraca na ustalenie i
utrzymanie prawdziwie dobrych i
przyjaznych stosunków ze swym naj-
bliższym zachodnim sąsiadem
Rzecząpospolitą Polską. Związek
$owiecki zdaje sobie sprawę, w jak
wielkim stopniu od tych stosunków
zależy sprawa zapewnienia pokoju,
w szczególności na Wschodzie Euro-
'Py, jeżeli jeszcze wogóle może być
mowa 0 lokalnie ograniczonych
wpływach pokoju, który powinien
być jednakowo ceniony przez naro-
dy Związku Sowieckiego i Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

Coraz bardziej przekonywujemy
się, iż pokojowa polityka rządu so- Podczas obiadu, wydanego na

cześć min. Becka, komisarz ludowy
spraw zagranicznych Litwinow wy-
głosił następujące przemówienie: !
—Jestem niezmiernie rad, Panie|

Ministrze, witając Pana w imieniu!
związkowego rządu i mojem wła-!
snem. Przyjazd Pański ma dla nas!
tem większe znaczenie. iż są to!
pierwsze oficjalne odwiedziny nasze-
$o kraju przez członka rządu, sąsia-
dującego z nami Państwa Polskiego.
2 głębokiem zadowoleniem mogę
stwierdzić, iż przełom, jaki nastąpił
we wzajemnych stosunkach pomię-
dzy Związkiem Sowieckim a Rzecz-
pospolitą Polską, oraz dalszy po-
myślny rozwój tych stosunków zna-
lazły swój wyraz w aktach, mają-
cych niezmiernie ważne znaczenie
nietylko dla stosunków pomiędzy
naszemi krajami. lecz dla sprawy
utrwalenia powszechnego pokoju.
Mam na myśli tak szczęśliwe zawar-
cie przez nasze oba kraje paktu o
nieagresji oraz konwencji, określają-
cej napastnika, Zawarcie tych dwóch
układów w obecnych  międzynaro-
dowych warunkach, w warunkach
wzrastającej nieutności między kra-
jami, jest cennym przyczynkiem w
dziele utrwalenia powszechnego po-
koju, aš
— Nie mogę również pominąć

niewątpliwych sukcesów w dziedzi-
nie kuituralnego zbliżenia pomiędzy
naszemi obu krajami. Wzajemne
odwiedziny przedstawicieli nauki i
sztuki Związku Sowieckiego i Rze-
czypospolitej Polskiej, które nawią-
zały pomiędzy nami współpracę,
stanowią również oznakę pomyślne-
$o i wszechstronnego rozwoju sto-
sunków pomiędzy Związkiem So-
wieckim i Polską. Gorące przyjęcie,
z jakiem spotkali się nasi lotnicy
podczas swego pobytu w Polsce: od-
wiedziny ZSSR, przez polską eskad-
rę lotnictwa wojskowego z gen.
Rayskim, które pozostawiły u nas
jak najlepsze wspomnienia, —po-
winny być również uważane, jako
czynniki zbliżenia pomiędzy obu
krajami.

Muszę dodać, iż wszystkie wymie-
nione przeze mnie fakty, świadcząe
o głębokim procesie zbliżenia po-
między naszemi krajami, nastąpiły
w przeważnej części podczas Pań-
„skiego kierownictwa sprawami za-
granicznemi Polski. powinny więc
być zaliczone na rachunek Pańskich
licznych zasług

   

wieckiego spotyką się w Polsce z
coraz większem zrozumieniem. Po-
za zagadnieniami, dotyczącemi Z. S.
S. R. i Polski, istnieją i powstają roz-
maite zagadnienia o charakterze
międzynarodowym. Wiyjaśnienie tych
spraw i oświetlenie punktu widze-
nia rządów obu krajów może ode-
$rać poważną rolę w sprawie, jeżeli
mie zupełnego udaremnienia, to
przynajmniej znacznego osłabienia
siły czynników, zmierzających do
naruszenia pokoju.

Wyrażając głębokie przekonanie.
że ustalenie osobistego kontaktu z
wybitnymi przedstawicielami zagra-
nicznej polityki Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz wymiana poglądów co
do wszystkich zagadnień, interesu-
jących oba kraje, będzie niezwykle
sprzyjało dalszemu pogłębieniu zbli-
żenia i przedćwszystkiem współpra-
cy pomiędzy naszemi krajami w in-
teresie pokoju, — wznoszę toast na
rzecz dalszego wzmocnienia przyjaz-
nych stosunków Z. S. S. R. z Rzeczą-
pospoliią Polską. Za pomyślność
Rzeczypospolitej Polskiej! Za zdro-
wie Pana Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej i naszych drogich go-
ści — Pana Ministra i Jego Mał-
żonki! ĘĄ

Na przemówienie koznisarza Li-
twinowa minister spraw zagranicz-
nych Beck odpowiedział w sposób
następujący:

— Panie Komisarzu Ludowy!. U-
ważam sobie za miły obowiązek po-
dziękować Panu osobiście, jako też
rządow. Związku Socjalistycznych
Repubiik Rad za uprzejme przyję-
cie, kiórego tu doznałem, oraz za
pochlebne, wyrazy, które zechciał
Pan skierować po moim adresem,

Rząd polski przywiązuje ze swej.
strony dużą wagę do pozytywnej
ewolucji stosunków ze Związkiem
Socjalistycznych Republik Rad. Naj-
lepszym dowodem tego jest szereg
umów, zawartych pomiędzy Polską
i Związkiem Socjalistycznych Repu-
blik Rad, o których Pan wspomniał
i które stwarzają między obu nasze-
mi państwami coraz lepsze warunki
pokojowego i przyjaznego sąsiedz-
kiego współżycia. Atmosfera, stwo-
rzona w ten sposób, otwiera przed
nami możliwości dalszej pracy w tym
kierunkw a praca ta jest w swych
założeniach i celach najzupełniej
uzgodniona z_dążeniami obu państw
do przyczynienia się do utrwalenia
ogólnego pokoju.

, udział

jpowieszenie za

 

członków  Schutzbundu, biorących
w ostatnich zajściach. Oskar

żony schutzbundowiec Kmunichrei-
ter skezany został na Śinierć przez

zbrodnię zdrady|
głównej oraz za udział w rozruchach. |

,, WIEDEŃ (Pat), Artylerja rządo-
,dowa bombarduje osiedla robotnicze
na przedmieściach Florisdori, W
„osiedlach tych od pocisków armat-'
nich wybuchają pożary, których nikt
nie gasi Walki toczyły się również:
i w kilku innych dzielnicach Wie-
dnia, W/g ostatnich wiadomości,
„dzielnica Florisdori zostałą zajęta
przez wojska rządowe, W innych
„dzielnicach socjaliści znajdują się
„również rzekomo w odwrocie i pod-
„dają się masowo wojskom rządo- ,
wym. |

oskwie.
|

Do szezęšliwych maniiestacyj za-
liczam również przejawy zbliżenia
kulturainego, zapoczątkowane
myślnem nawiązaniem nici znajo-
mości i lepszego wzajemiuego pozna-
nia się naszych społeczeństw w tej
dziedzinie. Wjymiana wartosci arty-
stycznych i kulturalnych przyniesie
niewątpliwie poważne korzyści obu
stronom. Znane mi jest nader życz-
liwe, pełne sympatji przyjęcie, jakie-
go doznają w Źwiązku Sowieckim
artyści polscy, przybywający tu.
Tak samo i w Polsce cenimy i śle-
dzimy z prawdziwem zainteresowa-
niem rozwój tutejszego życia kultu-
ralnego. Wysiłkom, podjętym z obu
stron w tej dziedzinie, życzyć należy
jaknajlepszych dalszych rezultatów.

Spontaniczne przejawy sympatji:
okazane lotnictwu polskiemu przez
rząd i społeczeństwo sowieckie w
związku z tragicznym wypadkiem
kpt. Lewoniewskiego, oraz serdecz-
ne przyjęcie, którego przedmiotem
byli wojskowi lotnicy polscy z gen.
'Rayskim na czele, pozwalają spo-
dziewać się, że stosunki i w tej

dziedzinie są na linji pomyślnego

PO" | coinęła

przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

przed tekstem i w tekście (6 lamowe) 35 gr., za„ nekrologi przed tekstem po 25 gr. Ogłoszenia
o 25 proc. drožej. Terminy

rzez Administrację dowolnie zmieniane.Konto czekowe w P. K. O. Mr. 80187.

Sytuacja w A
Zwycięstwo wojsk rządowych.—

  

ustrji.
Walki trwają jeszcze częściowo.

WIEDEŃ (Pat), O walkach w
dzielnicy wiedeńskiej Florisdorf po-
daje „Neue Freie Presse” następu-
jące szczegóły:

Wojsko musiało wczoraj zburzyć
urządzenia kolei północnej, żeby
móc ostrzeliwać karabiny maszyno-
we, ustawione przez socjal-demokra-
tów na dachach domów. Dom komi-
sarjatu policyjnego i starostwa w tej
dzielnicy zostały zdobyte szturmem.

O północy wojsko rzuciło kilka
bomb, które zniszczyły pozycje ka-
rabinów maszynowych socjal-demo-
kratów. Po tym ataku socjał-demo-
Кгась zabarykadowani w kilku do-
mach, wywiesili białe chorągwie.
Następnie wojska rządowe przy po-
mocy ciężkich karabinów maszyno-
wych i armat zdobyły dom robotni-
czy i dworzec kolei wschodniej, Na
dworcu tym  zaaresztowano — 400
członkow Schutzbundu, W jednej z
sal dworca znaleziono kierownika
policji dzielnicy Florisdori, który
padł w walce z kilkakrotną prze-
waśą socjalistów. W. daiszym ciągu
wojska rządowe zajęły gazownię w
Leopołdau. Część załogi Schutzbun-
du poddała się i złożyła broń, część

się w kierunku granicy
czeskosłowackiej.

Dzis rano wojska rządowe zdo-
były również pozycje Schutzbundu
na Laaeberg, w dzielnicy wiedeń-
skiej Simmerin$,

W/g urzędowego oświadczenia,
rewolta Schutzbundu została po
trzydniowych walkach tak w Wie-
dniu, jak i w całej Austrji zlikwido-
wana, Tu i ówdzie niedobitki
Schutzbundu stawiają sporadyczny
opór: tłumiony przez wojsko i po-
licję.

 

© ®

O zabezpieczenie
niepodległości Austrji.
PARYŻ (Pat). Prasa donosi, iž

według wiadomości, pochodzących z
kół dobrze poiniormowanych, od-
bywają się rokowania pomiędzy
Francją, Anglją i Wiłochami, mające
ną celu zbadanie sposobów zabez-
pieczenia niepodległości Austrji, W,
żadnym razie nie były jednak prze-
widziane środki przymusowe lub rozwoju, co zaliczyć należy do waż-

nych czynników zbliżenia między
naszemi państwami,

Wysiłki pokojowe, podejmowane
jak przez Polskę, tak i przez Zwią-
zek Sowiecki, są najlepszym dowo-
dem woli obu państw w stabilizacji
stosunków i pacyfikacji tej części
Europy Są one ponadto ważnym
czynnikiem ogólnego uspokojenia,
tak pożądanego dla normalnego roz-
woju stosunków międzynarodowych.
Dlatego też w różnych problemach
międzynarodowych oba rządy znaj-
dują i będą nadal znajdować podsta-
wy dla współpracy w sensie pozy-
tywnego oddziaływania w kierunku
pokoju.

Z prawdziwą przyjemnością wy-
pada mi tu podnieść rolę, jaką Pan,
Panie Komisarzu Ludowy, osobiście
odegrywa w tem dziele stabilizacji,
Nasza współpraca, czy to w dzie-
dzinie spraw; obchodzących oba na-
sze kraje, czy też w sprawach o
szerszem znaczeniu międzynarodo-
wem, w których znaleźliśniy wspól-
ne linje postępowania, byla dla mnie
cennym dowodem pełnego objekty-

wysłania obcych sił zbrojnych do
Austrji, | | {

Czešciowe przesilenie
w Czechosłowacji.
PRAGĄ (Pat), Wi środę po po-

łudniu rząd premjera Matypetra po-
dał się do dymisji Krok ten pozo-
staje w związku z zarządzeniami
gospodarczemi. zmierzającemi do
zerwania z dotychczasową polityką
deflacyjną, na co nie zgadzało się
stronnictwo narodowo-d<«mokratycz-
ne. W nowym rządzie zaszły tylko
nieznaczne zmiany. Na stanowisku
premjera pozostał Malypetr. Mini-
sterstwa spraw zagranicznych pozo-
stało w rękach dr. Benesza.

Należy oczekiwać, że już na ju-
trzejszem posiedzeniu Sejmu złożone
zostaną wnioski rządowe w sprawie
obniżenia złotej wartości korony.

Pamiątka po carach.
WARSZAWA (Pat) Przed kilku

dniami podczas restauracji pałacu

 

  wizmu i głębokiego ujmowania nasu-
wających się zagadnień.

Niech mi wolno będzie wznieść

Zimowego ,w Leningradzie odnale-
ziono w żelaznej skrzyni, ukrytej
w murze, słynną cesarską szablę
kozacką, ozdobioną 36 djamentami, ten kielich z życzeniem dalszego

rozwoju przyjaznych stosunków mię-
dzy Polską i Związkiem Socjalistycz-
nych Republik Rad. Za pomyślność
Związku Sowieckiego! 7а zdrowie
Pana Prezesa Centralnego Komitetu
Wykonawczego Związku  Socjali-
stycznych Republik Rad, oraz za
zdrowie podejmujących nas tak go-
ścinnie Pana Komisarza Ludowego
Spraw Zagranicznych Litwinowa i
Jego Małżonki!

WYWIAD Z MIN. BECKIEM,

MOSKWIA (Pat). Minister spraw
zagranicznych Józef Beck udzielił
przedstawicielowi agencji TASS о-
świadczenia następującej treści:

Z przyjemnością przyjąłem za-
proszenie komisarza ludowego Li-

którą carowie rosyjscy od wieków
nosili podczas wyjątkowych uroczy-
stości. Szubla ta wystawiona jest
obecnie w muzeum Rewolucji.
—————2——5-6 K E EI PD

Związku Sowieckiego i rewizytowa-
nia w ten sposób komisarza ludowe-
$0 spraw zagranicznych ZSRR, któ-
ry był w Polsce w roku 1925, Da mi
to możńość zarówno podtrzymania
kontaktu z komisarzem ludowym
Litwinowem, z którym już kilka-
krotnie spotykałem sięi współpra-
cowałem na terenie międzynarodo-
wym jak i poznania przedstawicieli
sowieckich kół oficjalnych, Spo-
dziewam się, że wizyta moją w Mo-
skwie zacieśni nawiązane dzięki
oebcpólnym wysiłkom węzły życzli-  twinowa do odwiedzenia stolicy

x

wej sąsiedzkiej współpracy,
Min, Beck w Moskwie o koi

       

  

  

  
  

        

  

  



ры *
ua вА с ЙЬЦА

2

Walka o dyktaturę
.°

w Austrji.
Rewolta, ktėra tak niespodzie-

wanie wybuchnęła w Ausirji rzu-

ciła jaskrawe światło na stosunki

wewnęirzne, panujące w tym kraju.

Mrzy są obecnie stronnictwa w

Austrji, które walczą m:ędzy sobą

o władzę. Rzecz charakierystyczna,

że wszystkie trzy, nienawidząc się

śmiertelnie nawzajem, różnemi idąc

drogami, zmierzają jednak do jedne-

go celu, mianowicie do dyktatury.

A więc przedewszystkiem naro-

dowi socjaliści, czyli zwolennicy

Hitlera. Ci, jak wiadomo, dążą do

wcielenia Austrji do Rzeszy, a co

za tem idzie, poddania jej dyktatu-

rze hitlerowskiej,

Drugie stronnictwo reprezento-

wane jest przez potężną Heimwehrę,

na której czele stoi ks. Starhemberg.

Nawiasem mówiąc. organizacja ta

ulega całkowicie wpływomMussoli-

 
niego.  Heimwehra, choć przeciw-

stawia się doktrynie  narodowo-

socjalistycznej, uważa, że najlep-

szym sposobem zabezpieczenia się

przed hitleryzmem jest zaprowadze-

nie w Austrji silnego ustroju korpo-

racyjno-faszystowskiego, o podkła-

dzie katolickim. Heimwehra zmierza

więc do zniesienia parlamentaryzmu,|

stronnictw, a nienawiść jej do socja-|

listów jest tak wielka: jak do hitle-|

rowców. i :

Co się tyczy socjal-iemokratów

austrjackich, to właściwie nigdy nie

byli oni szczerymi den:okratami i

raczej skłaniają się ku komunizmo-

wi, gdzie mogli stosowali terror i

dążyli jawnie do dyktatury prole-

tarjatu.

Co się tyczy rządu, to ten rów-

nież nie taił się ze swemi dyktator-

skiemi czy faszystowskiemi plana-

mi, przekształcenia ustroju Austrji

w kierunku państwa korporacyjnego

i znacznego wzmocnienia autorytetu

władzy. Wicekanclerz Fey, obok

Starhemberga najwybitniejsza jed-

nostka. wprost zapowiadał, że nowa

konstytucja będzie narzucona siłą.

Co się tyczy kanclerza Dolliussa,

jest on wprawdzie również zwolen-

nikiem zmiany konstytucji. wprowa-

dzenią ustroju korporacyjnego, w

duchu katolickim, jednocześnie jed-

nak był on zawsze czynnikiem łago-

dzącym wewnętrzne przeciwieństwa

i niejednokrotnie opiera* się zbyt

radykalnym metodom Fey'a i Star-

hemberga.

Kunktatorstwo Dollfussa wywo-

ływało coraz większe zniecierpliwie-

nie śród własnych jego zwolenników,

coraz częściej rozlegały się głosy, że

trzeba „na własną rękę zaprowadzić

porządek”.

Zaczęto domagać się rozwiąza-

nia wszystkich stronnic:w, rozwią-

zania sejmów krajowych ctc., a stało

się to podczas krótkotrwałej nie-

obecności kanclerza w Wiedniu, gdy

Dollfuss wyjechał do Budapesztu.

Bezpośrednim jednak powodem

krwawych walk była rewizja w śma-

chu organizacji socjalistycznej w

Linzu. Formalnie biorąc, władze

miały prawo zarządzić rewizję i

skonfiskować broń, tembardziej, że

Schutzbund. organizacja bojowa. zo-

stał już dawno rozwiązany. Socja-

liści obawiali się widocznie, że re-

wizje będą wstępem do rozwiązania

partji socjalistycznej i dlatego sta-

wili općr. Byli widocznie uprzedze-

ni o 'mającej nastąpić rewizji albo

też w gmachu odbywało się jedno

ze zwykłych ćwiczeń Schutzbundu,

dość, że policja natrafiła na silny

opór. Nie mogąc sobie poradzić, we-

zwała na pomoc wojsko.

I to było hasłem do wypadków,

które czytelnicy znają z wczoraj-

szych depesz. Walka rozegrała się

między rządem, opartyn o Heim-

wehrę a socjalistami. Hitlerowcy za-

chowali się neutralnie.

Jak wnosić można z ostatnich

wiadomości rząd wyszedł zwy-

cięsko, jakkolwiek walka jeszczesię

toczy. Dla socjalistów był to cios

zabójczy, a przyznać trzeba, że

ostatniemi laty ciosy podobne coraz

częściej na nich spadają.

Zniknęli oni we Włoszech, zli-

kwidowano ich w Niemczech, we

Francji coraz gwaltowniejsza budzi

się reakcja przeciwko lewicy. czego

przykładem były niedawne paryskie

manifestacje. obecnie ponieśli klę-

skę w Austrji, gdzie pozycja ich do

* niedawna byłą bardzo silna.

Prawdopodobnem jest, że rząd

austrjacki, a raczej Heimwehra, nie

spocznie na laurach i postara się

wyzyskać odniesione zwycięstwo, co

Co to jest „Legion Młodych”.
Interpelacja Klubu Narodowego.

PosłowieKlubu Narodowego zgło-;

sili na posiedzeniu Sejmu następują-

cą interpelację do p. premjera i min.

oświaty:

Od dłuższego czasu rozwija oży-

wioną działalność na terenie całego

kraju, zwłaszcza wśród młodzieży

organizacja p. n. Legjonu Młodych.

Dla propagandy swojej ideologii wy-

daje Legjon Młodych aż osiem orga-

nów prasowych, a mianowicie: ty-

godnik „Państwo Pracy“ jako organ

naczelny: dwutygodnik „Zryw”, dwu

tyśodnik „Akademik - Legjonista'',

dwutygodnik „Życie Akademickie",

dwutygodnik „Trybuna“, miesięcz-

nik „Legjon Młodych”, „Zarzewie

Nowe“ i „Smugę“. Obecnie organi-

zacja ta buduje na polu Mokotow-

skiem własną radjostację nadawczą

krėtkofalową.

POPARCIE RZĄDU.
W enuncjacjach swych urzędo-

wych „Legjon Młodych” utrzymuje, }

że jest organizacją opierającą się na,

programie obecnego rządu i jest

spadkobiercą ideowym obozu legjo-

nistów z czasów wielkiej wojny, a w

szczególności pierwszej brygady le-

gjonistów Piłsudskiego. Zdarzyły się

liczne fakty, stwierdzające, iż przed-

stawiciele władz państwowych. wo-  jewodowie i starostowie osobiście

& рг
Fala nacjonalizmu wzrasta.

„Gazeta Warszawska* wyjaśnia

między naszym poglądem na rolę i

znaczenie państwa a pożlądem sa-

nacji i kończy artykuł swój w ten

sposób
„Kto się uważa za nacjonalistę, ten po-

winien zrozumieć, że nie naród dla pań-

stwa, ale państwo istnieje dla narodu i na

tej zasadzie opierać swoje postępowanie.

Głębokie nieporozumienie jakie zacho-

dzi pomiędzy społeczeństwem polskiem a

stronnictwem rządowem tkwi właśnie wtej

różnicy poglądów na państwo i na obowiąz-

ki rządu. Różnicy tej nie wyrownają dekla-

racje parlamentarne 0 uczuciach  patrjo-

tycznych, gdyż spór znajduje się zgoła w

innej płaszczyźnie.

Wystąpienia posłów sanacyjnych

zwaliśmy odruchami instynktu samozacho-

wawczego. Określiliśmy je w ten sposób

dlatego, że widzimy w nich mus liczeniasię

ze wzrastającą falą ascjonalizmu w Polsce,

która przenika całe nasze życie publiczne.

Fala ta niedługo stanie się tak potężna, że

zmyje z jego powierzchni wszystkie mister-

nie budowane zapory i umożliwi nadanie

właściwego oblicza naszemu państwu.”

na-

Kto bagatelizował?

W związku z 14-tą rocznicą od-

zyskania morza Jim Poker: w „Pol-

sce Zbrojnej” (Nr. 39) w artykule

poświęconym sprawie morzapisze:
„Tegoż 1920 roku gen. Heiler na czele

swoich dywizyj stanął nad brezgiem Bałty-

ku i w imieniu naczelnika państwa symbo-

liczny pierścień w morze rzuził. I znów

znaleźli się ludzie małego ducha, którzy

zaślubiny Polski z morzem zbagatelizować

chcieli.”

Zapytać wypada, co zacz za jed-

ni byli ci, co ten uroczysty akt baga-

telizowali?
Nie tak dawno, bo z okazji wy-

jazdu gen. Hallera do Ameryki, to-

ruński sanacyjny „Dzień Pomorski”

wyszydzał ów pamiętny i doniosły

akt z 10 lutego 1920 roku.

Podobnie zachowały się też inne

pisma sanacyjne.

Musztarda po obiedzie.

Jak już donosiliśmy, od 1-g0

października cena cukru zostanie 0

20 gr. na kilogramie obniżona. w

związku z tem robi „Słowo Pomor”

skie” nasiępującą trainą uwagę:

„Bardzo to chwalebne, że czynniki

miarodajne doszły do przekonania, że sko-

ro potaniały inne artykuły, obecnawysoka

stosunkowo cena cukru nie da się również

utrzymać bez dalszego obniżenia i tak ską-

pej krajowej konsumcji cukru.

Gosposie nasze głowią się jednak, dla-

czego obniżki ceny nie stosuje się już od

wiosny tj. od sezonu zapraw, kiedy to prze-

cież jak wiadomo najwięcej cukru się zuży-

wa. A nie trudno zrozumieć, że przy tań-

szym cukrze niejedna biedna rodzina mo-

głaby się w konserwy lepiej zaopatrzyć.

A takie spóźnienie się, o ile chodzi o

zniżkę cen kartelowych, jest widocznie w

modzie, bo jak wiadomo, tak samo

przed rokiem z obniżką ceny węgla, którą

zastosowano nie od jesieni, kiedy zapotrze-

bowanie węgla jest największe, lecz dopie-

ro na wiosnę, gdy w piecach już przestano

palić. Jest to więc przysłowiowa musztar-

da po obiedzie.

Współczesne niewolnictwo.

Pisząc uwagi na temat powyższy

na łamach barcelońskiego dziennika

katolickiego „El Mati" autor ich

Luigi Sturzo, nie ma na myśli bynaj-

mniej niewolnictwa w Liverji lub in-

nych krajach atrykańskich, lecz te

odnowione formy starożytnego nie-

wolnictwa państwowego, które za-

łatwo doprowadzić może do wpro-

wadzenia rządów dyktatorskich.

W takim razie prawdopodobnie

ustąpiłry kanclerz Dolliuss. który: 
było )

DZIENNIK MILENSKI

lub przez swych zastępców biorą u-
dział w wystąpieniach Legjonu Mło-

dych, a nawet zachęcają do wstę-

powania do tej organizacji młodych

urzędników i nauczycieli np. na Po-

morzu. ›

ŁĄCZNOŚĆ ZE STRAŻĄ
PRZEDNIĄ

„Kurjer Poranny” w N-rze 259 z

dnią 18-go września 1933 r. doniósł,

„iż komendant główny Legjonu Mło-

dych odebrał w dniu 17 wsześnia ślu-

bowanie 112 członków „Straży

Przedniej”, którzy po złożeniu matu-

ry zgłosili przystąpienie do Legjonu

Młodych”; przy tej sposobności ten-

że komendant wygłosił przemówie-

nie. w którem oświadczył, iż „posta-

nowił tym kandydatom do Legjonu

Młodych, którzy wykażą się pracą w

„Straży Przedniej”, skrócić do mini-

mum kurs kandydacki, dia tem wy-

raźniejszego zaakcentowania łącz-

ności dwóch bratnich organizacyj”.

W „Państwie Pracy” z dnią 24 wrze-

śnia 1933 r. oświadczył komendant

główny Legjonu Młodych, iż „Straż

Przednia” wypełnia lukę organiza-

cyjną, która bardzo dawałą się

odczuwać”. Sądzę — pisał — że już

niedługo nadejdzie czas silniejszego

złączenia nietylko faktycznego, któ-

re mojem zdaniem już istnieje, ale i

)

asy.
obserwować możną w Europie i in-
nych krajach cywilizowanych. Oczy-
wiście prym tu trzyma Rosja sowiec-
ka. Niedawno zbudowano tam w
rekordowym czasie półtora roku
226-kilometrowy kanał, łączący Pio-
trogród (lub jeśli kto woli Lenin-
grad) z Morzem Białem. Pracy tej

kunft"', rękoma 150 tysizcy zesłań-
ców politycznych, pracujących przy
temperaturze dochodzącej do 40
stopni niżej zera po 14 godzin dzien-
nie, nędznie odżywianych, gorzej
jeszcze mieszkających. Nic dziwne-
go, że dzieło to kosztowało wiele
dziesiątków tysięcy istnień  ludz-
kich. Świat cywilizowany o tem jed-
nak wiedzieć nie chce i podziwia
elekt jednego z największych przed-
sięwzięć techniki współczesnej tak
samo, jak podziwia piramidy egip-

skie, mury Collosseum iub termy

rzymskie, nie dbając o to, ile łez, bó-
lu, krwi i życia ludzkiego to koszto-
wało. ®

„Nie sama jednak tylko Rosja wprowa-

dziła system niewolnictwa państwowego.

Znają go również dobrze inne kraje choć w

innej nieco formie, zastosowanej do wła-

snych potrzeb gospodarczych 1 politycznych.

Niczem innem jak wprowadzeniem niewol-

nictwa jest stosowanie wobec  przeciwni-

ków politycznych tak częstych dziś obo-

zów koncentracyjnych lub środka banicji,

do których dochodzi nowoczesny już typ

„niewolnictwa”, gdy stwarza się warunki,

uniemożliwiające pewnym osobom pełnienie

pracy pożytecznej, utrudniające życie ro-

dzinne i społeczne, poddające pewne kate-

gorje obywateli torturom moralnym, a na-

wet fizycznym. W dziedzinie gospodarczej

dwa główne typy niewolnictwa ciążą na

współczesnem społeczeństwie. Jeden z nich

to dzisiejszy system wynagrodzeń za pracę,

drugi — to system ograniczania produkcji.

Oba one wyrosły na gruncie bezimiennego i

nieodpowiedzialnego kapitalizmu. Pierwszy

wykopał przepaść między pracownikiem a

pracodawcą, a jednocześnie stworzył wy-

zysk pracy, drugi przez wprowadzenie ogra-

niczeń wwozowych i wywozowych ścieśnił

możliwość swobodnego wykonywania pra-

cy." я

Dawniej prawo wojny rozstrzy-

gało, że jakiś naród stawał się nie-

wolniczym, dziś choć prawo pięści

niemniejszą odgrywa rolę: najbar-

dziej decydującym czynnikiem jest

wzgląd ekonomiczny: wykonywanie

pewnych prac, korzystanie z pew-

nych ulg kosztem jaknajmniejszym.

Konsekwencją historyczną i logiczną

tego założenia jest tendencja do po-

zbawienia obywatela praw i warto-

ści personalnych, dlatego też zanim

nastąpi eksploatacja fizyczna jego

sił, dąży się do zdławienia go mo-

ralnie.
Egoizm ludzki, czy to w swej for-

mie indywidualnej czy formie kolek-
tywnej usiłował zawsze podporząd-

kować sobie indywidualizmy  słab-
sze, dziś egoizm ten przybiera na-

zwę bądź zdeifikowanego państwa

bądź wyższej racji gospodarczo-na-

rodowej. '

„Aby pozbyć się więzów nowoczesne-

go niewolnictwa do głosu przyjść musi idea

ponownego zbliżenia do siebie społeczeń-

stwa ludzkiego, jednych klas społecznych

do drugich. Musi zostać odnowione poczu-

cie moralne godności własnej i odpowie-

dzialności _ osobistej,  nadewszystko zaś

praktycznie stosowany najwyższy nakaz

Chrystusowy miłości bliźniego. Nad w'zyst-

kiem zagórować winna idea chrześcijańska

iz niej płynąca cywilizacja, oparta właśnie

na przykazaniu miłości Boga i bliźniego.”

(ITS IK TSTS OSI ET USSISTAT PRIIRDEINSASS

mimo niezaprzeczonych zalet, nie

posiada jednak dostatecznego auło- rytetu. Na czoło wysuwają się dziś

dwaj męžowie: Fey i Starhemberg.

dokonano jak podaje „Schėner Zu-,

formalnego obu tych organizacyj'.
Z lego wynika, że Legjon Mło-

dych działa również na terenie szkół
przez „Straż Przednią', która pow-
stała przy udziale p. ministra W. R.
r:O.IP.

PROPAGANDA ANTYRELIGIJNA.
W ostatnich miesiącach pojawiły

się liczne publikacje Legjonu Miło-
dych, stwierdzające, iż organizacja
ta prowadzi propagandę przeciw re-
ligii i w duchu komunistycznym. Or-
dynarjusz diecezji częstochowskiej
J. E. ks. biskup Kubina zaznajomio-
ny z działalnością Legjonu Młodych,
zmuszony został do ogłoszenia orę-
dzia, potępiającego Legjon Młodych
za jego wyraźnie wrogą propagandę.
przeciw religii i Kościołowi katolic-
kiemu.

Znany pisarz katolicki ks. J, Ro-
stworowski T, J. w „Przeglądzie Po-
wszechnym'* Nr. 602 z lutego rb. na-
pisał o Legjonie Młodych co nastę-
puje: ,Legjon Młodych w numerach
„Państwa Pracy” z 77 a potem 21
stycznia rb. pozwala sobie już na coś
więcej niż antyklerykalne wycieczki,
bo na stanowczą i zdecydowaną wal-
kę z wszelką religią. Na zdecydo-
waną walkę z wszelką religją — bo
jeżeli w piśmie związkowem i sztan-
darowem ukazuje się artykuł, który
całe życie religijne redukuje do ja-
kichś czysto subjektywnych, emoc-
jonainych stanów, a odrzuca zupełnie
wszystkie dogmaty aż do wiary w o-
sobowego Boga włącznie — to oczy-
wiście mamy prawo powiedzieć. że
cały związek idzie, a przynajmniej
ma zamiar iść drogą zupełnej nie-
wiary i mamy prawo ostrzec społe-
czeństwo i ciągle je na nowo ostrze-
gać, żeby pod tym względem nie ro-
biło sobie żadnych iluzyj. W. jakim
celu to podkopywanie wszelkiej wia-
ry i zuchwałe szarganie wszelkich
świętości? W) jakim celu zaszcze-
pianie u nas ohydnej bolszewickiej
ideologji jeśli o ideologji jeszcze mo-
że tu być mowa?

Czy tego potrzebuje obóz Piłsud-
skiego? Jak się to dzieje, że rząd nie
protestuje przeciw związkowi, który
rzekomo po myśli rządu podkopuje
publicznie wszelką religję?''

DĄŻENIA KOMUNISTYCZNE,
WI Nr. „Państwo Pracy” z dn. 4

lutego rb. pojawił się artykuł p. He-
leny Krahelskiej pt. „Błędy komu-
nizmu w Polsce", w którym autorka,
stojąc na stanowisku ideologji komu-|
nistycznej, czyni jeden tylko zarzut
partji komunistycznej w Folsce, mia-
nowicie poddawanie jej dyrektywom
z zewnątrz. Domaga się uniezależ-
nienia komunizmu polskiego, a wy-
powiadając się za przewrotem  spo-
łecznym pisze:

„Czas już powiedzieć, że przy-
wiązanie do ustroju kapitalistyczne-
go nie jest żadną śwarancją przywią-
zania do Polski oraz gotowości do
wiernej służby ojczystej. Czas już
podnieść, że wrogi tsosunek do tego
ustroju nie powinien wtrącać do
więzienia ludzi wyznających zasadę
niepodległości Polski — nie powi-
nien przesądzać o doklejaniu do nich
etykiet „zdrady stanu', „obcego
żołdu” itp." Innemi słowy autorka
domaga się legalizacji zasad komu-
nizmu, żądając tylko od komunistów
uznanią niepodległości Polski.

Wi nr. „Państwa Pracy' z 14 lute-
go rb. pojawił się artykuł wstępny
Zbigniewa Zapasiewicza, komendan-
ta głównego Legjonu Młodych, w
którym autor artykułu również o-
świadcza się za zmianą obecnego
ustroju społecznego Polski, opartego
o kapitalizm i wyraża p"zypuszcze-
nie, że zmiana ia nastąpi przy udzia-
le Legjonu Młodych, a „przyjdzie mu
— pisze — tem łatwiej, iż znajdzie
zrozumienie wś.ód całego szeregu
czynników kierowniczych, które tyl-
ko ze względów  konjunkturalnych,
w trosce o byt niezawisły naszego

młodego państwa, nie przystępują do

przebudowy _ zasadniczej naszej

struktury społeczao-gospodarczej'.
Utwierdziwszy się w przekonaniu,

iż kierownicy Legjonu Młodych rze-
czywiście dążą ć> poderwania w na-

rodzie polskim zasad religijnych i
przekształcenia naszego państwa na

państwo ousti. ju komunistycznym
podpisani zapytują p. premjera i mi-
nistra W. R. i O. P.:

1) Czy wiadomą mu jestszkodliwa
działalność Legjonu Młodych wyżej

przedstawiona, a sięgająca. przez

Straż Przednią aż do szkół śred-
nich? 2) Czy p. premjer i minister W.

R. i O. P. skłonny jest poiożyć kres
popieraniu przez czynniki rządowe
„działalności Legjonu Młodych,

szkodliwej dla interesów narodu i

państwa polskiego?
Warszawa, dn. 12.I1 1934 r.

dA AAAA NADANA
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A. ZWIERZYNSKIEGO
Przyjmuje zamówienie na

wszelkie roboty drukarskie
Broszury, tabele, zaproszenia afisze
okólniki, plakaty, bilety wizytowe

Ceny konkurencyjne,

 

W. związku z prowadzonem na
terenie Ziem Północno-Wschodnich

|nielegalnem nauczaniem w duchu
litewskim, skierowanem przeciwko
państwowości polskiej, władze bez-
pieczeństwa województwa  wileń-
skiego zarządziły aresztowanie sze-

W związku z przypadającem dnia
16 bm, świętem narodowem litew-
skiem władze administracyjne wy-
dały zarządzenia: by obywatelom
polskim narodowości litewskiej nie

: Jak dowiadujemy się, obywatele
litewscy narodowości polskiej, aresz-
towani na Litwie pod zarzutem nie-

KAPŁAN KATOLICKI CZESKI

Ze Stołpców donoszą, iż ostatnio
z więzienia sowieckiego w Rybińsku
zwolniony został (ks. Prohaska z
Pragi, który, będąc w armji gen.
Gajdy ra Syberji, dostał się w ręce
komunistów. Ponieważ ks. Pro-
haska stawiał opór i zabił jednego

skazany na śmierć.

Walka z nielegalnem nauczaniem litewskiem.
24 osoby aresztowane.

regu osób. Aresztowano na terenie
miasta Wilna .3 osoby, na terenie
powiatu wileńsko-trockieżo — 4 0s0-
by i na terenie powiaiu święciań-
skiego — 17 osób. Szczegóły docho-
dzenia trzymane są narazie w ta-
jemnicy. (Pat).

Polska nie zwalcza niepopiegłości Litwy,
ale wybryki rządu litewskiego.

było utrudniane urządzanie obcho-
dów tej uroczystości, z jednem za-
strzeżeniem, że w ramach obchodów
nie będą miały miejsca wystąpienia
antypaństwowe. (Pat).

Ofiary nienawiści iitewskiej trzymane
nadał w więzieniu.

leśalnego nauczania, trzymani są w
dalszym ciągu w więzieniu. (Pat).

 

Z POGRANICZA.
ZWOLNIONY Z WIĘZIENIA.

ziony został do Moskwy, a stąd na
Sołówki. Z Sołówek przetranspor-
„lowano ks. Prohaskę do Rybińska.
gdzie znajdował się w szpitalu dla
chorych umysłowych. Po przeszło

ks, Prohaska
Ks. Prohaska w

16-letniej katordze
otrzymał wolność.

z żołnierzy komunistycznych, został |towarzystwie jednego z b. więźniów
Ułaskawiony, |politycznych Czechów opuścił gra-

zesłany został do twierdzy petropa-;nicę Rosji sowieckiej i przez Polskę

Za tydzień start narciarzy.
Mistrzostwa narciarskie

są wciąż pod wielkim znakiem za-
pytania. W] terenie chociaż jest tro-
szeczkę śniegu, to jednak nie wy-
starcza go by móc przeprowadzić
poważne zawody o mistrzostwo Wil-
na, a co najgorsze, że na skoczni
wogóle śniegu niema ani krzty.
Chcąc nasypać śnieg na skocznię
trzeba dostarczyć na Antokol przy-
najmniej kilka wagonów. Oczywi-
ście, że można byłoby to uczynić
gdyby było skąd go przywieść.

Narciarze czekają więc wciąż
zniecierpliwieni. Termin tymczasem
zbliża się coraz bardziej. Zą tydzień
ma się odbyć bieg na 30 klm., a w
sobotę biegi panów, pań i junjorów.
Skoki zaś zostały wyznaczone na
niedzielę 25 bm.

Termin zgłoszeń zawodników u-
pływa 20 lutego. ®

Jeżeli jednak do tego terminu
nie spadną większe śniegi to z mi-
strzostw trzeba będzie zrezygnować.

Zamiast mistrzostw będziemy
mieli w niedzielę 25 lutego wyścigi
skórningowe na Pośpieszce, które
organizuje 3 D. A. K.

Zima płata więc w dalszym cią-
gu figie.

Zniżki kolejowe na Tydzień Propa-
gandy sportów i turystyki zimowej.

Dyrekcja Kolei Państwowych
komunikuje, że dla uczestników orga
nizowanego w dniach 16—24 bm.
przez Miejski Komitet Wychowania
Fizycznegd i Przysposobienia Woj-
skowego w Wilnie ,,Tygodnia Propa-
|gandy Sportów i Turystyki Zimowej”
zostały przyznane zniżki kolejowe
na przejazd do Wilna z powrotem w

przy odległościach większych, niż
30 klm. i dla grup złożonych conaj-
mniej z 50-ciu osób. Sprawa zniżek
indywidualnych została załatwiona
odmownie. Zaświadczenia potrzebne
dla uzyskania zniżek wydawane są

w odnośnych Dyrekcjach Okręgo-
wych Kolei Państwowych.

Dyskwalifikacja Stekkera.
WARSZAWA (Pat). Centralny

Związek Zapaśników Polskich za-
wiadamia nas: że były mistrz świata

i wielokrotny mistrz Polski Stekker,
za czyny nie licujące z etyką za-
paśnika, został zdyskwalifikowany
przez związki zapaśnicze Polski,
Francji, ltalji, Austrji, Niemiec i
Międzynarodową Unię Zapaśniczą.

poczynając od dn. 25 b. m., żadnemu
zapašnikowi, naležącemi: do jedne-

go z wyżej wymienionych związków,

nie wolno więcej walczyć ze Stek-

kerem.

W niedzielę dnia 18 lutego

Wstęp wolny.

Poseł KSIĄŻĘ SEWERYN

formy ustrojowe |w „NORĘ folmy Uotrojowe WILNO, MOSTOWA 1. TEL. 12-44 Karty wstępu wydaje

Wilna|

klasie II i III pociągów osobowych|

 

włowskiej, skąd w 1924 r. przewie-;udał się do Czech.

SPORT.
Kłopoty piłkarskie,

Nie ucichły jeszcze ecna walnego
| zebran.a lekkoatletów, a już zasia-
„dač chcą za zielony stół piłkarze,
„którzy w sobotę zjadą się do War-
,szawy by radzić przez dwa dni o
'drogach
| skiego.

rozwoju piłkarstwa pol-

Zebrania piłkarskie mają zawsze
swój ckarakterystyczny posmak sa-
|nacji sportowej, Zebrania są zazwy-
czaj bardzo burzliwe, a tem samem
ciekawe,
‚ Tegoroczne zebranie będzie wy-
jątkowo interesujące z tego wzglę-
du, że zebrało się moc materjału
dyskusyjnego. `

Głównym tematem obrad będzie
kwestja Ligi którą niektórzy chcą
rozwiązać.

‚ ‚ Zagadnienie jest bardzo poważne
i jeżeli zgromadzeni delegaci wznio-
są się ponad własne interesy. to Li-
&а powinna zostać z tem zastrzeże-
niem, że zmniejszoną zostanie ilość
drużyn ligowych.

. Zresztą dzisiaj nic nie možna ро-
wiedzieć pewnego. Rzeczą jest pew-
ną, że tak jak było dotychczas, to
już chyba nie pozostanie, a na
wszelkich zmianach poczynionych
w systemie rozgrywek zyskiwać
zacznie piłkarstwo wileńskie.

Delegatami Wilna na zebraniu
P. Z.P. N. będą płk. Wenda i red.
Nieciecki.

Zadanie wilnian jest bardzo
skomplikowane, bo mają oni obo-
wiązek przeprowadzenia projektu
zgłoszonego przez Wilno podziału
Ligi na dwie. Projekt ten przy dzi-
siejszej zmianie sytuacji jest mało
rzeczowy. Przeprowadzić go będzie

' bardzo trudno.
Mam wrażenie, że walne zebra-

nie uchwali rozwiązanie Ligi. Będzie
jednak to bardzo, a bardzo niebez-
pieczny krok; prowadzący do rozła-
mu w piłkarstwie połskiem, a roz-
łam ten może być krokiem do zawo-
dowstwa.

Na porządku dziennym zebrania
jest również szereś innych punktów
nie mniej ciekawych i ważnych od
projektu reformy Ligi. Dużo będzie
się mówiło o sędziach piłkarskich,
którzy stracą chyba swoją auto-
nomję, jak również i o pracy ustępu-
jącego zarządu, któremu Śląsk zgło-
sił votum nieufności.

Zebranie piłkarskie będzie szla-
gierem bezśnieżnego sezonu zimy
1934 roku.

Cay już zaopatrzyłeś się
w bony jałmużnicze „Caritasu?

KOMUNIKAT STRONNICTWA NARODOWEGO
o godz. 12,30 w sail własnej

przy ul. Orzeszkowej 11

Wielkie Zgromadzenie Publiczne
na którem poseł KSIĄŻĘ SEWERYN CZETWERTYŃSKI

złoży SPRAWOZDANIE POSELSKIE

„0 położeniu gospodarzem w szczególności wói
Zarząd Stronnictwa prosi pp. członków o niezawodne

polskiej”
przybycie.
Wstęp wolny.

 

KLUB NARODOWY
niedzieię dnia 18 lutego o godz. 5,30 po południu

w sali przy ul. Orzeszkowej 11 5
ETWERTYŃSKI wygłosi odczyt na temat

ith_ użyteczność W Pole"
Sekretarjat codziennie za opłatą 49 gr.
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rządu, jak i społeczeńs*wa.

względem pracę.

 

KRONIKA
Odczyt p. Zofji Zaleskiej.
 

Niedola dzieci
rodzin bezrobotnych.
Z cyfr statystycznych wicać, że

bezrobocie nietylko, że się nie zmniej

szą, ale przeciwnie wzrasta z dniem
«ażdym. Cierpią zarówno mężczyźni
i kobiety. Wysitki rządu i spoieczeń-
stwa nie są w możności zwalczenia
tej kięski, Pośród cierpiącyc: bez-
robotnych najnieszczęšliwsi s, star-
cy pici obojga i dzieci.

Jakże strasznie cierpieć musi sta-
rzec, pamiętający lepsze dnie, a dziś
złamany wiekiem, a często 1 choro-
bą i będący ciężarem bezrobotnym.
dzieciom. Fracował dnia nich latą ca
łe robił wszystko, co było w jego mo-
cy by im zapewnić dobry ios by mógł
syn zdobyć pewne niezależne stano-
wisko, a ot dziś wszyscy wyrzuceni
na bruk i starzec bezsilny patrzeć
musi na ciężką niedolę syna, widzi:
ginące w nędzy wnuczki, !

Tragiczna bowiem jest sytuacja
dzieci ludzi bezrobotnych. Nędza wy
rzuca je na ulicę. Zsiniałe, blade, wy-
nędzniaie ze stałego głodu, dziecko
ratuje się samo, jak może, jedne
sprzedają często stare numery gazet,
inne czepiają się przechodniów, na-!
pastując głośnym  jękiem: „głodny ;
jestem”. Bardzo są biedne, bardzo
nieszczęśliwe dzieci na ulicy. Bied-!
niejsze jednak jeszcze od nich są te,!
które stale muszą siedzieć dla braku'
obuwia i odzieży w wiłgotnyciw zime|
nych, nieopalanych izbach. głód i!
chłód dziesiątkuje ten drobiazg ludz-!
ki. Trzeba bowiem patrzeć śmiało|
rzeczywistości w oczy i widzieć po|
suterenach, poddaszach i różnych
gniazdach nędzy ile się gnieździ te-
go biedactwa i w jakich warunkach
ono żyje. Trzeba sobie i to jasno po-:
wiedziec. że duży odsetek tych dzie-/
ci skazany jest na niechybną śmierć.'
Sporą zaś liczbę pozostałych tak zde
moralizuje nędza i ulica, że w przy-
szłości, powiększą one kadry prze-
stępcze, zaludnią liczne u nas: nie-
stety, więzienia.

Troska o te nieszczęśliwe dzieci

winne być troską narodu, zarówno !

Troska to bowiem o przyszłość
kraju całego.

Mamy ochronki sierocińce, żłob-
ki dla sierot, podrzutkėw i t. p.» gę-
sto są one rozsiane po kraju. Zasiłki
na utrzymanie tych zakładow daje
rząd, samorządy i społeczeństwo. U-
mieścić jednak wszystkich dzieci w
tych zakładach niepodobna. Przepeł-
nione są i bez tego. Dobrobytu zaś w
tych zakładach niema. Trudno sobie
wyobrazić ile zabiegów i energji zu-
żyć muszą wychowawcy, by dzieci
sobie powierzone należycie dożywić
i zapewnić im ciepłe i należyte po-
mieszczenie.

Ministerstwo opieki spoiecznej
wobec strasznej nędzy w jakiej po-
grążone są dzieci bezrobotnych, wy-
słało do wojewodów okólnik, w któ-
rym poleca zwrócenie uwagi ną nie-
dolę dzieci pozostających po za za-
kładami i konieczność ogarnięcia 0-
pieką otwartą taką samą liczbę dzie-
ci pozakładowych, jaka  wycho-
wanków lub wychowanic) mieści się

 
w zakładzie, rozdzielając między,
jednych i drugich gorący posiiek, i|
otaczając je przytem opieką moral-|
ną.

To jest, że jeśli dotąd w zakła-
dzie było 300 „wychowanków, to o-
becnie 600 dzieci winno się tym
samym posiłkiem dziennie obdzie-
1аё. A personel wychowawczy ma
mieć o tyle zwiększoną pod każdym

Czy nie będzie to jednak rzecz
bardzo nierealna? Czy zamiast 300
dzieci głodnych, nie będzie ter:z 600
niedokarmionych, a więc słabych i
anemicznych.

Trudno małemu dziecku wytłu-
maczyč že winnc ono dzielić się
swym posiłkiem z temtem z ulicy, bo
ono samo nie syte. Male tego nie
zrozum:eją. Starsze może nawet zdo-
będą się na ten wysiłek bohaterski,
czy nie będzie on jednak z uszczerb-
kim ich zdrowia?

Co do pomocy moralnej, to rów-
nież nie sądzę by znacznie uszczup-
lony personel, w różnych iakich dzie
cinnych przytułkach, mógł podjąć się
jeszcze większej i cieższej pracy.
Przytem takie wprowadzenia obcego
żywiołu do zakładów zamkniętych;|
może mieć jeszcze i tę ujemną stro-'
nę, że narazi dzieci będące wzakła- |
dach, na niejedną chorobę, jaką im,
bezwątpienia przyniosą dzieci |

 
za-!

mieszkałe w różnych mieszkaniach,
nie mówiąc już o rozmaitych zaraz-
kach natury moralnej. |

Ciężkie zadanie leży tu tak przed
rządem naszym, jak i przed spole-
czeństwem, które też musi biać u-
dział w walce z nędzą i wytężać win-
no siły. dla wynalezienia spcsobów
zapobiegania bodaj w częście niedo-
li dziatwy.

Tu wszyscy winn: pracować
wspólnie. Służyć groszem ofiornym,
radą i czynną pomocą.

M. R.

48AST EISSATSNTT

Rozpowszechniajcie  bony jałmużnicze „Caritasu".

(W, dniu 4 luiego, w iokalu Narod.
Org. Kobiet wygłosiła posiankaŹ.
Zaleska, odczyt pod tyr. „£poka

Licznie zebrana publiczność, re-
krulująca się z członkiń Nat. Org.
Kobiet i jej sympatyków. miał spo-
sobność osobistego zetknięcią się z
nową połanką i wysłuchania obszer-
nego, ale do końca w napięciu uwa-
gę utrzymującego odczytu.

Treścią prelekcji, jak sam tytui
wskazuje, był przeżywany dzisiaj 0-
kres kryzysu, Aby wyjaśnić istotne
przyczyny tak ogólnego zaiamania
się dzisiejszej gospodarki światowej,
a zarazem ogólny upadek na duchu
1 bezradność pierwszorzędnych sił z
pośród ster politycznych i nauko-
wych, prelegenika sięgnęia do prze-
szłości,

Takim momentem zwrotnym we-
dług prelegentki była połowa minio-
nego XIX w., gdy liberalne hasła wol
ności człowieka rzuciły na rynek no-
wopowstającego przemysłu maszy-
nowo - fabrycznego, całe masy lud-
ności rządnej lepszych zaropków i
kulturalniejszych warunków  egzy-
stencji.

Ponieważ zarówno organizatoro-
wie nowych środków proaukcji, t. j.
świat wielkiego przemysłu, jak i sie-
ry robotnicze, dopuszczone, dzięki
swym znacznym zarobkom do ko-
izyslania z przewyższających i+h po-
ziom duchowego wyksziałcenią —
pomysiów coraz więcej zmaterjalizo-
wanej kultury, dalecy byli od praw-
dziwej moralności chrześcijańskiej,
więc zdobywanie pieniądza słaio się
jedynym celem tej nowej społeczno-
SC1.

Dzięki kolosalnym zyskor:, jakie
dawał zmechanizowany przemysł,
stosujący coraz nowe wynalazki i u-
lepszenia, rósł kapitał obrotowy, szu
kający stale nowych terenow esk-
ploatacyjnych i coraz szerszych ryn-
ków zbytu. Ze zdobyciem międzyna-
rodowych rynków urastała potężna,
światem całym rządząca siłą mię-
dzynarodowego kapitału obca wszel
kim ideałom poza jedynym celem
zysku, oprocentowania, lub  dywi-
dendy, bezwzględna dla istotnych
potrzeba człowieka, narzucająca mu
swoje wytwory, choćby ie ostatnie
szkodę nawet przynosić miały. (Han-
del opium). !

Gdy w czasie wojny. ludy: cdcięte
od dotychczasowych wytwórni euro-
pejskich i amerykańskich, powołały
do życia swój własny przemysł, a me
chanizacja dawnych instalacji fab-
rycznych wyrzuciłą miliony robotni-
ków na bruk, nastąpiły te grozę bu-
dzące stosunki: głodujących, bezro-
botnych rzesz — z jednej strony a
niszczenia produktów przez su.arteli-
zowanych wytwórców z drugiej.

To horrendalne zjawisko swiad-
czy wymownie, jak daleko odbiegła
ludzkość dzisiejsza od podstaw życia
chrześcijańskiego.

Niemniej absurdalnym objawem
bankructwa dzisiejszej
spodarczej — to rzekoma nadpro-
,dukcja inteligencji. Na naszym naro- |oparle o prawdziwą miłość bi:źniego

gdzie dia przeszło |mogą nas wyprowadzić i do szczę-
® miijona dzieci niema rauczycieli|śliwego przywieść rozwiązania.
dowym terenie:

gdzie dzikie rzeki rozlewają wiosną
swe wody po zdziczałym k'aju, a|skami i słowem serdecznej podzięki.
nieskanalizowane miasta zioną za-

Z ostatnich wydawnictw.
Janina Rošciszewska. „Panienoczka“.

Nakładem księgarni Gebethnera i Wolffa r. 1933.

Powieść to kresowa a ratzej jak
to nam mówi przedmowa — dzien-
nik kresowej dziewczyny. — Когро-
czyna go pisać w r. 1915 mała jede-
nastoletnia Jadzia, mieszkansa zie-
mi Witebskiej, kończy w r. 1921 ma-
jąc lat siedemnaście, będąc sanitar-
juszką, gdzieś w obozie polowym pod
Warszawą.

Bogate ogólne przeżycia podczas
wojny światowej, zabór niemiecki,
najście bolszewików, krwawy los
Kresów w tych latach nie są muże do
statecznie uwypukione. Jadzia pisze
przeważnie о przeżyciach, które
przybywa sama wspólnie ze swem
najbliższem otoczeniem. Nie można
się temu dziwić, bo autorka w sło-
wie wstępnem zaznacza, że jest to
autentyczny dziennik, Od dziecka
zaś jedenastoletniego niepodobna wy
magać szerszego poglądu na sprawy
ogólne. Dziwnie smutny los Jadzi: a
tem samem i smutny jei dziennik, Bo
wśród jakże marnego otoczenia ro-
śnie to dziecko, Autorka pisze w
przedmowie o Kresach: „dziwna ta
ziemia pod każdym względem prze-
dziwnych ludzi wydaje. Po tych sło-
wach spodziewać się należy; że mo-
że bodaj o jednym z tych „przedziw-
nych ludzi' dowiemy się. Niestety,
pełno typów bardzo ujemnych wśród
tej szlachty kresowej, a o dodatnich
powiedziano słowami tamtyci „dzi-
wak'. Było tych dziwaków aż czte-
rech.

Dziennik bardzo smutby, przed-
stawia nietyle niedoli kresów pod-
czas wojny, ile straszne  po-
łożenie dzieci, których rodzice tar-
gają związki własne małżeńskie lub
rozbijają ogniska obce. Smutuą jest
dola Jadzi. kochającej b. swą mat-

 

DZIENNIK MILEŃNSKI

PRACY
Koło Pań przy Komitecie Ratowania

Bazyliki Wileńskiej
powiadamia niniejszem, że walne ze-

|
iazą wszelkich możliwych chorób,
gay miiljony ludzi gnieździ się w cia- '
snych, dla braku mieszkań, norach—
,mówić o nadprodukcji inteligencji i 4 godz. 6 w mieszkaniu J. E, Ks, Me-

,zSiaszać hasła ograniczania wstępu tropolity Jałbrzykowskiego przy ul.
e: uniwersytety — to świaaczy o Zamkowej 8.

R„braku orjentacji i poczu-'  Koły zamierza rozwinąć szerszą
cia odpowiedzialności u tych, stórzy działalność, celem zebrania więk-

ych dochodów. Na Św. Kazimierzdo zapanowania nad temi warunkami gz

projektuje się zorganizowanie wiel-'są obowiązani, A przyczyną jej nie:
zaradności leży wciąż jesztze we kiej kwesty oraz innych imprez do-

pieniądza. chodowych.wierze, we wszchwładzę
jako w fetysza: nie jako w środek
wymiany, ułatwiający ją a nie będą- Odczyt
cy celem samym przez się. © i "Wielka polska poetka, laureatka
„, Jednak nie mniejszem ziem, ja- wjleńska, Kazimiera Iłłakowiczówna
kie wiąże się z tem fatalnen poło- wygłosi w poniedziałek, dn. 19 bm.
zeniem społeczeństwa powojetnego, odczyt, z którego całkowity dochód
io środki zaradcze stosowane przez przeznaczyła na remont Bazyiiki
rządy współczesne. Z chwilą kiedy Wileńskiej.
berło władzy wyrwane zostaioz rąk: Odczyt odbędzie się w sali Związ-
monarchów, dziedzicznych, gdy do- ky Laureatów, ul. Ostrobramska 9,

Kazimiery Iłłakowiczówny.

 

branie Koła odbędzie się dnia 23 bm.|!

Kobiety - inżynierowie.

W 1933 r. 10 kobiet otrzymało na
‚ мубгла1е ąarchitekiury politechniki
warszawskiej, dyplomy inżynierów
architektów.

Z PRASY STOŁECZNEJ.
Tygodnik „Kobieta Współczesna” wy-

daje w języku francuskim numery propa-
gandowe przeznaczone dla zagranicy pod
tyt. „La temme polonaise”, W grudniu u-
kazało się właśnie to interesujące wydaw-
nictwo za miesiące listopad i grudzień i za-
wiera następujące artykuły „Boże Narodze-
nie w sztuce polskiej" — poświęcony iko-
nografji polskiej z licznemi rycinami przez
P. J. Rogowską - Doroszewską, „Charakte-
rystyka twórczości Zofji Nałkowskiej” z ra-
cji powołania tej autorki do Akademji Li-
teratury — skreślone przez p. Jarocińską-
Malinowską, posłanka Eugenja Waśniewska
pisze o „Prawach kobiety do pracy”, p.
Irena Wortman „Rewindykacje kobiet w
dziedzinie prawodawstwa”. O tłómaczeniach
polskich autorów na obce języki, informuje
p. J. U. w referacie zatytułowanym „Na
marginesie wystawy polskiej książki zagra- iychczasowym królom kapiielizmu g godz. 8 wiecz.

międzynrodowego usuwą się ziemia! !
pod stopami, panowanie w ich za- Z Koła Pań L.O.P.P,

stępstwie ujmują dyktatury rzeko- Chcąc przeszkolić jaknajwiększą
mej demokracji. Tak zwana etatyza- о56 kobiet, Koło Pań L.O.P.P. or-
cja czyli upaństwowienie przemysłu, ganizuje każdego 15-go miesiąca
handlu i zgoła wszelkich warszta- 10-cio-godzinny kurs obrony prze-
tów pracy i środków produkcji przez cjwgazewej w sali Miejskiego Ośrod-
państwo, jako to się dzieje w Sowie- ką Żdrewia, Wielka 46. We czwar-
iach, grozi spoteczeństwom, wywła- tek o $odz. 6 wiecz. rozpoczyną się

szczonym z majątku narodowego po- pierwszy wykład w tym miesiącu.
wrotem do niewolnictwa. Człowiek Opłata wynosi 1 zł. od nieczłonkiń.

„dzinach gdzie człowiek sam pracy

polityki go- | Apostolskiej zasiadający Pius XI. —

uzależniony majątkowo zarówno od
osób czy też od panującego systemu|
traci swobodę w pracy.

Tak jak mechanizacja odiądciła |
znaczną część ludzkości od prawa!
do inicjatywy, tak grożące nam u-
państwowienie i oddanie pracownika'

stracji, uniemożliwi wszelką pomy-
słowosć indywidualną twórczość: a
uzależniając lepszy kawałek :hieba
ой większej powolności i pożulności
poddanego, deprawować będzie du-
sze ludzkie, zatruwając je fałszem,
obłudą, donosicielstwem temu pła-
gami wszelkich organizacji opartych
na despotyzmie.

Drugim sposobem, ktory urato-
wać nas może zarówno od bezrobo-
cia: jak od dyktatury gospodarczej
państwą — to decentralizacja prze-
mysłu na gruzach rozbitków trustów
i karteli Powrót do mełych i śred-
nich warsztatów zaopatrujących o-
kalającą ją ludność uchroni ich wła-
ścicieli od gwałtownych przewro-
tów i bankructw. Zarobek maiy, ale
pewny jest lepszy, niż duże zyski za-
ieżne od konjunktury międzynaro-
dowej.

Kosciół katolicki w  csobach
swych papieży, pierwszy pizewidy-
wał załamanie się tej żądnej jedynie
złota . gospoderk' kapitalistycznej
O chrześcijańskie ustosunkownie się
Kkapilaiu i jego przedstawicieli do
pracowników i reszty społeczeństwa
wzywała Encyklika Leoną XIII-go
Rerum Novarum — do zaprzestania
mechanizacji produkcji w tych dzie-
 
podoła, nawoływał dzisiaj ca stolicy

Z tej ciężkiej opresji tylko z«formy

Odczyt przyjęto hucznemi okla-

i 50 gr dla członkiń. !
 

Z terenu międzynarodowego.
W sprawie głosewania kobiet we Francji.

Jak powszechnie jest wia:lomem,
pod nadzór i kierownictwo admini- Francuzki nie uzyskały dotąc prawa |się przyczyną niezgody między mę-

głosowania, pomimo, że vo zdobycie
tego prawa walczą wciąż.

Obecnie tygoduik paryski „Jour-|
nal de la Femme“ przeprowadza.
wielką ankietę na temat: „Czy to
jest sprawiedliwie, że Francuzki nie
głosują. Bardzo wyczerpującą od-
powiedź na tę ankietę dają: znana
adwokatka p. Lucile Tinayre-Gre-
naudier i literat p. Max Daireaux.

„Ogolnie twierdzę — pisze p.
Grenaudier — że terenem kobiety
ma byc ognisko domowe Najzupeł-
niej na to się godzę, lecz ognisko do-
mowe nie może zamykać się w czte-
rech ścianach pokoju dziecinnego.
Ramy jego sięgają nieco dale, bo i
do szkoły w której się uczą nasze
dzieci, do fabryki i biura w których
pracują: do szpitala w ktoiem cier-
pią, do pola walki, na ktėrem umie-
rają. Ognisko domowe to naturalnie
przedewszystkiem dom rodzinny, ale
jest to i miasto, w ktėrem żyjemy i
cała nasza Ojczyzna. Wszak kobie-
la po przez życie swych najbliž-
szych, bierze udział w życiu całego
społeczeństwa, interesuje się różne-
mi przejawami życia spoiecznego:
politycznego i gospodarczego. Wo-
bec tego powinną mieć prawo gło-
su i wyboru”,

Francuzka
dalszym ciągu zarzut,

!

adwokatka
že

zbija w
nadanie  

W Danij, na zasadzie nowej рго-
cedury sądowej, adwokat, dla uzy-|
skania prawą wnoszenia w pewnych

Z adwokatury duńskiej,

nicą', — Wreszcie naiwięcej miejsca po-
święcono sprawozdaniu z „Genewy, celów,
metod i działalności Związku Obywatelskiej
Pracy Kobiet” — p. H. 5. Z tego ostatnie-
go dowie się zagranica że wspomniana or-
ganizacja wyznaje ideologję p. Piłsudskiego.
Szkoda wielka, że poza tem gołosłownem
oświadczeniu nie stoi bliższe sprecyzowanie
owej ideologji, zapewne społecznej i poli-
tycznej boć o charytatywną działalność nie
chodzi chyba w tym wypadku. Zagranica
byłaby zapewne bardzo zadowoloną, gdyby
ją w tej materji pouczono, a i my dowie-
dzieliśmy się czegoś przy tej sposobn

‚ m. g.

praw wyborczych kobietom, stanie

żem a żoną. Na mocy bowiem swych
zawodowych spostrzeżeń uważa, że
przyczyną rozwodów i nie porozu-
mień małżeńskich, nie jest różnica
przekonań, lecz różnica upodobań.
brak harmonji we spólnem życiu, Za-
rzut, że wyborczyni będzie zanied-
bywać swój dom, uważa p. Grena-
dier za zupełnie bezpodstawny. Dzię
ki gazetom i radju będzie ona do-
statecznie pointormowana o item, co

się dzieje w kraju i o jego potrze-
bach. Głosowanie zaś samo nie zaj-
muje zbyt wiele czasu.

P. Max Daireaux uważa że
współczesna Francuzka winna mieć
prawa wyborcze, jako tar która nie-
tylko, że jest obecnie rywalem męż-
czyzny na poli zawodowem, ale i
dlatego, że w wielu wypidkach ko-
bieta jest faktyczną głową sodziny.
Jest czynna zarówno w trosce o byt
1 całość swej rodziny, jak ną terenie
swej pracy jako nauczycielka, arty-
stka. robotnica i t. p. Ona kształci
i wychowuje umysł i serce mężczyz-
ny, daje dobrobyt rodzinie, a w dniu
głosowania ma być riczem, gdy
mężczyzna bez względu na to, czy
jest porządnym obywatelem, czy też
degeneratem, lub pijakiem. idzie
dumny ze swych praw, lecz nie oso-
bistych zasług, złożyć swój głos.

ną znajomość procedury prawnej.

Pierwszym adwokatem, ktory to

świadectwo otrzymał, jest kobieta, p.

specjalnych sprawach skarg dotry-' Ingeborga Hansen, członkini biura

bynałów II instancji. musi uzyskać międzynarodowego Związku równo-

od tych trybunałów zaświadczenie, uprawnienia i pracy polityczno-spo-

iż pełniąc swe obowiązki zawodowe |łecznej kobiet.
przez pewną liość lat posiadał peł-!

„Jednota Slowanskich Żen*.

Stowarzyszenie kobiet słowiań- wyższą przez dziewięć miesięcy bę- 
kę; szczerze mowi o jej posiępowa- |

КОВТЕСЕ..
Z DZIAŁALNOŚCI N. 0.,K.
 

iowieliii ld  gózędiazy.
' Staraniem Narodowej Organiza-
"cji Kobiet, powstała w Wilnie w dn.
'5, L. 34 r. świetlica dla małoletnich
;roznosicieli gazet, Prawo zabrania
zatrudniać małoletnich, biorą więc

|gazelty w Administrcjach pism, ojco-
wie, lub matki a następnie spszeda-
ją gazety dzieci, chłopcy przeważnie.
"Są oni często jedynymi żywi:'elami
'swych rodzin. Wielu z nich niema
wcale ojców, matki obarczone obo-
wiązkami rodzinnemi, starają się o
pracę taką, któraby im pozwoliła nie
opuszczać mieszkania, inne zaś ma-
ją jakieś posługi i t. p. zarouki. Są
leż i synowie bezrobotnych xtórzy
od rana do nocy poszukują upiagnio-
nej pracy. Są dzieci rodzin be_robot-
nych, nocujących w domach nocle-
godych i tacy nieszczęśni którzy
przez rodziców swych wyrzucani są
każdego poranka z domostw, z tą za-
'powiedzią. by nie wracali na noc, o
ile nie przyniosą okreslonej z góry,
.przez ojca, lub matkę kwoty. 1-go
lub 2-ch zł. dziennie. 4

| Dla tych wszystkich malców, któ
„rych wiek wynosi od 10 — 12 lat,
|otwarta jest świetlica, przy ul. Orze-
szkowej Nr. 11, (wejście z podwórza)
'codziennie od godz. 4': do do 6'/2 i
tu za zapłatą 5 gioszy: każdy mały

olek" gość otrzymuje kubek mlecznej ka- !
wy, lub herbaty i kromkę chleba z
masłem, lub tłuszczem. Grają też
chłopcy w domino, warcaby, lub sza
chy. Rozmawiają ze sobą, żartują
wesoło, opowiadając o swych dzien-
nych przygodach. lub słuchają uważ-
nie czytania głośnego. Czyta zazwy-
czaj jedna z dwóch dyżurujących w
świetlicy pań opiekunek, czasem też
przychodzi ktoś z młodzieży U.S.B.
by wygłosić pogadankę z przezro-
czami o ile sala w N.OK, jes: wol- (
ną. \

Zachowanie się mtodocianych by- #
walców świetlicy, jest na ogół bez- p
zarzutu. Są uprzejmi dla osob pro-
wadzących świetlicę i grzeczn. we
wzajemnym stosunku. Za darmo nie
żądają podwieczorku, twierdząc, że
5 groszy nie trudno im zdobyć. Są
między nimi jednak pod każdym
względem różne typy, chłopcy zdol-
ni inteligentni, sumienni w wykony-
waniu swych obowiązków, są mało
rozwinięci, łobuzy i niedbalscy, Są,
również i typy bardzo smutne. Dzie-
ci ulicy wychowują się może na
przyszłych przestępców. Tych nale-
żałoby otoczyć przedewszystkiem
baczną opieką, może nawei usunąć z
pod iegalnej opieki rodzicielskiej.
Ralować należatoby ich bardziej, niż
innych. Na to jednak środków brak.

Do świetlicy przychodzi przecięt-
nie codziennie od 25—35 chłopców.
Środki na utrzymanie lokalu, opał i
usługę czerpie Narodowa Organiza-
cja Kobiet z ofiar spoieczeństwa.
Nieco pomocy otrzymano oć Wy-
działu Opieki Społecznej, przy Wo-
jewództwie Wileńskiem. Opłata za
podwieczorki wynosi dziennie od 1
zł. do 2 zł. 20 gr. najwyże,. Nie star-
czy to więc nawet na zakup chleba
i mleka.

A zebrany fundusz topnieje z
każdym dniem. Jednak Świetlica dla
Gazeciarzy; zamkniętą być nie
może. :

Nie pozwoli na to miłosiernę Wil-

» Marja Reutt.

«манЕслиостас TTOIBIRNGTAIN ЕВ

Popierajcie Polską
: Macierz Szkolną.

no.

skich, istniejące od wielu lat w Pra-
i pod nazwą „Jednota Slovan-

po obježdžač Czechy, poten: Fol-

skę, a w końcu Jugosławię.niu, które i ją samą i innych, ana-, Ze: и ‚ . -
dewszystko Jadzię unieszczęśliwiło. skich żen”. pracuje w obecnej chwili|

Trzynastoletnia lrka z powodu roz- | nad utworzeniem wędrownej NA

Akcja „Jednoty” rozpoczyną bar-

dzo poważną propagandę. Wyraża-

jąc uznanie dla „Jednoty Siovan-dźwięku rodzinnego, odbiera sobie WY miast, uzdrowisk i letnisi. sło- jąc E e
wiańskich. Naturalnie, że chodzi tu skich żen* powinniśmy przedew-

przedewszystkiem o propagandę cze | szystkiem pamiętać o naszych pol-

skich uzdrowisk i t. p. Wystawa po- skich uzdrowiskach i letniskach.

życie. Janka dla tego samego powo-,
du praśnie śmierci i znajduje ją
wcześnie na polu bitwy, jako sani-
tarjuszka,

Druga część dziennika, od chwili.
gdy Jadzia dia ratowania inwenta-
rza, wychodzi przed drugim najaz-
dem bolszewikow z Wilna jest o
wiele pogodniejsza, choć i tu zaplą-
tał się „wstrętny kresowiak. Bar-
dzo barwnie i zajmująco opisany
jest pobyt Jadzi w obozie polowym:
gdzie pracuje jako sanitarjuszkai
zaznacza się prawdziwem  bohater-
stwem. Miłość kończy dziennik. Ja-
dzia i Jerzy, dzielny ułan-po<ra od-
tąd ręka w ręką pójdą przez życie.

Książka napisana z dużą zdolno-
ścią pisarską przez wstępującą poraz
pierwszy w szranki literackie autor-
kę, czyta się z zajęciem, niepodobna
jednak nie zrobić zarzutu p. Rości-
szewskiej, że tak strasznie czarno i smutno opisała nasze kresy i z tego,
że w najniepotrzebniejszy sposob ka-
ieczy mowę polską rusycyzmemii
białoruszczyzną. Pozwalam sobie za-
znaczyć, że nie we wszystkich Кге-
'sowych dworach żyły podobue typy,
jak na Zalesiu. Dowodem czego słu-
żyć mogą znani ogólnie kresowscy w
starszem pokoleniu, Nie oszuści, fał-
szerze i tchórze jak ci z dziennika,
Nie przypominam zaś sobie, by gdzie
we dworach polskich na kresach.
mówiono taką polszczyzną i wzywa-
no tak często-gęsto czortów i t. d.,
jak to robią dzieci w Zalesiu.

Została nią w Stanach Zjednoczo-
nych Minnie Craig, którą powołano

Dane statystyczne dotyczące mło-;
dzieży kończącej nasze politechniki'
wykazują bardzo nieznaczny pro-|
cent kobiet. Cyfra ta jednak w sto-
sunku do liczby studjujących w tych
zakładach kobiet nie jest bynajmniej
niższą — ale nawet wyższą od prze-
ciętnej, obliczonej dla ogółu zapisa-
nych studentów. Czemże więc wy:
tłómaczyć to unikanie politechniki
przez nasze maturzystki, które tak
licznie zapisują się na uniwersytety?
Czyżby odstraszała je opinja wytwo-
rzona przez świat męski, że umysły
kobiece nie mogą podołać trudno-
ściom jakie nastręczą im studja w

4 4

polecany dzieciom, co dorosiym pan-
nom i młodym matkom. O ile bowiem
„Panienoczka“ powstrzyma bodaj
jedną kobietę od targamia własnego
małżeństwa lub rozbiianią obcego
ogniska rodzinnego to będzie to wiel
ką zasługą autorki, której praca daje

Kobietą - przewodniczącą sejmu.

MARJĄ KUBASZEWSKA.
Ы inžynier - architekt.

"pełnie fałszywą, niechaj zaświadczy

na przewodniczącą sejmu staiiowego
półn. Dacoty,

zakresie nauk ściśle z matematyką

związanych?

Że opinja ta okazać się może zu-

następująca wiadomo'ść:
Otóż w r. 1926 otrzymała dyplom

inżyniera - architekta p. Marja Ku-

baszewska za projekt mostu żelaz-

nego na rzecze Niemen pod Grod-
nem,

Przydzielona od r. 1927 do Mini-

sterstwa Komunikacji, wykorała ca-

ły szereg prac konstrukcyjnych w

związku z budującym się nowym

dworcem centralnym i przeprowa-
dzaną trasą kolejową łącznie z żel-

betonowym tunelem, którego za-

sklepienie jej mamy do zawdzięcze-

nia.

Poza pracami związanemi ze sta-

nowiskiem inżyniera kolejowego p.

Marja Kubaszewska prowadzi i pro-

jektuje prace architektoniczne.  Jej

pomysłu ; wykonania jest kościół

Najśw. Marji Panny Zwycięskiej na

Kamionku, tudzież Bank Cukrow-

iii

Protėst kobiet;
przeciwko ograniczeniom

w sądownictwie.

W) zrzeszeniu aplikantów zawo-

dów prawniczych odbyło się posie-

dzenie członków, poświęcone ogra-

niczeniom stosowanym ostatnio wo-

bec kcbiet w sądownictwie. Ostat-

nio ustały całkowicie nominacje ko-

biet na stanowiska sędziowskie i

asesorskie. Aplikantki wystąpią w

tej sprawie do. min. Sprawiedliwości,

podnosząc, że w wielu dziedzinach

wymiaru sprawiedliwości, jak np. w

sądownictwie dla nieletnich,funkcje

sędziowskie powinny być pełnione

wyłącznie przez kobiety.

PAL ARGCDGT CID RED EE GI TED RCA

Nie ogranicza się jednak w zdo-
bytej już wiedzy technicznej, ale sta-

ra się przez siągłe studja rozszerzyć

granice swej specjalności. W tym ce-

lu pracuje w. ciągu dwóch lat pód

kierownictwem prof. Bryły nad tech-

niką spajania metali przez ich lito-

wanie, odbywa potrzebną praktykę,

a dzięki zdobytym wiadomościom,

konstruuje na nowych zasadach.

most żelazny 82 m. długi, „tudzież

przebudowuje inny, zmieniając spo-

jenia nitowe na litowe. ; 2

W/ ciągu dwóch lat ostatnichkie-

ruje jako referentka działem „sieci

kolejowej. Warsz. - Wiiedeńskiej, tu*

dzież Zagłębia Dąbrowskiego.

   dużo do myślenia w tym kierunku. Dziennik Jadzi nietyle winien być „ Marja Reutt. nictwa w Warszawie.

(Dane zaczerpnęliśmy z Kobiety

współczesnej), ой  



    

   

 

KRONIKA,
Znowu,60 przedsiębiortw ulegto likwidacį).
WI ciągu stycznia i pierwszej po- szczących się na peryierjach miasta.

łowy lutego zlikwidowało się w| Godnym podkreślenia jest iakt,
Wilnie ogółem 60 przedsiębiorstwże w roku ubiegłym w tym samym
handlowych, przemysłowych i rze- czasie ilość zlikwidowanych przed-
mieślniczych. W cyfrze iej jest spo- siębiorstw była prawie trzykrotnie

NEM

ro przedsiębiorstw handlowych, mie- |

Wymówienie pracy w
Wszyscy pracownicy wileńskiego

okręgowego Funduszu Bezrobocia |
otrzymali wymówienie pracy z.
dniem 1 maja r. b. Wymowienia po-|
zostają w związku z nową ustawą
scaleniową Funduszu Bezrobocia z

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po chmurnym lub mglistym ran-

ku we dnie rozpogodzenie. Nocą
lekki mróz. W dzień odwilż. Słabe
wiatry miejscowe.

DYŻURY APTEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

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

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

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Wielki Post. Wczoraj rozpo-

czął się Wielki Post. O godz. 12-ej
w mocy z wtorku na środę biły na
wszystkich kościołach dzwony,
oznajmiając wiernym rozpoczęcie
Postu.
W dniu popielcowym zrana we

wszystkich świątyniach wileńskich
odprawione zostały nabożeństwa.
O godz. 8.30 zrana ks. prałat Sa-
wicki odprawił nabożeństwo w ko-
ściele św. Jana. Naboźeństwo odby-
ło się w obecności JE. ks. Arcybi-
skupa i licznego duchowieństwa.
Na nabożeństwo przybyły tłumy
wiernych oraz młodzież szkolna,
która w tym dniu była zwolniona
od zajęć.

Z MIASTA.
£. — Komitet uczczenia pamięci
ks. Lewickiego. Jutro o godz. 6
wiecz. w sali urzędu wojewódzkiego
odbędzie się posiedzenie Komitetu
uczczenia świetlanej pamięci przed-
wcześnie zgasłego ks. D-ra Zygmun-
ta Lewickiego. Uczestnicy posie-
dzenia omówią sposób zrealizowa-
nia projektu uczczenia pamięci św.
p. ks. D-ra Lewickiego i wyłonią
Komitet, który będzie upoważniony
do kierowania całą sprawą.

Komitet organizacyjny tworzą
pp. prezes kolei państwowych, inż.
Kazimierz Falkowski i dyr. Kazimierz
Swiątecki.
— Przypomnienia o zwrot list

ofiar na Bazylikę. Ponieważ do-
tychczas, pomimo, iż od „dnia ra-
towania Bazyliki Wileńskiej" upły-
nęło 10 miesięcy, szereg osób nie-
zwróciło list ofiar madesłanych im
przez Komitet Główny Ratowania |P

większa.

Funduszu Bezrobocia.
Państwowemi Urzędami Pracy.

Z dniem tym mają też podobno
zajść zmiany w uposażeniach pra-
cowników wspomnianych instytucyj.

Spodziewane są równiez redukcje
personalne.

stał rozdzielony pomiędzy cztery
szkoły powszechne na dożywianie
dziatwy.
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Powrót p. wojewody. W dniu

15 b. m. p. wojewoda Wł. Jaszczolt
powrócił z Warszawy, gdzie bawił
w sprawach służbowych i objął
urzędowanie.

— Karty powołania artylerzy-
stom. Referat wojskowy Zarządu

SPRAWY WOJSKOWE.!

Obrady delegatów
Związku Spółdzielni Polskich.
W dniach 18 i 19 bm. odbędzie

się doroczna konierencja wileńska
dla Spółdzielni, znajdujących się na
terenie woj, Wileńskiego i Nowo-
grėdzkiego z następującym porząd-
kiem obrad:

„ Dnia 18 bm. o godz. 10 przy ul.
Wileńskiej Nr. 33 odbędzie się ze-
branie ogólne. Przemówienie wstęp-
ne wygłosi prezes Józet Szmydt..
Następnie wygłoszone zostaną refe-
raty: a) „Projekt zmiany Ustawy o
Spółdzielniach* (ref. dr. M. Trajdos,
adwokat); b) „Zasady pracy społecz-
nej w spółdzielniach” |ref. dr. A.
Całkosiński). Sprawozdanie Wileń-
skiego Oddziału za 1933 r.: organi-
zacyjne i finansowe — przedłoży
kier. Oddz. Wł. I. Mazurkiewicz.

Dnia 19 bm. obrady rozpoczną się
o godz. 9 przy ul. Zawalnej 6 m. 8.

Z Towarzystwa Przyjaciół
| Nauk. We czwartek 15 b. m. o godz.
17 wiecz. w siedzibie Towarzystwa,
ILelewela 8, odbędzie się 98 mie-
sięczne posiedzenie T-wa: na któ-
rem J. E. ks. biskup Paweł Kubicki

| wygłosi odczyt p. t.: „Stanowisko
duchowieństwa katolickiego w Kró-
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Teatr I muzyka. |.
— Teatr Miejski Pohulanka, Dziś o

godz. 8 wiecz. teatr na Pohulance gra sztu-
kę Feketego „Pieniądz to nie wszystko”.
— Niedzielna popołudniówka. W nie-

dzielę o godz. 4 popoł. dana będzie dosko-| й as
nala komedja angielska H. Jenkins'a „Ko- słowiec z N. Wilejki.
bieta i szmaragd”. Ceny propagandowe. Powodem samójstwa był silny

— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś po rozstrój nerwow
cenach zniżonych „Nitouche”, \ W EE M ki

— „Dzidzi“. Zespół teatru muzycznego| | związku z samobójstwem ro-
„Lutnia“ przygotowuje pełną-humoru ope-|
retkę Stolza „Dzidzi“. Premjera w dniach;
najbliższych.

Wczoraj popołudniu wystrzałem
z rewolweru w głowę odebrał sobie
życie Karol Mozer, znany przemy-|

— Poranek dla starszych, dzieci i mło-
dzieży w „Lutni”*, W nadchodzącą niedzie-
lę o godz. 12.30 po raz drugi znakomita ko-
medjo-bajka „Staś — lotnikiem“, która
wzbudziła niebywałe zainteresowanie star-
szej i młodocianej publiczności. Doskonała
śra artystów, piękne dekoracje, świetny
balet R. Goreckiej i ciekawa, pełna hu-
moru treść sztuki — wróżą jej długotrwałe
powodzenie. Ceny miejsc od 25 śr.

POLSKIE RADJO WILNO.
Czwartek, dnia 15 lutego.

1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Utwory
Malera (płyty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka
operetkowa (płyty). 12.30: Kom. meteor.
12.35: Poranek szkolny. 15.40: Koncert.
16.10: Audycja dla dzieci. 16.40: „Zdobycze
prawne kobiet” — odczyt. 16.55: Utwory
De Falli (płyty). 17.30: Słuchowisko. 19.00:
„Skrzynka pocztowa”. 19.25; Wil. wiad.
kolejowe. 19.25: Odczyt aktualny. 19.40:
Komunikat sportowy. 20.02: Koncert. 21.00;
„Dawne mury obronne Wilna* — odczyt.
22.00: Muzyka taneczna, 23.00: Kom. me-
teorologiczny. 23.05: Koncert symłoniczny

(płyty).
ALSAAOLITA OL

 

W dniu 14 lutego popełnił samo-
bójstwo wystrzałem z rewolweru
uczeń szkoły technicznej Zenon
Matejko, lat 21, zam. w Wilnie przy
ul. Zygmuntowskiej 16. Powody sa-

Samobójstwo znanego przemysłowca.
jzeszły się pogłoski, iż denat miał
„mnóstwo kłopotów finansowych,
a ostatnio kilku kupców wileńskich
|złożyło skargę o rzekomych przy-
,właszczeniach przez Mozera więk-
szych kwot pieniężnych, o czem we
wczorajszym numerze donosiliśmy.

Samobójstwo ucznia szkoły technicznej.
mobójstwa nieznane. Zwłoki prze-
wieziono do kostnicy przy szpitalu
Sw. Jakóba. Władze prokuratorskie
udzieliły już zezwolenia na pogrzeb.

Znowu napad bandycki.
Do mieszkania Olgi Filatowej,

emerytki, lat 50 (Słowiańska 8,
m. 10), dostałi się wczoraj wieczo-
rem włamywacze.

Fiłaiowa była w tym czasie na
nabożeństwie w cerkwi i po powro-
cie: gdy tylko weszła do mieszkania,
które zastała otwarte, została ude-
rzona w głowę drągiem przez ucie-
kających złoczyńców.

Na wszczęty alarm za sprawcami

rozpoczęto pościg, który jednak nie
dał wyniku.

Fiłatowa tylko dzięki szczęśliwe-
mu przypadkowi wyszła z opresji ze
stosunkowo lekką raną.

Po krwawym napadzie na miesz-
kanie ś. p. gen. Rymkiewicza, jest
to drugie zuchwałe przestępstwo,
popełnione na terenie tej samej
dzielnicy.

 

miejskiego przystąpił już do rozsy-| lestwie Polskiem w laiah 1861—
łania kart powołania poborowym 1915 w stosunku do Kościoła i Oj-
rocznika 1812, zakwalifikowanym
do artylerji. Wscieleni do szeregów
nastąpi w dniach 5 i 6 marca r. b.
Jednocześnie w tym samym termi-
nie zostaną wcieleni do szeregów
artylerzyści z kategorji „nadliczbo-
wych'* starszych roczników.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Ulgi kolejowe dla młodzie-

ży szkolnej. Dyrekcja kolei pań:
stwowych w Wilnie komunikuje, że
przy wszystkich zbiorowych wyciecz-
kach uczniów szkół średnich i po-
wszechnych oraz przy przejazdach
dzieci na kolonje, a więc także i
wtedy, gdy uczniowie (dzieci) w wie-
ku do 18'tu lat, przekroczyli 10 ty
rok życia pobierana będzie opłata
w wysokości połowy opłat ulgo
wych tabeli VI, co w przybliżeniu
wynosi około 70 proc. zniżki. Ta
sama opłata stosowana będzie przy
zbiorowych wycieczkach wychowan-
ków szkół średnich i powszechnyct
niemających praw zakładów nauko-
wych państwowych za poparciem
przełożonej „władzy państwowej. 2

wymienionej ulgi mogą korzystac
również towarzyszący wspomnianym
wycieczkom nauczyciele i inne oso-

by, jadące w charakterze nadzor-

czym. Opłaty przypadające na oso-

bę zaokrąglane będą "wzwyż do naj-

bliższe liczby podzielnej przez 5.
HANDEL I PRZEMYSŁ.

Na targowisko miejskie
w ub. tygodniu spędzono 1246 sztuk

bydła 1 nierogacizny. Na konsumcję
miejscową zakupiono 1150 sztuk,

11 sztuk komisja zbrakowała, resztę
bydła zakupiły pobliskie gminy,
ow. wil.'trockiego.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. Bazyliki Wileńskiej w związku z
akcją wspomnianego dnia—Komitet
postanowił zażądać zwrotu tych list.
W tym celu sekretarjat Sekcji F.-,
nansowej Komitetu  przygotowi|
przeszło 1000 upomnień. Upomnie-|
nia te w bieżącym tygodniu zoste-|
ną rozesłane. |
— Piekarze dają chlebbied-|

nym. Wdniu wczorajszym cech
piekarzy chrześcijan i żydów zaofia \
rował na ręce Starosty Grodzkiego|
w Wilnie 186 kg. chleba dla rozda |
nia biednym. Ofiarowany chleb zo-

 

DZIŚ.
Film, o piorunującej akcji z cyklu bohaterskich przygód nieustreszonego pogromcy zbrodnie rzy—p. ti

„CZERWONY
DJABEL““

ŻW TEATR - KINO

ROZMAITOŚĆ
SALA MIEJSKA

„Ostrobramska 5

 

w 2-ch

- МАГ
„Oriy na Uwiezi““

rem i dowcipam najnow.

ul. Wielka
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DZIŚ. Nojweselszy program sezonu. Dwie godziny
bezustannego śmiechu. Wspaniała, łskrząca się humo*

DZIŚ. FILM
NĄD, FILMY
w najnowszem arcydzieie,
o którem mówi cały świat

— Wykłady o Akcji Katolickiej.

WĄ dniach od 16 do 23 b, m. odbędą

się wykłady praktyczne z dziedziny

Akcji Katolickiej i organizacyj do

niej należących dla absolwentów

Wileńskiego Seminarjum Metropoli-

talnego (duchownego) i dla słucha-

czów Wydziału Teologji na Uniwer-

sytecie Stełana Batorego.
Wspomniane wykłady organizuje

Archidiecezjalny Instytut Akcji Ka-

tolickiej. a przeprowadzą je funkcjo-

narjusze tegoż Instytutu.

Na wszystkie sear

w roli głównej piękny
1 porywający

 

' czyzny'. W! odczycie swoim do-
stojny prelegent zaznajomi zebra-
nych z wynikami wieloletnich badań
swoich nad tematem powyższym.
Wistęp wolny. Goście mile widziani.
— Zakończenie lustracyj K. S.P.

Wczoraj zakończyły się lustracje
Katolickich Stowarzyszeń Polek,
przeprowadzane przez dyrektorkę
Katolickiego Związku Polek archi-
diecezji wileńskiej, p. Il. Roszkow-
ską.

Zwizytowane zostały: stowarzy-
szenia: w Niemnie, Lidzie, Skrzy-
bowcach, Różance, Kamionce i Mi-
kielewszczyžnie,

Lustracje wykazały że K.S.P.
w tych miejscowościach prowadzą
intensywną działalność, krzewiąc
wśród ludu zasady moralności i ety-
ki chrześcijańskiej. Naogół stan sto-
warzyszeń jest bardzo dobry, za-
równo pod względem organizacyj-
nym, jak i ideowym.
— Związek Absolwentów Gimn.

Jezuitów urządza dziś zebranie dys-
kusyjne z referatem kol. J. Kiera-
szewicza p. t. „Kilka myśk o korpo-
racjach akademickich”. — Początek
o godz. 6.

ODCZYTY.
— Odczyt profesora uniwer-

sytetu lwowskiego D-ra' Stani-
sława Zakrzewskiego p. t. „Tery-
torjum Polski w X w. odbędzie się
dn. 16 b. m. w piątek o godz. 7:ej
wiecz. w Oddziale Pol. T-wa Histo-
rycznego (Seminarjum Historyczne,
Zamkowa 11). Goście mile widziani.
— Cykl odczytów „Dawne Wil-

no”. Jutro, Dr. 5. Lorentz, konser-
wator wojewódzki, wygłosi odczyt
p. t: „Z dziejów dawnego malar-
stwa w Wilnie”, w którym omówi
ważniejsze postacie malarzy wileń-
skich. Początek o godz. 6 ej.
— (Chrześcijański Uniwersytet

Robotniczy, Dziś o godz, 7 wiecz.
w Świetlicy Chrześcijańskiego Uai-
wersytetu Robotniczego, ul. Metro-
politalna 1, ll-gie piętro—p. Tadeusz
Birecki wygłosi pogadankę dysku
syjną p. t. „Król Jan III Sobieski“,
Ch. U R. uprzejmie zaprasza sze-
rokie warstwy pracujące. Wstęp
wolny. 

se: Parter 54 gr, — Balkon 35 gr.

TIM MAC COY
Oraz najnowsze dodatki dźwiękowe.

NA
SCENIE: «PRZYJACIEL z LIDY» w I akcie.

W Soboty I Niedziele bezpłatny DANCING.

 

М№ < i „ROXY« jednocześnie
najpotężniejsze arcydzieło PRODUKCJI SOWIECKIEJ p. t:

sza szampańska komadja p. t:
Przegląd pięknych

 

 

 

  

NIEZNAJOMA?
kobiet! Maraton tańca! Skandal na Nancingu!

Humor. Dowcip. Pikanterja.
Wielki nadprogram. Początek seansów od godz, 4 pp. W sobotęi niedzielę. od g. 12-ej.

MARLENA DIETRICH
PIEŚŃ NAD. PIEŚNIAMI

CIEKAWY POKAZ.

Dnia 15, 16 i 17 bm. w magazynie
B-ci Jabłkowskich odbędzie się bez-
płatny pokaz sprzętów  spirytuso-| W] tygodniu od 4 do 10 lutego
wych : jego zastosowania w gospo-b. r. zanotowano w województwie
darstwie domowem. Poza znanemi wileńskiem 23 wypadki duru plami-
już kuchenkami Emes, które zdoby-| stego (w tem dwa śmierielne) oraz
ły sobie zasłużone uznanie jako nie- jeden wypadek śmiertelny duru
zastąpicne w każdem gospodarstwie brzusznego. Odry zanotowano 213
domowem, szczególne zainteresowa-, wypadków (w tem dwa śmiertelne)
nie winny wzbudzić krajowe palniki|
spirytusowe „Rusticus“. Palniki te,
možna zastosowač do každej lampy
naftowej, dają bardzo ładne, białe
zdrowe dla oczu światło, nie kopcą,
są bezpieczne i higjeniczne.

Dotychczas oświetlenie tego ro-
dzaju było bardzo mało stosowane z
powodu zbyt wysokich cen. Obecnie
dało się wyprodukować w kraju pal-
nik bardzo tani, znany na całym świe
cie, dający niezwykle jasne światło.

Zapowiedziany pokaz tego palnika dO |na niecbsługiwanym przejeździe po-
każdej lampy mą. za zadanie przed-|ciag osobowy, zdążający do Wilna:
stawić łatwość zastosowania e8o | najechał na furmankę, Przyczyną
palnika: prostotę konstrukcji i wypadku była nieuwaga woźnicy. W
poz niezastąpione zalety te$o|czasie wypadku ranni zostali: Józef
oświetlenia. Bielski i Józeł Pankiewicz j

Pokaz odbywać się będzie co- a pora 9%
dziennie do końca tygodnia w godzi-

i nach od 9 do 13-ej i od 15-ej do 18-ej.

 
MOŁODECZNO. Z cerkwi pra-

wosławnej w Chołchle, śm. gródec-
kiej. złodzieje skradli w nocy z dnia
8 na 9 bm, krzyż niklowy, wart. 40

Na linji kolejowej Niemen—Lida

WARSZAWA. (Pat). Przedgiełda. Do-
-ODRATZNUTRECOOWEREAEAAWAA LIE kasy A że złoty 8,95. Rubel 4,66

5-ko), 4,68 (10-ki). Czerwoniec 1,08. Po-
2 ŽYCIA PRAWOSŁAWNEGO.! ż,->ka budowlana 42. Dolarówka 53,75.
— Niespodziewany wynik napaści Inw. 108,50. Stabilizacyjna 56,75. Dillo-

na konsystorz prawosławny, Wśród nowska 78,50. Śląska 60. aaa 60.
1iefda.

 
PRE р * WARSZAWA (Pat). Dewizy:

ludności prawosławnej wywołuje Belija 17365-—123,96--123,34. Gdańsk 173
zdziwienie zamianowanie studenta —173,43—172,57. Holandja 357 —357,90—

U. S. B. Sorokę psalmistą cerkwi 356,10. Londyn 26,93—27,06—26,80. Nowy
rawosł @ m ага zy ul. Jork 5,36—5,39—5,33. Nowy Jork kabel

Beliny. Gwaejina. ceb przyj UE183005M. Plrys 4404-9500
К ; 34,84. Sztokholm 139,30 —140,00—138,60.

Student Soroko w r. 1930 oraz|Szwajcarja 171,18—171,91—171,05. Włochy
1931 wydał dwie jednodniówki w; 46,68—1680—46,56. Berlin w obrotach nie-
języku białoruskim, w których goa” 209,40. gw, a

jai ё й ż apiery procentowe: Pożyczka budo-
z wa konsystorza ad Haka 42—41,75. Inwestycyjna 108,50. Kon-

wosławnego, rektora seminarjum du- wersyjna 57. 6 proc. dolarowa 66,25. Dola-
chownego oraz cały szereg duchow- rówka 53,50—53,25. Stabilizacyjna 56,88—
nych prawosławnych o nadużycia , 36,50—56,63, „drobne 57,25—57,00. 4 proc.
finansowe, łapówki i niemoralny tryb ;1* # ziemskie 52. 8 proc, warszawskie
życia.

Grupa wiernych Białorusinów

 

zwróciła się do przewódców: sanacji KRONIKA POLICYJNA.
białoruskiej z prośbą o wszczęcie — Okradzenie sklepu bławatnego. W
odpowiednich kroków u władzy , dn. 13 b. m. ze sklepu bławatnego Burzań-
wyższej Kościoła prawosławnego, | skiego Rubina, przy ul. Straszuna 16, doko- 
 

arcywesoła komedja

 

i R >
- Swiat nie widział jeszcze czegoś podobnego.
Mówiony i śpiewany całkowicie w języku rosyj-

skim. Swietny nadprogram.

 

 

Inieni ki nano kradzieży różnych towarów na sumę,
celem zwolnienia Soroki. | przekraczającą 4 tys. zł.

z KRAJU.
Stan chorób zakaźnych od 4—10 lutego r. b.

krztuśca — 49 wypadków, jaglicy —
38, gruźlicy otwartej — 25 (jeden
zakończony zgonem), płosicy — 10
,błonicy — 6, ospy wietrznej — 4,
jróży — 5, zakażenia poiogowego —
3, śrypy — 1.

Kradzież w cerkwi prawosławnej.
zł. i kielich z białego metaiu, we-
wnątrz pozłacany, wart. około
100 zł.

Nieszczęśliwy wypadek na przejeździe
kolejowym.

mieszkańcy kol. Stogi, śm. bielic-
kiej, pow. lidzkiego. Obu poszkodo-

, wanych tym samym pociągiem prze-
wieziono do Lidy i po udzieleniu
pierwszej pomocy lekarskiej odesła-
‚по @0 szpitala powiatowego. Po-
'ciąg opóźnił się o 29 minut,

 

Giełda
54,50—54—54,13.
czek niejednolita,
utrzymana.

4 Akcje: Bank Polski 85,75—86,50. Stara-
chowice 10,45—10,40. — Tendencja utrzy-
mana.

Dolar w obrotach pryw. 5,37'/+.
| Rubel: 4,66 (5-ki), 4,68 (10-ki),
| Pożyczki polskie w Nowym Jorku: Do-
„larowa 67,25. Dillonowska 78,50. Stabili-
|zacyjna 94,50. Warszawska 58.

—  Tendencja dla poży-
dla listów przeważnie

śląska 59.

GIEŁDA ZBOŻOWO - TOWAROWA
I LNIARSKA W WILNIE

z dnia 14 lutego 1934 r.

Za 160 kg. parytet Wilno:

„Ceny tranzakcyjne: Żyto II st. 14,50.
Owies st 13,25. ąka żytnia 55 proc 25,
65 proc. 20. Otręby żytnie 10.

Ceny orjentacyjne: Żyto I st. 15—15,50,
Pszenica zbierana 20—21. Jęczmień na ka-
szę zbierany 13,65—14,65. Owies zadesz-
czony 12—12,50. Mąka pszenna 4/0 A luks.
34,75—37. Żytnia sitkowa 17—17,25, razowa
17,00—18. Dtręby pszenne grube 14—14,50,
cienkie 12—12,50, jęczmienne 9.  Gryka

| zbierana 20—20,50. Siano 4,50-—5. Słoma
| 3—3,50.

Wszystkie gatunki kasz i Inu — bez
' zmian.

io iatOSAPRARKT SINTRARMDININRI )
DZIŚ: PARROTSCI 5

kania pry
| — 1 pokoje 5905°“ьч{\с° = ot“

Mieszkanie| O“(ec SausisosTO jw" OIE ”
3 pokojowe potrzebne. at prz oleto os © Anoueč Tr
Zgłoszenia pod „Miesz- gęnafO* Ke a Gvamosė w
kanie" do Dz, Wil. оо mę auros Še W.

sO o aasiaS a 

5-lo pokojowe miesz:
kanie ładnie odremonto-
wane ciepłe, słoneczne
ze wszystkiemi wygoda-
mi na 1 piętrze do wy-
nejęcia, Dowiedzieć się
u dozorcy Kalwaryjska
Nr. 31.

 

Poszukuję mieszkania
Zz 8 pokolz kuchnią od
1-go marea. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien*
nika Wileńskiego” pod
„Centrum”. gr4  

zac

Me,
 

Milošė i powodzenie pozyskasz užywając wody|
kolońskiej z zapachem kwiatu szczęścia

„LOKSOTIiS*"
Przemiły długotrwały zapach. Deka 40 gr. |

z wygo-
dami

POLECA
WŁADYSŁAW TRUBIŁŁO,

skład apteczny Ludwisarska 12, róg Tatarskiej,-

bowe oraz przyjmuje wszelkie zamówienia. Przy
zakładzie tapicersko-dekoracyjnym została otwar-
ta polerownia pod fachową siłą, były współwłaści.
ciel firmy B-ci Gabałów w Łodzi, specjalność na
pianina | fortepiany, a także przyjmuje wszelkie
meble do odświeżania we wszystkich kolorach,
Wykonanie solidne i punktualne. Obsługa fachowa,

Wilno, ul. Niemiecka 2

firma WŁADYSŁAW SZCZEPAŃSKI

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAALAAAA

21.

— Przyl
Reż. genjalnego   
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Wydawca: ALEKSANDERZWIERZYNSKL | | |

 

do odnalęcia Jagiellońska 8. lnformaeje u dozorev

 

panie szanowny, ale... w
tym miesiącu wekslu
wykupić nie mogę.

u

ask i

3 pokojowe mieszkania
po65Zł. ....dwasklepy

 

 

 
| — Przecież to samo
powiedział mi pan mie-
siąc temu.Tamże mydło i „e dodatki do prania AKUSZERKA No 1eży niedotrzy:

abe ii y Šiais Ai M BRZEZINA małem słowa?
LJ

Łodzianini z;pelmodniejszetapcze | przyjmuje. — Przeprowe |ФФФ
dziła się Zwierzyniec,

Tom Zana na lewo Ge-
deminowską ul. Grodzka

 

ai Grodzka | | RÓŻNE |

Ekspadjentka
rutynowana
kolonialne, potrzebna
od zaraz. Zgłosić się Ta-
tarska 5 m. 11 dozorca
wskaże od 6 do 8 wie”
SZÓT. |kitu "hu 434

 

młoda,
w branży

kro ml bardzo,
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