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ELŻBIETA z RÓMERÓW

BOLESŁAWOWA RÓMEROWA
Długoletnia wice prezeska I skarbniczka Katolickiego Związku Polek
ur. w 1859 r., zmarła w Wilnie 17 lutego 1934 r. w 75 roku życia,

opatrzona $w Sakramentami.
Eksportecja z domu przy ul. Końskiej

Świętych odbędzie się w poniedziałek
Nabożeństwe żałobne odbądzie s.

b. m o godz 10 rano, poczem nastąpi
na cmentarzu na R ssia.

20 do kościeła Wszystkich
19 lutego o godz. 5 po południu.
lą w tymże kośsiels we wtorek 20
złożenie zwłok w grobie rodzinnym

O tej bolesnej stracie | smutaych obrzędach zawiadamia krewnych,
przyjaciół | znajemych zmarłej

э
se 4

Tragiczny zgon Króla Alberta belaijskiego. 532:© stał to jasne, przez fachowca, praw-

BRUKSELA (Pat.) Agencja Havasa donosi: Król Albert
belgijski, który udał się wczoraj na wycieczkę samocho-
dową do miejscowości Marche ies Demes pod Namur, zo-
stał znaleziony о godzinie 2-ej w nocy na dnie wąwozu 'zvm nejpopularniejszym monarchą.
z pękniętą czaszką.

BRUKSELA (Patj. Szczegóły tra-
cznej śmierci króla beigijskiego
berta przedstawiają się następu-
co:
W sobotę po poludniu krėl Al-

bert, prowadząc wlasno:ccznie sa-
mochód, udał się ze swyn: siużącym.
w góry Ardenny, celem zrobienia
wycieczki w stronę Namur. Przy-.
bywszy do skał Marche les Dames,|

„króla przeciągają tysięczne

dzą się tysiące osób, komentując
tragiczny wypadek. Przed pałacem

dele-
gacje, składając kondolencje, Odwo-
łano zabawy i przedstawienia te-|
„atralne.

BRUKSELA (Pat), Cała Beigja
znajduje się pod wrażeniem tragicz-|
nej śmierci króla Aiberta.

Rząd wydał odezwę do ludności,

nie.
 

k 19 lutego
 

 

| Jak socjaliśc! aastrjaccy przygotowali się
de ostatniej rewelty.

Dla przeciętnego czytelnika ga
zet niespodzianką wydał się „nagły”
wybuch rewolty socjalistycznej w
Austrji, bystry jednak obserwator
dawno już musiał dostrzec, że socja-

sy ostrzeżenia. Leży przed nami eg-
zemplarz  wiedeńskiegc dziennika
„12 Uhr-Blatt'" jeszcze z daty 25
września 1933 r., w którym czytamy:
„W/ wielce osławionej działalności

liści od lat starannie się do niej przy- budowlanej socjal - demokratycznej
|gotowywali, Od czasu do czasu na- śminy Wiednia, jak również w jej
|wet, ze strony bacznie śledzącej po- całej polityce mieszkaniowej, nie-
sunięcia socjalistyczne, padały gło- ustannem wykupywaniu placów i do-

mów... jest pewien plan strategiczny,
! сэсрчовоавсоавсотераррар Ч115 Ч056 ]и2 wyraźnie przeprowa-

„dzony i latwy do dostrzeżenia dla
| każdego w wojnie zaprawionego żoł-

  

'nierza.

l
LONDYN (Pat). Śmierć króla Al-

| Lerta wywołała w Londynie nieopi-
sane wrażenie, Król belgijski był
wśród Anglików poza królem Je-

| Dzieci króla Alberta wychowywały
się w czasie wojny w Anglii, miesz-
kając w posiadłości lorda Curzona.
|MNastępca tronu książę Leopold był
uczniem słynnej szkoły angielskiej
'w Eton.

Wiadomość o śmierci króla Al-
jberta została w niedzielę rano zako-
| munikowana królowi Jerzemu, który
natychmiast polecił swemu szambe-
lenowi udać się do ambasady belgij-
jskiej i złożyć kondolencje oraz ogło-

król zatrzymał samochod i przy-|w której pisze m. in.: W przededniuSi!od jutra aż do 5 marca dwutygo-wdziawszy turystyczny strój alpej- |25-ej rocznicy panowania, w chwili, | dsiową załobę dworu królewskiego.
ski, zaczął wspinać się naskały. gdy ojczyzna, którą wyratował, ota-|Króla Jerzego na pogrzebie repre-
Przed wyruszeniem w drogę król czała go miłością iprzy wiązaniem,| zentować będzie  ksiązę  Walji.
wydał siużącemu polecenie, aby cze- licząc bardziej, niżkiedykolwiek na | Wszystkie pisma niedzielnewydały
kał nań przy samochodzie, Służący, jego spokój i niezwykią mądrość w|dziś rano specjalne wydania, po-
zaniepokojony długą nieobecnością| chwili nadzwyczaj niebezpiecznej, — |Święcone tragicznemu wypadkowi.
króla, rozpoczął poszukiwania, za-;
wiadamiając jednocześnie zamek w jej Szeia,

straszny wypadek pozbawił Belgję
z którego była tas dumna.

Brukseli Około godziny 2-ej nad Kraj stracił w nim przewodnika,naj-
ranem w niedzielę odnaleziono zwło-
ki królewskie. Na głowie króla wi-' ry zarówno w czasach pokoju, jak i narodowo -secjalistycznem.

K:ól poniósł wojny myślał, działał i żył tylko dla|dać głęboką ranę.
śmierć na miejscu.

BRUKSELA (Pat) O godzinie
3.30 ciało króla przewieziono na za-
mek w Brukseli Wszyscy ministro-
wie, znajdujący się w stolicy, po-
śpieszyli do łoża śmierci.

Następcę tronu księcia Leopolda,
który wraz z małż: przebywa w
Szwajcarji, powiadomiono teieionicz-
nie o tragicznej śmierci ojca. Książę
Leopold wraca do Brukseli w nie-
dzielę wieczorem. Drugi syn króla
przybył już do stolicy z Ostendy,
Nad ranem odbyło się posiedzenie
rady ministrów, która powzięła sze-
reg uchwał w związku ze śmiercią
króla. Uchwały będą ogioszone po
powrocie księcia Leopolda ze Szwaj-
carji,

Władzę wykonawczą do czasu
objęcia władzy przez samego króla
sprawować będą ministrowie.

BRUKSELA (Pat). Wiadomość o
śmierci króla wywołała w całej Bel-
gii przygnębiające wrażenie. Więk-
szość dzienników wydala nadzwy-
czajne dodatki. Na ulicach groma-

| bardziej zasłużonego obywatela, któ-

j niego.
| W Belgji na wszystkich budyn-
|kach wywieszone są sztandary po-
kryte kirem.

PARYŻ (Pat), Wiadomość o tra-
gicznej śmierci króla Alverta, która
dotarła do Francji w godzinach ran-

tak w kołach politycznych, jak i
wśród szerokich warstw ludności,
u których król Albert cieszył się
c$romną popularnością dzięki swej
bohaterskiej postawie w czasie woj-
ny.
blicznych, jak również domach pry-
watnych powiewają opuszczone do
połowy masztu chorągwie, W wielu
świątyniach duchowieństwo wezwa-
ło wiernych do modłów za duszę
króla Alberta. Premjer Doumergue
w towarzystwie ministrów udał się
do Brukseli, by złożyć hołd zwło-
kom królewskim. Prezydent Lebrun
z marszałkiem Pótain i ministrem
Barthou wezmą udział w pogrzebie
króla Belgów. 

Ь—

Zapusty hitlerowskie w Monachjum.

m rządów hitlerowskich słynny kar-
navał monachijski nosił w roku bie-
żęąym charakter prawie wyłącznie
paityczny. Pochód karnawałowy,
zoganizowany w ostatnią przed po-
sttn niedzielę zawierał śrupy wy-
śmewające Ligę Narodów i konfe-
recję rozbrojeniową, przedstawiając
jeaocześnie upośledzenie  „biedne-
goMichela", Ligę Narodow wyobra-
żQ np. pięć trumien z napisami:
„tatnia broń”,

: 3ERLIN. Organ posta narodowo-
Mejalistyczmego hr. Reventlow

„łichwart' oskarża b.
Mhelma- o podżeganie oficerów
dynej armji do zdrady stawa Pismo
oQasza treść telegramu  di:ękczyn-
nęo, wysłanego przez b. cesarza w

wgo oddziału bawarskiegc niemiec-
lego związku oficerów. W depeszy
tj były kaiser podkreśla że Rzesza
niemiecką: może powrócić do swej
wnej potęgi i chwały jedyaie jako

BERLIN. (Pat). Konferencja wie-
cieli zagranicznych _ Niemiec,

olkradująca tu od 5 bm. pod prze-
dnictwem przedstawiciela angiel-

sijego, została dziś ukończona. W
iku jej przedłużona została na

cesarza |

diu 22 listopada ub. roku do krajo-|

MONACHJUM. (KAP). Pierwszy „ostatni grosz”, „ostatnia nadzieja”
i „Włersal”. Specjalną grupę stanowił
symbolizujący Niemcy „Michel w
klatce eskortowanej przez uzbrojo-
nych od stóp do głów żołnierzy fran-
cuskich. Na klatce był napis: „Mi-
chel czy chcesz wrócić do Gene-
wy?" lnną grupę stanowiia Francja
w otoczeniu tanków i ciężkich ar-
mat i jako przeciwstawienie —
chłopcy niemieccy w papierowych
hełmach z drewnianemi pałasikami.

„ostatni żołnierz”, |

Eks-Kajzer podżega do zdrady stanu.
monarchja. Zarówno tron cesarski,
jjak i trony poszczególnych państw
Rzeszy winny być ponownie obsa-
dzone. Hasłem organizacji musi być:

/ „Naprzód! Za Boga, króla, cesarza i
„Rzeszę!“ Hr. Rewentlow nazywa
j pismo to otwartem weżwaniem do
i zdrady stanu i mieszaniem się w we-
wnętrzne sprawy Niemiec. Były mo-
narcha nie chce się pogodzić z fak-
tem, że rola jego skończyła się bez-
powrotnie.

brzedłnżenie kredytów Niemcom.
rok 1934 umowa o niewycofywaniu
kredytów zagranicznych, z terminem,
obow ązującym do 28 lutego 1935
roku. Ogólne suma kredytów obję-
tych nowym układem wynosi 2,6
miljardów mk.

nych, wywarła głębokie wrażenie

Na wszystkich gmachach ри-!

REWENPIAOPECURAWNIAWAZYKAOSZRYRESZTY

Zadania keblety w państwie

W, jednem z przedmieść Gdańska
| (Wrzeszczu) odbyło się w ostatnich
"dniach zebranie członkiń partji na-
rodowo - socjalistycznej ma którem
referal o zadaniach kobiety w pań-
slwie narodowo - socjalistycznem
wygłosii niejaki p. Loeosack. We-
dług tego referenta, kobieta w pań-
stwie narodówo - socjalistycznem
winna dać temu państwu jak naj-
większą ilość dzieci, śdyż tylko we-

| dług ilości dzieci ocenią się dzisiaj w: elektrowni
państwie niemsieckiem kobietę, Nie
|można jednak kobiecie odbierać
praw politycznych, gdyż oznaczało-
by to zdeptanie jej stanowiska i zgu-
bę państwa. „Kobietą niemiecka —
zakończył e wywody referent—
jnie zapomni mimo pracy politycznej
э garnkach i o dzieciach, pod tvmi
jednak warunkiem, że tych dzieci|
będą śromady". (ZAP),

 
nister spraw zagranicznych w roku
1917, obecnie — przywódca republi-
kańskiego odłamu emigracji rosyj-
skiej we Francji, prof. Paweł Milu-
kow. stanął na czele nowego ruchu,
który wywołał liczne komentarze i
burzliwą polemikę na łamach rosyj-
skiej prasy emigracyjnej.

Akcję tę Milukow rozpoczął, od-
;bywając podróż do Londynu. Pod-
|czas swego pobytu w stolicy Anglii
| wygłosił on dwa odczyty: jeden na
jposiedzeniu angielskiej „Royal So-
|ciety of Foreign Alfrairs“ i drugi —
ina zgromadzeniu cztonkėw kolonji
rosyjskiej w Londynie. Drugi z od-
czytów powtórzony był po powrocie
Milukowa do Paryża na wielkiem
zebraniu rosyjskiem, zwolanem
przez rosyjskie republikańsko - de-
mokratyczne Zjednoczenie we Fran-
cji. Na tem zebraniu przywódca re-
publikanów rosyjskich na emigracji
dał wyraz swym poglądom na współ-
czesną sytuację międzynarodową,Wy
stąpił on jako zwolennik Ligi. Naro-
dów i nieprzejednany przeciwnik u-
strojów panujących w Niemczech i
Japonji. Zdaniem Milukowa, świat
kroczy ku nieuniknionemu starciu
pomiędzy państwami o ustroju de-
mokratycznym a państwami o ustro-
ju dyktatorskim,

Do państw rządzonych systemem
dyktatorskim  Milukow nie zalicza
zresztą faszystowskich Włoch, nato-
miast Z.S,R.R. jest, jego zdaniem,
współczynnikiem obrony państw de-
mokratycznych przed niebezpieczeń-
stwem rozpowszechniania się ustro-
jów, opartych o dyktaturę jednostki.
Z tego powodu p. Milukow powitał z
uznaniem sojusz francusko - sowiec-

 

 

dopodobnie przez bezwatunkowo
zdolnego oficera starej armji austr-
jackiej, kogoś w. rodzaju generała
Teodora Kórnera, który po przewro-
cie otwarcie przystąpił do marksy-
zm“. Pierwszym dowodem, że ta o-
ficjalnie „społeczna* dziaiulaość bu-
dowlana socjalistycznego zarządu
śminy wiedeńskiej, kierowana była
myślą militarystyczną, jest zdaniem
cytowanego dziennika, takt szcze-
gólnego zaiste rozlokowasia domów
mieszkalnych socjalistycznych w bli-
skości wszystkich ważniejszych ar-
teryj komunikacyjnych, torów kole-
jowych, mostów, koszar, możliwie
na krańcach miast i to w ten sposób,
że panują one nad najbliższą okolicą.
Żadnemi gospodarczemi względami
nie może być uzasadniona siedmio-
piętrowa ich niejednokrolnie wyso-
kość.

Olbrzymie podwórza nadają tym
domom niespotykany vigdzie cha-
rakter fortec. Przeciętny podoficer
frontowy na pierwszy rzut oka okre-
ślić może, gdzie trzeba postawić ka-
rabjsty maszynowe, by domy przy-
sposobić do obrony. Zupełnie niewy-
tłumaczonem byłoby wydawanie
wielkich sum na budowę, takiego np.
domu  Marxa na jednym z najgor-
szych terenów budowlanych Wied-
nia, ale zato naprzeciwko dworca
kolejowego, $dyby szło wyłącznie o
usunięcie nędzy mieszkaniowej. Nie
wiele pomogły jednak ufortyfikowa-
ne domy socjalistyczne, gdyby socja-
liści austrjaccy nie postarali się ©-
władnąć ważnemi organami  miej-
skiemi. Rękę swoją położyli oni na

wiedeńskie, pod jej
wplywami jest straž ogniowa, a na-
wet wažne dla žycia Wiednia kana-
ły podziemne. Dlatego też socjalde-
mokraci austrjaccy tak gwałtownie
i uporczywie występowali przeciw
myśli powołania komisarza rządo-
wego do ratusza wiedeńskiego któ-
ry stał się jedynym punktem oparcia
i źródłem z dnia na dzień maleją-
cych wpływów socjalistów.
 

Rozłam nu emigracji rosyjskiej.
Znany polityk rosyjski, były mi- |ki, wzywając emigrację rosyjską, aby

justosunkowała się do tego sojuszu
|jako do przymierza francusko - ro-
| syjskiego.

W. dalszej części swego odczytu
prelegent zaatakował w bardzo ostry
sposób tych emigrantów rosyjskich,
którzy przywiązują jakąkolwiek na-
dzieję do ewentualnej przeciwso-
wieckiej ,interwencji”, uskutecznio-
nej przez Niemcy lub Japonję. Zda-
niem p. Milukowa skutkiem tego ro-
dzaju zbrojnej akcji byłby nieunik-
niony rozbiór Rosji, czyli nieszczę-
ście tak wielkie, że w porównaniu z
niem nawet trwanie komunizmu w
Rosji wydaje się nieszczęściem mniej
szem.

Z lego stanowiska p. Milukow
wyciąga dla emigracji rosyjskiej
wniosek, iż powinna popierać zagra-
niczną politykę ZSRR. powinna prze
ciwdziałać próbom „interwencji“,
powinna raczej zrezygnować z walki
przeciwko komunizmowi w Rosji,
niż łączyć tę walkę z jakąkolwiek
współpracą z czynnikami niemiec-
kimi lub japońskimi.

Powyższe poglądy Milukowa spot
kały się już z aprobatą kilku wybit-
nych polityków rosyjskich na emi-
gracji.

Między innemi podzielił je były
charge d'affaires rosyjski w Londy-
nie, p. Soblin, lecz w tym obozie e-
migracji rosyjskiej, który uznaje po-
trzebę dalszej nieprzejednanej walki
Rosjan przeciwko komunizmowi i So
wietom w Rosji, enuncjacje Miluko-
wa spotkały się z oburzeniem.

Paryski odczyt p. Milukowa zo-
stał przerwany przez grupę młodzie-
ży, która wzniosła okrzyki, nawołu-
jące do walki z komunizmem i pięt-
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Wiedeń, w iutym.
Obecnie nastał spokój. Na do-

mach oibrzymiego kompleksu o dłu-
gości 1 km, t. zw. Marxhofu, głów-
nej bazy socjalnych demokratów, po-
wiewają białe chorągiewki na znak
kapitulacji. Pod murami iego kom-
pleksu walczono o wiele krwawiej,
niż giosiły komunikaty urzędowe.
Komunikat urzędowy bowiem głosił,
że Marxhof w krótkim czasie został
zdobyty przez wojska rządowe po-
tem pojawiły się wiadomości, że o
basztę toczona jest dalsza walka, że
ze szczytu Hohe Warte przez kilka
dni artylerja ostrzeliwuje napastni-
ka. Zwiedzający ostatecznie zdo-
byty Marxhot odniesie straszne, nie-
zapomniane wrażenie. Jest tam 2000
mieszkań, Kto chciałby policzyć
okna, które nie uległy zniszczeniu,
zadawałby sobie zbytecziy trud,
Kulomioty nie szczędziły okien. Po-
tężne mury Marxhofu zostały po-
dziurawione. Ale kamienne olbrzy-
my bohatersko znosiły te ciosy ar-
matnie. Miarxhof nie runął,

Wszędzie wojsko. N:komu nie
wolno zatrzymywać się. Każdego
wzywa się, aby natychn”ast opuścił
te ponure obecnie mury. Ale to, co

  

Obrazki z wojny domowej w Wiedniu
JAK ZDOBYTO MARXHOF I GOETHEHOF.

FLORISDORFIE I NA SEMMERINGU.

(Korespondencja wiasna)

NA FRONCIE WE
W SZPITALACH.

nie oszczędzają już amunicji, cho-
ciaż wiedzą, że likwidacja powstania
jest kwestją zaledwie kiiku godzin.
Odczuwają to i wytrwali powstańcy.
Mnożą się wypadki, że ludzie samo-
rzutnie wywieszają z okien białe
chorągiewki, oddają broń, aby nie
było późno.

IWewnątrz miasta życie powraca
już do normalnego stanu. Wszędzie
jednak widać wojsko w stalowych
hełmaci:, policję z najeżonemi na
karabinach bagnetami, widać człon-
ków milicji. Kontroluje się przecho-
dniów, rozpędza się większe grupy
debatujących. Tu i tam kołują naj-
fantasiyczniejsze wieści. Rewolucja
śaśnie. Czy będzie zupełny spokój?

Wiewnątrz miasta rzedną szeregi
policji. Zastępuje się policjantów
członkami ochotniczej milicji. Poli-
cja jest śmiertelnie zmęczona. Pięć
dni służby bez przerwy. Policja chce
odpocząć...

Obcokrajowcy dopieio obecnie
masowo opuszczają hotele wiedeń-
skie. Wyjeżdżają przeważnie w kie-
runku granicy czechosłowackiej, głó-
wnie do Bratisławy. W pierwszych
dniach hotele były przepełnione, te-
raz opróżniają się. Wiedeń pokazał zobaczyliśmy wystarczy, aby przed-

stwić sobie obraz zgrozy. Wszędzie
ślady krwi a wiemy, że na Laaerber-
gu i we Florisdorfie jeszcze toczysię |
|walka, jeszcze przelewa się krew...

(Goethehof w Kaisermiihlen, w
drugiej dzielnicy wiedeńskie, przed-
stawia inny widok. Ostrzeliwany był
minami i ciężkiemi granatami.. Po-
zostały tylko gruzy, z których ster-
czą części mebli, szkło, krzesła.
Dach został doszczętnie zniszczony.
Całość to gromada kamieni wśród
których mieszkańcy szukują resztek
swego mienia, chociaż wiedzą, że
bezskutecznie. Niczego już nie znaj-
dą. Ile tu padło ofiar?

We Florisdorfie też złamano już
opór. Widać, że wojsko pewne jest
įswego zwycięstwa na wszystkich
wiedeńskich frontach. Policyjne sa-
moloty krążą nad niezajęlemi dziel-

 swym gościom swe krwawe oblicze.
Niema czasu albo nikomu nie

chce się zliczać rannych w szpita-
lach wiedeńskich. Są przepełnione.
Ciekawem jest, że wielką część ran-
nych stanowią żołnierze, policjanci
lub członkowie Heimwehry. Mało
jest rannych członków :epublikan-
ikiego Schutzbundu. Powstańcy sa-
mi zaopiekowali się rannymi swymi
towarzyszami; można spodziewać się
przeto, że liczba martwych w ich
szeregach z powodu niedostatecznej
opieki lekarskiej będzie znacznie
większa. W] niektórych wypadkach
odesłani zostali do szpitala dopiero
na drugi dzień po zranicniu, a nie-
którzy dopiero wtenczas, kiedy było
już zapóźno...

Kolporterzy gazet w pierwszych
dniach rewolucji mieli wspaniałą
konjunkturę. Ludzie wyrywali im nicami robotniczemi i zrzucają pro-

klamacje rządowe. Oczesuje sięno-|
wych posiłków dla ataku na Laaer-
berg za dziesiątym okręgiem po dru-
&1е) stronie miasta. Będzie to atak.
ostateczny. Przemówi ciężka arty-|
lerja. Zdaje się, że w bitwie zade-
cydowaiy tylko działa. armaty i
bomby. Robotnicze kulcmioty nie
mogły przeciwstawić się ciężkim ar-
matom. Oddziały rządowe widocz-'

IROGA KRZYŻOWA|Ę
WYSZŁA Z DRUKU

DROGA KRZYŻOWA
zyli

Stacje Męki Pańskiej
z litanią

do Matki Boskiej Bolesnej
z nadaniem licznych odpustów
przez Stolicę Apostolską.

Odpusty te mogą otrzymać cho-

kościołach.
28 str. druku ena 20 gr.

 

 

rzy i w podróży będący, któ-
rzy odmówią modlitwy i litanję,
mając krzyżyk w tym celu po-

święcony.
Do nabycia we
księgarniach i prz
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nujące p. Milukowa, jako zdrajcę Ro-
sji. Młodzież ta rozrzuciła wśród ze-
branej na odczycie publiczności ulot-
ki, również skierowane przeciwko
poglądom, głoszonym przez p. Milu-
kowa. Cała ta sprawa poruszyła
wszystkie ośrodki emigracji, przeno-
sząc się również na grunt warszaw-
ski, gdzie wśród przebywających tu
na emigracji Rosjan p. Milukow ti-
czy zarówno zwolenników jak rów-
nież o wiele liczniejszych i  bez-
względnych przeciwników.

Największe oburzenie wywołało
wystąpienie Milukowa śród emigra-
cji rosyjskiej w Niemczech. która jak
zbawienia oczekuje wojny japońsko-
sowieckiej, licząc ną to, 1ž Sowiety
zostaną rozbite, a wtedy, przy po-
mocy Niemiec uda się przywrócić
w Rosji dawny porządek. Że za tę
pomóc wypadłoby Niemcom bardzo
słono zapłacić, oddając np. Ukrainę,
o tem na razie nikt tu nie myśli. 

gazety z rąk, wyrywano zwłaszcza
gazety zagraniczne. Wikróice jednak
pojawił się zakaz sprzedawania pism
zagranicznych. Poczta nie dostarcza
obcych gazet.

Wiedeń znajduje się pod znakiem
czerwono-biało-czerwonych i zielo-
nych chorągwi. Na ustach wszyst-
kich jedno tylko pytanie Co będzie
dalej?... Z. R.

min ii TEE SETZOAWOKETYACYAREKWRKRODRPIEOKIO

Wielki proces komanistyczny
w Hamburgu.

BERLIN. (Pat). Nadzwyczajny sąd
w Hamburgu wydał wyrok przeciw-
ko 28 komunistom, oskarżonym 0
akty terroru, dokonane napoczątku
roku ubiegłego. Łączna Larąwynosi
180 lat ciężkiego więzienia.

Mieszt_niebezpioczaego zamachowca
komunistycznego.

BUDAPESZT. (Pat). Aresztowany
komunista Schiess przyznał się obec-
nie również do zamachów bombo-
wych, dokonanych przed rokiem
przez wysadzenie 2 budek telefo=
nicznych w śródmieściu. Przy
Schiessie znaleziono plany centrali

no nosił się On z zamiarem _wysa-
ozenia w powietrze szeregu Blidyn-
ków rządowych; dokonywane przez
niego zamachy mniejsze były jako-

|>y próbami i ćwiczeniem się.
dy EN 060OSPCD 0GDOBGB RADCBDCZA

| Godziny nadliczbowe
w przesiębiorstwach państw.
Izba Cywilna Sądu Najwyższego

wydała zasadnicze orzeczenie w
sprawie
nadliczbowe pracowników przedsię-
biorstw państwowych. Sąd Najwyż-
szy stanął na stanowisku, że nawet
wobec kontraktowych pracowników
przedsiębiorstw państwowych  pro-
wadzonych w sopób przemysłowy
mie mogą mieć zastosow.nia przepi-
sy ogólnej urzędniczej pragmatyki
służbowej, zobowiązującej dopracy
poza normalnemi godzinami urzędo-
wania. Ustawa o czasie pracy nosi
charakter norm publicznych ogólnie
obowiązujących i jej przepisom mu-
szą podporządkować się również

przedsiębiorstwa a

% į *

 
telefonicznej w Budapeszcie. Podob- |

wynagrodzenia. za godziny .

 

   



z prasy.
Czego nie powiedział min. Beck

w Moskwie.
Pod tytułem „Menu moskiew-

skiego bankietu* analizuje „Kurjer
Lwowski* w formie nawpóź żartobli

wej, feljetonowej toasty wygłoszone

w  Meskwie przez Litwinowa i

Becka:
Na moskiewskim obiedzie zabrali głos

1 i polski minister 5. Z. i komisa:» iudowy do

$. Z, pijąc wzajemnie zdrowia swych

państw, zządów, krajów i małsorek. W mo-

wach było ogromnie dużo sosu, jaki przepi-

suje dzisiejsza gastronomja dyplomatyczna,

a więc pacyfistycznego. I p. Bec« i p. Lit-

winow mówili o stosunkach m.dzy Polską

a Rosją głównie z punktu widzenia utrzy-

mania w świecie pokoju. Pod tym względem

wywnętrznienia ich miały wygiąd poprostu

bliźniaczy. Dla przeciętnego uzytelnika ga-

zet mie było widocznej różnicy.

Nawet wzmianka o zadowoleniu z wy-

miany wsrtości kulturalnych i artystycznych

pojawiła się z niezawodną symetrją w obu

przemówieniach. Nie będąc dypiomatą, mo-

że polski czytelnik gazet nawei powiedzieć,

że ją odczuł dość niemile, Może belszewicka

sztuka i 'iteratura jest dobra d'a celėw tam-

tejszego rządu Aby nad nami wyciskano

gąbki, nasiąknięte propagandą uiepożądane-

go nam ustroju społecznego, =rsajmniej so-

bie nie życzymy — tem bardzie', że mamy

w dziedzinie kulturalnej naszą własną dłu-

gowieczną tradycję, z którą nieguyś szliśmy

na wschód... Dziś pod tym wzśiędem nie-

kiedy ulegamy wpływom wschodnim. Przed

stawiciel Sowietów mógł z tego powodu od-
czuć radość. Czy była ona usprawiedliwiona

u p. Becka, to nieco inna sprawa. Trzeba

jednak pamiętać, że mówił »n drugi, więc

może tylko zastosował się do przedmówcy.

Jeżeli jednak szukamy istotnej różnicy

między obu politycznemi toastami, to — z

pominięciem rzeczy drobniejszych — nasu-

nie się przedewszystkiem jedna: Był w mo-

wie p. Litwinowa ustęp, który u p. Becka

nie znalazł oddźwięku.

Pozytywnie głosili oni obaj ideologję

pokojową. Lecz p. Litwinow dodał—zresztą

w formie, nacechowanej całą dyplomatycz-

ną oględnością — i negatywną uwagę. Po-

rozumienie między obu panstwami i ich

zbliżenie po zawarciu paktu o nieagresji

oraz przyjęciu konwencji, określającej na-

pastnika, ma wedle niego „odegrać poważną

rolę w sprawie jeżeli nie zupełnego uda-
remnienia, to przynajmniej znaczaego osła-

bienia siły czynników, zmierzających do na-
ruszenia pokoju”.

Te słowa p. Litwinowa nie mają odpo-

wiednika w mowie p. Becka. Otóż trzeba
stwierdzić, że byłyby się w niej przydały—

zamiast entuzjazmu kulturalnego — jakieś

podobne akcenty.
©. Brak ich robi wrażenie, jakby polskie-

mu ministrowi na bankiecie moskiewskim

podano pewną potrawę, a on uprzejmie po-

dziękował i nie nabrał jej na talerz. Czyżby

ten brak apetytu pochodził z przekąsek,
spożytych gdzie indziej — bardziej na za-

chód? Г

„Bądź zawsze tem czem jesteś",

Kiika słów gorzkiej prawdy wy-
powiada katowicka „Polonia”, organ
Korlantego, pod adresem naszych
„kompromisowcėw“':

„Kompromisowiec bez zastrzeżeń jest

zawsze stroną słabszą i kończy na tem, że
tonie w obozie silniejszego partnera”.

„Polonia“  wskazuje na przykład
Niemiec:

Po dojściu do władzy Hitlera katolicy
niemieccy zaczęli z nim paktować, nie

chcieli być mniej narodowymi i państwo-

wymi od hitlerowców. Katolicy niemieccy

przegrali na całej linji, nietylko zaprze-

paścili swoje ideały, ale stali się objektem

polityki hitlerowskiej.

Taki sam los oczekuje polskich
kompromisowców:

/W, Polsce taki sam los spotyka tych,

którzy z frazesami chrześcijańskiemi i pań-

stwowemi na ustach używają frazesów sa-
nacyjnych i nie chcą być gorszymi „pań-

stwowcami* od nich. Czy jest znamieniem

charakteru naśladowanie tych, którzy są
' przy władzy i wpraszanie się do nih- Czy

| kompromisowcy ci przypuszczają, że mogą

im zaimponować i pozyskać ich szacunek?

Czy sądzą, że znajdą u nich wogóle wiarę?

Ludzie władzy będą się nimi posługiwać, do-

póki im będą potrzebni, aby potem odrzu-

cić ich z pogardą.

W walkach zwyciężają zawsze stupro-
centowi, nigdy 90-cio procentowi. Ustęp-

stwa w sprawach zasadniczych na nic się nie

zdają. Zwyciężać można tylko wtedy, jeżeli
ma się zwrok zwrócony zawsze na swój

$ twórczy program, jeżeli jest się wiernym

|. swojemu światopoglądowi. Nigdy nie žwy-

° с1е%а ten, który wciąż zwraca oczy na swe-
$0 przeciwnika i z bojaźnią się pyta: „Co on

   

 
  
  

    
  

 

   
  

     

 

    

     

  

  
  

  
   
   

   
   
   
     
  
  
   
   

   

    

    

 
  

  

' Dla żydów nie
( „Hajnt“ z5b. m. w korespondencji

swego specjalnego wysłannika, poda-

je informacje o nastrojach wśród ży-
dów w Austrji. żydzi są przerażeni:

„Nastrój w kraju, jak w przededniu ka-

| tastrofy. Ludzie — jak zatrute myszy. Bez-

| radni, wzburzeni, z oczami gorączkowo roz-

wartemi".

Ludność niemiecka stoi po stro-
| mie Hitlera:
й „Gdyby dzisiaj przeprowadzić plebiscyt,

| okazałoby się, że panujący obecnie rząd

Dollfussa nie ma za sobą nawet drobnej

mniejszości i że Hitler ma za sobą conaj-

mniej połowę Austrji".

- Dollfuss wstępuje w ślady Hin-
- denburga:

„On czyni to, co rok temu uczynili jego

pierwowzory — Hindenburg, Papen, Schlei-

| cher: powoli pozwala się dojść do władzy

| poszczególnym. „nazi“, początkowo z za-

ofi

powie o moim kroku i co ze mną zrobi, po-

nieważ jest wszechmocny?“

„Bądź zawsze tem, czem jesteś!* po-

wiedział mędrzec grecki. Tę wskazówkę

życiową trzebaby dzisiaj stale przypominać
„twórczym opozycjonistom”, jak lubią się

nazywać kompromisowcy. Kto chce reali-

zować swój program, nie powinien udawać

się do obozu przeciwnika, ale stać twardo

na własnym gruncie i wciąż go rozszerzać

zdobyczami. Inaczej utonie w obozie prze-,

ciwnika.

Pod pożyczoną ilażą.

Niejednokrotnie sanacją przyswa-|
jała sobie obłudnie hasła narodowe,
by w ten sposób tem skuteczniej od-
działywać na szerokie masy do grun-
tu usposobione narodowo. Przypo-
mnimy tylko owe hałaśliwe demon-
stracje  antyniemieckie, urządzane
nie tąk dawno przez byłych komba-|
tantów „Mitteleuropy”, co nie prze-
szkodziło klubowi BB. zrzec się naj-
ważniejszego przywileju naszego w
stosunku do niemieckich kolonistów
w byłym zaborze pruskim i tem sa-
mem ugruntowač tam stan posiada-
nia niemieckiego.

Na tę samą pseudo-narodową nu-
tę wystąpili obecnie w sejmie pp.
Paschalski i Miedziński. Stanowczą
odprawę filarom BB. daje „Kurjer
P s Lat

:

l

Upłynęło zaledwie kilka dni, a poseł

Miedziński z BB. zadeklarował już w Sej-

mie, że jego obóz reprezentuje — „pozy-

tywny nacjonalizm”. Nagłe to objawienie się

u „sanatorów*  „nacjonalizmu* budzi co-

prawda zgóry podejrzenia.

Wiemy już przecież dawno, że piłsud-

czycy uważają siebie za jedynych, którzy za

czasów niewoli dążyli do niepodległości; ale

wiadomo niemniej, że przeczą temu wyraź-

nie dzieje tajnej Ligi Narodowej i jawnej

Narodowej Demokracji, która odrzucała

wprawdzie metody tamtego obozu, nie roz-

tapiała sprawy polskiej w rewolucji rosyj-

skiej i nie stawiała na kartę państw cen-

tralnych w wojnie, ale dążyła planowo do

wskrzeszenia niepodległego państwa pol-

skiego.

Wiemy również, że piłsudczycy usiłują

' skich,

DZIENNIE MILENSK) :

| Nadzwyczajne walne zebranie Syndykatu

 

Dziennikarzy Wileńskich.
W dniu wczorajszym pod prze-

wodniciwem p. K. Syrewicza odbyło
się w sali T-wa Kredytowego nad-
zwyczajiie walne zgromadzenie Syn-
dykatu Dziennikarzy Wiieńskich.

Zebianie to, zwołane w celu za-
łatwienia sprawy przyjęcia w cha-
rakterze samodzielnej sex; żydow-
skiej Związku Dziennikarzy Żydow-

niespodziewanie „rzekształ-
ciło się w zebranie wyborcze

Przyczyną tego byto nagie ustą-
pienie paru członków zarządu, co w
konsekwencji wywołało rezygnację

| całego składu zarządu.
Zebranie rozpoczęło się w dru-

gim terminie. `

Sprawę sekcji żydowskiej retero-
wał p. Kownacki.

Waine zgromadzenie przyjęło
protokui komisji porozumiewawczej
z poprawką, zmierzającą do tego,
by wszelkie wystąpienia sekcji ży-
dowskiej, mające charakter politycz-
ny, podlegały aprobacie zarządu
Syndykatu.

Bez dłuższej dyskusji przyjęto

cza regulamin dla aplikantów dzien-
nikarskich.

Regulamin zmierza przedewszyst-
kiem do podniesienia poziomu stanu
dziennikarskiego.

Zebianie wyraziło d-rowi Char-
kiewiczowi podziękowanie  uchwa-
lając jednocześnie postulat, wyra-
żony przez p. Hryniewicza, by za-
rząd zorganizował dla aplikantów
specjalne kursy dziennikarskie.

Po przegłosowaniu regulaminu
aplikanckiego p. Szczerba odczytał
sprawozdanie komisji rewizyjnej i
zgłosił wniosek o udzielenie absolu-
torjum ustępującemu zarządowi.

Walne zgromadzenie wnioski ko-
misji rewizyjnej przyjęło przez akla-
mację.

7е sprawozdania koniisji rewi-

zyjnej zasługuje na uwagę punkt, w

którym komisja stwierdza, iż ogło-
szony w swoim czasie komunikat za-
rządu o rzekomo nieformalnym wy- zasugerować opinji publicznej, jahoby to oni

jedni tylko w wojnie światowej byli organi-

zowali wojsko polskie, co znowu ma być

dowodem ich „nacjonalizmu pozytywnego”.

I temu przeczą fakty notoryczne, wykazu-

jące, że narodowcy byli wprawdzie bez-

względnie przeciwni łączeniu orężem Polski

z Niemcami i ich sprzymierzcnymi, że na-

tomiast organizowali wojsko polskie do wal-

ki z Niemcami we wszystkich głównych

krajach i na wszystkich głównych frontach

koalicyjnych: we Francji, w Stanach Zjedno

czonych, we Włoszech, w Angli, w Rosji,

na Dalekim Wschodzie, w Ameryce Po-

łudniowej i t. p. I wiadomo, że wojska tego
było bez porównania więcej, aniżeli wojsko-

wych szeregów piłsudczyków.
Nie wiedzieliśmy dotąd jednej rzeczy,

dotychczasową z  równością

wszystkich obywateli wobec prawa, także
mniejszości narodowych, Według naszej

wiedzy piłsudczycy byli wspóitwórcami tej

konstytucji, a zasiadając wówczas w stron-

nictwach lewicowych i centrowo-lewico-
wych, uprawiali najbezwzględniejszą dema-

gogię i ciągnęli konstytucję w kierunku

skrajnie liberalnym.

Polska a niepodległość Austrji.

Na temat powyższy pisze „Kurjer
Warszawski“: `

W Niemczech i gdzieindziej próbowano
polsko-niemiecki pakt porozumienia i nie-
agresji interpretować jako desinterėssement

Polski w sprawie austrjackiej. Brzmienie

paktu nie daje jednak podstawy do takiego
twierdzenia. Wprawdzie obie strony zobo-

wiązały się nie mieszać w sprawy wewnę-

trzne Polski i Niemiec. Ale sprawa opano-

wania Austrji przez narodowo-socjalistycz-

ny rząd uważana jest tylko w Niemczech za

wewnętrzną sprawę austro-niemiecką.
Jeżeli Francja i Włochy ze względu na

równowagę sił w Europie t. j. ze względów
mocarstwowych nie chcą dopuścić do jed-

nostronnego wzrostu potęgi Niemiec przez

aneksję Austrji, to i Polska ze względów

mocarstwowych musi również dbać o swą

pozycję jako czynnik równowagi europej-

skiej. Małe państwo ma interesy lokalne i

ograniczone do bezpośredniego stosunku z

sąsiadami. Pakt porozumienia się z Niemca-

mi nie może jednak ograniczać mocarstwo-

wej pozycji, którą Polska musi zachować.

Nie może jej skazać na bezczynność, gdy
Niemcy chcą w Austrji zbulowač bastjon

dla Mitteleuropy. Polska nie może do-

puścić do stworzenia sytuacji geopolitycz-

nej, w której by była zamknięta między so-

konstytucję

 
strzeżeniami, a następnie bez zastrzeżeń,|

ATI OISTSO LIa PSASLADA

będzie miejsca.
początkowo gdzieniegdzie, a następnie

wszędzie, aż do... całkowiteś- hitleryzmu i
„nowych wyborów”, kiedy to 90 proc. lud-

ności i będzie głosowało na "Hitlera".

Niektórzy spodziewają się obcej
nterwencji, któraby miała nie do-
puścić do połączenia Austrji z Rze-
szą. Inni negują tę możliwość, zwła-
szcza gdy to połączenie będzie od-
bywało się za zgodą ludności rdzen-
nej, w drodze pokojowej. Korespon-
dent przytacza swoją rozmowę z ja-
kimś wybitniejszym urzędnikiem ja-
kiegoś z ministerstw na temat zna-
czenia dla żydów przyłączenia Au-

strji do Rzeszy:
„Jeżeli Hitler zdobędzie Wiedeń, zdo-

będzie on ostatnią najważniejszą pozycję

bez żadnych ofiar, wówczas nada on ton po-
lityce europejskiej, a wtedy dla was, žy-

dów, w Europie niema miejsca”.

 

wiecką Eurazją a hitlerowską Mitteleuropą.|

borze sądu koleżeńskiego był przed-
wczesnym, gdyž zarząd  protokuł

walnego zgromadzenia (wyborczego)
nie byt jeszcze sporządzony.

' Chodziło o to, że zarząu zakwe-

stjonował wówczas wybo: pp. Zwie-
rzyńskiego, Kodzia i Lubcńskiego.

Nasiępny punkt porządku dzien-

nego przewidywał wybory nowego

zarządu,
Najpierw odbyło się głosowanie

na prezesa, którym ogremną więk-
szością głosów wybrany został p.

Marjan Szydłowski. 4
Przy obiorze członków zarządu,

wobec rozbicia się głosów, musiano

luciekać się do ściślejszych głoso-
„wań.

IReakcja przeciwko ruchowi
|monarchistycznemu na terenie

W. M. Gdańska. |
Wie wsi Stogen (na terenie w. m.

,Gdańska) odbyło się wielkie zebra-
„nie partji narodowo-socjalistycznej
'na którem kierownik obwodowy par
tji Johst wygłosił obszerne przemó-
wienie, w którem podkresiił zasługi
rządu narodowo - socjalistycznego
wobec rozwoju rolnictwa niemiec-
kiego. Mimo tej pomocy część rolni-
ków nadal uprawia reakcję, urzą-
dzając obchody imienin cesarza, za-
miast łączyć się z robotnikami rol-
nymi. Narodowy - socjalizm potrafi
jednak reakcję tę wyplenić, stawia-
jąc już w miedługim czasie przed
wszystkiemi pytanie, czy w istocie
są hitlerowcami. Kto na to pytanie
da odpowiedź odmowną, będzie u-
„wažany za wroga niemczyzny, śdyż
'Niemcy i hitleryzm—to jedno. (ZAP).

Utrata jeszcze jednego
rynku węglowego.

Polski przemysł węglowy zano-
tował spadek eksportu naszego wę-
gla do Finlandji, który wynosił 90.000
ton miesięcznie. Eksport do Fimlan-
dji spadł o blisko 75 proc. do czego
przyczyniło się zawarcie nowego
traktatu handlowego fińsko - angiel-
skiego  zobowiązującego Finlandję
do pokrywania swego zapotrzebowa-
nia na węgiel w kopalniach angiel-
skich.

Włoskie konopie zamiast
polskich Inu i konopi.

Jeden z zakładów przęazalniczych
w Częstochowie otrzymał zezwole-
nie na bezcłowy przywóz do Polski
250 ton włókna konopi włoskich i
'czyni usilne starania o uzyskanie ze-
„zwolenia na dalsze 350 ton, Moty-
wacje swoje opiera na braku włókna
w kraju.
Wiadomość ta mocno zaniepokoiła

sfery rolnicze, bowiem import su-
rowca, który nietylko może ale i jest
w dostatecznych ilościach produko-
wany w Polsce, godzi w: zywotne in-
teresy rolnictwa. Zestawienie na
dzień 16 lutego 1934 r. zapasów Inu i
konopi będących w posiadaniu han-
dlu i rolnictwa wykazują pokaźną
ilość 3800—4000 ton. Jest więc to
ilość kilkakrotnie pokrywająca za-
potrzebowanie firmy, zamierzającej
włókno importować. Jesi z czego
nietylko brać, ale i wybrać.

Dziwna jest polityka naszych
władz, które z jednej strony głoszą
hasła samowystarczalnośni, z drugiej
zaś strony wydają podobne koncesje.
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opracowany przez d-raCharkiewi- |

W pierwszem głosowaniu otrzy-
mali bezwzględną większuść gło-
sów pp. Charkiewicz, Kownacki i
Szczerba.

| Po dalszych, dwukrotnych głoso-
waniach czwartym członkiem zarzą-
"du został p. K. Syrewicz.

Gdy na porządku dziensym zna-
lazła się sprawa wyborów do sądu

koležeuskiego, przed  zgromadze-
niem stanęło pytanie, czy wybierać

(cały sąd, czy też dokonac wyborów
uzupełniających na miejsce zakwe-

stjonowanych członków.
| Zebranie uchwaliło dokonać wy-
borów całego sądu.

W. pierwszem głosowaniu bez-

względną większość głosów otrzy-
mali pp. Okulicz i Zwierzyński, |

NĄ drugiem głosowaniu przeszedi
p. SŁ Mackiewicz, zaś w następ-

nych, ściślejszych głosowaniach pp.
' Jurkiewicz i Ostrowski.
| Wobec wyboru do zarządu p.

,Szczerby, walne zgromadzenie po-
wołało na jego miejsce uc komisji
|rewizyjnej d-ra Kodzia.

W/ wolnych wnioskach uchwalo-
no powierzyć wybór delegatów na
walny zjazd Związku Dziennikarzy
R. P. zarządowi.

Na tem rzeczowa część walnego
| zgromadzenia została wiasčiwie za-
/kończona.
| Jednakże podczas głosowania па

członkćw sądu koleżeńsk:cżo p. Kla-
,czyński zgłosił demonstracyjny wnio-
sek, domagając się zawieszenia wy-
boru p. Zwierzyńskiego eż do czasu
„ostatecznego wyroku w sprawie
Ochockiego i towarzyszy

| Wniosek swój początkowo p. Kla-
czyńki niczem nie umotywował.

W] dyskusji zabrali gtos pp. Kodź
i Kownacki.

Pierwszy z mówców domagał się
odrzucenia wniosku, $dyz w proce-
sie z Ochockim p. Zwierzynski nie
jest oskarżonym, lecz oskaiżycielem

{

sai

Zwierzyńskiego już wyraziło mu swe
zaufanie. Stwierdził także ar. Kodž,
że wniosek tego rodzaju mogła po-
dyktować jedynie skrajna nienawiść

i i m tu" ; > Р
polityczna, a na terenie Sy dyka ‚ Opuściła Francji, ponieważ posiada traktat

Armia I polityka we Włoszech.
motywy polityczne nie mogą być

brane pod uwagę.
P. Kownacki zkolei stwierdził,

że w wypadku przyjęcia wniosku
musiałby zrezygnować ze

ków.
P. Klaczyński usiłował bronić

sweżo wniosku, lecz bezskutecznie.
Gdy przystąpiono do głosowania
nikt za wnioskiem p. Klaczyńskiego,
prócz samego wnioskodawcy, nie
glosowal.

a mianowicie, że piłsudczycy „zastali”już sz ZSEE TATIT

Traktat handlowy
polsko-sowiecki 

„nych utrzymują, że wizyta min.
Becka w Moskwie przyczyni się do
znacznego posunięcia naprzód spra-
wy zawarcia traktatu handlowego
między Polską o Sowietami. Roko-
wania na ten temat podjęte mają być
wiosną r. b. Stało się to tembardziej
aktualnem, że dotychczasowe insty-
tucje, pośredniczące w handlu pol-
sko-sowieckim, jak „Sowpoltorg' i
„Polros“  ulegną likwidacji. [Izby
Przemysłowo - Handlowe zajmą się
niebawem zbieraniem  materjałów
statystycznych, co będzie podstawą
„do przyszłych rokowań.

Ponowne wybory
do rady miejskiej w Strzeinie.
Na skutek wniesionego sprzeciwu

wybory do rady miejskiej w I i III
okręgu zostały ostatnio unieważnio-
ne. Ponowne wybory w tych okrę-
igach odbędą się prawdopodobnie w
dniu 4 marca r. b ; .
Zaznaczyć należy, że w okręgach I i
III listy narodowe zostały unie-

;, ważnione,

Prejekt ustawy
© paszportach zagranicznych.

Opracowany został przez Mini-
sterjum Spraw Wewn. projekt spe-
cjalnej ustawy o wydawaniu dowo-

j dów osobistych wyjeżdżającym za-
jśranicę. W ustawie tej zebrane zo-
| staną wszystkie przepisy dotyczące
„dokumentów wymaganych przy u-
dzieleniu paszportu zagranicznego o
jopłatach administracyjnych za pasz-
jporty zagraniczne i t. p.

Kartei wapienniczy.
„I. K. C.“ donosi o utworzeniu

kartelu przemysłu  wapienniczego
woj. kieleckiego.

Kierownicze stanowisko w kar-
telu ma zająć b. nacz. wydziału prze-

i

mysłowego w woj. kieleckiem, inż.
MWłłodz. Golasiński.

Utworzenie kartelu oznacza
wzrost cen wapna w najbliższym
|czasie, gdyż woj. kieleckie jest głów
|nem centrum przemysły wapiennego
w Polsce.

 

Sala do wynajęcia
na odcz i zebrania
Orzeszkowej 11

od 11—3 i od 6—8 wiecz.    
 

W, miarodajnych kołach politycz-|

|

 
i ponieważ zebranie przez wybór p. Pakt.Cztetech Obidait

Misja generała Hallera w Ameryce
O emntuzjastycznem przyjmowaniu

generaia Józeła Hallera w poszcze-
gólnych miejscowościach Stanów
Zjednoczonych „Słowo Pomorskie”
donosiio już wielokrotnie. Generai
Haller, gdziekolwiek przybędzie,
wszędzie natrafia na ie sam en-
tuzjazm Polaków i Amerykanów, na
tę samą serdeczność wszystkich
warstw obu społeczeństw i ten sam
wybitny udział _ reprezentantów
wszystkich sfer cficjalnych, od spo-
iecznych, miejskich począwszy a na
gubernjalnych i wojskowych skoń-
czywszy. Przy przyjęciach dla gen.
Hallera, przyjęciach, które udbywają
się najzupełniej samorzutnie, nie bra-
kuje też przedstawicieli olicjalnych
także innych państw, a poza tem sil-
ie reprezentowane jest duchowień-
stwo, dziennikarze, przemysłowcy
bankierzy tudzież politycy.

Frzyjazd generała do Ameryki
stał się wypadkiem doniosłej wagi i
znaczenia politycznego, najwspanial-
szą i najlepszą propagandą na rzecz

Polski i jej znaczenia, mimo, że ge-
nerał Hailer pojechał do Ameryki ja-
ko jałmużnik dla swoicn żołnierzy,
kołaczący o pomoc i mino, że bę-
dąc osobą prywatną, nie miał poru-
czonej sobie żadnej misji państwo-

, wej.
j Jednak wszyscy wkizą w nim
'reprezenianta Polski, chociaż pol-
|skie placówki: dyplomatyczae w Sta-
jnach Zjednoczonych zachowują wo-
| bec niego nakazaną rezerwę.

Generał Józef Haller, bez misji
państwowej i oficjalnej mandatu,

| zeprazeńtińć w Ameryce prawdziwą
| Polskę narodową.

Speiniając wielką, a lak poży-
„teczną propagandę na rzecz Polski
| general Haller nie zaniedbuje swoj»-
$o pięknego i trudnego celu — po-

| możenia materjalnego swoim Haller-
czykom w Ameryce. Mamy pełną

|nadzieję, że fundusz imienia Pade-
'rewskiego wzmoże się linansowo
bardzo dobrze.

 

Anglicy o pakcie polsko-niemieckim.
„The New Statesman'  wpływo-

wy tygodnik angielski, barazo scep-
tycznie ocenia w numerze z d. 3 b.
m. znaczenie paktu z Niemcami.
Niemcy ne zaniechały, wywodzi au-
tor, kryjący się pod pseudonimem
„Sceptyka'. żadnego ze swych pro-
jektów ekspansji w kierunku Urainy
i dalszego południowego Wschodu:,

„Plany te nie mają widoków powodze-

nia tak długo, póki Polska jest wrcgo uspo-

sobiona dla Niemiec. Klucz do drzwi, pro-

wadzących na stepy ukraińskie, znajduje się

w ręku polskiem. Niemcy mogą wkroczyć

tam przemocą, albo też dojść do porozumie-

nia z Polską. Oczywiście porozumienie jest

bardziej pożądane i zdaje się, źe porozumie-

nie to zostało osiągnięte! Nie wiemy nato-

miast, jak daleko ona sięga. Wiemy, że

marszałek Piłsudski nienawiizi Rosji, že

podejrziwość w Pol-

sce i że osłabienie sojuszu z irancją uczy-

niło Polskę bardziej dostępną dia podszep-

tów niemieckich.

Prawdopodobnie Polska jeszcze nie

Zagrzebski dziennik „Novosti“ w
1 > stano- ostalinim numerze omawia obszernie

wiska członka zarządu, śdyż jest'; nadzwyczaj rzeczowo włoską lite-'
także objektem oszczerczych ata- raturę wojskową a zwłaszcza ostat-

nie dzieło pułkownika Sebastjana
Visc. Prasca „La guer:s decisiva'.
O książce wyraża się nadzwyczaj
pochwalnie premjer Mlussolini, któ-
ry, pomimo, że kieruje kilkoma re-
sortami administracji państwowej,
zajmuje się jeszcze krytysą literacka
na łamach „Popolo d'ltalia“, aby
mógł zwrócić uwagę na dzieia, które
mu się spodobały i które są poży-
teczne. Wispomniane dzieio włoskiej
literatury wojskowej jest zdaniem
„Novosti“ o tyle ciekawe, že zazna-
jamia nas z niektóremi faszystowskie
mi zamierzeniami, które mogą mieć
wielkie znaczenie dla przyszłości.
Pułkownik Visconti Prasca był w
służbie dyplomatycznej na  donio-
słych placówkach i zaimował się
również organizacją włoskiej armii.
W swej publikacji broni tezy o ko-
nieczności złączenia armji z polity-
ką i głosi zasadę, że przygotowania
do wojny mają się opierac o stały
konkretny program polityczny. Mię-
dzy innemi autor powiada, że przysz-
ła wojna jaką Włochy prowadzić bę-
dą, musi być wojną ofenzywną, bo-
wiem to chce w przyszłej * wojnie
zwyciężyć, musi mieć iaicjatywę.
Wedłuż Prasca, już obecnie na pod-
stawie doświadczeń zagranicznej po-
lityki, trzeba stwierdzić, kto będzie
przyszłym przeciwnikiem włoskiej

Jak przyznano sty-
pendja?

Rektorat Szkoły Głównej Handlo-
wej w Warszawie zawiadomił ogół,
że Min. W. R. i O. P. przyznało w dn.
8 lutego r. b. 6 studentom stypendja
w wysokości 120 zł. miesięcznie za
czas od października 19353 r. do lipca
1934 r. Na 6 stypendystów 5 jest
członkami Legjonu Młodych: Artem-

Kurt, Kulesza Andrzej i Sobański
Marjan. Jak Ministerstwo przyzna-
wało stypendja może posłużyć fakt,
że p. Artemski ma dwie płatne posa-
dy w M. S. Z. iw „Lidze', oraz ko-
rzysta jako prezes Bratniej Pomocy
$. С. Н. г funduszu dyspozycyjnego
w kwocie 120 zł. miesięcznie, z któ-
rych się nie wylicza, a p. Sobański
M., który notabene nie jest studen-
tem, ma posadę w P. K. O.

Min. W. R. i O. P. przyznało rów-
nież 23 stypendja po 60 zł. miesięcz-
nie, z czego 11 otrzymali członkowie
„Legjonu”, 10 zaś sympatycy ,Legjo-
nu“,

Na 92 kandydatów, przedstawio-
nych przez Radę Wydziału Humani-
stycznego U. W. do stypendjum pań-
stwowego, Ministerstwo  skrešlito
pierwszych 12, umieszczając na ich
miejscu innych, nieznanych Radzie
Wydziału (jeden z nich od 6 lat jest
absolwentem). Ponieważ właśnie
tym, którzy mieli wszelkie dane po
temu, by stypendja otrzymać, sty-
pendjów nie przyznano, Rada Wydz.
Humanist. zwróciła się do Min. WR. 
i O. P. z prośbą o wyjaśnieni

ski Marjan, Frize Feliks Hendrikson |

nieagresji z Rosją, którego

być różna. Stalin dał

swem przemówieniu,

wartość może

do zrozumienia w

że wita polską przy

jaźń, lecz obawia się jej niestałości.

Wszystko, co możemy obecnie powie-

dzieć, sprowadza się do tego, że omawiano.

rozbiór Wschodniej Europy w razie wojny i

że ktoś opracował jego szczegóły”.

Autor przypomina szczegółową
mapę przyszłej Europy, podaną przez
lorda Rothermera w „Daily Mail“,
|gdzie Polskę przedstawiono rozsze-
rzoną od Memla do Odesy, lecz bez
Ziem Zachodnich i pyta:

„Wiemy, że jest to wizja lorda Rother-

mera, lecz pytanie, skąd zeszi na niego 10

natchnienie?”

Autor kończy swe uwagi nastęj
pującem ostrzeżeniem pod adreser
społeczeństwa angielskiego: :

„W každym razie rozwój stosunków

polsko - niemieckich musi być obserwowa-

| bardziej czujnie niž kiedykolwiek, ažeby

pakt nieagresji nie stal się podstawą agre-

sji”.

armji w nowej wojnie, Arm,a ma być
świadomym narzędziem i współczyn-
nikiem w polityce zagranicznej.

Komentując takie wynurzenia
włoskiego autora wojskowego za-
grzebskie „novosti' zaznaczają, że
faszyści już kilkakrotnie dali do zro-
zumienia, że Włochy myslą o wojnie.
Sam Mussolini wygłosił przemówie-
nia, których treść ma swe źródło w
ideologji wojennej. Fakt zaś, że Mus-
solini wychwala książkę wspomnia-
nego autora, dowodzi, że podziela
zdanie awtora, że wojna musi być o-
fenzywna i że rozpocząć ją winien
ten, kto zamierza zwyciężyć. Wszyst
kie wojskowe reformy, jasie Musso-
lini przeprowadził po opuszczeniu
ministerstwa wojny przez generała
Gazzera przeprowadzone zostały w
duchu książki Prasca „Laguerą de-
cisiva'. Wojskowy referent dzienni-
ka „Corriere de la Serra“ Aldo Va-
lori zresztą stwierdza to otwarcie,
omawiając książkę Prasca. Zagrzeb-
skie „Novosti“ przychodzą do wnio-
sku, że Włochy przygotowują wojne
przeciwko swym dzisiejszym prze-
ciwnikom. Wojna ta będzie ofen-
zywna, a inicjatywa będ:ie po stro-
nie Włoch. To jest jasne ; o tem nie
może być dwóch zdań. Mussolini i
Włochy wogóle zapominają, że nie
on sam decyduje o losach świata, W,
każdym razie książka Frasca jest
przyczynkiem do studjum nastrojów
panujących we Włoszech. Też ,mo-
ralne rozbzrojenie“.

nów szjby lecą w Kanszawie,
We czwartek w godzinach wie-

czorowych wybito szyby w lokalu
żydowskiego pogotowia techniczne-
go szewców „Praca“ przy ulicy Żó-
rawiej 26 oraz w żydowskiej „Owo:
carni Tyrolskiej' przy ul. Marszał-
kowskiej 36. Pozatem wybito szyby
w księgarni Frydmana przy ulicy
Świętokrzyskiej 32,

Sprawcy wybicia szyb zbieg]
' Policja prowadzi dochodzenie. i

Jak donosi ,Nasz Przegiad“, we
czwartek przy ulicy Miodowej 7,
gdzie «mieści się skład łuter Joską
Kajzerowicza, wybito szybę wysta
wową wartości 1.000 złotych. i

Sprawcami wybicia szyby miel
być jacyś dwaj studenci, xtórzy rzu
cili młotkiem z platformy przejeż
jącego tramwaju linji „0*.

Sprawców zamachu nie udało się
zatrzymiać,

 
  

   

   

 

  
  

   
  

   

  

   

Opodatkowanie
młodzieży szkolnej.

Wiadze oświatowe postanowił
przystąpić do uregulowania składe
zbieranych wśród młodzieży szkolne
na najrozmaitsze cele. a

Mówią, że wprowadzona będzi
zkładka zbiorowa w wysokości 20:
od ucznia miesięcznie. Z kwoty te
10 gr. przeznaczonoby na Tow.»
pierania budowy szkół powszech
nych a resztę rozdzielonoby międz
takie stowarzyszenia jak l.OPP, Lig
Morska i Kolonjalna i t. d, 
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Jeżeji robiliśmy dzisiaj charakte
rystyk; pewnych okresów pracy
sportowej, to niewątpiswie sezon
1933, a nawet i 1932 roku z uwzgięd-
nieniem oczywiście dwóch iniesięcy
przyżyiych roku 1934  mógiby być
śmiaio nazwany sezonem nawiązywa
nia stosunków sportowych jak z za-
granicą tak też i z caią Folską.

fWiystarczy wglądnąć w kronikę

czy przypomnieć sobie hisiorję mi-|
nionych lat i miesięcy, by zdaćsobie |
całkowicie sprawę z wytworzonego
obrazu, który staje przed nami.

Przeszłość jest piękua, ale przy-
szłość powinna być jeszcze piękniej-
Szą i dlatego też właśnie abając ©
dobro sportu wileńskiego musimy
poważnie pomówić o sprawach re-

prezeniacyjnych, bo jeżeli daje się
"wyczuć, że przyszłość będzie dal-
szym etapem wspaniale zapowiada-

jących się stosunków porozumiewaw
czych z Łotwą i ośrodkami zaintere-
sowanemi bezpośrednio sportem wi-
leńskim, to trzeba wytkiiąć sobie dro
$ę po której iść mają nasze zamie-
rzenia.

Sport wileński zyskać może na
swej popularności tylko przez kon-
talkt, przez ciągłą rywalizację, ale
trzeba tutaj odróżniać szereg mo-
mentów jak n. p.: stawanie do za-
wodów z przeciwnikiem silniejszym
w celu nauki, stawanie do zawodów
celemi nawiązania stosunsów, wresz-
cie w celu kontynuowania nawiąza-
nych poprzednio już stosanków. Mo-
mentów takich może być oczywiście
jeszcze więcej. Potrzebują one od-

„ rębnego ustosunkowania się do po-
_ szczególnego zagadnienia

Rozpatrzmy na wstępie sprawę
udziału w zawodach w celu nauki.
Często przecież stajemy do wyści-
gu, czy do śry w piłkę by przekonać
się o wyższej technice naszego prze-
ciwnika, ale stajemy - myślą, by
podpatrzeć jak to robią inni z piłką,
czy też z wyrzuceniem powiedzmy
kolana, ręki czy nawet giowy. Przez
umiejętne podpatrywanie techniki u-
czymy się bezpośrednio. Oczywiście
że na tem nie kończy się „nauka“
sportowa, bo trzeba jeszcze przez
długie miesiące przyswajać obrany
styl czy wiosłowania, czy grania, a
nawet biegania,

Jeżeli walczymy z myślą naucza-
nia się czegoś, to oczywiście nie cho-

* dzi nam o wyniki. Włów:zas staramy
się by uzyskać wynik jedynie tylko
honorowy. Słowem stajemy do wal-
ki zgóry przekonani o porażce.

Nie zawsze jednak można zgóry
/ powiedzieć, że od samego początku
walka potoczy się przewidzianą ko-
leją losu. Często bardzo nie wiemy
nic o poziomie przeciwnika, a i nasz
poziom czasami tworzy cuda, to też
trzeba być w danym wypadku dość
pźłędnym w obieraniu sposobu wal-
4
Drugim przytoczonym momentem

jest stawanie do zawodów w celu na-
wiązania stosunków. Tutuj rzecz ma
się już nieco lepiej. Nie mamy już
zgóry uiożonego planu walki. Stara-
my się braki techniczne nadrobić
ambicją. Pomijamy wzgiędy podpa-
trywania techniki a walczymy, że
tak powiem, na całego. Celem na-
szym jest pozyskanie względów pu-
bliczności — zrobienie dobrego wra-
żenia.

Łączy mi się z tem bezpośrednio
kwestja kontynuowania tych stosun-
ków, a więc czasami nie mając silnej
reprezentacji trzeba nieraz brać u-
dział w zawodach zakontraktowa-
nych względami nietylko kasowo —
zarobkowemi, ale i etyćznemi,

Są to przeważnie momenty naj-
charakterystyczniejsze.

Zasianówmy się więc leraz nad
potrzebami wykorzystania tych mo-
mentów.

Oczywiście, że wszystkie one są
potrzebne, ale nie wszystkie koniecz

|
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portowe
-  Najprzyjeraniej jest zawsze zwy-
ciężyć, co daje ma się rozumieć naj-
większy rozgłos i sławę.

Nieraz wysyła się zespoły
sunkowo słabe, ale przez samą pra-

ug. „DZIENNIEMILERS Elż:

Reprezentowanie Wilna.
Foszczególne zwlązki

nie mogą być w danym wypadku
|brane pod uwagę, bo w związkach

ciowc - rywalizujących

okręgowe Jednak najlepiej byłoby
przy Miejskim Komitecie
taka, powiedzmy Kapituła Sporto-| Sportowe Wilno powinno posta-

sto- okręgowych z prostych, wprost ży- wa, która żyrowałaby spotkania nie- |rać się o takie stroje. Muszą być ku-
względów tylko zagraniczne, ale i krajowe, |pione lekkoatletom reprezentacyjne|

cowitosč i trening zasługują one na chodzi o interes własny, a pamiętać która kierowałaby interesami spor- |koszulki pięściarze powinni dostać
jakiś wyjazd — co jest związane z| trzeba, że nie zawsze interes poszcze towemi całego miasta.
przyjemnością, gólnego jakiegoś związku wiąże się,|

Nie można więc tych wszystkich pokrywa się z interesem ogólnym.
drobnych rzeczy brać

uchwytne powody
| dze sportowe do tych a nie innych
postanowień.

Ża prowadzenie polityki sporto-|nego ze sportem (rasowym) propagu-|
wej odpowiadają władze sportowe,
ale wiadze te powinne być koniecz-
nie. Tymczasem w Wilnie nie widzi-

krańcowo i|
poszczególnych gaięzi sportu, wystar|szablonowo. Są bowiem nieraz mało nej komisji sportowej, która wizowa-|

zmuszające wła- iaby wszelkie wystąpienia sportowe|

Wyczuwa się brak jakiejś specjal-

na zewnątrz.

Ośrodek W. F. ma mało wspól-

ас wychowanie fizyczne. Miejski
|Komitet W. F. zajęty jest innemi
|sprawami, jak zdobycie finansów,

| A teraz słów kilka o stronie
„technicznej. |

 

Przyznajemy się, że sport wileń-
ski jest biedny, że przeżywamy o-
|śólny kryzys, ale jeżeli występujemy
|na szerszych arenach, to musimy ko-
|niecznie pomyślić o stronie estetycz-
nej naszego wyglądu.

Dobize jeżeli w imieniu Wilna
|występuje klub, ale i to nie zawsze

  

my takiej placówki, która dbałaby prowadzenie rozbudowy sportowej i klub ma jednolite stroje ze swemi
o dobro prestiżu sportu wileńskiego.

Jak kolej popier
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sport i turystykę

KAI

wiieńssąP?
Miejski Komiiet W. F. w Wilnie

zamierzai w poiowie lutego zorgani-
zować tydzień propagańnuy sportów
zimowych i turystyki, asie zie wa-
runki atmosieryczie pokrzyżowaiy

już częściowo plany organizatorów,
którzy termin  „tygoania wciąż
przesuwają.

Chcąc by „tydzień spelnii rolę
propagatora nietylko sportu, ale w

pierwszym rzędzie terenów  wileń-
skich, starano się w ministerstwie
koleji o przyznanie specjalnych zni-
żek. koiejowych przyjeżdzającym tu-
rystom,

Wystosowano odpowiedni
morjai do Warszawy. kisano, mówio-
no, proszono, aż wreszcie po kilku
tygoaniowem oczekiwaniu nadęszio
oswiadczenie „dobrodziejskie" mi-

nisterstwa, które przyznaje zniżki,
ale tylko zbiorowe i to w grupach
po ŚU osób.

Przypatrzmy się lej decyzji mini-|
sterstwa z punktu widzenia życiowe-
go.

Gdzie zbieże się chociaż jedna
grupa 50 osób, która będzie miaia
ten sam inieres turystyczny, która
tego samego dnia usiądzie zgodnie do
tego albo do innego pociągu, by przy-
jechać do Wilna.

Oczywiście, że w Polsce grupa ta
ka się nie znajdzie. Nie wiem czy
znajdzie się grupa 50 osób mająca

me- |

wych, które tak jeszcze niedawno,
bo w ubiegiym sezonie, udzieliły in-
dywiduainych zniżek 75 proc.

Do Zakopanego są rok rocznie

udzielane najrozmaitsze „niżki, ale
do Wiińia niki nie może przyjechać
za zniżką kolejową.

Stwarza się sytuacja wprosi pa-
radoksaina.

Po pierwsze bowiem są okręgi,
które 1 tak cieszą się ogrominem po-
wodzeniem turystów, wówczas, gdy
należaioby w odpowiedni sposób
zwrócić uwagę turystów na tereny
jeszcze nie popularne.

Takiemi właśnie terenami są wi-
leńskie, które niestety nie mogą do-
czekać się zorganizowania chociaż
„maiego święta zimy”.

Wiemy przecież dobrze, czem są
dzisiaj zniżki kolejowe, jak wielkim
mogą one stać się magnesem, zwa-
biającym rzesze turystów,

. Po otrzymaniu zezwoicuia zniż-
kowegc na 50 osób odrazu stało się
jasnem, że cała inicjatywą  organi-
zatorów „tygodnia' pójdzie na mar-
ne. x

Bierze nas żal, że Wi:av staje się
wciąż upośledzone, że nie mamy
zrozumienia u władz naczelnych.

|. Ciekawi jesteśmy jak:enu wzglę-
,dami urzędnicy ministerstwa kolei
jkierowali się przy wydaniu tak
|„wielkich' ulg dla Wilna. Mamy

     

|znakami, a cóż dopiero mówić o u-

  

 

| Przez dwa dni odbywaiy się w
sali Ośrodka W. Е. zawody bokser-
skie o mistrzostwo Wilna, kióre wy-
|łoniły nowych mistrzów pięści.

Zakupiony nowy ring robi dobre
wrażenie, ciekawi tylko jesteśmy,
czy długo będzie służył? W każdym
razie robi lepsze wrażenie od wielu
bokserów, których oglądaliśmy na
zawodach. Wstyd doprawdy, nie-
którym z nich pokazywać szę, a tem-
bardziej ma  mistrzostwach, gdzie
bokser musi mieć już doświadczenie
chociażby samej walki, a coż mówić
wogóle o samem pojęciu techniki
it. d. Są to rzeczy niedopuszczaine,
by na :nistrzostwa wpuszczano „bo-
kserów”, nic wspólnego z boksem nie
mających, tylko dłatego by klub
zbierał tytuły mistrzowskie, a prze-
ciwnik miał z kim walczyć. Może!
na przyszłość lepiej wiązać worek na
ringu, to wtedy chociaż zobaczymy
wartość tego „mistrza” w operowa-,
niu rozbijania manekina.

W. poszczególnych waikach wy-|
niki były następujące:

Atlas (Ž.A.K.S.) zwycięża na
punkty Zyga (W.K.S.), klory tech-
nicznie był dużo lepszy, Lrak mu
jednak silnego ciosu, który posiadał

| Atlas. Zyg nadrobioną przewagę w
pierwszych rundach me potrafił.
utrzymać w trzeciej i musiał prze-,

' grać. 1

Publiczność wynik i ogłoszenie
Atlasa mistrzem spotyka nieprzy-'
chylnie, a W.K.S, zakłada protest. |

 | walkę mistrzostw.

jednakowe spodenki, narciarze takie
same swetry i t. d. A co najważniej-
sze, że-powinien być już raz naresz-
cie ustalony kolor sportowy Wilna i
znak,

Jeżeli chodzi o znaki, to powinne
one być wydawane za pokwitowa-
miami odnośnym związkom okręgo-!
wym, żeby nie było w tym kierunku
żadnych nadużyć.

Są to kwestje nadzwyczaj ważne.
Wiążą się one bezpośrednio z budze-
niem się wśród zawodników ambicji

nad osłabionym spędzaniem wagi
Talką (osiem kilo mu ubyło) spot-|
kał się z Gawałkiewiczem (Ognisko),
którego łatwo pokonał. Ognisko jed-
nak założyło protest, gdyż sędzia
popełnił nieformalność i przed eks-
pertyzą lekarską po zadauym faulu
nie zapytał opinji sędziów punkto-
wych.
(Walka Kłocesa (Ż.A.K,S.) z Czy-

żem (W.K.S,) stała na bardzo sła-
bym poziomie. Zwyciężył Czyż, co
spotkało się z protestem Ž. A. K. S.

Najpiękniejszą walkę mieliśmy
między  Mironowskim, najstarszym
bokserem Wilna, doskonaiym tech-
nikiem i znawcą kunsziu bokser-
skiego, a młodym, dobrym zawodni-
kiem znanym już nam z ubiegłych
lat — Matiukowem.

Malukow walką swą udowodnił,
że słusznie w naszym konku:sie zdo-
był tytuł najlepszego boksera Wilna,
a teraz, po zdobyciu mistrzostwa,
zdobędzie chyba nagrodę wytwórni
nart Brewieńskiego, za u:ajładniejszą

Dwie następne walki przynoszą
tytuły Poliksy z Ogniska i Widdin-
gowi (A.Z.S), o przeciwniku którego
szkoda zajmować cennego miejsca
w dziale sportowym.

Zawody tegoroczne minęły pod
znakiem protestów. Przypominają
się nam dawne czasy regat wioślar-
skich, kiedy wypływały protesty za
każdym biegiem.

Są to wszystko błędy organiza-nawet bezpłatny przejazd. Decyzja! wrażenie, że jest to jakies poprostu
ministerstwa, jak zresztą i inne de- | nieporozumienie, o którzm nie jest
cyzje, „est nie życiową : dziwi nas|poitormowany ani p. minister, ani też
|bardzo, że kolej, która powinna iak- | wiceminister kolei.
tycznię dobrze wyczuwac najaktual- Wasto więc byłoby, żeby w przy-
niejsze potrzeby życia w len sposób|szłości podobne przeoczenia nie po-,
przychodzi z pomocą turystyce. wtarzały się. i

Nic dziwnego, że turystyka w| Ministerstwo Kolei powinno pa-
niektórych okręgach Polski nie może miętać, że Wilno, że turystykawie.
w żaden sposób dzwignąc się z mart- |leńska musi mieć nieco większe pra-!
wego łoża.

okręgach, bo przecież wiemy dobrze „dzo młodą i wymaga przez to samo
że takie n. p. Zakopane, cieszy się specjalnej opieki.
laskawemi wzgędami wladz kolejo-|

Z mistrzostw narciarskich nie nie będzie.
Chociaż władze narcia:skie Wil-. Płyną tygodnie, Zbliża się wiosna

na nie odwołują uparcie tegorocz- Prędko trzeba będzie niestety zwią-
nych zawodów narcianskch o mistrzo zać narty i postawić je na strych.
stwo miasta, to jednak zmistrzostw | Zawodnicy nie mogą jednak z tem
chyba nic już nie będzie, bo wdal-|się zgodzić, że w tym roku nie bę-
szym ciągu nie mamy odpowiednich dzie już chyba poważnych zawodów.
warunków śnieżnych, by nioc myśleć| Treningi biegowe stale się odbywa-
o doprowadzeniu do należytego po-|ją, Może więc warto pomyśleć o zor-
rządku skocznię na Antokolu, bez, |ganizowaniu zawodów międzyklu-
której tak poważne zawody jak mi-|bowych przynajmniej tylko w bie-
strzostwa oczywiście odbyć się nie|gach.
mogą. |. lnicjatywę swoją pizekazujemy

Oczywiście, „že warunkijeżeli Ośrodkowi W. F., który szczyci się
chodzi o biegi to są możliwe i z tru- tem, że jest duszą sporlu narciar-
dem daioby się przeprowadzić trasę, skiego. Czekamy więc na zorganizo-
ale to nie rozwiązuje całości zagad- wanie przez Ośrodek F. W. zawodów

bywając formalność z Minkowiczem ko na zawodnikach.
(Ż.A.K,S.], Szkoda wielka, że z San-| 2
dlerem nie walczył, poza konkursem.punkty: Nowicki, Trojecki i Sa-
chociažby, Bagiūski.

Powiedzieliśmy, że w uiektórych|z tego względu, że jest jeszcze bar- |lodowego Ognisko, która miała spot-| i j ‹
jkać się z reprezentacią Łotwy i|zwolił ani rozwinąć tempa, ani wy-
z akademicką drużyną U. S.

keistów naszych spotkała wstolicy walenie „na warjata” po kuążku.
Łotwy słota, która unieiacziwiła im|
rozegranie
gdyż pamiętać należy, ze w tym | bramkę.
roku gościliśmy już Łotyszcw u sie-
bie a lourne Ogniska miaio charak-|pokazowe.
ter rewanżowy. i

gry niemożliwa, ale nie zraza to ho-
keistów, którzy postanawieją cho-
ciażby parę tercji rozegrać na roz-|twy został odwołany.

polu wyścigowem na Pośpieszce, ma- i nart.
ją się odbyć wielkie międzyklubowe
zawody skóringowe.

Sandler (Ż.A.K,S.) zwycięża, od- cyjne które mszczą się jedynie tyl-

Sędziował w ringu Hołownia; na

| dowski.
Cwei (Ż.A.K,S.), po zwycięstwie|

K. P. W. OGNISKO—RYGA.
Przez dwa dni bawił+ w Rydze ruszanie się. Przeciwnikami Ogniska:

 
wa od turystyki Podhala, chociażby, nasza mistrzowska druzyna hokeja był zespół studentów U. S. i

Miękki lód, jak galareta, nie po-|

kazać techniki w opanowaniu krąż-
Los jednak tak chciał, by ho-|ka. Z pięknej gry pozrstało tylko!

Więcej tu szczęścia ma;4 akade-
rewanżowycn spotkań |micy, którzy wpakowali nam jedną

Mecz odbył się jako spotkanie

Najwięcej sensacji budzii sędzia,
który ślizgał się w kaloszach. Pu-
bliczności bardzo mało.

Mecz drugi z reprezentscją Ło-

W. Rydze błoto — ślizgawka do

 

Zawody skūringowe. i
W najbliższą sobotę i niedzielę na lenników jak sportu konnego tak też

Wileński Okręgowy Związek Nar
ciarski podaje do wiadomości, że w

programie tych zawodów tych dniach odbędą się dwa treningi
nienia mistrzostw.

Podobna sytuacja jest również i
na Łotwie. |

Onegdaj otrzymaliśmy właśnie
list od sportowców z Rygi, którzy
skarżą się również na bsak odpo- ne.

WJ czasach nieco odległych, lu-
dzie tęsknili w karnawale: do miasta,
by wesoło czas spędzić. Dziś mniej
jest amatorów miejskiego powietrza,
bo brak jest możliwości do balowa-
nia; natomiast często można zauwa-
żyć na wsi wycieczkowiczów z mia-
sta. Wśród nich są tacy, co to rządo-
'wemi autami rozjeżdżają, lecz wię-
cej takich, którzy pieszo maszerując
szukają miłych wrażeń.

Obecne warunki, naieży przy-
puszczać, mają tę dobrą stronę, że
uczą człowieka oceniać w sposób na
leżyty dary Boże. Na wsi w każdej

ze roku tak wyraźnie widoczne
są cudowne dzieła rąk bożych.

Okolice Wfilną mają przepiękny
jobraz nawet w tak złą pogodę,
panowała w zeszłym tygodniu,

iedy to deszcz ze śniegiem szedł w
awody tworząc w wyniku słizgawi-
ę trudną do przebycia. W takim

czasie podróżny trzyma się więk-
szych dróg, bowiem zapuszczanie się.
na drogi boczne nie zawsze jest bez-
ieczne.

Historyczny trakt Batorego prze-
iegający mimo Belmontu przez No-

 
   

    

 

  
   

 

wiedmiej ilości śniegu. |

ny jest chociażby z tak. zwanych
„Marszów Traktem Batorego” orga-
nizowanych w 1929 i 1936 roku, Te-
raz wędrując tym traktem można
przeżywać dużo wrażeń,

Nierówne one są jak w stosunku
do przyrody, tak równiez i do ludzi.
Na początku drogi przed Nowo-Wi-
lejką bardzie podziwiać iależy pięk-
no krajobrazu, który słusznie zwa-
nym jest „Polską Szwajcarją*. Dalej
krajobraz przybiera bardziej jedna-
kowe formy, lecz występują różno-
rodne typy: ludzkie,

Już w Nowo-Wilejce daje się
zauważyć duże ożywienie w pracy
społecznej, spowodowane objęciem
parafji przez ks. Wladysiawa Sadow-
skiego. Widocznem jest że potrafił
On pobudzić do czynu wszystkie
warstwy społeczne dla wzniesienia
„Domu Ludowego“, skąd można bę-
dzie szerzyć kulturę duchową i umy-
słową.

narciarskich o charakterze propa-
gandowym z uwzględnieniem bie-
gów dia dzieci, które w swoim cza-
sie przeprowadzone przez narciarzy
Ogniska, cieszyły się ośromnem po-
wodzeniem. `

większość będzie oczywiście biegów na stadjonie na Pióromoncie, W tej
wojskowych, ale przewidziane są
również i biegi dla pp. cywilów. |

Skóring organzuje 3 D.A.K.. Je:
želi dopiszą warunki šniezne, to nie-
wątpliwie zawody te przy pięknej 

Jofiarności i poświęcenia się, a czyni
lsię to z wielką prostotą 1 wiarą w
dobro sprawy, co stawia na tem wyż
szym stopniu siewców tych dobrych
ziaren. lemi siewcami — jest tutaj
Młodzież zorganizowana w S.M.P., a
wspomagana moralnie przez garstkę
ludzi dobrej woli,

Nieco dalej na tym szlaku poło-
żone są Mickuny.

Są tutaj w Mickunach charakte-
rystyczne obrazki niewdzięczności i
wdzięczności ludzkiej. Weżmy cho-
ciażby historję „Domu Ludowego”.
Jak fama ludzka głosi — wybudował
ten dom niemal całkowicie własnym
kosztem miejscowy ziemianin, p. Pi-
lar. Jednak dygnitarze miejscowi po-
trafili tak sprawą pokierować, że
powstanie tego domu stało się ich
zasługą.

Tuż obok Mickun, we wsi Haj-!
dunach młodzież zrzeszona w S.M.P.
wytrwale dąży do swych' 1deałów.
Nie mają łokalu na ognisko, nie ma-
ją poparcia ze strony inteligencji,
lecz w przekonaniu tej młodzieżyta!
głęboko tkwi umiłowanie ideałów!

  W obok położonej wsi Żwirblach
+ mimo wyjątkowo trudnych wa-|
runków pracy $połeczne;, kulturę|
wsi szerzy Młodzież z.zeszona w,  o-Wilejkę do Konstantynowa zna-

Aa VE 

S.M.P. Wędrując w tym kierunku =
w Žwirblach  spoikalem pierwszy

S.M.P., že wszelkie prėoy sprowa-'
dzenia lej młodzieży z obrenie przez
nią najiepszej drogi, napotykają na
należytą odprawę.

Nowiny it nowinki na' świecie—to
tak jak grzyby w lesie; im więcej

 

pogodzie mogą ściągnąć sporo zwo-,

jest, tem więcej chce się zbierać.
Wiedząc, że wraz za Miekunami są
czorem w dniu 10 lutego roku bieżą-
cego w tym kierunku. Do tego przy-
pomniałemsobie, że byłem już kie-
dyś w Ławaryszkach i widziałem
rzeczy naprawdę piękne.

Raźno tedy szedłem, a więcej je-
chałem po lodzie i po wodzie (bo to
ślizgawica okrutna), a zbliżyłem się
do Ławaryszek, gdy ciemnialo na
świecie,

Przy wejściu do Ławaryszek w
jednym domu położonym po lewej
stronie szosy, było nadzwyczej gwar
no, a ludzie wciąż szli da owego do-
mu.  Zapytywani o powód takiego
zjawiska, uśmiechali, jedna zaś z
młodych dziewcząt w uniformie SMP
bardzo uprzejmie zaprosiła mnie do
tego domu. (Uprzejmość i gościnność
jest cechą SMP).

A w tym domu: światło, ciepło,
czysto. Szczególnie jedna duża sala
ślicznie udekorowana. Po środku sa-
li ustawione duże stoły, przy któ-
rych zasiadają i wciąż przybywają:
starzy i mali, prostaczkowie i inte-
teligencja. Naliczyłem 154 osoby.
Stoły zastawione najrozmaitszemi
smakołykami. Byłem przekonany, że
trafiłem na wesele. Jedno tylko
dziwnem się wydawało że nie było
tam ani wódki, aniinnej samogonki,

o mai? zo. MA M „aś
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sprawie komunikaty wydawane nie
będą, a jedynie zostanie termin po-
dany w prasie.

Organizatorzy na czele z pułk.
Filipowiczem czynią siarania by
skóringi wypadły jak najiepiej.

Dalej zauważyłem trzy panie, któ
re w tem gronie. pełniły role gospo-
dyń w towarzystwie prześlicznego
zespołu młodych dziewcząt, a u
wszystkich na fartuszkach o śnieżnej
białośc. były  przypięie odznaki
S. M. P.

Z pizemówienia proboszcza para-
fji Ławryskiej, księdza Kazimierza
Zacharzewskiego dowiedziałem się,
że szczęśliwym. zbiegiem  okolicz-
ności w tym dniu trafiłem na uro-
czystość zakończenia kursu gotowa-
nia i gospodarstwa wiejskiego zor-
ganizowanego przez Księdza Pro-
boszcza i Patronat — dla 5.M.P. żeń-
skiej i Koła Gospodyń Wiejskich w
Ławaryszkach, a prowadzonego
przez instruktorkę Kół Gospodyń
Wiejskich na powiat Wileńsko-Troc-
ki p. J. Wierszyłłowską.

Z dalszych przemówień łatwo by-
ło wywnioskować, że te wielkie rze-
sze matek i ojców, które wzięły u-
dział w uroczystości zakończenia,
kursu, ocenili w należyty sposób,
dobrodziejstwo płynące z osiągnię-
tej wiedzy na kursie dla podniesienia
kultury wsi, Z przemówienia zaś in-
struktorki kursu p. Wiesszyłłowej i
ze stosunku do niej absolwentek kur-
su — widocznem było, że w czasie  

 

żeby łożonej, zbiorowej reprezentacji, któ sportowej, a przecież od ambicji
powstała |rą powinna otrzymać jednolity strój. sportowej zależy w dużej mierze wy-

nik tego czy innego meczu. Od ambi-
cji sportowej zależy dalszy postęp
sportu.

Powinno powstać umiłowanie
barw reprezentacyjnych, barwy te
muszą być reprezentantom drogie.
Sportowcy znak, godło miasta po-
winni pokochać, a z chwilą gdy spor-
towcy zaczną szanować swoje god-
ła, to oczywiście walka sportowa od-
razu nabierze daleko więcej poważ-
niejszej treści.

Dbajmy więc o wzgiędy sporto-
we, o dobre imię sportu wileńskiego,

Jarwan

NOWI MISTRZOWIE BOKSU. Jeszcze w sprawie
zdyskwalifikowania

Sztekkera.
+ W związku z głośną tą sprawą
otrzymaliśmy pismo następujące:

Centralny Żw. Zap. Pciskich poz-
wala sobie przesłać do wiadomości
P. T. motywy, dla których Związek
zmuszony był zdyskwalifikować b.
mistrza świata i b. mistrza Polski za-
paśnika Teodora Sztekkera,

1. W lipcu r. ub. odbywał się w
Bydgoszczy turniej zapaśniczy o mi-
strzostwo tego miasta, W. turnieju
brało udział 14 zapaśników między
którym: było 11 Polaków, i Łotysz i
2 Niemców. Teodor Sztekker mimo,
że dokładnie znał personaija wszyst-
kich uczestników turnieju, pozwolił
sobie na czyn wysoce nieetyczny i
nieobywatelski, gdyż powodując się
prywaią — skierował do Min. Spr.
Wewn. pismo, w którem oskarża tur-
niej bydgoski, jako niemiecko-hitle-
rowski.

N skutek tego doniesienia odpo-
wiednie władze cofnęły zezwolenie
na turniej. 14 atletów narażonych
było przez blisko tydzień na straty
finansowe i nawet głodówkę. Wła-
dze jednak sprawdziły w międzycza-
sie personalja zapaśników 1 stwier-
dziły nieprawdziwość doniesienia,
zezwolenia powtórnie udzieliły.

2. W ciągu ostatnich dwóch lat
t. zn. 1932, 1933 Teodor Sztekker za-
ciągnął cały szereg zobowiązań fi-
nansowych, z których się nie wywią-
zał, jak również przywłaszczył sobie,
względnie zatrzymał szereg sum na-
leżnych zapaśnikom za turnieje. I tak
między innemi: 3

a) winien on jest zapaśnikowi
Leonowi Grabowskiemu 3.000 zł.
Suma ta powstała stąd, że Sztekker
wspólnie z Grabowskim urządzili
mecz w Rybniku na Śląsku. Na
mecz ten przybyło 5.000 osób, a z
podziału kasy przypadało na Gra-
bowskiego 3.000 zł. Sztekker, który
trzymał kasę sumy tej nie wypłacił.

b) pożyczył od zapasnika Kley
400 dolarów, których nie zwrócił.

c) pożyczył od kontrolera Saka
300 zł., których nie zwrócił.

3. Kiedy Sztekker urządził tur-
niej w Przemyślu, brał udział wye
turnieju zawodnik Grabowski. Po-
nieważ Sztekker w ciągu kiikunastu
dni nic mu za to nie płacił, zwlekając
z wypłatą z dnia na dzień, Grabow-
ski opuścił turniej, Mszcząc się za to
Sztekker oskarżył go o kradzież i na
dworcu policją Grabowskiego aresz-
towała — następnie zaś po wyjaśnie-
niu całokształtu sprawy, zwolniła,

Uważając, że podane fakty nie
licują z godnością i dobrem imieniem |
zapaśnika polskiego, że gwalcą one
w sposób jaskrawy obowązującą
każdego sportowca zasadęi fair play
Związek uznał za stosowne sio
lifikować zawodnika Sztekkera do-
żywotnio. `

щ——_

Wycieczka na wieś. mi glębsza nić sympatji wzajemnej,
co z jednej strony — świadczy o wa-
lorach moralnych instruktorki, z dru-
giej zaś strony — o wdzięcznych,
serduszkach druhen S.M.P. Li

Poziom kursu był widoczny w
postaci bogatych darów bożych, kon
sztownie przygotowanych przez sa- |
me absolwentki kursu które wypeł-
niały stoły. A: na podkreślenie, że
S.M.P. nie samym tylko chlebem žy-
je, druhny, pod kierownictwem p.
instruktorki wykonały szereg ślicz-
nych piosenek i deklamacji, wśród
któryci wyróżniły się popisy druhny
Władysławy Krewskiej.

Po tylu wrażeniach, z pewnym
smutkiem powracałem ze wsi do
Wilna, wieczorem w dniu następ-
nym. Z przyzwyczajenia wstąpiłem
do ogniska S.M.P. przy parafji Ber-
nardyńskiej, trafiając na doskonale

bel domowy”. A druhny i
w mieście są tak mili i uprzejmi do
człowieka, jak i tamci na wsi. To
nie to, co inni; jak miastowy, to za-
dziera tak nosa do góry, że wieśniak В :
i dostać nie może.

Jednak niema to, jak S.M.P. j
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"KRONIKA.
Zebrania Ks. Seweryna Czetwertyńskiego.
WĄ dniu wczorajszym w sali przy w dyskusji przedstawiciel .nłodzieży,| pracę.

ul. Orzeszkowej 11 o godz. 12 m. 30
odbyło się wielkie zebranie publicz-
ne, zwołane przez Stronniciwo Na-
rodowe.

Przybyły z Warszawy poseł ksią-
żę Sew. Czetwertyński wygłosił wy-
czerpujące przemówienie o położe-
niu gospodarczem Polski. Mówca
poruszył tematy, związane z ciężkim
kryzysem, jaki przechodzi nasz kraj.
Mówił o sprawach budżetowych,
kłopotach rolnictwa i innych gałęzi

p. Warski i proi. Komarnicki. Prze-

wodniczył red. St. Kodźaro ns: ы Е
Nasiępne zebranie Kiubu Naro- |njedopuszczenie za wszelką cenę do|

dowego odbyło się w tejże sali o go-

dzinie 5 i pół wiecz.
Poseł ks. Czetwertyński wygłosił

relerat o nowych formach ustrojo-

wych 1 ich użyteczności węPolsce.

| Referent przeprowadził tezę o Ко-

|nieczności dopuszczenia narodu

| udziału w rządzeniu samym sobą

(i opowiedział się przeciw zbytniemu

do

gospodarki narodowej i na tle go-|uleganiu nowym prądom, mającym
spodarczem.odmalował system poli-| jedynie
tyczny, panujący w państwie

Natłoczona sala żywe:ni oklaska-| osób.
mi przyjmowała wywody posła Cze-
twertyńskiego.

Krótkie przemówienia wygłosili

przemijające znaczenie.

W dyskusji zabrało głos kilka

Przewodniczył zebraniu p. Z. Fe-

dorowicz.

 

JAKA DZis BĘDZIE POGODA?
Rankiem mglisto.

dżdża. W, ciągu dnia chmuiio i roz-
pogodzenia; odwilż. Umiarkowane
wiatry północno - zachoduie i za-
chodme.

DYŻURY APTEK.
Dzić w mocy dyżurują następujące

apteki:
Augustowskicgo — ul. Mickiewicza

Nr. 10 (telef. 9-48); Jurkowskiej : Romec-
kiego — ui. Wileńska Nr. 8; Rodowicza —
ul. Ostrobramska Nr. 4 i Sapożnikowa —
ul. Zawalna Nr, 41 (telef. 7-99) oraz wszyst-
kie » przedmieściach, prócz Śnipiszek.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Kokowania z „Tommakiem“.

Dowiadujemy się, że już w najbliższy
wtorek wznowione zostaaą pertrak-
tacje między zarządem n::asta a To-
warzystwerń Miejskich Kom. Auto-
busowych. Z ramienia ,Fommaka'"
wystąpi delegacja z dyr. Jankow-
skim na czele. Trzeba podkreślić,
iż największą trudnością w rokowa-
niach jest kwestja ustalenia wyso-
kości kaucji jaką miasto ma otrzy-
mać od przedsiębiorstwa.

SPRAWY SANITARNE.
— Lustracja sanitarna piekarń.

W ostatnich dniach przeprowadzono
lustracje sanitarne w piekarniach
wileńskich.  Zlustrowanó przeszło
100 piekarń. WĄ wyniku lustracyj
stwierdzono, iż właściciele zakładów
podnieśli znacznie poziom sanitarny
piekarń oraz podporządkowują się
wszelkim zarządzeniom administra-

cyjnym.
SPRAWY PODATKOWE.

— Ważne dla podatników. Wobec
błędnego niekiedy interpretowania
art. 72 ustawy o państwowym po-
datku dochodowym, należy wyjaśnić,
że odwołanie od wymiaru podatku
dochodowego może być :ozpatrywa-
ne przez Komisje Szacunkowe. Ko-
misje te bowiem w myśl wspomnia-
nego artykułu mogą obniżać podatek
jeżeli jego suma ogólna, t. j. roczna,
nie przekracza 200 zł. W wypadku,
gdyby Komisje szacunkowe nie przy-
chyliły się do prośby podatnika i nie
obniżyły mu wymierzonego podatku
może on jeszcze w terminie 8-mio
dniowym zgłaszać swój sprzeciw do
Komisyj Odwoławczych i żądać po-
nownego rozpatrzenia jcźo sprawy.

DZIŚ.
Film, o piorunułącej akeji z cyklu bohaterskich przya:

„CZERWONY
TEATR - KINO

ROZMAITOŚU
SALA MIEJSKA

Ostrobramska 5

 

EUGENIUSZ BODO... AlmaKariZulaPogorzelska
najnow-

ABAWKA“ *
w 2-ch kinach PAN I ROXY — w tych dniach.

HT TLNSĘRJS|.

polskim 55

Wyświetlany będzie jednocześnie

   

ostatni dzień
w 2-ch kinach 55

W takich wypadkach Komisje Od-

Na południu|woławcze są obowiązane do rozpa

|trywania odwołań. Mogą one uchy-
|lać orzeczenie Komisyj Szacunko-
wych. Rzecz oczywista, że każde od-

wołanie winne być odpowiednio u-

motywowane.
— Umarzanie zaległości podatku

lokalowego. Urzędy skaibowe w

Wilnie i na prowincji przystąpiły do

umarzania zaległych pouatków ©

lokali, nieopłaconych, a należnych

po dzień 31 grudnia 1951 r,i nie

przekraczających zł. 100. Umarzanie

tych podatków urzędy będą usku-

teczniały do 1 czerwca 1934 r.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Cukiernicy za podpisaniem

umowy zbiorowej. Onegdaj odbyło

„się zebranie związku cukierników.

|Omawiano na niem szeieg spraw

izawodowych. Między innemi bardzo

ożywioną dyskusję wywołała sprawa

projektu umowy zbiorowej z praco-

dawcami. Zebrani wypowiedzieli się

przedewszystkiem za podpisaniem
wspomnianej umowy, stwierdzając,

że ona jest najlepszym regulaminem,
który reguluje sprawiedliwie, za-

równo wysokość wynaśrodzeń za

pracę, jak też i normuje same wa-

runki wykonywania pracy. To też

dążeniem związku będzie jaknaj-

szybsze zawarcie tej umowy i uchwa

lenie jaknajkorzystniejszych warun-
ków dla pracowników.
— Szewcy przygotowują się do

sezonu. Organizacje, zrzeszające

szewców chałupników i rcbotników

szewckich oraz czeladników rozpo-

częły już przygotowania do zbliżają-

cego się sezonu. W tym -elu odbyło

się onegdaj w lokalu przy ul. Domi-

nikańskiej ogólne zebranie szewców

dla omówienia szeregu spraw, zwią-

zanych ze zbliżającym się sezonem.

Przedewszystkiem chodzi o ustalenie

wysokości stawek robotniczych. Or-

ganizacje zawodowe diatego teraz

dążą do ustalenia tych stawek, gdyż

nie chcą dopuścić do wybuchu straj-

ku, jak to miało miejsce zawsze nie-

mal przed początkiem każdego sezo-

nu. Strajk bowiem nietylko wyrzą-

dza krzywdę pracodawcom, lecz

również przynosi wielkie straty sa- 

 

ODEBEI

"mym pracownikom, gdyż wówczas:
|wzmaga się handel towarem zagra-

| nicznym, importowanymi do naszego

|miasta. Zebranie więc wypowiedzia-

ło się za podpisaniem umowy zbioro-

| wej gdyż nią najlepiej będzie uregu-

llować wysokość wynagrouzenia Za

Na tem zebraniu wyjaśniono je-

lszcze że dążeniem związku będzie

strajku.
SPRAWY ROBOTNICZE.

—Strajk protestu przeciwko wy-

padkom w Austrji. W związku ze

stłumieniem akcji robotniczej w Au-

strji przez czynniki rządowe, socjali-

styczne organizacje robotnicze Wil-

na postanowiły ogłosić polgodzinny

strajk na znak solidarnosci z robot-

nikami Austrji i protestu przeciw

akcji rządowej austrjackiej. Strajk

odbędzie się dziś w godzinach od 10

do 10.30 rano.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ

— £ Związku Oficerów Rezerwy.

W/ piątek dnia 23 b. m. o godz. 6 m.

30 w iokalu Koła Wileńskiego Z. O.

R. odbędzie się odczyt kol. por. rez.

inż. Giatmana p. t. Przeszkody

elektryczne na polach bitew, ich

budowa i zastosowanie w walkach”.

Preleżent zilustruje powstanie i za-

stosowanie elektryfikacji drutów kol

czastych w: wojnie pozycyjnej i ru-

chomej, oraz sposoby zwalczania.

Odczyi będzie ilustrowany  rysun-

kami, mapami oraz modelami urzą-

|dzeń. Ze względu na temat odczytu,

d | tudzież potrzebę zapoznania się każ-

dego ołicera i podchor, rez, z tą

dziedziną wiedzy wojskowej we

własnym interesie, Zarząd Koła wzy-

wa swych członków do gremjalnego

wzięcia udziału w odczycie.
ZEBRANIA I ODCZYTY.

— Odczyt p. Kazimiery Hłako-

wiczówny, laureatki nag:ody lite

rackiej Wilna, który miał sie odbyć

dziś w lokalu Związk= Literatów

(Ostrobramska 9), zostai odwołany.

Odbędzie się w przyszłym tygodniu.

SPRAWY AKADEMICKIE.

— Akcja walki z chorobami spo-

iecznemi. Akademicka Kasa Cho-

rych p'zy Bratniej Pomocy studen-

tów uniwersytetu wileńskiego po-

stanowiła zorganizować walkę z cho

robami społecznemi na terenie na-

szego miasta. Wspomniana akcja z

początku obejmie młodzież akade-

micką, później zaś będzie kontynuo-

wana w szerszem społeczeństwie.

Akcja zostanie zapoczątkowana

cyklem odczytów z dziedziny tych

chorób. Jednocześnie z tem Kasa

Chorych przystąpi do organizacji

przychodni przeciwgruźliczej. Przy-

chodnia będzie się mieściła przy Ka-

sie. Odczyty rozpoczną się w dniu 5

marca roku bież.
Akcję Kasy Chorych akademickiej

popiera Senat akademicki U. S. B.

Onegdaj w lokału Kasy Chorych

akademickiej przy ul. Wielkiej 24

odbyło się zebranie informacyjne

przedstawicieli organizacyj społecz-

nych i akademickich oraz swiata le-

karskiego. Na posiedzeniu tem oma-

wiano szereg spraw, związanych z
organizacją wspomnianej akcji,

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
— Zabiegi żydów w radjo wileń-

po Organizacje żydowskie wi-

leńskie po dłuższej przerwie obecnie
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Doroczne zebranie służby domowe].
Wczoraj wieczorem w lokalu przy

zaułku Kazimierzowskim 3 odbyło
się doroczne walne zgroiaadzenie
członkiń Chrześcijańskieg» Związku
Zawodowego Żeńskiej Służby Do-

| mowej im. św. Zyty. Obradom prze-
|wodniczył patron związku ks. dyr.
Aleksander Mościcki.

Zebranie rozpoczął śpiew religij-
lny, poczem ks. Mościcki wygłosił

| dłuższe przemówienie, w kiórem po-

| dziękował zarówno ustępt.jącemu za-

„rządowi jak i członkinicmn związku

lza wydatną współpracę i bezintere-

sowne, pełne poświęceń współdzia-

łanie we wszelkich poczynaniach
Jedynie dzięki wspóizym wysił-

kom zuołano przeprowsdzić grun-

towny remont kamienicy związko-

wej i przez to ocalić dom od nie-

chybnej ruiny. Obecnie dom ten
służy za schronisko dla szerokich

rzesz miezamożnej służby domowej.

Po odczytaniu protokółu z po-

przedniego walnego zgromadzenia,
p. prezeska Zuzanna  Grohmann
przedstawiła zebranym sprawozda-

nie ustępującego zarządu z cało-

kształtu działalności w roku ze-

szłym. Sprawozdanie io chlubnie

świadczy o całej działalności związ-

ku, który w r. 1933 prowadził nie-

zmiernie ożywioną działainość i, co

główniejsze, we wszystkich kierun-

kach. Tak więc obok bardzo oży-

wionej działalności organizacyjnej

prowadzona była intensywna praca

ireligijna, oświatowa i kulturalna.

(Związek posiada kółko dramatycz-

"ne, ktore co pewien czas daje przed-

jstawienia przeznaczone głownie dla

j warstw pracujących, urządza różne

|widowiska i obchody rocziic histo-

|rycznych i t. d. Słowem, wszelkiemi
|siłami stara się podnieść poziom

oświaty i kultury u swoich członkiń

i ludzi pracy, czyniąc to w nadzwy-
czaj przystępnej formie.

Najgłówniejszą pracą związku jest
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znowu wszczęły starania w xierunku

zaprowadzenia audycyj radjowych w

języku żydowskim. Śtarania żydów

wileńskich popierają organizacje ży-

„dowskie z Warszawy i innych miast
"Rzeczypospolitej.

TeatrSi muzyka.
— Teatr Miejski Pohulanka. Dziś o

godz. 8 wiecz. Teatr Pohulanka daje po ce-
„nach propagandowych komedję W. Hasen-
clevera p. t. „Pan z towarzystwa”.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Pieniądz to nie
wszystko”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś, z

powodu próby generalnej z jutrzejszej „re-
mjery — przedstawienie zawieszone.

— Jutrzejsza premjera „Dzidzi“ w „Lu-
tni*. Jutrc wchodzi na repertuar pełna po-
gody i słońca wytworna operetka Stolza
„Dzidzi* z Romanowską, Halmirską, Dem-
bowskim, Szczawińskim i  Wyrwicz-Wi-

chrowskóm w rolach głównych. Zespół ba-
letowy pod kierownictwem J. Ciesielskiego
wykona efektowny taniec łyżwiarski. Nowe

dekoracje: pensjonatu sportowego w Da-
vos i wagonu kolejowego wykcnały pra-
cownie teatralne. Reżyserję prowadził M.
Tatrzański Zniżki ważne.

POLSKIE RADJO WILNO.
Poniedziałek, dnia 19 lutego 1934 r.
1.00: Czas. Muzyka. 11.50: Marsze (pły-

ty). 11.57: Czas. 12.05: Muzyka popularna
(płyty). 12.30: Kom. meteor. 12.33: Muzyka
przyjemna (płyty). 15.15: Pogadanka łowiec- 

 

 

podniesienie bytu służby. W tym
celu roztacza się opiekę nad czlon-'
kiniami, opiekuje się nimi, pomaga
się i zaiatwia się wszelkie sprawy.
W ciągu roku zarząd załatwił 48
spraw dla członkiń w różnych urzę-
dach, instytucjach i  d W utrzy-
mywanem przez związek schronisku,
mieszkało 155 osób. Istniejące przy
związku biuro pośrednictwa pracy,

skierowało 113 osób na zajęcia.|

Opieki lekarskiej  udzie/ono 157|

członkiniom. Dla chorych i starych

członkiń wydawane byty obiady.

W ciągu roku wydano ponad 900
obiadów. Pozatem w okiesie spra-
wozdawczym w schronisku przeby-
wało 27 dziewcząt, nie należących
do związku.

Jak widzimy z powyższego, dzia-
łalność była wszechstronna 1 bardzo

pożyteczna. W zrozumiemu tego
żeńska służba domowa gainie się

do szeregów tej organizacji. Ogólna

liczba członkiń wynosi ponad 450
osób. W ciągu roku zeszłego przy-
były 72 członkinie.

Komisja rewizyjna zaakcepto-|
wałą sprawozdanie. Zebranie rów-
nież. Przystąpiono więc do wyboru

nowego zarządu. WI skład jego we-

szły: pp. Zuzanna Grohmanu — jako
prezeska i Tekla Wojtowiczowna —
jako sekretarka, oraz członkinie:
Felicja Wiszniewska, Heiena Bor-
kowska, Marja Żurawska,  Zofja

Szwabówna i Helena Stachowska.

Na zastępczynie powoiano: Emilję
Uniechowską, Emilję Wentównę i
Helenę Tomkiewiczównę.

Do Komisji Rewizyjnej weszły:

pp.: Kondracka, Karolina Szyłejko
i Zołja Biwojn.

Po wolnych wnioskach, uczczono
pamięć zmarłych członkiń przez
odmówienie modlitwy. Obrady za-
kończyło odśpiewanie hymnu „My
chcemy Boga'. m, r. S.  
ka. 15.40: Koncert dla młodzieży (płyty. Mu-
zyka węgierska. 16.20: Wspłczesne pieśni
polskie w wyk. Zofji Wyleżyńskiej (sopran),
przy fortepianie Stanisław Węsławski. 16.40:
Francuski. 16.55: Koncert. 18.00: „Jak się
robi cukier" — odczyt. 18.20: Audycja żoł-
nierska. _ 18.45: Słynne pieśniarki (płyty).
19.15: Odc. pow. 19.25: Odczyt aktualny.
19.40: Kom. sportowy. 20.02: Koncert. 21.00:
„Nasze sukcesy łyżwiarskie" — felj. 22.00:
Koncert rewellersów kobiecych. 22.35: Mu-
zyka taneczna. 23.00: Kom. meteor.

jpism filmowych ogłosiło

—

łomitet Kolejowy L. 6. P. P.
w świetle swego preliminarza
budżetowego na rok bieżący.

Niedawno zatwierdzony przez
władze Naczelne L.O.P.P. w War-
szawie preliminarz budżetowy przed
stawia się pomimo czasów kryzyso-
wych w skali mało zmienionej. Jest
cn, jak zresztą wszystkie poprzednie,
całkowicie realny, bo opiera się na
stałych członkach opłacających pię-
dziesięcio grošzowe składki. Przy-
chód stąd uzyskany wynosi w prze>
widywaniu 68 tysięcy zł., cały zaś
budżet zamyka się sumą 75.700 zł.
Połowę tych pieniędzy Komitet wi-
nien przekazać do Warszawy, do-
piero resztę może rozchodować na
potrzeby bliższe.  Temi zaś są w
pierwszym rzędzie rozbudową  lot-
nisk, na co przewidziano kwotę
4.000 zi., wyekwipowanie drużyn ra-
towniczych Obrony Przeciwgazowej
w odpowiedni sprzęt co pociągnie
wydatek w kwocie 3.700 zł.

Ważną pozycją rozchodową jest
sprawa przygotowywania pomiesz-
czeń uszczelnionych, w ważniejszych
przynajmniej punktach kolejowych,
jak Białystok, Wołkowysk, Barano-
wicze co pociągnie za sobą około
3.000 zł.

Na sport lotniczy który jak wia-
domo ćwiczy przyszłych lotników,
wyasygnowaną będzie suma 2.500 zł.
na dalszy rozwój zapocząlkowanego
niedawno ma nąszym terenie szy-
bownictwa.

la Stacji aerologicznej przy Zakła
„dzie Meteorologii w Wilnie, zajmu-
jącej się pomiarami prądów górnych,
przewidziano subsydjum w kwocie
1.000 zł.

REECEPTYEKKTERETTESIEWYPEDEK

NAJLEPSZE FILMY у
NAJWIĘKSZYCH GWIAZD.
Jedno z czołowych iondyńskich

niedawno
konkurs na najlepsze fikuy najwięk-
szych gwiazd. Śzło o wykazanie,
jaki НЫа nagrywany przez daną
gwiazdę był w jej karjerze najlepszy!
Wyniki konkursu choć spodziewane,
niemniej były rewelacyjne. Za naj-
lepszy film Marleny uznano „,Ma-
rokko”, Grety Garbo -— „Mata-
Hari', Brygidy Helm — „Hrabina
Monte-Christo”. Zwłaszcza temu
ostatniemu filmowi poświęca się na
łamach prasy zagranicznej sporo
miejsca. Jak się dowiadujemy, w
;żadnym z dotychczas nakręconych

WYPADKI.
— Spłoszone konie. Na ul. M. Pohu-

lanka konie wojskowe spłoszyły się i unio-
sły sanie, które następnie wywróciły się.
Woźnica plut. 1 p. p. Leg., Jan Błażejczyk,
odniósł ciężkie pokalęczenia. Skierowano
go do szpitala wojskowego.

Krwawa bójka, Na ul. Sofjaniki
między kilku osobnikami wynikła krwawa
bójka, podczas której poraniony został cięż-
ko J. Ozorkow (Sofjaniki 2j. Ozarkowa
skierowano do szpitala. Trzech sprawców
bójki zatrzymano.

— Kradzieże. W ciągu dnia wczoraj-
szego na terenie Wilna popełniono 4 dro-
o kradzieże, z czego jedną policja ujaw-
niła.

‚ — Skutki ślizgawicy. Wiczoraj na tere-
nie miasta zanotowano kilka wypadków
pokaleczenia i złamania nóg z powodu
ślizgawicy. — Dozorcy otrzymali zarządze-
nie posypywania chodników piaskiem.

i

 

Na wszystkie seanse: Parter 54 gr, — Balkon 35 gr.
lód rieustr=sronego pogromeyzbrodni rzy—p. t.:

DJABEŁ"
Oraz najnowsze dodatki dźwiekowe.

NA
SCENIE:

ы T TARO ORGA

PAN“

 

«PRZYJACIEL z LIDY» w"I akcie
W Soboty I Niedziele bezpłatny DANCING.

REWELACJA
POLSKIEGO 1

 

i „ROXVY-
cieszący się nieslabnącem powodzeniem przebój produkcji „SOWKINO' w Moskwie

MAŁ WY GIN (Oriy na Uwiezi)

Hallo młodzieży. Dla was dozwolony. korzystajciezokazji

 

słynnej wytwórni
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„HRABINA M

Już jutro największy sukces na całym świecie—

ulubieniec publiczności— słynny pieśniarz Paryża

„Piekny
Film mówiony i śpiewany w języku fra

Dziś dawno cezekiwana premjera! Najnowszy | największy sukces
Wielki Film Wielkiej Artystki.franeusiiej „Osso*,

 

„Metropolis“ — „Alrauaė“
były wstępem de stwerzenia najnowszego dzieła filmowege p. t:

ONTE - CHRISTO"
z Brygida Helm

Dziś estatni dzień: MARLENA DIETRICH w filmie filmów „PIEŚŃ NAD PIEŚNIAMI".

|jest świat”
 

Olśniewająca wystawa! Kapilalna gra! Cudowne melodjel Nedprogram tylko akiualja Pata, Seanse: 4, 6, 8 1 10.20 w.

   

» "Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,
  

TIM MAC
arcywesola komedja |

 

   

w pełnej czaru | sentymentu, mrsującej humorem
i rikanterją śpiewno-.

przez znakomitą artystką Brygidę
Helm filmów talent jej nie okazał
się w lak rozmiernej skali,

Kiedy? Jak długo jeszcze? —
zewsząd słychać pytania z niecier-
pliwością wypowiadane przez rzesze
oczekujących premiery znakomitego
filmu francuskiego p. t. „Hrabina
Montie-Christo"“ z Brygidą Helm w
roli tytułowej. Tyle o tym filmie
przyszło rewelacyjnych wiadomości
z zagranicy, że każdy łaknie ujrzeć
to arcydzieło filmowe. Już dziś,
w dzień premjery, zaciekawienie
„Hrabiną Monte-Christo'* jest ol-
brzymie.

Film „Hrabina Monte - Christo“
ukaže się już dziś na ekranie kina
„Casino“.

 DZIŚ:

w roli głównej piękny

COY
1 porywalą:

PRZEZORNY ojciec i mąż zapisuje się na kia ka

Chrześcijańskiego Banku Spółdzielczego
na Antokolu, z siedzibą ZAMKOWA 18 й

, póki żyje i pracuje stale korzysta z kredytu, umierając pozo-
stawia rodzinie 2400 zł. i więcej, zapomogi, pałne

przez Bank niezwłocznie,

Pytanie.

Wizytator szkolny: Za-
dawałem wam wie. y-
teń. A tersz wolno wam
zapytsć mnie, o €e chce-
cie. No, ty mały, o co
chcesz meie Zapyteč?
— Kiedy pan wizytator

sobie pojedzi-?

 

 

wilny,

EKRANU
934 r.

AOI

JEDNOCZEŚNIE

887/33

OBWIESZCZENIE M. spr. 1867/33
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział I cy

obwieszcza,
października 1933 roku postanowił: ogłosć
Wulfa Fejgelmana za upadłego w handlu
i kuratorem masy upadłościowej wyznaczyć
adwokata Atanazego Tymińskiego, zamiesz-
kującego w Widzach.
Wskutek powyższego wszyscy wierzyciele

i dłużnicy upadłego w handlu Wu'fa Fej-
gelmana obowiązani są w terminie 4-0
miesięcznym od daty wydrukowania niniej-
szego obwieszczenia w Dodatku do Dzien-

płatności ich nie nastąpiły. — Spr. Ne. 2—

 
 

że decyzją z dnia 11

nych v

Laskaw
nixa Wi

Rządcy-administratora
posady poszukują od zaraz lub I Kwietnia rb.
na skromnych warunkach Odpowiednie wy-
kształcenie | długoletnia praktyka w kultura-

pzemysłowionych majątkach. Chlubne
świadectwa | referencje

e zgłoszenia do Asmnistraeji „Dzien-
leńskiego" dla S. S 46—

 

z wygo-
dami 

St. Sekretarz
(podpis piecrytelny!,  
 

TI

— „МВ wilay,
grudnia 1933

kiego,

muzyczne) kreneji  
OBWIESICZENE M. tr 1-393 |
Sąd Okręgowy w Wilnie, wydział I cy-

obwieszcza,

firmę „Kantor Wymiany Noach Trocki i S-ka"
spółka firmowa w osobach Noacha Troc-

Lejby Wajnsztejna i Szeftela Gur-
wicza za upadłą w handlu i kuratorem
masy upadłościowej wyznaczyć adwokata

Wskutek powyższego Wszyscy wierzy-
ciele i dłużnicy upadłej firmy obowiązani
są w terminie 4-miesięcznym od daty wy-
drukowania niniejszego obwieszczenia w
Dodstku do Dziennika Ulrzędowego Min.
Spraw. donieść Sądowi Okręgowemu w Wil-
nie o swoich pretensjach do upadłej firmy

| rzyniec,
na lewo

że decyzją z dnia 22
roku postanowił: ogłosić

Poszukuję 
 

do odnajęciaJagiellońska8. Informzeje u dozorcy

M. BRZEZINA
przyjmuje.

Przeprowadziła się Zwie

ul. Grodzka 27. W.Z.3090

AKUSZERKA

Smi atowska

| tamže gabinet kosmetycz

4-ch pokoi z kuchnią od
1-go marca.

) ПБШЩ mieszkadia
po 65 zł. ....dwaskiepy  

nika Urzędowego Min. Spraw. donieść Są| wwa
dowi Okręgowemu w Wilnie o swoich pre- f|]  AKUSZERKI a LAS zy:
tensjach do upadłego i 0 naležnošciach,, +—————| įgodami do  odnajęcia.
które im przypadają, chociażby terminy AKUSZERKA ul. Pańska 23, wejście z

Montwiłłowskiego w pod
wórzu, od godz. 11 do 5.

448—2

POKÓJ
umeblowany do wynaję-
cia. Tatarska 17, m. 3.

3-2
Tomasza Zana
Gedyminowską,

Dla uczni mieszkanie z
utrzymaniem, stołowanie
zdrowe— cena umiarko-

 

e Kalwaryjska 12

przeprowadziła się AE s:
na ul. Orzeszkowej 3—12

(róg Mickiewicza) Kupno

Sprzedaż
Józefa Gordona, zamieszkującego w Wil-| pasasi saera
nie, przy ulicy Zamkowej 20. =nw ZE ! 323 |Kiełbasa wiejska, kl.

2.40, oraz wędliny p. Fie-
dorowiczowej, po cenach

į Mieszkania ii Mi ZA
oleca „Czerwiński,

М i 3pokoje | ileńska 42  (vis-hd-vis

 

Pianina i iortepiany, no-
we i używane (okazyjne)

mieszkania z

Zgłoszenia  i o należnościach, które im przypadają,| inistracii jen-| Szydmajer, Blūth:
chociežby terminy płatności ich nie nastą.| śle  Wiledskijgo" pod Becker.Mūnibach i inne,
iły. Nr. spr. Z—759/33. | „Centrum”. | о800 а; „Dogodzatwa”Piły. P / " Śr.| runki. Kupno, sprzedażi

„St. Sekretarz | ; d wynajęcie, Niemiecka 22,
(podpis nieczytelny). EGGGGÓG6|m. 19 (front).
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