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Projekt sankcyj finansowych
przyjęty przez Komitet 18-tu

GENEWA (Pat). Komitet 18-tu obra-

dował dziś nad przygotowanym przez pod-

komitet finansowy tekstem propozycyj, do-
tyczących sankcyj ekonomicznych. W cza-

sie dyskusji siormułowano szereg zapytań,

mających na celu sprecyzowanie poszcze-
gólnych paragraiów, odnośnie zwiaszcza do

iilij zagranicznych włoskich instytucyj fi-
nansowych. Wyjaśniono, że kryterjum sta-

nowić mają siedziby tilij a nie pochodzenie

kapitałów, jak również, że instytucje hu-

manitarne, jak np. Czerwony Krzyż, klasz-

tory z siedzibą we Włoszech nie podlegają

jakimkolwiek rygorom finansowym,
Przedstawiciej Argentyny w imieniu

swego rządu odczytał pismo, zawierające

zastrzeżenia przeciwko sankcjom, o ile wy-

szłyby one poza ramy, przewidziane rezo-

lucją Zgromadzenia L. Nar. z r. 1921. Ar-
gentyna posiada około 1 miljona ludności
włoskiej i zbyt rygorystyczne stosowanie
sankcyj finansowych byłoby pogwałceniem

równouprawnienia Włochów.
Szereg państw wystąpiło ostro przeciw

takiemu postawieniu sprawy, które, zda-

niem ich, stawia pod znakiem zapytania
skuteczność sankcyj.

Komitet 18-tu przyjął następnie pro-

pozycję sankcyj finansowych, która nazwa-

na została propozycja Nr. 2 (tekst propo-

zycji Nr. 2 podajemy poniżej),
Ostrzeżenia zgłosiły Węgry,

Urugwaj oraz listownie xenezuela,

Przyjęto również propozycję iarncuską,
stworzenia 2-ch podkomitetów: ekonomicz-
nego i kompensacyjnego.

Na trzeciem zkolei dzisiejszem zebra-

niu pełnego komitetu  koordynacyjnego

Austrja,

złożona została w związku z zastrzeżenia-

mi, zgłoszonemi przez delegata Argentyny

oraz kilku innych państw.
TEKST PROPOZYCJI NR. 2

Celem ułatwienia rządom państw człon-

ków Ligi Nar. wykonywania ich zobowią-

zań, wynikających z art. 16 pakiu, należy

wydać zaraz następujące zarządzenia:

Rządy państw, będących członkami

Ligi Narodów,  powezmą _ natychmiast

wszystkie potrzebne środki, aby uniemożli-|
wić dokonywanie następującycatranzakcyj: |

1) Wszystkich pożyczek bezpośrednich|

lub pośrednich dla rządu wioskiego i

wszystkich subskrypcyj pożyczek emitowa-

nych we Włoszech lub gdziekolwiek indziej

bezpośrednio lub pośrednio przez rząd

włoski.

2) Wszelkich kredytów bankowych lub

innych przyznanych bezpośrednio lub po-
średnio rządowi włoskiemu, jak również

późniejszego wykonywania w postaci zali-

czek, otwarcia kredytów lub innym sposo-
bem wszystkich umów o pożyczkach, udzie-

lonych bezpośrednio lub pośrednio rządowi

wioskiemu.
3) Wszelkich pożyczek, przyznanych

bezpośrednio lub pośrednio instytucjom pu-

blicznym lub osobom iizycznym i moralnym

z siedzibą na terytorjum wioskiem, jak

również wszelkich subskrypcyj tych poży-

czek emitowanych we Włoszech lub gdzie-
kolwiek indziej.

4) Wszystkich kredytów bankowych

lub innych przyznanych bezpośrednio lub
pośrednio instytucjom publicznym lub 0s0-

bom fizycznym i morałnym z siedzibą na

terytorjum włoskiem, jak również później-  ustalono skład wspomnianych 2-ch pod-

komitetów. Podkomitet ekonomiczny: An-

ślja, Francja, Polska, Hiszpanja, Z.S.R.R.,

Kanada, Holandja, Szwecja, Szwajcarja, Bel-

gia, Turcja i Rumunja.

obrano przedstawiciela Portugalji p. Vas-

concellos. Podkomitet kompensacyjny: An-

ślja, Francja, Polska, Hiszpania, Z.S.RR.,

Jugosławja, Afryka poł., Grecja, Meksyk i

Rumunja,
W dalszym ciągu wybrano podkomitet

prawników, którego zadaniem będzie zba-

danie propozycji min. Edena. Propozycja ta

Eksperci
PARYŻ. (Pat) Omawiając prace eks-

pertów nad sankcjami ekonomicznemi i ii-
nansowemi, podkreśla prasa irancuska, że

sankcje te swą surowością i brakiem gięt-
kości mogą nietylko stworzyć stan niebez-
piecznego napięcia, ale również wprowa-

dzić poważne zamieszanie do prądów eko-
nomicznych, mających na celu zwalczenie

kryzysu powszechnego.
wExcelsior* pisze: Pokój i wojna nale-

żą od tego jaki użytek zrobią rządy z broni
ekonomicznej, oddanej w ich ręce przez

Ligę Narodów. Ograniczenia w dziedzinie
kredytów i wymiany handlowej mogą łatwo

wywołać jeszcze większe osłabienie obro-

tów i spowodować wzrost bezrobocia we

wszystkich państwach, stosujących lub

podporządkowujących się sankcjom. Jest

rzeczą dość niepokojącą, że perspektywa

coraz większej nędzy szerokich mas pra-

cujących rozważana jest z tak wieiką

zimną krwią nietylko przez internacjonali-

stów, lecz i przez przedstawicieli rządów,

które wiedzą wszak, jak odbijają się trud-

ności ekonomiczne i finansowe na ruchach

społecznych w państwach współczesnych.

Pod tym względem sankcje ekonomiczne i

finansowe mogą mieć o wiele większy

wpływ na politykę wewnętrzną tych państw

niżby to się wydawać mogło. Praca eks-

Przewodniczącym ,

szego wykonywania w postaci zaliczek lub

jakimkolwiek innym sposobem wszystkich
umów o pożyczkach przyznanych na ich

| korzyść.

5) Wszelkich emisyj akcyj i innych

, wykonywanie

 wkładów kapitału na korzyść instytucyj

publicznych lub osób fizycznych i moral-

nych z siedzibą na terytorjum wioskiem |

jako tež wszelkich subskrypcyj na emisję

cperacyj wymienionych pod alinea 1—5,

bez względu na to, czy bylyby one wyko-

nywane bezpośrednio lub pośrednio.

Wzywa się rządy, aby zastosowały na-
tychmiast tekst zalecanych zarządzeń, któ-

re mogłyby być zastosowane bez wydawa-

nia nowych ustaw i podjeły wszystkie za-
rządzenia, aby zabezpieczyć praktyczne

zaleceń, począwszy od 31
października 1935 r.

Rządy, które nie mogłyby zastosować

się do tej daty, proszone są o poiniormo-
wanie komitetu o terminie, wktórym będą
mogły to uczynić.

Wzywa się rządy do zawiadomienia w

jaknajkrótszym czasie komitetu o zarządze-
niach, które te rządy wydały, stosownie do
zaleceń niniejszych.
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„e zawierąmetalicrych domieszek - wUDER ABĄRIV
 

Na froncie w
LONDYN (Pat). Na północnym

troncie w: Abisynji panuje całkowity
spokój. Wojska włoskie, bez oporu
ze stnony Abisyńczyków, zajęły
Aksum, wobec front ciągnie
się na przestrzeni 60 mil od Alksum
przez Aduę, Adigrat, Odago, Haimus
do Sokoto. Na tym froncie, znajdu-
jącym się w Abisynji w odległości
25 imil od: granicy, Wiłosi mają skon-
centrowanych 60 tys. żołnierzy.
Oczekiwane jest, że ofensywa włos-
ka rozpocznie się za tydzień i celem
jej będzie zdobycie Makalle,
ABISYŃCZYCY PRZECHODZĄ

NA STRONĘ WŁOCH.
ADUA (Pat). Duchowieństwo

koptyjskie i gminy muzułmańskie w

ATAEik

den odmówiły podporządkowania się
rozkazom z Addis-Abeby. Tuziem-
cy, oskarżeni o sympatję dla Włoch,
są rozstrzeliwani,

DŻIBUTI (Pat). Pod stacją abi-
syńską Aidem, na linji kolejowej
Dżibuti—Addis-Abeba, Abisyńczycy
strącili w dn. 11 b. m. samolot włos-
ki. Pilot i dwaj oficerowie ponieśli
śmierć, 2

NIEZWYKŁA SYTUACJA
ADDIS-ABEBA (Pat). Do posła

włoskiego, hr. Vinci'ego, który wraz
z attachć wojskowym płk. Calderi-
nim pozostaje pod strażą w jednym
z paiacyków, nie zczają abso-
lutnie nikogo. Członkowie poselstwa
trancuskiego, którzy pragnęli odwie- 

takich akcyj lub wkładów kapitałów doko- i Adui 1 Aksuimiuczyniły aktpoddania | dzić hr. Vinci'ego, spotkali się rów-
nywanych we Włoszech lub gdzieingdziej. się władzom włoskim w kwaterze nież z odmową.

6) Rządy przedsięwezmą wszelkie po-|
,trzebne zarządzenia w celuuniemożliwienia |

в е

i sankcje |
wagę moralną i materjalną SBa

europejskich. Sankcje, których mechanizm

przyśpiesza Anglja, zapowiadają się rze-

czywiście jako drakońskie dla Wioch.

Według „Petit Parisien* system san-

kcyj finansowych opracowany wczoraj

równoznaczny jest z całkowitą i natych-
miastową blokadą finansową Włoch. Jest

to system bardzo ostry, system drastycz-

ny, który jeżeli zostanie ściśle wykonany,

wystawi gospodarstwo włoskie na ciężką
próbę. W dziedzinie iinansowej art. 16

paktu jest więc interpretowany przez rze- |

czoznawców z całą surowością matema-

tyczną i jak się zdaje bez uwzględnienia

oportunizmu dyplomatycznego.

Natęmiast „Le Journal* twierdzi, że

elekt zarządzeń finańsowych będzie raczej

moralny niż materjalny. Od dłuższego już

czasu niepewność sytuacji ograniczyła ро-|

ważnie operacje kredytowe z Włochami.

Najbardziej dotkniętemi będą, być może,

ci, którzy mieli nadzieję na odzyskanie

swych należności od Włoch, jak Rumuni,

Jugosłowianie i t. d.
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LONDYN. (Pat), W. depeszy 2 pertów stwarza precedens, który może

mieć nieoczekiwany oddźwięk na równo-

WÓDZAGORYOWA |

== UWAGA— ннн

Wyjątkowa okazja taniego kupna|
5 10 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu l
otrzyma 10% specjalnego rabatu przyj,
kupmie wszystkich artykułów w Składzie
Aptecznym, Perfum. i Kosmetycanym

W. NARBUTA
Wilno, Ś$-to Jańska 11, tel. 472,

Ceny niskie i stałe,

Kupon Dziennik Wileński

Rzymu „Daily Telegraph" twierdzi,
iże w dobrze poinformowanych ko-

głównej pierwszej armji włoskiej.
ASMARA (Pat). Żołnierze abi-

syńscy, którzy poddali się, zapewnia-
ją, że liczne szczepy prowincji Oga-

na wywóz amunicji
do ĄAbisynji

GENEWA (Pat). Min. Eden prze-
słał w imieniu rządu brytyjskiego na
ręce sekretarza generalnego Ligi
Narodów pismo następującej treści:

kę ai zaszczyt zawiadomić pana,
powołując się na art. 1-y propozycji
1-ej z dn. 11 października 1935 r.
Komitetu Koondynacyjnego, że rząd
J. K. M. Zjednoczonego Królestwa
postanowił dziś zezwolić wywóz
broni, amunicji i materjału wojenne-
go do Abisynji. Zanim lista, na któ-
rą powołuje się par. 2-gi ргор. 1-е],
będzie zrewidowana i uzupełniona,
zakaz wywozu broni, amunicji i ma-
terjału wojennego do Włoch, który
obowiązuje nadal, utrzymany będzie
w eobecnym stanie.

e pan przyjąć...
(©) Anthony Eden."

Mussolini skłonny do rokowań
ribaldi, który przybywa we wtorek
do Londynu. Gen. Garibaldi jest
przywódcą onganizacji b. kombatan-

Konsul włoski z Magalio przybyć
ima do Addis-Abeby prawdopodob-
lnie dziś lub jutro, co umożliwiłoby
|wyjazd hr. Vinci'ego, gdyż Iormal-

nym powodem odmowy! wyjazdu jestsiųEAC aiEWAWA W

'Rząd angielski Zezwala sj poszcze” dyg.omaNiezwykła sytuacja .dypiomaty
włoskiego jest przedmiotem ogólne-
go zainteresowania. 8

DŻIBUTI (Pat). Przybył tu per-
sonel poselstwa włoskiego z is-
Abeby. Masowy wyjazd europejczy-
ków, hindusów i arabów z Abisynji
tnwa madal.

TOKJO (Pat). Ambasador ZSRR
Jurnejew odwiedził ministra spraw

ciwiko alkcji oddziałów  japońsko-

czyć granicę w pobliżu stacji Pogra-
nicznaja.  Jurenjew domagał
wszczęcia śledztwa i zaproponował

utworzenie. mieszanej komisji japoń-

sko-mandżurskief-sowieckiej, której
zadaniem byłoby zbadanie tych wy-

TOKJO (Pat). Rzecznik mini-

sterstwa wojny oświadczył przedsta-

wicielowi agencji Havasa, że ostat-

nie wypadki ma pograniczu man-

dżurskko-sowieckiem mnie mają po-

zagr. Hirotę i zaprotestował pize-,

mandżunskich, które miałyprzekro- |

się

 

bisynii spokój
EUROPEJCZYCY OPUSZCZĄ

ADDiS-ABEBĘ.
LONDYN (Pat). Poselstwo bry-

tyjskie mw Addis-Abebie  poleciło
wszystkim obywatelom  bryty,skim
oraz innym cudzoziemicom, którzy
znajdują się pod opieką poselstwa
angielskiego, aby opuścili miasto.
Ewakuacja następuje na wyraźne
żądanie władz abisyńskich, które
twierdzą, że obecność cudzoziem-
ców w Addis-Abebie oddziaływuje
specjalnie drażniąco na tubylców,
którzy w swem podnieceniu uciec

| się mogą do ekscesów, zwiaszcza, że
bardzo wielu tubylców wogoie trak- .
tuje białych jako Witochów, nie czy-

|niąc rozróżnienia między narodowo-
|ściami europejskiemi. Władze abi-
| syńskie obawiają się zwiasžcza eks-
cesėw, gdyby doszło do bombardo-
wania Addis-Abeby, za co tubylcy
będą mścić się na białych. 3

DALSZA MOBILIZACJA
WE WŁOSZECH.

RZYM (Pat). Ogłoszono dekret,
postanawiający, że wszyscy poboro-
wi rocznika 1914, którzy ukończyli
przepisowy okres służby, zostaną
zatrzymani w szeregach aż do odwo-
łania, Ponadto powołano pod broń
„niektóre kategorje specjalistów i
j podoficerów z roczników 1909, 1910
fi 1912.

Źnowu zatarg w Mandžurji
„nie zbędną, gdyż granice te na tym
| odcinku są dolkładnie wytyczone.
ArалаСВ

| EDEN ZOSTAJE W GENEWIE.
LONDYN (Pat). Minister Eden

'nie powróci do Londynu celem
uczestniczenia w posiedzeniach ga-
binetu, jakie mają się odbyć w bie-
żąc tygodniu. i D

ZWOŁANIE PARLAMENTU
ANGIELSKIEGO.

LONDYN (Pat). Rząd zawiado-
mił lzbę Lordów, iż otwarcie Izby

| nastąpi we witorek, 22 października.
4.dAAAANY seDSS KAA NR TA

|DWAJ WOJEWODOWIE U NO-
|WEGO MINISTRA SPR. WEWN.

WARSZAWA (Pat). P. minister
łach wzrasta przekonanie, iż Miusso- tów. Aczkolwiek wizyta jego ma
jlini gotów jest przystąpić do roko-: charakter prywatny, posiadaćonbę-
|wań o omis i właśnie dlatego; dzie niewątpliwie wiellkie znaczenie
zdobycie Adui określone zostało ja-|w związku z jego osobistą pozycją
ko doniosłe zwycięstwo, jakikolwiek|we Włoszech i wskutek jego bardzo

| okazuje się, że zdobycie to nastąpiło| ścisłej przyjaźni z Mussolinim. Jalko
prawie bez przelewu krwi. Małe prezes związku b. kombatantów, bę
zwycięstwo — pisze dalej dziennik| dzie on również mógł nawiązać sze-
— zostało wyolbrzymione, aby Wło-| reg wpł kontaktów w Lon-
chy mogły pochwalić się swojemi| dynie. Nie byłoby zupełnie dziwnem,
triumfami i przystąpić do załatwie-| gdyby okazało się, że Mussolini po-
nia konfliktu w drodze rokowań.|lecił mu : wać opinję angiel-
„Daily Telegraph“ donosi następ-'ską, czy możliwe jest rozpoczęcie
nie o misji, jakiej podjął się wnuk dyskusji na temat kompromisu.

|słynnego żołni generał Enrio Ga
 

- +

ważnego charakteru, lecz że Japonia ь

jest oburzona ich stałemi powtarza- spraw wewnętrznych W. Raczkie-

niem się. Powoływanie komisji dla wicz przyjął w dn. 14 bm. wojewodę

wytyczenia granic jest rzeczą zupeł- lwowskiego Belinę Prażmowskiego i
wojewodę pomorskiego Kintiklisa.

Komunikat Sekcji Samorządowej
przy STROWNICT wiE NARODOWEM

(Wi środę, dnia 16 października odbędzie się w lokalu Stronnictwa

' Narodowego o godz. 8-ej wieczorem

Zebranie informacyjno-dyskusyjne
dotyczące spraw samorządowych m. Wilna, na które zapraszamy wszyst-

| kich naszych członków Sekcji Samor ządowejoraz członków Stronnictwa,

interesujących się sprawamisamorządowemi. L
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(świadczenie Min.
WARSZAWA. Wczoraj o į. 17 m. 30

odbyio się posiedzenie rady śabinetowej,

po którem premier Kościałkowski podał do

wiadomości prasy oświadczenie, z którego

wynika, iż głównem zadaniem obecnego

rządu ma być praca nad rozwojem i wzmo-

cnieniem organizmu gospodarczego.

W oświadczeniu czytamy, iż:

„Wolą rządu jest, by do walki o roz-

wój gospodarstwa narodowego przyciągnąć

wszystkie zdrowe, twórcze i aktywne czyn-

niki społeczne, a zarazem by stępić lub

usunąć działanie tych wszystkich hamul-

ców, które przez oddziażywanie zzewnątrz

lub z wewnątrz zacieśniają rozwój życia

gospodarczego, jak i zdrowej, prywatnej

inicjatywy.

Rząd jest zdecydowany uczynić wszyst-

Zagranicą 0 zmiańie Iządu
LONDYN. (Pat). Prasa angielska,

informując © dokonanej w Polsce

zmianie gabinetu, zamieszcza krót-

kie komentarze swoich koresponden

tów warszawskich, oceniające zmia-

ny.
„Times“ nazywa premjera Ko-

šciaikowskiego i ministra Kwiat-

kowskiego rzecznikami pojednania i

przypomina, że min. Kościałkowski

doprowadził do ugody z Ulkraińca-

mi, która zapowiada jeszcze dalsze

postępy, a wicepremjer Kwiatkow-

ski jest specjalistą przemysłowym,
posiadającym pełne zaułanie Prezy-

denta. Obecne zmiany „Times“

określa jako majważniejszą rekon-

strukkcję od przewrotu majowego.

Wobec dokonania politycznej reor-
ganizacji kraju wysiłki
być obecnie skierowane na sytuację

gospodarczą. Nowy rząd nie podej-

rządu mogą|przemakalny”

 

 Kościałkowskiego
ko, by mie ulracić nic z dotychczasowych

osiągnięć politycznych, wyrażających się w |

ugruniowaniu znaczenia państwa na zew-|

nątrz i określenia jego wiasnego życia w|

życiu międzynarodowym, skrystalizowanej|

woli zachowania pokojowych stosunków

między narodami świata, staiosci waluty

polskiej w bezpieczeństwie wkładów ban-

kowych, wreszcie w unikaniu wszeikich

niedojrzalych _ eksperymentów gospodar-

czych. Ponadto rząd uświadamia sobie ko-

nieczność, by w myśl nakazów sytuacji pod-

jąć zdecydowaną walkę o równowagę bud-

żetu oraz zaktywizować politykę gospodar-

czą państwa na podstawie jednolitego i

jasnego programu, a w szczególności umoż-

liwić w jaknajszerszym zakresie stopniowe

ożywienie rynku wewnętrznego.”

 

„System poleski“
W sanacyjnyjm

cielskim“ z 29 ub. m. znaędu,emy ar-

tykuł - korespondencję pod zna-

miennym tytutem: „System poleski“

Co to znaczy „poleski'?  Woje-

wództwo poleskie, stolica: Brześć

nad Bugiem, władztwo wojewody

Kostka - Biernackiego. Jesteśmy w
domu. A zatem: „System poleski':

— „mikt go Polsce nie obwieścił —

stwierdza melancholijnie korespondent. —

Stawał się w praktyce codziennego życia...

nionemi wypadkami nadużywania władzy...

okazaiy się misternie rzeźbionemi kółkami

systemu,.. gdzie miast człowieka - wycho-

wawcy znalazł się bezduszny automat, na-

kręcany do działania kluczem swej scho-

rzałej ambicji, zdolnej do poniewierania 
jest zapewnieniem, że polityka ża-

graniczna będzie kontynuowana we-

adug dotychczasowej linji.
„Daiły Telegraph'* podkreśla, że

ustąpieme gabinetu premjera Sław-

ka było nieodzowne wobec taktycz-

nej porażki w wyborach powszech-

nych. Dziennik określa premjera

Kościałkowskiego i  wicepremjera

Kwiatkowskiego jako liberatów, Źda

niemi korespondenta, zmiany; dowo-

dzą, że dlziaialność nowego rządu

skierowana będzie na dziedzinę od-

| godnością ludzką „każdego”,

Cóż to za „kółka, co to za tak-
ty? Słuchajmy:

„Zaczęło się od żądania koszarowych

meldunków w czasie wizytacji, a kończyło

się na stawianiu nauczycieli do kąta (?!)

Zaczęjo się od naigrywania z praw ustawo-

kół czynów kuratora wychowanie i nau-
czanie prowadzić każe. !

Nie miej wątpliwości i wierz w potrze-

bę podrywania twego autorytetu wobec

dzieci i wobec środowiska. Nie miej wątpli

wości, iż czas twój, pieniądz są w całkowi-

tej dyspozycji władzy, i ona jedynie władna
jest ci wskazać, na co masz je zużyć. Nie
miej żadnych wątpliwości i słuchaj, słuchaj

— a przedewszystkiem milcz! Milczenie

bowiem jest najwyższą oznaką twego sza-

Fakty, które mogły się wydawaćodosob| cunku dla władzy. Nie zmilczysz — nie je-

steś wychowany państwowo, i biada ci, o-

bywatelu „państwa polskiego"...

Co na to — przedmioty władzy
poleskiej, ofiary „poleskiego syste-
mu“, t. ;. sami nauczyciele?

Amo: „Nie lub niewiele—stwier-
dzą autor. I dodaje, tytułem wyja-

SUBTELNE A
KOSMETYKI 

wych nauczyciela, a kończyło się żądaniem,

by nauczyciele gromadnie sami wnosili

prośby o zwolnienie ich z zawodu. Zaczęło

się od „besztania* nauczycieli przy dzie-

ciach, a skończyło się nocnemi wizytacjami

szkól i mieszkań nauczycielskich.

Zaczęło się od grożenia utratą kawał-

ka chleba, a kończyło się na wydawaniu budowy gospodarczej przy zacho-

wamiu stabilizacji łinansowej i przy

podjęciu pewnych dalszych kroków

w zakresie retormy rolnej.

„News Chronicle“  iwiendzi, že

Polska częściowo przełamała „nie-
blok, który rządził

nią od przewrotu majowego, powo-

tując na premjera min. Kosciaikow-

mie eksperymentów walutowych, ale|skiego, który znany jest ze swych

przewidywane są daleko idące re-
tormy gospodarcze i przemysłowe.

Pozostanie w gabinecie min. Becka
zostaje ministrem spraw zagranicz-

nych 

 

Nowa polityka ukraińców
LWÓW (Pat). W dniu dzisiejszym kan- Za naruszenie dyscypliny partyjnej pod-

celarja główna Undo we Lwowie wydała czas wyborów postanowiono skreślić z listy

następujący komunikat: |członków partji: 1) Michała Liszczaka z

W sobotę, dn. 12 października r. b. od- |Potoka, 2) Pawła Czajkowskiego z Trem-

było się posiedzenie komitetu centralnego|bowli. '

Undo. Urzędujący zastępca prezesa, redak-

tor Wasyl Mudryj zdał sprawozdanie z

akcji wyborczej i z wyniku wyborów, jak

też przedstawił obecne polożenie narodu

ukraińskiego. Sprawozdanie

wiadomości.

przyjęto do
LONDYN. (Pat). Z Candiifu do-

Dr. Dmytro Lewickij wnióst rezygnację NOSZĄ, że górnicy którzy rozpoczęji

z prezesury Undo.
w sobotę glłodówkę, znajdują się w

Prezesem Undo wybrano red. Mudrego. dalszymi ciągu w kopalni Nine Mile

Rozpatrzywszy  antywyborczą

członków komitetu centralnego: b. posłanki

Mileny Rudnickiej i Heleny Fedak-Szepa- rodziny

rowiczowej, sprzecznej z uchwałami komi-

tetu centr, postanowiono skreślić je z listy| ni oświakicza,

członków stronnictwa.

akcję|Point (hrabstwo Ronmiouth) na głę-
bokości 1600 m. Wiczoraj popoiudniu

strajkujących dostarczyły
Kierownictwo kopal-
iż podejmie rokowa-

nia dopiero po opuszczeniu kopalni

im pożyjwienia,

AEA T TL R СЫ аХСОа AAU przez strajkujących. Wiczoraj wie-

Znowu Sprawa
Kutiepowa

PARYŻ. (Pat). W kołach rosyj-

skiej emigracji twierdzą, że fran-

cuskie władze sądowe wznowiły

śledztwo w sprawie porwania gen.

Kutiepowa. Stało się to naskutek

zeznań komunisty francuskiego Le-

gala, który zbiegł z Cayenny, gdzie

odbywał karę za przestępstwa kar-

ne. Legala aresztowały władze por-

tugalskie. Oświadczył on, że brał

bezpośredni udział w porwaniu Ku-
tiepowa w dn. 6 stycznia 1930 r.Był

on wówczas szoferem taksówki Ci-

troena. Wciągnęli go do spisku bol-

szewicy rosyjscy. W  oznączonym

czasie kazano mu czekać na szosie
w st. Denis, skąd miał zabrać ta-

jemniczych pasażerów. Istotnie w u-

mówionem miejscu zajechał samo-

chód,z którego dwaj mężczyźni w

towarzystwie kobiety przenieśli do

taksówki Legala ciało gen. Kutie-

powa. Legalowi kazano jechać do

st. Malo. W. miejscowości tej pasa-

żerowie taksówki złożyli ciało Ku-

tiepowa w jednej z willi, znajdują-

cych się na brzegu morza. Zeznania-

mi Legala zainteresowała się policja

i władze śledcze.

AояЕРОаОУа

Z ZEMSTY PODPALILA STODOLĘ

Marja Rutlkowska ze wsi Dauk-

szty, gm. niemenczyńskiej, z zemsty

podpaliła stodołę ze zbiorami swego

sąsiada, a byłego przyjaciela, Jana

Rokierta. Pożar wczas ugaszono,

Jak się okazało, Rutkowska zna-

la Rekienta oddawna i z nim przyr

była z Litwy. W Polsce wystarała

miu się o zajęcie, przyczem utrzymy-

wała z nim bliższy stosunek. Ro-

Ikiert, chcąc nareszcie zlikwidować

bliższą znajomość ze starszą od nie-

go kobietą, ożenił wię i zupełnie

Zerwał kontakt z Rutkowską. Ta

zaś z zemsty usiłowała spalić mu

stodołę a następnie dom.

czorem 1800 członków związku gór-
ników południowej Wialji w Blaena-

von przystąpiło na znak solidarności

do strajku.

LONDYN (Pat). Strajk górników
w południowej części Walii rozsze-

rza się. W. miejscowości Bolaenavon

1800 górników odmówiło w dniu dzi-

siejszym zejścia do szybów. Obiega-

ainiaiaii S

w sprawie
bezrobotnych kelneró

„ki
W roku ubiegłym powstała po-

między Chrześc. Źwiązkiem Zawo-

dowym Kelnerów. a właścicielami

reslauracyj i cukienni umowa zbio-

rowa, która pomimo podpisania jej

przez obie strony zainteresowane,

nie wprowadzona została w życie w
żadnym prawie punkcie.

Wówczas zatrudnieni kelnerzy,

chcąc przyjść z pomocą swoim bez-

|robotnym członkom, postanowili

wpłacać po 20 gr. dziennie, co do

czenwca r. b.wymióSło sumę około

3.000 zł., rozdzieloną pomiędzy bez-

robotnych kelnerów. W czerwcu

roku b. zawarty został przez strony

zainteresowane nowy układ zbioro-

wy, w którym przewidziane zostało

zatrudnianie bezrobotnych kelnerów

podczas t. zw. „dni wyjściowych”

kelnerów, pracujących stale,

tendencyj liberalnych. Płk. Beck po-,

setek ocen niedostatecznych, zwalnianiu ze

stanowisk.. i przenoszeniu z miejsca na

miejsce na „własną prośbę”, lub ze „wzglę-

dów organizacyjnych”, lub „dla dobra

szkoły”.

Taki jest system działania. Oka-
zuje się, że nie jest to syslem, po-

zbawiony pewnego rodzaju podsta-

wowyich wskazań teoretycznych, że

ma on także swoją filozofję. Oto —

ciągle wedłuś autora artykułu — jej
wytyczne zasady:
| „Jeden jest Bóg na niebie i jeden ku-

rator na Polesiu, i jeden jego inspektor w

powiecie, i nie będziesz miał innych bogów,

bo chleba się pozbawisz. Milcz więc i słu-

chaj. Słuchaj i nie miej wątpliwości nigdy,

ani wtedy, gdy ci inspektor biędy ortogra-

ficzne, przez dzieci popełnione własno-

ręcznie kartkami czystemi zalepiać każe,

ani wiedy, gdy ci laurki imieninowe kura-

torowi z gromadką dzieci zanosić każe, lub

EZ I AI T II RI |

-— Polski strajkwAnglji |
lijscy. przystąpią do strajku celem

ją pogłoski, że wszyscy górnicy wa-

|iscy p żądań swych kolegów.

BIL
| |
| panom „COLETTE”

"aeSRZOSE „BIAŁA LILJA"
KaomiciGELOBIL"

„Głosie Nauczy- portret jego wywieszać i tydzień cały wo- śnienia: Wiedzą dobrze, co spotyka

tych, którzy mówią”,
Jedno tylko notuje

szczere”, ale powiada:
tak dla Polaka bolesne, że wolałbym

zczeznąć.„ niż usłyszeć to, co w wolnej od

lat 17 Polsce usłyszałem:

A oto co usłyszał:
„Kolego! Ja nie chcę mówić, jak jest,

ja nie mogę, mam żonę i dzieci, a do eme-

rytury daleko! Ale ja wam powiem tak
ogólnie... Ja prawosławny, i choć jestem

Polakiem, to mnie może za obcego, za: Mo-

skala uważają. To też ja nie mam pretensji

do tego, co się dzieje. Ja wam jednak po-
wiem, že gdy tu Moskale rządzili, to'o tem,

by tak obcy instruktor - Moskal, mógł trak-

| tować nauczyciela - Polaka, jak dziś in-

„wyznanie

'spektor - Polak traktuje Polaka, nikt na-
weż i pomyśleć wtedy nie mógł*.

+ A „ješli juž jest tak, jeśli już do
tego doszło, mówi autor, to czas
„najwyžszy odsłonić wszystkie, nie-
raz-i-o samych nauczycielach boleś-
nie świadczące fakty,
wszystkie  pizejawy rzeczywistości
poleskiej', by „stanęły przed nami,
jalko groźne przestrogi, ...bo inaczej
— w szkołach naszych „będzie co-
prawda język polski,” lecz zbraknie
w mich ducha kultury polskiej'.

siu?

 

'O© budže
Zbliża się koniec roku kalenda-

rzowego a zarazem okres przygoto-

wywania budžetėw samorządowych,
które w terminie do końca stycznia,

już uchwalone przez rady miejskie

mają być złożone do zatwierdzenia
władzom nadzorczym.

j Aby terminu tego dotrzymać,

magistrały muszą już obecnie przy-

stąpić do sporządzania projektu

budżetu na rok 1936-37.

Wobec aktualności tej sprawy
nie od tzeczy będzie przypomnieć

tu niektóre sprawy, aktualne w Wil-

nie może w wyższym stopniu, niż

gdzieindziej.
Więc przedewszystkiem budżet

miejski nie może być rozpatrywany

w oderwaniu od ogólnej sytuacji

gospodarczej kraju. Nie jesteśmy ja-
t | odizolowasą wyspą, by mnie= ||

 

Jedzrybyi"
|AkiR a A I Oii iAITS IKS TK S В КОКНА
|

| "W wydziale cywilnym Sądu Okrę-
gawego toczył się wiczoraj praces
pomiędzy Zarządem m. Wilna a

; Warszawskiem Tow. Asialtowem,
, które wyasfaltowało jezdnię na ul.
| Mickiewicza na odcinku od ul. 3-$o
| Maja do ul. Sierakowskiego. Koszta
pokrycia asfaltu tego odcimlka wy-
niosły 88.000 zł., które Magistrat zo-
bowiązał się spłacić ratalnie. Po
wpłaceniu jednak pierwszej raty,
Zarząd m. Wiilna przez odpowiednią

Przy ul. Jeleniej 11 utrzymywał
prywatną szkołę. niejaki Worobiej,
który zamiast uczyć chłopców czy-
tania i pisania, wtajemmiczał ich w
arkana sztuki złodziejskiej. Woro-
biej wysyłał chłopców na miasto na
kradzieże kieszonkowe, wyrywanie
torebek, kradzieże w kinach, tea-
trach i t. p. W. dniu wczorajszym w
kinie „Lux“ ujęto na gorącym
uczynku kinadzieży niejakiego Man-
kiewicza, który oświadczył, iż kra-
dzieży dokonał na polecenie „nau-
czyciela'* Worobieja. :

Policja udała się do wspomnia- 
Na skutek listów gończych, wła-

dze bezpieczeństwa

Michlewicza, pod zarzutem urucho-|

wiego na wyjazd: do Włoch. 
Piękne to poczynanie spotkało

się jednak z uporem pracodawiców,

którzy dotychczas w celach oszczę-

dnościowych postanowienia tego w

życie nie wprowadzili, Bezrobotni

kelnerzy tym razem pozostali wo-
góle bez żadnej pomocy.

W. związku z tem Chnześc, Zwią-

zek Kelnerów zwołuje z dn. 17 na
18 października r. b. nocne zebranie

kelnerów zatrudnionych, na którem

omówiona zostanie sprawa przyjścia

z pomocą bezrobotnym kolegom. (e)  
 

najbardziej upośledzonych gospodar-|
czo werbował włościan na ochotni-
ków do Włoch na roboty rolne i in-
ne. Oszust obiecywał wysokie za-

robki dla zapisujących się, przyczem

od każdego ochotnika pobierał 2
złote na wydatki kancelaryjne.

Michlewicza aresztowano w fol-
waiku Tyczniewicze, gm. janowskiej,

(TRSIEROBIAI LITSBROWARNAOSO RS

OSZCZEDZAJ NA ZBYTECZNYCH
WYDATKACH, A šWIADCZ NA |

PRACĘ NARODOWĄ!

Złodziejska uczelnia

Oszukańcze biuro werbunkowe “|
: publicznego robków. Aresztowany Michlewicz

aresztowały 36 letniego Gustawa| twiendzi, iż nie uprawiał żadnego;szość «Rady Miejskiej uznała za

 

'Proces o asfalt na ul. Mickiewicza
komisję techniczną stwierdził, iż ja-
kość wyliożonego asłaltu jest gorszą
od jalkości przewidzianej w umowie,
pozatem astalt wylany został wprost
na bruk, bez utworzenia odpowie-
dniego gruntu. Wiobec stwierdzenia
niezastosowania się do warunków
umowy, wpłacanie dalszych rat zo-
stało wstrzyłmame, sprawa zaś zna-'
lazła się w sądzie, który rozstrzy-
śnąć ma, po czyjej stronie
słuszność. Wyrok podamy jutto. (e)

nego  Worobieja, gdzie przeprowa”.
dzono .rewizję. Niespodziewanie -
kryto podręczniki do nauki safuki
złodziejskiej, ' różne. .akcesorja. nie-
zbędne do pouczania w mzemiośle
złodziejskim i t. d, zał

Przyciśnięty do muru Wiorobjew
oświadczył, iż, wobec braku zajęcia,
zmuszony.był zająć się tym zawo-
dem, gdyż dawał on większe ko-
rzyści, niż inny. | B

Worobjewa  skierowano do dys-
pozycji władz sądowych. "Nad nie-
letnimi (opcami otóczeno nad-
zór. (ht) KR

gdzie zwerbował na. wyjazd 30 pa-

pragnął, aby Polacy wcześniej i le-
pszą otrzyjmali pracę i warunki. (h)

Korzystajcie z
pierwszego źródła

W. NOWICKI weta

jest;

  

) zignorowaly ją,

i miejski
„mač, že niezależnie od tego, co się
w kraju dzieje, Wilno może mieć
budżet wedle woli prześwielnych
władz miejskich.

jętą i zrozumianą, chociaż niemało
trudu kosztowało działaczy i publi-
cystów narodowych wbicie w głowy
tej prawdy, że świadczenia 1с2-
ne wPolsce są o wiele zadużew
stosunku do gospodarczych możli-
wości obywateli i że nadmiar tych
świadczeń jest główną przyczyną
naszego kryzysu.

, Z prawdy tej musi być wyciąg
nięty winiosek, że na wszelkich od-
cinikach, gdzie wchodzą w grę ob-
ciążenia o charakterze publicznym,
należy przeprowadzić zasądniczą
akcję w kierunku. obniżenia tych
obciążeń. 8 =

żony.

kich stykających się z życiem na-
szego samorządu, umiejących pa-
trzeć nieco dalej, miż własne pod-
wórko.

„ W, kołach maszego Magistratu
niejednokrotnie słyszy) się coraz bar-
budżety miejskie stają się coraz bar-
dziej realne, t. zn., że z obywateli
m. Wilna można wydusić tyle pie-
niędzy,ile się w budżecie przewidy-
wało. Niejednokrotnie też słyszy się
myśl, że, skoro tyle wydusić można,
to i wyklusić trzeba i że tą właśnie
drogą zwalcza się bezrobocie, bo
przecież Zarząd Miasta nie kapitali-
zuje zebranych "pieniędzy, ale je zna
wu miastu oddaje. '

„Nie trzeba się zbytnio wysilać,
by wylkazać, że takie rozumowanie
jest płytkie i że ono właśnie ległszy
u podstaw naszej gospodarki publicz
Pe" dzisiejszą nędzę
"Fo T.

 
Uzdrowienie naszej gospodarki

' zacznie się od: chwili, gdy świadcze-
(nia p
|watel zacznie mieć trochę grosza na
samodzielną działalność gospodar-
czą.

| Budżet m. Wilna w porównaniu
z budżetami Krakowa, Lwowa, Po-

| znaniajest miski, ale w stosunku do
j możliwości fimansowych mieszkań-
ców, niepomiernie wysoki. ‚

Zwlaszcza miekitėre  šwiadczenia
na rzecz miasta, a więc opłata zą

zakję są lilchrwiarsko wygórowańe.
Przed rokiem przeprowadzaliśmy

obszerną akcję w.kierunku -zmniej-
szenia tych opłat. Władze miejskie

a sanacyjna więk-

oszustwa i' żi dw i } '
mienia fikcyjnego biufa стБ 4 ezPE z braku; szczyt rozumu gospodarczego utrzy-

ь į powolania ' manie zedniej tak а@,
| znacznej części rolników do służby. kacaiację:: DARK) 9„wodę zację. Dziś, kiedy po-

Michliewicz, wykorzystując woj- czynnej, w najbliž i i iejZ, voj-. czy „M jbliższym czasie bę- raz drugi mowa Rada Miejska d
nę włosko-abisyńską, począł objeż-| dzie przyjmował obcokrajowcówdo sprawy tej przystąpi, RE een
dżać Kresy, gdzie w miejscowościach| pracy na roli i on o tem wiedząc, we ar$tmenty, przez nas przytącza-

ne, skłonią wreszcie kogo należy do
reflelksji.

 

POLSKAWYTWÓRNIA OBUWIA
poleca modne gwa-

0 rantow. damskie,
mesk, I dziecinne

oraz pant. ranne, gimnastyczne, treninów., obuwie szkolne, sportowe, narciar,,
łyżw. Kalosze, śniegowce, wojłoki,

Ostatnie fasony i modele, —— Ceny fabryczne niskie.

 

„. „odsłonić.

;, Czy dzieje się tak tylko na Polic.

Dziś jest rzeczą już ogólnie przy-

Budżet m, Wilna miusi być óbni-

Sprawa ta jest jasna dia wszyst-:

e zaczną maleć, .. a.oby='

prąd elekiirycany, za wodę i kańali-
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IDEA ŻYWA ILOŚĆ I JAKOŚĆ
Ruch narodowy od lat całych silne

wpływy posiadał na ziemiach zacho-

dnich, ściślej mówiąc w Wielkopol-

sce i na Pomorzu, oraz w północ-

nych częściach b. Kongresówki. W

znowu mniejsze. Były także tereny,
gdzie idea narodowa nie znalazła

prawie zupełnie posłuchu i nie tra-
fiała do umysłów oraz serc ich mie-

szkańców. Obecnie organizacja

Stronnictwa Narodowego objęła cały

kraj i wszędzie stale się rozwija i
wzmacnia. Wprawdzie dynamika
Obozu Narodowego nie we wszyst- | dym kroku, Najpopularniejszą bowiem

kich powiatach objawia się z jedna-
kową siłą, ale to jest następstwem

braku odpowiednich kierowników.

W masach bowiem wszędzie działa

wprost sugestywnie i budzi entu-

zjazm,

Wybory ostatnie do Sejmu wyka-
zały, iż ludność polska uważa Stron-

nictwo Narodowe za wyraziciela
swoich uczuć i przekonań, Siły nasze
są dzisiaj równie wielkie tak na za-
chodzie, jak i w: Łodzi, Częstochowie,

w województwie białostockiem, we

Włocławku, na Podhalu, na Śląsku

czy na innym terenie. Geografja wpły-
wów narodowych zmieniła się i roz-

szerzyła znacznie, ,
Zmieniła się nietylko geografja na-

'szej organizacji. Szeregi ruchu naro-

dowego uległy przeobrażeniom także

społecznym. Robotnicy, chłopi i rze-
mieślnicy, stanowią olbrzymią prze-

wagę. Te warstwy nietylko zrozumia-

"ły znaczenie idei narodowej, ale goto-

ме są do poświęceń i ofiar w walce,

jaką prowadzimy o realizację zasad

narodowych. Przytem można zauwa-

żyć przewagę elementu młodego.

Młode pokolenia w naszych szere-
gach, to dowód najoczywistszy, iż nie-

„daleka przyszłość stanie się okresem
„realizacji narodowego programu.

Praca Stronnictwa Narodowego i
jego rozwój wprost żywiołowy, nie
jest na rękę rozmaitym czynnikom.

Chce się więc nasz ruch osłabić i
zniszczyć rozmaitemi środkami. Jakie

"to są środki, o tem świadczy najlepiej

Łódź, Częstochowa, a ostatnio Ra-

dor', Utrudnia się odbywanie zebrań
i uroczystości. Niszczy się naszych
działaczy i zwolenników. Krępuje się

rozchodzenie i rozszerzanie pism na-
rodowych. Zawodzie, Sieradz, Łę-

czyca, Łomża i Bereza mają także

swoją wymowę.

Czy jednak te środki dają zamie-
rzone rezultaty? Czy one zniechę-

cają ludzi? Czy osłabiają ochotę do

walki o ustrój narodowy?  Došwiad-

czenie uczy, iż nie. Najlepszym tego

przykładem jest Łódź. Tam było roz-
wiązywanie zebrań, zajścia w dniu
3-go maja 1934 r., Sieradz, Łęczyca, a

wreszcie zawiesżenie działalności na-
rodowej rady miejskiej, W Łodzi u-
ruchomiono cały aparat dywersyjny.

Chciano tam Obóz Narodowy rozbić
od wewnątrz, przez rozłamy i podsy-

canie kłótni. Na nic się to wszystko

zdało. Każdy tego rodzaju krok nie

przynosił szkody organizacji, a wprost

przeciwnie, rozszerzał jej wpływy,
działał ną wyobraźnię mas, rozpalał
coraz mocniej narodowy znicz, który
tam jeszcze lat temu kilka słabo tlił,

aż wybuchł wielkim płomieniem,
Łódzkie metody zaczyna się stoso-

wać 1 м innych częściach Polski, Je-
steśmy przekonani, iż wydadzą one

wszędzie podobne rezultaty, Wielkiej
bowiem idei, która znajduje oddźwięk
i posłuch w szerokich rzeszach naro-

du, nie można zabić mechanicznemi

środkami, Tego rodzaju bowiem środ-

ki przekonują wyznawców i zwolen-
ników o słuszności raczej naszych za-
sad i przywiązują ich do wyznawanej

idei. Walczyć skutecznie z ideą mo-
żna tylko przez przeciwstawienie jej

innej, równie wielkiej, równie pory-
wającej, równie organizującej ludzi do
walki, poświęceń i ofiar. Posady, ko-

rzyści materjalne, strach, mechanicz-

ne środki aparatu państwowego — to

nie są+metody, któreby można na

dłuższą metę przeciwstawić idei ży-

| czech, Wywarła ona wówczas

Ankiety wśród młodzieży szkolnej
nie są wynalazkiem najnowszym i pa-
miętam jedną z nich z przed lat kilku-
dziesięciu, przeprowadzoną w Niem-

dość

< : 5 $ | duże wrażenie, dała bowiem wyniki na
innych częściach kraju znaczenie na-  jakie opinja nie była przygotowana.

szego obozu były raz większe, to |! Między innemi na pytanie, przedłożone
|malcom w szkołach powszechnych
Hamburga „kto to jest Bismarck”, ku

| niezmiernemu poruszeniu i oburzeniu

|

i
Į

|

!

 

Niemców, będących wówczas w kulmi-
nacyjnym punkcie rozwoju kultu że-
laznego kanclerza, kilka odpowiedzi
brzmiało: „ein Hering" (śledź). Poru-
szenie opinji nie było według mnie u-
sprawiedliwione, gdyż dzieciaki owe
napisały tylko to, co widziały na każ-

marką śledzi marynowanych były w
Niemczech ,,Bismarck - Heringe'"'. Peł-
no było wtedy ogłoszeń tej marki. Na
każdej wystawie sklepowej i w każ-
dym domu widać było pudełka z tą na-
zwą. Nic dziwnego, że nazwiska Bis-
marcka skojarzyło się u dziecka ze
śledziem. Ubocznie przytem można
dziś po wieloletnich zdumiewających
doświadczeniach zauważyć, że w tam-
tych czasach w państwie pruskiem u-
ważanem w ówczesnej Europie za bi-
zantyjskie, nie wkuwano widocznie z
taką energją jak dziś w głowy dzieci
rozmaitych aktualności politycznych.

Odpowiedź, że Bismarck to śledź
mogli Niemcy traktować raczej z hu-
morem, jak na to zasługiwała Trudno
jednak taksamo pobłażliwie oceniać
wyniki przypadkowej ankiety, jaką by-
ły egzaminy kontrolne maturzystów,
zgłaszających się do jednego z naszych
uniwersytetów w roku bieżącym. Od-
powiedzi na pytania, przedłożone tym
dojrzałym młodzieńcom, pragnącym
poświęcić się studjom wyższym, za-
wierały takie curiosa, jak to, że „Hal-
kę” skomponował Kościuszko, a Pa-
steur był to „wynalazca bakcyla śmier.
ci”. Przyznam się, że takie curiosa

 

mogą wywołać zaniepokojenie, bo
przecież nie chodzi tu o odpowiedzi
dzieci, lecz młodzieńców, którzy ukoń-
czyli pełny kuws szkoły średniej, a
więc mają ten zapas wiedzy ogólnej,
który ma wystarczyć przeciętnemu 0-
bywatelowi jako bagaż naukowy na
całe życie. Zaniepokojenie tembardziej
uzasadnione, że skargi na kiepskie
przygotowanie do studjów wyższych
młodzieży, wychodzącej ze szkół śred-
nich daje się słyszeć ustawicznie ze
strony najbardziej kompetentnej, mia-
nowicie od profesorów wyższych u-
czelni, którzy nie wiedzą, co mają po-
cząć z ananasami, przypisującymi Hal-
kę Kościuszce i równie dobrze poinfor-
mowanymi w dziedzinie nauk ścisłych.

Widocznie więc jakość szkoły śred-
nej jest dość kiepska i nie słychać o
tem, żeby się poprawiała. Do tego trze-

! Ба jeszcze dodać  niebezpieczeństwo,
jakie grozi naszej szkole średniej, a
więc i wyższej poi względem jakości
materjału ludzkiego, który będzie do
niej napływał w najbliższych latach.
Naturalnym biegiem rekrutowania i za-
silania rozmaitych warstw narodu był,
a częściowo i jest np. we Francji do-
tychczas, że wieś oddaje nadmiar swej
ludności miastom, w których wieśniak

 
mieszczańskie, a w następnych poko-
leniach przesuwa się do karjer zwa-
nych dziś inteligenckiemi, urzędniczej,
naukowej, wolnych zawddów i t. d. Ten
naturalny bieg jest u nas zakłócony
przez to, że między wsią a warstwa-
mi inteligenckiemi brak owej pośred-
„niczącej, mieszczaństwa, gdyż jego
miejsce zajmuje warstwa obca, z or-
ganicznym rozwojem narodu polskie-
go nie mająca nic wspólnego. Częściej
przeto, niż gdzieindziej dokonywa się
u nas skok prosto ze wsi do t. zw.
warstw wyższych. Wymaga to ze stro-
ny wybijających się jednostek więk-
szych, niż gdzieindziej wysiłków, że-
laznej nieraz wytrwałości Stanowi

 

przechodzi stadjum najpierw drobno- |

bardzo gęsty filtr selekcyjny, ale też
nieraz wyczerpuje energję życiową je-
dnostki. Inteligencji naszej pochodzą-
cej wprost z ludu brak niejednokrot-
nie chociażby bardzo skromnego opar-
cia materjalnego i to odbija się nao-
gół niekorzystnie na społecznej jej
wartości w narodzie, czyniąc ją zbyt
zależną od wszelakich gospodarczych,
czy politycznych „konjunktur”.

Otóż w możliwości dostępu do szkół
średnichiwyższych następuje teraz
zmiana wskutek reformy szkolnictwa.

| Dziś możność wstępu do szkoły śred-
niej mają tylko ci, którzy ukończyli

| sześcioklasową szkołą powszechną;
szkół takich po wsiach jest stosunko-
wo mało, mniej oczywiście niż w mia-
stach i wskutek tego ludność wiejska
ma mniejsze szanse posyłania dzieci
do szkoły średniej. Stosunek liczbowy
jest taki, że śdy na wsi w czterech naj-
niższych oddziałach jest przeciętnie
po 730 tysięcy dzieci, to w oddziale
siódmym zaledwie niespełna 38 tysię-
cy, a więc niewiele więcej niż 5 proc.
tego co jest w niższych. W miastach
stosunek jest taki, że w czterech naj-
niższych oddziałach jest przeciętnie
po 170 tysięcy dzieci, w siódmym zaś

| 79 tysięcy, a więc przeszło dwa razy
więcej niż w szkołach wiejskich. W
sześcioklasowych szkołach powszech-

į nych jest mniej niż 16 proc. dzieci
| wiejskich. Mieszkańców wsi stan taki
‚ doprowadza do rozpaczy, a we wszyst-
| kich budzi obawy o przyszłość,

| Niebezpieczeństwo jest jasne. Ustrój
obecny szkół, nie polepszając jako-

| ściowo dopływu młodzieży polskiej,
| stwarza warunki do przewagi w szko-:
| łach średnich i wyższych młodzieży
| niepolskiej. Jak to się odbije na skła-
dzie naszej inteligencji, nie potrzeba

į wykazywać. Obecnie otrzymujemy ją
| kiepsko kształconą, niebawem będzie
| w dodatku niepolska.

ZYGMUNT RACZKOWSKI

ZDRADA RASA GUKS
Zastój w operacjach i trudności terenowe w Abisynji

Zdrada rasa Guksy, gubernatora
wschodniej Tigrei, mogłaby w innych
niż obecne warunkach przynieść Wło-
chom wielkie korzyści. Guksa jest
wnukiem negusa Johannesa, który zgi-
nął w r. 1889 w bitwie z mahdystami.
Jako obrońca chrześcijaństwa į nie-
zawisłości swego kraju przed zabor-
czym islamem, cesarz Johannes żyje
we wdzięcznej pamięci Abisyńczyków
i z tego powodu jego wnuk mógłby
być groźnym obecnego negusa kon-
kurentem do tronu. Negus Haile Se-
lassie dał mu swą córkę za żonę i mia-
nował gubernatorem w Makalle, by
związać go ze swą dynastją. Ale
Guksa, podniecany przez agentów
włoskich, marzył o odzyskaniu koro-
ny swego dziadka. Liczył wiele na nie-
zadowolenie innych rasów, których
feudalną, niemal nieograniczoną wła-
dzę w prowincjach usiłuje obecny ce-
sarz zcieśnić,

Jest dziwnem, że Włosi nie wywo-
łali buntu Guksy prze d wojną. Mie-

wej, jaką jest właśnie idea narodowa.

Można usiłować zniszczyć formy,

w których ta idea się mieści, ale idei

i prądu się nie zabije. Znajdą sobie o-

ne zawsze odpowiednie łożysko dla

działania i dla przenikania, Idea na-
rodowa jest jedynie żywotną į nie
widać żadnej innej, którąby można jej

przeciwstawić,

 

liby wtedy wyborny pretekst do zbroj-
nego wkrączenia. Wobec Ligi Naro-
«dów mogliby się powołać na naglącą
potrzebę „położenia kresu panującej

w sąsiedńiem państwie anarchji'. Ar-
gumenty znaleźliby gotowe w kores-
pondencjį Fryderyka II z Katarzyną,
proponującej pierwszy rozbiór Polski.
lch interwencja zbrojna nie miałaby
wowczas charakteru antyabisyńskie-
go, lecz raczej charakter rozjemczy.
Poprostu wzięliby stronę jednego ne-
śusa przeciw drugiemu i w rezultacie
mogliby doprowadzić do podziału kra-
ju między dwóch władców (divide et
impera) i do zabrania dla siebie kil:
ku prowincyj — za fatygę. Taka jest
klasyczna droga do protektoratu, Tak
postępowali Rzymianie (np. Pompe-
jusz wobec sporów w dynastji hasmo-
nejskiej w Judei), tak radził Macchia-
vel, tak robili wszyscy zaborcy kolo-
njalni... °

Dzisiaj, gdy ogromna armja wło-
ska już wkroczyła do Etjopji pod ha-
słem jej podboju, gdy bomby rzucane
z samolotów budzą w całym kraju nie-
nawiść do białego najeźdźcy, dzisiaj
przejście rasa Guksy na stronę
włoską będzie uważane za zwykłą
zdradę narodową. W jego stolicy Ma-
kalle tłum kobiet (mężczyźni poszli
na wojnę), zniszczył jego mieszkanie,
własna żona wyrzekła się odstępcy,
wszędzie uznano go za zdrajcę, zasłu-
gującego na śmierć. Guksa przypro-
wadził tylko 1.500 żołnierzy Włochom,
Pomoc to mała, i wątpić można, czy
Włosi zechcą jego czy jego syna wy-
suwać na pretendenta do tronu. Co-
prawda, gdy zdobędą stare, święte
miasto Aksum, tomog tam pre-
tendenta ukoronować. Negus Haile—
wbrew tradycji — wcale się nie koro-
nował, ale on, nie kto inny, symboli-
zuje w tej chwili patrjotyzm  abisyń-
ski Wojna umacnia jego tron, który
dotąd nie stał zbyt mocno, gdyż Haile
nie pohodzi w prostej linji ani od Me-
nelika, ani od żadnego z cesarzów.
(Jego ojciec Makonnen, ras Harraru,
był kuzynem Menelika, którego wnuk
Lidż Jassu żyje internowany w Abi-
synji į jest — także: pretendentem do
tronu).
Według doniesień korespondentów,

Guksa nie miał wyboru. Jego kon-
szachty z Włochami były znane ne-
gusowi. Trzymano go zdala od bitew,
a ostatnio wezwano do stolicy. Zrozu-
miał, co to znaczy. Jakże ten wypa-
dek przypomina nam nasze i nienasze
— średniowiecze! = = m m ma m me — —

Włosi dalej tkwią pod Aduą, którą

zdobyli 6 października. Od dalszej o-

fensywy wstrzymują ich nie tyle woj-

ska rasa Seyuma (teścia następcy tro-

nu ijuż z tej przyczyny wielkiego

wroga Guksy), choć i te niepokoją ich.

w każdą noc, ile trudności terenowe.

Bez posiadania jakiej takiej drogi ko-

łowej nie mogą ruszać w kraj wysoko-

górski, w który prowadzą orle percie.

Przed nimi leżą szczyty Aladżi (3.410

m.) i Dazan (4.560 m.), otaczające z
dwóch stron dolinę rzeki Takaze.

Trudno aprowidować dywizje šciež-

kami, podobnemi do dróg na Zawrat
lub Liljowe w naszych Tatrach. Tru-
dno je nawet niemi prowadzić. Jeden

z korespondentów opowiada, że w
drodze do Adui zużył 5 godzin na
przebycie 13 km. Nieprzyjaciela mo-
żna na jakiś czas wypłoszyć п #6г
bombami; ale jak sprowadzić muła czy
konia po spadzistej ścieżce? |

`

* Wynikaloby z doniesiet korespon-
dentów, że Włosi są zaskoczeni tru-
dnościami terenowemi. Operacje zapo-
wiadają się długie i kosztowne i różni
fachowcy wojskowi wyrażają wątpli-
wość, czy przed nastaniem deszczów,
t i do marca, wojska włoskie dojdą
do Addis - Abeby, Z drugiej jednak
strony trzeba podnieść bardzo meto-
dyczne i ostrożne posuwanie się
Włochów, budowanie dróg, umacnia-
nie pozycyj. Są widocznie przygotowa-
ni na dłuższą kampanję. Wiadomości
o okrążeniu ich skrzydeł i o innych
sukcesach Abisyńczyków są oczywi-
stemi wymyslamį. Wielka prasa euro-
pejska jest dla Włochów nieprzychyl-
na i informuje tendencyjne,

O ruchach kolumny generała Gra-
zianį w Ogadenie i wojsk działają-
cych koło góry Mussa Ali nic bliżej
niewiadomo. nę Graziani ma do
Harraru į Džidžigi, których broni ras
Nasibu, ok, 350 km. pustyni malarycz-
nej i bezwodnej, a następnie łańcucha
órskiego, wysokiego ponad 1.500 m.
ajęcie Harraru zagroziłoby kolei z

«Addis - Abeby do Dżibuti, oraz dro-
dze karawanowej z Harraru do an-
gielskiego portu Berbery, przez który
idzie pomoc negusowi w  materjale
wojennym. Nie nastąpi to jednak
szybko, W razie przecięcia tych dróg,
transporty skierowane zostaną kole-
ją egipsko - sudańską z Aleksandrii do
Faszody, a stamtąd drogą kołową,
która się teraz buduje do Addis-Abe-
by. (m) —1—2
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PRZEGLĄD PASY
„JOACHIMEK“

Polemizując w „Gaz. Polskiej" z ar-

tykułami ekonomicznemi „Kur. Por.',

p. Matuszewski odnosi do p. Stpiczyń-

skiego frazes z opowiadania marsz.
Piłsudskiego o kuchciku, :

„który wywijał rękami i olbrzymią
miednicą mosiężną dė smażenia kontitur
i — Male wielkim moździerzem zaczął

wybijać takt, niezgodnie ze wszystkiemi
AAA Ojciec, przerażony tą 07
kropn. GRĘ podszedł do niego, i
zapytał:—,„Joac imku. co ty robisz ?'—
Panie, panie — byle szum, byl
pd eSkUJaNY Je

Byle szum, byle szum! — Jakże te
słowa trafnie charakteryżują prozę i
elokwencję sanacyjnych wielkości!

BY HANKA JADŁA WIĘCEJ

O cóż poszło? P. Matuszewski w
artykułach „Gaz. Polskiej" wyraził
poglądy, które w obecnej polemice
z „Joachimkiem' tak oto streszcza:
„Chodzi mi o to, że pewna część świa=

ta biurokratyczno - inteligencko - kar-
telowego — tak jak niegdys masa szla-
ecka — bez zastanowienia i bez skru-

pułu wysysa soki z chłopa i z ziemi —
ina tamtej nędzy wznosi swoje teatrzy=
ki. I p. Stp. zapomina zbyt łatwo, że je-
żeli wolno przymus stosować tam gdzie
chodzi o państwa byt i siłę, to niewolno.
stosować go tam, gdzie chodzi o przywi-
leje jakiejś klasy. wszystko jedno, szla-
checkiej czy urzędniczej, To, co wolno
wziąć przymusem choćby na budowę
floty handlowej — tego nie wolno brać
na imprezy teatralne. A tembardziej nie-
wolno stosować przymusu dla zadośću-
czynienia szlacheckim zachciankom. Kie-
dyś pono Radziwiłł Panie Kochanku „ka-
zał założyć w Nieświeżu morze”. Dziś,
kiedy patrzę, jak wsadzamy kilka miljo=
nów złotych w budowanie kolejki lino-
wej na Kasprowy — wydaje mi się, że
widzę w minjaturze podobnygobjaw.
wobec niego sądzę, że wolno dema-
śośiji przypomnieć, co je Hanka z Buko-
winy i wolno żądać. aby jadła więcej”.

Joachimek z „Kur. Por.', zwalcza
ją tezę p. Matuszewskiego, że nie wol-
no budować pałaców szkolnych w
Wyświzdowie, kolejek linowych, pły-
walni w Łowiczu i t. p., kosztem gło-
dowania masy chłopskiej, dał taką o-
to próbę swego sposobu myślenia:
„Kochanowski, Szymanowicz, Węgier-
i — na stos pięknoduszków. Ciąśnęło

ich do wierszyków, śdy Hanka z Bukowi-
ny nie jadła nawet śruli, Piękne zabytki
naszej architektury kościelnej i świec-
kiej: strzelisty gotyk idyeVikOVAnS re-
nesans; wspaniałe świątynie Х1 1 ХН
wieczne, zamczyska i pałace — precz,
precz. Toż to rozpusta na nędzy chłop=
skiej, na niewoli, na surowej pańszczyź”
nie. Piękne serwisy koreckie i belweder-

uckie i
buczackie, co za bezeceństwo, gdy chłop
jadał na misie glinianej".
Ta tania, pseudoidealistyczna dema-

gogja, wyprowadziła—jak widać — z
równowagi b. ministra skarbu, który
ją porównał z teorją Joachimka: „By-
le szum, panie, byle szum''!
„Doktryny nasze — pisze złośliwie p.

M. — możnaby krótko ująć tak: doktry-
na moja: „z pustego i Salomon nie nale-
ie", Doktryna p. Stp.: „z pustego nie-
tylko można, ale trzeba nalewać”.

MOTOR AKTYWNOŚCI

Jeszcze złośliwiej potraktował pan
M. wywody Joachimka o roli piłsud-
czyków. P. Stpiczyński deklamował
w „Kur. Por.': k
„Jesteśmy i winniśmy pozostać grupą

ideologów, oraz motorem aktywności na-
rodowej, Wyznaczać cele i pilnować
tempa ich realizacji. Zagadnienie: jak?—
niechaj nam rozstrzygną fachowcy w po-
szczególnychdziedzianch A

Nieprawdaż, jakie to wygodne i
„wznioste“! Niech inni kłopocą się
o „jak“, my pilnujemy tempa. I tak
pilnowali, by w odpowiedniem tempie
budowano pływalnie, pałace sporto-
we i bankowe, szkolne i inne, że dziś
do szkoły chodzi mniej dzieci, w ban-

e szum!” —

kach mniej pieniędzy, inwestycje nie
pokrywają procentów, budżet jest w.
stałym deficycie.
„Jak łatwe staje się rządzenie ET i

atu-metodzie p. Stp. — ironizuje p.
szewski. — Są trudności gospodarcze?
Cóż prostszego: zawołać fachowców, po-
wiedzieć im „ma być dobrze!" a oni iuż
powiedzą ,„jak”. Szkoda, żę do tego nie
domyślono się wcześniej, Czemuż to o-
desłaliśmy zacnego p. Deweya? Czemu
Marszałek Piłsudski nie posłuchał „fa-
chowca”* Weyganda?“

ZREZYGNOWAĆ Z RZĄDZENIA

Zacytujemy z tej polemiki p.Matu-
szewskiego jeszcze jedno zdanie:
„Albo się ma pretensje do Pr AMS i

wtędy, trzeba mieć potemu niet „he-edy, 2
roizm', lecz i umiejętność, albo trzeba
zrezygnować z pretensyį —niepopartych
umiejetnošcią“.
Dylemat jest zbyteczny. Narzucą

się tylko druga alternatywa: zrezy-
gnowač z pretensji do rządzenia!
Czy jednak sanacyjne Joachimki

(bo p. Stpiczyński jest w tym wypad
ku osobą reprezentacyjną) usłuchają
tego apelu? Czy też dalej będą robić
szum, nalewać z pustego : nie trosz-
cząc się 0 „jak“ i „za co”, pilnować
jedynie tempa? Czy dalej będą z
parwenjuszowsko - szlachecką pogar-
dą traktowali Hanki z Bukowiny, któ-
re na śniadanie, obiad i kolację jedzą
kartofle. — byle nie osłabło tempo w
„osiągnięciach estetycznych i repre-
zentacyjnych — i tempo w robieniu
długów? |
„Oto pytanie, >,
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„notatkę z napisem: niech żyje

 

 

Jeszcze jedno oskarżenie
przeciw działaczom Stronnictwa Narodowego

Poręba Radlna, mała wioska małopol-
śka, stanie się znaną narodowcom całej
Polski.O niewielkie koło Stronnictwa
Narodowego, w tej wiosce założone, to -
czył się bój zażarty w tarnowskim Są-
dzie Okręgowym. Walka nie zakończyła

„się zwycięstwem jednej strony: s. s.
okręg. Ciaston, odroczył rozprawę dla
zgromadzenia dalszych materjałów dowo-

, dowych.
W roku 1934 trzej działacze Stronni-

ctwa Narodowego: Józei Wiśniewski,
Stanisław Mirochna i Władysław Augu-
styn zebrali kilkakrotnie w domu Józefa
Sułkowskiego w Porębie grupę miejsco -
wych obywateli i założyli koło Stronni-
ctwa Narodowego. P. Mirochna, mówił o
potrzebie organizacji narodowej, o prze-
ciwstawieniu się wpływom żydowskim
it. p“. P. Augustyn udekorowal mieczy-
kami zebranych. „Przed udekorowaniem
"ósk. Augustyn przemówił do osób, które
miały być udekorowane, zaznaczając, że

mieczyki są symbolem szczerbca Bolesła-
wa Chrobrego, że organizacja jest zdy -
scyplinowana i wymaga karności i posłu-

'.szeństwa, poruszył kwestję żydowską, a
*'w końcu po komendzie „baczność*, do-
konał dekoracji”, „Oskarżeni wzywali o-
"becnych, by nie rozpowiadali nikomu 0
tworzeniu tej organizacji ponieważ w
.przeciwnym razie spotykać ich będą róż-
ne trudności ze strony policji i księdza
-Mroza". „Oskarżeni wprawdzie przystę-
'pując do organizacji związku, o którym
asata pod płaszczykiem

ych Stronnictwa Narodowego,
dek sposób organizowania, sposób de-

.koracji przystępujących, fakt, iż naka-
_zywali trzymania związku w tajemnicy,
świadczą o tem, że organizacja, którą za-
kładali, była bądź dalszą działalnością
rozwiązanego O, W. P., bądź też organi-
„zacją o podobnym ustroju. W czasie re -
wizji u osk. Wiśniewskiego znaleziono

Obóz
Wielkiej Polski, oraz list, pisany dó niego

" przez Mirachnę, kończący się słowami:
Łączę pozdrowienia obozowe".

Oto dosłowne wyjątki z aktu oskarże-
nia, wygotowanego przez prokuratora
Stógermajera.

Na rozprawę wezwano 15 świadków,
w tem 11 dowodowych. Jako świadko-

"wieobrony przybyli: wiceprezes zarządu
* głównego Stronnictwa Narodowego Ka-
rol Wierczak i sekretarz Stefan Niebu -
dek z Warszawy, b. prezes zarządu о-
kręgowego Stanisław Rymar i sekretarz
Władysław Jaworski z Krakowa. Na ła-
wie obrońców zasiedli: dr. Skowroński: z
"Tarnowa, dr, Pozowski z Krakowa i dr.
Boczar z Rzeszowa. Miejsce prokuratora
zajął wiceprok. Pattek, sądził s. s. o. Cia-
stoń. Salę wypełnili licznie członkowie
Stronnictwa Narodowego z Tarnowa i
okolicy,

Oskarżeni stwierdzili, iż istotnie zało-
* żyli w Porębie Radlnej koło Stronnictwa i
sekcję młodych Stronnictwa i prowadzili
tam jawnie pracę polityczną. Publiczne
'noszenie mieczyków kłóci się z zarzuca-
ną przez akt oskarżenia tajnością — o-
strzegali natomiast przed miejscowym
księdzem, znanym agitatorem sanacji i

;.powiernikiem starosty, oraz nawoływali
do pilnowania przepisów ustawy o zgro-
madzeniach ze względu na policję. Dzia-
łali zgodnie z programem Stronnictwa i z
wiedzą władz Stronnictwa.

 

Wszyscy bez wyjątku świadkowie do-
wodowi oskarżenia potwierdzili zezna-
nia oskarżonych. Niektórzy ostro oma -
wiali miejscowe stosunki i specjalnie za-
chowanie się ks. Mroza wobec Obozu Na-
rodowego. Prez. Wierczak omówił struk-
turę organizacyjną Stronnictwa, p. Ry-.
mar stwierdził, iż o założeniu koła w Po-
rębie był zawiadomiony, a do oskarżo-
nych jako działaczy Stronnictwa miai i
ma pełne zaufanie, oskarżeni składali
często raporty z pracy organizacyjnej.
Mgr. Niebudek przedłożył wykaz kore -
spondencji oskarżonych z władzami
Stronnictwa, Te same szczegóły potwier-
dził mgr. Jaworski, wszyscy oni zgodnie
stwierdzili, iż podobnych kół, jak w Po-
rębie, organizacja Str. Narod. liczy ty-

 

 

Tarnów, w październiku.
siące w kraju. W konsekwencji nale-
żałoby wytoczyć tysiące procesów.
W czasie rozprawy doszło kilkakrotnie

do ostrego zatar$u obrony z prokurato-
rem.
Po wyczerpaniu listy świadków proku-

rator zażądał odroczenia rozprawy i
przesłuchania dodatkowo miejscowugo
sołtysa i policję, oraz dostarczenia dowo-
du z ksiąś Stronnictwa na fakt założenia
koła Stronnictwa w Porębie. Po replice
wszystkich trzech obrońców sędzia zażą-
dził przerwę, poczem ogłosił odroczenie
rozprawy i przeprowadzenie drugiej z u-
względnieniem wniosków prokuratora.
Rozprawa wywołała znaczne zaintere-

sowanie w mieście.
M. N.  

W niedzielę odbyła się uroczysta
inauguracja nowego roku akademic-
kiego na Uniwersytecie warszawskim,
połączona z nadaniem Uniwersytetowi
nowej nazwy i imienia marsz. Piłsud-
PS

wziął udział Pan
Preżytezć: Kostzypóspoliej. członko-
wie nowomianowanego rządu z pre-
mjerem Kościałkowskim, marszalko-
wie i wicemarszałkowie sejmu i sena-
tu, generalicja, rektorzy uniwersyte-
tów: jagiellońskiego, wileńskiego, po-
znańskiego i politechniki warszaw-
skiej

Po sprawozdaniu dotychczasowego
rektora Uniwersytetu prof. Pieńkow-
skiego z ubiegłego roku akademickiego,
P. Prezydent Rzeczypospolitej odczy-
tał dekret, nadający Uniwersytetowi
nową nazwę.

 

Miedzy pobudką a capstrzykiem
przy pracy i piosence—płynie życie podchorążaka

Wskazówka zegara zawieszonego

nad drzwiami sypialni powoli, lecz

nieuchronnie zbliża się do cyfry —
12. Musi jeszcze przebyć dwie małe

kreski minutowe, aby oznajmić każ-

demu, kto zechce spojrzeć na zegar,
že jest godzina 6-a.

Narazie mozolna podróż wskazów-
ki nikogo na wielkiej sali nie intere-

suje.

ustawionych w dwa równe, proste

szeregi, śpią twardo młodzi „strzelcy |

z cenzusem” — przyszli podchorą-
żowie.

Na sali panuje cisza, przerywana

tylko niekiedy  bezceremonjalnem

chrapnięciem jakiegoś  „...Z cenzu-

sem”, który przewraca się na drugi

bok i nawet mu się nie śni zbliżają-
cy się nieubłaganie moment pobudki.
Drzwi sali uchylają się cicho i sta-

je w nich podoficer służbowy. Rzut
oka na salę, na rzędy łóżek, na linję

butów, ustawionych „na baczność”.

Wskazówki na zegarze powoli pro-
stują się, przekreślając białą tarczę

pionowo, wzdłuż średnicy. Szósta...

—Pobudka, pobudka — wstać!
Rozkaz smagnął jak bicz po rzę-

dach łóżek, Sto dwadzieścia par mło-
dych nóg sprężystym podrzutem po-
derwało sto dwadzieścia białych po-

staci do pozycji „zasadniczej”, Cicha

przed sekundą sala rozbrzmiewa te-
raz zgiełkiem,

— Tadek, masz tylko dwie nogi

do obucia, poco ci jeszcze moje bu-
ty? — woła jakiś głos.
— Czy te owijacze nie mogą być

krótsze? Jeszcze mi zostało z pół

metra...

— Owiń sobie siej szyję, bę-
dziesz miał kołnierz.

— Prędzej ubierać się — woła

służbowy. — Tu nie salon...

 

Telefoniczna centrala m:ędzymiastowa

Ubiegła sobota była ostatnim dniem po-
by.u telefonicznej centrali międzymiasto-

* wej w dawnej siedzibie na ul. Zielnej.
Obecnie biura centrali zainstalowały się
już w nowym gmachu przy uł. Nowo-
śrędzkiej, gdzie posiadają do dyspozycji
najnowszeurządzenia techniczne.

Stara stacja nie odpowiadała wzma-
gającemu się ruchowi. Kilka cyfr scha-
rakteryzuje sytuację: 14.000 rozmów

, przeprowadzają codzień abonenci sieci
‚ warszawskiej. Warszawa pośredniczy po-
zatem w 2.000 rozmów dziennie, odbywa-

nych pomiędzy ośrodkami, nie mającemi

bezpośredniego połączenia, jak np. Byd-
. goszcz — Wilno. Gdynia — Lwów, Po-
znań —Lublinit.p.Prócz tegomię-
dzymiastowa centrala telefoniczna w
Warszawie udzielić musi codziennie ok.
2.000 informacyj.

1i i A I I a

 

| "Rozpoczyna pierwszy tydzień w nowej siedzibie
Centrala warszawska posiada 265 po-

łączeń międzymiastowych, w tem 22 za-
graniczne. Obsługują tę wielką sieć; 310
telefonistek, 24 mechaników i 5 monte-
rów.

Nowa centrala pozwoli na przeprowa-
dzenie wielu rozmów międzymiastowych
bez oczekiwania na połączenie. Z miasta-
mi połączonemi z Warszawą kablem roz-
mawiać będzie można zaraz po zgłosze-
niu, nawet nie odkładając słuchawki O-
czekiwanie nie powinno trwać dłużej, niż
1 minutę.

Szybkie połączenia będą mogli uzyskać
warszawscy abonenci z Krakowem, Ło-
dzią, Katowicami. Częstochowdą i So-
snowcem, W najbliższej przyszłości р0-
dobnie szybkie połączenia telefoniczne
będą możliwe w komunikacji Warszawy
z Toruniem, Bydgoszczą i Gdynią.

Г

Na czysto zaslanych lėžkach,.

"zamek, później ładownicę...

 

— Ciekaw jestem, gdzie on się w

salonie ubierał — mruczy ktoś. ,
Wreszcie ubrani, umyci, podcho-

rążacy stają na zbiórkę.

— Do modlitwy!
„Kiedy ranne wstają zorze”... —

intonuje chór mocnych, młodych gło-

sów. Melodja pieśni płynie szeroką
falą,

Po modlitwie chwila gimnastyki.
Rozprężają się ramiona, mięśnie z

rozkoszą pozbywają się resztek sen-

nego osłabienia. Jakże smakuje po-
tem śniadanie. Kawa i chleb tylko, |

ale tutaj wszystko ma inny smak, niż

w cywilu
Po śniadaniu wymarsz na iza

nia, Kompanja raźnym krokiem ma-

szeruje błotnistą szosą, Równy, moc-
ny rytm, Nogi wybijają takt wesołej
piosenki, Z pod ciężkich, podkutych
butów tryskają fontanny błota. Ale

któżby tam na takie drobiazgi zwra-
cał uwagę. Karabin wcale nie cięży

na ramieniu, gdy pierś oddycha sze-
roko ostrem powietrzem jesieni, a u-

sta śpiewają beztrosko:

„Bo całus ma słodycz daktyla,
Qa życie nam wszystkim umila.”

Godziny popołudniowe przeznaczo-
ne są na wykłady teoretyczne. Oto
nauka o broni Prowadzący je sier-
ant mówi:
— Więc przejdziem do ładowania

broni. Najpierw bierze się otwiera

Jakiś świeżo upieczony magister
mie zachowuje porządku tych czynno-

ści, więc wykładowca powiada:

—Jato wamtak wytłumaczę,jak
w pulku „jasiom“. Kupiłeś na jarmar-

ku świnię, Na wóz i do zagrody. Co
najprzód robisz? Otwierasz chlew
— to zamek, rozwiązujesz wieprza-|
ka — to ładownica — i puszczasz

go do tego chlewa, Zrozumieliście?...
Niekiedy zdarza się nieprzyjem-

ność. Raport karny.
—Panie poruczniku!... melduję po-

slusznie, že staję do raportu za roz-

mowę na zbiórce.
— O, niedobrze. Za często was tu

widuję. Za co byliście ostatnim ra-

zem?

— Za niewykonanie rozkazu,
nie porucznik Зя

— Co dostališcie?
— Naganę, panie poruczniku.
— Karzę was 15-dniowym zaka-

zem opuszczania koszar. Początek

kary — w drugim okresie. Zawie-
szenie — dwumiesięczne, Zrozumie-
liście?
—Tak jest, panie poruczniku.

— Odmaszerować.
— Rozkaz, panie poruczniku!
Życie podchorążackie, ujęte w że-

pa-  lazne karby regulaminu „uregulowane

co do sekundy, płynie wartkim nur-

tem.

Zbliża się uroczystość przysięgi.
Przełomowy moment w życiu żołnie-
rza. Pogrzebanie rekruta i oficjalny

tytuł — „strzelca z cenzusem”, —

Do przysięgi wszyscy muszą się osta-

tecznie i bez reszty otrząsnąć z „cy-

wilnych” manier i nawyków. To też
pracy huk,

A po dniu wypełniónym ćwiczenia-
mi, służbą, wykładami, jak rajska mu-

zyka brzmi rozkaz:

— Capstrzyk, capstrzyk — spać!

(st. g.)
‘
—

Schwytanie z'odzieja
w 17-ce .

WtramwajulinjiNr. 17jedenz pasa-
żerów zauważył, że jakiś podejrzany о-

sobnik wsadzarękędokieszeni swego
sąsiada, starszego, dostatnioubranegoje-
śomościa,najwyraźniej wzamiarze olkra-
dzenia go zpieniędzy. Wszcząłwięc a-

Ponieważzłodziej arki czynny о-
pór, wezwano jeszcze jednego posterun-
kowego i dwaj policjanci odprowadzili
opryszka do komisarjąty. Po drodze zło-
dziej usiłował zbiec, ale próbę ucieczki
udaremniono. W komisariacie opryszka,
który odmówił podania ewego nazwiska,
„zrewidowano, nieznalezionojednak przy
nim żadnych dokumentów prócz КИКа ®
zw. „ćrypsów" więziennych, spisanych
na niewielkich ćwiartkach papieru. Wy-
wnioskowano stąd, że jest to zapewne
złodziej zawodowy,który niedawno zo-
stał zwolniony z więzienia.  

Nr.

Z kolei odbyło się przekazanie wła
dzy nowemu senatowi uniwersytetu,
poczem prof. dr. O. Halecki wygłosił
wykład inauguracyjny.

-°

Promocja
w szkole podchor. inżynierji

Da. 15 b. m. odbędzie się w Szkoła
podchor. inżynierji promocja 77 podębo-
rążych na podporuczników saperów 4
wojsk łączności.

Wystawa antyalkohslowa

Do Warszawy przybył wagon-wyste»
wa do walki z alkoholizmem Abstynes-
ckiej ligi kolejowców. Wagon-wystawę
ustawiono na stacji Warszawa - Wileń-
ska na torze dyrekcyjnym (wejście przeż
dworzec Wileński). Wystawa otwęcta
będzie dla zwiedzających od 13do 25 Ь
m. w godz.od 10 do 13 iod£. 15do 19.
Wstęp. do wagonu-wystawy, jedynej w
Europie, bezpłatny. (b).

Jubileusz *

prof. B. Koskowskiego
W salach Warsz. Tow. Farmaceutycze

nego przy ul. Długiej odbył się uroczysty
obchód 50-lecia pracy zawodowej dzie»
kana prof. Bronisława Koskowskiego, W,
uroczystości wzięło udział około 300 e=
sób, wśród nich przedstawiciele rządu,
miasta, uniwersytetu  warszawskiegą
wydziałów farmaceutycznych wszystkich
uniwersytetów w Polsce, światafarmacji
przemysłu chemicznego oraz licznych 6%
śanizacyj społecznych,
Pierwszy wygłosił przemówienie ku

czci jubilata prezes Warsz. Tow. Farmas
ceutycznego, p. W. Filipowicz, następ
nie zaś kolejno zabierali głos: rektor umie
wersytetu, proł. Pieńkowski, dziekan
warsz; wydz. farmaceutycznego, prof: Ow
man Achmetowicz, naczelnik wydz. farm,
min. op. społ. major Sokolewicz, proł,
Marek Gatli Kostyal > Krakowa, prot.
Hrynakowski z Poznania, prof. - Madre

 

 

medycyny weter. prof. Bargiel,* nadte
wieluprzedstawicielistowarzyszeń Lom
ganizacyj.

Z głębokiem wzruszeniemodpowiadał
na te przemówienia prof. B. Kosktowski.
Po uroczystem zebraniu w Tow. Face

maceutycznem, odbyło się w salonach
Resursy Obywatelskiej zebranie towa
rzyskie, które przeciąśnęło siędługo pa
północy.

Za 2.500.000 złotych
gmachy Sądu Grodzkiego

W ciągu listopada odbędzie się peze»
targ na roboty budowlane przy wzne-
szeniu gmachów centrali Sądu Grodakie-
go w Warszawie, które staną na wielkim
placu przy ul. Ogrodowej 12/14. Jak oblie
czają, koszta budowy $machów wyniosą
2.500.000 złotych. !

 

0 inny stosunekwładzszkolnych
"do religii i stowarzyszeń katolickich
_ Uchwała zjazdu Stow. Mężów Kat.

„Dnia 6-go b. m. odbył się doroczny
walny zjązd dełegątów oddziałów Kato-
lickiego stowarzyszenia mężów archi-
diecezji warszawskiej, Uczestnicy zjazdu
w pochodzie ze sztandarami i orkiestrą
udalisiędokatedryśw.Jana, gdzie uro-
czystą Mszę św. odprawił J. Em. ks. kar-
dynał Kakowski, z którego rąk delegaci
w liczbie trzystu osób przyjęli Komunię
św.

Obrady odbyły się w sali Collegium
Theologicum. Na początku obrad ks.
dyr. WŁ Lewandowicz oświadczył, że
J. Em. ks. kardynał Kakowski, zgodnie
"ze statutem mianował hr. Edwarda Ledó-
chowskiego prezesem stowarzyszenia, a
prof. LudomiraCzerniewskiego— sekre-
tarzem generalnym.
Po sprawozdaniu, złożonem za rok u-

biegły przez płk. Zagłobę-Zyglera, J. Em.
ks. kard, Kakowski wygłosił dłuższe
przemówienie, w którem omówił znacze-
nie i rolę Katol. Stow. Mężów oraz  

wskazał, jak dużo nadziei, kościół
pokłada w coraz RZrozwijającym się
ruchu katolickim.
Następnie referat programowy wygło-

sił proł. Ludomir Czerniewski Zarząd,
zgodnie ze statutem, pozostał w niezmie-

nionym składzie, dokooptowanozaśksię-
cia Witolda Czartoryskiego i inž. Dama
kiewicza.
Z kolei zjazd powziął szereg uchwał,u

których najważniejsze mówią o nieprzy=
chy!nym stosunku władz szkolnych de
nauczania religii i stowarzyszeń Kśto-
lickich oraz o konieczności skasowanie
uboju rytualnego. Uchwały ' kończą
apelem do władz, aby pouczyły 2
szkolne o koniecznošci wychowania relės
gijnego młodzieży i o korzyściach, pły»
nących z harmonijnej współpracy Ko-
ścioła i Państwa oraz, by jaknajrychlej,
za przykładem kulturalnych państw
Europy zachodniej został zniesiony ubój
rytualny na terenie całej Rzplitej.

 

AkademnaiS<ui——tysiaczne masy chłopów i robotników |
patrzą na Ciebie/-

Nie źzwiókaaj wstepuj w szeregi Sekcji Akademickiej cz
Sekretarjać czynny codziennie w godzinach od 13 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. 5
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Polonia zdobywa mistrzostwo Warszawyw boksie
zwyciężająć Makkabi 7:9

Spotkanie niedzielne Polonia — Mak-
kabi z cyklu drużynowych mistrzostw
bokserskich warszawskiej A klasy roze-

| grane zostało w cyrku.
Stawka meczu była poważna. Decyzja

w. O. Z. B. w sprawie protestu Skody
przeciwko zasądzonemu na rzecz Polo-
mii walcoverowi zapadnie dopiero we
wtorek. Tytuł mistrza stolicy nie prze-
stał więc irapować Polonii. Z drugiej
zaś strony zeszłorocznemu mistrzowi
Makkabi, grozi ciągle jeszcze... spadek do

„bokserskiej B klasy.
Zrozumiałe były w tych warunkach za-

tiętość walk i gorące reakcje widzów na
sędziowskie werdykty.

s Mecz wygrała Polonia. Wygrała zasłu-
£enie w stosunku 9:7. Jeżeli uwzględnie-
«mie protestu Skody nie odbierze „Polo-
nistom* dwóch punktów, tytuł mistrza
Warszawy ma już właściciel. Czy wła-
ściciel ten godnie zaprezentuje boks sto-

 

łeczny w rozgrywkach o drużynowe mi-
strzostwo Polski — to już inna sprawa.
Przypuszczać należy, iż uczyni to w każ-
dym razie lepiej, niż mistrz 1934 roku-
* Program spotkania niedzielnego roz-
począł się od sensacji w wadze muszej.
Krysik (Polonia) i Rundstein (Makkabi)
mieli stare ze sobą porachunki Niestety,
„Poloniście”* nie udało się wziąć rewan-
żu. Dwie pierwsze rundy rozstrzyśnął
„Makabeusz* na swą korzyść. Trzecia
należała do Krysika. W czwartej — pię-

ściarz polski miał już wyraźną przewagę.
W tych warunkach remis byłby orzecze-
niem najsłuszniejszem. Mimo to zwycię-

stwo przyznano Rundsteinowi. .

„Kogut“ — Damski (P.) dzielnie sta-
wiał czoło silniejszemu  Spiegelmanowi
(M). Remis skrzywdził „Polonistę* wy--
raźnie i wywołał burzę protestów na wi-
downi.
Najciekawsza walka Małeckiego (P) z

 

Węgry zwyciężają Polskę
w męczu lekkoatletycznym 77,5:58,5

Mecz lekkoatletyczny Polska — Wę-
„gry rozegrany między reprezentacjami
obu państw w Budapeszcie na Stadjonie
" Związku Tramwajarzy przyniósł przewi-
_dywane zwycięstwo Węgrom. Odkładając

szczegółowe omówienie spotkania doju-
trzęjszego numeru, dziś podajemy tylko

_ suche wyniki:
100 m. — 1) Kovacs (Węgry) — 10,6

„ek. 2) Nagy (W) — 11 s., aj ai
- (P)—113 s., 4) Tęsiorowski (P)—113 s.,
1500m. —1) Ignac(W)—4:02,4 s. 2)
Epezy (W)—4,02 s., 3) Orłowski — 4,07
oók. 4) Kuźmicki —4:17. 400m. przez
płotki — 1) Kovacs (W) — 55,6 s. 2)

| Maszewski (P)—56,5 s., 3) Hejjas (W) —
57,5 s., 4) Hanke (P)—58,3 s. 400 m. —
„1) Zsitvay (W) — 496 s., 2) Biniakowski
"P) — 49,7 s., 3) Temesvari (W) — 49,8
.. 4)Śliwak(P) — 52s. 800m.— 1) Ku-
charski (P) — 1:54,5s., 2) Maszewski (P)
"— 1:55,5 s. 3)Szabo (W) — 1:568 s.,
4) Istenes (W) — 1:57,6 s., Skok o tyczce

“ 1) Sznajder (P) — 4,14 m. (!), 2) Csanyi
(W) — 4,00 m., 3) Bacsalmasi (W) —
3,90 m., 4) Klamczak (P) — 3,80 m. Rzut
kulą — 1) Daranyi (W) — 15,34 m., 2)  

Tilgner (P)—15,16 m. 3) Heljasz (P) —
14,65 m., 4) Csanyi — 13,09 m. Skok
wzwyż — 1) Bodossi (W)—190 cm, 2)
Pławczyk (P) — 181 cm., 3) Jasz (W)—

180 cm., 4) Niemiec (P) — 180 cm, 110 m.
przez płotki — 1) Kovacs (W) — 149 s.,
2) Levente (W) — 15,6 s., 3) Niemiec (P)
— 159 s. 4) Twardowska II (P) — 16 s.
5000 m. — 1) Kelen (W) — 15:56,8 sek.,

2) Noji (P) — 14:57 s., 3) Szilagy (W) —
15:10,6, 4) Fiałka (P)—15:29 s. Rzut dy-
skiem — 1) Donogan (W) — 46,26 m 2)
Daranyi (W) — 42,25 m., 3) Heljasz (P)
— 42,21 m., 4) Tilgner (P) — 33,10 m.
Skok wdal — 1) Koltai (W) — 741 cm.,
2) Pławczyk (P) — 719 cm., 3) Hofman
(P)—6% om., 4) Bacsalmasi (W) — 674.
Sztafeta olimpiska (100 x 200 x 400 x
800 m.) — 1) Polska(Krawczyk, Downa-
rowicz, Biniakowsiki, Kucharski) — 3:19
sek., 2) Węgry (Kovaas, Nagy, Zsitvay,
Szabo) — 3:22,8 s. Rzut oszczepem— 1)
Varszeghyi (W) — 64,26 m., 2)Lokajski
(P)— 63,65 m. 3) Makkai (W)—59,50,
4) Turczyk (P) — 57,56 m.
W ogólnej punktacji mecz wygrali Wę-

grzy w stosunku 77 i pół : 58 i pół.

Mecz motocyklowy Polska -- Niemcy
W Wielkich Hajdykach na torze żu-

-žlowym nowego stadjonu Ruchu odbyły
"się w niedzielę III ogólnopolskie wyścigi
'motocyklowe, których gwoździem był
mecz Polska — Niemcy. Mecz nie był
"wprawdzie punktowany, jednak stanowił
doskonałe porównanie klasy motocykli-
stów obu państw.

Zawody wywołały ogromne zaintereso-
wanie i zgromadziły na stadjonie ponad
20.000 widzów.

Program przewidywał kilkanaście naj-
różniejszych konkurencyj. Zawody po-
przedzone były defiladą, przemówieniami
powitalnemi i wymianą upominków.

Najpierw odbył się mecz p. t.' „szukaj-
„my zawodników”. Po dwóch przedbie-
© gach i półfinale — w wyścigu  finało-
*wym zwyciężył Breslauer (Sosnowiec) w
czasie 1:51 sek.,przed Jungem  (Cho-

„rzów) 1:56,8 sek. i Ryrańskim (Bytom)
“2:0 sek. Wyścig odbył się na 4 okrąże-
"miach toru, dystans 2.040 mtr.

« W wyścigu międzynarodowym onaj:
sog: czas jednego okrążenia — zwycię-  

żył niemiecki mistrz Europy. Rumrich, w

czasie 22,1 s., 2) Drews (N) 238 s., 3)

Battelt (Pol) 24 s.. 4) Wunder (N) 24,2

sek,
W meczu Niemcy — Polska odbyly się

trzy biegi na dystansie 2.040 mtr., a po-
nadto jeden wyścig wspólny na tym sa-
mym dystansie. W tym ostatnim biegu

zwyciężył Drews — 1:41 s., 2) Wunder
1:47,8 s., 3) Kempka 1:39 s. Do trzecie-
go okrążenia prowadził Battelt (P), któ-
ry na wirażu pod koniec okrążenia trze-
ciego upadł i musiał wycołać się z dal-
szej konkurencji. W biegu tym nie star-
tował doskonały Rumrich spowodu wy-
padku, jakiemu uległ w poprzednim wy-
ścigu.

Zawodnicyniemieccywykazali ada
klasę jazdyiopanowanie maszyny, Wszy-
scy oni dysponowali specjalnemi moto-
rami, dostosowanemi do warunków toru

żużlowego. Te maszyny zdecydowały

głównie o zwycięstwach niemieckich

śdyż nasi zawodnicy startowali przeważ-
nie na zwykłych motocyklach e,

nych.

 Wyścg kolarski Fortu Bema
+ W niedzielę na Powązkach w Warsza-
„ wie odbył się wyścig kolarski, zorganizo-
«wany przez Fort Bema na dystansie 125
klm,

 

» Cyganiewicz zwycięża Senolda

W sobotę wieczorem odbyło się w Po-
znaniu w reprezentacyjnej hali Targów

"Poznańskich spotkanie zapaśnicze mię-
dzy mistrzem świata w walce wolnoa-
meryk ańskiejWładysławem Zbyszko-Cy-
ganiewiczem a mistrzem Europy w tejże
walce Austrjakiem, Rudolfem Benoldem.
Zwycieżył Cyganiewicz. Walce przyglą-
dało się 2000 widzów. Sędziował p. Mar-  

Zawody były ciekawe z tego względu,
że poza mistrzem szosowym Polski brało
w nich udział i kilku czołowych naszych
kolarzy, Wyścig zakończył się zwycięst-
wem Wasilewskiego, który o 4 prawie
minuty wyprzedził mistrza — Napierałę.

Pierwszy Wasilewski (FB)
3:48:08,6 sek., 2) Napierała (FB) — 3:52
m., 3) Ignaczak (Prąd) 3:56 min., 4) J.
Kapiak (Prąd) 3:57 min, 5) Bański
(Prąd) 4:09 min,

Drużynowo Fort Bema — 11:57:36 s.
2) Prąd — 12:03 min,

Pozatem w biegu na 75 klm. dla nieli-
cencjonowanych zwyciężył Bieńko (Or-
kan) 2:21:15 s., 2) Gołąb (FB) 2:21:16 s.,
3) Dorosz (AKS ZS) 22:06 s., 4) Gło-
wacki (AKS), 5) Pietrzycki (Świt).  

Rosenblumem (M) w wadze piórkowej
nie doszła do skutku. Krawiecki, zastę-
pujący. bojowego Rosenbluma, nie po-
kpił jednak sprawy. Dwie pierwsze run-

dy wykazały jego przewagę. W cyrku po-
wiało... sensacją. Ae od trzeciej rundy
Małecki poszedł „va banque". Szybko
odrabiając stracony teren, w czwartej
rundzie posłał już przeciwnika do
„trzech'** na deski i odniósł w rezultacie
zasłużone zwycięstwo.

Spotkanie w wadze lekkiej dało pro-
wadzenie Polonii Łukaszewicz (P), do-
skonale operując lewym prostym, nie do-
puszczał prymitywnego Chliwnera (M) do

| głosu. Zdecydowana czterorundowa prze-
waga pięściowa Polonii podwyższyła
punktowy staz posiadania polskiej dru-
żyny do 5:3.

Wagapółśrednia dała pokaz zabawy
w „kotka i myszkę”. Poprawiający się z
meczu na mecz Janczak (P) w drugiej
rundzie zakończył już debiut ringowy
Frodisa (M) morderczym sierpem z pra-
wej. Z przyjemnością stwierdzamy, że
na ringach warszawskich pojawił się no-
wy talent, groźny dla najsłabszego z na-
szych reprezentantów — Misiurewicza.

Walka w wadze średniej miała prze-
bieg przez nas przewidywany. Fabisiak
(P) nie umiał wprawdzie w pierwszych
trzech rundach zapęwnić sobie przewa-
gi Ocenilibyśmy je raczej jako remiso-
we. Ale furjacki atak w IV-ej rundzie

, przyniósł mu zato zdecydowane zwycię-
stwo nad fatalnie
sem (M).

Posmyka (P) w wadze półciężkiej prze-
znaczono „na pożarcie*, Neuding (M) był
zdeklarowanym  iaworytem spotkania.
Szanse jego tembardziej nie ulegały wąt-
pliwości, że Posmyk, odbywając obec-
nie służbę wojskową, dwa miesiące nie
widział rękawic i do walki niedzielnej

„spuchnietym“ Fuch-

'stanął po jednym tylko treningu. Mimo
to „Makabeusz“ nie mógł sobie poradzić
z przeciwnikiem. Posmyk doskonale „sto-
pował'* go prostemi, w trudniejszych mo-
mentach pierwszorzędnie „blokowal“ i
nie dopuszczał do niebezpiecznych „,sier-
pów*. Neuding robił wrażenie przemę-
czonego i w sumie całkowicie zawiódł,
Przewaga jego wystarczyła jednak na
punktowe zwycięstwo.

Walka w wadze ciężkiej nie doszła do
skutku. Wizińskiemu (P) brakło do dol-
nego limita 150 gramów. Steineisen (M)
pokonał go. więc... walkoverem. Spotka-
nie towarzyskie nie odbyło się. „Spowo-
du“... nie chciał bokser żydowski.

Przegrana w wadze ciężkiej pozwala
Polonii odnieść jedynie nieznaczne zwy-
cięstwo w stosunku 9:7.

Ale teraz tytuł mistrza stolicy może
jej wydrzeć tylko... protest Skody.

J. K W.
—- 

0 wejście do Ligi P.7.P.N.

W meczu finałowym o wejście do Ligi,
rozegranym we Lwowie, mieistowi Czar-
ni pokonali katowicki Dąb 2:1 (1:0).

Zwycięstwo Czarnych nie było przeko-
nywujące. Dąb okresami miał bowiem
zdecydowaną przęwagę, której jednak
nie umiał wykazać cyfrowo. Czarni na-
tomiast w 100 proc. wyzyskaliwszelkie
możliwe sytuacje podbramkowe.

W przerwie meczu kierownik urzędu
w. £. odebrał od miejscowych olimpźczy-
ków przysięgę olimpijską. Ślubowanie
złożyli hokeiści — Lemiszko i Stupnic-
ki, lekkoatleci — Gancarz i Morończyk.

Hokeiści w przededniu sezonu
Zarząd Polskiego Zw. Hokeja Lodowe-

$o wydał okólnik, przypominający klu-
bom o opiece nad zawodnikami w związ-
ku z przygotowaniami do Igrzysk Olim-
piiskich.

W myśl tego okólnika, zawodnicy
winni już teraz rozpocząć pod kierun-
kiem specjalistów suchę zaprawę oraz
powinni podlegać co 2 tygodnie oględzi-
nom lekarskim.

Zarząd PZHL w porozumieniu z Komi-
tetem Olimpijskim powierzył opiekę nad
zawodnikami specjalnie kapitanom spor-
towym, Związłkom Okręgowym oraz wy-
branym w tym celu mężom zaufania, któ-
rymi są: |

W Warszawie — p. Kryger, w OG
Krakowskim — p. Szembek, w Okręgu
Lwowskim p. Kuchar i w Poznańskiem —
p. Kocaj,

 

 

Cracovia nad przepaściąI
Legja triumfuje 3:2

Rozegrany w Warszawie na stadjonie
W. P. mecz piłkarski o mistrzostwo Ligi
między drużynami Legji i Cracovii nie
wzbudził większego zaimteresowania pu-
bliczności. Niewiele ponad 2 tysiące wi-
dzów przyglądało się grze, mimo że po-
goda dopisała, a niedziela miała tylko
jedną konkurencyjną imprezę sportową—
boks. Prawdopodobnie spotkanie ligowe
słabą miało siłę przyciągającą. Może o-
bawiano się porównania gry ze wspo-
mnieniami zeszłotygodniowej międzypań-
stwowej uczty piłkarskie.
Tym razem jednak warto było przyjść.

Mecz był interesujący, a poziom gry wca-
le znośny. Obie drużyny włożyły do
"walki wiele serca, wykazując przytem
niezłą, jak na nasze stosunki, formę. Do-

tyczy to przedewszystkiem Legji, która
w niektórych fazach meczu przypominała
sobie lepsze czasy, kiedy to była na bar-
dziej może stylowym zespołem Ligi. W
całej drużynie zaobserwowaliśmy ty!ko
jeden wybitnie słaby punkt, Był nim
Maurer, grający na prawym łączniku,
skąd Przeździecki I-y przeniósł się na po-
zycję — lewego w zastępstwie zdyskwa-
lifilkowanego Łysakowskiego. Pozostali
gracze wypadli bez zarzutu. Wyróżnili /
się specjalnie; doskonały jak zwykle
Martyna, Cebulak na środku pomocy i
nalepszy w ataku Wypijewski. Współ-
praca wszystkich linij zazębiała bez za-
rzutu, zwłaszcza pomoc poprawnie
wspierała w akcjach napastników.
Natomiast Cracovia nie przedstawiała

drużyny tak spoistej, jak jej przeciwnik:
obok punktów silnych były i wręcz sła-
be, a całości brakło harmonii. Bramkarz
o klaszę gorszy od swego „vis-a-vis', w
obronie Pająk obok dobrego wykopu re-
prezentował brak zmysłu taktycznego, co
stwarzało pod świątynią Krakowian
„niejasne“ sytuacje, Pomoc — przeciętna.
Atak wykazał dużo bojowości. ale o za-

krojonej ną szerszą skalę współpracy nie
| mogło być mowy. Wszystko chodziło „sa-
mopas'”, w czem zwłaszcza celował ży-
wiołowy Kisieliński. Kossok raził śmier-
telną powolnością, a Malczyk, niezły w
akcjach indywidualnych, nie potrafił wy-
korzystać należycie swych partnerów. W

| sumie zespół gości był zdecydowanie gor-
szy od gospodarzy, choć w pewnych o-
kresach gry „gnioti“ niemiłosiernie. U-
wypuklilo się to na/wyražniej na 15 mi-
nut przed końcem meczu, gdy Wypijew-
ski po starciu z bramkarzem Cracovii,

 

 

Pawłowskim, został zniesiony z boiska, w
gościom niewiele brakowało do wyrów-
nania ze stanu... 0:3.

Gra rozpoczyna się od pięknych akcyj
gospodarzy. Napad Legji, wspómagamy
przez dobrą tego dnia pomoc, kaniokie
sprawnie, raz poraz zagrażając |brames

biało-czerwonych. Kontrataki Krakót-
skie sprowadzają się przeważnie do se-
lowych „wyczynówKisieliūskiego badė
Malczyka. Juž w 8-mej minucie pada
bramka, kiedy Wypijewski po rzucie x
rogu plasuje głową piłkę w róg siatki,

Tempo gry wzrasta, obustronne sytum
cje podbramkowe wywołują dteszcre e-
mocji wśród widzów, a Cracovia ma kla
kakrotnie okazję do wyrównania, leot
Malczyk zaprzepaszcza najpewniejsze #ут
tuac'e..

Mimo optycznej przewagi gości, zespe-
łowa gra wojskowych przynosi im znow
sukces, Po koronkowej akcji lewej atre-
ny napadu nie obstawiony Nawrot sirze-
la pięknie z 16-tu metrów i Pawłowski
po raz drugi wyciąga piłkę z siatki... De
przerwy Legia prowadzi 2:0.
W drugiej części mecz traci nieconą:

wartości, bo w obu drużynachprzyche-
dzą do głosu „specjališci“ od gry nie»
czystej. Faule Kubery, Szczotkowskiegė,
Malczyka i Góry coraz częściej przery=
wają grę, a sędzia niezawsze w ich oce
nie stoi na wysokości zadania, Najwięcej
na tem cierpi Wypijewski, którego -po-
mocnik Cracovii za wszelką cenę starą
się unieszkodliwić, nie przebierając przy-
tem w środkach. Nie jest w stamie jednak
przeszkodzić popularnemu „Kici*'wzdo-
byciu 3-ej bramki dla zielonych z Riek-
nego ukośnego strzału.
Legja przeważa naqal.' Niezmęczony

Wypijewski żnowu inicjujeakcję:ogrywa
pomocnika, mija obrońcę i przenosi.pił-
kę ponad wybiegającym bramikarzem—
tuż obok bramki. Zderzenie z goalkeepe-
rem Cracovii przypłaca jednak kontuzją,
po której Legja już do końca gra w
10-tkę.
Teraz do głosu przychodziCraeśyie,

Za rękę na linji pola karnego Kosmok
popisowo strzela rzut wolny. Goal „dla
Cracovii!
Rozpaczliwe wysiłki Krakowian przy-

noszą im jeszcze jedną bramkę, którą za
pisała na swem koncie lewa strona jek
ataku.
Bezpośrednio potem sędziakończy.»г

wody.

Boje ligowe | >
NIESPODZIEWANY REMIS Ł, K. S.-u

Z WARTĄ
W Poznaniu odbył się mecz o mistrzo-

stwo Ligi pomiędzy miejscową Wartą a
ŁKS. Zawody zakończyły się wynikiem
nierozstrzygniętym 0:0.
W pierwszej połowie gra była otwarta,

natomiast po przerwie zaznaczyła się
przewaga Warty, której atak nie umiał
wyzyskać.
Na specjalnie wyróżnienie zasługuje

doskonały bramkarz ŁKS. Piasecki.
Sędziował p. Walczak z Warszawy.

Widzów około 3000.

WISŁA BIJE LIDERA LIGI 3:1.

Krakowski mecz o mistrzostwo Ligi
przyniósł zwycięstwo Wiśle nad liderem
Ligi, hwowską Pogonią w stosunku 3:1
(1:1). Obie drużyny wystąpiły w pełnych
składach. Przebieg gry wykazał przewa-
$ę i dobrą formę zawodników Wisły, gó-
rujących startem, szybkością i ambicją
nad gośćmi ze Lwowa.
Początkowo gra była otwartą, choć a-

talk Wisły częściej gościł pod bramką
Lwowian. W 20 min. ostry strzał Łyki
Kopeć skierował głową do bramki Pogo-
miGoaldlaWisły! W44 mim, radość
ZN przygasła: Niechcioł wyrów-
nał.
W. drugiej połowie śry przewaga Wi-

sły wzrasta, Już w 2 min. Łyko podwyż-
szył ilość punktów dla Wisły do 2:1, a
w 24 min. celny strzał Artura przypie-
czętował porażkę Pogoni.

Cała drużyna Wisły zasługuje na po-
chwałę za ofiarną grę. W Pogoni wyróż-
„pali się: Albański, Niechcioł i Wasie-
wicz.

NOWA KLĘSKA POLONII

W Wielkich Hajdukach odbył się w
niedzielę mecz ligowy pomiędzy miej-
scowym Ruchem a warszawską Polonią,
zakończony zwycięstwem Ruchu w sto-
sunku 2:0,
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Gem-

za i Górka.
Polonia, mimo przegranej, była prze-

ciwnikiem równorzędnym.

Najlepiej grał w drużynie warszaw-

„

 
skiej Szczepaniak. W Ruchu'wyróżn
się Peterek i obrońcy,
Mecz zgromadził 20.000. dzie (m.
Sędziował b. dobrze p. Sznajder zKra-

kowa.

ŚLĄSK NIE CHCE SPAŚĆ ZLIGI

W. Świętochłowicach odbyłsię w nie-
dzielę mecz piłkarski o mistrzostwo Lim
PZPN. między miejscowym Śląskiem a
krakowską Garbarnią.
Zwycięstwo odniósł Śląsk wstoseqka

3:1 (1:1). Sędzianieuznałprzytemdwóch
prawidłowo strzelonych bramek (po jed-
nej dla każdej drużyny).
Gra była ostra, chwilami nawet brułał-

na. W czasie meczu Pazurek II uderzył
w twarz jednego ze zwycięskich prze-
ciwników. Niestety, sędzia tego nie spo

strzegł. ZĘ
Bramki dla zdobyłi: Fo

czyk, Godi Więcek. Honorowy punkt.d
Garbarni był dziełem Riesnera.
Widzów zebrało się niepomiernie

mniej, niż na meczu Ruchu, bo = 3
tysiące.

wow nieszczególnie p. Tarczyś-

TABELA LIGOWA

Mecze niedzielne jalckolwiek ani w gów
rze tabel,aninajejnizinachzmianwieł-
kich nie wprowadziły, jednakże wysynę-
ły Ruch przed Wartę i zrównały w pank-
tach z Pogonią, odktórejjestgorszyje
dynie stosunkiem bramek. Legja przesu-
nęła się na czwartebezwzględnie naležą-
ce się jej miejsce. ŁKS. mimo remisu e-
siągniętego z Wartą, zbliżył się wyraż-
nie do zagrożonej grupy. Poniżej podaje-
my tabelę;

gier st. pkt. st. be.
1. Pogoń 16 21:11 44:22
2. Ruch 16 21:11 34:24
3. Warta 16 20:14 42:26
4. Legja 17 18:16 31:34
5. Garbarnia 16 16:16 23
6. Śląsk 16 16:16 27:37
7. Warszawianka 16 15:17 25:90
8. ŁKS. 16 1547 23:29
9. Cracovia 16 13:19 28.28

10. Wisła 14 15:15 30:33
11. Polonia 16 8:24 1541

#
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#

 



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmiurno, rano miejscami mgła

lub dždža. !

Nieco cieplej.
Umiarkowane wiatry z południo-

zaichodu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-,

sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —

Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23. ' 2

SPRAWY KOLEJOWE.

— Pierwsze wagony motorowe

kursują na linji Wilno—N. Wilejka.

Jak już donosiliśmy, Dyrekcja KP.

w Wilnie otrzymała pierwsze wa-

gony motorowe. Wagony te obecnie

kursują na linji Landwarów—Wilno

—N, Wilejka i cieszą się wielkiem

powodzeniem. Dalsze wagony przy-

będą w pierwszych dniach listopada

rb. i będą kursowały na innych

linjach podmiejskich. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Rada Gospodarzy Klubu Praw-

ników iadamia, że z dniem

12.X. b. r. został uruchomiony nowy

zimowy lokal Klubu przy ul. Mickie-

wicza  24—3. Uroczyste otwarcie

lokalu, połączone z koncertem i za-

pTD Lii KOCZDCYPZK

NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.

„SING - SING gz

Wkrótce olśni Wasprzepych

'Carskiej
w przeb(A

Oczy
Rola tytułowa:

DZIŚ

HELIOS | Król komików
AO

w podwójnej roli ,uezniaka" i „taksatora
lombardu", Jadzia Andrzejewska, K. Tom,
<wiklińska, Marr,oraz CHÓR DAŃA w naj

weselszej komedji muzycznej

Cudowne pieśni Chóru Dana.
w Warszawie. Nad program:

Początek o godz. 4, 6, 8 i

' godz:. 20-ej

CZarne nii
SIMONE SIMOŃ. Pieśni cygaūskle,žMelodje rosyjskie.»

ADOLFDYMSZA

Komiezny mecz piłki noż!

KOLOROWA ATRAKCJA oraz najn. tygodalk,

10.20. W sob. I niedzielę od 2-ej

bawą tanieczną, odbędzie się w so-
botę, dn. 19. X. b. r.

Jutrzejsza Środa Literacka

wypełniona będzie dyskusją na te-

mat Teatru Wyobraźni i ponuszy za-

gadnienie słuchowisk i literatury w

radjo. Dyskusja zapowiada się nie-

zmiernie interesująco. Początek o

w.

KRONIKA POLICYJNA.
— Zatrzymanie podejrzanej żydówki.

Na placu Orzeszkowej zatrzymano pewną

żydówkę z walizą, w której znaleziono

paszport zagraniczny niemiecki, guldeny

ordz większą ilość ampułek od morfinv.

Zatrzymana zdradza objawy pomieszania,

gdyż nie może udzielić odpowiedzi, skąd

przyjechała i gdzie się udaje. Twierdzi ona,

że jej brata rozstrzelano w Rosji i obecnie

jest bezdomna. W.adze zatrzymaną skiero-

wały do dyspozycji sądu. (h)

— Najście na mieszkanie. Wczoraj w

nocy niejaki Djonizy Sienkiewicz dokonał

najścia na mieszkanie Natalji Żurawskiej,

zam. przy ul. Zbożowej 8, podczas którego

wyłamał ramy kilku okien oraz uszkodził

drzwi. Awanturnika zatrzymano i osadzono

w areszcie. (e) i

—Pijaństwo wśród dzieci. Niedawno?

w nocy, na ul. przed kinem „Wir” policjant|

znalazł leżącą dziewczynkę, ktorą odwi5zł|

do komisarjatu. Po zbadaniu okazało się,

że jest to 13-letnia Zofja Pietuchówna

(Świerkowa 27) i jest kompletnie pijana.

Sprawa została skierowana do sądu staro-

 

Rosji .
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NALEŻY KUPOWAĆ tykowCHRZEŚCIJAŃSKI I-POLSKIEJ firmie 3
W. CHARYTONOWICZ ©

APTECZNY D/H.
MICKIEWICZA Nr. 7. Telet. 9-71.

o godz. 6 wie
Będzie ono prawom

Szezególnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwszo |

rzędnych firm NA WAGĘ: kremy, pudry, róże, perfumy, wody |

4 kolońskie Watędookienikrajki do drzwi. Ceny bardzo niskie. & 1. Otwarcie W:

8. i
+уооо -5 lub jego zastępcę.

  
2. Wybór prze

 

Ś-TO JAŃSKA 6 Tei.

fstatnie nowości stale na składzie. Robota solid

W. WELER,
Zakłady ogrodnicze, Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie.

KONSUMENCI! 2
Żądajcie stale do potrawImarynat naturalnego

Octu Spirytusowego
który gwarantuje zawsze zdrowie I bezpieczeństwo życia.

BiaURBANOWICZ

| fermenta-
cyjnego

|. FABRYKA
OCTU SPIRY-
TUSOWEGO
WILNO, SZEPTYCKIEGO 10.

Każdy wytworny Pan powinien ubierać się

TYLKO w ZMKŁIOZIE KRAWIEC CHRZEŚCIJAŃSKIM
W. DOWGIAŁŁO

Wilno, Sadowa 8

skład nasion i szkółki drzew owocowych

POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

DRZEWKA OWOCOWE

 

niem o t

b) zakupieni

22-35.

ma.(enyum
o tem w

iarkowane.

6. Sprawozdani

na rok następny.

Istnieje od 1860 r.
oo

12. Zamknięcie 
TEL. 18-82. Pole

 

|Nowootwarta
aa: 3»
o

Oszmianka

 

p c E N Sp.z Ogr. Odp.
hurtowa I detaliczna sprzedaż

drzewa opałowego I cementu.

WILNO
Własne składy | bocznica:
ul. Rosa róg Parkowej

tel. 22-40.

Wydawea: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.   

68. Wilno, Mickiewicza 46
(wydaje: śaladania, oblady.

je sposobem gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze-

branie towarzyskie, Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umiarkowane.
Abonamemiesięczny rabat.

TROOPAL“|!,

ul. Zamkowa Nr. 18

 

WiLNO,
ml

węgla, koksu,

Wełn
Biuro:

PO

ZAMOW

tel. 17 90.

Ńienotowane powodzenie

niniejszem podaje do wiadomości,

dzenie członków T-wa odbędziesię

czorem w lokalu T-wa przy ul. Wileńskiej Nr. 23.

przy każdej ilości członków przybyłych.

Porządek dzienny obejmuje:

ofiarodawców

8. Ustalenie wysokości składki członkowskiej n:

9. Wybory Zarządu.

10. Wybory Komisji Rewizyjnej.

11. Wolne wnioski.

Ul.

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Recital,

fortepianowy Józefa  Turczyńskiego w.

Teatrze Miejskim. Dziś o godz. 8-ej wiecz.

wystąpi z recitalem fortepianowym sławny

pianista Józef Turczyński. W programie

wśród innych arcydzieł Sonata es-moll

Paderewskiego. Zniżki ważne. \

Jutro „Cudowny stop“.

W przygotowaniu  komedja Achard'a

„Fotograf i tancerka” w reżyserji WŁ Czen'

gerego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia“, Dzis ope-,

retka „Nitouche“ z L. Romanowską w roli.

tytułowej. \

šciūskiego. Na rozprawie Pietuchówna ze-

znała, iż była w kinie „Wir” i została tam

poczęstowana przez brata koleżanki wódką,

po której wypiciu zemdlała. Sąd starościń-

ski, po rozpatrzeniu sprawy, udzielił jej na-

pomnienia i oddał ją pod dozór odpowie-

dzialny ojcu.

— Oszustwa. Benedykt Pniewski (Zam-

kowa 15) zgłosił policji, że znany oszust

Bronisław Pniewski otrzymał w dniu 5 bm.

od adwokata Grądzkiego «weksle na sumę

zł. 5.000 do dyskonta, którą to sumę miał

następnie doręczyć adwokatowi Grądzkie-

mu w dniu 7 bm. Pniewski weksle przy-

właszczył sobie. Policja szuka go; ale do-

tychczas nie ustaliła miejsca pobytu.

W dniu 12 bm. zatrzymano Ajzika-

Jankiela Rozenbluma (Ostrobramska 20),

jako podejrzanego o oszustwo na sumę zł.

55, które wyłudził od Natana Presla, miesz-

kańca Kossowa koło Kołomyji, na podróż

do Łomży, dokąd miał się udać jako sprze-

CASINO| 225 "
——iiII

Nad program;
nie wažae.

 

Bank udziela swym czło: 

 

Dobroczynności
że zwyczajne Walne Zgroma-

dn. 15 listopada 1935 roku

ocne na zasadzie $$ 17 i 20 statutu T-wa

alnego Zgromadzenia przez prezesa Zarządu

wodniczącego i sekretarza. {

3. a) Uczczenie pamięci zmarłego członka T-wa Hipolita

Gieczewicza i zakupienie zań Mszy św, Z ogłosze-

em w prasie miejscowej;

e również Mszy św. za wszystkich zmarłych

dobroczyńców T-wa i ogłoszenie

prasie miejscowej.
i

4. Odczytanie protokółu ostatniego Walnego Zgromadzenia.

5, Sprawozdanie Zarządu z działalności T-wa za czas od

1. IV. 1934 r do i. IV, 1935 r.

e Komisji Rewizyjnej.

1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie preliminarza budżetowego

a rok 1935/36.

Walnego Zgromadzenia.

EOKiiii Я63

W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE
ca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.

Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

MICKIEWICZA 4.

Poleca:

Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie

y na ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze

CENACH NAJNIŻSZYCH. !

iii WEYNYWAYWNAAAKACNY

Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

 

— Występy Elny Gistedt, Świetna śpie-

waczką Elna Gistedt wkrótce rozpoczyna

występy na scenie Teatru „Lutnia”,

Pierwszy jej występ. odbędzie się w

operetce Oskara Straussa „Królowa i pre-

zydent'.

— Teatr „Rewja”, Dziś powtórzenie

premjery p. t. „Maski szatana”

Codziennie dwa przedstawienia o ś. 6

m. 30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 15 października,

6.30: Pieśń. Pobudka. Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien. por. Muzyka. Gieida rolnicza.

Audycja dla szkół. 8.10: Przerwa. 1157:

dawca kilimów firmy Presla, W dniu 14

bm. policja przekaże go władzom sądowym.

WYPADKI.
— Zamach samobójczy. W dniu wczo-

rajszym  zatruła się  18-letnia Leokadja

Juchniewiczówna (Kolejowa 5). Desperat-

kę w stanie ciężkim odwieziono do szpi-

tala św. Jakóba. Jak zdołano ustalić, po-

wodem desperackiego kroku było oszuka- 
nie Juchniewiczówny przez pewnego cyga-

na, który wyłudził od niej kilkaset złotych

na zawarcie ślubu, poczem zbiegł do War-

szawy. Juchniewiczówna tak się przejęła

stratą pieniędzy, iż z rozpaczy tarśgnęła się,

na życie. (h) |

— Wypadek przy pracy. Podczas robót

kanalizacyjnych wpadł do rowu robotnik

Jakób Tarajkowicz (Zielona 18). Tarajko-
wicza wydobyto z rowu z ciężkiemi obra-

°
12.00: Hejnał. 12.03: Dzien. połudn.
Audycja dla szkół. 12.30: Koncert.

Chwilka dla kobiet. 13.35: Muzyka.

Codz. odc. pow. 15.25: Życie kultu-

miasta i prowincji. 15.30: Muzyka

16.00: Skrzynka P.K.O. 16.15: Płyty.

Cała Polska śpiewa. 17.00: Wielkie i

drobne wynalazki. 17.15: Koncert. 17.30:

Encyklopedja mówiona. 18.00: Recital for-

tepjanowy. 18.40: Piosenki francuskie.

19.10: Wywiad z dyr. teatru na Pohulance,

Mieczysławem Szpakiewiczem. 19.25: Kon-

cert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.

19,50: Pogadanka aktualna. 20.00: Karu-

sia — monolog. 20.10: Koncert, 20.30: Pły-

ty. 20.45: Dzien. wiecz, 20.55: Obrazki z

Polski współczesnej. 21.00; Przygoda z

Grand-Hotelu, opt. Abrahama. 22.30: Felj.

22,45: Odczyt. 23.00: Kom. met. 23.05—

2330: Nowości taneczne.

NAAWGÓRWEIADJĄSKÓCY OBANSS

FABRYKA FAŁSZYWYCH MONET

Czas.
12.15:

13,25:
15,154

ralne
lekka.
16.45:

„W kuźni Jana Dorożkiewicza,
mieszikańca osady Michniewicze, śm.
derewnickiej, ujawniono warsztacik

i fałszywych monet 1-złotowych. Do-
rożkiewicz wyłabrykował około 600
monet, z których puścił w obieg 17
sztuk. Resztę monet zamierzał pu-
ścić w Wilnie, Lidzie i Grodnie,
gdyż uważał, że w miastach więk-
szych łatwiej mu się to uda, niż w
małych miasteczkach, gdzie wszyscy

wydm

A i i w

BŁAWAT POLSKI"
WILNO, WIELKA 28. — Tel. 15-92.

e sowa 6 m. 2.

żeniami ciała i skier
św. Jakóba. (h)

owano do szpitala

owy|sukces==REEEIEBA -„

FRaNciszkA GALL.
io „MAŁA MATECZKA“
Nowe arcydzieło przewyższ. dotychczasowe kreacje jako

„Csibi*, „Wiosenna Parada“ I „Piotruš“.

Cudowny dodatek kolorowy p. t. „PIEŚŃ WIOSNY* ! aktuaija.
Pocz. s punktuainie; 4, 6, 8 i 10.15.

 

Bil. honor.
5

— OSZCZĘDZAJ———
W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM

ULICA PORTOWA Nr. 28, — TEL, 8-22

nkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje

ksze wkłady na solidne oprocetowanie. Załatwia operacje inka- В!

 

,nie zębów oraz

ZNAK FABR.

SĄ ŚRODKIEM
ROJĄCY|

ŻĄDAICIE
Z6 ZN.FABR.
|sPRZEDAJ

Kupno
i sprzedaż |

AREPREZAEDRANE

Dom
parterowy, wzśl. część
do sprzedania. Warun-
ki b. dogodne. Zwie-
rzyniec, koło mostu,
Inilancka 2.  277—0

Sklep
spożywczy, w dobrym
punkcie, okazyjnie do
sprzedania. Adres w
Admin. „Dzien. Wil“

+ 266—0

 

DZIAŁKI ZIEMI
do sprzedania tanio
w b, ładnej miejsco-

wości nad Wilenką.
Iniormacje otrzymać
można: Belmont Nr.
31, u W. Rutkow-
skiego.

 
Mieszkania i

i pokoje

MIESZKANIE
4 pok. z kuchnią, su-
che, słoneczne, odre-

montowane, do wy-
najęcia. Dow. się: Fli-

276—2

Odpowiedzialny redaktor:

,10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
sztuczne

przychodni urzędników państwowych.

   
  

     

   

zZKOGUTKIEM

м в0ać

RYGINAŁNYCHKOCUTEK

9000000000000
Zalesiai Sui

zęby. Ceny

   
   

  

 

 

  

Ą "ABTEK!

umeblowany, może
być z pełnem utrzy-
maniem, 10 zł. mie-
sięcznie bez stolowa-
nia, Kijowska 21—12.

38—2

DO WYNAJĘCIA
POKÓJ

UMEBLOWANY
dla inteligentnej pani
może być z utrzyma-
niem. Garbarska 5
m. 5, 39—2

B PRACA. ś

TIAНТОНВТЫЕ

' kucharka 
lub do wszystkiego
|poszukuje pracy w

| domu chrześcijań*
|skim. Posiada świa-
dectwa dobre. Ostro-

| bramska 7, u dozorcy.
275—1

MIERNICZY|
dyplomowany  poszu-
kuje pracy u mier-
niczych — przysięgłych
lub jakiejkolwiekbądź. Łask. oferty  kiero-
wać: Wilno, zaułek
Prawy  Żołnierski 13
m. 2. W.Zaborowski.!

juczciwych —

ę znają. (h)|=

LLU
PRACOWNIKÓW 5.
zycznych i umyslo-
wych wykwaliłiko-
wanych sumiennych |

polecs
Wydzial Mio-

dych Strosn-
nictwa Naro-
dowego. Łuska-
we zgloszenia prosi-
my kierować: Mosto-
wa i. „Dz. WiL".

 
 

 

 

w dobrym stanie —
w _ chodzie marki
„Buick“ do sprze-
dania bardzo tanio w
drodze przeiargu pu-
blicznego, który od-
będzie się w Wilnie
w Urzędzie  Woje-
wódzkim w dniu 25
października 1935 r.
o godz. 12-ej.
Wóz można oglądać

przy Urzędzie Woje-
wódzkim, ul. M. Ma-
gdaleny, od 11 do 14
codziennie, W dniu
przetargu od godz.
B-ej.

Wydział Powiatowy
w  Święcianach.

i _ Lekarze k

 

 

DOKTOR MED,

3.PI0 1 ROWICZ-
JURCZENKOWA p

CZYTAJCIE drobne oszczędności od i-go złotego i wię

Ё ZAKLAD
° ROZPOWSZECH- sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w godz, 9—11 rano i 5—7 wiecz.

| KRAWIECKI l H у l NIAJCIE PRASĘ, we ao Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej. !

WILNO, ZAMKOWA 10 tel 10-04. NARODOWĄ ae NEYAPZA

ol sezon bieżąc i ści
GABINET DENTYSTYCZNY Ri A

Poleca. na n bi =w nowości. m с ga Lecznicy Lit. Stow. Pom. Sanit da —

PA. Zarząd WileńskiegoWa b" un", |. "zę
Przyjęcia codzień, oprócz świąt, od godz. GW12 kdloeśei

ul. Szopena 4 m. 19
dla studenta. 277,

Polecam
bardzo dobrą siužacą
do wszystkiego.
lejowa 17-a, m. 12.

272- 3

LGTTSRS :

į RÓŻNE R
 

 

INSTYTUT
KOSMETYCZNY

IKEDA
TATARSKA 10,

Absolwentki Kursów

Kewa w Paryżu. Wy-

konuje masaże, elek-

tryzacje i wszelkie

zabiegi, wchodzące w

zakres kosmetyki.

Ceny
dostępne.

 

Warszawska Szkoła
Tańców Art. Bal.

HANDY JABSÓWNY
a ma
s „talczy
Ка „modnie

„i elegan
tko—
tanio.

Przyjmu
je zapi-
sy na ko

mplety i lekcje indywidu
alne. Plastyka dla Pań
Mickiewicza 31—front

  
KTOBY WIEDZIAŁ

miejsce zamieszkania
Wandy Szempliń-
skiej, córki Bronisła-
wa i Marji, lat 30,

ostatnio zamieszkałej
w Warszawie poinior-
mować Konsystorz E-
wangelicko - Retor-
mowany, Wilno, Za-

|kowa 15, tel.

Ordynat. Szp. Sawicz
Choroby skórne,

weneryczne kobiece,
Wileńska 34, tel.18-66
Przyjmuje od 5—7 w.
 

DOKTÓR
ZYGMUNT

KUDREWICZ
„choroby weneryczne,
syfilis, skórne i mo-
czopiciowe. Ul. Zam-

19-60,
od 8—1 i 3—8.
 

DOKTÓR

k. KUŁUGLKU
Ordynat. Szp. Sawicz,
Skórne i weneryczne,
Ławalna 22, tel. 14-42

powrócił.
 

Ротогту
į bliźnim
 

INTELIGENTNA
staruszka b. nauczy-
cielka, zostaje bez
żadnych środków do
życia, niezdolna do
pracy, z powodu cho-
roby oczu, prosi O
najmniejszą
materjalną. Łaskawe
zgłoszenia przyjmie
Administracja „Dz.
Wileńskiego”, Dla b.
nauczycielki 5. S.

OSOBA
nie mająca
z krewnych,

znalazła się w tak
ciężkich warunkach,
że tylko doraźna po-
moc ze strony serc
szlachetnych może ją
uratować, Łask. ofia-
ry na ręce Szan. Ad-
ministratorki _ „Dzien.
Wil.“, która zna pro-
szącą o pomoc.

WDOWA
z trojgiem dzieci w
bardzo ciężkich was
runkach materjalnych,
uprasza 0  łaskawą
pomoc w kupnie pod-
ręczników szkolnych,
Łaskawe datki upra+
sza się składać w

starsza,

nikogo

 walna 11. Adm. „Dzien. Wil.*

"STANISŁAW. JAKITOWICZ,


