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Na froncie afrykańskim
Z POLA WALKI

ASMARA (Pat). Władze włoskie
w podbitej części prowincji Tigre
rozbroiły ludność abisyńską, pozo-
stawiając jej jednakże naboje kara-
binowe, kitóre są używane jako dro-
bne pieniądze obiegowe. . Zasłużo-
nym żołnierzom iormacyj tubylczych
z Erytrei i weteranom bitwy pod
Aduą wypłacono nagrody pieniężne.

ADDIS-ABEBA (Pat). Kolumna
włoska, kitóra dostała się na tery-
torjum abisyńskie w pobliżu Mussa-
Ali liczy 500 do 700 ludzi. Jest ona
odosobnieniem na pustyni i rzekomo
otoczona przez wojowników plemie-
nia Danakilów.

DŻIBUTI (Pat). Książę Izmail
Daud pasza, członek egipskiej rodzi-
ny królewskiej, przybył do Dżibuti
z 9 lekarzami i materjałem sanitar-
nym. Tegoż dnia cała misja wyru-
szyła do Addis-Abeby. Książę wie-
zie ze sobą materjał, pozwalający na
urządzenie szpitala o trzystu łóż-
kach,

PARYŻ (Pat). Na froncie połu-
dniowym wojska włoskie odniosły
sukcesy, zajmując Soillare i Daguer-|
re, dwa ważne pod względem strate-|
gicznym punikty. Albisyńczycy po-
nieśli duże straty podczas bombar-
dowania przez samoloty włoskie.
Oddziały abisyńskie cofają się wnie-
ładzie, pozostawiwszy na polu bitwy
2 armaty i liczne karabiny maszy-
nowe.

5 samolotów włoskich trafiły kil-
kakrotnie kule abisyńskie, lecz po-

 

mimo to lotnicy powrócili do swych
baz.

10 samolotów włoskich zbombar-
dowało ważną pozycję abisyńską
Dagherri, w pobliżu Callafo, na po-
łudnie od Webi Sebeli. Bombardo-
wano również Burdodi mad rzeką
Webi Sebeli, pomiędzy Musthuhil
i Dagherrei.

Z Adui donoszą, iż w zajętej czę-
ści prowincji Tigre odzyskało wol-
ność od 15.000—20.000 niewolników.
Stanowili oni 15—20 proc. ludności
Tigre.

STARANIA O WSTRZYMANIE
DZIAŁAŃ WOJENNYCH,

LONDYN (Pat). Reuter donosi:

W kołach urzędowych angielskich

mówią, że dziś zrana tytułem próby

pomiędzy Paryżem, a Rzymem wy-
mieniono  sugestje 0 możliwości
przerwania działań wojennych. Są-

dzą także, że lekka aluzja o możli-
wości zakończenia wojny została
zrobiona w czasie 45-minutowej roz-
mowy ambasadora Droummonda z
Mussolinim w ubiegły piątek, W
każdym razie te sugestje, jak pod-
krešlają tu, są dopiero w lazie po-
czątkowej i mają charakter nieurzę-
dowego badania gruntu. Próby te
nie mogą przybrać wyraźnego
kształtu przed upływem pewnego
czasu, gdyż wszystkie trzy strony
zainteresowane — kończy Reuter —
tj Włochy, Abisynja i Liga Naro-
dów muszą uzyskać satysłakcję.

 

Wyniki wyborów we Francji
PARYŻ. (Pat). Prasa zamieszcza

obszerne komentarze o wynikach
wczorajszych wyborów do Senatu.
Większość dzienników podkreśla
sukces osobisty Lavala i znaczenie
symboliczne podwójnego wyboru

premjera w dep. any i w dep.
Puy-de-Dome. „Petit Parisien“ uwa-,

perymentom. „Petit Parisien“ wska-
zuje, iż wyniki wyborów nie wniosły
żadnej poważniejszej zmiany. „Le
Jour“ jest zdania, iż nie zaszła po-
ważniejsza zmiana, do senatu wszedł
tyliko jeden komunista. „L'Oeuvre'*
twierdzi, że wyniki wyborów świad-
czą o nowej orjentacji politycznej na

STOSUNKI WŁOSKO - ANGIEL-
SKIE

LONDYN. (Pat). Dzienniki z za-
dowoleniem komentują odprężenie
w stosunkach włosko - angielskich.

„Times“ pisze: Obecnie mie war-
to już tracić czasu ma fantastyczne
podejrzenia, jakie powstały głównie
we Włoszech, iż W. Brytanja świa-
domie dąży do wojny.

„Daily Telegraph" wypowiada-

jąc podobne poglądy, dodaje w
związku z odpowiedzią Lavala na

Narodowcy w Berezie
8) Wilhelm Bartyzel z Żywca

(wywieziony 23,VIII).
9) Adam Przybyła z Wolsztyna

(wywieziony 9.1Х).
10) Alfons Wyczyński ze Staro-

gardu (wywieziony 9.IX).

„Warsz, Dzienn. Narod." pisze:
Wpiątelk, dnia 18 b, m. został

zwolniony z obozu izolacyjnego w
Berezie Kartuskiej dr. med. Jan Ma-
mak, prezes zarządu powiatowego
Stronnictwa Narodowego. Dr. Ma-
mak przebywał w miejscu odosobnie. 11) Karol Szyperski z Wysokiej,
nia przez 6 tygodni. |pow. wyrzyskiego (wywiez. 15.IX).

W, Berezie pozostaje jeszcze 16| 12) Wincenty Keyna z Białego-
członków Stronnictwa Narodowego, | stoku (wywieziony 20.IX).
PP.: 13) Stan. Kobyliński z Sokół,

1) Jan Roszkowski z Wys.-Mazow.|pow. Wys.-Mazow. (wywiez. 20.1X).
(wywieziony 18.VIII). › 14) Wład. Pacholczyk z Często-

2) Jan Pogorzelski z pow. Wy- |chowy (wywieziony 3.X).
soko-Mazow. (wywieziony 20.VIII). 15) Stanisław Bzura z Białego- ą

zapytania brytyjskie: MW głównych
zarysach odpowiedź ta jest zadawa-
lająca, ale istnieją pewne wątpliwo-
ści co do zastrzeżeń i warunków.

„Daily Herald" przypominając, iż
jutro sir Samuel Hoare ma wygłosić
przemówienie w parlamiencie, doma-
ga się, by przyczyniło się ono do
rozproszenia obaw.  

1

1
PARYŻ (Pat)  „Oenvfe* donosi, iż

kilkakrotne starania ministra Herriota, któ-

ry zwracał uwagę swych kolegów w rządzie

ma niebezpieczeństwo lig faszystowskich,
zostały uwieńczone ostatecznie powodze-

niem. _ Minister sprawiedliwości Berard

otrzymał polecenie opracowania dwóch de-
kretów, zawierających szereg poważnych
ograniczeń działalności lig i t. p. oragniza-
cyj, których akcja budziła ostatnioś niepo-
kój lewicy. Pierwszy z tych dekretów, we-

diug „Oeuvre“, dotyczy przedewszystkiem
kwestji zbiórek i mobilizacyj samochodo-

wych i samolotowych. Wszelkie tego ro-
dzaju manifestacje muszą być zawczasu
zgłoszone w terminie od 3 do 15 dni w me-

 

Zarządzenia władz francuskich
'. przeciw narodowcom,_, ...

ża, iż wybór Lavala w Puy-de-Dome lewo. Dowodzi to, iż agitacja Iaszy-|rostwie, na którego terenie ma się odbyć

miał charakter plebiscyftu,

„Echo de Paris" pisze: Uzyska-;
nie mandatu przez Lavala jest rów-

stowska nie cieszyła się powodze- | zebranie. Mer lub prefekt ma prawo od-
niem w całym kraju. „Le Populaire” mówić wydania pozwolenia na maniiestację
jest zadowolony z sukcesów socjali- (w razie, gdyby mogła ona zagrażać porząd-

noznaczne z aprobatą jegopolityki. stycznych. Komunistyczna „Huma-,kowi publicznemu. Władze mogą również

„Le Matin” stwierdza, iż wybor-|nite" pisze o zwycięstwie frontu lu- dokonywać rozwiązania organizacyj. Drugi

cy wypowiedzieli się przeciwko eks-
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dowego. |z dekretów zawierać ma nowe przepisy re-

DNANONTOWSKA А.
 

Kwestuje T-wo Pań Św. Wincentego ś Paulo.

ZAOGNIENIE SYTUACJI WEWNĘTRZNEJ
na Litwie

PARYZ (Pat). „Iniormation“ przedsta-

wia nastroje na Litwie po ogłoszeniu wy-

niku wyborów kłajpedzkich. Zwycięstwo
narodowych socjalistów wywołało praw-
dziwą panikę, która znalazła swój wyraz

również na giełdzie i w takcie wycolywa-

nia wkładów z banków. Naskutek tego

waluta litewska uległa poważnym wstrzą-

som.

Te wszystkie fakty — pisze dalej „In-
formation* — zdarzyły się właśnie w mo-
mencie, gdy gabinet przechodził poważne

przesilenie. Premjer Tubelis wkrótce ma

Wyjątkowa okazja taniego kupnal
od dn. 10 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu
otrzyma 10% specjalne rabatu przy
kupnie wszystkich artykułów w Składzie
Aptecznym, Perfum. i Kosmetycznym

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

Ceny niskie i stałe.
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podać się do dymisji, a o miejsce po nim
rozwija się zacięta walka pomiędzy grupą

cywilną a grupą pułkowników, której prze-

wodzi pik. Raksitis, bratanek prez. Smeto-
ny. Istnieją również spory osobiste. Naj-
więcej szans ma płk, Markis, b. gubernator

Kłajpedy. Jego osobistym wrogiem jest je-
dnak minister sprawiedliwości Silingas. Z

drugiej strony sztab generalny domaga się,

aby ze względu na powagę sytuacji i nie-

bezpieczeństwo z zewnątrz, ster władzy

przeszedł w ręce wojskowych. Wobec na-

prężonej sytuacji wewnętrznej i ustawicznie

powtarzających się zamieszek chłopskich,
prezydent Smetona będzie miał obecnie
trudne zadanie do spełnienia.

 

Rokowania gospo-
darcze z Niemcami.
WARSZAWA (Pat). W dniu dzi-

siejszym rozpoczęły się w Warsza-
wie rokowania gospodarcze z Niem-
cami, które uprzednio były prowa-
dzone przez pewien okres czasu w

Berlinie. Przewodniczącym delegacji
polskiej jest dyrektor departamentu
hańdlowego M. P. i H. p. Sokołow-
ski. Delegacja niemiecka, pozostają-

ca pod przewodnictwem radcy urzę-
du spraw zagr. w Berlinie p. Henne-
na, składa się z pp. Forikela, Schef-
folda i Scherera.

Następne posiedzenie odbędzie
się w dn. 22 bm.

i
й \

Polska cofa exequatur konsulom
czechosłowackim

Pan Prezydent R. P. cofnął de-

cyzją z dnia 18 b. m. exequatur kon-

sulowi Republiki Czechosłowackiej

w Poznaniu dr. Jaromirowi Doleża-

łowi i konsulowi Republiki Czecho-

po: w Krakowie dr. Art.

Maiznerowi.
 

OBOWIĄZKIEM CZŁONKA
STRONNICTWA NARODOWEGO

JEST PŁACIĆ SKŁADKI.

 

3) Józet Pogorzelski z pow. Wy-| stoku (wywieziony 4X).
soko-Mazow. (wywieziony 20.VIII). 16) Stefan Podczaski z Radomia

4) Witold Jasiński z Augustowaj(wywieziony 7.X).
(wywieziony 20.VIII). się dowiadujemy, jeden z

| 5) Mieczysław Jaroszewicz z Su-|izolowanych, p. Czesław Serwatko,
wałk (wywieziony 20.VIII). cierpi dotkliwie na ischias,

6) Witold Kaczyński z Tykocina Pp. Władysław Pacholczyk i
(wywieziony 20.VIII). Wilhelm Bartyzel przebywają już w

| (7) Czesław Serwatko z Bialego-| Berezie po rag drugi.
|stoku (wywieziony 22.VIII).
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BURZA NAD ANGLJĄ.
LONDYN. (Pat), Burza nad An-

ślją trwa w dalszym ciągu, Wiatr,
„_Jlktóry jest wyjątkowo śwałtowny

; Mi"| nad Szkocją porwał i odrzucił ńa
glamentacji o iabrykacji i handlu bronią.| znaczną odległość 13-letniego chłop-
Posiadanie broni palnej bez pozwolenia z0-| CA, który zabił się na miejscu.
staje surowo zakazane. | | Okręt angielski „Pendenis” roz-

„Oeuvre“ twierdzi, że dekretypowyż-| bił się u brzegów szwedzkich. Zało-

sze wejdą już pod obrady najbliższej rady ŚR Uratowano.,
ministrów, która odbędzie swe posiedzenie NĄ UNIWERSYTECIE KOWIEŃ-
we środę. Zarządzenia te posiadają rów- SKIM SPOKÓJ.
nież swe znaczenie ze względu na zbliża-

jący się kongres radykałów. Wzmocni on! BERLIN (Pat), Z Kowna donoszą,
niewątpliwie stanowisko inicjatora tych de- IZ Wuniwersytecie kowieńskim žy-

kretów, ministra Herriota. cie wróciło do normy z chwilą, gdy
jrząd zawiadomił o wycofaniu ze sta-
tutu uniwersyteckiego przepisu, na-

J d | BĘGZIESZ ZAróW|dającego min. oświaty prawo nomi-

e Z ryby —jak ryba jnacji proiesorów bez porozumienia

ASAULA T SBsR ii AOwł |PODA z senatem uniwersytetu,

Lot do Australji rozpoczęty
WARSZAWA (Pat) Dziś rano major gotowania. Samolot został jeszcze raz pod-

Karpiński rozpoczął wielki raid Warszawa|dany dokładnym oględzinom, Po rozgrzaniu
—Melbourne w Australji silnika, miejsca w otwartej kabinie zajął

Major Karpiński wystartował do łotu| major Karpiński, za nim mechanik Rogal-
dziś rano o godz. 6.32 z lotniska wojsko-| ski. Obydwaj lotnicy wzięli ze sobą spa-
wego na Okęciu. dochrony. Mimo znacznych zapasów ben-

Start odbył się pomyślnie, przy sprzy-|zyny (około 1000 litrów), przeznaczonych
jających warunkach atmosierycznych. Rów-| na zgórą 20 godzin lotu, aparat wzniósł się
nież na trasie panują pomyślne warunki| bardzo szybko, szybując na  południo-
dla lotu. wschód.

Jako pierwszy etap wielkiego raidu BUKARESZT (Pat, Mjr. Karpiński
przewidywany jest Stambuł, gdzie mjr, Kar-| przyleciał do Bukaresztu o godzinie 15.30

„piński spodziewa się jeszcze dziś wieczo-| według czasu šrodkowo-europejskiego. Po

rem wylądować. „lądowaniu podczas przetaczania maszyny

Majorowi Karpińskiemu towarzyszy me-; do hangaru pękła opona i kiszka, co wy*
chanik Rogalski. magać będzie zastąpienia przez nową opo-

Na lotnisku na Okęciu, mimo wczesnej nę. Po naprawieniu tego drobnego defektu,

godziny, zebrało się liczne grono dzienni-|mjr. Karpiński wystartuje we wtorek przed
karzy oraz przyjaciele lotnika. Między południem do dalszego lotu do Stambułu.

godz. 5.30 a 6.30 poczyniono ostatnie przy- V |

Awantury w poselstwie czechosłowackiem
w Berlinie

BERLIN (Pat). Dziś zrana wpo-, Nikt w poselstwie nie zna winowaj-
selstwie czechosłowackiem zaszedł ców tego zajścia, *

incydent. Trzej młodzi ludzie zjawili psn5577752755575555557x77505-57
się w poselstwie, chcąc widzieć się z
posłem. Odpowiedziano im, że poseł|S.A. MŁODZIEŻ WSZECHPOLSKA
jest nieobecny i wobec tego nie mo- U. S. B.

że KAR 3pod- zawiadamia
powiedzieli na wymyślaniami na| gwych :
Czechosłowację, zarzucając władzom ® rare. empatykców.

w piątek, 25. X. 35, o godz, 19

  

 

 

 czeskim, że gnębią miejsc!
Niemców. Następnie przybysze po- sę

| częli demolować urządzenie salonu i SALI ŚNIADECKICH
| wybili = tą ai gi diary : urządza
aresztowała i mówili oni a-
nia swych nazwisk, oświadczając ZEBRANIE INFORMACYJNE.
tylko, że są Niemcami, Obywakalkni | Referaty wygłoszą kol. kol.:
republiki czechosłowackiej. Posel-| $. Pacanowski, W. Świerzewski
stwo oczekuje na wyniki dochodze- i S. Łochtin.
nia w tej sprawie, zanim podejmie; Akademicy -narodowcy stawcie się
kroki z powodu tego incydentu.| licznie! 3



 

Odprężenie w rokowaniach

Jakie warunki postawi Mussolini?
Tigre na własność, mandat nad prowincjami

PARYŻ, 20.10 (PAT). Prasa w dal-
szym ciągu z zadowoleniem  stwier-
dza, że w sytuacji dyplomatycznej na-
stąpiło znaczne odprężenie. Skutki
tego uwidocznią się niewątpliwie już
w przyszłym tygodniu. Największe
znaczenie posiada fakt wstrzymania
zastosowania sankcyj względem
Włoch na okres 10 dni — co niewąt-
pliwie pozwoli premjerowi Lavalowi
kontynuować zabiegi medjacyjne, Nie-
mniej doniosłem wydarzeniem jest,
zdaniem dzienników, ogłoszenie ko-
munikatów angielskiego i włoskiego,
z których wynika jasno, że żadna ze
stron nie ma na widoku kroków wo-
jenno - zaczepnych. Znaczenie komu-
nikatu angielskiego uwidacznia się
szczególnie w zestawieniu z oświad-
czeniem Baldwina, który stwierdził,
że konflikt abisyński nie jest konilik-
tem włosko - angielskim, lecz kon-
fliktem Włoch z Ligą Narodów. Rząd
angielski nie podejmie na własną rę-
kę żadnej odrębnej akcji względem
Włoch.

Fakty te, zdaniem „Intransigeant",
w znacznej mierze ułatwiają prace
premiera Lavala, który na swoje do-
bro może zapisać, iż udało mu się za-
cieśnić współpracę francusko - angiel-
ską i jednocześnie utrzymać kontakt
Paryża z Rzymem, przy równoczes-

nem ścisłem przestrzeganiu zobowią-
zań paktu Ligi Narodów. W tych wa-
runkach dziennik liczy na to, że Mus-
solini pod naciskiem przyjacielskich
rad Lavala, przyśpieszy swoją odno-
wiedź na postawione mu pytania. Cho-
dzi w dalszym ciągu o sformułowanie
minimalnych roszczeń włoskich w

sprawach abisyńskich, Jak twierdzą,

Mussolini dał do poznania Lavalowi,

iż gotów jest wstrzymać kroki wojen-

ne w Abisynji pod warunkiem, że zo-
stanie Włochom przyznana prowincja
Tigre oraz, że uzyska on mandat nad

prowincjami podbitemi przez Abisy-

nię, a nadającemi się do kolonizacji

włoskiej, Ponadto Włosi pragnęliby

uzyskać możliwie  najdonioślejszy

wpływ na stosunki w rdzennejAbisy-

mji, która musiałaby być oddaną pod

mandat międzynarodowy pod egidą
Ligi Narodów.

Wszystkie te sprawy, jak przewidu-

je „Intransingeant“, będą przedmio-

tem rozmów dyplomatycznych nietył-

ko między kancelarjami, ale również

w Genewie, gdzie niewątpliwie min.

Eden w zapowiedzianem spotkaniu z į

sekretarzem Ligi Narodów Avenolem
rozważy problem abisyński, przeno-

sząc zagadnienie z terenu sankcyj na

teren przygotowania pokojowego roz-
strzyśnięcia sporu.

Trzy tezy w!otkie
PARYŻ, 20.10 (PAT). Agencja Ha-

vasa donosi z Rzymu: Optymizm wło-

ski, jaki ujawnił się naskutek wyda-

rzeń ostatnich trzech dni, nie wykra-

cza jednakże poza ramy tego, co mo-

żnaby nazwać „warunkowem zaufa-

niem ', Nie wydano żądnych dyspozy-

cyj, zmieniających dalsze przygoto-

wania do kampanji abisyńskiej, lub

przeciwstawienia się sankcjom, W ko-

łach politycznych Rzymu uważają, iż

odprężenie włosko - angielskie powin-

no pociąśnąć za soba odprężenie w

stosunkach pomiędzy Włochami a Li-
gą Narodów. Po pierwszem wrażeniu

ulgi, naskutek wyjaśnień brytyjskich,

zdano sobie prędko sprawę z tego,

że wprawdzie niebezpieczeństwo od-

osobnionej akcji brytyjskiej zostało u-

stnięte, ale w dalszym ciągu istnieje
iai iii iasi

Uroczystości
na Uniwarsytecie Poznańskim

POZNAŃ, 20.10, — W niedzielę odby-

ła się uroczystość inauguracji roku aka-

demickiego na uniwersytecie Poznańskim

połączona z odsłonięciem popiersia ś. p.

marszałka Piłsudskiego, doktora hono-

rowego tego uniwersytetu. W uroczysto-

ściach tych wzięli również udział przed-

stawiciele rządu z p. premjerem Ko-

;ściałkowskim na czele.  

niebezpieczeństwo akcji kolektywnej
Nawet zwykłe zalecenie Genewy wy-
starczyłoby, by spowodować akcję
brytyjską. Opinja publiczna nie jest
więc całkowicie uspokojona. Dlatego
też wojska odpływają w dalszym cią-
gu do wschodniej Afryki i czynione
są zarządzenia w przewidywaniu san-
kcyj.
Zdaniem kół włoskich wystarczy-

łoby, by Liga Narodów rozpatrzyła
zagadnienie włosko - abisyńskie w
nowym duchu, by rozproszyć ciągle
jeszcze ciężką atmosierę, panującą w
stosunkam pomiędzy Rzymem a Ge-
newą, Według tezy włoskiej: 1) Wło-
chy nie są napastnikiem, lecz oswo-
bodzicielem, 2) Abisynja nie może
być traktowana na tym samym pozio-
mie, co państwa cywilizowane, 3) je-
dność abisyńska jest sztuczna,.

Kto sieje burze?

RZYM, 20.10 (PAT). Virsśimio Gay-
da, omawiając na łamach „Voce
d'Italia“ komunikat, wydany po roz-
mowie Mussoliniego z ambasadorem
brytyjskim Drummondem, pisze, że
rozmowa ta przyczyniła się nieco do

polepszenia atmosfery, jednakże isto-
ta zagadnienia nie uległa zmianie ze

wzgledu na skoncentrowanie przez
Anglję wielkich sił morskich i po-

wietrznych na morzu Šrėdziemnem.
Przechodząc skolei do tych słów  

komunikatu, które głoszą, że zdaniem
„rządu angielskiego osoby, dopatrujące
się w polityce angielskiej własnych
interesów W. Brytanji, są albo źle po-
informowane, albo dążą do wywoła-
nia zamieszania, Gayda twierdzi, że
osób tych szukać należy przedewszy-
stkiem w Londynie, Gayda cytuje wy-
stąpienie „Daily Telegraphu' oraz
„Times'a”, które podkreślały koniecz-
ność walki z faszyzmem i jego wo-
dzem, wyraża opinję, że wystąpienia
tego rodzaju nie dadzą się pomieścić
w ramach paktu Ligi Narodów. Dalej
Gayda powołuje się na londyńskie
korespondencje paryskiego „Temps“
oraz na głosy prasy szwajcarskiej, so-
wieckiej i niemieckiej, które mówiły
o imperjalnych interesach W. Brytanii.
Istnieje tedy kierunek myślowy, re-
prezentowany zarówno w Londynie,
jak i w Europie, na który należało
zwrócić uwagę i który trzeba było
traktować łącznie ze stanowiskiem
Angi, zaieętem w Genewie oraz łącz-
nie z wielkiemi zbrojeniami Anglji na
morzu Śródziemnem. Oficialne wyja-
śnienia, tyczące się charakteru i za-
kresu armii brytyjskiej nie wyjaśniają
jednak całkowicie sprawy, ani też
przyszłeśo roz"voju sytuacji. Pvtanie.
jak daleko zamierza się posunać rząd
brytyjski w sankcjach i iak daleko za-
mierza pociąćnąć /Ligę Narodów, Do-
zostaje wciąż jeszcze bez wyraźnej
odpowiedzi.

 

Zamach na Paryż? |
Panika wśród francuskich socjalistów

PARYŻ, 20.10 (PAT.). Socjalistycz-

ny „Populaire“ ogłasza dziś, jako
wielką sensację, opracowany rzekomo
przez „Croix de Feu" plan ataku na
robotnicze przedmieścia paryskie, ce-
lemutorowania sobie drogi do marszu
i zajęcia stolicy. Ataku tego mają do-
konać miejscowe oddziały Croix de
Feu przy pomocy sprowadzónych od-
działów z Normandji, Szampanii i cen-

trum kraju. Z chwilą gdy po opanowa-

niu przedmieść Paryża oddziały Croix

de Feu wkroczą do stolicy, poszczegól-
ne miasta prowincjonalne zostaną za-
jęte przez miejscowe oddziały. Dzien-
nik socjalistyczny zapewnia, że doku-
ment ogłoszony, jest autentyczny i do-
maga się natychmiastowego areszto-
wania kierownictwa Croix de Feu.
Prawicowy „Journal des Debats" w

artykule poświęconym tej sprawie wy-
śmiewa niepokój socjalistycznego
(dziennika i ironizuje na temat ogłoszo-
nych rewelsey: ю

Interwencja Komisarza Generalnego R.P.

GDAŃSK, 20.10 (PAT). Celem

dalszego usunięcia trudności w pol-

sko - gdaūskim obrocie handlowym

towarami nie objętemi gdańską regla-

mentacją rynkową, jak jabłka, grusz-

ki, śliwki i t. p., odbyły się rozmowy

polsko - śdańskie, w wyniku których

władze gdańskie przyrzekły podwyż-

szenie przydziału złotych polskich,

przeznaczonych na zamianę na gulde-

ny, uzyskane przez handlarzy pomor-

skich na targach w Gdańsku.

Na skutek ponownej interwencji ko-

misarza generalnego R. P. w Gdańsku,

w sprawie usuwania polskich handla-

rzy drobiu i jaj ze stoisk na tygodnio-

wych targach w Gdańsku, władze w.

m. wydały zarządzenia, mające na ce-

lu przywrócenie dotychczasowego sta-
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List Mussoliniego

do Lavala

PARYŻ, 20.10 (PAT). „L'Oeuvre“

donosi, že ambasador wloski w Pary-

żu, Cerruti, podczas swej ostatniej

konferencji z Lavalem wręczył pre-

mjerowi francuskiemu prywatny list

Mussoliniego. W liście tym szef rządu

włoskieśo miał oświadczyć, że mie

nadszedł jeszcze moment rozpoczęcia

rokowań celem zażeśnania „zatargu.

Angielska opinja publiczna jest R

wzburzona, aby rokowania te miai

szanse powodzenia. Wkońcu Mussoli-

ni oświadcza, że liczy nawspółpracę

Francji w przyszłości.

0 bezpieczeństwo Belgii
Uchwały partji liberalnej

BRUKSELA, 20.10 (PAT.). Naczel-

na rada partji liberalnej jednomyślnie

uchwaliła rezolucję, w której podkze-

śla konieczność wzmocnienia  organi-

zacji obrony i zapewnieniabezpieczeń-

stwa Belgji, Rada naczelna partii libe-

ralnej wypowiada się za polityką Lo-

carna, popierając ideę paktów nie-

zwłocznej wzajemziej pomocy w razie -

napaści, W szczególności rezolucja po-

piera pakty wzajemnej pomocy lotni-

czej.
Wypowiadając się energicznie za

kontynuowaniem a zgodne; z

paktem Ligi Narodów, uchwała rady

naczelnej wypowiada pośląd, iż Bel-

gja powinna dążyć do realizacji ogól-

nej xonwencji ograniczenia zbrojeń, o-

raz międzynarodowej końwencji ogra-

niczenia produkcji i handlu bronią,

nu rzeczy, W ten sposób zlikwidowa-
ne zostały dalsze kwestje ciążące na'
codziganych stosunkach polsko-gdań-
skich. X

 

 

Włosi zwyciężą!
przepowiada marszałek d'Esperay

PARYŻ, 20.10 (PAT.). Wczoraj od-

była się wieczorem dyskusja z udzia-

łem wybiłnych przedstawicieli lewicy
i prawicy na temat zatargu włosko-a-
bisyńskiego i stanowiska Francji.

Przewodniczył marszałek Franchet
d'Esperay, który swego czasu bawił w
Abisynji jako delegat Francji w czasie
koronacji negusa. W. przemówieniu
inauguracyjnem marszałek
wał objektywnie warunki wojny i mo-

wierzy w ostateczne zwycięstwo Wło-

zanalizo- |

chów, które musi być wynikiem operae
cyj wojskowych na wielką skalę.

Przedstawiciele prawicy z redakto*
rem „Echo de Paris“ Kerilisem wypo-
wiedzieli się za całkowitą neutralno-
ścią. W odpowiedzi na tezę przedsta-
wic! >li lewicy, iż Francja winna stanąć
bez zastrzeżeń w obronie paktu Ligi
Narodów, przedstawiciele prawicy о-
świadczyli: pakty są poto, aby utrwa-

„lać pokój, a nie wciągać nas w wojnę,

żliwości obu stron, zapowiadając, iż | sprzeczną z naszemi interesami,

Burza na morzu
Okręty wzywają pomocy

LONDYN, 20.10 (PAT.). Na morzu

północnem i w kanale La Manche sza-

leje od dwóch dni burza. Dzisiaj wie-

czorem już zanotowano 3 wypadki

śmierci. Wiele osób jest rannych.

Znajdujący się w odległości 900 klm.

od brzegów irlandzkich parowiec an-

gielski „Verdulia“ rozesłał sygnały
wzywające pomocy, zawiadamiając iż

okręt tonie, a załoga spuszcza łodzie

ratunkowe. Parowiec finlandzki „Es-

bo' został rzucony na skały przy brze-
gach Cumberlandu. Załogę uratowano.
„Parowiec norweski „Ingar' znajduje
się w trudnej sytuacji i woła o pomoc.
„Okręt „Highland'' ma uszkodzoną śru-
bę i nie może o własnych siłach po-
wrócić do najbliższego angielskiego

portu. Wysłano mu na pomoc z Cor-

   

„mer holowniki, Komunikacja lotniczą
pomiędzy Anglją a Kontynentem ule-
gta calkowitej. przerwie. Wicher w
Jicznych miejscowošciach przerwat ko-

| munikację telefoniczną i telegraficzną,
Najbardziej pod tym względem ucier-
piała Szkocja. —. 5
BERLIN, 20.10 (PAT.). W nocy z

soboty na niedzielę szalał niezwykle
silny orkan na morzu Północnem. Z
„Hamburga donoszą, że 4 statki z portu

; hamburskiego zostały bardzo poważ-
nie uszkodzone i z trudem zdołano je
przyholować do portu. W. pobliżu
Hamburga osiadł na mieliźnie francu-
ski statek „Atrar'. Parowcowi przy-
był z pomocą statek niemiecki, jednak-
że załoga „Atrar” nie chciała opuścić
statku.

Otwar:i2 parlamentu Jugosławii
„Zwycięstwo opozycji

BELGRĄD,20.10 (ATE.). Dziś od- |

było się pierwsze konstytucyjne posie-

dzenie Skupczyny. „Przewodniczącym

parlamentu został obrany kandydat

zjednoczonej opozycji, dotychczasowy

przewodniczący Ciric. Uzyskał on 171

głosów. Na kandydata bloku rządowe-

$o: Komnenowicza padło 136 głosów.

Opozycja powitała wynik wyborów

burzliwemi oklaskami. Po ogłoszeniu

wyniku wyborów posiedzenie. zostało

przerwane. W kołach rządowych pod-

kreślają, że rezultat wyborów na prze-

wodniczącego Skupczyny nie wpłynie

na losy rządu, który nie ma- zamiaru

ustępować. Rada ministrów jest, na

podstawie konstytucji, odpowiedzialna

tylko przed monarchą, ministrowie nie

mogą być obalani przez parlament.

„Zresztą obecna Izba nie reprezentuje

istotnej woli ludności, W rzeczywisto-

ści większość kraju popiera politykę o-

becnego rządu. W chwili obecnej nie

jest rozważana możliwość rozwiązania

parlamentu. Rząd zdecyduje się na ten  

krok tylko w tym wypadku, gdy
współpraca z obecną Izbą okaże. się
niemożliwa.
—i—

Żyd z Polski aresztowany
w Gdańsku

GDAŃSK, 20.10 (PAT). W redakcji
żydowskiego dziennika „Danziger Echo”
zjawili się wczóraj wywiadowcy , gdań-
skiej policji politycznej, którzy dokonali
konfiskaty dzisiejszego wydania „Dan-
ziger Echo“ i aresztowali redaktora od-
powiedzialnego tego pisma, obywatela
polskiego, Pawła Bermana. Powodem
aresztowania i konfiskaty miało być za-
mieszczenie w „Danziger Echo" pewnego
bliżej nieokreślonego artykułu.| :

W związku powyższem zajęciem, ko-
.misarz generalny R. P. interwenjował w
senacie, żądając zwolnienia z --aresztu

|, Bermana.

 

"Wybory do senatu we Francji
Atak na Lawala

PARYŻ, 20.10 (PAT.).Po odpręże-
niu, jakie nastąpiło w sytuacji między-

narodowej, opinja francuska najwięk-

szą uwagę skupiła dzisiaj na częścio-

wych wyborach do senatu. Terenem

symbolicznej niejako walki dwuch o-

bozów, t. j. unji narodowej i frontu lu-

<łowego, stał się departament Sekwa-

ny, w którym na czele listy unji figu-

rowało nazwisko premjera Lavala,

podczas gdy na liście frontu ludowego

znalazły się nazwiska wybitnych rady-

kałów, socjalistów 1 komunistów.

Front ludowy rozwinął niezwykle о-

żywioną działalność, wymierzoną

przeciwko wyborowi premjeraLavala,

który zresztą licząc się ze wszystkiemi

ewentualnościami wystawił swoją

kandydaturę nietylko w dep. Sekwa-
ny, ale również w dep. Ppy-de-dome.

Socjalistyczny „Populaire” w na-

pastliwym artykule przepowiadał klę-

skę Lavala.
Z niemniejszym atakiem wystąpili

również komuniści w „Humanitę”, —

zarzucając m. in. premjerowi tolero-

wanie skandalów finansowych w okre-

sie jego urzędowania w r. 1931, Wszy-

śtkie ugrupowania, skupione we fron-

cie ludowym zgodnie ponadto krytyko-

wałypolitykę dekretową i zagraniczną

obecnego rządu. ; :

Prasa prawicowa i informacyjna

dyskontowała natomiast na rzecz
premjera Lavala jego ostatnie posu-

"nięcia na terenie międzynarodowym,

wykazując żć mandat, zdobyty przez

premjera Lavala w dwuch .departa-
mentach będzie wzmocnieniem jego
stanowiska nietylko jako szefa rządu,

ale również jako medjatora pomiędzy

"Włochami i Anglją, oraz w konflikcie afrykańskim.

W takiej atmosferze politycznej roz-

poczęły się dzisiaj o godz. 8 rano wy-
„bory w 32 departamentach Francji,

Rezultaty z departamentów Paryża

były już znane w południe.Głosowało

1.246 wybórców na 1.156, mających

„prawo głosu. Największą liczbę glo-

sów otrzymał ponownie ubiegający się

o mandat senator radykalny Mounie
*(801 głosów), następnie republikanin-
socjalista Fleurot (730), socjalista Se-

lier (727), b. premjer radykał Steeg

,(696), premjer Laval uzyskał 647 gło-

sów, śdy absolutna większość nie-
zbędna do wyboru w pierwszem głoso-
waniu wynosiła 624 głosy.

Znacznie wiekszy sukces osiągnął
Laval w dep. Puy-de-Dome, gdzie na
1121 głosujących uzyskał 708 głosów i
został wybrany na czołowem miejscu
w pierwszem głosowaniu,

Naogół w pierwszem głosowaniu
wybrano dwukrotnie premjera Lavala
(niezależny), 13 republikanów, 8 repu-
blikanów lewicy, 2 republikanów ra-
dykalnych, 8 radykałów i republikani-
na - socjalistę, 1 socjalistę Francji
(neo-socjalistę), 4 socjalistów S.F.I O.
i 1 komunistę niezależnego. Ogółem
wybrano w pierwszem głosowaniu 40
senatorów. Poddano balotažowi 67
mandatów.

Zwraca uwagę fakt, że w pierw-

szem głosowaniu nie został , wybrany
przewodniczący senatu'- Jeanneney,
który dopiero niezbędną większość o-
siąśnął przy głosowaniu balotażowem
i został wybranyz departamentu Hau-
te-Sadne, W pierwszem głosowaniu po
nieśli rówńież porażkę2radykali a   mianówićie b, minister sprawiedliwo*

*ści'w'gabinecie Deladier p, Penancier.

Przesun'ęcie na lewo
PARYŻ, 20.10 (PAT). Dzisiejsze

wybory do senatu niewiele. zmienią
jego skład polityczny, jakkolwiek wi-
doczne jest lekkie przesunięcie na le-
wo. Można to było zresztą przewi*
dywać po ostatnich wyborach do rad
miejskich. Ten zwrot na lewo dał się
szczególnie zauważyć w dep, Sekwa-
ny, gdzie front ludowy otrzymał 8
mandatów na 10 miejsc. poraz pierw*
szy komunista wejdzie w skład sena-
tu, Mianowicie b. deputowany Cachin,
który został wybrany w okręgu Se= ,
kwany w drugiem głosowaniu, Nie u-
zyskał za to mandatu komunista de-
putowańy Clamamus, którego żdy-
stansował w  drugiem głosowaniu
większością kilku głosów dep. Fian-
cette, Znamienne jest zwycięstwo so
cjalistów S. F. 1. O., którzy powięk=
szyli swój stan posiadania o 4 manda*
ty, kosztem radykałów.  Radykalį
stracili łącznie 8 mandatów. `

Ostateczne rezultaty dzisiejszych
wyborów przedstawiają się następu*
jąco: :

Niezależni zdobyli 2 mandaty, w
tem jeden nowy. Konserwatyści zdo<
byli 1 mandat, tracąc — 1.Republi-
kanie zdobyli 26 mandatów, zysku-
jąc — -1. - Republikanie lewicy. uzy*
skali 17 mandatów, zyskując 1. Repu-
blikanie - radykali i radykali niezależ-
ni utrzymali swe 5 mandtów. Radv-
kali 1 radykali socjaliści uzyskał; 38,
tracąc 8. Republikanie - socjaliści i
socjaliści niezależni uzyskali2man=
'daty, tracąc — 1. Socjaliści Francji о-
trzymali 4 mandaty, zyskując t. So*
cjaliścj SFIO zdobyli. 10 mandatów+
zyskując 4. Komuniści uzyskali 1 mane

«dat, Juppiści — 1. mandat.



RZĄD
i SPOŁECZEŃSTWO
Przedstawiciele nowego rządu za-

powiadają „współpracę" ze „spole-
czeństwem” i apelują do polskiego o-
gółu, by im zaufał, Wobec tego wy-
pada zastanowić się nad tem, jaki ma

sens hasło „współpracy”? Treści te-
go hasła nie wyczerpuje wcale infor-
mowanie „społeczeństwa” o celach
i drogach polityki rządowej; zawie-

rać się w niem powinno także wy-

znaczenie odpowiedn ego pola dla ak-
tywności „społeczeństwa i jego or-

ganów, oraz zgodność ideologji i poli-

tyki rządu z ideologją i politycznemi
poglądami narodu polskiego, będące-
go gospodarzem w państwie.

Zajmiemy się innym razem temi za-
sadami myśli politycznej polskiej,
które winny znaleźć wyraz nietylko
w deklaracjach, lecz i w czynnej poli-
tyce rządu. Temat to obszerny, o-

mawiany zresztą stale w naszem piś-

mie. Dziś pragniemy wskazać na to
minimum zakresu aktywności „społe-

czeństwa”, bez którego nie może być

mowy o fakcie „współpracy”.
Na pierwszem miejscu, jako zaga-

dnienie najprostsze i najważniejsze,

stawiamy aktywność  „społeczeń-

stwa” w instytucjach i organizacjach
społecznych. Polityka dotychczaso-
„wa rządów sanacyjnych polegała na
"usuwaniu czynników społecznych ze
wszystkich organizacyj podobnych i
zastąpieniu ich czynnikami całkowicie

zależnemi od organów administracyj-
nych. Możnaby wyliczyć cały szereś

przykładów, począwszy od związ-
ków gospodarczych, a skończywszy
ma stowarzyszeniach kulturalnych i

„oświatowych. Zniszczono "v ten spo-
sób nietylko aktywność, lecz i inicja-

tywę społeczną. Ze stowarzyszeń nie-

zależnych, organizujących akcję spo-
łeczną, zrobiono komórki najniższe
administracji, w których rolę decydu-

jącą odgrywa biurokracja.

Na drugiem miejscu stawiamy ak-
tywność społeczną w ciałach samo-

rządowych (samorząd  terytorjalny,
gospodarczy, uniwersytecki i t. p.).
Społeczeństwo polskie jest całkowi-

cie uzdolnione do zawiadywania
swemi sprawami w radach miejskich
czy gminnych, w związkach zawodo-

wych i w wyższem szkolnictwie, Od-

sunięcie go od tych czynności nietylko
obarcza nadmiernie organy admini-
stracji państwowej, lecz prowadzi do

zburzenia całego tego dorobku mate-
zjalnego i moralnego, jaki naród polski

zdołał nagromadzić w najcięższej do-

bie swego istnienia — w okresie nie-

woli Jest tedy rzeczą konieczną od-
danie  instytucyj samorządowych

wszelkiego rodzaju w ręce „społe-

czeństwa",

Na trzeciem miejscu stawiamy u-
dział narodu w polityce i ciałach po-

litycznych, Nie jesteśmy wyznawca-
mi zasad integralnej demokracji i li-
beralizmu typu  wyrobionego w

XIX-ym wieku. Nie możemy tedy u-
znać (podobnie, jak to robią stron-
nictwa zwane lewicowemi), że wy-
starczy przywrócić w Polsce rządy

parlamentarne i czteroprzymiotniko-
we prawo wyborcze, by wszystko zo-

stało uzdrowione i wyrównane; nie
tęsknimy też wcale do „wolności” po-

litycznej pierwszych lat po odbudo-

wie państwa polskiego. Jeśli wszakże

„spoleczefūstwo“ ma  „współpraco-

wać” z rządem, to musi mieć możność

posiadania swych przedstawicieli w

ciałach politycznych; organizacja zaś

tych ciał musi być taka, by w niej mo-

gli zasiadać przedstawiciele prawdzi-

wi „społeczeństwa” i by mogli przez

nie wywierać wpływ na bieg polityki

narodowej, Dzisiejsza ordynacja wy-

borcza i dzisiejsza konstytucja za-

mykają „spoleczeūstwu“ drogę do

„współpracy” z rządem.

Z wywodów powyższych. wynika,

że ażeby hasło „współpracy” nabrało

sensu i treści, to powinno być urze-

czywistnione co następuje: 1) musi

istnieć zgodność ideologji i polityki w

rządzie i w „społeczeństwie”, 2) musi

nastąpić zwolnienie wszystkich związ-  

Szary;
W Łodzi zaczął wychodzić pod re-

dakcją Stan. Lauterbacha dwatygód-
nik p. t. „Polityka Gospodarcza” i w
pierwszym numerze znajdujemy arty-
kuł „Kurs na zdolnego człowieka',
napisany przez p. Al. Heimana - Ja-
reckiego, zajmujący się hasłem: „fron-
tem do małego człowieka”, które po
chwilowej modzie w dzisiejszych ste-
fach miarodajnych jakoś ucichło, a na-
wiasem mówiąc, w nowej ordynacji
wyborczej całkiem zostało spostpo-
nowane, Autor wspomnianego artyku-
łu stawia tezę, że: „jedynem słusznem
nastawieniem polityki gospodarczej
powinno być: frontem do sprawnego
gospodarza, do zdolnego człowieka,
Nie to jest istotne, czy mały, czy du-
ży, czy szary, czy barwny, ale czy
twórczy”. Genezę zwrotu ku „małe-
mu'' człowiekowi wyjaśnia w ten spo-
sób: „Początkowo  indentyfikowano
przemysł z wielkim przemysłem. W о-
kresie pomyślności gospodarczej, śdy
wielki przemysł był na koniu, pojęcie
to jakoś się ostawało. Potem — po
krótkotrwałym zresztą okresie po-
myślności przyszła dekonjunktura, O-
kazało się, że małe i średnie jednostki
gospodarcze naogół lepiej znoszą kry-
zys niż wielkie, że lepiej od nich po-

trafią się do niego przystosować, że
w sposób wydatniejszy alimentują
skarb podatkami i — co rzecz nader
ważna — że nie stają się ciężarem
funduszu publicznego, ani ciężarem
społeczeństwa poprzez kartelizację,
t j. poprzez wyciskanie ze społeczeń-
stwa dochodu metodą najszkodliwsza:
metodą zmniejszania produkcji. Od-
wrócono się więc od wielkich jedno-
stek gospodarczych do małego, sza-
rego człowieka”, MS;
Tak ujęta geneza zwrotu ku dro-

bnemu wytwórstwu, oparta wyłącznie
na kryterjum większej sprawności $o-

spodarczej w dobie kryzysu, nie odpo-
wiada jednak charakterowi ruchu,

rozwijającego się dziś wszędzie i któ-

rego na tem miejscu jesteśmy obroń-

cami. Ruch ten za podstawę wziął

nie większą gospodarczą sprawność

małych warsztatów, przeciwnie, mu-

siał dopiero przekonywać, że mała

pracownia niekoniecznie musi być

mniej sprawna, niż wielka, bo to u-

chodziło, a często jeszcze i dziś ucho-

dzi za dogmat ekonomiczny, — lecz

szkodliwe społeczne skutki, jakie

sprowadza wielki przemysł. Skutki te

były już dawno przed kryzysem wi-

-—

czy kolorowy?
doczne i dawno też przed nim
wstała reakcja. Kryzys dał jej tylko
większą wymowę i wywołał o
zrozumienie w społeczeństwie,

Lista oskarżeń przeciwko wielkie-
mu przemysłowi jest długa, zasadni-
czą w niej nutą jest jednak to, że ten
rodzaj produkcji odbiera człowiekowi
samodzielność pojętą jak najszerzej.
A więc doprowadzony do możliwie
EŃ granic podział pracy

przy wykonywaniu procesów produk-
cyjnych czyni z człowieka automat,
wypełniający bezmyślnie kilka staran-
nie wymierzonych ruchów (słynny
„tresowany goryl" Forda). Praca po-
zbawiona zostaje w ten sposób  ele-
mentów twórczych, staje się psychicz-
nie nie do zniesienia, prawdziwie :0-
głupiającą katorgą. Oprócz a zło-
wrogiego wpływu na psyche ludzką,
ma to liczne ujemne skutki natury
czysto gospodarczej „jak sprowadzenie
kwalifikacji robotnika wyłącznie tyl-
ko do jego sprawności fizycznej, skut-
kiem czego cenione są tylko siły mło-
de, gdyż takie czynniki jak doświad-
czenie, wprawa, umiejętność, przesta-
ły wchodzić wogóle w śrę. W „racjo-
nalnie'* urządzonych fabrykach ame-
rykańskich robotnik mający ponad 40
lat nie znajduje zajęcia. Co ma się ro-
bić z ludźmi w tym wieku? Na eme-
ryturę dla nich nie wystarczy.

Wielki przemysł stopniowo prze-
kształca i w wielu krajach prze-
kształcił już prawie całkowicie struk-
turę społeczeństw. Stworzył wielkie
masv ludzi nie posiadających nic o-
prócz swej pracy na sprzedaż, zależ-
nych od każdego zawahania się kon-
junktury, żyjących stale pod grozą nę-
dzy i z perspektywą wegetowania na
koszt publiczny ze wsparć, Reakcja
przeciwko temu w postaci rozmaitych
ruchów socjalistycznch zaczęła się
bardzo dawno, lecz dziwnym  sposo-

* bem pogubiła po drodze swe cele, po-
godziła się z metodami wiekiego prze-
mysłu, uznała je za szczyt postępu, a
w iedynem państwie socjalistycznem,
w Rosji sowieckiej, wzięła je za swo-
je, podstawiając jedynie zamiast pry-
watnego kapitalisty, urzędnika pań-
stwowego, W ten sposób ujarzmienie

masstało się jeszcze kompletniejsze,
zamiana społeczeństwa na stado, po-
ganiane nietylko grożbą nędzy, ale i
wyso Sołowieckich jeszcze doskonal-
sza.

Dziś sprawy te są widoczne i jasne  

dla każdego i dlatego zwrot od wicl-
kiego przemysłu i gospodarki wielko-
kapitalistycznej tak nabrał na sile. Po-
przednio mechanizacja pracy wywoły-
wała sprzeciw jedynie ludzi mających
zdolność dostrzegania skutków na
bardzo dal ki dystans, lub też este-
tów, jak Ruskin i in., wważanych przez
t. zw. ludzi praktycznych za piękno-
duchów, którvch przyjemnie jest cza-
sem poczytać, ale kierować się ich
zdaniem w życiu nie należy. Dziś wi-
dzimy, że ta estetyka nie jest tak od
życia daleka i oderwana, jakby to się
nanozór zdawać mogło.
Svstem gosnodarczy, w jakim żyje-

my nie iest jakiemś niezwalczonem
fatum, narzucanem ludzkości przez
tajemnicze potęgi. Jest dziełem rąk i
mózsów ludzkich i może być zmienia-
ny tak, aby odpowiadał lepiej poglą-
d«m na sprawiedliwość społeczną, na
wartość jednostki i jej rolę jako człon-
ka snołeczeństwa, na konieczność za-
pewnienia każdemu możliwie dostęp-
nych dróg wszechstronnego rozwoju.
System, jaki się od półtora wieku w
świecie cywilizowanym utrwalał, nie
odpowiada dzisiejszym naszym wy-
maganiom w tych wszystkich dziedzi-
nach i dlatego szukamy innego. Zwra-
camy się zupełnie naturalną drog» do
drobnego wytwórstwa, kiedy wielkie
zawiodło, a czynimy to tem śmielej,
że mamy z jednej strony doświadcze-
nia w przeszłości, bo przecież nie od
Ferda zaczynaliśmy kiedyś, z drugiej
zaś postąpiliśmy tak dalece w  ro-
zmaitych gałęziach techniki, że kon-
centracja produkcji staje się,- nawet
biorąc tylko z punktu widzenia racjo-
nalności, kosztownem przvzwyczaje-

niem raczej, niż ekonomiczną wska-
zówką.
Autor artykułu w „Polityce Go-

spodarczej" wyliczył dobre strony, ja-
kierhi przedsiębiorstwa średnie i dro-
bne wyróżniają się w dzisiejszych tru-
dnych warunkach od wielkich, Wzślę-
dy te nie są dla piszącego te słowa
zasadnicze, stanowią jednak dowód
tego, że dążąc z powodów ideowych
do oparcia gospodarstwa narodowe-
$o na drobnym warsztącie, nie ugania-
my się za utopią, lecz stoimy na sta-
łym gruncie rzeczywistości. Trzeba
więc popierać szarego człowieka, wła-
śnie żeby uczynić go, a z nim razem
całe społeczeństwo, bardziej koloro-
wem
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`О MORALNĄ STRONĘ ZATARGU
Z kilku stron zwrócono się do nas z

polemiką, dotyczącą stanowiska, jakie
zajęliśmy w sprawie konfliktu włosko-

abisyńskiego.

Autorzy listów, wychodząc z założeń

etyki katolickiej, wypowiadają pogląd,

że włoski najazd na Abisynję, dyktowa-

ny egoistycznemi interesami i niczem nie

sprowokowany, jest niemoralny. /

„W/ obronie swej tezy, może i słusznej

ze względów praktycznych — pisze je-

den z naszych korespondentów, stojący

w obronie poglądów „szarego człowieka”

— Szanowny Autor obrał niewłaściwą

drogę do serca i umysłu szarego czło-

wieka. Należało przemówić mową zwy-
czajną:Włosi popełnili czyn karygodny,—

otrzyma'ą zań karę z zawieszeniem do

końca świata. Klęska Włochów będzie

jednak zwycięstwem masonów (t. j. Ży-

dów), Niemców i innych wrogów Polski,

ich zaś zwycięstwo wzmocni pozycje na-

sze w walce z tymi wrogami. Szary czło-

wiek po takiem wyjaśnieniu nie zmieni

swego sądu, ale dla dobra Polski po-

wstrzyma się od jego głośnego wypowia-

dania”.

Drugi z naszych polemistów wypowia-

da zdanie, że precedensy zaborczości

angielskiej w Afryce, Indjach czy gdzie
indziej, albo zaborczości japońskiej, nie

mośą być podstawą do rozgrzeszania

Włoch, gdyż państwo katolickie powinno
się powodować innemi zasadami, niż

państwo protestanckie, lub pogańskie.

Argumenty powyższe wypływają nie-

wątpliwie z instynktu, dość silnie w wie-

łu duszach polskich zakorzenionego.

Warto jest więc poświęcić nieco wysił-

ku na ich odparowanie,
Zaczni'my od względów natury prak-

tycznej.
Jako dziennik polityczny, nie jesteśmy

powołani do wygłaszania abstrakcyj-

nych sądów. ale do za'mowania stanowi-

ska politycznego. Przed trybunałem Bo-

żym staną kiedyś i Włosi, którzy zaata-

kowali Abisynię i pośrednio tarśnęli się

na potęgę angielską, — staną też i An-
glicy, którzy pracują nad tem, by cios
włoski odparować, choćby topiąc świat

w ogniu nowej wojny.
Niestety — żadnej doczesnei instan-

cji, któraby mogła winy narodów oce-

niać, karać za nie i na przyszłość ich po-
pełnianiu zapobiegać, w świecie niema.

To też jeśli o winach jednostek można

mówić nietylko ze stanowiska moralne-
go, ale i ze stanowiska prawnego, bo
istnieje sąd i policja,, które na straży wy-
konywania prawa stoją, — to o czynach
narodów ci, których zadaniem est zaj-
mowanie się przejawami życia politycz-
nego, nie są w stanie nic powiedzieć po-
za oceną czysto polityczną.
Przypuśćmy na chwile, że Włochy, ata-

kuiac Abisyntę, popełniły zbrodnię. Ale

gdybyśmy to stwierdzili, to nie miałoby
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kėw i instytucyj spolecznych od su-

premacji administracji, 3) wszelkie

ciała samorządowe muszą się stać

wyrazem i terenem pracy sił

społecznych; czyli, że muszą

być skasowane wszystkie  komi-

sarskie zarządy miejskie, muszą być

rozwiązane wszystkie organy, pocho-

dzące z wyborów i przeprowadzone

nowe wybory bez nacisku ze strony

administracji, 4) musi być zmieniona

ord”nacja wyborcza i zarządzone no-

we wybory, tak, by „społe-zeństwo”

mogło posiadać swych przedstawicieli

w ciałach politycznych; zakres praw

tych ciał musi. ulec gruntownej zmia-

nie,

Zastrzegamy się — nie stawiamy
żadnych żądań, ani też nie fo"mułuje-

my postulatów politycznych, Wskazu-
jemy jedynie na to, co logiczne ro-

zumowanie wskazuje jako sens i

treść hasła „współpracy” rządu ze
„społeczeństwiem”, Głoszenie samego

hasła i staranniejsze informowanie o-

gółu o celach i drogach polityki rzą-
dowej jest li tylko drobną cząstką te-

go, co prowadzi do aktywnego udzia-

łu „społeczeństwa w życiu narodu i
państwa.

Jest jasne, że danie jstotnej treści

hasłu „współpracy musiałoby dopro-
wadzić do likwidacji obecnego po-

rządku rzeczy. |  

to tego znaczenia, co wyrok sądu w spra-

wie o przestępstwo karne jednostki, ani

co przemówienie prokuratora w tejże

sprawie, ani co artykuł dziennikarski,

który zwraca uwagę prokuratora na fakt

popełnienia przestępstwa. Bo wyrok są-.

du w sprawie jednostki nakłada karę na

tę jednostkę — i koniec. Ale sprawa
„zbrodni” jakiegoś państwa nie da się

załatwić tak prosto. „Zbrodni” Włoch
niepodobna ukarać tak, by nie było to,

równocześnie wynagrodzeniem „zbrod-
ni* innego „zbrodniarza”. Klęska Włoch
jest automatycznem zwycięstwem Anglii
—- jest utrwaleniem brytyjskiego pano-
wania w Ind'ach, w Egipcie, w Sudanie,
w Kenji, w Tanganajce, na Malcie, na

Cyprze, w Palestynie, w Adenie, w Ha-
dramaucie, w Brytyjskiem Somali...
Jak widzimy, jest bardzo trudno fe-

rować wyroki prawne i moralne w dzie-
dzinie polityki międzynarodowej. Zada-
niem dziennika politycznego nie jest za-
bawianie się w sędziego, czy prokurato-
ra, lecz ocenianie. jakie polityczne kon-
sekwencje dany fakt za sobą pociąga.

Istnieje polityczny fakt: Włochy przed-
sięwzięły akcję, godzącą w interesa bry-
tyskiego imperjum. Bo to konflikt
Włoch i Anglii, a nie Włoch i Abisynii,
jest główną treścią dzisiejszej sytuac'i
politycznej; z poza pleców abisyńskich
wyłania się bowiem cień potęgi brvtyj-
skiej. Istnieje wobec tego zagadnie-
nie; kto zwycięży? Kto wyjdzie z kon-
fliktu z politycznemi zyskami, a kto ze
stratami? Włochy, czy też Anglja?
Nasze sądy nie mają byna'mniej zna-

czenia jedynie platonicznego. Od nastro-
jów polskiej opinji publicznej zależy w
niemałej mierze, — nawet w obecnym
systemie politycznym, — kierunek i siła
polityki polskiego państwa, A Polska
bądź co bądź na szali wydarzeń w poli-
tyce europejskiej coś znaczy.

Bylibyśmy może woleli, by Włochy
swo'ej akcji afrykańskiej wogóle nie
wszczynały (jeżeli to, bez nieuchronnego
dościa z czasem do skutku konfliktu.....
włosko - francuskiego o Tunis i t. p.,
było możliwe). Ale skoro konflikt ma
już miejsce — sympatje nasze są raczej
po stronie włoskie! niż abisyńskiej,
A teraz moralna strona konfliktu, —

od gruntu politycznej rzeczywistości zu-
pełnie oderwana.
Czy można zawsze i wszędzie mówić  

„Pulkownicy“
i pełnomocnictwa

Z widoczną niechęcią godzi się
„Gaz. Polska” na uchwalenie pełno-
mocnictw nowemu rządowi. Krążyły
pogłoski, że pierwszym odruchem
„pułkowników” na dymisję p. Sławka
miała być odmowa (!) pełnomoc=
nictw. Później pisano o zwężeniach
zakresu, Dziś już przyjmuje się je w
całości, ale z nieukrywanym złym hu-
morem,
„„Oczywišcie — pisze organ „pułkowe

ników" — może ulegać dyskusji zakres
pełnomocnictw, jakie mają Izby udzielić
rządowi, oraz czas ich trwania. Sądzimy,
że prócz ustawy 0 pelnomocnictwac!
zawierającej „A zwykle suchy tekst

rzekazania władzy Panu Prezydentowi
zeczyp litej — rząd zgłosi w tej

czy innej formie także wyraźny plan, w
jakim zamierza nomocnictwa powyž-
sze wyzyskać. Sądzimy również, że ta
niedługa zapewne dyskusja, jaka się
dookoła ustawy o  pełnomocnictwach
rozwinie, powinna przedewszystkiem 0+
świetlić meritum projektowanych zarzą
dzeń. Jeśli w sprawie treści stanowisko
rządu i większości Izb będzie zgodne —
wówczas zarówno zakres udzielanych
pełnomocnictw, jak i czas ich trwania
winien zostać ustalony przedewszystkiem
z technicznego punktu widzenia, to jest
ustalony tak, aby rząd mógł wykonać to,
co będzie wolą zarówno jego, jak i par-
lamentu". а ‚

"Te zastrzeženia, te warunki, te o*
graniczenia — nie zagrażają wcale
uchwaleniu pełnomocnictw. Sejm ©-
becny bowiem, pozbawiony oparcia o
społeczeństwo, nie może pozwolić so-
bie na żadną samodzielność, Mógłby
jedynie służyć pułkownikom za teren
intrygi koteryjnej. Jednak jawna in-
ryga jest zbyt niebezpieczna į @а
tryga jest zbyt niebezpiecznai dla
prowadzić ją za kulisami,

o objektywnej słuszności w międzynaro<
dowych zatargach? Czy dzieje nie są ra-
czej tragiczną widownią,na której rozgry=
wa'ą się walki, po obu stronach oparte
o subjektywną słuszność?
Zwykle tak bywa, że żołnierze obu

stron walczących modlą się do Boga o
zwycięstwo. Czy można twierdzić, że ci,
albo tamci czynią to świętokradczo?
Że prosić Boga o zwycięstwo swo'ej spra-
wy nie mają moralnego prawa?
Weźmy przykład z rozmysłu daleki,

dziś nieaktualny i mało nas obchodzący.
Istnieje na krańcu świata kraj, zwący
się Australja. Kraj ten skolonizowany
został przez ludność angielską, która w
ciągu już szeregu pokoleń przetworzyłą
się na coś w rodzaju nowego narodu,—

narodu australijskiego, — i wytworzyła
w swoim kraju bujne, silnem tętnem pul-
sujące życie. Czy naród australijski ma
prawo żyć? czy ma prawo bronić się,
gdyby go zaczepiono i chciano życia po-
zbawić? — Niewątpliwie!
Ale niemal tuż obok żyje inny naród—

naród chiński. Naród ten liczy 400 mi-
ljonów głów i dusi się na swojej ziemi;
w niektóre lata umiera z głodu po kilka
milionów Chińczyków — bo ziemia chiń-
ska nie może ich już wyżywiać Naród au-
stralijski, to naród kilkumiljonowy — a

Australja mogłaby wygodnie pomieścić
ze sto miljonów mieszkańców. Czy Chi-
ny miałyby prawo pewnego poranku za-
garnąč Australją na to, by do cna wy-
zyskač ziemię australijską. dziš napoly
pustą i by tym sposobem uchronić od
śmierci głodowej miljony swych synów?
Podobnie dramatycznie przedstawia

się konflikt włosko - abisyński. Niema
drugiego narodu w Europie, któremuby
tak ciasno było w jego kraju, jak Wło-
chom. To też trudno im się dziwić, że
idąc śladem swych praojców Rzymian,
oraz śladem wielu dzisiejszych narodów
europejskich, szukają dla siebie nowej
ziemi — poza Europą.

Dla Abisynji można i należy mieć
współczucie. Ale nie należy w . tem
współczuciu przesadzać. Zaledwie trze-
cia część ludności Abisynji, to Abisyń-
czycy, reszta — to ludy podbite, częścio-
wo nawet podbite dopiero około 40 lat
temu. Naród abisyński osiągnął swą pra-
cą dziejową pewien dorobek. ale to, co z
tego dorobku jest wartościowe, to może
trwać i pod protektoratem włoskim, a to,
co jest, w wypadku dostania się Abisynji
pod rządy włoskie, zagrożone zniszcze-
niem, to bodaj nie jest tak znów cenne.
"A wreszcie kwestja ostatnia, że pań-

stwo katolickie, jakiem są Włochy, nie
może rzekomo prowadzić polityki zabor=
czej. A jednak, wiele krajów katolic-

kich taką politykę prowadziło. Arcyka-
telicka monarchini, Marja Teresa. brała
udział w rozbiorze Polski. Austrja gnębi-
ła ziemie polskie, ziemie włoskie, ziemie
belgijskie, ziemie węgierskie. ziemie cze-
skie. Hiszpanja rozbiła i zniszczyła Me-
ksyk Azteków i Peru Inków. Portugalja
podbiła część Indyj. Królowie francuscy,
dążąc do granic naturalnych. podbili sze-
reś krajów ościennych, m. in. niemiecką
wówczas Alzację. Arcykatolicki król
Jan 1II Sobieski zbrojną ręką parł do
brzegów morza Czarnego i myślał o za-
borze Prus Wschodnich. I tak dalej.

Nie brońmy Włochom tego, co przed
nimi tylu innych czyniło.

(it)



Ciekawy proces inwalidzki
znajdzie się we wtorek na wokandzie

We wtorek znajdzie się na wokandzie

Sądu Grodzkiego w Warszawie oddział
15 (ul Długa 50) ciekawy proces inwa-

lidzki, o którym już pisaliśmy swego cza-

su. Kilkunastu członków Legji Inwali-
dów Wojsk Polskich skarży b. prezesa

zarządu głównego i b. posła BB, Borek-
Boreckiego oraz sekretarza sądu kole-

żeńskiego tej organizacji Sławińskiego o
zniesławienie, polegające na pomówieniu

oskarżycieli prywatnych o zorganizowa-

mie zamachu na lokal Legji i zamiar za-
kłócenia siłą wyznaczonego posiedzenia

sądu koleżeńskiego.
Proces ze względu na powikłania for-

Nie samobójstwo--lecz zabójstwo

malne ciąśnie się już szereg miesięcy, W
tym czasie zaszły dość niezwykłe zmia-
ny w sytuacji osobistej i społecznej o-
skarżonych. Poseł. i prezes Borecki,
przestał być posłem i prezesem, zaś co
do Sławińskiego, wyszło na jaw, że jest

to były szpieg, skazany przez sądy pol-
skie za działanie na szkodę państwa
polskiego. W poprzednim terminie pro-
cesu groziło nawet z tego powodup.
Sławińskiemu obicie przez publiczność
na sali sądowej, Trzeba było energicznej

interwencji policjantówi woźnych, by
goąd tego uchronić.  

Sen acyiny zwrot w sprawie Śmierci ś.p. K. Grochowsk'ego

W sprawie traficznej śmierci 49-let- | Marję, Dalsze energiczne dochodzenie

niego Kazimierza Grochowskiego, (Soko- į jest w toku. |

łowska 26), garbarza, który będąc spa-
raliżowany, miał dn. 18 b. m. rzekomo
popełnić samobójstwo, dochodzenie, a

następnie sekcja zwłok, wykazało, że by-

ło to zabójstwo. W związku z tem funk-

cionarjusze X brygady urzędu śledczego,

aresztowali post. II-go komis. Wacła-
wa Jędrzejewskiego, który był w miesz-

kaniu w chwili tragicznej śmierci Gro-

chowskiego. Nadto aresztowano żonę G.,

ZURZAAKEATARUNIA

Bocd światło

DARMOZJAD

Wobec szerzącej się w restaura-

cjach i jadłodajniach warszaw-

skich, plagi darmozjadów, Zwią-
zek restauratorów opracował li-

stę osób systematycznie popeł-

niających tego rodzaju nadużycia.

(z prasy)
Pan Tomasz nie mógł fego dnia być

na obiedzie w domu. Tak mu wypadło.

Musiał więc zajść na obiad do najbliż-
szej restauracji. Nie znahjej wpraw-
dzie, ale wygląd lokalu nie obudził w

nim żadnych zasadniczych zastrzeżeń,

natomiast zapachy bufetowe wzmogły

uczucie głodu.
Rozejrzał się po sali i wybrał sto-

lik stojący pod oknem. Tak jakoś po*
dobało mu się to miejsce. Zastanowił

się, co zamówić. Miał niewiele czasu,

a w biurze czekała go jeszcze praca.
Narażie postanowił wypić kieliszek

starki, To powinno przyśpieszyć de-

cyzję.
Po kieliszku starki jakieś tam zaką-

ski. A dalej? Pan Tomasz już się zde-
cydowal: <

— Sztukę mięsa z chrzanem.
Kelner, wysłuchawszy zamówienia,

dziwnie jakoś spojrzał na gościa. Ale
natychmiast dodał z ukłonem:
— Służę panu radcy. я
Po chwili zamiast oczekiwanej sztu-

ki mięsa zjawił się zarządzający.
— Pan będzie łaskaw opuścić

kal! — powiedział żimno.
Pan Tomasz spojrzał ze zdumie-

niem:
— (o takiego?!»
— Jeszcze pun pyta? — warknął

żamten, Już pana znają wszędzie. Dar-
mozjad!
— Panie! — wybuchnął pan To-

masz,
— No, tylko bez krzyków! Znamy

się na tem. Proszę, tutaj jest mowa o
panu — podał mu kartę papieru.
Pan Tomasz przetarł oczy. Co to

jest? Zarządzający pokazywał  pal-
cem: '
— O, tutaj jest mowa о  рапи...

„starszy pan, golony, porządnie ubra-
ny, ktėry siada zwykle przy oknie i za-
mawia wódkę z zakąskami, oraz sztu-
kę mięsa z chrzanem“... No więc?»

wist.

W szmi'elu św. Łazarza
chciat zanocować bezdomny
42-letni Stanisław Młynarz, robotnik,

(Barkociūska 15), bezdomńy, postanowił
dostać się do szpitala św. Łazarza (Ksią-
żęca 4) i tam przenocować. Probójąc
wejść na pierwsze piętro, spadł tak nie-

szczęśliwie, że uległ złamaniu podstawy
czaszki. Przeniesiono go do poczekalni

szpitalnej gdzie pierwszej pómocy udzie-
lit mu lekarz dyżurny, poczem wezwano

Pogotowie „które przewiozło Młynarza

w stanie ciężkim do szpitala na Czy-

stem. 3

 

 

lo-

 

Skazanie mejsrowej
Koebowej |

W sobotę w Sądzie Okręgowym, który |

pod przewodnictwem sędziego Wisz-
niewskiego prowadził rozprawę przeciw
p. Romanie Koebowej, oskarżonej o usi-
łowanie zabójstwa drugiej żony ma;ora

Koeba, p. Eugenii Koebowej, zapadł wy-
rok skazujący oskarżoną na półtora ro- |
ku więzienia.

Prok, Missuna domagał się pózosta-
wienia skazanej nadal w. więzieniu. Sąd
postanowił zwolnić jednak oskarżoną za
kaucją w sumie 500 złotych,

 

Zamknięto
40 stowarzys eń

Komisarjat rządu m. st. Warszawy

śkreślił w ostatnich dniach z rejestru or-
ganizacyj stołecznych 40 stowarzyszeń,
które uległy likwidacji. Są to przeważnie
zrzeszenia gospodarcze, (i)

250.000 zł. i 12.000 dol.
W dniu 2 listopada odbędzie się w

małej sali konferencyjnej Ministerstwa

Skarbu ciągnienie dwuch pożyczek prem-
jowanych:  dolarowej i budowlanej.
Wśród premij przeznaczonej do wyloso-
wania znajdują się premje 250.000 zł. i
12.000 dolarów.

 

Z wystawy iotograjicznej.
Lenkert Ateliė Stockholm „Peder“

 

Jaskrawym przykładem postępowania

biurokracji miejskiej jest sprawa eksmi-

sji wdowy po funkcjonar'uszu straży $ra-

nicznej Marji Rutkowskiej. Mieszkała o-

na z pięciorgiem dzieci przy ul. Nowy

Świat 8/10 w domu. stanowiącym wła-
sność zarządu miejskiego.

Z historją wdowieństwa Rutkowskiej

wiąże się tragedja pracy, Przed siedmiu
laty, podczas jednego z wyjazdów do po-
żaru, zmarły Rutkowski przeziębił się i
zapadł na płuca. Choroba wlokła się dłu-
śi stosunkowo okres, wyzbywałąc Rut-
kowską ze wszystkich oszczędności.
Po śmierci męża, kiedy Rutkowska

zwróciła się do władz miejskich, potrak-
towano zgon, jako niewiele mający
wspólnego z wykonywaniem przez zmar-
łego obowiązków służbowych i przyzna-
no rodzinie jednorazowe odszkodowanie

w wysokości 2 tys. złotych. Rutkowska.
chorowita, niezaradna kobieta, wydała
te pieniądze na utrzymanie j po niedłu-
gim czasie stanęła w obliczu strasznej
nędzy. Chodziła do pracy dorywczej,
nia gardziła choćby najdrobniejszym za-
robkiem i jakoś wegetowała. Dużą po-
mocą w tej ciężkiej dla niej chwili był
fakt, że nie potrzebowała płacić komor-
nego, bo zamieszkiwała bezpłatnie w do-
mach miejskich. Mieszkanie toprzysługi-
wało jej z tytułu pracy męża.
Dwa lata temu spadł jednak na nie-

szczęsną wdowę nowy cios, Magistrat

odebrał jej bezpłatne mieszkanko i prze-
niósł ją do domu przy ul. Nowy Świat
8/10, który, jak już wspomnieliśmy, iest
EE własnością magistratu. Ale w

 

tym domu kazano Rutkowskiej płacić ko-
morne 21 zł. 28 groszymiesięcznie za

 

Ku czci bohaterów z pod Radzymina
Poświęcenie pomnika poległych z 28 i 29 p. strz. kaniowskich

Wczoraj odbyła się w Radzyminie
pod Warszawą uroczystość poświęce-
nia pomnika - mogiły poległych pod
Radzyminem w r. 1920 żołnierzy 28 i
29 pułków strzelców kaniowskich,
Wzdłuż toru kolejki ustawiły się

liczne miejscowe organizacje i związ-
ki ze sztandarami:: Związki b, wojsko-
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Wio! wio!

Ketowanie koni
Na Mokotowskiej naprzeciwko domu

Nr. 8 przeprowadza się roboty budowla-

ne, wymaga ące bezustannego dowozu

różnego rodzaju potrzebnych materja-
łów, przedewszystkiem cegły, W związ-
ku z tem od najwcześniejszych godzin
rannych budzą okolicznych mieszkań-
ców nieludzkie wrzaski woźniców, popę-
dzających i katujących niemiłosiernie
więznące w rozkopanej ziemi wraz z
przeładowanemi wozami konie. Zakłóca
się więc spokój publiczny i wykracza w
jaskrawy sposób przeciwko obowiąznią-
cym normom ochrony zwierząt. W imie-
niu zainteresowanych mieszkańców ul.
Mokotowskiej zwracamy się do kierow-
nictwa robót z prośbą, by zechciało te-
mu jakoś zaradzić,

„Biį kapusia!“

Napad na zabawie
Tancerz zawodówy 20-letni Aleksan-

der Pietrzak, (Wspólna 3), udał się na
zabawę taneczną, odbywającą się w jed-
nym z lokali, przy ul. Wareckiej 13. Tam
do Pietrzaka podeszło trzech podchmie-
lonych mężczyzn, którzy z okrzykiem:
„Bij kapusia!”, rzucili się nań, bijąc ka-
stetami po głowie. Na krzyk napadnięte-
go, pośpieszyli mu z pomocą inni uczest-
nicy zabawy, przytrzymując napastni-
ków. Wezwan» policię, która zajście zli-
łewidowała, odprowadzając . sprawców
napadu do komisarjatu.

Wypadek samochodowy
W AL Zielenieckiej, samochód przeje-

chał 21-letniego Edwarda Krzysztołika,
studenta, (Nowe Miasto 27), który uległ
powikłanemu złamaniu prawej nogi. Nie-
szczęśliwego przewiozło Pogotowie do
szpitala Przemienienia Pańskiego.  

wych, Związek harcerstwa, przysposo-

bienie wojskowe pocztowe, kolejowe i

szkolne, straż ośniowa, oraz niemal

cała ludność Radzymina.
Gdy nadjechał pociąg wiozący

przedstawicieli armji orkiestra stra-
żacka powitała ich marszem generdl-

skim, a dziewczęta i dzieci wręczyły

pp. generałom, oficerom i żołnierzom
wiązanki kwiatów.
Po odebraniu raportu przez gen.

Olszynę - Wilczyńskiego od kompanii
chorągwianej 28 p. p. pocztu chorag.
29 p. p. oraz delegacyj ao (A
nych pułków, przybyłych specjalnie
na uroczystość i od organizacyj miej-
scowych, które stawiły się licznie ze
sztandarami, wszyscy udali się do ko-
ścioła na nabożeństwo, które odpra-
wił ks. prałat Kobyliński,

Droga prowadząca do kościoła była
niemal zasypana kwiatami,
Na cmentarzu radzymińskim, gdzie

spoczywają bratnie mogiły żołnierzy
poległych w obronie Warszawy, odby-
ło się uroczyste poświęcenie odresta-
urowanego pomnika (w r. 1928 pomnik
ten ufundowały telefonistki PAST w
Warszawie) wzniesionego ku czci po-
ległych żołnierzy 28 i 29 p. p.

Przed pomnikiem wartę honorową
 

Tabela wygranych
Loterji Państwowej

Nieurzędowa

Podaną przez nas wczoraj tablicę lo-
teryjną uzupełnić należy następującemi
wygranemi:

25.00 zł, na Nr. 138607.
10.000 zł. na Nr. 142465.
Po 5,000 zł. na N-ry 75353 188546.
2.0600 zł. na Nr. 176333,
Po 1.000 zł. na N-ry 167381 168333

184072 187554.
Po 500 zł. na N-ry 12313 18485 41810

59206 61679 94920 133530 137357.
Po 400 zł. na N-ry: 11234 15600 27553

49523 76821 84794 87656 91555 100333
139414 144384 169277 180858,
Po 200 zł. na N-ry: 18066 32388 52843

71877 82903 86106 102755 111602 134472
150088 163490 169721 185071.
Po 150 zł. na N-ry: 3985 10601 11314

14408 16399 30791 38122 39704 48354
51053 53045 58254 66194 66703 71660
16574 77112 78745 90375 93610 94510
100032 100509 105505 105507 107194
109590 118794 131920 132923 133720
134544 136986 142039 153499 154376
156952 153391 166097 176470 180777
183446 184156 191893. `

pelnili chlopiec i dziewczyna w stro-
jach ludowych, Po dokonaniu pošwię-
cenia pomnika przez ks. pralata Ko-
bylińskiego wygłoszono szereg prze-
mówień.

"Ze Lwowa piszą nam:
Jednym z czynników, działającym na

kształtowanie się charakterów młodego

pokolenia są organizacje, ale dlatego mu-

szą one być pod bardzo czułą opieką spo-
łeczeństwa. Z tego też powodu zabieram
głos w nast, sprawie.

Wienty, že ideologija harcerska zamk-

nięta w pięknym dekalogu stawia organi-

zacji i poszczególnym członkom pewne
wymagania, pewne określa maksymy,

zmierzające do wychowania człowieka
solidnego, prawego, ofiarnego, wytrwałe-

go, dzielnego, prawdomównego, punktu -
alnego itp. '
A tymczasem od 2-ch lat šrodowisko

Iwowskie harcerskie przeprowadzaim -
prezę t. zw. „Kiermasz harcerski* z przy-
dawką „wielki” na placu Tarśów wscho-

dnich, reklamowany w sposób amerykań-

gram kiermaszu piękny, leczwykonanie

o ile można najdelikatniej określić par“
tackie, niesolidne, a wielu zapowiada-
nych punktów nie przeprowadza się. Na

każdym kroku widzi się brak organizacji,
jednem słowem okresiić można to jako

„naciąganie” ludzi, którzy jeszcze dzię-

ki tradycji darzą sympatją harcerstwo.

Naturalnie poza licznemi imprezami zor-
ganizowano tam w jednym z pawilonów

dancing, na którym razem z podejrzaną
publicznością tańczy młodzież szkolna
harcerska, i to za pozwoleniem władz
szkolnych i pod okiem „wytrawnych” in-
struktorek.
Czy taka impreza wychowuje młodzież

w myśl wskazań dekalośu harcerskiego,

bardzo należy wątpić. Władze szkolne,
winne takiemi imprezami bardziej się za-
interesować. A rodzice muszą na to od-

powiednio zareagować.
A na zakończenie jeszcze jedna ważna

sprawa, która rzuca odpowiednie światło
na dzisiejszych kierowników środowiska
Iwowskiego — z wojewódzkiego Koła
Przyjaciół Harcerstwa. Afisz wykonała
firma żydowska — Artur Goldman, a

program kiermaszu propaguje firmy ży-
dowskie jak TRUST, Nadzieję, A|-sa-do,
Brankę itp., a jak na ironję organizacja

| czysto abstynencka poleca... piwo Iwow-
skie.

 

Nieludzka eksmisja wdowy
Z praktyk stołecznego magistratu

maleńką dziurę, w której musiało się po-
| mieścić siedmioro osób.

Rzecz prosta, że w takich warunkach
sytuacja wdowy i sierot stała się popro-
stu dramatyczną j nikogo nie zdziwi, że
Rutkowska zaległa na rzecz magistratu
sumę około trzystu złotych.

Magistrat wysłał wyrok  eksmisyjny,
który wykonano z całą surowością, cho-
ciaž przejęci niedolą Rutkowskiej loka-
torzy domu zebrali pewną sumę, aby ža-
płacić część zaległości. Nieszczęśliwą
wdowę wyrzucono na podwórze, a na-
stępnie ulokowano w jakiejś komórce
przy ul. Nowolipie 32. w warunkach
wprost okropnych.

Takie to praktyki stosuje biurokracja
stołecznego magistratu.

——0-———

Skrzynki pocztowe
w autobusach !

Dyrekcja poczt i telegrafów pertrak-
tuje z przedsiębiorstwami autobusowemi
w sprawie zainstalowania skrzynek pocz-
towych w autobusach. Skrzynki będą
wykońane z blachy i umieszczóne we-
wnątrz autobusu na drzwiach, O imowa-
cji tej zawiadomiona będzie publiczność
przy pomocy odpowiednich ogłoszeń.

Skargi rejentów |
Zrzeszenie notarjuszów zdecydowa

ło podjąć akcję o skasowanie nadzwy-
czajnego podatku pobieranego od kan-
celaryj notarjalnych. Rejenci uskarża.
ją się na katastrofalny spadek zarob-
ków i twierdzą, że urząd ten, który
uchodził dotąd za złotodajny, dziś
przynosi bardzo małe zyski, Jako do-
wód powoływany jest fakt, że poda-
tek od rejentów przynosi Skarbowi
Państwa miast przewidywanych
2.500.000 zł. rocznie tylko 1.000.000 

ski i zalecany przez władze szkolne, Pro-'

złotych, Notarjusze zaniepokojeni są
szczególnie spadkiem liczby protestów
wekslowych, w czem upatrują konku-
rencję poczty, która rozesłała ostat-
nio pisma,do wszystkich banków i
instytucyj gospodarczych, propagujące
protestowanie weksli przez pocztę.

 

Dokąd harcerstwo lwowskie zmierza?!
Czyż we Lwowie nie ma drukarń ka-

tolickich? Czyż nie należy dać możności
pracy rokotnikowi polskiemu? Czy w
dzisiejszych czasach należy popierać ży-
wioł wrogi? Czy panom z tego koła wo-
jewódzkiego chodzi o wychowanie ży-
wiołu młodego, silnego, narodowego, ko-
chającego swój naród i państwo, czy o
zdobycie kilku złotych?

Takie'pytania stawiała sobie młodzież
i rodzice, i zastanawiali się nad tem czy
p. prezes koła jest już ochrzczony, czy
jeszcze nie.

Harcerstwo kresowe jest i będzie zaw-
sze narodowe, rozumiejące swoje zada-
nia na tym tak ważnym terenie. O tem
niech pamiętają wszyscy ci, którzy chcą,
by było inne,

nn Zmł

Ś.p. Feliks Przysiecki
W niedzielę w południezmarł w sa-

natorjum miejskiem w Otwocku ś, p.
Feliks Przysiecki, publicysta, literat i
dziennikarz. Urodzony we Lwowie w
r. 1884, š. p. Feliks Przysiecki we
wczesnej młodości rozpoczął działal-
ność literacką, a tom pięknych liryk
p. t. „Śpiew w ciemnościach” zdobył
duży rozgłos jego talentowi poetyc-
kiemu.
Po kilkuletniej pracy w dziennikach

lwowskich, powrócił ś. p. Przysiecki
do Warszawy i wszedł do redakcji
„Kurjera Warsz.', w której pozosta-
wał aż do śmierci, jako sprawozdaw-
ca polityczny i parlamentarny. Był
jednym z założycieli Klubu sprawo-
zdawców parlamentarnych. Zgon te-
go człowieka o kryształowej duszy i
niezwykłych wartościach umysłowych
wywołał słęboki żal zarówno wśród
kolegów, jak i wszystkich, którzy kie-
dykolwiek mieli sposobność bliżej Go
poznać, :

Przyczyną przedwczesnej śmierci
była gruźlica płuc.
W poniedziałek zwłoki ś, p. Fe-

liksa Przysieckiego będą przywic-
zione do Warszawy. Data pogrzebu
nie jest jeszcze ustalona, 
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Mecz niewykorzystanych sytuacyj
przynosi Polonii nową porażkę

Niedzielny mecz pilkarski Polonii z
Wartą, rozgrywany na Stadjonie W. P.
w Stolicy, poprzedziła miła, a rzadka u-
roczystość jubileuszowa. Jerzy Bułanow,
doskonały i długoletni lewy bek polskiej
reprezentacji i Polonii, obchodził 400-ny
mecz w barwach czarno - białych. Kilka
tysięcy widzów gorąco oklaskiwało swe-
go ulubieńca, w pełni zasługująceśo na
sympatję, Piłkarz - dżentełmen  (Buła-
now nie otrzymał w ciągu swej karjery
futbolowej ani jednego nawet upomnie-
nia) położył wiele zasług nietylko dla
swego klubu. Zawdzięcza mu niemało
piła nożna całej Polski, której honoru
tak dzielnie i ofiarnie zawsze bronił.
Kwiaty, upominki, życzenia kolegów i
niedzielnych przeciwników w odpowied-
nie tym razem trafiły ręce...
Po uroczystościach jubileuszowych

rozpoczął się mecz. Oba zespoły stanę-
ty do ligowego boju w składach następu-
jących: Warta — Fontowicz, Pawlak —
Kubalczak, Sobkowiak — Danielak —
Banaszkiewicz, Szwarc — Lis — Szeri-
ke — Kryszkiewicz — Słomiak,

Polonia — Korniejewski, Szczepa-
niak — Bulanow, Seichter — Skrzypek—
Odrowąż, — Kruk — Kulla — Kruszyń-
ski — Wolańczyłk — Ciszewski.

Pierwsza połowa spotkania otwiera
się okresem śwałtownych ataków Polo-
nii, przeprowadzanych w ostrem tempie.

W 2 min. marnuje już Kruk sytuację pod-
bramkową: zamiast strzełać — oddaje
piłkę do środka, $śdzie słabi partnerzy ją
tracą,
Warta broni się z całą zaciętością,

mie zapominając o wypadach na bramkę
przeciwnika. Jeden z tych przebojów
przynosi w 4-tej min. nieoczekiwanego
gola ze strzału Szerikego. Mimo dalszej
przewagi Polonii sytuacja powtarza się
w 9-ej minucie, Tym razem szczęśliwym
zdobywcą punktu jest Lis.
Zwolna gra się zaczyna wyrównywać.

Od 15-ej minuty tempo słabnie, a War-
ta coraz częściej przebywa na połowie

czarno - białych. Linje jej skutecznie się
wspierają. Przewaga 2-óch bramek daje
spokój, konieczny przy przeprowadzaniu
akcyj. Napad zaraża się jednak od prze-
ciwników brakiem strzału i szfbkiej de-
cyzji Momenty przewagi Poznańczyków
stają się wyraźniejsze, gdy stosują grę
przyziemną. Słabną — gdy Polonia na-
rzuca im styl półgórny.
Obie strony zaprzepaszczają całe sze-

regi najkorzystniejszych sytuacyj pod-
bramkowych. Bezstronnie trzeba stwier-
dzić, że więcej ich ma Polonia.

Trzydziesta druśa minuta przynosi
niebezpieczny strzał Słomiaka obroniony
przez niepewneśo Korniejewskiego. W
chwilę później za nastrzeloną rękę War-

ciarza bije Odrowąż wolny rzut z 20 m.
Mimo dobrego podania na skrzydło —
gol nie pada!
Ataki Polonii ciąśle są anemiczne, nie-

skoordynowane. Brak napastników,
zdolnych do strzelania gola, rażąco rzu-
ca się w oczy. Doskonale przytem uspo-
sobiony Fontowicz wspiera umiejętnie
swych obrońców, wyłapując wszystkie
piłki przechodzące za linję pola karnego.

Ostatnie minuty pierwszej połowy na-
leżą do Polonii. W 38-ej min, słaby Ci-
szewski decyduje się wreszcie na strzał.
Ale Fontowicz pięknie broni. W 43-ej
main, za faul na Ciszewskim — „Polo-
niści** biją rzut wolny. W 45-ej min. prze-
rywa się niespodziewanie Szwarc, strze-
la i... Korniejewski z najwyższym trudem
łanie piłkę. Stan meczu do przerwy 2:0
dla Warty.
Już w 1-ej min. drugiej połowy snotka-

nia ma okazję do pięknej interwencji nie-
zawodny Fontowicz. W czwartej minucie
broni on 2 doskonale bite przez Kruka
kornery.
Dochodzi wreszcie do głosu i Warta.

Akcje jej, przechodząc łatwo przez po-
moc przeciwnika, załamują się jednak na
dobrej obronie Polonii.

, Pomoc czarno - białych, poza oiiar-

| nym Seichterem, jest rozpaczliwie sła-
 
 

Boje ligowe
DWA RZUTY KARNE PRZESĄDZAJĄ

PORAŻKĘ CRACOVII
. W niedzielnym meczu o mistrzostwo
Ligi, rozegranym we Lwowie, Pogoń od-
niosła nad Cracovią zwycięstwo w sto-
sumku 3:1 (2:1).
Do przerwy Pogoń, grając z silnym

wiatrem, zdecydowanie przeważała.
Pierwsza bramka padła już w drugiej mi-
mucie meczu z rzutu karnego, egzekwo-
wanego przez Matyasa. Ten sam gracz
zdobywa w 17 minucie drugiego gola dla
swych barw. Dla Cracovii pada bramka
w 37 min. ze strzału Kisielińskiego,
przytomnie skierowującego piłkę do pu-
stej (po wybiegu Albańskiego) bramki,
Po przerwie sytuac'a zmienia się ra-

dykalnie. Cracovia ma olbrzymią prze-
waśę, nie umie jej jednak wykorzystać.
Pech własnych napastników i dobra gra
tyłów przeciwnika stają na przeszkodzie
wyrównaniu. Drugi rzut karny, podykto-
wany w 80 minucie dla Pogoni, kładzie
ostateczny kres marzeniom o zdobyciu
przez Krakowian jednego chociażby
punktu, Matyas bowiem strzela „jede-
nastkę“ doskonale.
Mecz miał naogół przebieg ciekawy i |

emocjonujący, pomimo słabej gry Pogo-
mi. Na wysokości zadania stanęli w
Iwowskiej drużynie jedynie obaj skrzy-
dłowi. Zawiódł natomiast nazupełniej
Matyas. Cracovia najlepszych graczy
miała w bramkarzu Pawłowskim i Kos-
soku.
Nasuwa się pytanie, czy ostatnio nie

nadużywa się rzutów karnych w meczach
ligowych? Dwa spotkania niedzielne wy-
łącznie dzięki nim znalazły rozstrzy-
gnięcia,
'Ł. K. 5. BIJE ŚLĄSK DZIĘKI RZUTOWI

KARNEMU
Mecz o mistrzostwo Ligi P. Z. P. N.,

rozegrany w niedzielę w Łodzi, przy-
niósł zwycięstwo L. K. S.-owi nad Ślą-
skiem (Świętochłowice) w stosunku 1:0
(1:0).
Dziwnym zbiegiem okoliczności tak

samo, jak we Lwowie, już wdrugiej mi-
nucie meczu podyktowany rzut karny
zamienił Sowiak na bramkę dla Łodzian.
Od tej chwili gra nabrała charakteru

trochę nienormalnego. Ł. K. S$. za wszel-
ką cenę starał się w ciągu 88 minut o u-
trzymanie wyniku. Ślązacy niemnie'sze
wysiłki wkładali w dążenie do uzyska-
nia wyrównującego punktu,

Ł. K. S$. dopiął celu, ale mecz stał
wskutek tego na niskim poziomie. Podzi-
wiało go 2000 widzów.

RUCH TRACI PUNKT Z WISŁĄ
W Krakowie odbyło się w niedzielę

spotkanie ligowe Ruch — Wisła zakoń-
czone wynikiem bezbramkowym 0:0,
Wynik ten należy uważać raczej za
szczęśliwy dla Ślązaków, gdyż Wisłą nie
wyzyskała kilku dogodnych sytuacyj
podbramkowych,

Do przerwy gra była otwarta i równo-
rzędna. Ataki obu drużyn grały nerwo-
wo, natomiast formacje obronne stały na

wysokości zadania. W 37 m. zderzył się
Kotlarczyk I-szy z Peterkiem i opuścił na
kilka minut boisko,
W drugiej połowie początkowo prze-

ważała drużyna Ruchu, pod koniec me-
czu iniciatywę prze'ęła Wisła, której
atak zaprzepaścił dwie pewne pozycje
podbramkowe.
Obie drużyny grały fair. Obrony i po-

moce zespołów spełniły swo'e zadanie.
Z Wisły wyróżnili się bracia Kotlarczy-
kowie. W drużynie Ruchu dobrym był
bramkarz Tatuś, atak zaś oprócz ru-

chliwego Gemzy grał bardzo słabo,
Widzów ponad 4 tys., sędzia p, Kru-

kowski z Warszawy.
TABELA LIGOWA

W tabeli zawodów o mistrzostwo Li:
gi przesunięcia nastąpiły jedynie na dal-

| szych mie'scach. Prowadzi wciąż Po-
; goń, dzięki zwycięstwu nad Cracovią,
przy równoczesnym remisie Ruchu.

gier st. pkt. st. br.
1) Pogoń 17:23:11 47:23
2) Warta 18 22:14 44:27
3) Ruch 17 22:12 34:24
4) Legja 17 1816 31:31
5)К 5; 17 17:17 24:29

6) Garbarnia 16 16:16 27:25

7) Śląsk 17 16:18 27:38
8) Warszawianka 16 15:17 25:30
9) Wisla 15 14:15 30:33

10) Cracovia SZ; 13:24 <29:31
11) Polonia 17 8:26 16:43

O WEJŚCIE DO LIGI
W Krakowie w meczu finałowym ©

we'šcie do Ligi Podgórze pokonało dru-
żynę Czarnych ze Lwowa 2:1 (1:0).
W pierwszej połowie gra była równo-

rzędna bez przewagi żadnej ze stron,
Prowadzenie dla Podgórza zdobywa
Hausner w 32-ej minucie, Po przerwie
przeważają Cząrni, dla których Smagó-
wicz w 5-ej minucie wyrównuje. Decydu-
jącą > zwycięstwie bramkę strzelił
Uznański ńa minutę przed końcem śry.
W drugiej połowie Podgórze spowodu

kontuzji Kasiny I gra w 10-tkę.
Zawody prowadził p. Lange z Łodzi.  

ba. Przejście Odrowąża na środek nie-
wiele poprawia sytuację, W tych warun-
kach napadowi niezmiernie trudno jest
utrzymać piłkę,
Zwolna też atak Polonii zaczyna „pu-

chnąć", ale i Warta nie przejawia wiel-
kiej aktywności. Choć podtrzymuje grę
otwartą, myśli jednak raczej o deienzy-
wie i zapewnieniu sobie zwycięstwa.
Wysunięte naprzód skrzydła i Szerike
są jednak nadał i lotne i niebezpieczne.
W Polonii wzoruje się na nich tylko

Kruk, jedyny wartościowy gracz napadu
czarno - białych. On jest inicjatorem
szeregu doskonałych centr i szeregu...
niewyzyskanych przez swych kolegów w
ataku — sytuacyj. Napastnicy Polonii
boją się wprost strzelać, czekają na cud,
któryby wiłoczył piłkę do siatki przeciw-
nika.
Atak Warty ma wprawdzie więcej o-

dwaži, ale strzela zdaleka i niecelnie,
Liczby obustronnie zmarnowanych w
ten sposób okazyj do zdobycia gola —
niepodobna wprost zliczyć,
Aż nareszcie 38-ma minuta wprowadza

w nieciekawy mecz pewną rozmaitość.
Centra Kruka stwarza zamieszanie

pod bramką Fontowicza. Z najbliższej
odległości wpycha jakaś noga, czy pierś
piłkę do siatki Warty. Stosunek bramek.
brzmi teraz 2:1!
W sercach publiczności i graczy Polo-

nii nadzieja na wyrównanie jaśniejszym
wybucha płomieniem...
Cała drużyna prze teraz rozpaczliwie i

chaotycznie naprzód. Alcje się rwą, jak
i poprzednio, ale entuzjastyczny doping
symratyków robi swoje. Sunie atak, za
atakiem, gracze prześcigają się w wysił-
ku. Warta skupia się czujnie pod własną
bramką, w której Fontowicz jest murem
nie do przebycia.
Drogocenne minuty mkną nieubłaga-

nie. Zapał i ambicja na nic się nie zdają.
Na taki napad, jakim dysponuje obecnie
Polonia, wystarczyłby bodaj i sam gol-
kiper Poznańczyków.

Najnieoczekiwaniej w momencie go-
rączkowych nacisków czarno - białych
przerywają się zieloni, W 44 min. Szwa-
ra pędzi z piłką wzdłuż linji, a potem od-
daje ją do środka. Słynny „bombardjer**
Kryszkiewicz ma ją na nodze! Cóż, kiedy
strzał jest tak nieudolny, że nawet Kor-
nieiewski broni go robinsonadą...

Znakomity sędzia, p. Rutkowski, od-
świzduje mecz przy stanie 2:1 dla War-
ty.
Ocena obydwóch zespołów nie może

wypaść pochlebnie, Niewątpliwie jako
całość Warta była drużyną lepszą i
technicznie -i taktycznie,
Najlepszy swój punkt miała w Fonto-

wiczu, któreśo niedzielna forma, zda-

niem naszem, zasługuje na bardzo po-
chlebną adnotację.
Gra obrony poznańskiej wypadła nie-

najśorzej. Jest to jednak raczej zasłu-
śą... nanadu Polonii. :
Pomoc spełniła swe zadanie zunełnie

zadawalająco. Lepszą była wprawdzie w
ołenzywie, ale i um'ała skutecznie po-
wstrzymywać ataki Polonii.

Narastnicy Warty w sumie zawiedli.
Od dwóch stałych kandydatów do repre-
zentacji oczekuje się lepszej $ry, niż ta,
którą zademonstrowali Szerike i Krysz-
kiewicz. Najkorzystniej wypadł w tej
limji Szwarc dzięki swej lotności, spra-
wiającej zamieszanie w stołecznej deien-
zywie.
W Polonii — bramkarz Korniejewski

potwierdził raz jeszcze, że... gorszy jest
od rezerwoweśo Ałaszewskieśo II-go.
W obronie lepiej wypadł tym razem

Szczepaniak, Bułanow doskonale zato
spisywał się taktycznie.
Pomoc Polonii pojęcia nie miała o

współpracy z atakiem. W  defenzywie
dobrym był Seichter. Odrowąż próbował
kilkakrotnie nieudatnych strzałów, nato-
miast piłki do napadu nodawał tak, że
przyjąć je było niezwykle trudno. Nowy
pomocnik nie zachwycił.
A napad?... O napadzie Polonii lepiej

nie mówić. Jedynie Kruk odbijał ko-
rzystnie na fatalnem tle partnerów. Wo-
lańczyk i Kruszyński, debiutanci ligowi,
egzaminu nie zdali: na boisku byli niewi-
doczni, Kulla kręcił się, szalał, przewra-
cał, ale w formie jest wprost skanda-
licznej, Wystawienie powolnego,  lękli-
wego i nie umiejącego centrować — Ci-
szewskiego na lewe skrzydło było, we-
@б nas, najfatalniejszym błędem.
Mimo tak słabej oceny, przyznać trze-

ba, że Polonia zasłużyła na remis. Nie
dlatego jednak, że dobrze grała, a dlate-
$o, że Warta grała źle. Od kandydata na
mistrza Polski wymaga się gry lepszej.

J. K. w.  4

 

Legja drużynowym musiizem
Polski w temisie

Sensacyjne porażki Hebdy
W meczu finałowym o drużynowe mi-

strzostwo Polski w tenisie spotkały się
dwa kluby, reprezentujące najwyższy po-
ziom polskiego „białego sportu' —
warszawska Legja i lwowski L.K.T,
Mecz odbywał się we Lwowie w ciągu

dwóch dni (soboty i niedzieli), a przy-
niósł zdecydowane zwycięstwo Legji w
stosunku 7:0. ‚

Sensacją spotkania była fatalna Гог-
ma Hebdy, mistrza Polski, który, wi-

docznie lekceważąc sobie mecz. stanął
do walk zupełnie bez treningu. Było to
niewątpliwei przyczyną tak katastrofal-
nego dla Lwowskiego Klubu Tenisowego
wyniku meczu.
W sobotę już prowadziła „ekipa” sto-

łeczna 2:0. +
Pierwszy punkt przyniósł Ignacy Tło-

czyński, zwyciężając  Kołcza II-go
LK.T.) 6:3, 7:5. W pierwszym secie p.
Ignacy lekceważył trochę przeciwnika,
mimo że grał on wcale nieźle. Set, drugi
przyniósł bardziej zaciętą walkę. Kołcz
Il-gi w pewnym momencie objął nawet
prowadzenie. Przy stanie gemów 5:4
dla Lwowianina, Tłoczyński rozpoczął a-
tak i odniósł bezapelacyjne zwycięstwo.
Drugi punkt dla Legji zdobył Witt-

man, nieoczekiwanie łatwo bijąc Hebdę
6:3, 6:3;

Mistrz Polski wypadł więc słabo, grał
przytem bez ambicji. Brak treningu od-
bijał się ujemnie na jego wytrzymałości:
pod koniec każdego seta opadał wyraż-
nie z sił, Przegrał w ten sposób pierw-
szego seta, prowadząc w nim, spoczątku
2:0. Ten sam wynik dał i set drugi, w
którym stan gier brzmiał w pewnej chwi-  

li 3:2 na jego korzyść.
Jeszcze gorzej wypadł „mistrz” dnią

następnego. Tłoczyńskiemu nie umiał ab»
solutnie stawić czoła i uległ w dwóch
krótkich setach prawie bez walki. „Sco-
re" zresztą mówi sam za siebie, a brzmi
6:1, 6:2 dla Tłoczyńskiego.
W drugiem spotkaniu niedzielnem

Wittman pokonał Kołcza II — 6:2, 6:4.
Przewidywane zwycięstwo odniosła ró*

wnież Jędrzejowska (Legja), bijąc Orze-
chowską (LKT) 6:4, 6:2.
W grze mieszanej para Legji grała w

nowem zestawieniu — Jędrzejowska —

Wittman. Mimo to zwycięstwo nad sła-
bymi przeciwnikami było aż przykre w
swej cyfrowej bezwzględności — 6:0,
6:0.

Siódmy i ostatni punkt dla klubu war-
szawskiego zdobyli w grze podwójnej
panów Tłoczyński i Wittman, zwycięża-
jąc Hebdę — Stenzla 6:4, 6:2.

Nikt prawdopodobnie nie żywił na-
dziei na zwycięstwo Lwowskiego Klubu
Tenisowego. Nikt również nie przypusz-
czał chyba, by klęska Lwowian wypadła
w tak kompromitującym stosunku. Po-
dziwiać tylko trzeba ustosunkowanie się

do drużynowego mistrzostwa Polski nie-
« tylko Hebdy, ale i LKT., który nie potra-
fił, czy nie chciał dopilnować treningów
swego gracza, stawiając w wysoce nie-
korzystnem świetle i siebie i „pierwszą”
rakietę Polski.

Przypuszczać należy, że klęski Hebdy
nie pozostaną bez wpływu na układ li-
sty najlepszych polskich tenisistów,
którą Polski Związek Tenisowy dorocz-
nym zwyczajem ustali po sezonie.

Warszawa gromi Łódź w bokse 12:4
Cztery punkty zdobywają Wożniakiewicz i (hm 'elewski
W niedzielę odbył się w Łodzi mię-

dzymiastowy mecz bokserski reprezen-
tacyj stolicy i polskiego Manchesteru.
Było to 8-me skolei spotkanie dwóch

miast. Poraz pierwszy walczyła Łódź z
Warszawą w 1929 roku, odnosząc wów-
czas zwycięstwo w stosunku 9:5. W na-
stępnych spotkaniach wyniki przedsta-
wiały się następująco: drugi mecz wy-
grała Łódź 10:6, trzeci — Warszawa
— 12:4, czwarty Łódź — 10:6, piąty —
Łódź — 9:7, szósty zakończył się remi-
sem 8:8, siódmy wygrała Warszawa —
10:6. Ogólny stosunek punktów dawał
nieznaczną przewągę Łodzi w stosunku
56:54.
Dopiero spotkanie z 20 b. m. da'e prze-

wagę w punktach stolicy, choć w sto-
sunku wygranych meczów nadal prowa-
dzi Łódź, mająca na swojem koncie 4
zwycięstwa na 3 zwycięstwa Warszawy
przy jednym remisie,
Zainteresowanie meczem niedzielnym

było ogromne. W sali teatru Rozmajto-
ści, obliczonej na 800), tłoczyło się 1500
widzów.

Reprezentacia Łodzi stanęła do walk
w składzie osłabionym. W drużynie biło
się aż trzech debiutantów, zdecydowa-
nie słabszych od Warszawian, Stolica od-
niosła zasłużone zwycięstwo, triumfując
przytem w dwóch wagach przez /tech-
niczny k. o.
Waga musza była areną pierwsześo

technicznego nokautu. Występujący za-
miast Rotholca Rundstein pokonał tu no-
wicjusza reprezentacji Łodzian — Bart-

niaka w Ill-ej rundzie.
Specjalne zainteresowanie wzbudzała

 

walka „kogutów ze względu na nieda
wny dobry wynik Spodenkiewicza w
spotkaniu z Rotholcem. Tym razem ied-
nak Czortek, (Warszawa) wypunktował
przeciwnika, odnosząc drugie skolej
zwycięstwo dla barw stolicy.
Kozłowski (W) w wadze piórkowej pos

konał drugiego „nowicjusza”* Łodzian —
Michalaka przez techniczny k. o. pod
koniec IIl-ej rundy.
Waga lekka była pierwszą i jedyną

sensacją meczu. Woźniakiewicz (Łódź)
odniósł niespodziewane  zwycięstwę
punktowe nad mistrzem Polski, Polusem,

W wadze półśredniej Janczak (W)
wyśrał na punkty z Durkowskim.

Piękną walkę zademonstrował Chmie-
lewski (Ł) w wadze średniej, Karpiński
uległ mu jednak tylko na punkty.
Doroba I-szy w wadze półciężkiej ode

niósł _ nieprzekonywujące zwycięstwe
punktowe nad trzecim debiutantem łódze
*kiej reprezentącji — Pietrzakiem,
Waga ciężka przyniosła spotkanie Mie

zerskiego (W) z Kłodasem (L). Boks o-
bydwóch przeciwników stał na niskim
poziomie. Zwyciężył na punkty Warsza.
wianin. ° {
W ten sposób stolica odniosła pierw»

szorzędny sukces, bijąc 12:4 reprezenta-

cję tak silnego ośrodka  pięściarskiego,
jakim jest Łódź.
Ósemka Warszawy, dla której mecz

łódzki był ostatnim egzaminem przeć
spotkaniem z Berlinem, wykazała wy-
równany i dość wysoki poziom boksu.
Jedynie przedstawiciele dwóch najcięż-
szych wag odbijali niekorzystnie od tła.
Niestety, niema dla nich zastępców.

Mistrzostwa Polski w szczyniorniaku
Tytuł zdobywa Pogoń (Katowice)

W dalszym ciągu rozgrywek o mistrzo-
stwo Polski w szczypiorniaku padły w
sobotę popołudniu następujące wyniki:

KPW (Poznań), wykazujący rewela-
cyjną formę w mistrzostwach,
żył rozstawiony na czele pierwszej gru-
py — Chorzów w stosunku 12:5 (7:2).

Pozatem Katowicka Pogoń wygrała z
Warszawianką 5:3 (3:1), ŁKS wygra! z
lwowskim AZS-em 13:4 (7:4), krakowska
Makkab! z IKP 5:0) walcover spowodu
niestawienia się IKP),

Wreszcie dokończono spotkania mię-
dzy KPW - Poznań a Makkabi (Kra-
ków). Dokończenie przyniosło jeszcze
dwie bramki dla Poznaniaków, a jedną—
dla drużyny żydowskiej. W ten sposób
mistrzostwo pierwszej grupy zdobył
KPW (Poznań), drugie zaś Pogoń (Ka-
towice),

Drużyny te spotkały się w walce o ty- |

zwycię-

 

tuł mistrza Polski w niedzielę rano m
przedmeczu spotkania ligowego Warta—
Polonia.
Pierwsze mie'sce i tytuł mistrza Pol-

ski zdobyła Pogoń z Katowic, bijąc nie-
znacznie w spotkaniu finałowem Kole-
jowe PW z Poznania w stosunku 4:3
(2:3). Bramki dla zwycięsców uzyskali:
Biechuła i Fronczak po dwie. Dla dru-
żyny poznańskiej — Różycki — 2 i Pa-
trzykąt.
Kole'owe PW Poznań zajęło drugie

miejsce, zdobywając tytuł wicemistrza
Polski, \

O trzecie miejsce walczyły zespoły
Chorzowa i Warszawianki, Zwyciężył
Chorzów po dwuch dogrywkach w sto-
sunku 9:5 (7:5).
Na czwartem miejscu — Warszawian-

ka, 5) ŁKS po zwycięstwie w stosunku
6:1 nad — 6) Makkabi krakowską, 7)
AŻS Lwów. 8) IKP Łódź    
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"Kronika wileńska. |
_ DYŻURY APTEK. | Po zakończeniu tych konierencyj,
Z w nocy dyżurują następujące : (), Świątek udzieli kilku seryj reko-

Apteka Jundziła — Mickiewicza 33. lekcyj zamkniętych i półzamknię-
Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-|tych dla Pań, Panów i służby domo-
miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza — ° е ы о
go — Ostrobramska 28, Filemonowicza — wej. Zgłoszenia przymnaje od 9 do

+nę WIADOMOŚCI KOŚCIELNE. 3 popoł. Instytut Marianum, Metro-

"I pridwimike CGHeŻ cis г

stusa Króla. Z okazji nai) - URZĘDOWE.'

nego święta Chrystusa Króla, stara- |

niem Instytutu Marianum, odbędzie! śni soki е
: z: к ‚ b ki łecznej, b. -

się w Kościele Św. Michała PP, Ber- sodę NasJaściAkć 1

nardynek we czwartek 24, w piątek będzie się w tych dniach pożegnanie

25 i w sobotę 26 października r.p. odchodzącego do Warszawyb. wo. |

triduum, czyli trzydniowe konieren-: OLY „WIBZ: pz:
: : a wszystkie urzędy wileńskie oraz de-

cje dla rodzin katolickich na temat: jęgąci prowincjonalni.

Chrystus uświęca Rodzinę.' Nowy wojewoda. Narazie

Konierencje wygłosi znany kazno- funkcje wojewody „pełni wicewoje-

dzieja i pisarz katolicki, O. Franci- oda p. Jankowski, zanim nie za-
28 padnie a nominacji nowego|

szek Świątek, Redemptorysta z War- wojewody. Według otrzymanych in-
szawy. Początek konierencyj o $0- formacyj, nominacja nowego woje-|

dzinie 7-ej wieczorem. | wody nastąpi jeszcze w b. m. We-

Na konferencje te Instytut Maria-, e poło A ai
Cz zostanie pułk. iański, b. komen-

num zapraszacałekatolickie Wilno, | dant szkoły podchorążych w Ostro-
zwłaszcza Inteligencję. wiu Mazowieckiem. (h)

 

HELIOS PREMIERA! Dawno oczekiwane arcydzieło o nie-

zwykłem napięciu i artyzmie

EctwŚP Wstrząsający dramat ero-

|ezłowiek-zwierze oraz !mistrz ekranu
Film,.który nafeatym świecie osiągnął niebywały sukces. Nad

„žūsi „mp ATRAKCJA oraz najn. aktualja, Seanse; 4, 6,

dzień"„OCZY. CZATNE;, wro śkisucna
Gigantyczny film egzotyczny

HARRY BAUR.
rogram:
1 10.15.

nieodwołalnie ostatni

BABOONA
Bezkonkurencyjny filmna całym świecie

GAAL
CASINO |

еелее

Franciszka
Triumfujeumie „MAŁAMATECZKA”

Kolorowy dodatek iżinne w nadprogramle

 

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22

Bank udziela swym członkom

drobne oszczędności od 1i-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Zała

sowe. Bank czynny codziennie oprócz

tyczny. Rewelacyjna obsada:

Genjalny INKISZYNIEW jako

KOLOROWA

— OSZCZĘDZAJ ———
W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM

16-LETNI CHŁOPIEC USIŁOWAŁ
ZASTRZELIĆ 32-LETNIĄ, A NA-

STĘPNIE POWIESIŁ SIĘ.
Rzadko notowany wypadek miał

miejsce we wsi Połuknie, gm. hruz-
dowskiej, gdzie 16-letni Michał Ko-
marczuk zakochał się w 32-letniej

pannie Stanisławie Boczkównie, któ-
rej oświadczył się. Gdy Boczkówna
oświadczyny Komarczuka odrzuciła,
zakochany chłopiec wtargnął do
mieszkania Boczkówny z zamiarem

| zastrzelenia jej z floweru. miar

chłopca udaremniono. Wówczas Ko-
— Pożegnanie b. wojewodyJa-' marczuk wybiegł * “V Žycie kulturalneė miasta i prowincji.

у „uj z mieszkania i w) 1
ta, związk! 1 i EZ imia lW |płyty. 16.00 Skrzynka P. K. O. 16.15 Kon-

jszczołta, W związku z somapa ei iapssię. |cert. 16.45 Cała Polska śpiewa, aud.

ypad en wywarł silne wra-

„b.
Р i

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. B-ej wiecz. komedja Kirszona „Cu-

downy stop“.

żenie wśród mieszkańców wsi.

— Premjera w Teatrze na Pohulance.'
W piątek, dn. 25 b. m. odbędzie się pre-

mjera w Teatrze na Pohulance komedji

Acharda p. t. „Fotograf i tancerka”, w
przekładzie B. Gorczyńskiego, w režyserji *

WŁ Czengerego.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś ope-

retka O. Straussa „Królowa i Prezydent”
Ceny miejsc zwykłe, zniżki ważne.

  

— Występ Hanki Ordonówny. W nie-

dzielę koncert Hanki Ordonówny.

—Najbliższa premjera. Najbliższą pre-

mjerą naszego

ARINISSAN
PB

Wkrėtce SENSACYJNY obraz, grozą

CASINO|

Czcielele nieznanych bóstw, stada słoni,

teatru z gościnnym wystę: zwane

I tysięcy innych zwierząt — oto tło trapującej akcji.

pem Elny Gistdt będzie operetka Millócke-,

ra „Madame Dubary“.
— Teatr „Rewja“. Dziś powtórzenie

premjery p. t. „W palarni opium”, Począ-|

tek przedstawień o godz. 6 m. 30 i 9-ej. '

| Polskie Radjo Wilno |
Wtorek, dnia 22 października. :

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien

nik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza. 8,00

Audycja dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa.

11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15

Audycja dla szkół. 12.35 Zespół salonowy

Pawła Rynasa. 13.25 Chwilka dla kobiet.

13.30 Z rynku pracy. 13.35 Płyty. 14.30 —

15.15. Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25
15.30

17.00

| Film rysunkowy”. 17.15 Koncert. 17.50

| Skrzynka językowa. 18.00 Recital fortepia-

nowy Włodzimierza Trockiego. 18,40 Płyty.

| 19,00 Audycja życzeń dla dzieci. 19.25 Kon-

|cert reklamowy. 19.30 Wiad, sportowe,

119,45 Pogadanka aktualna. 19,55 — 19.58

| Przerwa. 19.58 Koncert. 22.05 Dziennik wie-

czorny. 22.15 Obrazki z Polski współczes-

nej. 22,20 Płyty. 22.15 Kłopoty drobnego

rolnika, odczyt. 23.00 Kom. met, 23.05 —

23,30 Muzyka taneczna.

Z za kotar studjo.
i
' KONCERT EUROPEJSKI Z WIEDNIA.

Transmisja koncertu Orkiestry Filharmonji

| Wiedeńskiej.
Raz w miesiącu Polskie Radjo wraz z

innemi radjofonjami transmituje z któregoś

z krajów europejskich wielkie koncerty,

koncertami europejskiemi, W tym

zionącej dżungli

lwów krokodyli, nesorożców, koni dzikie

Szezeg. nast.

roku transmitowało już Polskie Radjo wspa-
niały koncert z Budapesztu, poświęcony
utworom Liszta:

Drugi zkolei koncert europejski, trans-

mitowany przez polskie rozgłośnie dn. 22.X.

o godz. 19,58 — zapowiada się wspaniale.
Jedna z najlepszych orkiestr świata, Orkie-

stra Filharmonji Wiedeńskiej, której każdy

członek jest skończonym — często o świa-

towej sławie — artystą, wystąpi przed mi-

krofonem wiedeńskim. Poprowadzi ją zna-

komity kapelmistrz, dyrektor orkiestry „Ra-

vagu” i „Gesellschaft der Musikifreunde“ —

Oswald Kabasta. Solistką wieczoru będzie

słynna śpiewaczka operowa — Anna Ko-

netzni.

I Wiedeń wybrał na program swego re-

prezentacyjnego koncertu dzieła kompozy-

torów wyłącznie wiedeńskich: Mozart,

Schubert, Wolff i Beethoven. Koncert roz-

pocznie Symfonja D-Dur K. V. 385 Mo-

zarta, skomponowana zrazu jako serenada

z okazji uroczystošei rodzinnej przyjaciela

Mozarta — Hafnera. Następnemi punktami

programu będą: przepiękne pieśni  Schu-

berta i Wolffa, arja z „Fidelia“ — Beetho-

vena i Uwertura Leonora Nr. 3, o której

Wagner wyraził się, że jest samoistnym

dramatem muzycznym.

Lecz Wiedeń wydał nietylko przepo-

tężną muzykę Beethovenów, Mozartów i

Schubertów. Wiedeń to również miasto

złotego humoru. To też zakończenie kon-

certu europejskiego „— to muzyka lekka:

radjopotpouri p. t. „Rozśpiewany Wiedeń”

w układzie Lothara Riedingera. Wykona je

orkiestra pod dyrekcją kapelmistrza roz-

głośni wiedeńskiej — Józeta Holzera, oraz

soliści,

LA
Kupno

d I sprzedaż

ТАВ 7 АМNIEUSTRASZONY >=",
b mieszk. i inne zabu-
|dowania, plac własnej
ziemi 10.800 m* na

 

' Balkon

JREWJA|

 

Rewja w 2

Nasze szlagiery. Kocham kochać — M.

W PALARNI OP
25 ar. Program Nr. 44 p. t:

cz. i 17 obrazach. Udział całego zespolu.

Żejmówna. Lord Spleen — sketch sensacyjny.

W palarni opjum — inscenizacja. DaRse Parade — Balet Ostrowskiego, FAimanzor| Don-

jprzedmieściu miasta.
|Cena 15.000 zł, w tem
diugu bankowegodiu,

Mi” zł, płatny 36
lat. iniorm.: Mickie-
wicza 46—9, od godz,
3—4 popoł. 315

Aušra BEL zB

 

  

UWADZE DJ

wafle, V

która da Wam

CHORYCH NA CUKRZYCĘ

poleca: chleb, mąkę,herbatniki,

babki biszkopty, miodownik, torciki, soki,

szkodliwych
Taką

ciastka, czekolady, syrop,
marmelady.

firma: ZWIEDRYŃSKI
ino, Wileńska 36, tel. 12-24.

KONSUMENCI! GEFA
Żądajcie stale
znanej firmy

TANI i ZDROwY PRODUKT, bez żadnych
MUSZTARDY

dla zdrowia domieszek

znaną i solidną firmą są

ва — Ą. Jaksxtas. Negro Majski— Bchuszówna —; Kaczorowski

Codziennie 2 seanse: 6.30 I 9 w. W niedzielę I święta 8 seanse 4.15, 6.45 i 9.15 „Lekarze B

CIARATSI,

ABETYKÓW — DOKTÓR

"Ordynat. Szp. Sawicz,
;,dkorne i weneryczne,
Žawalna 22, tel. 14-42

powrócii.

 

M [TL

požyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje

świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz.

ZAKŁADY PRZEMY-

SŁOWE FABRYKA

OCTU i MUSZTARDY Bcia URBANOWICZ

WILNO, ULICA SZEPTYCKIEGO 10, TEL. 18-82.
twia operacje inka-

 ebowej. KUDREWICZ"=

| Warszawska Szkoła
Tańców Art. Bal,

WANDY JABSÓWNY
- WJUCZA
8 — „tańczyć

modnie
ielegan
tki—
tanio.

Przyjmu
je zj
„Sy na ko

mplaty i lekcje indywidu
alne.. Plastyka dla Pań I

I Mickiewicza 31—front

 

   

 

INSTYTUT
KOSMETYCZNY

IKEDA
TATARSKA 10,

Absoiwentki Kursów
Kewa w Paryżu. Wy-
konuje masaże, elek-
tryzacje i wszelkie
zabiegi, wchodzące w

zakres kosmetyki.

 

    Cen
J.PIOTROWICZ-! dostępne.
JURCZENKOWA|—
Ordynat. Szp. SawiczLEZA SSE

Choroby skórne, Pomożmy į
weneryczne kobiece.

salis zzzPrzyjmuje od 5—7 w. swą

JESIEŃ,
DOKT ÓR jdni coraz chłodniej-

|sze, uboga  dziatwa

ZYGMUNT szkolna niema obu:
ubrania, niema

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrz.

Ls STENISOTS

 

 

Nalwytworniejsze stroje balowe i praktyczne garnitury biu- W.WELER,

rowe, spacerowe, wiżytowe, palta jesienne, zimowe i futra

*. najtaniej w firmie: :

ZAKLAD KRAWIECKI

 | WILHELM DOWGIALLO
 š-TO JANSKA 6, TEL, 22-35,

 

Nowootwarta 46] Wiino, Mickiewicza 46

Restauracja „Oszrhianka |wydaje: śniadaala, oblady,

kolacje sposobem gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze-

branie towarzyskie, Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umiarkowane.

1 Abonamemiesięczny rabat.

„CENTROOPAL“
|| 5Š

Sp. z Ogr. Odp.

hurtowa £ detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

 

  

 

 

 

  
   

Wszelkież;reperacje]iwĘzakres zegarmistrzostwa wchodzące,

 

stołowe, cukiernice i t. d.
WYROBY ZŁOTE, SREBRNE

7 DZIAŁZEGARMISTRZOWSKI
Zegary i zegarki pierwszorzędnych

firm krajowych I zagraniesnych.

      
    

I DROGIE KAMIENIE. ||
DO WYNAJĘCIA

2—3 i 4 pokojowe

mieszkania oraz lokal

handlowy na sklep
lub biuro, suche, sio-
neczne, ciepłe i od- 

 
drzewa opałowego I cementu. oraz roboty grawerskie. złocenie, srebrzenie |) niklowanie.||| -montowane, Soł-

WILNO ii CENY BARDZO UMIARKOWANE. __Mtańska 29, róg Lipo-

Własne składy I bocznice Bi - CL M Ei
składyi bocznice; uro: ;

ul. Rosa | róg Parkowej | ul. Zamkowa Nr. 18 „ORYGINALNE PROSZKI 4 NAUKA. LAST

tel. 22-40 tel. 17 90. „MIGRENO Songs : 3 PRACA
`

Р

EET IEA
Ee ARSWAN:SI9 a")

a

>Kano ) STUDENT U.S.B.
у NAK | „AcA udziela lekcji w Za“| JAN FARBOTKO

„BŁAWAT POLSKI'J
WILNO, WIELKA 28. — Tel. 15-92.

Poleca:

Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie

Wełny na ubrdmia i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze

 

a das 6—10 lat + przygoto-; 1 į

PO CENACH NAJNIŻSZYCH. ŻĄDANGIGGWYOWCY 6—10 lat iż PYFYŚGO.|relerencje. | Adresil ūmių O
"z ZN.FAGR. Szk. P ю Słowiańska 2-a m. 12. pod

'owsz. Świadec- did Szklana 9, u dozorcy.
„ „PZEDA4Ą SARTEK'

„PODZECZEATATM

  
  

fizyka.

MŁODA,
inteligentna
cielka -
czyni
sady do dzieci

;kresie 6-ciu klas. Spe-
| cjalność matematyka,

Żydowska
15—4 (dom rządowy).

41—

nauczy-

wychowaw-
poszukuje po-

od

kapitan czzerwy po"

szukuje posady  za-
rządzającego domami.

Wilno, Dobroczynny
1 zaułek

AE OSGBA
w średnim wieku po-
szukuje pracy na
przychodzącą przy $o-

spodarstwie. Poważne

 

4 m. 6. 299—5

 
  

. PI
Raduńska 25 dh (daw. Ostrobramska)

mm wykonuje binokle i
POSZUKUJĘ PRACY okułary ściśle we-
do wszystkiego do, dług recept p.p. le-
małej rodziny lub doj karzy okulistów. Po-
samotnych. Zna sięjjeca najnowsze mo-
na kuchni, gospodar-| dele. Wszelkie ar-
stwie domowem, Szy-|tykuły w zakres
ciu. Filarecka 23 m.3.optyki wchodzące.

   

  
    

  
  
   

  

  

  

  
  

    

 

  
  

   

POSZUKUJĘ OJW

pracy w charakterze
pomocnicy w introli-
gatorni, drukarni lub

odlewni czcionek.
Przez 10 lat pracowa-,
łem przy drukarni
introligatorni, znam
te roboty dobrze. Po-
łocka 18 m. 6. 45

SŁUŻĄCA,
lat 40, poszukuje pra-

cy na przychodzącą
lub na stałe; umie

dobrze gotować, może

 

samodzielnie

     

  twa b. dobre, Rele-
rencje poważne, Mły-

 

CENY KONKURENCYJNE.

a
ji bę

RA WIEC. MICHAŁ PIECH l SYN czwłk radi Are, 45— |Bjową "lub lizycznąj CZYTAJCIE
KRAWIECKI w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a, ы аН

telef. 17-77. STUDENT U.S.B. |chočby za małem wy- ROZPOWSZECH-

WILNO, ZAMKOWA 10 tel. 10-04. Poi oodó Ra Ge oi Ga cad udziela korepetycji zjnagrodzeniem. Ła-

sol S : rzyjęcia ień, oprócz świąt, od $odz. |matematyki, fizyki i|skawe zgłoszenia do

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości. 10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze- |chemji.  Mickiewicza|Red. „Dziennika Wi-| NARODOWĄ

GABINET DENTYSTYCZNY

nie zębów oraz sztuczne zęby.

przychodni urzędników państwowych. |

aa ao odaaj JARAROLNIER Ceny |37 m. 12. Róg Ciasnej.|leńskiego* pod „po-
292 |moc studjującemu”.   
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Zatwierdzone
Ministerstwo W. R. i
O. P. Studjum bale-

AWINY-

przez

3.
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= Bo | POZNANIANKA, Ślioroby wederyczne jw. czem pójść do

IAUCZYCIELKA panna, inteligentna, e » szkoły.

Wilno, Sadowa 8 muzyki, posiadająca sierota, bezprzeszło syfilis, skórne i umno- Sz Panie Czytel-

——— powažne  relerencje, ści, zajmie się biurem,|Szopiciowe. Ul. Zam- |niozki, pośpieszcie 2

Zakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych| znająca dobrze język wychowaniem — dzieci, kowa 22 i tel, 19-60, pomocą sierotkom i

POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne || francuski, udziela lek- domem, szyciem. od 8-1 i 3-6, ubogim _ dzieciakom,

cyj. Witoldowa 55-a, Chętnie na leśniczów-| zgeSTKGSWADEASZACZ: składając jakieś u-

D R Z E W K A ū w 6 c 0 w E. |=4. 46—2 kę i Ža SOO RÓŻNE 4 |branko, buciczki, pła-

аке 5 : т iż a pana. oszenia: Po- szczyk i t. p. IV Kon-

Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r. Mieszkaniag 2221 I Poste-restante, i zz > Św. Win.

ы T į 1 ul. Pocztowa, | pOd:| uigominunsmaist?s |centego 4 Paulo, Ba-

NAJSTARSZA FRMA CHRZEŚCIJAŃSKA _W WILNIE pokoje Rzepecka. 461 „me kszia 10—2, lub w

wyRobów SERKOW R !MALINOWSKI kB A A NAA ‹ Adm. „Dzien. Wil"

4. L. PERKOWSKI | K. NOWS i aś —-
P ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana). Mieszkanie inteligentna,z począt- OPORZE

poleca: нннаE ai niemieckie IZAKŁAD OPTYCZNY Aa darai
"(S й „| go — zajmie si zieć- 1Y] nikogo z krewnyc

G)A wz | ciepłe, do wynajęcia.| mi, wźględnie gospo. | | ki i znalazła się w Fak

WYROBY MET LOWE: sk we i Panska 4 ra. 3, Oglą-|darstwem u jednej dla Wdšl PWICZA! ciężkich _warunkach,

M: dać w godz. 11—2. |lub 2 osób. Adzesil  WILENSKA 25.| że tylko doraźna po-
moc ze strony sere
szlachetnych może ją
uratować. Łask. olia-
ry na ręce Szan. Ad-
ministratorki „Dzien.
Wil", która zna pro-
szącą o pomoc.

WDOWA
z trojgiem dzieci w

| bardzo ciężkich wae
runkach materjalnych,
uprasza 0  łaskawą
pomoc w kupnie pod-
ręczników szkolnych.
Łaskawe datki upra
sza się składać w
Adm. „Dzien. Wil.*
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