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w niedziełe od 12 do 13-ej.

„Dziennik Wileński"
     

Ustąpienie. p. Starzyńskiego.
WARSZAWIA (Pat). Wobec ш- chylając się do podania, zwolnił min.

narodowej, to jest okresu subskrypcji a jednocześnie minister skarbu mia-
i okresu wpłat 6 rat, które stano- nował komisarzem pożyczki naro-
wią ogółem 86 proc. całkowitej su- dowej p. Anatola Minkowskiego,
my subskrypcji, komisarz generalny prezesa unji związków zawodowych
pożyczki narodowej min. Starzyński pracowników umysłowych i prezesa
wniósł do p. ministra skarbu prośbę ogólnego polskiego komitetu pra-
o zwolnienie go z tego stanowiska. cowniczego pożyczki narodowej.
W dniu 9 bm. minister skarbu, przy- |

Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 de 16 i od
20 do 24-ej. Administracia czynna w dni powszednie ed 9 do 20-ej,

hodzi codziennie.

 

kończenią dwóch etapów pożyczki Starzyńskiego z tego stanowiska,|

 

  
  
  

   

   

Twierdzi Benito Mussolini.
WIEDEŃ (Pat). „Der Tag“ za-

mieszcza rozmowę dziennikarza a- odpowiedział:
merykańskiego Knickerbockera z!

1 hoietniodniem uciechy wileńskiej „kaczki dziennikarskiej”.
 

Pokój zapewniony na 10 lat.

Na pytanie o Austrji, Mussolini

Państwowa niepodległość Austrji

zagranicą 8 zł.

KAPELUSZEI
E Mi

magazyn PRZENIESIONO

MICKIEWICZA 1,

W, kowieńskim dzienniku „Ry-
tas“ nr. 51 z 3 b, m, dr. Pakalniszkis
ogłasza uwagi tej treści:

Prasa niemiecka nie przestaje pisać

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6 łamowe) 35 gr., za
tekstem (10 łamowe) po 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 2$ proc. drożej. Terminy

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmienłane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

pe Z3 gr. Ogłoszenia

  

CZAPKI
ESZKOWSKI

 

Polityka nad Bałtykiem
i stosunki polsko-litewskie.

rzędowa i nieurzędowa stanowczo potępiły

| maniiestację, spowodowaną przez osoby
nieodpowiedzialue, a zakończoną chuligań-

jskiem wybijaniem szyb niewinnych ludziMussolinim, „musi być utrzymana, Rząd austrjac-

| Sądzę, że pokój zapewniony jest

Na pytanie dziennikarza o możli- ki nie upadł i nie upadnie. Niemcy
wošciach utrzymania pokoju w Eu- |zajęły, nasze zapatrywanie w tejj
ropie, Mussolini oświadczył: |sprawie. Znane też są wspólne po-|

giądy wszystkich wielkich mocarstw.

o antypolskich zajściach w Kownie. Niem-| Rząd litewski z okazji święia narodowego

cy z jednej strony, wyolbrzymiającwypadki! anuiował kary administracyjne, nalożone na

kowieńskie, podburzają polską epinję pub-|nauczycieli Polaków, przyczyniając się w
liczną przeciwko Litwinom, z drugiej zaś| tem sposób do uspokojenia nastrojów w sto-

przypominając Litwie Wilno, podniecają u-|sunku do obywateli Litwy mówiących poPoglądy te orzekają, że Austrja jest

na zebraniach.
W pierwszej sprawie pos. Stach-

nika zabrai głos pos.
(K. MN) i wskazał, że 12 zarzutów

W sobotę odbyło się posiedze-
nie sejmowej komisji regulaminowej
i nietysalaości poselskiej, na kto
rym rozpatrywano kilkanaście wnio-
sków © wydanie posłów sądom.
Przeważna częsć tych wniosków od-
nosiła się do spiaw z oskarżenia
prywatnego i te uchwalono jedno=
myślaie.

Trzy sprawy posłów Stachnika,
Piróga i Krzciuka, wszystkich ze
Stronnictwa Ludowego miały zwią
zek z rozruchami chłopssiemi —
które rozegrały się w lecie w Mało-
polsce Środkowej. Prokuratorzy wy-
toczyli posiom szereg zarzutów na
temat tych zajść lub ich omawiania

 
pos. Stachaika mają wybiinie cha-
raster waiki politycznej a nie wy-
miaiu sprawiedliwości. Do tego po-
glądu przyłączyii się przedstawiciele
.naych kiubów opozycyjnych, |

Przy rozpatrywaniu awuch dal-
szych spraw pizemawiał w tym
samym auchu posei Rataj (K. L.)
Przedsiawiciele opozycji we wszyst-
kich trzech sprawach głosoweli prze-
<iw wydaniu. Wnioski u-hwaiono
głosami BB.

Zjazd Związku Dziennikarzy Poiskich.
WARSZAWA (Pat). W. ciągu ubezpieczeniu społęcznem dla dzien-

nikarzy.
 

Klubu

Nowy proces polityczny 3 posłów St. Ludowego couajmniej na 10 lat. Podpisanie pol-

| zanego paktem, jak i Polska,

 

sko-niemieckiego pakiu o nieagresji

korytarza niepokoiła Europę i kryła

Sprawa ta jest cbecnie conajmniej rowane.

żemy pakt ten uważać za szczery.|! Anschlussowi.
Obie strony będą się go trzymały.|
Kitler uważa się za tak samo zwią- że wierzy w to,

państwem niezawisłem i żemusipo- | zcia litewskie przeciwko Polsce, Celem

| posiada wielkie znaczenie. Kwestja zostać niezawisłą, oraz że żadne
próby innego państwa narażenia

St. Suroński w sobie poważne niebezpieczeństwo. niepodległości Austrji nie będą tole-
Większość ludności au-

przytoczonych w żądaniu wydania ną 10 lat załatwiona. Sądzę, że mo- strjackiej jest stanowczo przeciwna

W końcu Mussolini oświadcza,| ‚
iz Hitler dotrzyma pieństwa kowieńskie sami Litwini i po-

co swych zobowiązań, Zapewnienia po- ważna prasa polska, co jedynie uwydatniło

tego podburzania jest przeszkadzanie  ja-

kiemukolwiek porozumieniu polsko - litew-

skiemu. Porozumienie takie jest -bowiem
niekorzystne, a nawet wprost szkodliwe

'&а polityki niemieckiej w Europie Wschod
niej.

| Całkiem inaczej ocenili rzekome okro-

 
joznacza, że nie będzie wojny o ko- kojowe Hitlera — zdaniem Mussoli- | właściwe intencje... troski niemieckiej,
rytarz $dański, niego — są szczere.

W przededniu no
 

GŁÓWNE FIGURY iм аЕНОа |; KLEJNOTY STAWISKIEGO.
„WCIĄZ AU. !

į Społeczeństwo litewskie oraz prasa u-

 

owych sensacyj
w aferze Stawiskiego.

SPRAWA FUNDUSZÓW REKLA-

połskku. Wspomniane zajścia oburzyły po-
ważniejszą część społeczeństwa litewskiegó

również z tego względu, iż nie była ona

pewna, czy podobne dziąłania nie są spo-
wodowane przez podżegaczy -postronnych,

że strony jakichkolwiek agentów obcych.
Myśl taka niejednokrotnie nasuwała się

przeciętnemu obywatelowi również z tego

powodu, że przypominając o iaktach z prze-

szłości, nie móg. on znałeźć podobnych nie-

kulturalnych wybryków tłumu, skierowa-
nych przeciwko obywatelom innych państw,
czy też obywatelom inaczej mówiącym, np.

przeciwko Niemcom, którzy niejednokrotnie

bodaj dali okazję do tego, by społeczeństwo
litewskie było z nich niezadowolene.

W Polsce glos pisma endeckiego A.B.C.

świadczy, że prowadzona przez prasę nie-

miecką w ostatnich czasach systematyczna

„akcja podszczuwania przeciwko Litwinom,

'nie osiągnęła swego celu, podobnie jak na

Litwie.

Wznowienie sprawy związku państw

 
1

 Sejmie obradowat doroczny walny

į

dnia dzisiejszego w lokalu
Sprawozdawców Parlamentarnych w

zjazd Związku Dziennikarzy Rzeczy-
pospolitej Polskiej przy udziale po-
nad 60 delegatów, reprezentujących
wszystkie prowincjonalne ośrodki
nežais "A R

Na zakończenie dokonano wy-
boru władz Związku Dziennikarzy
Rzeczypospolitej Polskiej na okres
dwuletni.
Mieczysława  Ścieżyńskiego,
prezesami pp. Wyłolda Giełżyńskie-

Frezesem wybrano p.
wice-

vo

{

) PABYŻ (Pat). Wśród klejnotów
PARYZ wat). Od 10 tygodni trwa Stawiskiego, zasekwestrowanych

już napręzona sytuacja wewnętrzna wczoraj w lombardzie w Orleanie,
we rraucji, wywciana przez skandel znajduje się m. in. piękna minjatura,
Diawiskiego. irzeba byio aż tak
diugiego okresu czasu, aby komi- i cesarzową Eugeunję w iormie bro- |Śl

 

nist.
wyobrażająca cesarza Napoleona ii | buzał republiki polecii

MOWYCH METRO.

PARYŻ (Pat). Z inicjatywy mi-
ra sprawiedliwości Cherona try-

rozpocząć
two w sprawie funduszów re-

$arz bony jednym zamachem wykryi yy, otoczonej 19-tu -wspaniałemi! klamowych paryskiego Meiro.
žo iHieronima Wierzyńskiego.
wydziału wykonawczego. wybrano:

dr. Antoniego Beauprć, Wiadysława
Bestermana, Władysława  Dunin-
Wąsowicza, Natana Szwalbego i Sta-

Zjazd otworzył wiceprezes Gro-
'stern, poczem powołano prezydjum

| w składzie prezesa Ścieżyńskiego,
jako przewodniczącego oraz redak-
tora Cepnika (Lwów) i Chełmirskie-
go (Kraków) jako asesorów. Po
przyjęciu sprawozdania ustępującego
zarządu i udzielenia mu absolu-
torjum, wysłuchano dwóch refera-
tów — radcy Baltarskiego z lzby |brad, które przeciągnęły się do póź-
Ubezpieczeń Społecznych oraz re-|nego wieczoru, przyjęto szereg re-
daktora Weinstocka ze Lwowa o zolucyj.

gatów syndykatów dziennikarzy pro-|
wincjonalnych.  Pozatem wybrano,
główną komisję rewizyjną i sąd!
dziennikarski. Na zakończenie o- i

 

|

Jaką pensję otrzymywać będą
zarządcy sądowi „Żyrardowa”?

Wydział handlowy Sądu Okręgo- wać będą pensję miesięczną od 3 do
wego w Warszawie, wobec miano- |4 tys. zł.
wania zarządców przymusowych dla| Zarząd sądowy „Żyrardowa” u-
Zakładów Żyrardowskich, dlaktó- prawniony jest do wykonywania
rych ustanowiono sekwestr sądowy, |wszystkich czynności zwykłego za-

_ wyznaczyć ma w najbliższych dniach |rządu spółki akcyjnej po za sesją i
wynagrodzenia kierowników  sek- |obciążaniem majątku nieruchomego.
westru. Jak przewidują, ze względu|Zarządcy składać będą sprawozda-
ma ogrom obłożonego sekwestrem nia wydziałowi handlowemu Sądu
majątku, zarządcy sądowi otrzymy- Okręgowego. (PID).

Proces terrorysty ukraińskiego,
LWÓW, (Pat). Wi sobotę w dru- konfidenta.

im dniu procesu przeciwko tero-| Po naradzie przysięgli wydali

 
|zosiają w ukryciu główne iigury,
„Nad ich cdszukaniem pracuje usił-

poszukiwane alony czeków Sta- brylantami.
wiskiego, itlejnocy 1 wydostał taje-|  Wszczęto dochodzenia, w jakich
maieę od tych obrońców bandy, któ- ckolicznościach Stawiski doszedł do
„rzy ме zaoiałi rzucić się wnurty posiadania tego klejnotu.
oe«wany. Ale pomuno io wmieszani|

Luraaa nie zostali dotychczas prze-|
Siucuami, — W taki sposób charak-
teryzuje jednó z pism desc |

USŁUGACH STAWISKIEGO.
PARYŻ (Pat).

wydał rozkaz aresztowania

POZOSTANĄ W WIĘZIENIU.

PARYŻ (Pat) Sąd wyższej in-
| stancji w Pau odrzucił prosbę oskar-
|żonych w aierze Stawiskiego dzien-nisiawa Zalewskiego, oraz 16 dele-w aterę byli minisiwowie Dalimier i NAWET BOKSERZY BYLI NA|nikarzy Dariusa i Dubarry w spra-
| wie prowizorycznego wypuszczenia

Sędzia śledczy ich na wolną stopę. Obaj oskarżeni *' + ia przewiezieni zostali do więzienią w Die usunie, Z tego względu należy sądzić, iż
twieraząc, że wyswieilenie aiery zak który był jednym z przy-" Bayonne.
traiią na trudności i że zatrzymani
dotychczas w więzieniu wspolnicy
Siawiskiego są zaledwie pionkami
na szachownicy, bowiem nadal po-

bocznych ludzi Stawiskiego,

nie paryski sędzia śledczy Ordon-
neau, który, po dokonaniu wczoraj| BARCELONA (Pat). W Hiszpanii
aresztowania boksera Niemena; na-|proklamowany jest strajk generalny,
kazał przeprowadzić szereg nowych |który rozpocząć się ma o północy i
rewizyj, kierując się notatkami, zna- ogarnąć cały kraj. Władze przed-
lezionemi u wspomnianego boksera, sięwzięły szereg środków celem za-
jak również w zapiskach, wykrytych|
w mieszkaniu kinematogralisty Min-|
geona. Według zapewnień prasy
najbliższe dni mają przynieść kilka
nowych sensacyj, a liczba areszto-
wanych w aierze Stawiskiego prze-
kroczyć ma 30 osób. Obrońcy oskar-
żonych, a w szczególności adwokat
dyrektora Tissiera złożyli protest
przeciwko przeniesieniu dochodze-
nia z Bayonne do Paryża.

MOSKWIA (Pat).
rozbitków „Czeluskina” stale zmie-
nia swe położenie, posuwając się na
zachód. Lotnik Lapidewski, który
kilka dni temu szczęśliwie dotarł do
obozowiska, usiłował po raz drugi

i
i

 

Losy czeluskinowców wciąż
pod znakiem zapytania.

Obozowisko nakże musiał zawrócić z połowy

WAŻYŁ SO K INTITIISET TNS

Zapowiedž strajku generalnego
w Hiszpanji.

bałtyckich, a zwiaszcza ewentuaine pozy-
tywne rozważanie tego problemu, mogłoby,

jak się zdaje, oddziałać na odprężenie sto-

sunków między Litwą a Polską. W obec-
nych warunkach błok trzech państw bał-

| tyekich, pragnąc stać się siła rea.ną ma for

rum międzynarodowem, grawitować będzie

naturalnie nie tylko w kierunku Finlandji i

Skandynawii, lecz również w kierunku Pol-
ski, Porozumienie z Niemcami i to tylko na
10 lat bynajmniej nie mogło zniszczyć w

Polsce zainteresowania losem bliskich

państw bałtyckich. Od odegrywania roli w

ewentualnym związku bałtyckim Polska się

Polska będzie się odnosić do kompromisu

przychylnie.

Sytuacja państw bałtyckich rie pozwa-

la im na utrzymywanie złych stosunków z
którymkolwiek z wielkich sąsiadów. Blok
państw bałtyckich z udziałem Polski nie

byłby skierowany przeciwko  któremukol-
wiek z sąsiadów. Polityczne zaś znaczenie

bezpieczenia ludności dostawy wo: | takiego bloku byłoby wielkie nietylko dla
dy, gazu i elektryczności, Rząd
ogłosił, iż strajk będzie traktowany,
jako akcja nielegalna.

drogi. Władze przygotowują w naj-
bliższym czasie ekspedycję ratun-
kową z udziałem lotnika Wodopja-
nowa, który zamierza wystartować z
Chaborowska.

małych państw bałtyckich, lecz również dla
Polski,

Natomiast w interesie Polski byłoby
usunięcie tych przeszkód, któreby mogły

stanąć na drodze mniejszemu i większemu

blokowi państw bałtyckich. Trudno sądzić,
aby nie można było znaleźć, wzorem kom-
promisów z czasów ostatnich, kompromisu

również pomiędzy Polską a Litwą. Kompro-

mis taki wytworzyłby w Europie Wschod-
niej nową, korzystną dla obu krajów sytua-

cję polityczną.

Jest to jeden tylko z licznych
obecnie głosów, świadczących o oży-
wieniu ruchu politycznego nad Bał-
itykiem.

ryście ukraińskiemu Nyczowi zabrał|orzeczenie potwierdzające 11 giosa-
głos prokurator Prachtel-Morawiań-
ski, który popierał tezę oskarżenia,
iż Nycz, członek O. U. N., przystę-
pując do wykonania zamachu mor-
derczego na aspiranta policji Cie-
sielczuka, działał z całą premedy-
tacją.

Z wywodami prokuratora pole-
 mizował obrońca oskarżonego adw.
Dawydiak, który twierdził, że oskar-
żony działał pod wpływem silnego
wzruszenia.

| Następnie przewodniczący udzie-
lit głosu oskarżonemu. Oskarżony
podtrzymywał, że zamachu dokonał
wskutek obrazy ze strony: Ciesiel-

mi pytanie w kierunku usiłowania
morderstwa, poczem 7 głosami za-
przeczyli drugiemu pytaniu w kie-
runku działania pod wpływem sil-
nego wzruszenia,

Trybunał ogłosił wyrok skazu-
jący Nycza za przynależność do
OUN i za usiłowanie zabójstwa na
łączną karę 10 lat więzienia,

Jak wiadomo, sąd najwyższy
przekazał tę sprawę do ponownego
zbadania z powodu braku podczas
pierwszej rozprawy pytania posta-
wionego sędziom przysięgłym co do
działania oskarżonego pod wpływem
silnego wzruszenia. Wówczas wy-

policji Chiappem nie dała żadnych

|sługiwać w razie potrzeby. — Frot
| kałegorycznie zaprzecza temu, pod-

KONFRONTACJA CHIAPPE'GO
Z B. MINISTREM FROTEM.
PARYŻ (Pat). Konirontacja by-

iego ministra Frota z b. preiektem

sensacyjnych rezultatów. Zarówno
b. min, Frot, jak i Chiappe podtrzy-
mywali swe poprzednie zeznania.
Chiappe twierdził, że Frot starał się
zorganizować grupę ludzi, na wszyst-
ko gotowych i oddanych mu, ziožo-
nych z b. socjalistów i b. kamelotów
królewskich, którą mógłby się po-

kreślając, że myślał tylko o utwo-,

dokonać podobnej ekspedycji, jed-

Wyrok na dr. T. Stefańskiego.
Nieetyczne postępowanie lekarzy żydowskich.

Onegdaj sąd okręgowy ogłosił
wyrok w procesie dr. Tadeusza Ste-
fanowskiego, który rozpatrywano
przez szereg ostatnich dni. Mocą 0-
głoszonego wyroku, dr. Tadeusz Ste-
tanowski został skazany na łączną
karę 3 lat więzienia z pozbawieniem
praw obywatelskich i honorowych
na przeciąg lat pięciu.  Skazanemu
zaliczono areszt prewencyjny w ilo-

wykształcenie oskarżonego, pocho-
dzenie oraz wysoki stopień  inteli-
gencji, wymierzono mu najsurowszą
karę.

Jako okoliczność łagodzącą po-
traktowano dotychczasową nieką-
ralność,

Po ogłoszeniu motywów wyroku,
obrońca dr. Stefanowskiego doma- czuka, który namawiać go miał do

| wstąpienia do policji w charakterze

Krwawa walka z bandytą.
KIELCE (Pat), Od dłuższego: cza-| gdy przodownik chciał obezwładnić

su władze bezpieczeństwa poszuki- bandytę, ten wystrzelił z rewolwe-
|wały niejakiego Bolesł. Schwarza, |ru, raniąc go ciężko w głowę. Zięba,

erszta bandy, która dokonała sze- po otrzymaniu ciężkiej rany, zdołał
egu napadów rabunkowych. Człon- |jeszcze cofnąć się i strzelić do ban-
ów bandy zdołano ująć. Schwarz |dyty, trafiając go w piersi. Mimo
alazł się wczoraj we wsi Dębiany|odniesionej rany Schwarzwyskoczył
pow. pinczowskim, gdzie przygo- przez okno i dopiero przy przecho-
wywał nowy napad. Przodownik|dzeniu przez płot, zawisł na nim i
licji w Wiślicy, Roman Zięba, do- zmarł. Stan Zięby jest tak ciężki,
iedziawszy się o miejscu pobytu że wynikła konieczność przewiezie-
chwarza i dobfawszy sobie do po- nia go samolotem sanitarnym 2puł-

rok opiewał łącznie na 8 lat. 
  

 

  

 

   

  
    

   

przez komisję parlanientarną i przez
sędziego śledczego, spodziewając się,

kres listom = pogrėžkami i anoni-
mem cy dwuch gospodarzy, wszedł Sok: lotniczego do szpitala.

jówki bandyty, —№ momencie,   

rzeniu drużyny ministerjalnej.
Prasa prawicowa usiłuje wyka-

zać na podstawie zeznań Chiappe,
że Frot organizował zamach stanu i
pragnął przy pomocy swej grupy
oh lewicowy rząd iaszystow-

ski.

B. MINISTER DALIMIER
DOMAGA SIĘ PRZESŁUCHANIA.

PARYŻ (Pat). „Matin“ ogłasza
rczmowę z b. min. Dalimierem, któ-
ry domaga się przesłuchania go

ści 14 miesięcy. Stefanowskiego u-
znano winnym dokonywania szeregu
przestępstw, a więc przywłaszcze-
nia, oszustwa, fałszu weksli i wysta-
wiania czeków bez pokrycia. W od-
niesieniu tylko do jednego punktu
aktu oskarżenia: szalbierstwa, uzna-
no Stefanowskiego za niewinnego.

Po ogłoszeniu wyroku sąd przy-
stąpił do odczytania obszernych mo-
tywów wyroku. Sąd doszedł do
przekonania, że Stefanowski działał
nie pod wpływem jakiejś wielkiej
namiętności, ale w chęci zysku, zdo-
bywając pieniądze per fas et nefas.
Dr. Stefanowski otaczał się ludźmi
nie zasługującymi na wiarę i oni
między innemi przyczynili się do u-
padku oskarżonego. Że względu na

że w ten sposób położony zostanie  telefonicznym, jakie stale
otrzymuje.

gał się zmiany środka zapobiegaw-
czego i zwolnienia T. Stefanowskie-
$o z więzienia. Sąd wniosek ten
odrzucił, Prawdziwą sensację  sta-
nowiła decyzja sądu, mocą której
zostanie przesłany do warszawsko-
białostockiej Izby Lekarskiej pro-
tokół rozprawy oraz odpis wyroku, a
to celem umożliwienia Izbie za-
poznania się z nieetycznem postę-
pówaniem doktorów Lipszyca i Le-
winsona, Rubinrauta i Janowskiego
i skierowania sprawy na drogę dy-
scyplinarną. Okazało się bowiem na
rozprawie, że d-rzy Lipszyc, Lewin-
son, Rubinraut i Janowski przeku-
pywali dr, Stefanowskiego, by w ten
sposób uzyskać posady w Kasie Chorych. Okoliczności te zostały
stwierdzone przez szereg świadków,  

Ogłoszenie
ordynacji wyborczej do izb

rzemieślniczych.

W. „Dzienniku Ustaw” nr, 19 z
dnia 9 bm. ogłoszone zostało rozpo-
rządzenie ministra przemysłu i han-
dlu, zawierające ordynację  wybor-
сга dla Izb rzemieślniczych. Ordy-
nacja ta określa szczegółowo sposób
przeprowadzenia wyborów do Izby
rzemieślniczej oraz zawiera przepi-
sy związane z technicznem przepro-
wadzeniem wyborów,

Burmistrz szefem
bojówki,

Jak podają w interpelacji sej-
mowej posłowie Klubu Narodowego,
w Gniewie, na Pomorzu, nie mogą
się odbyć posiedzenia Rady  Miej-
skiej, gdyż przed każdem posiedze-
niem odbywają się napady na rad-
nych narodowych, celem zdekomple-
towania składu Rady. Pełniący obo-
wiązki burmistrza w tem mieście,
jego zastępca, jest przywódcą bo-
jówki sanacyjnej, karanym już są-
downie. *
—

Ponieważ, zdaniem sądu, podobne
postępowanie nie licuje z etyką le-
karską, postanowiono skierować
sprawę na drogę dyscyplinarną.
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DZIEN NIK WILEŃSKI

 

Oulne zebranie
\

Bratniej Pomocy.
Zwycięstwo 15 glosami kol. No-,

wodworskiego nad kol. Wenerem w

balotowaniu przewodniczącego, przy

wstrzymujących się 73 osobach od

głosowania — było pierwszym ży-

wym momentem wczorajszego

brania.
Niedługo czekaliśmy na następne.

Kol. Sztachelski zgłasza do pre-

zydjum zebrania nagły wniosek,

przewodniczący biegnie z tym pa-

pierkiem do prof. Czeżowskiego z

zapytaniem, czy wolno uwzględnic

ten nagły wniosek, prof. Czeżowski

zabrania. W odpowiedzi na postępo-

wanie kol. Nowodworskiego mamy

protestacyjne zrzeczenie się kol.

(Wenera godności wiceprzewodni-
czącego. >

Zawakowane krzesło przy stole

prezydjalnym zajmuje słodko u-

śmiechnięty kol. Kundzicz.

Dyskusja — ze strony opozycji

(sanacja, komuna i lewica) demago-

giczną i nie powažna, od czasu do

czasu okraszana argumentami, no-

szącemi pozory rzeczowości.
Z pośród członków Zarządu prze-

mawiał najczęściej kol. Janicki,

który bronił się doskonale, bo rze-

„czowo i dowcipnie zarazem, to też

wszystkim demagogom, ubranym

nieraz w togę Katona, dał pierw-

szorzędną odprawę.
Około godz. 2 w nocy następuje

pierwsza przerwa przymusowa, to

p. prof. Czeżowski, stając w obro-

nie starosty Kowalskiego, odpowia-

da w ten sposób na reakcję sali.

Po 20 minutowej przerwie nastę-
puje wznowienie dyskusji.

Panowie sanatorzy wyczerpali

już zdaje się arsenał swej broni —

„dowody” oparte na świadectwach

wyrzuconego za fałszywe denuncja-

cje buchaltera Mensy i rozmowach z

różnemi konfidentami i z... gospody-

nią kuchni mensowskiej!
71е przestudjowane  sprawozda-

nie z działalności ustępującego za-

rządu było często powodem bez-

przedmiotowej dyskusji.
Gorzej, jeżeli wchodziła w śrę

zła wola — wtedy naprawdę trudne

miał zadanie przewodniczący z opa-

nowaniem sali.
W, pewnym momencie oburzenie

sali doszło do zenitu.
“ Kol. Wolski w swojem przemó-

wieniu użył zwrotu, że na ząwieszo-

nych przez rektora kol. kol. Przy-

łuskim, Średnickim i Czaplickim

ciąży hańba. Powstał taki tumult i

wrzawa, że nie było słychać ani gło-

su przewodniczącego, ani jego

dzwonka.
Nie było mowy o dalszem konty-

nuowaniu przemówienia przez kol.

Wolskiego — miarka się przebrała.

To też, gdy prywatnie wysunię-
tym żądaniom przeproszenia skrzyw
dzonych kolegów — pan Wolski

kategorycznie odmówił, kol. Wener
wniósł ostry wniosek protestacyjny,
idący w kierunku „poskromnienia”
mieprzebierającego w środkach kol.

Wolskiego.
Przewodniczący sprawę tego

wniosku związał ze sprawą votum

nieufności w stosunku do swojej

osoby.
To było prawdopodobnie przy-

czyną, że wniosek upadł większo-

ścią 5 (pięciu) głosów, przy wielkiej

ilości wstrzymującej się od  głoso-

wania.
Nic więc dziwnego, że votum za-

ufania uchwalone dla przewodniczą-

cego faktycznie przez mniejszość
sali (bo głosujących przeciw i po-

wstrzymujących się było razem o

wiele więcej) sprzyjało raczej pod-

nieceniu atmosfery, to też, gdy kol.

Wolski, zaczął przemawiać, znowu

przewodniczący okazał się bezsilny.
Wobec tego prof. Czeżowski wśród

gwizdów i okrzyków rozwiązał ze-
branie.

Decyzja ta bynajmniej nie uspo-

koiła sali, tylko ją zorganizowała.
Młodzież narodowa _ odśpiewała
Hymn Młodych, natomiast gdy
„Legion Młodych" (kilkakrotnie
kompromitowany na zebraniu) usi-

łował śpiewać „Brygadę”, zagłuszo-
no ich okrzykami na cześć Wielkiej

Polski, Romana Dmowskiego i auto-
nomji akademickiej.

Dopiero wtedy zaczęto się rozcho-
dzić ale znowu z okrzykami prze-
ciwko „autorytetom“ i przywódcom
obecnej „sanacji“, oraz przeciwko

„Legjonowi Młodych". O godz. wpół
do szóstej sala Śniadeckich opusto-
szała już zupełnie.

СПЫСОРАБИННИТОНЕ оТРОЙО ЗСЧа

W sobotę 17 marca wszyscy do urny
narodowyborczej. Żaden głos wy

nie może pójść na marne. NIKT

Z NARODOWCÓW nie ma prawa

wyjechać na ierje zanim nie spełni

swego obowiązku — oddania głosu

w wyborach do Bratniej. Pomocy.

naliste Nr2
która jest listą narodową.

ze-|

„25,PROC. UPRĄ WAIONYCH.

szów wybo:

RUCH MŁODY
Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Lista Narodowa.
Wykaz kandydatów do władz Brat

niej Pomocy zgioszona przez lisię

Nr. 2.
ZARZĄD:

Świerzewski Witold

Szulc Karol
„ Kędzierski Józei

 

W piątek w sali Śniadeckich od-

"było się Walne Zebranie Sprawo-

|zaawcze Moia Prawników.

| Niedługo przed 8 wieczór w 0-

ibecności dziekana prof. Panejki za-

| gaił zebranie prezes ustępującego

‚ Pietrzykowski Janusz

‚ Łobacz Stanisław

„ Wener Stanisław

11. Łaszkiewicz Juljan

Nad zgłoszonemi kandydaturami wy-

wiązaia się ożywiona dyskusja —

wreszcie głosowanie. Zwyciężył ten,

który umie przewodniczyć nawet

= old: wadom „przy kieliszku”. Kol. Obuchowicz

14. Wysocki Feliks otrzymał 85 głosów, kol. Nowodwor-

15. Przeniosło Kazimierz skił0 głosów, a więc tylko o 15

16. Olszewski Wacław mniėj. RAJ, :

17. Wojtkiewiczówna Janina Sprawozdanie ustępującego  za-

18. Ślaski-Suchorzewski Leon rządu nie było odczytywane, mimo

19. Łepkowska Halina argumentów kol. Piotrowskiego, na-

20. Olszewski Waldemar tomiast tylko kol. Wierzbołowicz

21. Balejko Dymitr złożył sprawozdanie komisji rewi-

22. Matyjas Jan zyjnej. в

23. Stanecki Edmund я 4gris ga >

у Stanisław. zdaniami. Głos zabrali ko. sol,
24. Pawelczuk Stanisław SO, Sadowdi, "Makazów.

KOMISJA REWIZYJNA: ski, Subocz, Dziewicka, Piotrowski,
1. Pankla Zdzisiaw (arde Fini

2. Koziowski Chryzant P k Ph а I 52 34
3 Giakowaki Napoleon o każdem niemal przemówieniu

4. Hrynkiewiczówna Sudnik Hel. opozycji zabierało głos kilku człon-

5. Biała Marja ków zarządu, korzystając ( a często

6. Gi Kanos nadužywając) prawa przemawiania

1. Zołnierowicz Józet SOWICH naprawdę wdzięcz-

' ISA 2at. ne pole do popisu — argumenty po-

2 B Ls Nasi !prostu „ležaly“ w samem sprawo-
2. Bronowski Waciaw zdaniu.

2 w A kybo Zróbmy krótki ich przegląd.

5. Sowa-Salicki Wacław SPRAWA SKRYPTÓW,
g a sowanie Zarząd się chwalił, że wydał 6

z Bikini 8 ai skryptów. Jednakże okazało się, że

%: Aiposad nie ma w tej liczbie właściwie żad-

- HCyDJEWICHI. Bžarjan. nego nowego skryptu wydanego w
 całości.

Wydano pół skrytu ze skarbowo-
ści, część skryptu z prawa- handlo-
wego (jedlen tylko zeszyt), dwa ze-
szyty z teorji prawa, drobny wyciąg
z pracy prof. Wiróblewskiego i dru-
gi nakład skryptu z prawa między-
narodowego prywatnego.
A tymczasem skrypty wydają or-

ganizacje zupełnie innego pokroju,
jak „Legion Młodych”, lub „Col-
legjum Leonarda da Vinci“, a prze-
dewszystkiem żyd Hirsz Szczybuk,
który, podobnie jak spółka Dajches
i Galpern, na biciu skryptów sprze-

Lista Paks'uU.
Stanowczo fałszywem jest twier-

dzenie, że każdy sanator to jest od-
razu masonem. Owszem są między
nimi i dobrzy katolicy — otóż wła-
śnie ta akademicka sanacja katolic-
ka zorganizowała swoją własną li-
stę, oznaczoną Nr. 1.

O liście tej można powiedzieć to
samo, co i o „liście kół naukowych”,
że reprezentuje ludzi (ale już bez
wyjątków),którzy nigdy w Bratniaku
nie pracowali i stąd nie mogą mieć

wielkiego, pojęcia o pracy samopo-| qawanych po |ichwiarskich : centch
mocowej. ; 2 2

Lista Paksu operuje nawet bar- sobi poprostu majątek,
dziej znanemi nazwiskami, niż

е a у Е CRESOVIiA NA WIDOWNI.

ęsrzówę ‚ № też, nie ulegawątpli (W sprawozdaniu  bibljotekarza
wości, że wszyscy porządniejsi sa- dayaży:
natorowie oddadzą swoje głosy na tę
listę.

Ogólne zainteresowanie wśród
młodzieży wzbudza fakt, że na dru-
giem miejscu w Komisji Rewizyjnej
kandyduje niezmiernie dziś popular-
na kol. Małunowiczówna.

Złośliwi mówią, że kol. Małuno-
wiczówna ma wielką ochotę na re-
widowanie,.. Legaciszek.  Drżyjcie

„Z Bibijoteki Koła usunięto 121

tomów na ogólną sumę 438 zł. 30 gr.

Książki powyższe na prośbę korpo-

racji „Cresovia”* zostaiy przekazane

ma cele kulturalno-oświatewe  pro-
wadzone przez powyższą korporację
na Ziemiach Póin. Wschodnich”,

Zarząd więc, który jest upraw-
niony tylko do przyjmowania ofiar
na rzecz Koła,

 

d z sam złożył ofiarę

ludy! wartości 438 zł. 30 gr. orgańizacji
politycznej, jaką jest korporacja

Lista kół naukowych.
Już dość zajmowaliśmy się tem

stworzonkiem, które nosi tak nie-
winną nazwę — „lista kół nauko-

wych”.
Już chyba dość skutecznie zbu-

rzyliśmy parawaniki „apolityczno-
ści”, któremi tak starannie panowie
„naukowcy“ lubią się obstawiać.
Sanacja i tyle.

Dziś chcemy słów parę poświęcić
personalnemu składowi tej listy.

Na pierwszem miejscu stoi kol.

„Cresovia“, a której — jak wiadomo
— filistrem honorowym jest starosta
grodzki p. Kowalski.

Ta wiadomość o bezprawnem u-
mniejszeniu majątku Koła na dość
znaczną sumę wywołała zrozumiałe
oburzenie wśród młodzieży.

STRATY I ZYSKI
Ciekawy jest niezmiernie ogólny

rachunek strat i zysków.
Fo stronie strat uderza wielka

ilość rzeczy zgubionych.

Wolski, o którego radosnej twór- mianowicie: |

czości jako prezesa Koła Prawni- zagubione znaczki Koła 12 zł. 60 gr.

ków piszemy na innem miejscu. zagubione ruchomości 148 zł. 50gr.

Na następnych są inni „lumina- zagubione książki biblj. 81zł. 90gr.

rze”, kol. kol. Górski Leonid, Ślepi- ! j
kas Alfons, Onoszko Stefan, Szone-
stówna Lidja, Stańczuk Kazimierz —
koledzy ich nie znają, toż to wscho-
dzące „gwiazdory“ Koła History-
ków, podobno bardzo zajadli samo-

Razem rzeczy zagubion. 243zł.00śr.

„APOLITYCZNOŚĆ” KOŁA.
Na „apolityczność' kół nauko-

wych może wielu da się złapać, ale

pomocowcy. nie czarno na białem kilkakrotny u-

Ciekawe, że poza kol. Wolskim Prezesowi ustępującego zarządu

najbliższy prawnik jest dopiero na 'kol. Wolskiemu wytknięto dosłow-

nie czarne na białem kilkakrotny u-

dział w meetingach politycznych, na

których bezprawnie używał  tutułu:
prezes Koia Prawników.

Wreszcie sprawa przystąpienia
Koła Prawników do sanacyjnej listy
kół naukowych bez zgody i bez
wiedzy walnego zebrania, owszem

11-tem miejscu.
Do książki panowie naukowcy,

do skryptów, bo przez Bratnią Po-
moc nie pokończycie uniwersytetu,
a przyjdzie czas, kiedy potracicie
posady.
 

(„4 Plutokracja sanacyjna. wbrew bardzo| silnej opozycji ze

W „ABC“ czytamy: strony znacznej części członków

С Kola.
W, Kołach Naukowych studentów

Politechniki warszawskiej w tych
dniach odbędą się walne zebrania.
Będą one bardzo nieliczne, bowiem
zaledwie 25 do 35 proc. członków
mogło opłacić składki członkowskie.
Straszliwa pauperyzacja młodzieży
akademickiej i przepisy rygorystycz-
ne Ministerstwa zrobiły swoje.

Jednocześnie zaznaczyć trzeba,
że nieliczna na Politechnice mło-
dzież sanacyjna ma składki naogół
opłacone, wskutek _ rozdzielenia
stypendjów wyłącznie swoim i spe-
cjalnych obfitych partyjnych fundu-

rczych, nie płynących

A CO MÓWI KOMISJA
REWIZYJNA.

Sprawozdanie Komisji Rewizyj-

mej nie jest zbyt przychylne dla za-

rządu kol. Wolskiego, mimo że za-

siadali w niej, z wyjątkiem jednego

członka, sami „swoi” ludzie.
Czytamy tam więc:
„Godnem jest napiętnowania nie-

wyliczenie się z awansu kol. Kunce-

wicza z maja 1933 r. oraz wadliwa

rozsprzedaž „Almae Matris“, skut-

kiem czego Koło zostało narażone na

stratę 66 zł. 60 gr."  ze składek członkowskich. „WI urządzeniu Sekcji Butetowej

  

Zebranie Koła Prawników.

„ Dąbrowski Stanisław zarządu. :

) Kaka Marja Helena Najpierw sprawa obioru DZE

„ Doliwa-Dobrowolski Fiorjan wodniczącego. „e ki

niiowiczówna Janina kandydatury — Kol. ustawa No-

EZ A wodworskiego i kol. Obuchowicza.

Zebranie
V dorocznego balu prawników Ko- Wczoraj o godz. 17 m. 30 odbyło

misja Rewizyjna zauważyła rażące się zebranie Koła Młodych Stron-

braki, w rezultacie których powstał nictwa Narodowego, poświęcone

28 zł. deficyt, zamiast 10U zł. docho- sprawie stosunku Ruchu Młodych

du. W ten sposób dochód z roz- do zagadnień religijnych. |

sprzedaży biletów wobec wadliwej Za podstawę zbiorowego referatu)

| organizacji butetu został zmniejszo- posłużył List Pasterski z dn. 22 lu-|

||ny o 28 zł. a z balu o 128 zł." tego r. b

„Komisja Rewizyjna stwierdza! Zebranie zagaił kol. Łaszkiewicz,

zbyt późne zaprowadzenie księgi in- składając przewodnictwo w ręcej

Įwenta:zowej (w ostatniej chwili kol. Drozdowskiego. Pozatem przy|

|przed Walnem Zebraniem). Dopiero stole prezydjalnym zasiedli kol. kol. |

Iw 3 terminie stan inwentarza moż-'red. Kownacki, Misiewicz, Łoski i)

Ina bylo zbadać z pozycjami nanowo Świerzewski.

zaprowadzonej księgi inwentarzo-| Pierwszy przemawiał kol.

wej. Komisja Rewizyjna stwierdziła Kownacki, który streścił i scharak-

brak powielacza płaskiego oraz dłu- teryzował List Pasterski, podkreśla-

giej linji wartości na łączną sumę jąc, iż nakazy w nim zawarte są dia

zł. 140". „członków obozu narodowego drogo-|

To też ogólne zdziwienie wywo- wskazem w ich pracy ideowej. |

łał u myślącej części uczestników Kol. Łoski w krótkiem, lecz go-

piątkowego zebrania wniosek ko- rącem przemówieniu stwierdził, iż)

misji rewizyjnej, postawiony na koń- nierozerwalna więź łączy Ruch Mło-|

cu o udzielenie ustępującemu zarzą- dych z Wiarą Chrystusową. "

dowi absolutorjum  z.. podziękowa- Walcząc o utrzymanie piarwiast-

niemb ka religijnego w życiu państwowem,

red.|

|
WNIOSEK NAGŁY. !

kol. Subocz postawił nagły wniosek'

— o wycolanie firmy Koła Prawni-,
ków z wybitnie sanacyjnej listy kół

naukowych. Bo, jak wiemy ustępu-

jący zarząd samowolnie zgłosił do

niej swój akces, ale w imieniu Koła,

WJ sobotę w godzinach wieczoro-

wych na politechnice warszawskiej

odbyły się walne zebrania jednocze-

śnie w siedmiu kołach naukowych, a

mianowicie w kole mechaników,

Do głosowania nad wnioskiem elektryków, chemików, goedetów,

nie -doszło, bo kol. Wolski i tow. słuchaczów inżynierji lądowej i słu-

bali się tego i zdołali większością 9 chaczów inżynierji wodnej.

(dziewięciu) głosów utrącić nagłość| .Na wszystkich zebranich prze-

wniosku. |wodnictwo objęli kandydaci mło-

|dzieży narodowej, a ustępujące Za-|

INCYDENT Z KOL. DZIEWICKĄ. rządy, złożone z przedstawicieli tej

Kol. Dziewicka analizowaładzia- młodzieży, na wszystkich zebraniach.

łalność obecnego zarządu b. głębo- uzyskały absolutorjum, a w więk-

ko, może nawet zagłęboko.
Mówiła, że Zarząd Kola rie robi

nic w chwili, gdy podwyższono opła-
ty na uniwersytetach, $dy zniesiono|
ich autonomię, śdy wydano kagań-
cowe rozporządzenie o stowarzy-
szeniach akademickich, gdy przeszło Słynna narada b. premjerów
stu studentów zostało skreślonych Z| wcjąż jeszcze nie schodzi ze szpalt

listy studentów wydziału prawa za į
nieoplacanie kwestury. Trzeba jed- E imis „Naprzėd“ takže)
nak zaznaczyč, že całe to przemó-|na ten temat czy uwagi:

wienie byłooparte na podkładzie — „Narada polega z reguły na ścieraniu

powiedzmy delikatnie społecz- się różnych zdań i na wypośrodkowaniu z

nym. 3 mich jakiejś drogi pośredniej, popularnie

Ww momencie, śdy kol. Dziewicka kompromisem zwanej. Czy można choć na

chciała postawić wniosek o tym cha- chwilę przypuszczać, aby między pp. Sław-

rakterze kurator zebrania p.|kiem, Świtalskim, Prystorem itd. panowała

prof.dziekan Panejko zabronił po-|różnica zdań o rzeczy samej — taktyka

stawienia lego wniosku.  Krewki|może wykazywać pewne odchylenia 2

mówca w spódniczce mimo to zaczął żeby te różnice starły się w obecności i

odczytywać swój wniosek — ener-с В | 3 pod okiem p. Józefa Piłsudskiego?”

giczna interwencja kuratora i jesz- Uwaga nie pozbawiona  słuszno-
cze energiczniejsze, ale tym razem5 ) ści, bo jakby wogóle mógł istnieć
bardzo niesmaczne i brutalne wYr-| jędnolity i zwarty” blok, skoro je-

wanie z rąk mówiącejkoleżanki go przywódcy ścieraliby się ze sobą
trzymanej przez nią kartki przez w sprawach zasadniczych.

kol. Sidorkiewicza. A jednak BBWR jest właśnie ta-
kim blokiem, w którym ta „jednoli-
tość i zwartość” wygląda chwilami
dość zabawnie.

Narada.

KOL. WOLSKI PRZEDMIOTEM
SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ.

oo RE momentem| Panów z BB łączy jedno — ślepe,

ZeDTAMA, Dylaj CIWIE złożenia 0-|posłuszeństwo, a jest wiele rzeczy,
świadczenia przez kol. Subocza;|które ich dzielą.

który podał do wiadomości, że kol.
Piechowicz (skarbnik) wobec człon-
ków Iormującej się  „dzikiej* listy
wyborczej oświadczył, że

1) ma w ręku kompromitujące

Prawie jak w parlamencie
angielskim.

Że w BB panuje zasada: „niech

materjały odnośnie do prezesa Wol- niewieprawica, co czyni lewica”, o

skiego, e których nie wie nawet Ko- tem każdy dobrze wie.

misja Rewizyjna; Ostatnio „Robotnik* dostarcza

2) kol. Wolski nic nie robił, a
tylko będzie zbierał laury na wal-
nem zebraniu;

3) Koło Prawników jest placówką
w rękach Myśli Mocarstwowej, na
której robi ona arjerę.

Kol. Piechcwicz oświadczył, že
jest to oszczerstwo ze strony kok
Subocza, że wycofał się z listy „dzi-
kiej”, bo uznał ;ą za komunistyczną,
wreszcie, że jest zdenerwowanyi
nie może zebrać myśli.

Posypały się znowu  oświadcze-
nia

nam świeżego przykładu o tem, jaki
w tym obozie panuje galimatjas,

Chodzi o sprawę niewykonywa-

nia nowej ustawy uposażeniowej w

wojsku.

Wicemarszałek Polakiewicz  za-

przeczył oficjalnie wszelkim na ten

temat pogłoskom i domysłom.
„Robotnik* w odpowiedzi

tak:
„Oświadczenie p. Polakiewicza wywo-

łało duże wrażenie i dużo komentarzy. Z

jednej strony trudno przypuszczać, ażeby

p. wicemarszałek Sejmu i członek kierow-

niczych ciał BB. nie był poinformowany ©)

pisze  
Kol. Matuszewski oświadcza, że

sunku do wojskowych zostało zahamowane

słowem czynnika decydującego.”

WI szerokiej opinii publicznej po-
wstają zatem wątpliwości i sprzecz-

ności.
„Po czyjej stronie jest słuszność, nie

naszą rzeczą jest rozstrzygać. Znając jed-

nak stosunki, możemy przypuszczać, że p.

wicemarszałkowi Polakiewiczowi, zdarzył

się wypadek taki sam, jaki przed laty zda-

ściowo zaznacz.:,
mięta.

Kol. Matusz-wski w bardzo o-
strych słowach potępił kwalifiko-
wanie listy dzikiej (w  „cudowny“
sposób unieważnionej — z winy za-.
rządu) jako listy komunistycznej.

ROLA KOL. RODOWICZA.
Większość sanacyjna stosowała

zwykłą metodę — gilotynowania dy-
skusji. Najpierw więc wpłynął wnio-

sek o zamknięcie listy mówców, po-;

że dobrze ше ра-

wania (7) kol. Wolskiemu beż dy-

skusji, wreszcie o zatwierdzenie pre-

liminarza też bez dyskusji (!).

Należy tu podkreślić rolę kol.

Rodowicza, który celował właśnie w

Uchwalono zarządowi absolutor=

jum w brzmieniu sformułowanem

przez Komisję Rewizyjną, wreszcie

uchwalono podziękowanie kurato-

rowi zebrania i późno w noc roze-

szliśmy się do domów.

STRON XII + 494,
SKŁAD GŁÓWNY: ADMINISTRACJA 

był świadkiem tych rozmów, kol. zamierzeniach rządowych; z drugiej jednak

Nowodworski też częściowo po- strony powszechnie jest wiadomo, że wej-

twierdza słowa kol. Subocza, czę- ście w życie ustawy o uposażeniu wsto- | Radziwiłł”.

składaniu takich wniosków i w: z |

przemawianiu za swoimi wnioskami, 66

SŁOWO KOŃCOWE. 53 Z

ŻĄDAĆ WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH. .

Na prowincję wysyła się zą zaliczeniem pocztowem „lub po nadesłaniu

należności na konto „Gazety Warszawskiej” w P. K. O. Nr. 104,

CH.
Młodych.
walczy obóz narodowy o zdrowe
podstawy bytu narodowego.

Wi dyskusji zabrał głos kol. Ka-

rościak, mówiąc o konieczności

utrzymania katolickiego i narodo-

wego charakteru państwa.

Następnie jeden z gości zwrócił

się do prezydjum, prosząc o wy*

jaśnienia i prosząc przywódców

Ruchu Młodych, by zechcieli z refe-

rałami swojemi pójść na przed-

mieścia.
Po odpowiedzi kol. red. Kownac-

kiego wśród entuzjastycznych okrzy-

ków na cześć obozu narodowego ze-

branie zamknięto i po odśpiewaniu

hymnu miodych poczęto się roz-

chodzić.
Zebranie poprzedziła dekoracja

mieczykami członków Koła Mło-

dych, którzy przeszli kurs kandy-

dacki.
Dekoracji około 50 nowych człon-

ków Koła dokonał kol. red. Kow-

nacki. :

 

Wpewnym momencie zebrania Siedem zebrań na politechnice.

szości wypadków i podziękowanie.

MW. dwóch kołach, geodetów i archi-

tektów, które liczą mniej niż 200

członków, odbyły się również wy-

bory, przyczem przeszły one według

zgóry ustalonej na zebraniu listy.

-—-—-————— 77 ECCEOPTRA,

Numer nieskonfiskowany.
Ukazał się w Wiarszawie pierw-

szy w bieżącym roku akademickim

nieskonfiskowany numer „Akademi-

ka Polskiego”. Jest to numer nad-
zwyczajny, poświęcony wyborom w

Politechnice warszawskiej.

READ AZOT AIDSTDIA TAS TS TIE NES

Ż prasy.
rzył się znakomitemu jego koledze parla-
mentarnemu lordowi Salisbury.

Oto na posiedzeniu Izby gmin lord Sa-

lisbury wystąpił z obszerną mową, mającą

umotywować przedłożenie rządowe. , Ku

niemałemu zdziwieniu członków gabinetu,

motywacja lorda Salisbury'ego była wręcz

sprzeczna z uchwałami gabinetu JKM. w

tej sprawie, Jeden z członków Rządu

przesłał mówcy maleńką kartkę, zwracając

lordowi Salisbury uwagę na pomyłkę."

Lord Salisbur$ przerwał na chwi-
lę przemówienie, odczytał kartkę i
ku najwyższemu zdumieniu całej
izby oświadczył:

„Panowie, wszystko to, co przed

chwiłą mówiłem, djametralnie różni się od

zamierzeń rządu JKM, który mam zaszczyt

w tej Izbie reprezentować.

„Robotnikowi” wydaje się, że
„oświadczenie p. wicemarszałka Pola-

kiewicza w sprawie uposażeń wojskowych

jest djametralnie sprzeczne z zamierzeniami

czynników kierowniczych BB, które p. wi-

cemarszałek Polakiewicz na trybunie sej-

mowej reprezentował.”

Stosuneczki,
Skorośmy wspomnieli o stosun-

kach w sanacji, pozwolimy sobie w
dalczym ciągu na przytoczenie wy-
jątku z nieskonfiskowanego numeru
łódzkiego „Głosu Porannego”, w
którym czytamy:

„Wszystkie poważniejsze łódzkie

przedsiębiorstwa _ oblegane są poprostu

przez przedstawicieli, najrozmaitszych  ty-
godników i tygodniczków warszawskich,
które pragną uczynić dla siebie z Łodzi

„ziemię obiecaną”. Legitymują się oni legi-

;tymacjami jakichś fikcyjnych czasopism, 3
przeważnie wojskowych.  Bezczelność ich

przechodzi wszelkie granice. Tak np. w

jednem  przedsiębiorstwie  przemysłowem,

jeden z tych panów, legitymujący się kartą

z tytułem „były major”, któremu odmówio-

no żądanej przezeń dość pokaźnej kwoty na

jakiś nieznany tygodniczek, zagroził zemstą

i gniewem najwyższych czynników.. W jed-

nem z poważnych łódzkich przedsiębiorstw

przemysłowych okazano nam wizytówkę,

opiewającą bardzo skromnie, bo figurowało
nazwisko: „Hr. Franciszek

W poszczególnych większych

firmach przemysłowych liczba takich wizyt

w dniach ostatnich dochodzi do kilkunastu”.

Podkreślenia są nie nasze. Tło-
maczą one dostatecznie jasno o jakie

mianowicie „tygodniki” może w da-
nym wypadku chodzić oraz komu i
na co potrzebne są wyłudzane od

firm przemysłowych pieniądze. A

przecież t. zw. „serdele“ podobno

zostały w maju 1926 r. ostatecznie
zlikwidowane.

na niej tylko

EA дао мт у

tem o skrócenie czasu przemawiańKto czytał książkę „Świat Powojenny | Polska"

do 5 minut, o wyrażenie podzięko- tęp powinien przeczytać dalszy jej ciąg—nowe dzieło

ROMANA DMOWSKIEGO
p. t:

   
CENA 7 ZŁOTYCH.

„GAZETY WARSZAWSKIEJ”, ZGODA 5. 
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Od kilku lat radjousiłuje w spo- wej, dostającej się do rąk młodzieży, samo Radjo, które idąc z postępem, Inicjatywę Radja trzeba więc po-|które niewątpliwie interesują za-,traktowana jako luksus, lecz za

sób możliwie najbardziej przekony- jest kolosalne. czasu odczuło siłę sportu i w tym wiłać z radością i uznaniem, aje- awansowanych, zagorzałych spor- |traktowane jako luksus, lecz za

wujący propagować wychowanie fi- Zadaniem więc radja powinno być celu organizuje 17 marca wielką steśmy przekonani, że transmisja ta towców, ale jeżeli chodzi o pracę Nie chcemy bynajmniej przyczy-

zyczne i sport. propagowanie nietylko suchych wy- specjalną audycję sportową pod cieszyć się będzie ogólnem powo- nad uspołecznieniem sportu, o zain-| niać się do reklamy radja, ale z pun-

Wystarczy powiedzieć, że po-

szczególne rozgłośnie uruchomiły

specjalne referaty sportowe, które

oczywiście podlegają częściowo kie-

runkowi narzuconemu zgóry, to zna-

czy z Wijarszawy. Nie możemy jednak

powiedzieć, żeby inicjatywa prowin-

cjonalnych stacji była gaszona, bo

jako wyraz żywotności jest cennym

skarbem w działalności poszczegól-
nych społeczeństw.

Jeżeli chodzi о radjo, to tutaj

inicjatywa jest rzeczą wprost ko-

nieczną. Życie idzie wciąż naprzód,

a radjo ma przecież być wyrazem

postępu, to też nie można hołdować

starym metodom, które nieraz nużą

słuchacza. Powinna zmienić się nie-

tylko treść, ale i forma wszelkich

audycji radjowych.

Sport w radjo cieszy się

wiście
Wystarczy powiedzieć, że gdy nasza

jedenastka piłkarska walczyła w

Berlinie z Niemcami, to cała Folska

była przy słuchawkach. Gdy tylko

są ciekawe : imprezy sportowe, to

oczywiście idąc za hastem chwili,

radjo bierze transmisje tych sporto-
wych sensacji.

Zachodzi więc pytanie, czy radjo

polskie spełnia swoje zadanie w 100

procentach?
Chcąc dać odpowiedź, musimy w

pierwszym rzędzie wziąć pod uwagę

młodociany wiek „radja sportowego

Polski” i jeszcze to, że audycje spor-

towe są niezmiernie trudne do trans-

misji, wymagają doskonałej znajo-

mości tematu i opanowania nerwo-

wego, co w sumie określa się rutyną.

Czy radjo spełnia swoje zadanie?

Musimy powiedzieć, że tak. Nie mo-

żemy jednak powstrzymać się od

pewnych zastrzeżeń —powiedzmy
krytyki na marginesie przychylnej

odpowiedzi.

Horendalnym błędem radja jest

to, że w Iwiej części audycje sporto-

we, które są cenne wówczas, gdy
przedstawiają całość, w nieoględny

oczy-

sposób są przerywane najrozmaitsze'

mi koncertami gramofonowemi. By-

wa nawet, że najciekawsze fragmen-

ty końcowych walk sąwyelimino-

wane z transmisji, bo akurat musi się

nadawać zgóry zapowiadaną trans-

misję tego czy innego koncertu.
Naszem zdaniem, koncert, a

zwłaszcza z płyt może być codzien-

nie powtórzony, wówczas gdy audy-

cja sportowa ma szereg momentów

niepowtarzalnych,

Nic też dziwnego, że nieraz słu-

chacza wściekłość zaczyna ogarniać,

że rzucą się ze złością słuchawki i

zaczyna się wymyślać pod adresem

radja.
Mojem zdaniem jest to największy

grzech radja, który niestety dość

często się powtarza, a który powi-

nien być bezwzględnie usunięty.

Lepiej już dać dwa, trzy fraśmen-

ty ostatnie, podając końcowy wynik

meczu, niż ględzić przez 30 minut o

technice, stylu,
dania rezultatu meczu, jak to było

chociażby
Polska — Niemcy. Podobne historje|
powtarzały się z transmisji zako-
piańskiej z mistrzostw narciarskich.
Słyszeliśmy o słońcu, o śniegu, do-

wiedzieliśmy się, że tuż koło Zako-
panego leży Gubałówka, ale nie
mogliśmy usłyszeć długości niektó-

rych skoków. Są to oczywiście u-
sterki, które z biegiem czasu znikną
zupełnie.

Nie chcemy bynajmniej krytycz-

nie ustosunkowywać się do radja, bo
jeżeli robimy pewne uwagi, to tylko
dlatego, by wspólnemi siłami zbli-
żyć się do szczytu doskonałości.

Zasadą dobrze udanej transmisji
powinno być, żeby posiadała ona
jaknajwięcej treści  informacyjno-
sportowej, bo część literacka może

być ujęta w feljetonie wygłoszonym
w studjo już po danym meczu, czy

zawodach. O sporcie trzeba po
pierwsze mówić „językiem sporto-
wym”. Język ten mą swoje prawa i
jest ogólnie lubiany.

Tyle mniej więcej byłoby o trans-
misjach, a teraz słów kilka o co-
dziennej pracy.

Piękną inowacją jest wprowadze-
nie komunikatów zbiorowych z ca-

łej Polski. Nie mniej cenną inowacją
jest wprowadzenie szeregu konkur-
sów sportowych, które ożywiają za-
sadniczą treść informacyjną.

Trzeba jeszcze pamiętać i o tem,
że nie wszystkich jednak interesuje,
czy Nawrot strzelił goala lewą nogą,
czy też prawą. Nie wszystkich zain-
teresować może, że Piłat wygrał po-
jedynek z Wocką dlatego, iż mu
spadły spodenki i nie mógł walczyć.
Trzeba więc im dać strawę sportową
nieco inną.

„Tutaj szerokie pole do popisu po-
winni mieć literaci sportowi, nadsy-
łejące feljetony sportowe, nowele
it p. 2

Wiemy przeciež doskonale, že li-
teratura sportowa w Polsce jest bar-
dzo ograniczona. Poza paru wydania
mi nie mamy faktycznie nic poważ-
nego, a znaczenie literatury sporto-

ników sportowych, ale również po-
budzanie słuchaczy do wzniosłych|

celów, jakie przyświecają pracy wy-|
chowania fizycznego.

Radjo powinno być bodźcem do|

twórczej pracy. Radjo może przecież|

słuchaczom swoim otwierać szersze |gółów tej audycji, a zaznaczymyje- |niestety jest jeszcze

cie- dynie, że powinna ona wprowadzić |poza takiemi ośrodkami,horyzonty, pokazywać nowe,

kawsze światy naszego życia. |

|  Przychodzimy do wniosku, żej

|sport nie mógł wyzyskać jeszcze w

zupełności szerokiej możliwościpro- |

„pagandowej radja. i

| Do wniosku tego doszło nawet'

 

nazwą „Czarna Kawa".
Ta specjalna audycja sportowa

będzie niewątpliwie okresem przeło-
mowym w działalności sportowej
radja.
Nie

radjo na tory nowoczesnej pracy.
Specjalna audycja sportowa zbli-|

ży szerszy ogół słuchaczy do radja.
Zbliżenie takie, wzajemne zapo-

znanie się jest rzeczą wprost ko-

nieczną.

dzeniem.
| Na zakończenie tego artykułu po-aw pierwszym rzędzie mieszkańców |dzamy,

sobie słów kilka powie-|głuchych wsi i miasteczek, to dopie- wić się,,zwalamy
„dzieć o Wilnie.
| Miasto nasze pod względem spor-

będziemy tutaj omawiać szcze towym robi znaczne postępy, alei
daleko w tyle

jak Śląsk,
|Kraków, Lwów, Poznań.
| Wilno musi koniecznie, większą
zwrócić uwagę na propagandę. Do
nas dochodzą bowiem tylko echa
głośnych wypadków, powiedzmy
ciekawych wydarzeń sportowych,

|teresowanie sportem szerszych mas, |ktu widzenia

ro teraz widzimy, jak odpowiedzial-
|ną jest praca sportowa w radjo.

| we w szpitalach, jeżeli głośniki są w
| strażnicach K. O. P.it. d. to głośni-
ki radjowe muszą być koniecznie w
instytucjach sportowych, jak obwo-
dy P. W., związki młodzieży i t. p.

| Sądzę, że wszyscy zgodzą się ze
mną, iż radjo w instytucjach wycho-
wujących młodzież nie może być

`

kulturalnego stwier-
że warto nad tem zastano-
by umożliwić biednej mło-

dzieży korzystanie z płynących fala-

mi eteru, przekonywujących słów

Jeżeli instalujemy głośnikiradjo- |nietylko o sporcie, ale o kulturze w

najszerszem tego słowa znaczeniu.

Prowincja powinna ze swej stro-

ny również zacząć więcej przejawiać

inicjatywy, a niewątpliwie osiąśnię-

ta zostanie całkowicie łączność Wil-

na z odległemi terenami, które się-

gają aż po krańce R. P.
Jarwan.

 

Narciarstwo młodzieży szkół Średnich.
Pisząc o narciarstwie miodzieży

ogromnem powodzeniem. szkół średnich, nie można powstrzy:

mać się od wyrażenie zadowolenia.

| Narciarstwo w szkołach zapo-

czątkowało się tak przecież nie-

dawno, bo dopiero przed jakiemiś

5—6 laty, a już przez ten krótki

okres pracy mamy piękny bilans.
Lat temu kilka wogóle całe nar-,

ciarstwo wileńskie było jeszcze bar-
dzo nieliczne. Wystarczy wspomnieć?

że nawet klubów narciarskich z wy-|
jątkiem A. Z. S. nie było. Praca 0-

trzymywała jednak trwały fumda-|
ment. !

Fachowo ргомайхопе kursy za-
częły zyskiwać coraz więcej ZWO-

lenników.
Narty przestały być niedoścignio-

nym celem. Doszliśmy do przekona-

nia, że to nic strasznego i trudnego,

że nie trzeba specjalnie się rodzić,|

żeby zostać narciarzem, jak mektó-|

rzy sobie mylnie wyobrażali. |

Praca szło w dwóch kierunkach.

a A ЛНа

Sokół ustanowi.

społeczeństwo na
o dobranem

Szkolono starsze
kursach, powiedzmy,
'towarzystwie (Klub Prawników, Ro-
| dzina Wojskowa i t. p.), a ponadto

masowo uczono jeździć na nartach

młodzież szkolną.
Po kilku tych latach intensywnej

pracy okazało się, że narciarstwo
wileńskie trafiło na nadzwyczaj po-
datny grunt, Z jednostek wyrosły
masy.

Dziś przecież w szkołach wszyscy

uczniowie jeżdżą na nartach.
Cała szkoła może stanąć

„deskach', Narty wśród młodzieży

szkolnej cieszą się ogromnem powo-'

dzeniem i co ciekawsze, że ten Ży-

wiołowy pęd do nart daje się już

zauważyć nietylko w szkołach wileń

(skich, ale również i w szkołach pro-
wincjonalnych.

Oczywiście, na prowincji są o

wiele trudniejsze warunki pracy. Po

pierwsze tam jest zupełnie inna ska-

la życia, a tem samem i narty są

ł rekord Wiln
w strzelaniu.

Od dwóch lat w sporcie Wilna
poważną rolę grają strzelcy z So-

koła, zajmując szereg pierwszorzęd-

nych miejsc, szczycąc się jednocześ-

nie szeregiem świetnych wyników.

Pisaliśmy już niejednokrotnie o

twórczej pracy sportowej sokołów,

a dziś notujemy wczoraj osiągnięty

cenny rekord Wilna w strzelaniu.
Mieliśmy międzyklubowe zawo-

dy strzeleckie z udziałem až 7 kiu-

bów. Zabrakło na stanowiskach je-|

dynie zawodników P. K. S. i Strzel-,
ca, jeżeli nie brać pod uwagę udzia-

łu zespołu akademickiego Strzelca.
Zawody poprzedzone zostałypię- |

knie wygłoszonym odczytem przez

p. prof. St. Jarockiego. W przemó-

wieniu podkreślone były wartości

wychowawcze sportu strzeleckiego. szczególnym fragmentom ostrej wal-|

Po wspólnej fotografi odbyły się
strzelania w dwóch kolejkach. |

Najlepszy wynik osiągnął zespół.
Sokoła w składzie:

| - Zespół ten ustanowił z broni ma-

ikwi odbył się wiosenny konkurs

skoków.

Warunki śnieżne dobre. Skoki

odbyły się z ograniczonego rozbie-

gu. Na starcie zabrakło: Bronka
Czecha i Andrzeja Marusarza, któ-
rzy nie startowali z powodu prze-

- MECZE BOKSERSKI
W Warszawie odbyły się wczoraj.

dwa towarzyskie mecze bokserskie.|
Y. M, C. A. wygrała ze Skodą w!

Przy ul. Zawalnej 1 rozgnieždzit
się wygodnie Ž. A. K. S.

sportow, w której wzięło udział
sporo zaproszonych gości. I 

! Na ostatniem  zebraniu zarządu
JWiL. Okr. Zw. Lekkoatletycznego
"zostal uložony kalendarzyk zasadni-
„czych imprez lekkoatletycznych na
rok 1934.

Kalendarzyk ten przedstawia się
następująco:

Kwiecień 8 bieg na przełaj 3.000
mtr, org. K. P. W., 15 biegi na prze-
łaj o mistrzostwo Wiilna pań i panów,
22 bieg na przełaj dla niestowarzy-
szonych, 29 otwarcie sezonu zawo-
dami na bieżni.

Maj 3 bieg ształetowy 10 razy
1000 mtr., 10 dzień ształet i płotków,
13 bieg ogrodowy „Słowa”, 19 i 20
mecz międzymiastowy ze Śląskiem,
albo z Białymstokiem. )

Czerwiec 3 — termin wolny na
spotkanie międzymiastowe. Mistrzo-

strzelając w sali z trzech przewi-

dzianych postaw, nowy rekord Wil-
na, który wynosi 1382 pkt. na 1500

możliwych,
Na dalszych miejscach znaleźli

się: 2) P. W. Leśników 1326 pkt.,

3) P. W. Pocztowców 1319 pkt.,
4) P. Sz. Techniczna „Vector“, 5) О-

gnisko K. P. W., 6) Akad. Oddz. Zw.

Strzeleckiego, 7) Zw. Podoi. Re-

zerwy.
Indywidualnie najwięcej punktów

wybił Katkowski z Sokoła — 286

(pkt. na 300 możliwych; 2) Legunek

(Ognisko); 3) Michalski (Sokół).

Zaznaczyć trzeba, że zawody

cieszyły się zainteresowaniem licz-

nie zgromadzonych widzów, którzy
z ciekawością przyglądali się po-

ki strzelców.
Sala Sokoła była specjalnie ude- dzić, że jeżeli dojdzie do nadzwy-|

korowana, a przez cały czas ZawoO-|

Katkowski,|dów. trwał nastrój określający się |wie ustąpią dobrowolnie, a więc na-

a „zapomnieć” po- Brancewicz, Kozłowski i Michalski, siowem — sportowy.
Zawody organizował p. Brance-

na meczu hokejowym łokalibrowej na dystansie 25 mtr., |wicz.

ŁUSZCZEK ZWYCIĘŻYŁ NA KROKWI.
Wczoraj w Zakopanem na Kro-imęczenia.

Zwyciężył Łuszczek Izydor, 330
pkt, skoki 58,5 mtr. i 60 mir.

Drugie miejsce zajął Andrzej
Marusarz, 219 pkt, skoki 64 mtr.,
65 z upadkiem i 56 mtr.

Na trzeciem miejscu znalazł się
Mrowca.

E W WARSZAWIE.
wysokim stosunku, bo až 13:3./

Polonia zaś zremisowała z Gwia-
zdą 7:7.

ŹŻ. A. K. 5. otworzył nowy lokal.
Na sali między innymi zauwa-

żyliśmy rektora U.,S.B. p. prof. Sta-

mych.

 

KALENDARZYK IMPREZ LEKKOATLETYCZNYCH
pań i panów, 29 mecz Wilno — C. I.
W.F.

Lipiec 7 1 8 w Poznaniu (7) mi-
strzostwa Polski, 22 zawody w 10-
boju panów i 5-boju pań, 18 i 19 ter-
jmin przeznaczony na spotkanie mię-

dzyokręgowe.
Sierpień 26 zawody ze Śląskiem.
(Wrzesień 2 maraton 0 mistrzo-

stwo Polski i-.zawody międzynarodo-
we, 9 zawody w 5-boju panów i w
3-boju pań, 16 zawody na odznakę
organizuje S. М. Р., 23 zawody w
3-boju o nagrodę Ośrodka W..F., 30
mistrzostwa Polski w 5-boju i 3-boju
w Katowicach. |

Październik 7 bieg na przełaj i
zamknięcie sezonu.

Prócz tych terminów, wyszcze-
gólnionych powyżej, projektowany stwa klasy C i junjorów, 10 dzień P. Z. L. A, 24 mistrzostwa klasy A. i B.
jest start wilnian w Rydze 10 czerw-
ca, oraz zorganizowanie zawodów

na

trudniejsze do nabycia. Drugą trud-
nością jest siła instruktorska.

Nie posiadamy jeszcze dosta-
tecznej ilości wprawnych instrukto-
rów, których moglibyśmy obdarzyć
całkowitem zaufaniem, a narty wy-
magają znajomości rzeczy. Trzeba
dobrze samemu jeździć, znając zasa-
dy techniki narciarskiej, by móc u-
czyć innych, a nie mówię już o za-
bieraniu głosu na tematy szeregu
„udoskonaleń.

Sport narciarski w szkołach roz-
wija się, ale instruktorów jest mało.

Wiilno *posiada bowiem tylko
dwóch instruktorów narciarskich
(Pietkiewicz i Truhanowicz), a więc
tylko dwie siły fachowe, Czy liczba

"tą nie jest rażąco skąpa, czy może
| ona zapewnić całkowite ujęcie w
fachowe ręce całej akcji wyszkole-
'niowej? Oczywiście nie. To też znaj-
dują się przygodni instruktorzy, któ-
rzy na swój sposób uczą jazdy na

nartach.
Zło powstało samo przez się.

(Nikt go nie zwalcza, bo do fawory-
zowania niezbyt fachowych instruk-
torów zmusza konieczność.

Jeżeli w Wilnie sytuacją ta wy-
gląda tak krytycznie, to cóż dopiero
mówić o prowincji, która posiada
jednego tyiko instruktora w Święcia-
nach p. Strycharzewskiego, i na tem
koniec.

Trzeba oczywiście temu jak naj-
prędzej zapobiedz, by narciarstwo
szkół, które ma ogromną przyszłość

organizacyjne, a wówczas niewątpli-
wie podniesie się poziom sportowy,
zyska na tem dobro wychowania fi-
zycznego.

Patrząc na niedawno odbyte za-
wody narciarskie młodzieży szkol- 
jmają one swój odmienny charakter
| walki sportowej, która różni się od
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Wilno solidaryzuje się
z Białymstokiem.

| Na ostatniem zebraniu Wil. Okr.
"Zw. Lekkoailetycznego byla rozpa-
|trywana sprawa postępowania władz|
centralnych, które zignorowały u-
| chwałę walnego zgromadzenia.
\ Ostro przeciw temu zaprotesto-

|wał pierwszy Białystok, który do-
maga się zupełnie słusznie, by tak
jpoważna sprawa, jak rozdział mi-
|strzostw głównych Polski, była prze-
|prowadzana na walnem zgromadze-
piu pizez samych delegatów okręgo-
wych.

| INa zebraniu dyskutowano na te-
imat postępowania P, Z. L. A. i w
| ostateczności jednogłośnie postano-
jwiono poprzeć Białystok, dążąc do

| zwołania
zgromadzenia.

Znając ustosunkowanie pp. człon-
ków obranego zarządu, można twier

czajnego zebrania, to ci pp. członko-

stąpi przełom w  lekkiejatletyce
Polski.

Moment ten był oczywiście bra-
„ny również pod uwagę. Zgromadzeni
przyszli jednak do wniosku, że lepiej
"daleko odrazu rozpocząć uzdrawia-
„nie choreżo organizmu P. Z. L. A.
niż czekać cierpliwie zimy roku 1935
„kiedy przypadłby termin zwykłego
walnego zgromadzenia,

Dodać trzeba, że za zwołaniem
nadzwyczajnego zgromadzenia wy-

| powiedziały się już: Białystok, Śląsk,
„Kraków i Wilno, a więc cztery zain-
|teresowane okręgi.

l
„sprawę wysoce sportowo, bo w

nadzwyczajnego walnego swoim liście zastrzega, iż dziś nieza-,
|leży już specjalnie Białystokowi na
j|organizowaniu mistrzostw, ale cho-

„dzi o zasadę.
Ciekawi więc jesteśmy, co z tego

| wszystkiego wyniknie.

| WILNO ORGANIZUJE TARGI SPORTOWE.
Syci powodzeniem organizatorzy

| Wystawy Sportowej w Wilnie i Wy-
"stawy turystycznej w Warszawie
postanowili imprezę powtórzyć.

Fierwszą czynnością przygoto-
wawczą było zwołanie zebrania in-
formacyjnego, które odbyło się o-
negdaj w sali magistratu wileńskiego.

| Na zebranie przybyło sporo osób
ze ster sportowych, jak również i
„przemysiowo-handlowych.
į Zebranie zagaił w imieniu nieo-
| becnego przewodniczącego Miejskie
|go Komitetu W. F. p. prezydenta dr.
JW. Maleszewskiego płk. Iwo Gi-
|życki, który witając zgromadzonych
;poprosił na przewodniczącego p.
|naczelnikaStet. Wiśniewskiego, a na

 

NOWY KORKURS SPORTOWY
POLSKIEGO RADJĄ.

Referat Sportowy Polskiego Radja

W) dniu otwarcia lokalu została niewicza, p. prof. Jasińskiego, p. sta- : : 9
: a a ; z . wespół z Warszawskim Okręgowym Związ-

zorganizowana specjalna akademja rostę W. Kowalskiego i wielu in- jm pMaokio tSS О

kawy i pożyteczny konkurs na pracę od-

!czyt p. t.: „Jak zorganizować i prowadzić

|klub lekko-atletyczny w  małen: mieście
prowincjonalnem?" Zwycięscy konkursu

otrzymają liczne nagrody, a najlepsza praca

*zostanie odczytana przed mikrofonem Pol-

| skiego Radja za normalnem honorarjum od-

„czytowem. Prace na konkurs, nie przekra-

czające 220 wierszy „maszynopisu (format

kancelaryjny) nadsyłać można do dnia 30

kwietnia b. r. pod adresem W. O. Z. L. А.,

Warszawa ul. Wiejska 11. Razem z pracą

należy w osobnej kopercie przysłać imię,

nazwisko oraz adres autora i jego godło.

Informacji w sprawie konkursu zasięgnąć

można w sekretarjacie Polskiego Radja, ul

Zielna 25.

 

в 4

międzynarodowych w Wilnie,
Zawody międzynarodowe

odbyć się dwa razy. Raz z Łotwą, a
drugi raz z udziałem zawodników
nietylko państw bałtyckich, alie rów-
nież bałkańskich, |
; Kalendarzyk wygląda dość boga-
10, ab 

mają

sekretarza p. Jordana,
W krótkiej dyskusji zabierali głos

przedstawiciele sklepów sportowych
którzy w osobach pp. Dincesa i Pa-
rafińskiego ustosunkowali się do

wszelkich targów sportowych kry-
tycznie, a to dlatego, że targi u-
względniają budzący się przemysł
chaiupniczy, który coraz bardziej
zagraża egzystencji firm sportowych.

Za organizowaniem targów wy-
powiedzieli się w pierwszym rzędzie
rzemieślnicy pp. Brewiński, Krym i
imni,

Stanowisko rzemieślników popar-
te zostało przez przedstawicieli spor
tu i oczywiście inicjatorów.

Targi będą zorganizowane w po-
łowie maja.

Ze swej strony musimy zaznaczyć,

że poprzednie imprezy o charakterze
przemysłowym wpłynęły w sposób
wybitny na polepszenie rynku bran-

ży sportowej, to też projekt zorgani-
| zowania II Targów Sportowych po-
wiłać należy z uznaniem.

zygzaki.
— Mistrz olimpijski Iso-Hollo

startował w Argentynie. Wygrał on

 

miał 14 min. 47 sek.
— Na Dunajcu odbędą się mi-

strzostwa kajakowe Polski. W: za-

wodach tych startować będą Niemcy

— Kpt. Z. Ostrowski z dniem 1

kwietnia opuści Wiilno na okres 5

miesięcy.

— W Monte Carlo Austin poko-
nał Stefaniego 6:1, 8:6, 6:4.

— O 14 kim. od Berlina Niemcy

zamierzają wybudować wioskę olim-

pijską, wzorując się na Ameryka-
nach.
— Wojskowi Francji wygrali

mecz piłki nożnej z armją Anglji 2:1.

—Piłkarstwo Polski mieć będzie
aż dwóch trenerów.
— Przez Wilno we wrześniu strzostwa Europy lekkoatleci Esto-

nii.

 

przed sobą było ujęte w silne ramy,

nej, przyszliśmy do przekonania, że|

| Białystok ze swej strony stawia,

z Zabalą. Na 5 tys. metrów iso-Hollo!

przejeżdżać będą do Turyna na mi-

walki zawodników klubowych tem,
że w zawodach młodzieży szkolnej
jest ogromna rozpiętość talentów.

Wystarczy powiedzieć, że różnica

między pierwszym, a powiedzmy 10

zawodnikiem waha się w granicach

kilkunastu minut, a różnica pierwsze
go z ostatnim jest wprost ogromna.

Moment ten podkreślony przez
nas daje prawo do myślenia, że
wśród zawodników szkolnych są si-

| ły nierówne, a więc warto może tych
lepszych zawodników postawić na

starcie zawodów międzykuratoryj-
nych.

| (Walka lokalna rozgrywa się za-
sadniczo między 5 — 7 uczniami, a
'reszta w liczbie 200 narciarzy wal-
|czy o zaszczytne ukończenie biegu
bez złamania narty, względnie o
„wejście do pierwszej, trzecie, lub
dalszej dziesiątki zawodników,

Zawody szkolne o mistrzostwo
'Polski mogą być wspaniałą imprezą,
"sportową.

Mamy przecież tak długie ferje
Bożego Narodzenia. Można więc w

tym terminie śmiało zorganizować
wspaniałe święto narciarskie szkół
średnich.

Wilno niech podsunie ze swej
strony ten projekt, a będzie miało

pierwszeństwo do zorganizowania
| mistrzostw narciarskich szkół Pol-

ski.
Przejdźmy teraz do poruszonego

tematu minionych zawodów.
Narciarze gimn. A. Mickiewicza

pozajmowali wszystkie pierwsze

miejsca, zdobyli oni nagrodę prze-

chodnią, nakarmili się sławą, są za-

dowoleni. Zadowolenie jest tem

większe, że stawali w tym roku na

starcie bez swoich doskonałych nar-

„ciarzy zeszłorocznych, którzy pokoń

czyli już szkołę. Honoru szkoły bro-,

Iniłą więc „młodzież”* Hanzen, który

w roku ubiegłym biegał w konkuren-

cji junjorów, teraz został odrazuwi-

cemistrzem, a Aleksandrowicz, któ-

|ry dał sobie radę na trasie z 200

przeciwnikami, jest bezwzględnie

doskonale zapowiadającym się ta-

lentem. „Mickiewiczacy“ wystawili

najwięcej zawodników, tworząc zgra

ną grupę kolegów wspólnie wspiera-

 

jących się.
Ten miły duch sportowy, towa-

rzyszący zawodom _ narciarskim

szkół średnich, rokuje im powodze-

nie na cały szereg długich lat.
Tutaj jeszcze raz trzeba pod-

kreślić wielką rolę prof. K. Pietkie-

wicza, który taktycznie narciarstwo

szkół wprowadził na właściwe tory.

Prócz walki zespołowej istnieje,

jak wiemy, walka indywidualna, któ-

sa jednak nieco się zatraca, co uwa-

żamy za pewnego rodzaju usterkę.

Mistrzowie poszczególnych lat

powinni być dobrze znani. Przeszłość

musi być koniecznie silnie utrwala-

na, a w tym celu powinną istnieć

nagroda przechodnia, na której wpi-
sywane byłyby nazwiska młodocia-
nych mistrzów.

Za dwa, trzy lata nikt już nie bę-

dzie pamiętał, że w swoim czasie

narciarstwo szkół wileńskich posia-

dało takich mistrzów, jak Hermano-

wicz, Ciechanowicz, czy Starkie-

wicz. O tych rzeczach, o tych nazwi-

skach warto pamiętać. 3

Chodzi nam jeszcze o wprowa-

dzenie biegu pań. Nie możemy zro-

zumieć, dlaczego to płeć piękną ma

być w danym wypadku upośledzona.

Warto ponadto młodzieży szkol-

nej robić biegi o charakterze zjazdo-
wym, które nieprzemęczają orga-
nizmu a dają jednak moc wrażeń

sportowych a tem samem i korzyści
wychowawczych.

Biegi zjazdowe powinne koniecz-

nie być wprowadzone do programiu

zawodów szkolnych, a niewątpliwie

zawody szkolne zaczną wówczas

cieszyć się jeszcze większem powo-

dzeniem.
Idźmy więc za duchem czasu,

wprowadzając do narciarstwa szkol-

nego szereg nowych, a już przyję-

tych w krajach postawionych wyżej
sportowo od Polski, inowacje.

Kończąc ten artykuł, życzymy
młodzieży szkolnej, by nie zatraciła
ona podstawy pięknej walki sporto-
wej, określającej się angielskiem

słowem fair play. ®
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Wielkie zebranie rzemieślnicze.
Wczoraj odbyło się w sali Stron-

nictwa Narodowego przy ul. Orzesz-
kowej 11 wielkie zebranie, zwołane
przez Sekcję Rzemieślniczą Stron-
nictwa.

Przewodniczył na zebraniu p.
Andruszkowicz. Obszerne referaty wileńskich oraz członków i sympa-|dzinie S-ej w. przedstawienie
wygłosili senator Wł, Dobrzyński i
Górczak.

Po referatach odbyła się nader
ożywiona dyskusja, poczem jedno-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno. Miejsca-

mi opady. Rano mglisto, dosyć cie-
pło. Słabe lub umiarkowane wiatry
z kierunków południowych, — w gó-
rach możliwe halne.

DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następują:e

 

Dziś
apteki:

Miejska — ul. Wileńska Nr. 23 (telęż.
2-90); sukc. Chomiczewskiego — ul. W.
Pohulanka Nr. 19 (tel. 16-92); Filomonowicza
i Maciejewicza — ul. Wielka Nr.
Chróścickiego — ul. Ostrobramska Nr. 26,
oraz wszystkie na przedmieściach, prócz
Śnipiszek.

Z MIASTA.
— Wysiedlenie przyjezdnych że-

braków. W. ciągu miesiąca lutego
Społeczny Komitet walki z żebra-
kami i włóczęgami na terenie Wilna
wysiedlił z obrębu miasta 10 przyby-
łych tu żebraków.

(Większość z nich, jak stwierdzo-
mo, to właściciele jedno lub dwu-
morgowych posiadłości.

SĄDY.
— Pan Hirszberś znów się sądzi,

Dziś w Sądzie Grodzkim odbędzie
się proces dr. Hirszberga przeciwko
R. Hartowi, prof. gimn. Epsztejna.
Hirszber$g oskarża Harta o zniesła-
wienie w dziennikach żydowskich
oraz wypisywanie różnych artyku-
lików.

OLCZYTY.
— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Zebranie Z. P. L K. od-
będzie się dziś o godz. 8 wieczorem
w lokalu Seminarjum teologicznego
U. S. B. Prof. dr. Konrad Górski
wygłosi odczyt p. t.: „O twórczości
Franciszka Mauriac'a".
— m„Zraczenie funduszu pracy".

Zarząd Koła Wileńskiego Z. O. R,
zawindamia swych członków, iż we
wtorek dnia 13 b. m. o godz. 18 ej
odtędzie się odczyt kol. ppor. rez
D-ra Paczyńskiego Stanisława, p. t.
„Znaczenie funduszu procy”.
— dczyty ruskie. W ponie-

działek i we wtorek na zaproszenie
Instytutu Naukowo-Badawczego Eu-
ropy Wschodaiej prof. Bohdan Lep-
ki, znakomity poeta i uczony ukra-
iński wygłosi w lokalu Instytutu dwa|
odczyty: 1) Taras Szewczenko i 2)
Charakterystyczne cechy literatury
ukraińskiej. Oba wykłady zaczną sę
o godz. 20.15. Wstęp dla szerszej
publicznoś i wolny.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Z Koła Filozoficznego stu-

dentów U. S. B. Dzś o godz. 20ej
w lokalu Seminarjum Filozoficznego
(Zamkowa 11) odbędzie się X te ze-
branie naukowe Koła z referatem
Mgr. Stanisława Stommy p. t: „Po
jęcie związku przyczynowego w
prawie karnem”. Po referacie dy-
skusja. Wstęp wolny. Goście mile
widziani.
iai
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„BURZA 0 BRZASKU“.
Reżys. R. Bolesławski.

rowanase cygińskie. Gigantyczne sceny masowe. Nad program:

Dziś ostatni

myślnie uchwalono rezolucję w spra-
|wie sytuacji
juchwalonej przez sanacyjną więk-
|szość ustawy przemysłowej.
| Zebranie zgromadziło około ty-
įsiąca osób z pośród rzemieślników

tyków Stronnictwa.
| Szczegółowe sprawozdanie z
przebiegu zebrania zamieścimyjutro.

 

| — Zebranie Sakcji Euchary-
jstycznej  Sodalicji mMarjańskiej
JA-CŁEK odbędzie się we wtorek ©
,goa4. 18,30 punkiualnie w „Ogni-
jsku” (Uu.wersycecka 9—9).

Z Koła Polonistów. Wobec
wielkiego zainteresowania, jakie w
Iszerokich sterach wzbudziła Środą
jLiteracka Konstantego l. Gałczyń-|
skiego, Koło Polomistów urządza

j Wieczór Autorski tego poety i recy-|
|tatara, Wieczór ten odbędzie się w

29 ilsali Śniadeckich w piątek o godz. 19.
— mieczornica dia dzieci Ulicy.

Zarząd Axaaemickiego Ко‘а Polskiej

domości, że dziś, w niedzielę o go-
dzinie 3 po poł. odbędzie się Wie-
czornica dla uliczników.
W czasie przebiegu Wieczornicy

rozpocznie się o godz. 16 min. 30
audycja radjowa z Kuosu dzieci uli
cy, ilustrująca przebieg Wieczornicy,
założeniai cele tej placówki spo-
łecznej oraz zycie dzieci ulicy poza
Klubem.

SPRAWY ROBOTNICZE.
— Strajk szewców w dalszym

ciągu trwa. Sytuacja strajkowa jesz-
cze się bardziej zaostrzyła.

Wczoraj w południe szewcy od-
byli zebranie, na którem omawiano
sprawę strajku i postanowiono dążyć
do podpisania umowy zbiorowej z
pracodawcami.
W dniu dzisiejszym odbędzie się

konierencja strajkujących z praco-
dawcami. Na konierencji ponowione
zostaną próby zlikwidowania drogą
polubowną zatargu.

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Burzliwe zebranie akademi-

ków żydowskich. Wczoraj w sali
Śniadeckich odbyło się walne zebra-
nie Stowarzyszenia Pomocy studen-
tów żydów U, S. B. Podczas wybo-
ru przewodniczącego zebrania po-
wstała wrzawa i tumult, wobec cze-
go mie doszło do wyboru przewodni-
czącego. Po dłuższej przerwie roz-
poczęły się ponownie narady, lecz
zostały zerwane,

Worowadzenie stenografów
w procesach karnych.

| Dla modernizacji sposobu proto-
kółowanią wielkich procesów  kar-
nych, wysuwany jest przez koła są-
|dowe projekt wprowadzenia urzędo-
wych stenografów na rozprawach
karnych. Obecnie obowiązująca pro-
cedura karna nie przewiduje sporzą-
dzania stenogramów, co już zostało
zastosowane w nowej procedurze
cywilnej.

Stenografowanie procesów dla
dokładniejszego odtwarzania prze-
biegu rozprawy ma duże znaczenie
dla Sądów Apelacyjnych i Sądu e
wyższego przy rozpatrywaniu Od-
wołań. į
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Stan zdrowia J. E. Ks. Arcybiskupa
Jałbrzykowskiego.

+ J. E. ks. Arcybiskup-Metropolita
(Romuald Jaibrzykowski w dalszym
|ciągu znajduje się w lecznicy św.
| Józefa na Nowym-Świecie.
| Stan pooperacyjny jest normalny,

rzemiosła polskiego i!a choroba likwiduje się pomyślnie,|fotelu.
!

| Teatr I muzyka
||| —TeatrMiejskiPohulanka.Dziśogo

wieczorowe
'wypeińi współczesna sztuka
|autora  Feketego pt. „Pieniądz to mie
| wszystko”, sztuka która cieszy się nad-
|zwyczajnem powodzeniem na naszej scenie,
dzięki tematowi zawsze aktualnemu Oraz

| doskonaiej grze calego zespołu.
Jutro o godz. 8-ej w. jedno z osłata ch

przedstawień „U mety”.
— Uwaga! Administracja Teatru Pohu-

lanka przypomina, że zniżki wydane z waż-
nością „do odwołania” — nie są już ważne.
Od godz. 11-е] do 2-ej popoł. administracja
wydaje nowe zniżki z ważnością do końca
sezonu.

| — Teatr Muzyczny „Lutnia*. Przedsta-
|wienie propagandowe „Nitousche“ Dziś u-
|każe się raz jeszcze po cenach propagan-
| dowych świetna operetka Hevre  „Ni-
touche' z L. Romanowską w roli tytułowej.

— „Niebieski motyl”. Jutro w dalszym
ciągu efektowna operetka „Niebieski mo-

|tyl' („Pilango”). Przedstawienie wtorkowe
| przeznaczone zostało dla sfer kolejowych.
i — Teatr Objazdowy —- gra dziś w Wo-
| łożynie, jutro w Lidzie —- doskonałą ko-

edję angielską pt. „Kobieta i szmaragd”.| m

POLSKIE RADJO WiLNO,
Poniedziałek, dnia 12 marca.

7.00: Czas. 11.40: Przegl. prasy. 11.50:
Sałatka legjonowa (płyty). 11.57; Czas.
12.05: Sullivan — Fragm. z op. kom. „Mi
kado" (płyty). Kom. meteor. D. c. muzyki
z płyt. Dzien. poł. 15.15: Pięciolecie Aero-
klubu Wileńskiego” — pogad. Wiad. o ek.-
porcie. 15.30: Giełda roln. 15.40: Koncert
dla młodzieży (płyty). 16.10: Muzyka lekka.
16.40: Francuski. 16.55: Prelekcja muzycz-
na. Koncert. 17.30: Z arcydzieł skrzypco-
wych (płyty). 18.00: „Najwyższy dom świa-
ta“ — odczyt. 18.20: Koncert kameralny,
19.15: Codz. odc. pow. 19.25: Odczyt aktu-
alny. Wil. kom. sportowy. Dzien. wiecz.
20.00: Myśli wybrane. 20.02: Koncert mu-
zyki holenderskiej. 21.00: „Przemytnik ha-
szyszu” — felj. 21.15: Muzyka lekka.
21.30: Recital L Brajtmana. 22.00: Wysi-
nanki krakowskie. Kom. meteor. 2305-—
23.30: Muzyka tan. '

Ruch wydawniczy,
„WILEŃSKI PRZEGLĄD PRAWNICZY".

„Wileński Przegląd Prawniczy”, mic-
sięcznik poświęcony zagadnieniom praktytz-
no-prawnym, ze szczególnem uwzględn:e-
niem prawa obowiązującego na Ziemiach
Wischodnich. wychodzi w Wilnie od 1930 r.

Ukazał się Nr. 3 z r. b. Treść: I. Ka-
płan — Zakres uprawnień aplikantów adwo-
kackich w zastępowaniu stron przed są-
dami, Dr. Grzegorz Wirszubski — Polsk*
Kodeks Karny z 11 lipca 1932 r. a WSZ
współczesnej polityki kryminalnej, strój
adwokatury na Litwie, Przegląd ustawo-
ddawstwa, Orzecznictwo cywilne, Orze:+-
nictwa karne, Lwowskie ogłoszenia, Orga-
nizacja adwokatury, Organizacja Wileńskiej
lzby Notarjalnej, Towarzystwo Prawnicze
imienia Ignacego Danilowicza, Kronika

| Przegląd czasopism, Obwieszczenia bipc-

1

 

teczne, Obwieszczenia Rady Adwokackiej
w Wilnie.

Prenumerata wynosi: rocznie — 10 zł.,
półrocznie — 5 zł, kwartalnie — 3 zł.
Cena numeru pojedyńczego 1 zł. Ares re-
dakcji i administracji — Wilno, ul. Mickie-
wicza Nr. 49 m. 2, tel. 1498. Konto cxe-
kowe P.K.O. Nr. 81.610.

„Rozmowy Mistrza 7 Nazaretu“ — re-

kolekcje radjowe wygłoszone w reku 1933

przez ks. prof. dr. Henryka Hlebowicza, są

do nabycia: 1) w księgarni K. Rutskiego
(Wileńska 38), 2) w składzie materjałów

piśmiennych W, Puhaczewskiego (Zamko-

wa 7), 3) w „Ognisku* Sod. Marjańskiej

A-czek U. S$. B. (Uniwersytecka 9—9 w

godz. 19—20). Cena 1 zł.

Dochód na Akad. Konferencję św. Win-

centego 4 Paulo. 

| Już obecnie Arcypasterz nietyl-

węgierskiej: '

 

chociaż. powoli.

ko siada na łóżku, ale i wstaje,pró- |

|
| bując przy pomocy chodzić. Nawet
przez pewien czas przebywa już w

| Jakie kwalifikacje
wymagane są od sekretarzy

į gminnych.
|  Ministerjum spraw wewnętrznych
,zarządziło, iż na stanowisko sekreta-
|rzą gminnego mogą być powołane о-
soby, które ukończyły 4-klasowe
gimnazjum nowego typu, szkołę za-
jwodową stopnia gimnazjalnego lub 6
klas gimnazjum dawnego typu. Oso-
by te odbyć muszą 3-letnią praktykę
w służbie samorządowej i złożyć eg-
jzamin z zakresu wymagań  tacho-
wych i umiejętności praktycznych.

Dla kandydatów, posiadajcych
wykształcenie w zakresie liceum ad
ministracyjno - handlowego prakty-
ka wynosi 2 lata, przy ukończonem
wykształceniu wyższem — 1 rok. Do
egzaminu na sekretarza gminnego
mogą być również dopuszczeni kan-
dydaci, którzy ukończyli publiczną
powszechną szkołę i odbyli 5-letnią
praktykę w służbie samorządowej.
Do dnia 1 stycznia 1939 mogą być

powoływani na sekretrzy  gmin-
nych bez składania egzaminu za-
stępcy sekretarza gminnego, pełnią-
cy ie conajmniej od 5 lat służ-
bę swą na terenie 9 województw
centralnych i wschodnich.

W: okresie przejściowym do dnia
1-go stycznia 1936 od kandydatów
na sekretarzy gminnych w  woje-
wództwach zachodnich i małopol-
skich wymagane jest ukończenie
szkoły powszechnej, 5-letnia służba
samorządowa, 3-miesięczna prakty-
ka w gminach wiejskich na obszarze
województw centralnych i wschod-
nich i złożenie egzaminu. (Press),

WYPADKI.
— Trzykrotne podpalenie posesji

przy ul. Kalwaryjskiej. Jak już do-
nosiliśmy, niewidzialna ręka podpa-
lała dwukrotnie posesję przy ul. Kal-
waryjskiej 84, należącą do P. Żaka.j
Pożar ugaszono. Wczorajszej посу!
po raz trzeci podpalono domostwo,
Przybyła straż ogniowa pożar uga-
siłą po godzinnej akcji ratunkowej.
(Pastwą płomieni padła klatka scho-

Policja wdrożyła dochodzenie.
— Pożar przy ul. Gdańskiej. Wczoraj-

szej nocy w mieszkaniu przy ul. Gdańskiej
6/3 wybuchł pożar. Ogień strawił niektóre
urządzenia w łazience i przedpokoju. Po-
żar ugasiła straż ogniowa.
— Nieludzki mąž. Helena Iwaszkiewi-

czowa (Antokolska 22), będąca w 7 mie-
siącu ciąży, została ciężko pobita przez
swego męża, którego policja aresztowała.

— Zamach samobójczy bezrobotnego.
Piotr Wolak (Obozowa 19), bezrobotny i
znajdujący się w ciężkiej sytuacji materjal-
nej, usiłował popełnić samobójstwo przez
wypicie większej dozy esencji octowej.
Odwieziono go do Pe żydowskiego.
— Upadek ze schodów. Przy ul. Lipo-

wej 6 Kazimiera Wagonsowa, lat 62, wyn»-
sząc ze strychu żelazne łóżko, pośliznęła
się i spadła ze schodów na dół, uderzając
głową o cementową podłogę. Pogotowie
Ratunkowe, po udzieleniu pomocy, prze-
wiozło Wagonsową w stanie ciężkim do
„szpitala Św. Jakóba.
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Proces 6 nadużycia w Nowej Wilejce.
Dnia 16 b. m. w Sądzie Okręgo-

wym Wileńskim odbędzie się sen-
sacyjna rozprawa karna pizeciwko
b. majorowi W. P. Steckiewiczowi,
kwatermistrzomi 13 pułku ułanów w;
N. Wilejce.

Steckiewicz odpowiada z więzie-|
mia, gdzie od ubiegłego roku prze- |
bywa na Łukiszkach, |
W ub. roku jak donosiliśmy, wła-|

dze wojskowe wpadły na ślad nadu-|
żyć. Dochodzenia były przeprowa-|
dzone poufnie.

Donosiliśmy tylko, iż zastępca
pułku, kwatermistrz 13 p. ułanów
mjr. Steckiewicz usiłował popełnić!
samobójsthwo.

Major Steckiewicz znalazłszysię |
w nieprzewidzianych kłopotach fi-|
nansowych, przywłaszczył pewną su|
mę pieniędzy, której nietylko nie|
zwrócił, lecz zaciągał dalsze zobo-|
wiązania na konto swoje, a następ-|

nie począł fałszować kwity, rachun-
ki i t. p., podobnie jak mjr. Szafrań-
ski. Nadużycią sięgały kilkudziesię-
ciu tysięcy złotych. Tymczasem nie-
spodziewana rewizja ujawniła nadu-
jżycia.

Badany mjr. Steckiewicz przy-
znał się do nadużyć i w czasie gdy
pozostał sam, porwał rewolweri
strzelii sobie w głowę, raniąc się
ciężko. Po wyleczeniu się mjr. Stec-
kiewicza zwolniono z wojska i osa-
dzono w więzieniu na Lukiszkach,
zaś całą sprawę o wielkie naduży-
cia przekazano władzom  śledczo-
sądowym cywilnym.

Na rozprawę powołano kilkuna-
stu świadków ze ster wojskowych i
cywilnych.

Zapowiedziany proces budzi zro-
zumiałą sensację ze względu na o-
sobę mjr. Steckiewicza, który w
Wilnie był popularnie znanym.

z KRAJU.
Król cyganów w Słonimie.

SŁONIM. (Pat). Od dłuższego cza-
su przebywa na terenie Słonima król
cyganów Bazył Kwiek. Trudni się on |
tu sprzedażą dywanów, makatek i
innych tkanin i obecnie nosi się z za-
miarem opuszczenia słonimszczyzny
i przeniesienia się na teren Polesia.

Król cygański w rozmowach z
obywatelami miasta określa jako cel
swej podróży także przeprowadze-
nie powszechnej rejestracji cyganów,
zbadania ich życia i skłonienia do
zaniechania koczownictwa, osiedle-,
nią się oraz zajęcia się uczciwą pra-
cą. Kwiek z całą stanowczością po-'

tępia kradzieże cygańskie, zwalcza
je i dopomaga w ich ujawnianiu.

Prace nad zmianą trybu życia —
jak oświadczył król cyganów — nie
idą zbyt łatwo. O ile bogatsi cyga-
nie skłonni są do osiedlenia się, o
tyle biedniejsi wolą dotychczasowe
koczownictwo, pomimo możności
znalezienią pracy.

Fabrykę — mówił Kwiek — któ-
rą uprzednio uruchomiłem dla za-
trudnienia cyganów, zmuszony by-
łem zamknąć z powodu braku chęt-
nych do pracy.

Samobójstwo posterunkowego.
Posterunkowy P. P. w Rzeszy,

Jan Kaszewicz, odebrał sobie życie

Wypadek na przej
Pomiędzy stacjami Łyntupy—

Geladnia pociąg Nr. 552 na niestrze-'
żonym przejeździe najechał na sa-
nie, naładowane klocem budowla-.
nym, które rozbił. Wypadku z ludź-|

wystrzałem z rewolweru w usta.
Powód samobójstwa nieznany,

eździe kolejowym.
mi nie było. Tożsamości woźnicy nie
stwierdzono wobec tego, że wraz z
„koniem natychmiast odjechał z miej-
sca wypadku.

ai Ei iT i ZK ©WARE TIT DROZDEW AIDOTY

Rekordzistka rozwodowa.

Na miano to zasługuje w pełni u-|
rocza choć podstarzaia już artystka
cyrkowa Celestyna Soloere w San-|

17-sty mąż zrzędu |

siącami wniosła skargę rozwodową
przeciw swemu... siedemnastemu z.
rzędu mężomi,

A rozwodziła się stale z jednego
powodu: żaden z jej małżonków nie
mógł jej zapewnić takiego luksusu,
jaki — jej zdaniem — otaczać musi
stale wybitną gwiazdę w pierwszo-
rzędnym cyrku.

Sędzia John Stelb określił na roz
prawie piękną cyrkówkę, jako oso-
bę nienormalną. Kto bowiem sie-
demnaście razy wychodzi zamąż i
rozwodzi się — ten musi być uważa-
ny za człowieka nienormalnego. O-
świadczenie to oburzyło Celestynę
Soloere, która zapowiedziała, że za-
skarży sędziego o obrazę honoru.

Jeszcze większe jednak oburze-
nie wywołał wyrok, mocą którego
sędzia udzielił jej rozwodu pod wa-
runkiem, iż w ciąga najbliższych

Niesamowita śmierć
dziewczyny w wannie.
W Toruniu, w mieszkaniu Kla-

dzińskiego, urzędnika magistratu,
zdarzył się tragiczny wypadek. Wie-

dowa oraz obok znajdujący się skład.|Francisco, która przed dwoma mie- czorem 19-letnia córka Kladzińskie-
go, Marjanna, kąpala się w łazien-
ce. Obok łazienki, na krześle posta-
wiła przenośny piecyk elektryczny
do ogrzewania. W: trakcie kąpieli
ktoś chciał wejść do łazienki i za-
pukał. Wówczas Marjanna przechy-
liła się z wanny, aby otworzyć
drzwi, przyczem  strąciła piecyk,
który spadl do wody. Momentalnie
nastąpił kontakt między przewodami
a ziemią, ułatwiony przez wodę w
wannie i Kladzińska padła trupem
na miejscu.
—
trzech lat nie wyjdzie ona zamąž —
po raz osiemnasty.

Obecnie jednak ognista cyrków-
ka znalazła świeżego kandydata do
jej ręki. A gdy w San Francisco ślu-
bu zawrzeć nie może, —postanowi-
ła opuścić niewdzięczne miasto i za-
wrzeć ślub w stanie Nevada.

La iailaT
 

dziś „NIEWIDZIALNY CZŁOWIEK”
PROGRAM:

Arcyfllm, wnoszący now» wartości sztuki i techniki do przemysłu kinematogralicznege.

B. Kellermana.
Film odbiegający daleko od szablonu sęenarjusza i realizacji.

kcbiety, która poznsia dw a rodzaje miłości!

Am | ИИ

prod. „S aicio Geidubarega
arcydzieło ne

1934 r. fa bz duszy ludzkiej

OSTATNI z
W roll głównej Mistrz maski

Teatru Artystyczn.

 

DZIŚ! Najzeako-
mitsza gwiazda

ekranu
w jej nalnowszej,

nialszej kreacj

 

MI
Następny program: A cy-
dzieło najpoczytniejszego

. Quy de Maiposena

„WIELKA KSIĘ

Li
«НШЕ MIRENE. TO TI»na|wspa-

ip. t

VASEASA Uk FIG iteeSTRO

OSTATNIE

Ceny miejsc popularne — nie

  

€udna muryka węgierska. Tęskne
Atrakcje. |

 

Satyra. Krwawy śmiech. Romans. Dramat świętoszka | rozpus'nika. — Niešmiert-Inė

M. SAŁTYKOWA — SZCZEDRYNA

OWLEWYCH
WIEODWOŁALNIE

NA
Nad program: Prz

 

OSTATNI

HARVEY
lekny dodatek — oryginalna

ING - KORG" oraz Rajnowszy „

„ORDYNANSG':

CLOU

ŻNA ALEKSANDRA"
W roli głównej słynua śpiewaczka opery wiedeńskiej MARJA JERITZA. Muzyka znanego Lehara. Aby dać wszystkim możność
oglądania tego koncertowego dzieła kinemato;rafjl europejskiej, bez względu na ogromne koszta sprowadzenia tego filmu,

podwyższone, — Seanse: 4, 6, 6 ? 10,25.

W. Gardin. już JUTRO w kinie „HELIOS''.

 

DZIEŃ.

psrodla rysunkowa

genjalnej reżyserji mistrza

Turzańskiego.
 

SEZONU!  
Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSK. , | | | „ . DrukarnieA, Zwierzyńskiege, Wilno, MostowaNr. 2.

„FORTUNA*
ul. Zamkowa Nr. 12

Wykonuje zdjęcia sumiennie i tanio,
przyjmuje roboty amatorskie.

„POZO NSS

4 ZGUBY |
Z

Zginął pies-bokser (bnl-
dog), żółty, w końcu lu-
tego r. b. Odprowadz:ć
za wynagrodzeniem: ul.
Mickiewicza 22-a m. 5.
Przywłaszczenie będzie
ścigane sądownie.

 

| PRACA į

Ekonom rolny, uczciwy,
dbały i pracowity, lat32
prosi o łaskawe zaofi
rowanie prący dla siebie
i T ktora Arne
mogłaby zająć się h-
mią, hodowlą : t. d. Obo-
je na skromnych warun-
kach. Świadectwa dobre.
Z-k ListopadowyB 12,
m. la, A. B. tr—2

 

   

 

Poszukuję pracy do
wszystkiego,  piśmienna,
bardzo dobrze gotuje,
mam dobre referencje.
zaul. Š-to Jerski 4 m. 27

563 -2

 

Młody człowiek poszu-
kuje pracy, pertjera lub
Ё р za mieszkenie i me-
ła wynagrodzenie. Łas-
kawe zgłoszenia do Adm.
„Dz. Wii." pod „Praca“.

2—gr  

Służąca, lat 22, zna się
na kuchni, poszukuje
pracy. Posiada świadec-
twa i rekomendacje ul
Lwowska 52—2. grl

ZATRUDNIĘ
mierniczego za wypoży-
czenie 500 zł. Zgłosze-
mia do Admin. „Dzien.
Wil.” dla „Mierniczego
Przysięgłego”. 6705

Kupno
Sprzedaž į

| TreesGii NK

Kompletne urządzenie
sklepowe w całości lub
częściowo niedrogo do
sprzedania. Krakowska
67 m. 2. grz

"Mieszkania|
[ _pokoje|

  

Poszukuję mieszkania z
4-ch pokoi z kuchnią od
1-ge marca. Zgłoszenia
do Administracji „Dzien-
nika Wileńskiego” pod
„Centrum”, tr.

| DZIERŻAWY
DAIKTAIKOTÓW
Wydzierżawia się od 23
kwietnia majątek w pow
Lidzkim, 7 klm. od st.
Bastuny. Dowiedzieć się
ul. Dabówrakiodo 10
m. 5-a od 15 do 17.. 562

Bardzo tanlo
osoba w średnim wieku,
w niezmiernie trudnych
warunkach materjalnych,
ze sparallžowenemi no-
gam', može udzielsė ko
recetyc;] jąz. franeus-
klego w zakresie kursu
Gimnazjum, a wszyst
kich przedmiotów w za-
kresie 3-ch pierwszych
kias. Królewska +—3 Po-
rozumieć się od 4 do 7
po poł. gr

ЧЯЕе1"OWOKE ROWOREOAZASEDNC

| RÓŻNE |

Poszukują posady go-
spodyni na wieś do ma-
jątku lub na plebanię.
Posiadam b dobre refe-
rencje Znam się dosko-
nałe na mieczarstwie|
hodowli drobiu 3 Maja 9
m. 10 Józefa Masłowska.

gri

 

Szukam posady
w maj. ekonoma, maga-
zyniera lub łącznie, o-
bjazdowego It. p obo-
wązku Dokładnie znam
stę ze wszelkiego rodza-
Ju maszynami rolnicze-
ml włączale do traktora
| młocarni parowej. któ-
re mogę sem prowadzić
i robić drobny remont
W mieście dozorcy do-
mu lub woźnego. Mam
zaświadczenia | mogę
dostarczyć licznych re-
komendacyj. Adresować:
witebska 3 m, 1 dla P.R.
—a

Czas przesadzać
rośliny pokojowe. Zgło-
szenia pisemne pod „Ro-
boty sezonowa* przyj nu- ję w Adm. „Dzien. Wil" 1  

TTT socxa  |peeeteemowceyeedozwolony. zPW a prosi tu-skrajnej nędz
dzi dobrejwoli о ротос
Łaskawe ofiary prosimy
składać do Administra-
cji „Dz. WilL* dla „sta-
ruszkį“. gr3
——

Wdowa po urzędnikų
maglatrackim, znajdują-
са się w okropnej nę-
dzy wraz z 3-glem dzie-
<«i prosi o jakąkolwiek
pracę, iub pomoę ma-
terjalaą.  Antokol 134
m. 2. Ofiary składać w
Adm. „Dz. Wil.” pod „A.“
o

Polecamy gorąco mło-
dą panienkę z ukończo-
ną szkołą handlową. Zna
dobrze  trykotarstwo |
szycie. Zgodzi się do
dzieci. Referencje po-
ważne. Saaowa 2i, m.32.

—gr.

 

Owoce z naszych drzew
owocowych, jabłka
gruszki i t, p, będą tak
piękne i dorodne, jak o-
glądane na wystawach
okien handli owocami po
umiejętaem  zastosowa-
niu odpowiednich zabie-
gów | w odpowiednim
<zesie przez Ogrodnika
Kalwaryjska 12—33. gr3

 

Młodzieniec
uczący się w wyżsuej
szkole, pochodzący z
szlachetnej rodziny, mi
łego charakteru, Wv-
znania rz. - katolickiego
pragnąlby być  usyn%-
wiony w inteligentnej
a>. a ternie
nych osób. erty po
„M. M.“ do Administra-
cji „Dz. WilL“ Adres
tamże, r.

OdpowiedzialnyRedaktorSTANISŁAW JAKITOWICZ. —
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