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humanistycznego. Zakres: duża i mała

prócz niedziel i świąt,

 

w WILNIE, ul. Mickiewicza 23,
pod protektoratem Polskiej Macierzy Szkolnej przyjmują zapisy na rok szkolny
1935—36 do wszystkich klas gimnazjum typu matematyczno-przyrodniczego i

karz szkolny, Sekretarjat kursów czynny codziennie od godz. 16-ej do 20-ej,

 

EDUKACJI NARODOWEJ

matura. System półroczny. Le-

przy ul. Mickiewicza 23.
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SOBOWTORY žyją w powiešciach,
zaś POLSKA SKŁ

FRANCISZKA FRLICZKI
żyjąca życiem, ziemskiem i realnem, tem nie mniej dzierżąca zawsze prym w naj-
wspanialszych modelach bielizny, pończoszek, prześlicznych pižam i biuzeczek,
najmodniejszych apaszek i najlepszej konfekcji damskiej, męskiej i dziecięcej —

mieści się tylko pod jednym adresem

WILNO — ZAMKOWA
D JAAU A iA A

„Echa zgonu królowej belgijskiej

2
ADNICA GALANTERYJNA

9 Tel. 6-46
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 - ZMIANA GABINETU.

KOWNO (Pat). Jak podaje pra-

Czyżby już początek wojny?
Wojska włoskie przekroczyły granicę | „KOWNO (šau. Jak podajepa.

LONDYN (Pat). Reuter donosi z Addis RZYM (Pat). W tui. kolach półurzę- nych w osobach honorowego preze-
Abeby: Według niepotwierdzonych dotych- | dowych nie otrzymano potwierdzenia tej są laudininków, b. prezydenta Gri-

czas wiadomości, oddział, złożony z tysią-|wiadomości. niusa, prezydenta chadecji dr. Bitra-
ca żołnierzy włoskich i pięciusetA LONDYN (Pat). Reuter donosi z Addis sa oraz znanego działacza adwokata

kolorowych, przekroczył granicę na zachód| Abeby: Abisynja przygotowuje się bardzo Stipitisa udali się do prezydenta
od Assahu w Erytrei. Oddział wkroczyłdo | poważnie do wojny. Około 25.000 żołnie- Smetony celem interwenjowania w
kraju Danakilów. którzy uciekają, porzuca-| rzy armji regularnej i 50.000 wojska nie- | sprawie „stałość posunięć rządu w
jąc wsie. Należy jednak zaznaczyć, że gra-| regularnego podąża pośpiesznemi marszami| zakresie polityki wewnętrznej. De-

CITTA DEL VATICANO (Pat). Astrid w miejscu jej tragicznego
Ojciec Święty postanowił odprawić|zgonu. Uczyniono już owiednie
uroczyste nabożeństwo żałobne za kroki wobec władz szwajcarskich w
spokój duszy królowej Astrid w,celu nabycia terenu, na którym bę-
oktawę jej zgonu — dnia 5 b. m. dzie wzniesiony pomnik.
Jest to wielki wyjątek, albowiem |
żałobna Msza św. papieska bywa| STAN ZDROWIA
odprawiana jedynie po panujących| KRÓLA BELGIJSKIEGO,
monarchach. Jedynym precedensem BRUKSELA (Pat). Jak się oka-
było nabożeństwo po zgonie cesa- zuje, król Leopold trzeci złamał
nzowej austrjackiej w r. 1896. j wskutek katastrofy żebro, które,

BRUKSELA (Pat). Zawiązał się| według opinji lekarzy, zrośnie się

)

bez operacji.nica na tym odcinku nie jest wyraźnie wy-

Przed Radą
PARYŻ (Pat). Narada Lavala z Ede-

nem skończyła się o godz. t8-ej. Jak ш-

formuje Agencja Havasa, tematem narady

była obecna sytuacja w zatargu włosko-

abisyńskim. W czasie tej narady omawia-

na była taktyka działania na Radzie Ligi

oraz ewentualne wspólne sprawozdanie,

Nafta abisyńska
DŻIBUTI (Pat). W wywiadzie z

przedstawicielem agencji Keutera
Kickett, po powrocie z Addis Abe-
by, potwierdził, iż w charakterze
peinomocnika „Ałrican exploration
and development corporation' pod-
pisał z cesarzem Abisynję umowę
koncesyjną na eksploatację nałty i
innych surowców we
części Abisymji. Nałta, znajdująca
się na głębokości 400 m., odprowa-
dzana będzie przewodami w kierun-

wschodniej |

z Harraru w stronę Ogadenu.

Ligi Narodów
które ma być przedstawione na Radzie
Ligi.

Wieczorem Laval ma odbyć naradę z
ambasadorem włoskim Ceruttim. Prawdo-

podobnie Laval razem z Edenem, wyjadą do
2 o godz, 23.30,

 

'w tut. kołach zagranicznych silne
wrażenie, Poseł włoski hr. Vinci
złożyć ma dziś rządowi abisyńskie-
mu protest, ponieważ umowa kon-
cesyjna narusza prawa włoskie.
Układ wniesiony ma być do rejestru
handlowego abisyńskiego i amery-
kańskiego. Rickett, który, jak wia-

, domo, podpisał układ, ma wziąć
j udział w posiedzeniu Rady Ligi Na-
„rodėw,

 

legacja skierowana została do pre-
mjera Tubelisa, z którym odbyła
2 i pół godzinną konterencję. W.
dalszym ciągu utrzymuje się tu
wersja o mającej nastąpić zmianie
gabinetu.

WRZENIE TRWA.

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa
donosi z Kowna, że pomimo pewne-
go uspokojenia po ostatniach rozru-
chach chłopskich — wrzenie na wsi
litewskiej trwa.
bojkot rymków, powstrzymując się
od dowozu Żywności do miast.

MICKIEWICZA 51.

 

| Kapelusze na jesień

| c. bronz, marengo.
| DR

 

ku oceanu Indyjskiego na południe|
od ŻZeili. Wysokość sumy, jaką|
otrzymać ma rząd abisyński, trzy-| BERLIN (Pat). W niedzielę póź-

wyścig Warszawa Berlin
prawiając swój własny wynik oraz

Chłopi kontynuują

komitet budowy pomnika króloweż

W teatrach ruch się zaczął. Nie
można powiedzieć, by teatralny se-
zon letni był w Wilnie martwy. Te-
atr dramatyczny na Pohulance, jak-
kolwiek zamknął na okres niedługi
swe podwoje, jednak funkcjonował
,w swej lżejszej postaci, komedji i
farsie, w letniej, popularnej „Ber-
nardynce“ i cieszył się dużą frek-
wiencją. Sympatyczna operetka zbie-
rała laury w Krynicy, w „Lutni“ go-
szcząc parokrotnie wartościowe im-
|prezy, zamiknięta jedynie na okres
remontu gmachu, swój zaś sezon

POŻAR W GM. WISZNIEWSKIEJ.
WILEJKA. Wskutek wadliwego

stanu pieca powstał pożar w zagro-
dzie m. wsi Łycewicze, gm. wisz-
niewskiej, Piotra Adamowicza.
Ogień strawił dom mieszkalny,
chlew i kilka sztuk inwentarza ży-

l

 

Przed otwarciem sezonu
teatralnego

„zimowy' rozpoczęła w ostatnią
sobotę.

O pewnych, zwykłych zresztą z
początkiem każdego sezonu zmia-
nach w naszym teatrze draimatycz-
nym, umieszczaliśmy latem co pe-
wien czas wiadomości, które, oczy-
wiście, nie mogły być konkretne.
W, najbliższym czasie Kierownictwo
Teatru dramatycznego zwołuje spe-
cjalną konferencję, na którą zapro-
sić zamierza przedstawicieli prasy
w celu przedstawienia projektowa-
nego planu pracy artystycznej na
sezon 1935—%. :

Na razie więc tylko informujemy
czytelników o zdecydowanym już na
zimowy sezon składzie zespołu
aktorskiego. „A więc z pośród daw-
nych kobiecych sił pozostają: I. Ja-
sińska - Detkowska, E. Ściborowa,
M. Szpakiewiczowa, K. Zastrzeżyń-
ska; z nowych: Z. Barwińska, którą

mana jest w tajemnicy.

LONDYN (Pat). W. sprawie kon-
cesji na nattę abisyńską, dzisiejszy
„Times'” pisze, iż deklaracja Foreign
Uilice nie daje żadnych podstaw do
powątpiewania w dobrą wiarę Wiel-
kiej Brytanji, :

Według „Daily Telegraph" wspo-
mniana deklaracja powinna usunąć
w poważnym stopniu trudności ro-
kowań genewskicū,

„News Chronicle" pisze, iż zde-
cydowane oświadczenie rządu bry-
tyjskiego odsiania przed catym świa-
tem szczegóły tej niezwykłej tran-
zakcji, RSW

Zdaniem „Morning Post' zaprze-
czenie rządu brytyjskiego przekona
sąsiadów Anglji, że podejrzenia ich
są nieuzasadnione.

„Daily Herald" wyraża zapatry-
wanie, że podział surowców w świe-
cie jest niesłuszny.

NARUSZENIE PRAW WŁOSKICH.

ADDIS ABEBA (Pat).  Wiado-
mość o koncesji naftowej wywołała

 

$port
Nauka wiosłowania dla młodzieży.

Bezpłatne kursy nauki wiosłowa-
nia dla młodzieży szkolnej Okręgu
Szkolnego Wilno.

Zapisy na kurs przyjmowane są
codziennie na przystani A.Z.S., ul.
Kościuszki 12, od godz. 10 do 12 i
od 17 do 19 — za okazaniem legity-

jnym wieczorem komisja sędziowska wynik drużyny polskiej. Wobec te-
wyścigu kolarskiego  Warszawa—
Berlin dokonała drobnej zmiany w
klasyfikacji 6-g0 etapu.

Mianowicie Napierała przesunię-
ty, został z 7-go na 6-e miejsce, po-
TAUASTA КА 2 TKA M SMOG O POWA САЬи од

CIĄGNIENIE POŻYCZKI
INWESTYCYJNEJ,

WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiej-
szym odbyło się pierwsze ciągnienie po-

życzki inwestycyjnej, które dało mastępu-

jące wyniki (pierwsza liczba wskazuje nu-

mer serji, druga numer obligacji):

500.600 zi. na 17769—91,
125.000 zł. na 21687—42,

po 50.000 zł. na 11706—28 i 17599—32,
po 25.000 zł. na 717—32 i 4088—17,

po 10.000 zł. na 1357—36, 9963—25,

20449—17, 3682—11, 4134—13, 1647—16,

12702—11, 12477—30, 199—2, 11463—17,

14573—26, 4544—31, 659—18 i 20669—35.

WYGRANE DOLARÓWKI.
WARSZAWA (Pat). W dniu dzisiej-

szym odbyło się ciągnienie 4-procentowej

premjowej pożyczki dolarowej serji 3-ciej.

Większe wygrane padły:

40.000 dolarów na Nr. 1101217,

8.000 dolarów na Nr. 1166269,

po 3000 dolarów na Nr.Nr. 1081898,
1376389 i 1352134,

 

ARESZTOWANIE OSZUSTA.
W, Wilnie aresztowany został nie-

jaki Czesław Amlbrożewicz, bez sta-
łego miejsca zamieszkania, oskar-
żony o liczne oszustwa,

Ambrożewicz, podając się za
agenta finmy wydawniczej Michalski
i S-ka w Warszawie, przyjmował za-
mówienia na dzieła naukowe, pobie-
.rając od przeszło 150 osób zaliczki, macji szkolnej.

|go czas uzyskany na 6-ym etapie
przez drużynę niemiecką wynosi
17:12:53,2 a przez drużynę polską
17:12:59,6. Etap ten przegrali Po-
lacy z różnicą czasu 6,4 sek.
W klasyfikacji łącznej wszystkich

6-ciu etapów Polacy mają czas gor-
szy od drużyny niemieckiej o 37:38,9
sek. Biorąc pod uwagę, że w roku
ubiegłym Polacy przegrali różnicą
ponad 6 godzin, wynik tegoroczny
uważać należy za olbrzymi postęp.

|о-- TNN IADS AEROPSEVTR.ROTYA.ZACINA ORO

PRACE KOLUMN PRZECIW-
JAGLICZNYCH.

Według danych w ciągu sierpnia
rr b. w woj. wileńskiem kolumny
przeciwjagliczne udzieliły 5468 oso-
bom bezpłatnych porad lekarskich,
przyczem lekarze przeprowadzili w
tym okresie 47 operacyj oczu z wy-
nikiem pomyślnym.

Najwięcej porad lekarskich prze-
ciwjaglicznych udzielono ludności
wiejskiej i miasteczek pow. osz-
miańskiego i wilejskiego. (h)

TAJNE GORZELNIE
W POW. DZIŚNIEŃSKIM.

W. pow. dziśnieńskim komisarze
skarbowi przy pomocy organów po-
licyjnych ujawnili 6 tajnych gorzelni,
prowadzonych przez ludność wiej-
ską. Samogonka w powiecie jest
pędzona przez niektórych włościan
w celach zarobkowych, a to ze
względu na niską cenę zboża i zie- które następnie przywłaszczał sobie.

 

pamiętamy ze sztuki Druckiej „Zam-
knięte drzwi”, zaangażowana już na
stałe |. Górska, St. Masłowska,
I. Polakówna; zaproszona na szereg
występów H. Rychłowska (powrót
tej zdolnej i, w. niektórych typach,

wego, powodując 405 zł. strat.

USZKODZENIE LINJI |
TELEFONICZNEJ.

GŁĘBOKIE. Funkcjonarjusze u-
rzędu teletechnicznego w Głębokiem
stwierdzili, iż nieznani sprawcy do- !niezastąpionej artystki, witamy z ży-
konali kradzieży około 120 m, prze- wem zadowoleniem), Wieczor-
wodu telefonicznego na linji Dzisna! kowska, L. Zielińska,  wyborna,
—+Łużki. Stłuczono przytem 13 izo- | komiczno - charakterystyczna, której
latorów. Uszkodzenie linji spowodo- jubileusz obchodziliśmy nie tak daw-
wało przerwę w komunikacji, no, J. Żmijewska — pamiętna nam
POSTRZELENIE PRZEMYTNIKA. świetna „Mademoiselle" Devala.

BRASŁAW. Organa KOP po-| Z męskich sił dawnych pozostają:
strzeliły na granicy polsko-łotew- H, Borowski, K. Dejunowicz, W.
skiej przemytnika, mieszkańca wsi Neubelt, K, Puchniewski, W, Ścibor,
Stryszniki, gm. pluskiej. Przekra-|S, Śródka, T. Surowa, M. Szpakie-
czający granicę przemytnik otrzymał wicz, L. Wołłejko, W. Zastrzeżyński.
postrzał niegroźny w tył dont, Po-|Z nowozaangażowanych: Z. Borkow-
cisk utkwił w policzku. odze-|ski, pomocn. reżysera, H. Mrożew-
mie prowadzi żandarmerja KOP w ski, S. Siezieniewski, A. Szymań-
Słobódce. ski — pamiętny nam wspaniały Zyg-

"—ZAKŁADKRAWIECKI |miunt August i świetny ,„Wróg ludu“.
W, DOwGiAŁŁŁO Generalnym reżyserempozostajepo-
Кн * wrócony Wilnu doskonały Wł. Czen-

ul Świętojańska 6. Tel. 22-35. dė literackim T
W związku z nadchodzącym sezonem, |gery: ro o,a ii
poleca się w wielkim wyborze ostalnie į Lopalewski, kierownikiem plastyki

nowości na męskie ubiory. scen. W. Makojnik. Kierowniczką

 
   
 

Dla uczniów obfity dział uniformu||administracji będzie p. Z. Bejnacr-
szkolnego. || Bejnarowiczowna. P.
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= CZAS DO SZKOŁY CZAS!
Wszystko dla młodzieży szkolnej:

płaszcze szkolne, mundurki dla chłopców, spodenki, koszulki i pantofle
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takó L ST = gimnastyczne, szewioty mundurkowe, przybory szkolne i t. p. =
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Włościanie, konkurujący z M-jĘ _ Bracia Jabłkowscy Sp. AKC Е
Kepaliai wany:pes B MICKIEWICZA 18. TEL. 7-33, ®
54 o r 1almości rno-| ==
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0 BOGACTWA ABISYNIJI
walczą dwa imperjalizmy

Niebezpieczeństwo poważniejsze dziś, niż wczoraj

ODEZWA NEGUSA

ADDIS - ABEBA, 1.9 (PAT). Ce-

sarz wydał odezwę do mieszkańców

stolicy, aby pozostawali w swych do-

mach i nie uciekali z miasta. Przy-

czyną odezwy było opuszczanie stoli-

cy przez ludność w obawie przed

bombardowaniem. Rząd zagroził u-

ciekającym z Addis-Abeby konfiska-

tą majątku i więzieniem.

EGIPSKA RADA MINISTRÓW

KAIR, 1.9 (PAT). Wczoraj odby-

ło się posiedzenie rady ministrów ce-

Jem rozważenia projektu układu mię-

dzy Abisynją, Egiptem i Sudanem

celem założenia towarzystwa eksploa-

tacji wód jeziora Tsana. Rozmowy w

tej sprawie odbyły się ostatnio w Ale-

ksandrji. Wziął w nich udział przed-
stawiciel Włoch.

PŁYWAJĄCA ZAGRODA
NA MALCIE

LONDYN, 1.9 (PAT). U wejścia do

głównego portu na Malcie ustawiono

pływającą zagrodę, której celem jest

obrona przed atakiem z morza.

WEZWANIE ARCYBISKUPA
YORKU

LONDYN, 1. 9. (PAT.). Arcybiskup

Yorku, przemawiając przez radjo, za

wezwał do pokoju, dobrej woli i nie-
używania przemocy w rostrzyganiu

stów, podkreślając zarazem ko-

nieczność przestrzegania sprawiedli-

wości międzynarodowej. Liga Naro-

dów powinna bronić słusznej sprawy,
podobnie jak prawa.

Winniśmy przedewszystkiem dążyć
do ustalenia sprawiedliwości oraz
przeszkodzić zaspokojeniu potrzeb

w drodze śwałtu, szukając zarazem

legalnych sposobów ich zaspokojenia.
Módlmy s'ę za mężów stanu, zgroma-
dzonych w radzie Ligi Narodów, aby
zostali ożywieni duchem prawdziwej

sprawiedliwości,

MANIFESTACJA ANTYWŁOSKA

CHICAGO, 1. 9. (PAT). Odbyla
się tu wielka manifestacja antywło-
ska. Aresztowano 300 uczestników, w
tem wielu murzynów.

WOJNA BĘDZIE
PROWADZONA „LEGALNIE*

PARYŻ, 1. 9. (PAT.). W czasie 0-

statniej rozmowy z ambasadorem

włoskim,  Cerruttim, jak podaje

„L'Oeuvre“, premier Laval zwrócić

miał uwagę przedstawiciela Włoch

na to, że jeżeli Mussolini będzie w

całości resnektował procedurę, prze-

widzianą w art. 15 paktu, i przepisa-

ny w nim przed rozpoczęciem kro-

ków wojennych trzymiesięczny ter-

min, to paraśrał 7 tegoż artykułu po-

/ zwoli mu na prowadzenie wojny le-

galnej, a więc takiej, która nie podle-

ga sankcjom.

Zastosowanie tego rodzaju proce-

dury, zdaniem dziennika, byłoby ied-

g7zLnAl:- zarówno z punktu

widzenia Ligi Narodów, jak i pokoju,

oraz międzynarodowej moralności.

Słuszność bowiem jest po stronie

Abisynii. Sankcje, nawet, śdyby mia-

łv pozostać bez skutku, przyniosłyby

jednak odnrężenie dla międzvnaro-
dowei opinii publicznej.

ZGŁOSZENIA OCHOTNIKÓW WE

WŁOSZECH

RZYM, 1. 9. (PAT.). Z całego kra-

ju napływają wiadomości o masowych

zśłoszeniach ochotniczych do odzia-

łów, mających odpłynąć do Afryki

wschodniej.
Dzienniki informują o gromadnych

zgłoszeniach faszystów i b. komba-

tantów w Bolonii, Pescara, Bergamo,
Palermo, Vicenza, Reggio. Szczegól-
nie licznie zgłasza się młodzież uni-

wersytecka. W Bolonii zgłosił się m.

in. na ochotnika wiceprezydent par-
lamentu, Paulucci.

O KONCESJACH MÓWIONO
OD LAT TRZECH

PARYŻ, 1.9 (PAT). Agencja Ha-

wasa donosi z Addis - Abeby: Miaro-

dajne koła abisyńskie oświadczają, iż

sprawa koncesyj naftowych była w to-

ku rokowań od trzech lat. Dodają

przytem, iż propozycje w tej sprawie

były pierwotnie uczynione pewnemu

Włochowi, przedstawicielowi firmy a-

* merykańskiej, który rzekomo nie zga-

dzał się na klauzulę kontraktu.

W wymienionych kołach twierdzą,

że sprawa nie ma charakteru politycz-

nego. Niewiadomo, czy towarzystwo,

które uzyskało koncesję, rozporządza

kapitałem brytyjskim. Poselstwo bry-

tyjskie nie było informowane o prze-

 

 

biegu rokowań. Towarzystwo, które
uzyskało koncesję, ma spłacać należ-
ność w rocznych ratach. Niewiado-
mo, czy dokonano już jakichkolwiek
wpłat,

Nic nie wiadomo również o zamia-
rach towarzystwa w razie zmiany u-
stroju w części terytorjum, podlegają-
cego koncesji.

NIEKORZYSTNE WRAŻENIE
W ANGLJI

LONDYN, 1.9 (PAT.). Prasa daje
wyraz niekorzystnemu wrażeniu, ja-

kie w Anglji wywołała wiadomość o
koncesjach abisyńskich. Chociaż nie
ulega wątpliwości — pisze „Obser-
ver' — iż rząd angielski, oczywiście,
nie popierał tej tranzakcji, żadne za-
przeczenia nie będą mogły zatrzeć
złego wrażenia, jakie spowodowała ta
wiadomość.
„Sudnay Times" uważa, iż sprawa

koncesyj da powód najgorszym insy-

nuacjom. Dziennik wyraża obawę, iż

pewne odłamy opinii francuskiej, któ-
re dotychczas odniosły się przychylnie
do stanowiska angielskiego, obecnie
mogą być zupełnie zniechęcone.

OŚWIADCZENIE HULLA

WASZYNGTON, 1.9 (PAT.). Se-
kretarz stanu Hull oświadczył w spra-

wie koncesyj abisyńskich, co następu-

je: Obywatele amerykańscy mieszka-

ją w różnych częściach świata, ale nie

stosujemy specjalnej polityki w sto-

sunku do każdej kategorji własności,

jaką obywatele ci posiadają. Rząd St.

Zjednoczonych rozpatruje wszystkie

projekty według ich wartości. Nie po-
wezmę więc żadnej decyzji przed za-
poznaniem się z faktami.
W kołach, zbliżonych do białego

domu, przypominają, iż inne interesy

amerykańskie są już reprezentowane w

Abisynji. Oświadczenie to jest ko-

mentowane przez pewne koła, jako za-

powiedź, iż rząd St. Zjednoczonych

nie będzie popierał pod względem po-

litycznym „African corporation".

KOMPLIKUJE SIĘ ZATARG —
PISZĄ WE FRANCJI

PARYŻ, 1. 9. (PAT.). Informacje,

dotyczące koncesyj abisyńskich są ży-

wo komentowane przez dzienniki,

które uważają, że zatarg komplikuje

się.

Pomimo komunikatu Foreign Office

i nie wątpiąc w zapewnienia rządu

angielskieśo, prasa wyraża zdziwie

nie, iż rząd brytyjski nic nie wiedzał
o toczących się rokowaniach.

„Le Matin' pisze: Konsternacja w
brytyjskich kołach oficjalnych była
szczera.

„Echo de Paris“ uważa iż zadano
poważny cios sprawie sankcyj. Bez-

stronność tych, którzy się ich doma-

gają, łatwo może być zakwestjonowa-

na. pomimo komunikatu rządu an-
gielskiego.

„L'Oeuvre“ odnosząc się z ufnością
do oświadczeń Londynu, pisze, że tru-
dno jednak przypuszczać, że agenci
angielscy oddawna nie byli poinfor-
mowani w tych sprawach. Trudno
przypuścić, by cesarz Abisynji mógł
przyznać podobne koncesje, śdyby,
prawdopodobnie Rickett nie powie-
dział mu: „Jeżeli nie podpiszecie, An-

glia wvrazi swe desinteressement wo-
bec waszych wysiłków”.

Le Petit Journal" pisze: Boga-
ctwa. będace przedmiotem koncesyj

" właściwe światło na istotną
naturę zatargu. Jest to nowy okres
wojny o nafte. Od wielkich zasad,
które wytaczano przeciwko Wło-
chom, brutalnie przechodzimy do o-
strego konfliktu interesów. |
Dwa imperjalizmy walczą o bo-

gactwa Abisynji. Niebezpieczeństwo
zatargu jest powažniejsze dzisiaj, niž
było wczoraj.

SKOMPLIKOWANIE POŁOŻENIA
DYPLOMATYCZNEGO

LONDYN, 1.9 (ATE). Dzienniki
niedzielne wyrażają zadowolenie z po-
wodu komunikatu gabinetu angielskie-
go w sprawie koncesji naftowej dla
konsorcjum anglo-amerykańskiego w
Abisynji,
Prasa podkreśla, iż w angielskich

kołach rządowych panuje przeświad-
czenie, że koncesja komplikuje sytua-
cję dyplomatyczną, jakkolwiek w 0-
becnych warunkach trudno jest są-
dzić, aby układ miał jakieś praktycz-
ne następstwa.

Poza tem przeważa opinja, że ce-
sarz Haile Selasie nie liczył się rów-
nież z wejściem koncesji w życie. Mo-
narsze abisyńskiemu chodziło raczej o

 

 

polityczne wrażenie i o następstwa
dyplomatyczne tego kroku. Dzienniki
wyrażają powątpiewanie, czy poważ-
ne kapitały angielskie są istotnie za-
angażowane w towarzystwie „African
Corporation', które otrzymało konce-
sję na eksploatację bogactw mineral-
nych Abisynji.

ZAINTERESOWANIE EGIPTU
SPRAWĄ KONCESJI

PARYŻ, 1.9 (PAT). „Le Temps"
wskazuje, iż rząd egipski zdradza
specjalne zainteresowanie tranzakcją
abisyńską.
Korespondent nowojorski „Le Petit

Parisien' podaje następujące szczegó-
ły, dotyczące towarzystwa, które o-
trzymało koncesję w Abisynji. у

Kapitał „African exploration and
development corporation" składa się
z 5 tysięcy akcyj po 100 dolarów.
Założycielami, wymienionymi w akcie
są: Artur Britten, Edward Williams i
Vincent Westrup. Główni akcjona-
rjusze, których oni reprezentują, są

nieznani. Przypuszczano początkowo,
że „African exploration and develop-
ment corporation" jest związana ze
Standard Oil, jednakże niema na to
żadnych dowodów.
Główny doradca finansowy cesarza

Abisynji, Amerykanin, Everett An-
drews Calson, który w imieniu rządu
abisyńskiego prowadził pertraktacje,
został swego czasu wybrany przez
rząd abisyński z listy, przedstawionej
przez departament stanu. Jego misja
obejmowała przeprowadzenie reorga-
nizacji finansów i stabilizację waluty

abisyńskiej.

ZASKOCZONA FRANCJA
SKARŻY SIĘ

PARYŻ, 1.9 (ATE). Prasa francu-
ska omawia w dalszym ciągu z wiel-
kiem zainteresowaniem wiadomość ©
udzieleniu konsorcjum anglo - ame-
rykańskiemu koncesji na eksploatację
bogactw naturalnych Abisynji.

„Petit Journal' zaznacza, że wiado-
mość o koncesji przyszła zupełnie nie-
oczekiwanie. Jest to sensacyjne posu-
nięcie o nieobliczalnych następstwach,
które wprowadza zasadniczą zmianę
w konflikcie włosko - abisyńskim, Do-
tychczas plany włoskie były zwalcza-
ne z punktu widzenia prawniczego, 0-
becnie, zupełnie nagle, wchodzą w grę
interesy materjalne, które dotychczas
były ukrywane,

„Echo de Paris" zaznacza, że układ

koncesyjny szkodzi nietylko intere-

som włoskim, ale również interesom

francuskim. W szczególności budowa

rurociągu naftowego do portu Zeila w
kolonii angielskiej Somali oraz budo-
wa linji kolejowej stanowią poważne

zagrożenie interesów francuskich.

Gdyby projekty te zostały urzeczy-

wistnione, kolej francuska Addis-Abe-
ba — Dżibuti straciłaby niemal zupeł-
nie na znaczeniu, port zaś Dżibuti mu-

siałby konkurować z portem angiel-

skim Zeila,

OSTRY ARTYKUŁ „LE TEMPS*

PARYŻ, 1.9 (PAT). Ostrą reakcję
opinji francuskiej przypieczętowuje
niezwykle stanowczy artykuł „Temp-
sa', który pisze;
W wielu kołach w sprawie konce-

syj abisyńskich widzą manewr, zaim-
e w przeddzień zwołania

igi Narodów, w celu postawienia
Włoch wobec faktu dokonanego, Za-
chodzi jednak bez wątpienia pomyłka,
gdyż wszystkie informacje, jakie nade-
szły z Rzymu „potwierdzają, iż rząd

włoski nie da się zawrócić z drogi, na

którą wkroczył i że utrzymuje wszy-
stkie zarządzenia, powzięte celem re-
alizacji swego programu,
„Temps“ twierdzi, że jasne jest, iż

koncesja powyższa sprzeczna byłaby
z duchem i literą traktatu angielsko-
włosko - francuskiego z roku 1906 i
układów angielsko - włoskich z roku
1891, 1894, 1925, Należy oczekiwać,
że Włochy postawią odrazu w ten spo-
sób sprawę na wstępie debaty, jaka
się otworzy w Genewie .

Oczywiste jest, że argumenty wło-
skie, stwierdzające, iż w całej kampa-
nji opozycyjnej przeciwko polityce
włoskiej wobec Abisynji wchodzą w
grę tylkó cele prywatne, a nie cel o-
gólny, przybierają z racji udzielenia
tej koncesji specjalnie na sile, Będzie
trudńo w tych warunkach — kończy
„Temps'* — zaangażować odpowie-
dzialność Ligi Narodów i rozwinąć
procedurę sankcyj na korzyść intere-
sów prywatnych, Należy się obawiać,
że rola Edena w Genewie będzie z
tego powodu szczególnie drażłiwa.  

Dziś początek

wielkich manewrów we Francji
PARYŻ, 1. 9.(A. T.E.) Jutro roz-

poczną się wielkie manewry armji
francuskiej, które potrwają do dnia
25 b. m. Będą to największe manew-
ry od czasu wojny światowej. Odbę-
dą się one w trzech etapach i w róż-

nych okolicach.
Pomiędzy 2 a 8 września na wschód

od Reims, pomiędzy Mourmelon a
Rethel, trzy zmotoryzowane dywizje
oraz oddziały czołgówi artylerji prze-
prowadzą działania. Następnie w o-
kolicach Soissons rozpoczną się ćwi-
czenia 52 formacyj dywizyjnych, zło-
żo””ch z rezerwistów, Celem ćwiczeń
jest ustalenie sprawności oddziałów,
W końcu pomiędzy 9 a 19 września

odbod- się w okolicy Sisteron ćwi-
czenia 14-ej armji, a w dniu 24 i 25

b. m odólne manewry połączonych
oddziałów pod Mourmelon. Mane-
wrami kieruje generał Pretelat, któ-

rešo główna kwatera znajduje się w
Reims. W manewrach maja ucze-
stniczyć przedstawiciele obcych ar-
mii. a m. in. szef sztabu włoskiego,
marszałek Badoglio, na czele śruny
oficerów.
PARYŻ, 1. 9. (PAT.). Dziś rozpo-

czeły się wielkie manewry jesienne

  

armji francuskiej, których celem jest
sprawdzenie sprawności wojsk zmo-
toryzowanych. W manewrach wezmą
m. in. udział dwie dywizje piechoty i
jedna zmotoryzowanej kawalerii. O-
peracjami kierować będzie generał
Pretelat, armją północną dowodzi
gen. Faury, komendant trzeciej dywi-
zji piechoty wzmocnionej jednostka-
mi motorowemi. Armją polową do-
wodzi, gen. Guitry, komendant szó-
stego korpusu. W akcji uczestniczyć
będzie ogółem 2,200 jednostek zmo-
toryzowanych.
Wdniu dzisiejszym ukończona zo-

stała koncentracja wojska. Operacje
odbywać się będą wzdłuż linji Mail-
ly, Chalons sur Marne, Reims, Armja
południowa rozpoczyna atak o świcie,
posuwając się ku północy. Armia ta
będzie musiała przezwyciężyć nie-
zwkłe przeszkody. w których broń
motorowa będzie musiała wykazać
swą sprawmość. Pierwsza faza ope-
racy! toczyć się będzie od poniedział-
ku do środy, druga od czwartku do
soboty. Misje wojskowe państw ob-
cvch: Polski, Belgji, Włoch i Sowie-
tów wyjechały już na miejsce.

Prasa rumuńska |

o obradach Małei Ententy
BUKARESZT, 1.9 (PAT). Prasa | poszła najdalej, podpisując z ZSRR.

rumuńska obszernie komentuje wyni-

ki obrad ostatniej konferencji małej

ententy oraz komunikat oficjalny O

obradach.
Urzędowy „Vittorul”*, omawiając

poszczególne punkty komunikatu,

stwierdza, że najważniejszemi punk-

tami obrad były sprawa powrotu

Habsburgów oraz pakt wschodni, któ-

ry byłby skonkretyzowany po defini-

tywnem uregulowaniu stosunków po-

między małą ententą a ZSRR, przy”

czem dziennik nie wymienia w tej
sprawie jakichkolwiek terminów.
Korespondent „Curentul”, omawia-

jąc stosunek małej ententy, a zwłasz-

cza Jugosławii, do ZSRR. pisze:

„Uznanie Sowietów przez Jugosławię

będzie tymczasem jedynie formalne.
Nastąpi ono prawdopodobnie za kilka
miesięcy, Uregulowanie dalszych sto-

sunków nastąpi później, zależnie od
interesów politycznych obydwu kra-

i5w, Korespondent stwierdza, że opi-
nja jugosłowiańska odnosi się do po-
wyższej sprawy obojętnie,
BUKARESZT, 1.9 (PAT). Prawi-

cowa „Tera Noastre“ (organ parlji

narodowo - chrześcijańskiej) zaznacza,

że zwyczajem zjazdów małej ententv
jest obradowanie nad sprawami, co do
których wszystkie trzy państwa są
zgodne oraz unikanie omawiania kwe-
styj, w których istnieją różnice zdań.

„Należy podkreślić — pisze gaze-
ta —- że uchwały konferencji nic nie

wspominają o wspólnej polityce ma-
łej ententy w stosunku do Sowietów,

pozostawiając swobodę działania każ-
demu z jej członków, Czechosłowacja

Plebiscyt w sprawie

konstytucji w Szwajcarii
BERN, 1.9 (PAT.). 8 b. m. odbę-

dzie się plebiscyt w sprawie rewizji

konstytucji federacji helweckiej. Ini-
cjatywa ta znajduje poparcie młodzie-
ży katolickiej i radykalnej. Na wnio-
sku zebrano 78 tysięcy podpisów,
przyczem inicjatorzy nie uzgodnili
programu rewizji.

Jeśli większość zdecyduje całkowi-
tą rewizję konstytucji, powstanie ko-
nieczność opracowania projektu no-
wej konstytucji,wówczas odbyłyby się
nowe wybory, w sprawie zaś projektu
nowej konstytucji, opracowanego
przez nowy parlament, odbyłby się
plebiscyt.

Ćwiczenia w strzelaniu
we Włoszech

RZYM, 1.9 (PAT). W Val di Non
odbyły się ćwiczenia w strzelaniu, w
których brała udział dywizja Bre-
nen, uzbrojona w najnowszą broń mo-
del 1935 r. Dywizja ta wzmocniona
była wozami pancernemi i artylerją
korpusu armii.

Przy ćwiczeniach tych asystował
król, książęta krwi, Mussolini, mar-
szałek Badoślio, wiceminister wojny,
śen. Baistrocchi, Po ćwiczeniach od-
działy wozów pancernych dokonały
szeregu ewolucyj łamiąc i pokonywa-
jąc różne przeszkody.

 

 

pakt wzajemnej pomocy, Jugosławia
żadnych stosunków z Sowietami nie u-
trzymuje, Rumunja zaś nawiązała sto-
sunki dyplomatyczne, jednak instynkt
ostrożności powstrzymuje ją od za-
warcia aljansu wojskowego z pań-
stwem, które nie wyrzekło się wy-
raźnie pretensji do rumuńskiej Besa-
rabji,

poz>: 

Komunikacja

Śniatyn — Kuty
KUTY, 1.9 (PAT). W niedzielę

dn. 1 b. m. odbyło się uroczyste o-
twarcie komunikacji tranzytowej mię-
dzy stacjami Śniatyń i Kuty przez te-
rytorjum rumuńskie oraz poświęcenie ,
nowego dworca kolejowego w Kutach.

Powódź w Japonii

TOKIO, 1. 9. (PAT.). Deszcze ule-
wne spowodowały powódź w części
południowej Hokkaido. Przeszło 600
domów i liczne składy węśla znajdu-
ją się pod wodą.

Pilnie strzeżono

premjera Jugostewji
GENEWA, 1.9 (PAT). Z Bazylei

donoszą: W przejeździe do Paryża
przybył tu premjer jugosłowiański Sto-
jadinowicz,

„National Zeitung“ donosi, že wla-
dze szwajcarskie były powiadomione
przez władze jugosłowiańskie o mo-
żliwości próby zamachu na życie pre-
miera. Dlatego też premier i jego świ-
ta byli podczas swego przejazdu przez
terytorjum szwajcarskie silnie strze-
żeni,

Stojadinowicz zatrzymał się w Ba-
zylei bardzo krótko. Podczas jego
przejazdu zmobilizowano niemal ca-
łą policję w mieście. „National Zei-
tung' dodaje, że w związku z pogłos-
kami o zamachu dokonano w Bazylei
jednego aresztowania. Również w
Strasburgu policja francuska areszto-
wała pewnego podejrzanego osobnika,
W pociągu premjera Stojadinowicza
zażęli miejsca funkcjonarjusze francu-
skiej policji kryminalnej,

Konsres „Pax romana“

PRAGA, 1.9 (PAT.). Odbyło się
uroczyste otwarcie czternasteśo kon-
gresu „Pax romana“ — międzynaro-
dowej organizacji studentów katolic-
kich, z udziałem licznych delegacyj z
zagranicy.

Pamiętaj 0

bezrobotnych

narodowcach



 

A JEDNAK NIE DLA
WSZYSTKICH

We Lwowie i na Ziemi Czerwień-
skiej działał i działa Obóz Narodowy
z wielką korzyścią dla Polski, „Prze-

gląd Wszechpolski” organ centralny

ruchu wszechpolskiego, zaczął wycho-

dzić we Lwowie. Towarzystwo Szko-

ły Ludowej na tych terenach, pod

kierownictwem narodowców,| rozwi-

nęło olbrzymią akcję, naskutek której

setki czytelń i szkół polskich pokry-

ło Małopolskę Wschodnią. Zakłada-

nie kaplic i kościołów, rozwój kó-

łek rolniczych i spółdzielni — to by-

ły następstwa świadomego wysiłku

Obozu Naroodwego, Pod wpływem tej

pracy żywioł polski ocknął się i wie-

le setek tysięcy Polaków  zruszczo-

nych poczuło się znowu synami na-
szego narodu.

Obóz Narodowy wreszcie w latach
1918 i 1919 poruszył wszystkie siły,

aby ta ziemia należała do Polski, Wy-
siłki te uwidoczniły się tak w zakre-

sie organizacji odporu w walce z U-

kraińcami, jak i na terenie zagranicz-

nym. Działali wtedy ś. p. brygadje-

(Mączyński wraz ze swoimi podko-

mendnymi, jak również š. p. Ale-

ksander Skarbek i prof, St, Głąbiński.

Na terenie zaś międzynarodowym R.

Dmowski. Nie chcemy przypominać,

iż musieli oni przeprowadzić walkę

nietylko z obcymi. To, że wojewódz-

twa południowo - wschodnie należą

do Rzeczypospolitej, jest w znacznej

części zasługą tej właśnie pracy i

walki,
Także dla rozwoju gospodarczego

tych ziem ruch narodowy zrobił bar-
dzo wiele. Pionierzy spolszczenia

przemysłu i handlu wyszli z szeregów

narodowych.Również pierwszy organi-

zator przemysłu naftowego, Stanisław

Szczepanowski, był demokratą-naro-

dowym. Wiele w tym kierunku zrobił

ś. p. Ernest Adam i zbliżony do nas

ś.p. Józef Milewski. Także myśl

zorganizowania Targów Wschodnich

we Lwowie zrodziła się i zrealizo-

wała wtedy, kiedy narodowcy we

Lwowie odgrywali decydującą rolę.

Przypominamy o tem w związku z
otwarciem obecnie Targów Wscho-

dnich i przemówieniem ministra

Rajchmana. P. minister Rajchman

zaznaczył, iż wiele gałęzi przemysłu

na targach nie jest reprezentowanych,

Specjalnie naszą uwagę zwróciły na-

stępujące słowa p. ministra:

„Gdy myślę w tej chwili o społe-

czeństwie ukraińskiem, współżyjącem
na tych obszarach z ludnością polską

pod jednym dachem potężnej Rzeczy-

pospolitej przy okazji Targów zauwa-

żyć muszę, że udział tej części społe-

czeństwa nie jest taki, jak chcielibyś-

my widzieć,
Z całą wiarą daję wyraz przekona-

niu, że w twórczej pracy ekonomicz-

nej znaleziony być musi świat najży-

wotniejszy wspólnych zainteresowań i

najowocniejszych wspólnych wysił-

ków. Targi Wschodnie stoją otworem

dla wszystkich”.
P. Minister martwi się, iż słabo na

Targach zareprezentowali sięUkraiń-

cy, a zapewne nie wie nawet o tem,

że uniemożliwiono udział w organiza-

cji i propagandzie za Targami Wscho-

dniemi Obozowi Narodowemu. Kie-

rownicy Targów Wschodnich nie

podzielali widocznie zdania p. Rajch-

mana, że „Targi Wschodnie stoją ©-

tworem dla wszystkich”, Administra-

torzy Targów Wschodnich zamknęli

wejścia dla „Warszawskiego Dzienni-

ka Narodowego" i dla tych, którzy

poczuwają się do solidarności z nami

i z całym ruchem narodowym.

„Warszawski Dziennik Narodowy”

posiada we Lwowie swój oddział re-

dakcyjny i administracyjny. Pismo na-

sze rozchodzi się w większej ilości na

terenie Małopolski Wschodniej i re-

prezentuje wielki ruch polityczny.

Nasz przedstawiciel we Lwowie

chciał przeprowadzić wielką propa-

gandę za Targami. Tymczasem ad-

ministracja uniemożliwiła mu tę ak-

aję, ponieważ nie zezwolono na o-

twarcie kiosku „Dziennika Narodo-

 

„Opoczyńskie kraje”
Wiele się dziś u nas pisze i mówi a

rolnictwie i słusznie, bo nietylko pra-
wie trzy czwarte ludności żyje z nie-
go, ale jest to przecież jak dotych-
czas gałęź gospodarki najbardziej pol-
ska, Wiemy, że rolnictwo jest w sta-
nie fatalnym i że nie ruszymy z miej-
sca, jeżeli z tego stanu nie potrafimy
$o wyprowadzić. Stosujemy do tego
celu środki, wyrobione przez prakty-
kę dotychczasowej ekonomii: prem-
jujemy eksport, żeby utrzymać ceny
wewnętrzne na wyższym poziomie i
nadać wsi w ten sposób większą zdol-
ność spożycia produktów miejskich.
Zadanie bardzo chwalebne, ale cóż
kiedy przytem jakoś zamało zwraca-
liśmy uwagi na to, że ta wieś nie ma
dostatecznej siły spożywania nawet
własnych produktów, że przez orem-
jowanie usuwamy z rynku nadwyżki
fikcyjne, powstałe z niedojadania lud-
ności. Sprawa” staje się poważna,
gdyž ludność degeneruje się i wymie-
ra. Wobec teśo trzeba chyba kwestję
postawić tak, że owych rzekomych
nadwyżek usuwać z kraju nie wolno,
a należy je zjeść w domu. Dziesiątki
miljonów, zużywane na premje wywo-
zowe byłyby znacznie požyteczniej
wydane, gdyby je zastosowano do
mndniesienia konsumcji wewnętrznej.
Ba, ale jak to zrobić? Naturalnie,
rzecz nie jest łatwa, ale ma na szczę-
ście sprzymierzeńca w tem, że osta-
tecznie chęć najedzenia się dosyta
jest potężnym motorem działania.
Mówi się powszechnie, że drobny

rolnik przy niskich cenach zboża mu.
si na opędzenie wydatków gotówko-
wych sprzedać tyle, że nie zostaje mu
dosyć na porządne wyżywienie rodzi-
ny. Wynikałoby z tego, że trzeba ko-
niecznie dążyć do większej wydajno-
ści drobnych gospodarstw; wyrzuca-
nie na rynek nie zwiększy się skut-
kiem tego, o ile jednocześnie ludność
małorolna przekona się do obfitszego
jedzenia, a chyba tego przekonania
nabierze dość łatwo... Tymczasem
plony w naszych gospodarstwach
chłopskich są bardzo liche i b. prem-
jer Władysław Grabski w jednej ze
swoich książek stwierdza, że jeste-
śmy chyba jedynym narodem, u któ-
rego gospodarka, prowadzona najem-
nemi siłami, daje lepsze wyniki, niż
na własnym zagonie.  

Niedawno profesor S.. Biedrzycki,
którego doskonałe pogawędki rolni-

cze przez radjo cieszą się popular-

nością nietylko u rolników, wyjaśniał

dlaczego istnieje taka wielka różnica
między tem, czego uczy o życie bota-
nika, a tem co widzimy na polu. W
podręczniku botaniki nasze zboża
chlebowe to są krzewy, mające po
kilkanaście dobrze wykształconych
kłosów (np. przed laty widziałem
„krzew” pszenicy, wyhodowany z
jednego ziarna, mający 80 kłosów), na
polu zaś wyrasta z jednego ziarna je-
den często lichy kłosik i dobrze jak z
jednego zasianego zbierze się kilka, ba
może nawet całe dziesięć ziaren. A
są u nas takie „Opoczyńskie kraje”, w
któruch orzec zasiał, kopę zebrał,
kona korzec daje" Bo to zawsze wyż
padnie albo za sucho, albo za mokro,
to znów za zimno, czy za gorąco, za-
wiele śnieśu, czy zamało , tu mucha
heska, tam hiszpańska, rdza, śnieć
i Ł p. Zapewne, zapewne, wiele jest
nrzvczyn, ale nie trzeba zapominać o
ednei. bardzo. ważnej. —o małej pra-
cy wkładanej w uprawę. Wieś nasza
według powszechneśo zdania jest
przeludniona, w każdem  $ospodar-
stwie jest przynajmniej jedna siła ro-
bocza zbyteczna. Zdawałoby się. więc,
że są warunki do prawie ogrodowej
kultury, przy której właśnie można
osisónąć owe kilkunastokłosowe krze-
wy, a tymczasem dzieje się wręcz coś
przeciwnego. Nie trzeba szukać opo-
czyńskich krajów, dość przyjrzeć się
chociaż z okien wagonu (nb. nie jest
to takie złe obserwatorjum dla stanu
vól) błogosławionym kutnowskim, czy
łowickim krajom, żeby zadać sobie
pytanie, co jest ćłównym plonem na
wielu, wielu hektarach — oset, mak,
kąkol, czy zboże?

Czytamy okropne opisy tego,
jak to wieś ginie bez pracy, a pola w
stanie beznadziejnym. Kto temu wi-

nien? Trudno odrzucić myśl, że przy-
czynia się do tego t. zw. unowocześ-
nienie pracy na roli. Na każdym kro-
ku słyszy się a to o kultywatorach,
znów o pogłębiaczach, bronach takich
lub owakich, jednem słowem narzę-
dziach drogich, wymagających kapita
łu, sprzężaju i. t. d. A možeby tak za-
chęcić motyki i do nadrabiania, jak
mówili Moskale, swoim garbem tego,  

czego brak w kieszeni? Pamiętam
opowiadanie bardzo dobrego znawcy
wsi i rolnictwa, jak obserwując pracę
chłopa francuskiego w uboższej dziel-
nicy kraju, zdumiewał się nad prymi-
tywnością jego narzędzi, jak całe gos-
podarstwo nastawione było w tym bo-
śatym w porównaniu z nami kraju na
najmniejszy wydatek kapitału, a naj-
większy wysiłek pracy. Rozumieją
przecież to i nasi włościanie i pewien
drobny rolnik wielkopolski nawoływał
niedawno (znów przez radjo) swych
współbraci do nieszczędzenia pracy:
„trzeba dziabać, dziabać i dziabać, a
jeżeli kto mówi, że dziabać może fol-
wark, bo może opłacić robociznę to
to nieprawda, bo dość w każdej cha-
łupie rąk do dziabania”.

Tymczasem niejeden sumienny ob-
serwator wsi dochodzi dziś u nas do
przekonania, że ludność wiejska próż-
nuje; pracują kobiety, mężczyźni, wła-
ściwie mówiąc, wałkonią się.

Dobry znawca stosun'-ów wiejskich.
T Opioła dał w „Listach ze wsi” ży-
wy obrazek teśo jak to w ludnej wsi
małopolskiej w dzień powszedni ruch
jak w święto, chłopi snują się lub sto-
ja órumkami i uśwarzają między sobą,
a tylko czasem słychać glošnieiszą
kłótnię między gospodynią i chłopem,
który wyczekawszy jak kura,zniosł-
«7 jajo, zasdacze chyłkiem je —ode-
brał i do sklepiku z niem po papie-
rosa.
Z jednej więc strony niedojadanie,

trzymanie dzieci w workach z sieczką
przed zimnem, z drugiej zaś założone,
bezczynnie ręce. Trudno uwierzyć, że
by te ręce, należycie uruchomione nie
mogły samym tylko swoim wvsiłkiem
polepszyć własnego zagonu. Na hek-
tar wypada u nas więcej niż gdziein-
dziej ludzi, rzekomo pracujących na
tym hektarze. Niech więc rzeczywiś-
rio nracuja. a jeżeli ich nie stać na
trektor i wieloskibowiec, to jest mo-
tyka, narzędzie kultury o*rodowej,
która pozwala wielkim narodom u-
trzymywać się na ciaśniejszej niż na-
sza przestrzeni. Tego powinnyby u-
czvć nasze przysposobienia rolnicze,
bo -ostenowe jest to, co daje najlep-
sze wyniki.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

W Massawie lądują zolnierze włoscy
Głównym wrogiem Włochów w

nadchodzącej wojnie z Abisynją bę-
dzie — zwłaszcza w jej początkach—
generał Upał, Prawdziwa siła tego
wroga jest w Europie nieznana, gdyż
ów żar lipcowego czy sierpniowego
słońca, na jaki skarżą się w niektó-
rych gorętszych latach Europejczycy,
złagodzony chłodnemi powiewami od
gór i mórz, nie da się nawet porów-
nać z zabijającym upałem, jaki sroży
się w Erytrei i w nizinnych obszarach
Etjopj. Przed upalnemi promieniami
słońca można się w Europie schronić
w cienistych ustroniach i lasach,
można ich działanie łagodzić obfito-
ścią wody i orzeźwiających napojów.
Wreszcie okresy upalne są w Europie
stosunkowo krótkotrwałe, podczas
gdy np. w Massawie, która jest głów-
nym portem i zarazem punktem wyj-
ściowym ekspedycji włoskiej, upały
trwają bez przerwy od czerwca do
września i osiągają 40 do 50 stopni
w cieniu, rzadko tylko spadając do 30
stopni, Massawa uchodzi też za naj-
gorętszy punkt na kuli ziemskiej.

Temperatura w Erytrei i na nizin-
nych obszarach Abisynji jest nieco
niższa niż na Saharze, jednak życie na
ogromnej pustyni afrykańskiej wyda-
je się znośniejsze. Upał bowiem Sa-
hary, wentylowany przez mussony,
jest suchy, podczas gdy w Massawie
sroży się żar tropikalny, wilgotny i
deprymujący. Daje się on odczuwać
już pasażerom, przejeżdżającym przez
Morze Czerwone. Mają oni wrażenie,
że znajdują się w gorącej oranżerji,
choć prąd powietrza, wywołany ru-  

chem okrętu, przynosi im pewną o-
chłodę, Zato krótki postój w porcie
massawskim równa się dla nich jakby
zanurzeniu w gorącej kadzi, Jeden z
podróżników opowiadał, że podczas
nocy, którą na okręcie spędził w tym
„piekielnym” porcie, temperatura ka-
jut nie spadła ani na chwilę niżej 36
stopni. Trzystu pasażerów półnagich
leżało, gdzie popadło, na pomoście
drugiej klasy, tworząc skłębieniem
swych ciał obraz, przypominający
„Sąd Ostateczny w kaplicy Sykstyń-
skiej, O świcie wszyscy pędzili do bu-
fetu, by wypić szklankę oranżady lub
zimnej herbaty. W takiej tureckiej
łaźni trudno się wstrzymać od picia
mrożonych napojów. Każdy je uważa
za szkodliwe, ale każdy pije. Po-
wstają z tego powodu katary gastrycz-
ne, zaburzenia w procesie trawienia
i nieustające poty.
W miesiącach od grudnia do kwiet-

nia klimat staje się w Erytrei zno-
śniejszym. Jednak Massawa pozostaje
zawsze miastem, w którem pobyt, a
cóż dopiero praca, jest dla Europej-
czyka męczarnią. Można więc wie-
rzyć dziennikarzom angielskim, opo-
wiadającym, że robotnicy włoscy, któ-
rzy wynajęli się tam do prac wyładun-
kowych, rzucają się wpław przez
morze, i wspinają na pokłady prze-
jeżdżających okrętów, by błagać na
kolanach kapitanów o zabranie ich z
tego przeklętego miasta. A przecież
opłacani są dostatecznie. Najniższa
płaca robotnika niewykwalifikowane-
go wynosi w części wyżej położonej
Erytrei 28 lirów dziennie (ok. 12 zł.),

wego” na Targach, a nawet tramwaje

miejskie nie przyjęły reklamy płatnej

„Warszawskiego Dziennika Narodo-

wego”. Piszemy o tem nie po to, aby
się żalić lub skarżyć, bo postępowa-
nie takie tylko przyczyni się do wzro-

stu naszej popularności, Uważamy je-

dnak, iż taki fakt jest szkodliwy i dla

Targów Wschodnich i świadczy zara-

zem, iż czyny kłócą się z zapowie-

dziami i szumnemi słowami p, mini-

stra. A może się mylimy, Może p. mini-  ster mówiąc, iż Targi Wschodnie są
dla wszystkich, miał na myśki Żydów,
Ukraińców i Niemców, a aprobował
zarządzenie administracji w stosunku

do naszego pisma, Przecież dyrekto-

rem Targów jest tak bliski p. ministro- -
wi p. Jasiński,
Kończymy te uwagi zapewnieniem,

iż żadne zarządzenia i bojkot nie usu-
ną Obozu Narodowego z Ziemi Czer-

wieńskiej i nie odstraszą narodowców.

od prowadzenia pracy dla dobra na-

rodu i państwa polskiego,  

tragarz portowy zarabia od 60 do 100
lirów dziennie. Półnadzy, niemyci od
tygodni, spoceni, odurzeni upałem,
pracują tylko między godz, 6 a 10
cano i 6 a 10 wieczorem, kiedy upa-
ły trochę opadają. W południe żaden
Europejczyk nie wytrzymałby prażą-
cych .promieni tropikalnego słońca.
Brak wody wywołuje wśród nich męki
Tantala. Z powodu małej ilości stu-
dzien, które dopiero wierci się po-
śpiesznie, wodę dla olbrzymiej armji
żołnierzy i robotników sprowadzają
okręty - cysterny z Włoch, z Suezu, z
Port Sudanu lub Jemenu. Otrzymuje
się jednak nieraz tego ożywczego
trunku tylko 1 litr na dobę... Massa-
wa, licząca 15 tys. mieszkańców, po-
siadała w roku ub, zaledwie obrót 5
tys. ton. w swoim porcie, Dziś jest to
największa w Afryce baza wojenno -
morska, W jednym dniu lipca b. r. sta-
ło w jej porcie 43 okrętów, z 276
tysiącami ton. Nawet największy wy-
siłek organizacyjny marynarki wło-
skiej nie byłby w stanie przygotować
dla takiej ilości przybywających ludzi
pomieszkań, żywności i wody w ilo-
ści dostatecznej,

Port Massawy tworzy tafla wód,
zamknięta dwiema wyspami (Massa-
wa i Tolud) oraz groblami, które łą-
czą te wyspy z lądem. W samej Mas-
sawie mieści się stare miasto arab-
skie, składy, sklepy i urząd celny, w
Toludzie zbudowano pałac guberato-
ra, szkoły, kościół i domy dla Euro-
pejczyków, brzeg morski zaś zajmują
zakłady przemysłowe, saliny (które
wydobywają z morza przeszło 100
tys. ton soli), centrala elektryczna, fa-
bryka lodu, składy węgla i stacja ra-
djowa. Do początku b, r. długość
nadbrzeży wynosiła zaledwie 300 me-
trów, Wystarczało to zupełnie dla
dwóch pocztowców włoskich, które tu
co miesiąc przybijały do brzegu, dla
jednego lub dwóch angielskich stat-
ków kabotażowych i kilku japońskich
parowców, przybywających po ładu-
nek soli, nie licząc małych żaglow-
ców, które łączyły Massawę z Ara-

Ale Massawa miała warunki na port
wielki „zaopatrzona jest bowiem w
większy basen i lepszy przystęp niż
jakikolwiek inny port na Morzu Czer-
wonem, nie wyłączając egipskiego

 

PRZEGLĄD PRASY
O CZEM PRASA SANACYJNA

NIE PISZE

„Żaden z organów obozu prorzą”
dowego nie interesuje się w tym sto-
pniu akcją wyborczą, co naprzykład
„Warsz. Dziennik Narodowy” lub
„Goniec Warszawski”, pisze konser-
watywny „Czas i zwraca się do pra-
sy opozycyjnej, by nie „zanudzała
czytelników' wiadomościami o akcjię
która jej zdaniem, nic a nic tych czy-
telników nie interesuje".

Organ konserwatywny wypowiada
tylko połowę prawdy. Istotnie prasa
prorządowa mało o wyborach pisze.
Ogranicza się do zwalczania bojkotu
i ogłaszania życiorysów kandydatów.
Ale nie znaczy to, że w obozie pro-
rządowym nic się w tej dziedzinie nie
robi, Niech redakcja „Czasu” przej-
rzy ruch przedwyborczy w prasie nie-
zawislej. Znajdzie tam aresztowania
w Gnieźnie, Lesznie, Włocławku, Lo-
odzi, Siedlcach zakaz wiecu przed-
wyborczego we Lwowie i znowu a-
resztowania w Zamościu, w Barano-
wiczach. Znajdzie wiadomości o roz-
syłaniu tysięcy broszur, o rewizjach,
o rozjazdach pewnych ważnych oso-
bistości i. t. d. Z różnych względów
piszemy o tem wszystkiem mało. Ale
dobrze znamy tę „pracę“ przedwy-
borczą, jej metody i sposoby. Sana-
torzy o niej pisać nie będą, bo nie
przynosi im ona zaszczytu. Nie ma
ona bowiem nic wspólnego ani z wal-
ką idei, ani z głoszeniem programów»

Jednak mamy dość tematów inte-
resujących dla naszego „ruchu przed-
wyborczego”. Piszemy właśnie o tem,
co prasa sanacyjna przemilcza, a więc
np. o życiorysie p. Lisa Błońskiego, o
tajemniczych motywach secesji przed-
wyborczej re Str. Lud., o ugodzie z
ukraińcami, o tem, jak p. Car stał się
lokalną wielkością w Kielcach a np-
p. Zarzycki reprezentantem miejsco-
wych potrzeb Gdyni, o występach
„Kiepury z Mokotowa”, o frekwencji
wieców przedwyborczych, w których
na jednego kandydata przypada cza-
sem aż dwóch wyborców. Tematów
nam nie brakuje. Informujemy o „za-
interesowaniu się' społeczeństwa
aktem wyborczym, o jego nastrojach,
o jego stanowisku,

„Czas“ pisze i tak zadużo o wy=
borach. Poco te jego artykuły zwal- .
czając bojkot, jeśli się raz powie-
działo, że sprawa należy do policji #
sądów? I poco opowiadać, že na H-
stach są ludzie różnych przekonań.
Przecież każdy wie, że śdy przyjdzie
w Sejmie do głosowania, to każdy z
pij będzie głosował według roz-

azu.

Port Sudanu, Suezu lub też Assabu,
który jest drugim portem Erytrei, I
oto na tych piaszczystych i niezdro-
wych wysepkach, gdzie dotąd wlokło
się leniwo życie Somalisów i garstki
Europejczyków, wre dziś praca gigan-
tyczna; nabrzeża zostały przedłużo-
ne, nowe dźwigi pobudowane, baseny
pogłębione, tak, że — jak korespon-
dent „Temps'a' donosi — może rów-
nocześnie przybijać do brzegów 15
statków. Szybki wyładunek zawdzię-
cza się głównie sprowadzonym z Ge-
nui i Spezzji robotnikom włoskim.
Przed ich przybyciem tubylcy potrze-
bowali 15 dni na wyładowanie wiel-
kiego transportowca, Robotnicy włos-
cy dokonują tej pracy w 3 dniach.

Wielką trudność dla dowództwa
włoskiego tworzy brak komunikacyj
lądowych. Inżynierowie zbudowali w
ostatnich miesiącach szereś nowych
dróg i kolei, przedtem Massawa mia-
ła połączenie tylko ze stolicą kolonii
Asmarą, położoną na chłodnym pła-
skowyżu, w głębi kraju, Przybywają-
cych żołnierzy wysyła się teraz, o ile
możności, zaraz po wylądowaniu ko-
leją do stolicy i do innych, wysoko i
bliżej granicy leżących miejscowości,
by tam mieli czas przyzwyczaić się
do nowego klimatu,

Ta aklimatyzacja — to ważny wa-
runek prowadzenia wojny. Zanim bo-
wiem armja włoska dostanie się na
wyżynę Abisynji, gdzie leży Addis A-
beba, będzie musiała przebyć kraje
skaliste i bezwodne, pozbawione la-
sów i ludzkich osiedli. Ten pancerz
skalisty pustyni bronił dotąd Abisynję
nie tylko przed uzbrojonym wrogiem,
ale i przed parciem cywilizacji, On
tłumaczy dzisiejszy stan zacofania
kulturalnego Abisyńczyków. Przeby-
cie tych naturalnych fortec będzie
dla armji włoskiej wielką próbą wy-
trzymałości moralnej i fizycznej, Fa-
szystowskie Włochy będą musiały u-
dowodnić, że są tą nową, dzielną, nie-
ustraszoną, wytrzymałą i twarda rasą, za jaką się podają.

  



„Jego jeszcze nie było”
- Pod powyższym tytułem zabiera w
tonie mocno podenerwowanym głos
piątkowy „Express Poranny" na te-
mat przytoczonego przez nas utworu
o wysokiej wartości literackiej — Mo-
dlitwy o Wielką Polskę, Oburza się,
że zebrane tysiące mogą serdecznie
prosić:

„Klęknij wraz z nami, Królowo Ко-
rony Polskiej, u podnóża Tronu Syna
Twego, i poprzyj modły nasze, gdyž
oto błagamy o spełnienie marzeń na-
szych, dla których walczymy i cierpi-
my,

I zapytuje:
Ale gdzie to bracia 4..za miłość

Narodu i Ojczyzny pokutują, zdrowie
tracą i mienie''?

I odpowiada: |
W Czechosłowacji? W Sowietach?..,

O reszcie zapomniał,

Czytamy dalej:

O ile nam wiadomo teksty modlite-
wne muszą posiadać aprobatę władz
duchownych. Jesteśmy przekonani, że
endeccy kompozytorzy „Modlitwy o
Wielką Polskę” nie uczynili starań o tę
aprobatę, lecz poprostu przez
się skomponowaną modli-
twę róbowali przemycić
wśró nieorjetujących się
w podstępie endeckih piel-
grzymów kalwaryjskich.

— „Modlitwa ta — czytamy w

„Warszawskim Dzienniku Narodowym”
—została odmówiona po raz pierwszy
gromadnie przez wielką czterotysięcz-
ną pielgrzymkę narodową do Kalwarii
Zebrzydowskiej dnia 14 lipca 1935 r.”

Trzeba sobie uświadomić, jakie na-
stroje panują wśród tłumów  pątni-
czych, aby zdać sobie w pe ni
sprawęzendeckiej perłidji,

Ktoby spróbował podeść do pątni-
ków z podszeptem agitacji pea) —
wzburzyłby ten tłum rozmod: onych
przeciw sobie,
Ale dywersja Pac:

przed niczem się niecofa.
Bo oto najmici endecy

fałszywemi ustami poczy-
nają intonować litanję do
Panny Najświętszej w Kal-
warji. dchwytują ją piel-
grzymi,

Niewybrednemu ješli idzie o styl
4 Югте napaści, posługującemu się
t zw. „wyświechtanem słownictwem
politycznem” urobionem w okresie
najgorszego rozpętania pogrzebane-
go przez niego partyjnictwa „Expre-
ssowi” pokażemy zaraz jak to wyślą-
da owa „dywersja partyjna” i „endec-
ka perfidja',
Przytaczamy słowa zamieszczone w

„Wielkiej Polsce" (nn 34):

Wspólne zjazdy, wycieczki piel-
grzymki do miejsc świętych wzmacnia-
ją na duchu nietylko masy, ale i prze-
wodników mas, Wspólnie się ludzie po-
znają, wypowiedzą, wymodlą, pokrze-
pią na duchu, nabiorą sił do dalszej
pracy i tchu do wzlotów dalszych, do
tej wzniosłej Wielkiej Polski.

Wtedy wróciwszy do domu, ma się
dość sił do poruszenia politycznie mar-
twych, do zagrzania zimnych lub let-
nich, do znoszenia przykrości od za-
twardziałych w złem rodaków.

Uczestnik takiej pielgrzymki, gdy
wróci do swej cichej i spokojnej wsi,
zdaje mu się ciąśle, że idzie dalej
wspólńie w karnym szeregu Chrobrego;
on wie, że narodowców jest w Polsce
setki tysięcy, nabiera pewności i sił
do walki o swe ideały,
W tej myśli na dane hasło z zarządu

okręgowego w, Krakowie NA
drobne delegacje z poszczególnych kó:
Stronnictwa Narodowego, a dowód, że
tych kół jest bardzo dużo, to niech po-
świadczy liczba biorących udział w
pielgrzymce, Liczba, jak na same
delegacje wielka, bo blisko
cztery tysiące. Tegojeszcze wo-
jewództwo krakowskie nie widziało!
amyc umundurowanyc

520 ji łopa! Mimo ciężkich czasów
udała się pielgrzymka, choć dla chłopa
wydać 8 — 20 złotych jest tak bardzo
trudno. Ofiarność tedy w na-
szych szere sakiai olbrzy-
mia. Pielgrzymka udała się w stu pro-
centach. Dzień prześliczny, masy, roz-
entuzjazmowane, O pierwszej godzinie
pochód ruszył z miejsca zbiórki, jak
brzmiał rozkaz, Na przedzie były wię-
zień Berezy niósł sztandar Matki Bos-
kiej.. Pielśrzymka szła wszystkie
dróżki i kaplice, odmówiła przepisane
modlitwy,
Po przejściu w karnym ordynku piel-

grzymka wróciła do cioła, złożyła
przed obrazem cudownym hołd Matce
Bożej, poczem przed kościołem na
dziedzińcu przed rozjazdem zbiórka i
modlitwa wspólna na klęczkach. Na-
strój wzniosły i szczery, Cisza, jak na
odniesienie! Umilkły nawet śpiewy z

bolai idących kompamij pątniczych.
Kol. inż. Adam Doboszyński głosem
donośnym i wzruszonym odczytuje tłu-
mom ułożoną przez siebie prześliczną
modlitwę, czystą jak łza i dusza dziec-
ka, gorącą jak serca nas narodowców,
piękną jak poezja polska, jak pieśń lu-
dowa, przypominająca modlitwę „Z
ksiąś pielśrzymstwa i Narodu Polskie-
go'* Mickiewicza.

Wszyscy padli na kolana przed M.
Najśw. i Chrystusem Ukrzyżowanym i
modlili się:
Za dusze kolegów naszych: Wacław-

skiego, Grotkowskiego i Chudzika,
którzy zginęli w walce o Włełką Pol-
skę, zmówimy trzy raz „wieczne odpo-
czywanie”,

Na intencję rychłego zwolnienia ko-
leśów naszych Zajączka i Bartyzela, u-
więzionych w Berezie Kartuskiej, oraz 

na intencję innych uwięzionych tam
narodowców, odmówimy trzy razy
«Giera nasz” i „Zdrowaś Marja”,

o odśpiewaniu „Serdeczna Matko”
nastąpiło rozwiązanie pielgrzymki.
Chwile wysokiego napięcia religijnego
i patrjotycznego wyryły się głęboko w
duszach.

Nie każdego stać dzisiaj na podobną
perfidję,

Artykulik swój
w ten sposób:

„„„Polska dzisiejsza, wyzwolona z
zatrutej atmosfery partyjnej, zwrócona
ku współpracy wszystkich obywateli
Rzeczypospolitej dla wspólnego dobra,
nie dogadza panom endekom. Pozba-
wieni prostych, słusznych racyj, które

„Express" kończy

zdołałyby przemówić do duszy I su-
mienia obywatela, kopjują endecy ob-
ce wzory nacjonalistyczne, I z obcą
konsekwencją nacjonalistyczną próbują
nagiąć Kościół do swoich partyjnych
otrzeb, Maluczko, a zobaczymy ich,

jak Hitlera czy Goeringa, w walce z
Watykanem nawet.

Litanja z Kalwarji Zebrzydowskiej
jest tego aż nadto wymownym dowo”
dem”,

Usiłowania — nie poraz pierwszy—
wbicia klinu między ruch narodowy
a katolicyzm spełzną na niczem, nie
udadzą się, Owo „...maluczko a zoba-
czymy ich...” straszy dzisiaj więcej
kogo innego aniżeli Kościół,  

W niedzielę odbyły się w Warszawie
uroczystości, związane z  dziesięciole-
ciem wymarszu bataljonu warszawskiego
P. O. W. do pierwszej brygady leg/o-
nów. O godz. 9 rano odprawiona została
w kościele garnizonowym przy ul. Dłu-
giej msza święta za spokój duszy pole-
głych żołnierzy bataljonu. Przed kościo-
łem ustawiła się kompanja chorągwiana
21 w. p. z orkiestrą, Nawę główną zaję-
ły poczty sztandarowe organizacyj b,
kombatantów, ze sztandarem zw, legjo-
nistów na czele.
Na nabożeństwie obecni byli m. in.:

rodziny poległych, przedstawiciele władz
państwowych, przedstawiciele władz

 

"Niszczeje

starodrzew w Ogrodzie Zoologicznym
Alarmujące informacje fachowca

(Od jednego z czytelników otrzymuje my następujące informacje:)

Społeczeństwo polskie dawno odczu-

wało potrzebę posiadania ogrodu zoolo-

gicznego w Warszawie, Na ten temat,

jeszcze za czasów zaborcy, a i powoj-

nie światowej, odzywały się miejedno-

krotnie głosy, w prasie codziennej, dy-

skutowano nad tem na zebraniach przy

rodników, aż wreszcie powstał ogród.

Warszawa zyskała tak b. upragnioną

placówkę przyrodniczo - kulturalną,

Ale czy pod Ogród Zoologiczny wybrano

teren właściwy, to wielki znak zapyta-

nia.
Wiadomo, że na długo przed wojną

światową pewne konsorcjum zagraniczne

chciało założyć w Warszawie ogród zo-

ologiczny, badało więc, pomiędzy inne-

mi, także i teren parku Aleksandrow*

skiego. Tak się obecny park Praski daw-

niej nazywał.

Wysłannicy zagranicznego  konsor-

cjium, po zbadaniu terenu parku, przyszli

do przekonania, że nie nadaje się on pod

ogród zoologiczny, gdyż jest to teren za

nisko położony, malaryczny, że gwizdy

lokomotyw kolejowych i syren statków

na Wiśle, dymy, hałasy wywoływane

przez pociągi, wyziewy smrodliwe gni-

jących nad Wisłą śmieci i t. p. będą źle

wpływały na zdrowie i stanpsychiczny

fauny, a zwłaszcza zwierząt egzotycz-

nych. To też odstąpiono od zamiaru za-

łożenia ogrodu zoologicznego w parku

Praskim.

Gdy już za czasów odrodzonej Polski

powstała nanowo myśl założenia w War-

szawie zwierzyńca, znów zwrócono u-

wagęna park Praski i pomimo prze-

stróg osób, znających ujemne warunki

miejscowe, zdecydowano Ogród Zoolo-

giczny założyć w tym parku.

Bodaj że dominujący głos w tem po-
stanowieniu, jako doradcy magistratu,

mieli dwaj panowie, pseudo-znawcy

miejscowych warunków: jeden to przy-

bysz, już po wielkiej wojnie, z nad Woł-

gi czy z tajg sybirskich, nie zoolog i nie
weterynarz, a taki sobie specjalista od
wszystkiego: „Od skuki na wsie ruki",
głośny działacz na terenie ówczesnego
magistratu, któremu prasa stolicy wiele
miejsca poświęcała z powodu jego nie-

zbyt pomyślnych poczynań handlowych
dla miasta, a drugi to ogrodnik miejski,
Że wybór miejsca pod zwierzyniec nie

był trafny, dowodzą fakty. Bo oto, podo-
bno, teren dla zwierząt kopytkowych о-
kazał się .za niski i jak mówią wtaje-

mniczeni w sprawę, trzeba obecny po-
ziom niższej części parku podnieść ©
przeszło metr. I do roboty tej już przy-
stąpiono, Zwozi się tedy do parku: zie-
mię, gruz, śmiecie, szlam z mydlarni i
różne odpadki trujące, szkodzące drze-
wom. Rezultat tej dyletanckiej roboty
jest talki, że już około 20 starych, prze-
szło 70-letnich, drzew padło ofiarą tru-
jących substancyj. Kilka tych trupów ro-
ślin można jeszcze oglądać w części par-
ku, przy ul. Ratuszowej, Jeżeliby w dal-
szym ciągu podwyższano tak teren par-
ku, jak dotąd, w stronę mostu kolejowe-
go, to zniszczeniu ulegnie jeszcze około
setki starych drzew.

Jeżeli już konieczność zmusza zarząd
ogrodu do podniesienia terenu, to niech
do tego celu użyta zostanie czysta zie-
mia, co może chociaż w pewnej mierze
uchroni starodrzew od zagłady. Należy
stosować wszelkie sposoby, jak to czy-
nią zagranicą, aby uchronić od zniszcze-
nia drzewa stare, na wyrośnięcie których 

z

0 tanie mięso dla restauracyj Stolicy
W projektach uzdrowienia handlu na

rynku mięsnym w Warszawie ukazała się

m. in. pogłoska o zamiarze nabywania

mięsa przez restauratorów wprost z rze-

źni miejskiej na hali hurtu, Rezultat zba-

dania tej sprawy u źródeł przedstawia się

następująco:

Okazuje się, że restaurator bardzo

rzadko może zakupywać ilości, jakie

standaryzowane są w hurcie, a więc np.

połówkę wieprza, przodu czy zadu wołu,

czy wreszcie całą ówierć cielęciny. Bo

nawet restauracja, wydająca 50 — 60 o-

biadów dziennie, a więc w warszaw-

skich stosunkach należąca do dobrze

prosperujących, musi mieć gatunki mię-

sa do obiedniego menu bardziej zróż-

niczkowane, aniżeli możnaby to było o-

trzymać przy kupowaniu standaryzowa-

nych w hurcie ilości mięsa. Również kwe-

stja dowozu mięsa z rzeźni byłaby nie-

mniej kłopotliwai kosztowna. Istnieje

wreszcie jeszcze trzecia przeszkoda, mo-

że zresztą najmniej ważna, a mianowi-

cie statut Giełdy Mięsnej, który dopusz-

cza do handlu hurtowego osoby, posia-

dające odpowiednie kwalifikacje.

W związku ze sprawą zaopatrzenia

warszawskich restauracyj w tańsze mię-

so wysuwa się tu natomiast inna, ak-

tualna kwestja. Jak się dowiadujemy,

restauracje w stolicy sprowadzają bar-

dzo często paczkami żywnościowemi

przez pocztę niektóre gatunki mięsa z

prowincji, które jest tam tańsze.Dopóki

paczka znajduje się w ręku listonosza,

wszystko jest w porządku. Ale z chwi-

lą, gdy znajdzie się ona w ręku restaura-

tora, często zjawia się kontroler miejski,

który zaraz mięso okłada akcyzą, lub po-

prostu konfiskuje. Bywają nawet wypad-

ki, że kontrolerzy miejscy w obecności

gości zabierają z bufetu mięso, co wy-

wołuje liczne nieporozumienia i starcia,
W zarządzeniach miejskich kontroli

przywożonego z prowincji mięsa uderza

przytem pewnego rodzaju brak logiki, Bo
w jaki sposób miasto może uzasadnić

swoje prawo kontroli mięsa, które przy-

chodzi do Warszawy zbadane i ostem-
plowane przez weterynarzy na prowin-
cji — a nawet, jak to ma najczęściej
miejsce, z bekoniarni, które, pracując na

eksport, z wszelką pewnością dostarcza-

ją towar, wyrobiony wcale nie w gor-
szych warunkach sanitarnych, aniżeli w
Warszawie,
Również wymaga uregulowania spra-

wa przerobu przez restauracje we wła-
snym zakresie mięsa na wędliny, co ró-
wnież często wywołuje nieporozumienie.

Wreszcie należałoby też zreformować
system wynagrodzenia kontrolerów rzež-

ni, którzy podobno nie pobierają żadnej

pensji, lecz otrzymują jako wynagrodze-
nie wyłącznie prowizję od ilości przy-

chwyconego „szmuglu“, co oczywiście
dopinguje ich do zbytniej i fałszywej
gorliwości.
Dodać przytem należy, że ostatnio do

opłaty akcyzowej, która wynosi 11 gr. od
1 kg. wędlin przywozowych z prowincji,
doszło jeszcze 3 grosze, jako zaliczka na

podatek obrotowy, którego pobieranie
zostało przez Giełdę Mięsną scedowane
na rzeźnię miejską. W ten sposób łącznie
pobiera się od 1 kg. wędlin przywozo-
wych 14 gr. — zamiast dawniejszych 11
groszy.
Oczywiście, że restauratorzy, skazani

dzięki takim utrudnieniom, wyłącznie na
zaopatrywanie się w drogie mięso w
Warszawie — gdzie, jak wiadomo, pa-
nuje na rynku mięsnym kompletny cha-
os — odczuwają wszystkie wstrząsy te-
go rynku na swojej skórze i odbijają so-
bie to na Bogu ducha winnym konsumen-
cie.
Wszystkie fakty te wskazują, że poli-

tyka rzeźni miejskici odgradza produ-
centa od konsumenta wysokim murem
akcyzy. który należałoby wreszcie oba-
lóż (P.A.A.)  

czekać muszą dwa lub trzy pokolenia.
Należy też coprędzej usunąć z Ogrodu

Zoologicznego wszystkie drzewa suche,
znajdujące się tam w pokaźnej ilości, a
szpecące Ogród.

Przecież Ogród Zoologiczny  odwie-
dzają dziesiątki tysięcy osób w ciągu
roku i to nietylko obywateli polskich a-
Je dużo przyjezdnych gości zagranicz-
nych. Z tych też chociażby względów,
nietylko klatki ze zwierzętami ale i sza
ta roślinna w Ogrodzie, winna być a-
trakcją dla zwiedzających.

Należy żywić nadzieję, że dygnitarze
miejscy sami obejrzą szkody, albo wy-
łonią jakąś specjalną komisję rzeczo-
znawców, która orzeknie co należy da-
lej robić, aby starodrzew w Ogrodzie
Zoologicznym uchronić od zniszczenia.

Kres dyletanckiej i szkodliwej rob cie
laików położyć jaknajprędzej,

еer

Uparty desperat

Z środkowego przęsła mostu Kierbe-
dzia skoczył do Wisły jakiś mężczyzna,
Na alarm nadpłynęły natychmiast 3 mo-
torówiki z komis. rzecznego, które szy-
kowały się do wyjazdu na patrol. De-
sperata wydobyto i przewieziono na

przystań komis. rzecznego,
Okazało się, iż niedoszłym samobójcą

jest 33-letni Henryk Grosicki (Kawę-
czyńska 15) b. sekwestrator, obecnie bez
pracy, który dnia 30 i 31 maja rb, usiło-
wał z tegoż mostu w ten sam sposób po-
zbawić się życia. Lekarz Pogotowia, po
udzieleniu pomocy, przewiózł upartego
desperata do domu. G, krok swój moty-
wuje raz rozpaczą po stracie rodziców
to znów brakiem pracy. Postępowanie
jego zdradza objawy choroby umysło-
wej.

Regulacja ulic
Po usunięciu parkanów do linji regu-

lacyjnej na ul, Siennej, władze przystą-
piły obecnie do regulacji ul. Chmielnej i
Łuckiej. Właściciele kilku domów  za-
stosowali się już do przepisów, usuwa-

jąc parkany, Na ul. Chmielnej jeszcze
tylko przed domami Nr. Nr. 118 i 120
pozostały parkany. Przejście przed temi
domami jest tak wąskie, że przechodnie
zmuszeni są schodzić na jezdnię. Na ul.
Łuckiej również jest kilku opornych
właścicieli, którzy nie chcą usunąć par-
kanów lub parterowych drewniaków do
linji regulacyjnej.

 

 

W. w stolicy
wojskowych z komendantem garnizonu
m. st. Warszawy płk. Pereświet-Sołta-
nem na czele, przedstawiciele różnych
organizacyj, b. żołnierze bataljonu war=
szawskiego P, O. W. oraz publiczność,
Po skończonej mszy św, kazanie wy*

głosił kanclerz polowej kurji biskupiej,
który oddał hołd pamięci poległych peo-
wiaków. Po kazaniu obecni odśpiewali
„Boże coś Polskę”.

© godz. 10-ej z przed kościoła garnizo-
nowego utworzył się pochód, który prze-
szedł do Belwederu,

Zkolei nastąpiło przemianowanie czę-
ści ul. Żórawiej (między Marszałkowską
i Poznańską) na ul. Tadeusza Żulińskie-
go, a przed gmachem prezydjum rady
ministrów odbyła się uroczystość odsło-
nięcia pamiątkowej tablicy. 3
Pozatem w sali rady miejskiej odbyła

się akademia,
аеее

Ksiąžeco-žydowska
owocarmia

Z Przemyśla piszą:
Czołowy kandydat na posła BB, ks. Sa«
pieha z Krasiczyna, posiada instytucję
p. t. „Pełne świeże mleko*, którą maso
wo popierają Polacy, Ks. Sapieha, który:
jest znany z swych sympatyj żydowskich,
nietylko kierownikiem jednej mleczarni
zamianował Żyda, ale nadto w drugiej
mleczarni pozwolił Żydowi Erbsmanowi
uruchomić sprzedaż lodów i owoców.
Polacy z tych powodów od mleczarni
tych stronią, a i urna wyborcza nie bę«

dzie zbyt wyładowana kartkami z nazwi«
skiem księcia filosemity,

Międzynarodowy kongres
filozofji naukowej

W dn. od 15 do 22 września odbę-
dzie się w Paryżu międzynarodowy
kongres filozofji naukowej, W skład
komitetu organizacyjnego kongresu
wchodzi m. in. profesor Uniwersytety
warszawskiego Łukasiewicz. W kon-
gresie weźmie udział znakomity filos
> i socjolog angielski Bertrand Rus-
sel.

Poza granice miasta

Wprowadzenie końcowej stacji kolef«
ki wilanowskiej przy rogatce Belweder<
skiej jest tymczasowe. W myśl ugody za

wartej z zarządem miejskim, kolejki bę-
dą musiały począwszy ой 1 listopada za.
wiesić ruch pasażerski i towarowy ną
przestrzeni od rogatek stacji Klarysew,
Równocześnie dokonana ma być roz-
biórka torów kolejki na tej przestrzeni.

Złodzieje w roli malarzy
Przy ul. Złotej 32, zajmuje 4-ro poko

jowy lokal Paweł Hoffenberg, kupiec.
W ub, sobotę, gdy H. wyjechał 40 о<
ny, na letnisko, 3-ch nieznanych męż-
czyzn, korzystając z tego, że w domu
tym dokonywany jest ogólny remont, u+
planowało okraść mieszkanie H. Złodzie-
je, dla niepoznaki; występowali w roli
malarzy, mając zawinięte rękawy. Je-
den z pomysłowych złodziejów, włożył .
klin we drzwi, które za chwilę miały być
wyważone, Pozostali złodzieje stali ną
czatach,

W. tym czasie wracała z miasta są-
siadka Hotffenberga, Zofija Kuczyńska,
która ujrzawszy nieznajomych mężczyzn
pod drzwiami sąsiada, wszczęła alarm.
Dozorczyni domu Tobiaszowa pogoniła
za uciekającymi, ci jednak zamieszali się

| w tłumie przechodniów i zbiegli.

 

Fałszywe 50-złotówki
ujawniono w Warszawie

W ostatnich dniach zatrzymano  fal-
syfikat banknotu 50-złotowego z datą

1 września 1929 r.

Falsyfikat wykonany jest na papie-
rze zwyczajnym, miękkim z siatką, imi-
tującą ryps, wytłoczoną mechanicznie
podczas gdy banknoty autentyczne są
wykonane na papierze szorstkim, dość
sztywnym, rypsowanym,

Znak wodny z podobizną króla Stefa-
na Batorego podrobiony jest przez wy-
tłoczenie konturów farbą tłuszczową.
Znak wodny autentycznych banknotów
jest cieniowany t. j. złożony z jaśniej-
szych i c'emniejszych fragmentów wza-
jemnie się uzupełniających, podczas, gdy
w falsyfikatach widoczne są tylko pola

jaśniejsze od papieru,  

dolnie kreskami grubemi. Falsyfikat ua
trzymany w kolorach brudnych.

Facsimile podpisów „Wł Wróblew-
ski”, „Dr. Mieczkowski,  „Orczykow«

ski” są wykonane farbą w kolorze ja-
sno-niebieskim tą samą co i napisy
„Bank Polski... prezes banku, naczelny
dyrektor, skarbnik", podczas gdy w au-
tentycznych banknotach podpisy są w
kolorze ciemno-niebieskim,
Numeracja wykonana jest w kolorze

jasno-niebieskim, cyfry nierówno roz-
mieszczone o odmiennym wykroju. Li-
tery napisów falsyfikatu mają kontury
nieostre, zalane.

Falsyfikat wykonany sposobem dru-
karskim, przy pomocy środków, dają-
cych możność reprodukowania go w
bardzo dużych ilościach jest łatwy do

Wszystkie rysunki wykonane są nieu- | rozpoznania.

 



 

 

Mecz bokserski Polska— Niemcy
przegrywamy 6:10
Chmielewski — bohaterem spotkania

Stadjon W. P. w Warszawie ząpełni-
ły w niedzielę nieprzejrzane tłumy wi4

dzów (około 15 tysięcy). Mecz z Niem-
cami, a w dodatku — mecz bokserski,
ściągnął na Stadjon nawet tych, którym
sport ten jest obcy. Mało tego — nietyl-
ko ściągnął, ale wywołał wśród publicz-
ności atmosierę, podziałał podniecająco
na uczucia narodowe, na przywiązanie
do barw państwa... A
Przymusowe dłuższe oczekiwanie (bra-

my Stadjonu miano zamknąć o 19 m. 15,
więc trzeba było przyjść wcześniej) na-
pinało nerwy do ostateczności, Chyba
wszyscy wiedzieli, że Niemcy są lepiej
do spotkania przygotowani, że porażka
jest niemal nieunikniona, Tliły jednak w
sercach resztki nadziei na łaskawy uś-
miech losu, czy na traf, który wynik
mógłby odwrócić, Niestety — oblicze
losu pozostało niewzruszone, ekspery-
ment rozpoczynania sezonu meczem
międzypaństwowym nie udał się i,.. prze-
graliśmy. Przegraliśmy jednak z hono-
rem, będąc o krok od... remisu!

Międzynarodowy mecz ma zwykle
jednakową „część”* ołicjalną. Przemó-
wienia, hymny narodowe, prezentacja

zawodników i okrzyki powitalne dru-
żyn.

Wreszcie ring pustoszeje. W przeciw-

ległych rogach zostają tylko dwie „mu-
chy“: Rotholc (P) i Farber (N). Chwiłę
jeszcze krzątają się koło nich sekundan-

ci (Billy Smith i Stamm — nasi Dirkson
— niemiecki) i rozlega się głos syreny,
zastępującej w niedzielnym meczu gong,

zwiastującej początek rundy,
Na naszym reprezentancie znać zde-

nerwowanie, ale wkrótce już przychodzi
do siebie. Walczy z całą zaciętością, nie
traci jednak ani na chwilę zimnej krwi.
Ciosy jego mają wagę i Farber „czuje“
je coraz wyraźniej, zwłaszcza w drugiej

rundzie, у
W trzeciej Rotholc finiszuje, Doskona-

łe „proste” robią na Niemcu wrażenie:
ratuje się wchodzeniem w „clinch* W
ostatniej minucie rozbija Rotholcowi
brew, ale nasz bokser nie wypuszcza ini-
cjatywy z rąk i góruje ciągle. Wszystkie
trzy rundy — dla niego.
Nad ringiem zapala się białe światło—

znak zwycięstwa naszych barw. Mamy
pierwsze dwa punkty!
W wadze koguciej spotyka się Krze-

miński (P) z Rappsilberem (N). Polak
nie „peszy” się głośnem imieniem prze-
ciwnika i idzie do ataku. Walka jest
nieładna i chaotyczna, prowadzona bez
uników, wyłącznie na wymianę ciosów.
Jeden z nich robi widoczne wrażenie na
Rappsilberze, który „traci gaz” i pierw-
szą rundę przegrywa.
W/ drugiej rundzie Niemiec idzie na

chwilę na deski, raczej jednak od pchnię-

 

cia, niż od ciosu. Rappsilber ciągle jest
niebezpieczny i uparcie dąży do. zwar-
cia, w którem zbiera punkty. Polak słab-
nie: zbyt szybkie tempo pierwszej run-
dy zaczyna wychodzić na jaw. Ciosy
Krzemińskiego stają się za szerokie i
zawcześnie są sygnalizowane. Runda dla
Niemca.

Trzecia runda nie przynosi zmiany.
Widać teraz, że Polak źle rozłożył si-
ły, że nie dopisuje mu nieco kondycja
fizyczna i że technicznie stoi na b. ni-
skim poziomie. Niemiec tych braków
przeciwnika nie umie wyzyskać, Pod ko-
niec rundy Krzemiński łapie „drugi od-
dech'idzie naprzód i odrabia punkty,
Mimo to zwycięstwo jego nie jest prze-
konywujące. Prowadzi 4:01

Zdobycie dwóch punktów w wadze
koguciej jest niespodzianką, która w
rezultacie meczu mogłaby przynieść
zwycięstwo, a przynajmniej remis, gdy-
by nie zawiódł fatalnie Polus, w wadze
piórkowej.

Liczyliśmy tu na pewne dwa punkty.
Biittner, jakkolwiek jest bokserem trud-
nym „do rozgryzienia*, byłby dla Pola-
sa w normalnej jego formie przeciwni-
kiem łatwym do pokonania.

Niestety, Polus w spotkaniu nie wy-
zyskuje swoich atutów. Zamiast walczyć
na dystans, kontrować lewą, a bić Niem-
ca, idącego naprzód w pochylonej pozy-
cji, „upper — cutśmi* z prawej, pozwa-

la, ciągle narzuca sobie walkę w zwar-
ciu, w której widoczną przewagę ma
przeciwnik. Przegrywa w ten sposób

pierwszą rundę.

Druga — jest remisowa, a lekka prze-
waga spokojniej walczącego Polaka nie
znajduje już należytego wyrazu w trze-
ciej. Polus jest niedotrenowany i „puch-
nie“ pod koniec coraz bardziej.,,

Czerwone światło sygnalizuje zwy-
cięstwo Niemca! (Gdyby punktowanie
remisami było dozwolone spotkanie oce-
nionoby, jako nierozstrzygnięte. Ponie-

waż jednak można punktować tylko „po-
rażkę”, albo „zwycięstwo”, a optycznie
Biittner wypadł lepiej, więc jemu właś-
nie obaj sędziowie zapisali po plusie).

Prowadzimy więc w ogólnej punktacji

meczu 4:2!
Sipiński w spotkaniu ze Schmedesem

(waga lekka) stoi zgóry na pozycji stra-

conej.
Pierwsza runda przynosi walkę zacię-

tą i na wysokim poziomie technicznym
stojącą. Dopóki Sipiński jest świeży u-

mie dotrzymać kroku Niemcowi. Ładne

„side-step'y', szybkie riposty i dobry

refleks — dają Polakowi początkowo

przewagę. Pierwszą rundę ocenilibyśmy,

jako plusową dla „Warciarza”.
Druga — przynosi zmianę sytuacji.

 

Przegrywamy wyścig Warszawa--Berlin!
Na ostatnim etapie pierwsi Niemcy

Po sobotnim dniu wypoczynkowym w
Szczecinie w niedzielę stanęli kolarze na-
si do ostatniego etapu walki z Niemcami
na dystansie Szczecin — Berlin.
Po wyruszeniu ze startu Niemcy &ги-

pują na czele całą swą drużynę, mając
za sobą zwartą grupę Polaków, Upływa
45 minut jazdy i odpada od tej grupy
Galeja. W miejscowości Schwedt (o 50
klm. od startu) rozpoczyna się teren gó-
rzysty, ciągnący się aż do samego Berli-
na. Tempo wyścigu spada do 30 klm.
Po 2-ch godzinach jazdy Zieliński za-

trzymuje się, aby poprawić defekt w kor-
bie, Razem z nim zostaje do pomocy
Ignaczak. Po naprawieniu defektu, roz-

poczynają gonitwę i już po 1-nym klm.
dopędzają czołówkę.
Aż do miasta Serwest, położonem na

84 klm. od startu czoło wyścigu składa
się z 21 zawodników. W tyle jest tylko
Galeja. W tej miejscowości Kapiak i
Wasilewski inicjują ucieczkę, która się

jednak nie udaje. (Należy zaznaczyć, że

próby ucieczki podejmowane były i przez

kolarzy niemieckich, lecz bezskutecznie).
W rezultacie próby ucieczki nie wytrzy-

mują tempa jazdy Zieliński i Ignaczak.
Na 50 klm. od mety są już wtyle o prze-
szło 1 i pół klm, za czołową grupą.
W trzy godziny po wyruszeniu ze star-

tu, niemiecki kolarz Leber na skutek de-
fektu musi zmienić koło, Na 9-tym kilo-
metrze przed metą dopędzają czołową
grupę wszyscy trzej) tak, że czołówka na
przedmieściu Berlina składa się znów z  

21 zawodników. Wtyle ciągle tylko jest

Galeja.
Na ulice Berlina wpada grupa, złożona

z 20 zawodników. (Kilkaset metrów sty-
łu jechał zmęczony dwukrotnem zatrzy-

mywaniem się po wodę Kołodziejczyk).
Na metę w Berlinie, którą urządzono

na Sportplatz, wjeżdża grupa z 20 za-
wodników — 11 Niemców i 9 Polaków.

Trudno było ustalić kolejność na taśmie
i komisja sędziowska skrzywdziła nieco

zawodników polskich, którzy stanowczo

znajdowali się na finiszu na lepszych

miejscach.
Nieoficjalne wyniki 6-go etapu przed-

stawiają się następująco: 1) Wendel
4:18:13, 2) Wierz, 3) Ruland, 4) Kriichl,
5) Bochm, 6) Hauswald, 7) Napierała,
8) Leppich, 9) Wólkart, 10) Mawer, 11)
Weiss, 12) Michalak, 13) Zieliński 14)

Wasilewski.
Nieoficjalna klasyfikacja drużynowa

w 6-tym etapie: Niemcy 17:12;53,2, Pol-
ska 17:13:00,4.
Według nieoficjalnych obliczeń po

wszystkich 6-ciu etapach drużyna nie-
miecka ma przewagę 37 min. 39,7 sek.
Nagrodę kanclerza Hitlera zdobył

Hauswald, 2) Wierz, 3) Starzyński,
Zainteresowanie na ulicach Berlina

było słabe, Obie drużyny prezentowa-
ne były publiczności na stadjonie Pocz-
towym, gdzie odbywał się międzypań-
stwowy mecz lekkoatletyczny. Koło
40.000 osób przybyłych na zawody okla-
skiwało obie drużyny kolarskie.  

Zmęczenie szybko opanowuje Polaka.
Nie umie utrzymać już walki na dy-
stans,,a w zwarciach przegrywa, Run-
da — dla Schmedesa,
W trzeciej Sipiński jest „spuchnięty”

i bezsilny. Schmedes uzyskuje coraz wy-
raźniejszą przewagę i, mimo otrzymane-
$0 za uderzenie głową ostrzeżenia, zwy-
cięża dużą różnicą punktów. Zmęczenie
Sipińskiego w trzeciej rundzie przewidy-
waliśmy, pisząc o „szansach Polski'').
Niemcy po spotkaniu tem wyrównują!

Punktacja 4:4, 3
W wadze półciężkiej nie liczyliśmy

wprawdzie na punkty, przypuszczaliśmy
jednak, że Misiurewicz będzie stawiał
Msurachowi skuteczniejszy opór.
Polak jest jednak stremowany i nie

wysila się na walkę ładną. „Poluje" na,
cios z prawej, a nie umie zupełnie punk-
tować lewą i pozwala się okładać szyb-
szemu i lepszemu technicznie Niemcowi.
W powodzi ciosów otrzymanych dwa
prawe  „sierpy*  Misiurewicza, które
„przyjęły” się na szczęce Muracha nie
mogą przeważyć pierwszej rundy na ko-
rzyść Polaka, temwięcej że Misiurewicz
był przez chwilę na deskach.
W drugiej rundzie Murach rozbija nos

Misiurewiczowi, zasypuje go gradem sil-
nych ciosów z obu rąk, uzyskując przy-
tłaczającą przewagę. W trzeciej rundzie
Polak jest po paru uderzeniach Niemca
„śrogćy”, chwieje się na nogach i z tru-
dem wytrzymuje do końca.

Szkoda, że nie wypróbowano na obo-
zie Seweryniaka, Wypadłby chyba le-

( piej, bo gorzej byłoby trudno, Misiure-
wicz był we wręcz złej formie i o zwy-
ciestwie nie mógł marzyć...)
Niemcy zdobywają prowadzenie 6:4!

Forma Majchrzyckiego tak wysoko by-
ła oceniana przez naszych trenerów, że
mieliśmy nadzieję, że lepszy rezultat w
spotkaniu ze Steinem (waga średnia).

W pierwszej rundzie „Warciarz” prze-
waża rzeczywiście. Doskonały jest w
„inlighting'u“, a na dystans pierwszo-
rzędnie „stopuje“ Niemca lewą.

Stein prze jednak naprzėd i niejedno-
krotnie niebezpiecznie traiia. Pierwsza
runda wygrana jest wysoko przez Pola-
ka.
W drugiej — walka się wyrównuje,
Trzecia przynosi dalszy atak Steina i

dobre „riposty* Majchrzyckiego. Staje
się jednak to, czego obawialiśmy się
(patrz art, „Szanse Polski z dn, 31.8).
Jeden silny cios z prawej i Majchrzycki
chwieje się na nośach, traci siły i zała-
muje się ostatecznie. Koniec trzeciej
rundy pozwala Steinowi odrobić wszyst-
kie stracone punkty z nawiązką.

I znów przeklęta czerwona lampka za-
pala się nad naszemi głowami: mecz już,
w tym momencie mamy przegrany!

Niemcy prowadzą 8;4, a Runge w cięż-
kiej ma pewne zwycięstwo nad nowi-

cjuszem Chomą...
Chmielewski, nasz „protegowany* w

wadze półciężkiej, po trzyrundowej, a we
wszystkich rundach zwycięskiej, walce
zdobywa dwa punkty dla Polski na Ja-
sperze. °

Łodzianin miał przewagę bardzo wi-
doczną. W dwóch pierwszych rundach
syrena tylko uratowała Niemca od
„Knock-aut'u* po morderczych sierpach
sympatycznego „Chmiela”,
Zwycięstwo jego wiła publiczność о-

wacyjnie, znosząc $o na ramionach z
ringu. Gdyby wystawiono jego w śred-
niej, a Majckrzyckiego w półciężkiej,
udałoby się może osiągnąć remis w spot-
kariu, Walcząc bowiem w wadze pėl-
ciężkiej, z bokserem o dwie prawie ka-
tegorje cięższym od siebie, i wygrywając
tak zdecydowanie, Łodzianin dał dowo-
dy i swych możliwości i swej wysokiej

formy,
Waga ciężka jest właściwie bez hi-

storji, Choma trafił do reprezentacji chy-
ba przez nieporozumienie, Tak surowe-
go boksera poprostu nie wolno nam by-
ło wystawiać! Runge obchodził się z nim,
jak z workiem treningowym. Jedyny
plus Chomy to żelazna wytrzymałość,
która pozwoliła mu doczekać do końca
trzeciej rundy.
Tracimy więc w wadze ciężkiej dalsze

dwa punkty i przegrywamy siódmy mecz
z Niemcami w stosunku 6:10. Możliwy
stosunek punktów jest przedewszyst-
kiem zasługą Chmielewskiego.
Mamy wrażenie, że, śdybyśmy byli do

meczu tak przygotowani jak Niemcy. to
rezultat byłby odwrotny.

J. K. W.  

 

Mecz lekkoatletyczny Warszawa- Poznań
Nowe sukcesy Walasiewiczówny

W sobotę rozpoczął się w Poznaniu
dwudniowy lekkoatletyczny mecz mię-
dzymiastowy Warszawa — Poznań,
Zawody wywołały duże zainteresowa-

nie publiczności — przedewszystkiem ze
względu na start Walasiewiczówny i
dwóch znakomitych Niemek, Krauss i

Dollinger.
W obu biegach, na 60 i 100 mtr., bez-

apelacyjnie zwyciężyła Walasiewiczów-
na, bijąc zdecydowanie w każdym z bie-
gów obie rywalki niemieckie. Zwycię-
stwa Polki przyjmowane były przez pu-
bliczność owacyjnie.
Wyniki zawodów międzymiastowych

są naogół średnie. Szczegółowe wyniki
pierwszego dnia są następujące:

110 m, płotki: 1) Pławczyk (W) 16,4 s.,
2) Lokajski (W) 17,4 s., 3) Bankowiak,
4) Tęsiorowski.

tyczka: 1) Kluk 380 cm., 2) Klemczak
370 cm,, 3) Pławczyk 360 cm., 4) Banko-
wiak 340 cm.

1500 m.: 1) Noji 4:07 s., 2) Janowski
4:08 s., (rekord Poznania), 3) Kuźmiński,
4) Wierkiewicz.

100 m.: 1) Tęsiorowski 11,3 s., 2)
Krawczyk, 3) Jasiewicz, 4) Orszagh,

kula: 1) Heljasz 14,895 mtr., 2) Hoff-
man 13,57 m., 3) Mein, 4) Lokajski.

400 m,: 1) Biniakowski 51,5 s., 2) Za-
wieja 52,8 s., 3) Brachocki, 4) Marku-
siewicz.

4X100 m.: 1) Warszawa (Uszyński —
Lada — Downarowicz—Krawezyk) 43,9
sek., 2) Poznań (Tęsiorowski—Szymań-
ski — Jasiewicz — Biniakowski) 44,2 s.
W międzynarodowych konkurencjach

pań odbył się bieg na 60 mtr, Startowa-
ły: Walasiewiczówna, Niemki — Krauss
i Dollinger, oraz Książkiewiczówna z

Pomorza i Szajnówna z Poznania, Po
świetnym starcie Walasiewiczówna od-
razu wysunęła się na czoło i wygrała w
czasie 7,5 sek. (Czas ten gorszy jest od
rekordu świata o 0,2 s.), Drugie miejsce

za'ęła Dollinger w czasie 7,6 sek. (re-
ikord Niemiec!), 3) Krauss — o parę cen-
timetrów za Dollinger,
W biegu na 100 mtr. startowały te sa-

me zawodniczki. Zdecydowanie wygrała
Walasiewiczówna, prowadżąc od startu
do mety, w czasie 12,3 sek., przed Krauss
— 12,4 sek, i 3) Dollinger.
W drugim dniu zawodów (niedziela)

drużyna warszawska wykazała ponow-
nie swą lepszą formę i ostatecznie za-
wody wygrała zdobywając 81 punktów
przeciw 76. Zawody odbyły się przy
pięknej, słonecznej, ale upalnej pogo-
dzie, to też pod koniec zawodnicy, któ-
rzy w tym dniu występowali kilkakrot-
nie, wykazali niższą już tormę.
Z niedzielnych wyników podkreślić na-

leży poprawienie rekordu poznańskiego
okręgu w skoku wzwyż przez Hofmana
I, który uzyskał 1.83 m,, (dotychczasowy
rekord wynosił 1.80).
Pozatem w biegu na 80 m. pań Wala-

siewiczówna wyrównała swój rekord
polski i światowy uzyskując świetny
czas 9.8,
Wyniki niedzielnych spotkań były na-

stępujące:

Bieg 400 m. przez płotki; 1) Maszew-
ski (W) 61.5, 2) Hanke (W), 3 i 4-te miej-
sca zajęli Gancarz i Szujski (P).
Rzut dyskiem: 1) Heliasz (P) 40.98 m.,

2) Hofman I (P) 39 m, Pławczyk i Mańk
(W) zajęli trzecie i czwarte miejsca.
Bieg 200 m.: 1) Biniakowski (P) 23.8,

2) Łada (W) 24.4 4,
Skok w dal: 1) Pławczyk 7,11, 2) Hof-

man (P) 6.90.
Bieg 800 m.: 1) Noji (W) 2:0,7, 2) Cha-

tisow (W). .

 

Polacy w wyścigu
„Dookoła Rumunii'

W sobotę odbył się szósty etap w
biegu kolarskim „dokoła Rumunii" na
odcinku Oradea — Cluj, dystans 150
klm.
Na etapie tymzwyciężył Jugosłowia-

nin Fiket w czasie 5:24:30 sek. LIPIŃ-
SKI zajął trzecie miejsce, a Daniel —
dziewiętnaste.

W ogólnej klasyfikacji indywidualnej
po sześciu etapach prowadzi Jugosłowia-
nin Gragac, Daniel spadł z czwartego
na piąte miejsce, Lipiński zajmuje miej-
sce dziewiąte. х

W niedzielę był dzień odpoczynku.
W sobotę już Polacy założyli protest

przeciwko nieścisłemu obliczaniu  cza-.
sów, uzyskanych przez zawodńików.
Należy nadmienić, że Lipiński uzyskał

identyczny czas ze zwyciężcą etapu —
5:24:30 sek.  

Rzut oszczepem: 1) Lokajski (W) 63.69,
2) Turczyk (P) 63.13, Wynik tetn uzyskał
Lokajski dopiero w ostatnim rzucie, po-
przednio bowiem prowadził Turczyk.
Podkreślić też należy, że w ciągu tej
konkurencji cztery oszczepy uległy zła-
maniu bądź w powietrzu, bądź przy zde-
rzeniu z ziemią.

Bieg 5.000 m.: 1) Noi (W) 15.55,2, 2)
Rogalski (P) 16:35,4, Wiśniewski (W) i
Janowski (P) biegu nie ukończyli.
Skok wzwyż: 1) Pławczyk (W) 1.85,

2) Hofman I-szy 1.83.
Sztafeta olimpijska: 1) Poznań w

składzie Janowski (800 m.), Biniakow-
ski (400 m.), Radwański (200 m.), Ja-
siewicz (100 m.) — 3.24,6, Drużyna war-
szawska w składzie Maszewski, Bra-
chocki, Łada i Krawczyk została zdy-
skwalifikowana, jakkolwiek przyszła w
tym samym czasie. Ostatnia zmiana w
drużynie poznańskiej w tym biegu była
wprost kompromitująca.
Z ogromnem zainteresowaniem ocze-

kiwano ponownych 2-ch spotkań Wala-
siewiczówny z niemieckiemi sprinterka-
mi Krauss i Dolinger. Nasza znakomita
rekordzistka zetknęła się z niemi w
2-ch biegach na 80 mtr. i na 100 mtr, W
biegu na 80 mtr. Walasiewiczówna wy-
równała swój rekord światowy, uzysku-
jąc 9,8 i zajmując pierwsze miejsce przed
Dollinger, która zresztą osiągnęła rów-
nież dobry czas 10 sek. o pierś przed
Krauss,
W biegu na 100 mtr, zwycięstwo Wa-

lasiewiczówny było jeszcze bardziej zde-
cydowane, jakkolwiek czas uzyskany 12
sek., jest nieco gorszy od jej rekordu.
Drugie miejsce zajęła Krauss w czasie

12,2 a trzecie Dollinger 12,3.

Po zawodach nastąpiło rozdanie na-
gród zwycięskiej drużynie i zwycięzcom
poszczególnych konkurencyj.

 

 

Nowe rekordy Polski
w pływaniu

W niedzielę na pływalni przy Stadjo-
nie Wojska Polskiego w Warszawie za-
kończone zostały dwudniowe międzyna-
rodowe zawody pływackie z udziałem
elity polskich zawodników, oraz świet-
nych pływaków węgierskich i niemiec-
kich. ;

Zawody przyniosty naszemu plywaniu

znaczny sukces w postaci pięciu nowou-
tworzonych rekordów Polski, oraz pa-
ru cennych zwycięstw nad dobrej klasy
zawodnikami niemieckimi i węgierskimi.
Wyniki techniczne drugiego dnia za-

wodów przedstawiają się następująco:
100 m. grzbietowym w konkurencji

międzynarodowej: 1) Schumann (Niem-
cy) 1:14,8 sek., 2) Karliczek 1:16,8 s., 3)
Lengvary (Węgry) 1:18,3 sek,

100 m. dowolnym w konk. krajowej:
1) Gumkowski 1:09 s., 2) Musiatowicz
1:12,6 s, 3) Thien 1:16 s. — wszyscy
trzej z AZS.

100 m. dowolnym w konk. międzyna-
rodowej: 1) Csik (W) 1:01 sek., 2) Bo-
cheński 1:03,4 s., 3) Szekely (W) 1:03,8
5., 4) Wille (N) 1:04 s, 5) Szrajbman
0:04,2 s. Bocheński ładnie zafiniszował,
mimo to czas jego jest stosunkowo sła-

by.
200 m. klasycznym w konk. krajowej:

1) Gumkowski 3:17 s, 2) Fuchs (AZS)
3:20,2 s., 3) Dydecki (Legja) 3:24,4 sek.
W biegu tym wzięła udział Jarkulisz-

Niedobecka, która uzyskała doskonały
wynik 3:25,2 sek. Czas ten jest nowym
rekordem Polski!
200 m. klasycznym w konk. międzyna-

rodowej: 1) Schulte (N) 2:57 s,, po zacię-
tej walce z Heidrichem, który zajął dru-

gie miejsce wynikiem 2:58,3 sek., (co
stanowi nowy rekord Polski!) 3) Szrajb-
man II 3:01 sek., 4) Boguth 3:10 s., 5)
Lengvary (W) 3:14,4 sek.
W sztafecie 4 X 200 m. stylem dowol-

nym zwyciężyła drużyna węgierska —
9:464 sek., 2) Polska (Karpiński-Szrajb-
man - Karliczek - Bocheński) 9:59,1 sek.
(rekord polski!).

W skokach pokazowych z trampoliny
zaprezentowali się: Węgier Vajda, Po-
lacy — Breguła, Ziaja i p. Kokalji-Pie-
trzykowska.
W meczu piłki wodnej zespół węgier-

ski pokonał kombinowany team Polski w
stosunku wysokim 10:0 (5:0). Drużyna
polska startowała w składzie: Porań-
ski, Karpiński, Karliczek II i I, Makow-
ski, Bocheński, Szwaen,

Organizacja zawodów — bardzo spra-
wna.
Więcej takich imprez, a wkrótce pły-

wactwo polskie wzniesie się na wyższy
poziom.    

A

   



 

Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po miejscowym chmurnym ranku

pogoda słoneczna. W. dzielnicach
zachodnich skłonność do burz.

Ciepło.
Słabe wiatry południowe.

DYZURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następują:e

apteki:
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste
fańskiej.

Z MIASTA.
— Wycieczki w Wilnie, W dniu

wczorajszym w Wilnie bawiło kilka
wycieczek z Warszawy, Łodzi, Kra-
kowa i Poznania. Wycieczkowicze
zwiedaili miasto, zapoznali się z hi-
storycznemi zabytkami Wilna, a na-
stępnie podziwiali przepiękne oko-
lice Wilna. (h)
— Czy proi. Rutkowski zostanie

konserwatorem? Na miejsce odcho-
dzącego konserwatora Urzędu|
jewódzkiego w Wilnie dr. Lorentza
wysuwana jest kandydatura prof.
Rutkowskiego i kilku innych mniej
ważnych. Największe szanse posia-
da kandydatura prof, Rutkowskiego,
który jest uważany za wytrawnego
znawcę zabytków kultury isztuki
wogóle, a zwłaszcza terenu woje-
wództw północno-wschodnich. (h)

SPRAWY MIEJSKIE
Lustracja sanitarna lokali

szkolnych. Specjalna komisja hi-
gjeniczno - sanitarna przeprowadziła
lustrację odremontowanych szkół.
powszechnych m. Wilna. Komisja
uznała, iż lokale szkolne są dosto-
sowane do użytku szkolnego i że nie;
ma żadnych przeszkód do rozpoczę-
cia zajęć szkolnych. W Wilnie od-
remontowano około 20 budynków i
lokali szkolnych. (h)

SPRAWY PODATKOWE.
— Umarzanie zaległych podat-

ków. lzba Skarbowa na skutek in-
dywidualnych podań zainteresowa-
nych płatników umorzyła w ub. mie-
siącu różnych zaległych podatków) .
na sumę 67.895 zł., przeważnie bied-
nej ludności m. Wilna. (h)
— Słabe wpływy za podatki.

Jak się dowiadujemy, w m. sierpniu
r. b. do kas miejskich wpłynęło oko-
ło 65 proc. należnych podatków za
ostatnie miesiące. Słabe wpływy po-
datkowe tłumaczą się przedewszyst-
kiem letniemi wywczasami, zasto-
jem w handlu i przemyśle, oraz nie-|
paz konjunkturą gospodarczą.|

iieco lepiej przedstawia się sy-

CYRK
 

З

tuacja w opłacaniu podatków skar-|
bowych, gdzie wpływy za podatki)
wzrosły do 70 proc. Najgorzej wpły-
wają podatki z tytułu zaległości od
ster rolniczych. [h) ›

SF..AWY SZKOLNE.
—Lustracja szkół w okręgu wi-

leńskim. Pierwszą lustrację szkolną
w okręgu Kuratorjum Szkolnego Wi-
leńskiego przeprowadzi kurator dr.
Szelągowski 'w drugiej połowie
września r. b. Kurator zwiedzi sze-
reg szkół średnich, zawodowych i
powszechnych, przyczem odbędzie
narady i konferencje z personelem
nauczycielskim i rodzicielskim. (h)
— Rozpoczęcie nauki w szko-

łach, W dniu dzisiejszym we wszyst-
kich szkołach powszechnych i śre-
dnich rozpoczynają się lekcje. Mło-
dzież szkolna przed rozpoczęciem
nauki wysłucha Mszy Św. w świąty-
niach katolickich i innych wyznań.

Nauka rozpocznie się nonmalnie
zasadniczo jutro, gdyż dzień dzisiej-
szy będzie poświęcony sprawom or-
ganizacyjnym, nabyciu podręczni-
ków i przyborów do nauki. (h)
— Roczne Kursy Handlowe M.

Przewłockiej w Wilnie. Zarząd po-
wyższych kursów, egzystujących od
1919 roku, zawiadamia, iż zapisy
przyjmuje sekretarjat Kursów co-
dziennie od godz. 17—19, w lokalu
Szkoły Pisania na Maszynie przy ul.
Mickiewicza  22—5.  Buchalterja:
Ogólno-Handlowa, Bankowa, Prze-
mysłowa. :

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne. Staro-

stwo Grodzkie w trybie karno-
administracyjnym  ukarało wczoraj
Ruwina Radziula (ul. Subocz 54) za
handel mięsem  nieostemplowanym
na 50 zł. grzywny, z zamianą na 10
dni aresztu. Mięso skonfiskowano.

Mejłach Gurwicz (ul. Nowogródz-
ka 63) za niepolewanie ulicy około
swego domu ukarany został na 5 zł.
grzywny z zamianą na 2 dni aresztu.

Władysław Szumski (ul. Wiłko-
mierska 52), znany włamywacz wi-
leński, przesiadujący obecnie w wię-
zieniu, ukarany został za posiadanie
wytrychów na 30 dni aresztu.

Kazimierz Grażul za noszenie
oznaki rozwiązanej organizacji O.
W. P., mieczyka Chrobrego, ukarany
został na 14 dni aresztu bezwzględ-
nego.

' KRONIKA POLICYJNA.
—Pobicie, W restauracji Usjana

na ul. Żydowskiej napadł wczoraj

 

 
i Zwierzyniec NE KILKA DNI!!

„ARENA“
Wielki Nowy Program, 20

OTWARCIE CYRKU DZIŚ WE WTOREK O GODZINIE8m.
komicy, ekwilibiyści, nap

jdzie toczyła się rozprawa przeciwko

ul. Mickiewicza 55.

SIĘB'ORSTWO NOWCZAŁOŻONE W TYM ROKU

św alowych atrakcyj: Słon'e, konie, lwy, niedźwiedzie, akrobacli,

KRONIKA LIDZKA
Wyrok śmierci za morderstwo rabunkowe
Przed sądem okręgowym w Li-

bandyckiej szajce, która 4 kwietnia
b. r. zamordowała w celach rabun-
kowych mieszkańca wsi Piecieliszki,
lidzkiego powiatu, ś. p. Józefa Gór-
skiego.

Rozprawie przewodniczył p. sę-
dzia Czajkowski, a bronili oskarżo-
nych adwokaci pp. Andrejew z Wil-
na i Barański z Lidy.

Na ławie oskarżonych zasiedli
22-letni rolnik Michał Pawłowski,
20-letni Stanisław Janczewski, rol-
nik i 29-letnia Jadwiga Jakuszowa,
mężatka — wszyscy ze wsi Piecieli-
szek, lidzkiego powiatu.

Oskarżeni zbrodniarze Pawłow-
ski i Janczewski do zarzuconego im
czynu morderstwa przyznali się i
wyjaśnili przebieg sprawy następu-
jąco: W! miesiącu marcu b. r. Michał
Pawłowski począł namawiać Stani-
sława Janczewskiego, aby razem z
nim dokonał zabójstwa Józefa Gór-
skiego, mieszkańca tejże wsi, który,
według krążących pogłosek, ucho-
dził za człowieka bogatego. Oskar-

na Jankiela Gorona, zam. przy ul.
Zawalnej 32—8, nieznany osobnik i
bez żadnej przyczyny dotkliwie po-
bił. Poszkodowanemu z pierwszą
pomocą przyszło pogotowie ratun-
kowe. `

Stanisław Gmiter, zam. przy ul.
Subocz 105, zameldował w policii,
iż wczoraj w nocy, przechodząc w
towarzystwie żony i teściowej ulicą
Subocz, około swego domu, został
napadnięty przez nieznanych mu
osobników, którzy dotkliwie go po-
bili. Poszkodowany przypuszcza, iż
pobicia dokonano z namowy żony i
teściowej. Policja prowadzi docho-
dzenie.

WYPADKI.
— Zamachy samobójcze, Stani-

sław Borowik, l. 30, malarz z zawo-
du, zam. przy ul. Sierakowskiego
14—15, wpobliżu domu Nr. 16 przy
tejże ulicy usiłował popełnić samo-
bójstwo, wypijając większą ilość
esencji octowej. W stanie nieprzy-
tomnym odwieziono go do szpitala
św. Jakóba. Powodu samobójstwa
nie ustalono.

Aleksander Sosnowski, 1. 26, zam.
przy ul. Kalwaryjskiej 137, będąc w
stanie nietrzeźwym, usiłował pozba-
wić się życia przy pomocy esencji  

OLBRZYMIE PRZED-

owietrzni gimnastycy, muzycy, llipue',

30 WIECZ,
Zwierzyniec czynny cały dzień od godz. 9 rano.

CYRK GRA BEZ WZGLĘDU NA POGOBĘ. DACH CY R KU NIEPRZĘMAKALNY.
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Arcydzieło produkcji POLSKIEJ
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Kwiat aktorsiwa: Marja Bogde, A, Brodzisz, Samborsk', Junosza Stęoowski, 3t. Jaratz,
M, Zalcz, W. Walter, M. Cybulski, J, Turkow, M, Balcerk'ewicz I in,
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ŚWIAT SIĘ SMIEJE
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Nad progr. „Królowa Adryatyku“.
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Na Sezon Szkolny!
Wszystkie przybory szkolne oraz

po cenie niskiej w wielkim wyborze poleca

WŁADYSŁAO BORKOCSKI |
Wliino, Mickiewicza 5 tel. 372

 

Kont. przez Karatorjam Okr. S2k. WI,||Aaa
KURSY MATURALNE

Im. ST, ŻEROMSKIEGO
System nauki półroczny. Zakres mała
I duża matura. Wykłady na niższych kur-
sach. w-g nowego programu gimnazjum.
Sledziba kursów: Mickiewicza 19, Zaplsy
przyjmuje się od g. 16—20 a w g. ran-
nych od 10—12 Portowa 10-3, tel. 21-08.

_. Młydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKL jr |

 

į Kupno
i sprzedaż
ENNRZIRAOWCA

teki i turnistry Sprzedaje

stylowa jadalnia
|pierwszorz. Warsz
|firmy, oraz tremo i
ramy do
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CZY JESTEŚ JUŻ
CZŁONKIEM repetycji w RE

STRONNICTWA |Фа spec) lacna,
NARODOWEGO |ki Zgłoszenia: Adm.

„Dz. WilL* dla „stu-
denta „Kojro“, lub
Trakt Batorego 13—1. 

 

DARMO“DAJEMY
50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW

do konserwowania owoców, jarzyn, grzy-
bėw etc,

przy zakupie śwarantowanych słoi
do zapraw
46 oraz

„irENA „irena-Patent“
Żądać we wszystkich sklepach.

Skład fabryczny na województwo pół-
nocno-wschodnie

w Wilnie na placu przy

żony Janczewski dłuższy czas sprze-
ciwiał się namowom Pawłowskiego,
następnie zaś uległ tym  propo-
zycjom i w dniu 4 kwietnia b. r. w
godzinach wieczorowych wspólnie
zamordowali Górskiego w lesie, w
odległości 1'/2 km. od tejże wsi —,
przy pomocy 9 uderzeń małą sie-|
kierką w głowę. Zbrodniarze zrabo-|
wali 32 zł. 50 gr. gotówiką, 2 zegarki
srebrne i inne drobiazgi. Janczew-
ski, dręczony wyrzutami sumienia,
usiłował zbiec zagranicę, lecz został
schwytany na granicy przez K.O.P.,
gdzie przy, badaniu przyznał się do
zbrodni.

Podsądna Jakuszowa do współ-
udziału w zbroni nie przyznała się,

Po przesłuchaniu świadków, prze-
mówieniach prokuratora i obrońców,
sąd ogłosił po krótkiej naradzie wy-
rok, mocą którego skazał: Michała
Pawłowskiego na karę śmierci przez
powieszenie, Stanisława Janczew-
skiego na 15 lat więzienia, Jadwigę
Jakuszową ma 5 lat więzienia.
Obrońcy zgłosili apelację od wyroku.

Skazani przyjęli wyrok  spo-
Ikojnie.

octowej. Karetka pogotowia ratun-
kowego odwiozła go do szpitala św.
Jakóba. P:zyczyną zamachu samo-
bójczego stały się nieporozumienia
rodzinne.

Marja Stankiewicz, zam. przy ul.
Sawicz 6, nie posiadając środków do
życia, popełniła samobójstwo, wy-
qjsiac trochę kwasu siarczanego.

stanie bardzo ciężkim odwieziono
ją do szpitala św. Jakóba.

, Nieznanemi ziołami odurzające-
mi zatruła się wczoraj niejaka Irena
Kajdukiewicz, zam. przy ul. Kominy
26—1. Przyczyny nie wyjaśniono.
Poszkodowaną odwiozło pogotowie
ratunkowe do szpitala św. Jakóba.
—Nieszczęśliwy wypadek, Ko-

łem wozu ciężarowego zmiażdżyło
niejakiemu  Baniewiczowi Antonie-
mu (ul. Legionowa 32—3) lewą rękę.
Zaszła potrzeba odwiezienia poszko-
dowanego do szpitala żydowskiego.
—Porzucone przez matkę, Przed

paru dniami wyszła ze swego miesz-
kania i dotychczas nie powróciła
niejaka M. Kuczerowa (ul. Piłsud-
skiego 13), która porzuciła dwoje
swoich nieletnich dzieci: Weronikę,
lat 9 i Stanisława, lat 7. Dzieci ulo-
kowano w przytułku przy kośc. św.

lwy w wyk. Feliksa Eyle.

 Stefana.
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RZEKIKG
Jan}

į WILNO, WIELKA 11.
DLA PAN:

konfekcję damską.

szkół od A do
Towary pierwszorzędnych gatunków.

 

NOWOOTWARTA FIRMA

riic
Filja: Świętojańska 6 („JANUSZEK”') i‚ poleca na nadchodzący sezon jesienny:

bieliznę, swetry, pończochy, bluzki, apaszki, rękawiczki i wszelką

DLA PANÓW: pulowery, krawaty, kołnierzyki, bielizaę i
terję, a także co potrzeba

Z, fartuszki, kołnierzyki, pończoszki i t. p.

Prosimy zapamiętać ardes:

obrazów.| '

NAUCZYCIEL
rutym. przygotowuje
ze wszystk, przedm.
specjal. młodzież wie
ku szkolnego do kl. I,
II, III, VI, VII gimn.
państw. oraz matury
6 1 8 kl. Ceny b. nis-|
kiel Sto — procent
składa! Bonifraterska
12 m 3, 43—2
ds an

+ Mieszkania|
i pokoje

Tanio
dobre mieszkanie, u-
trzymanie, troskliwa
opieka dla panienek.
Tamże dwa pokoje
Tartaki 26—6.
 

PRZYJMĘ
uczni na mieszkanie
z utrzymaniem lub
bez. Brzeg Antokol-  

wł, L MALICKA,
Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24,

Poszukujemy przedstawicieli
i _komisantów.

 ski Nr. 17, m. 1.

DYNIEC,,

Przyjmę
na mieszkanie uczą-
ce się panienki, opie-
ka solidna, cena ni-
ska w pobliżu gi-

Mickiewi-
cza 37 m, 30. 27
DEp

TANIO!
PRĘDKO!
SOLIDNIE!

wyszukuje mieszkania

BIURO
POŚREDN. MIESZK.|

„Uniwersal'
zostało  przeniesione

na ul.
MICKIEWICZA 30.

tel. 22-11.

Biuro przyjmuje zgło”
szenia wolnych miesz
kai i pokoi umeblo-
mz. ch. Opłata od

ruchomości po wy-
najęciu. Ž
 

 

„ Właścicieli nie-|

Miedniki—Wilno zgu-

biono siodełko moto-
kr Znalazca ze-
chce odnieść na ul.

Nr. 4%
52—1

 
 Dominikańską

m. 6.

| sindiaa
ksiąžkę wojskową,
|wydaną przez PKU-—
„Wilno na imię Mirec-
"'kiego Kazimierza, za-
|mieszkałego obecnie
Wilno, ul. Werkow-
„ska 28—1 — uniewaž-
nia się.

EEETSRS
i PRACA.

SŁUŻĄCA
|do wszystkiego, do-
|brze gotująca, uczci-
wa, mioda potrzebna.
Zgłaszać się: Zamko-
iwa 26 m.6, od 10—12.

waryjska Nr. 11 m. 2,
telefon 22-47,
niowa.

RRTOFCKEFUA

DRUKI
LKDDAINIENO

|= PILNE:

BILETY

WIZYTOWE

ZAPROSZENIA

BROSZURY

AFISZE

WYKONYWA

DRUKARNIĄ

4. ZWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ulica Nr,1

Telefon 12-44

CENY NISKIE
EnokiaAP S

Kre-
—2

 

 
Odpowiedzialny redakt or S

| 4 Drukarnia A. Zwierzytskiego, Milno, Mostowa Nr. 1,

Teatr i muzyka.
— Miejski Teatr Letni w ogrodzie po-

Bernardyńskim. Dziś o godz. 8 m. 30 uka-
że się ma przedstawieniu wieczorowem w
Teatrze Letnim arcywesoła komedja mu-
zyczna P. Schurka p. t. „Muzyka na ulicy”.
Reżyser Wł. Czengery. Ceny zniżone.

Jutro o godz. 8 m. 30 wiecz. „Muzyka
na ulicy”.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś op.

F. Szuberta „Domek trzech dziewcząt.
Zniżki ważne.

— Cyrk „Arena”, Dziś o godz. 8.30
wiecz. odbędzie się inauguracja programu,
który obłituje w szereg atrakcyj. I tak uj-
rzymy tresurę słoni, koni, niebywałe wy-
czyny pod kopułą cyrku ekwilibrystów, na-
powietrznych gimnastyków i wiele innych
pierwszorzędnych numerów.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 3 września,

6.30: Pieśń. Pobudka do gimnastyki.
Muzyka. Dziennik poranny. Muzyka. 7.55:
Giełda rolnicza, 8,00: Audycja dla szkół.
8.10: Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.03:
Dziennik południowy. 12.15: Witajcie dzie-
ci — audycja dla szkół. 12.35: Płyty. 13.25:
Chwilka dla kobiet. 13.30: Z rynku pracy.

Płyty. 15.15: Codzienny odc. pow.
Życie kulturalne miasta i prowincji.

15. Duety. 15.50: Muzyka z plyt. 16.00:
Skrzynka P.K.O. 16.15: Recital skrzypco-

16.45: Cała Pol-
ska śpiewa. 17.00: Samochód i silniki spa-
linowe — odczyt. 17.15: Mondtogi Ławiń-
skiego. 17.30: Koncert zesp. Wiktora Ty-

 

  
  

chowskiego. 17.50: Encyklopedja mówiona.
18.00: Utwory fortepianowe. 18.40: Płyty.
19.00: Audycja poetycka. 19.25: Koncert
reklamowy. 19.55: Wiad. sportowe. 19.50:
Pogadanka aktualna. 20,00: Biuro Studjów
rozmawia ze słuchaczami P. R. 20.10: Kon-
cert. 21.00: Dzien. wiecz. 21.10: Obrazki
Polski współczesnej. 21.15: Transm. z Gdy-
ni przez Toruń. Powrót statku szkolnego
„Dar Pomorza” z podróży naokoło świata.
21.45: Płyty. 22.00: Muzyka  salonowa.
22,30: Obrazki z dalekiej Mongolji — felj.
22.4 Sprawa teatru ludowego — odczyt.

Kom. met. 23.05—23,30: Muzyka sa-

  

BÓJKA NA ZABAWIE.
POSTAWY. W nocy z 19-go na

20-ty wynikła bójka między miesz-
kańcami kol. Zenonowo, śm. wisz-
niewskiej, a mieszkańcami wsi Sta-
chowskie na tle nieporozumień, wy-
nikłych podczas Ados. Jeden z
mieszkańców kol. Stachowskie, Sa-
weljusz Chodziło, zmarł naskutek
odniesionych ran. Dochodzenie usta-
liło sprawców pobicia, w stosunku
do których zastosowano tymczaso-
wy areszt.

OFIARY,
złożone w Administracji „Dziennika Wil”

Zamiast kwiatów na grób ś. p. Felicji
Chądzyńskiej — na Stowarzyszenie Św.
Wincentego 4 Paulo 20 złotych składają
K. i H. Gorzuchowscy.

rruskawiec-Zdrój
naturelne kąpiele solankowe, siarczane, borcwinowe,
inhalatorjum — słynna Naftusia — tani sezon je-

sienny wrzesień — październik.

PRACOWNIKÓW il.
zycznych i umyslo-
wych wykwalifiko-
wanych sumiennych |
uczciwych — poleca
Wydział Mło-
dych Stro a-
nictwa Naro-
dowego  Łaska-
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto-
wa L „Dz. Wil.*,

zka|

  

SPRA ‚ ф 2 Ik
wszelką męską galan-

DLA DZIECL Wszystko dla
Ceny możliwie niskie.

WIELKA 11 i ŚWIĘTOJAŃSKA 6. :
AsAOLTMALUA Lit i2 w Ki Mu

СОМЕ Nie TA | йЁОЁ'КА POSZUKUJĘ-
pielęgniarka, rutyno-| 2-ch pokoi w śródmieściu, komfortowe, wy-

i ZGUBY. i wana, skromnych wy-| gody, osobne wejście. Może być bez Žas
вОНmagań, poszukuje pra-| blowania. Stały lokator. Oferty list.:

cy w szpitalu, dyżuru| Wilno I, skrz. poczt. Nr. 95. —2
15 zł u prywatnych  cho-

a rych. Miejscowość o-
pagrody. Na drodze |bojętna. Wilno, Kal-

 

Czytajcie tygodnik
narodowy

Wielka Po!ska 
CZ.

  
   

     

 


