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Przed wielką bitwą |
PARYŻ (Pat). Zapowiadana wiel-

ka bitwa na 'froncie północnym —
według informacyj dzienników tran-
cuskich i angielskich — jeszcze nie
rozpoczęła się. Natomiast wszysikie
źródła stwierdzają, że armja włoska
na froncie północnym rozpoczęła
dziś marsz w kierunku południowym.

Informacje na temat losów Makale
są w dalszym ciągu sprzeczne. Jak
donoszą źródła amgielskie, należy
spodziewać się, że Abisyńczycy nie

bedą poważnie ić miasta.
Na froncie  Ogadenu lotnicy

włoscy. bombardowali Sassabaneh,
w odległości 160 km. od Gorahai
oraz Daggan-Bur. ‚

Według infonmacyj francuskich,
należy przypuszczać, że równolegle
do ofensywy gen. Graziano wzdłuż
rzeki Webbi-Szebeli, druga ofensy-
wa włoska rozwinie się w rejonie
Ual-Ual, w keiruniku na Sassabaneh.
Gdyby atak ten powiódł się, Gora-
hai straci wartość dla Abisyńczyków
i będą oni musieli opuścić ten punkt
bez walki.
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ZAJĘCIE DOLINY, ZAOPATRU-
JĄCEJ W ŻYWNOŚĆ.

PARYŻ (Pat). Na froncie pół-

nocnym panuje dzisiaj spokój. Za-

jęcie przez Włochów Adis Nelas i

wkroczenie do doliny Ferez posiada

duże znaczenie strategiczne, dając

Włochom okolicę żyzną i obfitującą

w wodę. W tej dolinie zaopatrywa-
ły się w żywność wojska Menelika

w roku 1896. Jest ona prawdziwym
spichrzem.

LONDYN. (Pat). Według pogło-

sek krążących w Addis Abebie, Hai-

le Selassie zamierza udać się samo-
lotem do Dessje. Cesarz powróci

tegoż dnia do stolicy. Część gwaudji
cesarskiej, wysłana przed tygodniem
do Dessie, została z powrotem od-

wołana do Addis - Abeby. Wi nie-
których kołach twierdzą, iż cesarz
nie chce na czas dłuższy opuszczać
stolicy, wobec możliwości wszczęcia
rokowań pokojowych.
W Džibutti twierdzą, iż poważne

siły abisyńskie przygotowują koutr-
atak na froncie południowym.

ASMARA. (Pat). Kolumna wło-
ska, która pod dowództwem gen.
Diamandi zaatakowała abisyńczy-
ków z pozycji, jaką zajmowała na
górze Samajata posunęła się o 15
kkm. naprzód, zajmując miejscowość
Addinetas.

PRZED ZAJĘCIEM MAKALE,
RZYM (Pat). W Rzymie oczekują

podjęcia nowej olensywy wloskiej —
za której początek źródła angielskie
uważają już obecne starcia straży
przednich. * :

Tubylczy korpus gen. Biroli'ego
posunął się od soboty o 12 kim. na-
przód. Dolina Faras-Mai znajduje
się już całkowicie w rękach Wło-
chów. Wedle doniesień francuskich
z Asmary — naskutek koncentracji
Abisyńczyków na północo - zacho-

Wyjątkowa okazja taniego kopnal
dn. 10 do 31 października b. r.

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

W. NARBUTA
Wilno, $-%0 Jańska 11, tel. 472.

Ceny niskie i stałe.
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dzie — lewe skrzydło armji włoskiej

otrzymało rozkaz yśpieszenia
marszu na Mlakale. W Addis-Abebie
czynione są gorączkowe przygoto-
wania do przeciwlotniczej obrony
stolicy. W' mieście i okolicy wysta-
wiono działa na wypadek bombar-
dowania przez samoloty włoskie.

Koła oficjalne w Addis-Abebie
nie potwierdzają, jakoby zamierzony
po zaledwie jednodniowym pobycie
w Dessje powrót negusa do stolicy,
miał mieć związek z pogłoskami o
rokowaniach pokojowych.

Wiedle doniesień / francuskich,
opinja wiloska również więcej. inte-
resuje się obecnie sprawą nowej
ofensywy w Afryce, aniżeli dyplo-
matyczną ewolucją konfliktu.

Ź frontu południowego donoszą,
że deszcze nadal utrudniają posu-
wanie się Wiłochów.
Koła abisyńskie twierdzą, że Wło-

si nie posuwają się naprzód — na-

ma odbywać się w pomyślnych wa-
runkach. Do pałacu negusa zgłaszać
się mają tysiące ochotników, których
narazie nie można wcielić do szere-
gėw zpowodu braku broni. Te same
koła zaprzeczają wiadomościom
włoskim o poddaniu się niektórych

wymieniane nazwiska tych naczelni-
ków są w Abisynji nieznane.

RZYM (Pat). Agencja Stefani'ego
zaprzecza pogłoskom;, jakoby wstrzy

poruszyło włoską opinię .publiczną.
Agencja oświadcza, że naród włoski

komunikowało oficjalnie o wyda-
nych zarządzeniach w sprawie za-
stosowania embargo na broń i amu-
nicję, przeznaczoną dla Włoch.
16 rządów wypowiedziało się pozy-
tywnie w kwestji zastosowania sank-
cyj finansowych, 7 w sprawie zakazu
importu z Włoch, 7 w sprawie za-
kazu eksportu niektórych surowców
do Włoch, — wreszcie 4 rządy zgło-

siły gotowość zastosowania wza-
jetmnej pomocy.

NOTA POLSKA
W SPRAWIE SANKCYJ.

WARSZAWA (Pat). W dniu dzi-
siejszym złożył delegat polski w Ge-
newie, min. Komarnicki, sekretarzo-

wi gen. Ligi Narodów notę, z prośbą

o podanie do wiadomości komitetu
Koordynacyjnego co następuje:

1) Z dniem 26 października irom-
petentne władze wydały potrzebne
zarządzenia w celu wykonania po-

stanowień, przewidzianych w par. 3

i 4, propozycyj Nr. 2.
Postanowienia, wspomniane w po-

żostałych paragrafach, nie wymagają
wydania zarządzeń, biorąc pod uwa-

gę stan faktyczny, istniejący w dzie-

Włochami i Połską, która w stosun-

tomiast koncentracja sił abisyńskich;

naczelników szczepów, twierdząc, że |

zachowuje postawę dumną i spokoj-
ną i wierzy w rozwój włoskiej akcji
cywilizacyjnej w Abisynji.

UROCZYSTY OBCHÓD ROCZNICY
MARSZU NA RZYM.

RZYM (Pat). Wiochy obchodzily
dzisiaj uroczyście 13-tą rocznicę

marszu na Rzym.
W stolicy uroczystości rozpoczę-

ły się od przeniesienia sztandaru
partyjnego z pałacu Liktorskiego do
pałacu Wenedkiego. Gdy sztandar
ukazał się na balkonie pałacu We-
neckiego, tłum zebranych na placu
zaczął wznosić okrzyki na cześć
Miussoliniego i wojska. Szef rządu
ukazał się na balkonie i wygłosił
parę słów do tłumu, oświadczając:
„Rozpoczynamy rok 14-ty z tą samą
odwagą, z jaką rozpoczęliśmy rok
ubiegły".
W godzinach rannych. dokonano

ponadto inauguracji wielu robót pu-
blicznych, na wylkonanie których

W Rzymie panował przez cały
dzień uroczysty nastrój Nad mia-
stem krążyło 400 samolotów. Domy

| udekorowano flagami, a o zmierzchu

 iluminowano:
Gen. de Bono wysłał w imieniu

wojsk, walczących w Afryce, oraz

kolonij włowdeśch telegram gratula-

cyjny do ussoliniego. Telegram

wyraża przekdnanie, że 14-ty“rok

 
manie operacyj wojennych w Afryce ery faszystowskiej wyznaczy w 6po-,

|sób stanowczy drogi przeznaczenia|

„Włoch faszystowskich,

wisko innych rządów w tej sprawie.

SANKCJE...
LONDYN. (Pat). Dzienniki pod-

Kkreślają zaufanie, jakie rząd brytyj-

ski pokłada w. skuteczność sankcyj

gospodarczych przeciwiko Włochom. !
„Times“ pisze: Mechanizm Ligi

Narodów został wprawiony w 1uch,

co daje pewność ograniczenia czasu

działań wojennych.
„Daily Telegraph" twierdzi, iż

porozumienie francusko - angielskie

jest o wiele bardziej zaawansowane

niż ogólnie przypuszczają. Rządy о-

bu krajów i rzeczoznawcy pracują

po obu stronach w ścisłej współ-

pracy.
„Morning Post” wątpi w możli-

wość rychłego załatwienia konfliktu.

OEz)

Fiancja potrzebuje OWEJ ordynacji
WydOrcZej

PARYŻ. (Pat). Przemówienie Tar-
dieu, wygłoszone na uroczystości
odsłonięcia pomnika Maginot w Re-
vigny miało silne akcenty politycz-

dzinie operacyj finansowych między jne. B. premier poddał mianowicie
ostrej krytyce ' obowiązujący we

_BORYSŁAW. (Pai), W kopalni
nafty „Luisa, stanowiącej własność
firmy Emanuel Lodkspeiser w Bory-
sławiu dowiercono się na głębokości

Nowe źródło naftowe
tywniejszym w chwili obecnej szy-
bem naitowym w Polsce. Uprócz
ropy otwór daje 12 m* gazu na mi-
nutę. Miesięczna wartosć produkcji

1528 m. źródła ropy: naftowej, dają- | ropy i gazu tego szybu, jeżeli uirzy-
cego narazie 40 tys. kg. ropy dzien- maiaby się na obecnym poziomie, |
nie. „Przyplyw ropy zwiększa się z wynosiiaby ропай 200 tysięcy zł
godziny na godzinę. O ile produkcja|lakiego dowiercenia nie zanotowa-

WARSZAWA (Pat). Dziś o godz.

śpieszno-towarowy Nr. 501

towarowe pociągu Nr. 578.

M. Kind Dia RED, 
|

dłużniczytm. jjąc, że większość parlamentarna,

2) Co się tyczy propozycyj Nr. 3 | wyłoniona przezwybory francuskie |

ku do Wiłoch jest krajem wyłącznie 'Francji system wyborczy zaznącza- | orzekać,

HEL (Pat). Niezwykle wysoka

fala podmyła na półwyspie helskim

na znacznym odcinku wydmy, zabie-

rając szmat plaży wraz z domem,
stojącym tuż nad bnzegiem. Dom był

wydano w ci roku ery : ‚
faszystowskiej okolo 730 miljonėw murowany. Odcinek zniszczonego
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Dookola sankcvyį
GENEWA (Pat). 35 rządów za- mają charakter zbiorowy, rząd pol-

ski śledzić będzie z uwagą stano- Baldwin
„Daily Herald“ pisze: Premier

in i sir Samuel Hoare zapew-
|miają, iż nie wezmą udziału w żad-
Inem załatwieniu konfliktu, które
lbyłoby pogwałceniem paktu iub

| przyznałoby napasinikowi korzyści,
| wynikające z aktu agresji.

WYJAZD MINISTRÓW HOARE
I EDENA DO GENEWY.

LONDYN (Pat). Reuter donosi:

Min. Hoare wyjedzie dnia 31 bm. do
Genewy, gdzie pozostanie zapewne
do 3 listopada ze względu na donio-
słość decyzyj, które ma powziąć Li-
ga Narodów. Min. Eden wyjedzie
dn. 30 bm. i pozostanie w Genewie
do końca narad,

į

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne donosi z Kowna: Pre-
zydent republiki na wniosek mini-
stra sprawiedliwości mianował człon
ków utworzonego na mocy ustawy
z dm. 13 marca rb. trybunału statu-
towego dla Kłajpedy. Przewodniczą-
cym został prezes litewskiego sąd:
najwyższego, członkami zaś — Lrzej
Litwini i jeden przedstawiciel Litwi-
nów  kłajpedzkich. Trybunał ma

! czy ustawy bądź akty ad-
ministracyjne centralnych władz li-
tewskich lub organów autonomicz-
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utrzyma się na dotychczasowym po-|no w polskiem zagłębiu natiowem
ziomie, „Luiza“ będzie najproduk-! ud wielu lat.

Katastrofa kolejowa
Wskutek starcia 4 wagony po-

5 min. 5 na szlaku Zgierz—Łódź Ka- ciągu nadjeżdżającego i 10 wagonów

liska na 59 kilometrze póciąś po- stojących na torze ulegio rozoiciu
wpadł oraz zabity zostat hamuicowy pocią-

na pozostawione na torze wagony|gu Nr. 561, Fawel Krasik.
W. związku z katastrolą, ruch po-

ciągów odbywa się drogą okólną.

Burza i śnieg na polskiem wybrzeżu
brzegu wieue już ucierpiai w CŁAsiE

burzy przed awoma  tygodajami.
brzeg ten miai być zabezpieczony
speq,ainą wamią, kiorej puaowę nie-
aawiuo rozpoczęto. uchoazące pod
vębkami i Uswowem w puwiecie

morskim rzeki Fiasnica i Czarniawa
mają zasypane piaskiem uwyscia u
brzegów morza, ua sKuiek nawaini-

cy, jalka przeszia naa poiskiem wy-
brzezem. koziom wod się. podniósł
i zaiai okoliczne fąki.

JASIKŁĘDGIA GORA (Pat). Nad
brzegami otwaniego baityku pomuię-
dzy Jastrzępią uórą a Jastarnią
spadł śnieg. Opad trwał krotko,
snieg bowiem padał maprzemian Z
deszczem, Upada zanotowano row-
nież pod Fuckiem i KMartuzami.
Snieg natychmiast jednak stajai.

POSIEDZENIE SENATU
W CZWARIEK.

WARSZAWA (ratj. Marszałek
Senatu Aieksander Vrystor wyzna-
(czył plenarne posiedzenie Senaiu na
czwariek, 31 b. m., godz, 12. Na po-
rządku obrad znajduje się Wybór ko-
misji do rozpatrzenia projekiu usta-
wy, dotyczącego upoważnienia Fana
Frezydenta R. P. ao wydawania de-
kretów. "

ZGON B. PROF. USB.
KRAKÓW (Pat). Zmarł tu, pize-

żywszy 15 lat, ś. p. Michał Bogucki,
b. profesor Uniwersytetu Steiana
Batorego w Wilnie, cztonek komisji
iilologicznej Polskiej Akademji U-
miejętności.

Trybunał statutowy Kłajpedy
prezes dyrektorjatu i litewski mini-
ster sprawiedliwości Ustawa nie
przewiduje, w jakim terminie musi
zapaść orzeczenie trybunału. Wy-
roki trybunału są ostateczne.

Przemówienie Ojca Św.
RZYM. (Pat). Na zakończenie

kongresu eucharystycznego w Limie
(Peru) Papież wygłosił do mikrofo-
nu przemówienie, w którem dał wy-
raz pragnieniu, aby pokój, który o-

becnie został zakłócony, szczegolnie
w Europie i Afryce, mógł być przy-

i 4, rząd polski gotów jest zastoso-

wać je z zastrzeżeniami, sformuło-

wanemi przez delegatów polskich w

łonie organów Ikomit. Koordynacyj-

nego.
3) Rząd polski przyjął do wiado-

mości propozycję Nr. 5, dotyczącą
zorganizowania wzajemnej pomocy

w zastosowaniu alinea 3 art. 16

i.
4) Biorąc pod wwagę, że zarzą-

dzenia, przewidziane przez Komitet, nie jest bynajmniej wyrazem woli,
| większości narodu, lecz reprezentu-
je tylko 10 procent wyborców. Gło-
suje się zresztą w myśl rozkazu ano- |
nimowej dyktatury partii, będącej,
wyrazicielką około 200 tysięcy wy-,

borców, czyli pół proc. narodu fran-;
cuskiego, ni ie awiający
naród: francuski jej władzy. Sy-|
stem wyborczy powinien — zaxoń-|
czył Tardieu — ulec gruntownej re-
formie,

 

SIT ADAK ZY ADO OTTONA ROCAKAIROS

I Pierwsze | najtańsze źródło zakupów modnej

GALANTERII, TRYKOTAŻY, BIELIZNY | WYRUŃ. Z WEŁNY

M wano. W. NOWICKI wiea 30
Już nadeszły modele na rok 1935-36

sweterków, sziafroczków, bluzeczek
Firma stale śleczi za modąi posiada ostatnie nowości sezonu l

wrócony. Ojciec Święty wzywa do

modłów o pokój, który winien być
oparty na sprawiedliwości i nie mo-
że być nigdy oddzielony od prawdy
i miłosierdzia.

nych obszaru kłajpedzkiego (guber-
natora, dyrekitorjatu, sejmiku) nie są
sprzeczne ze statutem kłajpedzkim.
Prawo wnoszenia skarg do trybu-
nału mają: Gubernator Kłajpedy,

Po kongresie radykałów francuskich
PARYŻ. (Pat). Prasa żywo ko- prac parlamentarnych w listopadzie

mentuje wyniki obrad kongresu ra- nastąpi zerwanie koalicji rządowej? |

| dykałów.
„L'Oeuvre' pisze: Kongres zu-

pełnie niedwuznacznie domaga się

|nozbrojenia i niezwłocznego rozwią-
zania  laszystowskich  organizacyj
„prawicowych. Z drugiej strony u

„chwały kongresu zalecają zjednocze-

nie wszystkich stronnictw lewicy

Oznacza to oficjalne przystąpienie

„Le Populaire” twierdzi, iż stron-
|nictwo radykalne posunęło się w

 

kierunku porozumienia z socjalista-
mi. Kongres partji może być waż-
nym momentem w historji kraju.

„L'Humanite'* również uważa, że
radykali uroczyście potwierdzili swe
przystąpienie do frontu ludowego.

„Echo de Paris“ przeciwnie, jest

stronnictwa radykałów socjalnych |zdania, że oświadczenia i uchwały

do zasad frontu ludowego. Czyż o- kongresu są tylko parawanem, poza

znacza to — pisze dziennik — iz na- którym prowadzi swą grę front lu-

leży przewidywać, że po wznowieniu dowy iDaladier.
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Qalka 0 zniżkę ceny prądu
W, prowadzonej przez nasze pismo wynika prawie wyłącznie z powodu,

przeszło od roku akcji w kierunku przedewszystkiem niezawinionego |

obniżenia ceny prądu elektrycznego chwilowego braku gotówki. Gdyby,|

w Wilnie spotkaliśmy się z popar- ewentualnie, uważano za niemożli-|

ciem całego społeczeństwa polskie- we obniżenie opłaty za ponowne|
w naszem mieście. włączenie, to należałoby udzielić |

Ostatnio Związek Lokator. i Sub- abonentom dłuższego niż dotychczas.

iokator. m. Wilna i woj. wil. wysto- ulgowego terminu w spłacie rachin-|

sował w tej sprawie memorjał do ków za zużytą energję. '

Rady Miejskiej w Wilnie. Przyta- Reasumując powyższe zgłaszamy

czamy go w całości, gdyż przypomi- następujące wnioski: {

na on wiele argumentów, które po- 1) obniżenia ceny zasadniczej za)

dane były na łamach „Dzienn. Wii”: oświetlenie do 50 gr. za 1 kiw. bez.

IL Światło elektryczne w Wilnie, wprowadzenia żadnych  dodatko-

będąc artykułem pierwszej i co- wych opłat, z tem, ażeby łącznie z!

dziennej potrzeby, st
pozycję w | ie każdej rodziny.,

W chwili obecnej, w okresie znacz-

nej zniżki cen obrotów oraz obuiże-

nia dochodów Wszystkich warstw,
społeczeństwa, (średni koszt utrzy-;
mania rodziny w Wilnie wynosi o0-,
becnie ca 55, przyjmując 1928 r. za W. niedzielę 27 b. m. o godz. S-ej

anowi. POWAŻNĄiI iiK ai iii I ii ak

Zebranie Stronnictwa Narodowego
w Wilnie

elektrycznego Obsadzenie stanowisk wojewo-
в dów krakowskiego i wileńskiego,

obowiązującym dodatkiem na bez- opróżnionych przez powołanie pp.

robotnych cena 1 kiw. nie wynosiła Raczkiewicza i J na człon-

więcej jak 60 gr. ków nowego rządu, ma nastąpić w

2) obniżenia ceny prądu przemy- dniach najbliższych. Podobno będzie:

słowego (dla motorów) w stosunku, |to połączone ze zmianami w niektó-|

w jakim będzie obniżona cena za

oświetlenie.
3) obniżenie opłaty za ponowne Przed procesem

wiączenie prądu do wysokości 50 gr.

ewentualnie
4) udzielenia miesięcznego uigo-

wego terminu w opiacie należności

za energję, licząc powyższy okres od
dnia doręczenia rach

Tygodnik poświęcony  porozu-
mieniu Polaków i Ukraińców, „Biu-
ietyn- Polsko - Ukraiński" (ur, 43)|
pisze o bliskim terminie (18.X1 b. r.)
procesu przeciwko mordercom śp.
min. Pierackiego. „Biuletyn” wypo- |
wiada obawę, by „ulica“ nie wyko-|
rzystała procesu do jakichś zajśc.

„Akty teromu, pisze „Biulietyn”,
wstrząsają ulicą, — ulica aniinuje

się również puzy rozpamiętywaniu
wszystkich najdrobniejszych sz-ze-
gółów, związanych z danym aktem

®

czynniki, wpiywające na zmianę:

Zmiany na stanowiskach wojewodów
rych innych województwach i w
związku z tem uwagę kół polilytz-
nych zwróciła odbyta w piątek kon-
ferencia p. ministra Raczkiewicza z
wojewodą poleskim p. Kostkiem
Biernackim.

0 zamordowanie
Ś. p. Min. Pierackiego

proces, zapowiedziany na drugą po-
4owę miesiąca, nie został przez ulicę
wykorzystany w kierunku najmniej
odpowiadającym obecnym intencjom
odpowiedzialnych za obydwa społe-
czeństwa czynników, — aby robie-
mie sensacyj prasowych w ciągu dłu-
gich kilku tygodni, pod „rewelacyj-
nemi' tytutami i podlanych odpo-
wiednim „sosem', nie zatruło aimo-
stery, która właśnie w ostatnich ty-
godniach doznała pewnego odprę-
żenia”.

100). Elektrownia winna zrozumieć

sytuację abonentów i uwzględniając

niżej wyszczególnione postulaty ob-
niżyć cenę za sprzedawaną energję

elektryczną.
Ii. Zgodnie z danemi opubi:ko-

wanemi przez Związek Elektr. Pol-

skich) „Gospodarka elektr. w Pol-

sce' Warszawa, 1930) koszty bez-
pośredniej produkcji za wytworzenie

1 kiw. wynoszą w Wilnie ca gr. 15;

nie wątpimy, iż w r. 1935 koszty te

zwiększeniu mie uległy. Jeżeli zaś

obciążymy te koszty produkcji wszel

kiemi innemi wydatkami, to zgodnie

z wykazami, dostarczonemi przez

Elektrownię Wileńską (Związki Sa-

morządowe Woj. Wil. w świetle
liczb' — Wilno, 1935) otrzymamy

sumę gr. 35 jako samokoszt 1 klw.

Tymczasem Elektrownia pobiera z:
1 klw. około 60 gr. jako cenę prze-

ą czaju,

po poł. odbyło się pierwsze powaka-
cyjne zebranie Stronnictwa Narodv-
wego, na którem proł. Wacław Ko-
marnicki wygłosił reierat o sytuacji
polityczne, po wyborach. Prelegent
scharakteryzowat chwilę bieżącą,
jalko wejście naszego państwa w o:
kres daleko idących zmian i poddał
wyczerpującej analizie wszystkie

 

„Nie profanujcie naszych grobówi
ZŽbliža się dzień poświęcony na-

szym zmarłym: „/aduszki'. Tłumiuie
odwiedzać będą rodziny groby
swych najdroższych i w kornej mod-
litwie słać westchnienia do Najwyż-
szego o wieczne odpoczywanie.

Wi dniu tym zapłoną według zwy-
ju, światła na grobach. O ule

trudmo nam się przełamać, by złożyć
ofiary za spokój dusz najdroższych

istniejących u nas stosunków. Omic-

wiwszy wynik wyborów i lizjonomję
nowego sejmu, prelegent poświęcił
dużo uwagi obeonej sytuacji gospo-

darczej i programowi nowego rządu.

W dyskusji po referacie zabrali

głos pp. Dr. Fedorowicz, red. P.
Kownacki i inż. Kubilus.

wprost na cele dobroczynne, dia
biednych, żyjących w nędzy i nie-
„dostatku, to pamiętajmy o obowiąz-
|ku kupowania światła tylko w fir-
mach i wytwórniach chrześcijań-
skich, gdzie pracuje polski robotnik.

Niech z głębokiego pietyzmu dla
zmarłych nie ciągną zysku elementy
obce naszej religji. !

teroru, l oto czego boimy się: aby.

Niezwykły procespolityczny
*WWarsz. Dziennik Narod. pisze: zł. grzywny.
Jeden z wybitnych działaczy na- P. R. apelował do wydziału od-

rodowych na terenie powiatu błoń- |woławczego Sądu Okręgowego w

skiego p. R. spotkał się w Błoniu z| Warszawie, W tych dniach sprawa
grupą znajomych, wśród których |znalazła się na wokandzie. W pierw-
znajdowało się paru t. zw. „sanato- |szej instancji bronił się p. R. sam,

rów”, Podczas rozmowy jeden z n'ch |sądząc, że sprawa nie wymaga ad-

zagabnął p. R. „kto zabił š. p. mi- wokata, w drugiej, wobec niepowo-

mistra Pierackiego“. P. R. nie chciał dzenia, przybył na rozprawę z ob-

wszczynać z. pytającym jakie,kol- rońcą adw. Stanisławem Błeszyń-

wiek rozmowy, wiążącej się z tema- skim. Nastąpił jednak tym razem

tami politycznemi, odciął więc krót- decydujący zwrot w procesie, który

ko: „len sam, co zabił gen. Zagór- roię adwokata ograniczył do mini-
skiego”. Rzeczywiście wymiana zdań mun, Na wstępie mianowicieproku-

na tem się skończyła, ale znajomy rator złożył oświadczenie, iż w sło-

„sanator” złożył nazajutrz na p. R. wach p. R. nie dopatruje się cech

donos w policji. Wiszczęto dochodze-

mie i postawiono p, R. przed sądem
przestępstwa i zrzeka się wobec te-
$0 oskarżenia. . ciętną, co pozwala wszeiką

wątpliwość stwierdzić znaczną roz-

piętość między kosztami produkcji

a stawkami taryfy elektrycznej, w|

szczególności oświetleniowej, wyno-

Po krótkiem. następnie przemó-w Grodzisku Mazowieckim, gdzie w
wieniu obrońcy, sąd wydał wyrokKonferencja w izbie Przemysłowo-handlowejwyniku przeprowadzonej rozprawy wyd

|skazano go na miesiąc aresztu i 100 uwalniający p. R. od winy i kary,

W. dniu 28 b. m. o godz. 9-ej rano by i bolączki odnośnych dziedzin go у

w sali lzby Przem. Handlowej w spodarczych w zakresie obrotu we- Przed rozwiązaniem E B
. aszącej gr. 85 za 1 klw. Wilaie “r L ; ; !

e ; ozpoczęła się konferencja wnętrznego, handlu zagranicznego,

‚ Ш].;{ЁГ&Ш“Щ‘Ч‘ AT edssok gospodarcza pod przewodnictweni komunikacyjne, taryfowe i podatko-! ża dA С SAI :

owy wykazu y dyr. gabinetu ministra skarbu Wik- we. Po przerwie obiadowej przcd-| „Nowy Dziennik“ donosi z War- ganizaoja = polityczna | nazywala

przerwany wzrost liczby funkcjonu-

jących liczników, ilość których

zwiększyła się w porównaniu z r.

'szawy że w środę nastąpi uroczyste /wiązkiem Pracy Społecznej.

rozwiązanieorganizacji BBWR, Uraz si I a

wszystkich sekretarjatów tej organi- NOWOWSTĘPUJĄCYM DO SŁUŻ-

miotem obrad były sprawy socjalne,
oddłużeniowe oraz. sprawy, związane

z działalnością administracji pań-

tora Martina, który przyjechai do
Wilna na czele Międzyministerjalne;
Komisji dla współpracy z samorzą-

1933 o przeszło 1500 (20.010 | й p Я * i
podczas roczn życi gospodarczym udziale st komunalnej dziedz zacji. Przy uroczystem rozwiązaniu;

aaa (w klw. A:jeden, cznik | przedotawaic za sysajsżowo a We wi J dn. 29 |b. ikSieKo prezes klubu BBWR. ;BYPO Się WOLNO.

RA . " ! Бапф\омгусЬ, rolniczych i rzemieślni- m, t ść «ię. bi dalsze obrad „ Sła ‚ i
adło w tymże okresie o 38 jedno-; czych z czterech północnó-wschod-A DAC i Na miejscu B. B. powstanie or-| _ Komendant WojewódzkiP.P.wy-

poświęcone
poszczególnych: gałęzi przemysłui
handlu, rolnictwa i rzemiosła oraz

stek (298 — 260), co jaskrawo ilu-

struje wpływ monopolistycznego u-
ganizącja o zmienionej nazwie. Praw |dał zarządzenie, że przy przyjmowa-|nich województw. Reprezentantami ai za

dopodobnie będzie się ta nowa o:- niu do służby policyjnej nowych! rwyjch ster gospodarczych są

  

j у лы | miejsco
kształtowania ceny na zmniejszenie | | zedstawiciele
się popytu, gdyż konsument zmuszo-
ny jest ograniczać siebie w korzy-
staniu z energji, szkodząc tem sobie
i finansom miejskim.

IV. Chcąc zgóry zapobiec ewen-
pazarzutom, wyrażamy opinję,
iż należyte zrealizowanie naszych
dezyderatów nietylko nie spowoduje
niedoboru budżetowego, lecz nie-
wątpliwie podwyższy dochód elek-
trowni. Koszty bezpośredniej pro-
dukcji prądu wymagają wydainej
obniżki, co wynika chociażby z na-
stępującego porównania niektórych
elektrowni:

" Lwów około 8 gr. za klw.
Sosnowiec.okoto 4 gr. zaklw.
Warszawa około 5 gr. za klw.
Częstochowa ok. 7 gr. za klw.
Kielce około 5 gr. za klw.
Wilno _ około 15 gr. za klw.
Droga do obniżenia  samokosztu

"imieniu przemysłu

Izby Przemysłowo-
Handlowej w Wilnie, izb rolniczych
wileńskiej, białostockiej i poleskiej,
izb rzemieślniczych wileńskiej, nowo|

*gródzkiej, białostockiej i poleskiej!
oraz 4-ch północno - wschodnich u-;

w  ogoine;rzędów wojewódzkich,
liczbie około 80 osób. Konferencję
zagaił p. dyr. W. Martin „podnosząc,
że Miiędzyministerjalna Komisja roz-
poczęła swoją działalność od Wilna,
jako stolicy ziem północno-wschod- P9
nich, czem rząd dat wyraz swej spe-
cjalnej troski o rozwój ekonomiczny
tej najbardziej kryzysem. dotkniętej

i Rzeczypospolitej, Następnie
zabrali głos reierenci generalni z
każdego typu samorządów gospo- |skarbów rzekomo mieli otrzymać od ny
darczych, mianowicie pp. rektor
U. S. B. Staniewicz w imieniu rol-
nictwa, dyr. Izby Przemysłowo-Han-
dlowej w Wilnie dyr. Barański w

i handlu oraz1

  

leży, poza dalszem ogólnem tispraw-
| nianiu gospodarki Elektrowni, prze-
dewszystkiem na zwiększaniu pro-
dukcji, co niewątpliwie nastąpi, jeśli
cena  energji. zostanie wydatnie

zmniejszona. !

V. Abstrahując od argumentów,
finansowych, miusimy stwierdzić, że
elektrownia miejska nie powinna
być eksploatowana, jako źródło do- dn:
chodów komunalnych, t. j. na pod-

dyr. Mi: w imieniu rzem:o-
sła, którzy omówili aktualne potrze-

W dniu wczorajszym Sąd Apela-

iczącego — M. Suszczewicza, oraz
: : sędziów — A. Jundziłła i J. Zaniew-

stawach monopolu fiskalnego, lecz skiego, rozpatrywał sprawę oskar-
winna być traktowana jakoinstytu- żonych o propagandę komunistycz-
cja użyteczności publicznej; podsta-|ną. Na ławie oskarżonych zasiadło
wę prawną do tego twierdzeniawi- pod eskontą policji 5-ciu wybitnych
dzimy w ust»2 $ 1 Rozporządzenia działaczy komunistycznych. Są to
Min. Spr. Wewn. z dnia 16.VII 1924 mieszkańcy Wilna: Josił Bernsziejn,
r. (Dz. U. R. P. Nr. 82 poz. 790) wy-|i. 30, Esfira Mirer, |. 29, Berex O-

 

cyjny, złożony z sędziego przewo-,

  
jaśniającego znaczenie $ 28 Ustawy|
z 11.VIII 1923 r, o tymicz, uregul.|
finans. komunalnych) Dz. U. R. P.
"Nr. 94poz. 147). { &

Nadmieniamy również, iżsprawa kim oskarżonym zarzuca cię
"omawiana w memorjale niniejszym należenie do Komunistycznej
znajduje całkowite zrozumienie w Zachodniej Białorusi, oraz intensyw-
sterach SARE czego dowodem |ną działalność agitac {

' jest część przemówienia p. premjera| powiatow pińskiego, |
Eko z dn, 24 paździer- Srzóskiośc, Toni

miastach
łymstoku.

/ nika r. b., poświęcona obniżeniu cen
za świadczenia komunalne.

VI. Elekitrownia nie powinna
traktować należności za ponowne
włączenie prądu jako źródła docho-  

oraz 60-cioletnia Sonia Kowner.
lech, L. 26, Wiera Zygmant, i. 25,

Akt oskarżenia zawiera około 40|
stron maszynowego pisma. Wszyst- | bułyj agitacyjnej, dostarczanej z

|
|Barti

na terenie
eskiego, ko-

iego oraz w
Wilnie i Вла-

Są to, według akitu oskarżenia,
„zawodowi rewolucjoniści'', ciąśnący

s?
Warszawie,

ze swego zajęcia pokažne dochcdy,.
du, należy bowiem w tymwypadku otrzymywane z Moskwy. Wi ść
ograniczyć się jedynie do pobierania oskarżonych karana sz a
zwrotu rzeczywistych
zanych z ponownem.

kosztów, zwią dnio więzieniem, lecz karynieod-
włączeniem, cierpieli, gdyż zdołali uciec doRosji

jest rzeczą notorycznie znaną, że Ši« latac лаjej Po paru latach powró-
opóźnianie w opłacaniu rachunków cili do Polski, by nadal kontynuować

zagadnieniom inwestycyjnym.

W: pobliżu granicy polsko-sowiec-
kiej, niedaleko Stołpców, „zatrzyma-
no trzech młodocianych chłopców,
którzy usiłowali przekroczyć niele-
galnie granicę. Chłopcy pochodzą z

w. baranowickiego i nazywają się:
Micku, Fularko i Czeluśko. Według
ich oświadczenia wszyscy chcielido-|
stać się do Rosji sowieckiej, bowiem
posiadali plan ukrytych skarbów w'
akręgu mohylowskim, Plan ukrytych

| pewnego starego pułkownika, który,
umierając, przekazał go Fularkowi,
(aby doręczyć krewnemu pullkowni-|
jkowi, zamieszkałemu w Orszy. Po|
ujawnieniu skarbu, Fularko miałby |
otrzymać połowę udziału.

Fularkko, obawiając się samotnie:

 

Wielki proces komunistyczny
przesiępczą działalność, lecz w
kwietniu ub, roku zostali oni ujęci
przez wiadze bezpieczeństwa pu-
blicznego i osadzeni za kratami.

Akt oskarżenia został poparty
przez wielu świadków, Przewód są-
dowy ustalił, jakiego rodzaju była
działalność w tej aterze 60-cioletniej
Soni Kowner, Stara żydówka z całą
świadomością odpowiedzialności u-
dzielała swego mieszkania pozosta-
tym oskarżonym, którzy urządzali

| u niej zebrania, oraz przechowywała
u siebiezapasy komunistycznej bi-

ZSRR,
Wyrokiem Sądu Okręgowego  

 Udawali się po skarb do oKrĘgU
muohylowskiego

udania się w tak niebezpieczną po-

dróż, wziął do spółki dwóch swych

kolegów. Zatrzymanych chłopców
skierowano do miejsca zamieszka-

nia. (b)

tinai LA ai iai CARE WDK

ieatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. komedja Kirszona „Cudow-
stop“.
Jutro o godz. 8 wiecz. „Fotograi i tan-

cerka“.
Zapowiedz! Dnia 6 listopada r. b. w

Teatrze na Pohulance wystąpi z jedynym

koncertem sławna śpiewaczka Marion An-

dersen. Bilety do nabycia w kasie zama-

, tunkicjonarjuszy zwracano im uwagę
na zmianę przepisów o zawieraniu
związków małżeńskich przez poli-
cjantów. Nowi policjanci przesirze-
gani być mają, iż w ciągu pierwszych
= służby obowiązywać ich będzie
zakaz wstępowania w związki mał-
żeńskie. (h)

POSTRZELIŁ Z REWOLWERU.

, WILEJKA. DO Sawicz,
gajowy z majątku Kostyki, i
kościeniewiokiej, w RE =.
godz. 4-ej udał się do swej żony,
kitóra mieszka w Dubrowiczach, śm.
dołhinowskiej, i tam zastał Ignacego
Saczywkę ze: Starzynek, do którego
2-krotnie strzelił z rewolweru. Sa-
czewikę odwieziono w stanie groź-
nym do szpitala w Wilejce. Sawicza
zaś, który sam odniósł rewolwer na
posterunek, zatrzymano.

ZAKUP KONI DLA WOJSKA.
jwiań „Lutnia”, Ceny specjalne, Zniżki, ku-

partout — nieważne. Poczynając od listopada aż do
pony i passe -

Uwaga! Teatr Miejski ma Pohulance końcą roku budżetowego 1935/36, na
||wydaje codziennie 10 biletów bezpłatnie wszystkich tangach remontowych
dla bezrobotnych. Zgłaszać się do admini-

stracji od godz. 7 wiecz.
Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzis

o g. 8.15 wiecz. operetka Oskara Straussa
„Królowa i Prezydent”.
— „Madame Dubarry* W najbliższych

dniach odbędzie się premjera operetki

„Madame Dubarry“. Rolę tytułową odtwo-

rzy Elna Gistedt w otoczeniu całego*zespo-

łu artystycznego.
— Teatr „Rewja”.

premjery p. t. „Odwieczna historja”,
Początek przedstawień o godz. 6.30

i 9-ej.

będą zakupywane przez komisję re-
montową poza końmi typu normalnie
zakupywanych jeszcze konie dobrze
utrzymane, odpowiedniej budowy1

o zdrowych chodach. Zakupiony
przez komisję koń powinien być za-
opatrzony przez włościciela w cały
panciany (z. taśmą) kantar i dwa
powrozy,

 
Dziś powtórzenie '.

З

Nowošci wydawnicze
2 nowym numerze (44-ym) ty-

Marsa. dla szkół.

Polskie Radjo Wilnoi ' godnika „Prosto z Mostu* pod re.
Wtorek, dnia 29 października. _ dakcją Stanisława Piaseckiego —

6.30 Pieśń, Gimnastyka. Muzyka. Dzien znajdujemy opowiadanie Zygmunta
"nik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza. 3.00
| Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.57 Uzas

i Hejnał, 12.03 Dziennik południowy. 12.13
13.25 Chwilka dla ko-

et. 13.30 Z rynku pracy. 13,35 Płyty. 14.30

wszyscy. oskarżeni skazani zoślali:|Przerwa. 15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Życie

osił Bernsztejn na 7 lat,
rer na 5 lat, Berek Olech na7 łat

Kowner na 2 lata.
Wezoraj Sąd Apelacyjny wyrok

ten zatwierdził w całej rozciągłości,.
zawieszając wykonanie kary na
przeciąg lat pięciu jedynie Soni
Kowner że względu na jej wiek.

Oskarżał prokurator Zahorski,
Oskarżonych bronili: adw. Duracz z
Warszawy, oraz adwokaci: Chill,
Żuk i Czernikhow. (e) |

и i. kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Koncert

Estira „Mi- | 16,00:Skrzynka P. K. 0. 16.15 Płyty.
Wiera Zygmunt na 5 lat, oraz Svnia Cs A

r 16.45
śpiewa. 17.00 Wielkie i drobne
— Asfalt. 17.15 Lekka audycja

mówiona. 18,00 L. van Beethoven — Trio
smyczkowe op. 9.
dycja poetycka: Nowy tom poezyj Al. Rym-

kiewicza.
Wiad. sportowe. 19.50 Pogadanka aktualna.
20.00 U dentysty, monolog. 20.10 Transm.
koncertu symf. z Lublina.
wieczorny.
czesnej. 21:05 Recital fort. 21.45 Felj. mu-
zyczny. 21.55 Muzyka lekka. 22.30. Polska
w
|nalizm jest kierunkiem aktualnym? — od-
czyt. 23,00 Kom. met.

18.40 Płyty. 19.00 Au-

19.25 Koncert reklamowy, 19.35

20.50 Dziennik
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Słyszałem pod adresem Mussolinie-

$o zarzut, że postąpił niepolitycznie,

mówiąc głośno i obszernie do narodu

włoskiego o wojnie i o jej celach na

gruncie afrykańskim. Zarzut byłby
słuszny, gdyby Mussolini był szefem

rządu parlamentarnego, a nie dykta-

torem!
Mylnem jest bowiem mniemanie, że

rządy „demokratyczne” są oparte na

zaufaniu społeczeństwa, rządy dykta-

torskie zaś tego zaufania nie potrzebu-

ją.Jest wprost przeciwnie—rząd parla-

mentarny może się zadowolić zaufa-

niem parlamentu, rząd dyktatorski

zaś nie może istnieć długo, jeśli nie ma

za sobą opinji publicznej,

Kto ma doświadczenie wyborcze,

kto obserwował przebieg wyborów w
różnych krajach europejskich, ten wie,

jak rzadko parlamenty są istotnym
wyrazem woli społeczeństwa, jak w

toku akcji wyborczej, pod wpływem

działania różnych czynników, wola ta

ulega wykoszlawieniu i zatarciu. Rząd

zaś wyłoniony przez parlament i po-

siadający w nim większość, może so-

bie lekceważyć opinję większości na-

rodu, ma przytem sto rozmaitych spo-

sobów zjednania sobie uznania więk-

szości parlamentarnej, Rząd dyktator-

ski natomiast stoi oko w oko ze spo-
łeczeństwem, niema między nim a na-

rodem pośredników. Mógł taki rząd

lub może się utrzymać długo na po-

wierzchni w społeczeństwach pierwot-
nych, gdzie wystarcza siła materjalna
i środki materjalne.., Nie może się

natomiast utrzymać wśród narodów

europejskich, mających poza sobą set-

ki lat życia politycznego. Widzimy też,

że dyktatury nowoczesne, we Wło-
szech, w Niemczech, a nawet w Rosji

sowieckiej, bardzo usilnie zabiegają o

to, by mieć opinję społeczną po swej

stronie. .Dyktatorzy informują ©

swych celach i planach, przemawiają

do rozumu ogółu obywateli; ze szcze-
gólną starannością zaś odwołują się do

uczuć i instynktów narodu. Robi to
Mussolini, na tem oparta jest przede-

wszystkiem pozycja Hitlera w Niem-

czech, Obydwaj ci politycy są wyrazi-

cielami duszy swych ludów, to też

znajdują szeroki oddźwięk w umy-

słach i w sercach, Gdyby tego nie po-
trafili osiągnąć, to krótkieby było ich

panowanie.., :

Uważna obserwacja życia politycz-
nego i społecznego w Europie współ-

czesnej uczy nas, że rządy autoryta-

tywne, rządy krajów nie posiadają-

cych parlamentów, które wychodzą

z powszechnego, czteroprzymiotniko-

wego głosowania, muszą bardziej dbać

o społeczeństwo, o naród, o opinję pu-

bliczną, niż rządy w „demokracjach”.

IW nowoczesnej Europie nie może

wskutek tego istnieć długo rząd auto-

rytatywny, nie mający silnego oparcia

w społeczeństwie. :

Rozważania powyższe nasunęły się

nam w związku z niedawnemi prze-

mówieniami o „współpracy” ze „spo-

łeczeństwem”. Trudno bardzo jest 0-

kreślić, jaki typ rządów istnieje w

Polsce? Nie jest to niewątpliwie rząd

ani parlamentarny, ani „demokratycz-

ny“; najbliżsi prawdy są bodaj ci, co

mówią o dyktaturze oligarchji La-

twiej o wiele stwierdzić, że rząd ten

nie opiera się na „społeczeństwie”,

niema za sobą opinji publicznej. Ła-

twiej — powiadamy — bo mamy poza

sobą niedawny plebiscyt (wszak ostat-

nie „wybory” były raczej plebiscy-
tem), w którym najbardziej optymi-

styczne obliczenia prowadzą do takie-

go wyniku, że za rządem oświadczyła

, się piąta część ludności polskiej...

"Nikt tu nie będzie twierdził, że wy-

brane we wrześniu ciała prawodawcze

są wyrazem woli społeczeństwa. Da-

lekie są od tego zwykłe, wychodzące

z czteroprzymiotnikowego prawa wy-

borczego parlamenty, cóż dopiero mó-

wić o polskim Sejmie.

Jeśli Czytelnik uzna tezę, mówiącą,

że rządy autorytatywne muszą mieć

silne oparcie w opinii publicznej, jeśli

chcą trwać, że rządy takie muszą być

| waga: m: 

——— —*

Na cenzurowanem
Dyskusje, do jakich nasze obecne

położenie zmusza i jakie się toczą czy
to w prasie, czy też w sejmie, mogą
być z całą słusznością nazwane są-
dem nad t. zw. „radosną twórczością”.
Hasło radosnej twórczości jest w zasa-
dzie ze wszech miar godne pochwały,
$dyż nie może być żadnej wątpliwo-
ści co do tego, że entuzjazm jest je-
dną z tych sił, które pomagają góry
przesuwać, Sam jednak entuzjazm nie
wystarcza, a gdy się połączy, deli-
katnie się wyrażając, z dyletantyzmem,
to stać się może prawdziwie groźnym;
cóż dopiero gdy dodać do tego połą-
czenia jeszcze ten szał reklamy i po-
pisu, o którym niedawno pisał jeden
z b, ministrów, jako o cesze, charakte-
ryzującej naszą biurokrację! Rezultat
działalności takiej spółki podano nam
z kompetentnej strony w sejmie: t. zw.
obsługa długów państwa, to znaczy
wydatki na oprocentowanie i amorty-
zację tych długów wynosiły w r. 1926
tylko 2 procent naszego budżetu, ©-
becnie zaś wynoszą 8 i pół procent,
wzrosły więc więcej niż czterokrot-
nie, mimo dewaluacji dolara i funta,
zmniejszając poważnie ciężar długów
zagranicznych, zaciąśniętych w tych
walutach. Doszliśmy do tej perfekcji,
że w ciągu jednego roku potrafiliśmy
zwiększyć zadłużenie skarbu o prze-
szło 580 miljonów złotych, kwotę na
nasze stosunki zawrotną,
Gdyby jeszcze w tym czasie poro-

biono jakieś większe inwestycje, z któ-
rych korzystaćby mogły liczne poko-
lenia, gdyby wydano znaczniejsze su-
my na usprawnienie obrony kraju, to
oczywiście z takim wzrostem długów
można byłoby się pogodzić. Ale rzecz
właśnie w tem, że nic podobnego nie
zrobiono i cały ten deficyt wywołany
jest tylko przez szerokie, że tak po-
wiemy, życie, przez rozmiar wydat-
ków, niedostosowany do naszych mo-
żliwości, Wydajemy zadużo i w dodat-
ku nie celowo, wydajemy 'w dużej
części namarne, Rezultat musi być
tragiczny, .°

Parę razy juž zajmowalem uwagę
czytelników położeniem, w  jakiem
znalazło się nasze szkolnictwo, jest to
bówiem dziedzina niezmiernie poucza-
jąca. Wiemy, że nauczanie powszech-
ne załamuje się kompletnie, miljon
dzieci nie może znaleść miejsca w
szkołach, państwo od szeregu lat nie
buduje wcale szkół powszechnych, A
jak przedstawia się zużytkowanie
šrod' ów w innych działach szkol-
nych? Poszperawszy w budżetach, mo-
żna znaleźć interesujące zjawiska.
Więc np. niższe szkolnictwo rolnicze:
mieliśmy ostatnio takich szkół 26, nau-
czycieli było w nich 120, a uczniów...
799! W jednej z nich na 22 uczniów
było 7-miu nauczycieli. Wobec tego
nic dziwnego, że koszt wykształcenia
jednego absolwenta niższej szkoły rol-
niczej dochodzi czasem do prawie 4
tysięcy złotych, a w niektórych śre-
dnich szkołach rolniczych przekracza
nawet 8 tysięcy złotych! Koszt nau-
czania w owej niższej szkole o 7-miu
nauczycielach i 22 uczniach był znacz-
nie wyższy na jednego ucznia, niż
kos_' nauczania studenta uniwersyte-
tu, wynosił bowiem 1.218 zł., gdy wy-
datki na studenta uniwersytetu waha-
ją się od 700 do 1.200 zł.! A koszt cał-
kowitego wykształcenia jednego ab-
solwenta w pewnej szkole średniej
rolniczej przenosi prawie dwukrotnie
koszt wykształcenia lekarza, czy inży-
niera: wyniósł bowiem 8.074 zł., gdy
w wyższych uczelniach wynosi około
4.500 zł!
Musimy przyznać, że trzeba nielada

talentu, ażeby koszty nauczania w
niższej szkółce na Polesiu nietylko
zrównać, ale nawet wynieść ponad
koszty nauczania na uniwersytecie!
Powie ktoś, że winno tu nie zbytkow-
ne wyposażenie szkoły, lecz mała
frekwencja uczniów, wskutek której

koszty na jednostkę wypadają karyka- | samodzielnie naukowo, młodzież wy- .
turalnie wysokie, Zapewne, ale to nie
zmienia postaci rzeczy. Tak, czy o-
wak, pieniądze są zaprzepaszczane, bo
cóż przyjdzie społeczeństwu z takiej
szkoły, która stoi pustkami, Widocz-
nie jest albo źle położona, albo też
swym programem nie odpowiada po-
trzebom ludności, A jeszcze jedna u-

y zgórą 3 miljony gospo-
darstw wiejskich; jeżeli niższe szkoły
maja 799 uczniów, to ilu lat trzeba bę-
dzie na to, żeby jakiś większy pro-
cent gospodarstw zaopatrzyć w prze-
szkolonych kierowników? Ciekawe,
czy jaki tak drogo kosztujący absol-
went którejś z tych szkół, umiałby to
wyliczyć?

ścisłym wyrazem myśli i uczuć narodu

(bardziej niż rządy wychodzące z ło-

na parlamentów), to niechaj ten Czy-

 

Wygórowane koszty nauczania w
szkołach o których była tu mowa, wy-
nikły prawdopodobnie wbrew woli
twórców tych uczelni, dowodzą one
jednak, że system obrany jest do ni-
czego, że pieniądze są wyrzucane i
rezultatu żadnego nie przynoszą, Nie-
rzadkie są jednak wypadki, w których
koszty nauczania śrubujemy świado-
mie wgórę, uganiając się za rzeczami
nieistotnemi, chociaż efekto'vnemi. Tu
podają sobie ręce radosna twórczość,
dyletantyzm i brak zdrowego rozsąd-
ku, pozwalający na odróżnienie ziarna
od efektownej plewy. W sprawach
szkolnictwa jesteśmy poniekąd wszys-
cy ekspertami, wszyscy chodziliśry
do szkół i wiemy, że najważniejszą, 7:
cydującą o rezultacie nauczania czę-
ścią składową jest dobry nauczyciel;
wiemy też, że do zachowania hygie-
nicznych wymogów wystarczają wy-
sokie, pobielone wapnem, widne sale,
dające łatwo się przewietrzyć i jakiś
plac, po którym dzieci podczas p.uz
mogłyby się wybiegać. To są rzeczy
istotne, ale i w zupełności wystarcza-
jące, a przytem nie kosztowne. Otóż
do tych zasadniczych i rzeczywiście
racjonalnych wymogów podoczepiano
tyle jeszcze dodatków, uznanych
przez swego rodzaju snobizm za nie-
zbędne, że pod ciężarem kosztów
kształcenia dzieci jęczy dziś cała na-
sza inteligencja. Doszło do tego, że
miasta za pożyczane pieniądze budu-
ją gmachy szkolne tak zbytkowne, że
śmach jednego gimnazjum kosztuje o-
koło 4 miljonów złotych, a przedsta-
wiciel samorządu, robiącego bokami, z
dumą oświadcza na otwarciu szkoły,
że bogata zagranica będzie nam za-
zdrościć i przyjeżdżać przyglądać się
naszym $machom! Może się i będzie
przyglądać, ale napewno z innem, niż
zazdrość, uczuciem!

Entuzjazm,  nieobarczony zbytnio
prawdziwą wiedzą, chwyta chętnie

każdą nowość i bez niej żyć nie może.
Przechadzka za miasto i bitwa piguła-
mi śnieśowemi idzie w kąt, muszą ko-
niecznie być narty i wyjazd na tereny
narciarskiel Nowości oczywiście ni-
gdy nie zabraknie, a za wszystko ktoś
musi płacić. Przypomina mi się tu za-
bawna historja ze szkłem, przepusz-
czającem promienie ultrafioletowe, Ja-
kaś firma angielska, która wyproduko-
wała takie szkło, rozwinęła silną akcję
reklamową, starając się o wprowa-
dzenie takich szyb w szkoła h, jako
niezwykle higienicznych, Istotnie, za-
czął się ruch w tym kierunku i zaczę-
to wszędzie te drogie szyby stosować.
Wreszcie zajęła się sprawą specjalna
komisja lekarska i po „odpowiednich
bada-iach ogł” ła raport w znanem
piśi. 'e medycznem, „.Tl.e Lancet", Ra-
port brzmiał, że owszem, skutek tych
szyb jest, wyraża się w pewnem po-
drażnieniu skóry dzieci, podobnem do
uzyskiwanego po zastosowaniu „ТК-
kiego synapizmu z gorczycy... Ruch z
temi szybami ustał, ale w parę lat po-
tem usłyszałem przez radjo z Wilna

odczyt o idealnej szkole, która musi
być zaopatrzona w takie właśnie
szyby!
Niedawno ktoś ze znawców z obozu

rządowego napisał, że biurokracja na-
sza sama nie wiele wie, ale chciałaby
jaknajwięcej nauczyć społeczeństwo i
bierze się do tego z entuzjazmem. Na-
wet tak bezinteresowna działalność
byłaby groźna, a cóż dopiero, gdy do
teśo dołączą się pobudki inne, gdy,
jak mówi inny znawca z tegoż obozu,
namnoży się instytucyj, które jakby
tylko nato istniały, żeby utrzymywać
swoją administrację... Skutków nie da
się już ukryć i wszyscy teraz, winni
czy niewinni, musimy cierpieć, Trzeba
się jednak dobrze przyjrzeć temu, co
dziś siedzi na cenzurowanem,

ZYGMUNT RACZKOWSKI
 
 

 

Posuwające się wgłąb Abisynji oddziały armji włoskiej przeprowadzają jedno-

cześnie budowę dróć ułatwiających operacje wojenne Na zdjęciu most na rze-

ce Mareb, będącej granicą pomniędzy Erytreją a Abisynją.

RZESZOWAATOS K NTA ROKTS EIKTEDESI PAKTCEBACZRIK RST SODAS

Uniwersytet przemycony okólnikiem
Nadanie „Wolnej Wszechnicy” pra-

wa przyznawania dyplomów magister-
skich, spotyka się w prasie i w kołach |
naukowych z bardzo surową oceną.
Świeżo omawia tę sprawę w „Czasie“

p. Ks, Pruszyński, w obszernym i rze-
czowym artykule. Podnosi on, że ma-
my całą masę bezrobotnych magist-

rów, całą inflację dyplomów. ' Nasze
uniwersytety nie wszystkie mają od- |
powiedni poziom naukowy, nieznacz-
ny tylko procent profesorów pracuje

chodzi z nich niedouczona. W kołach
| naukowych panowało więc przekona-
nie, że pięć uniwersytetów jest ilością
maksymalną, może nawet zbyt wielką,
Okazuje się jednak, że

„opinja Ministerstwa Oświaty nie sa
dza się jednak ani z opinią ko!- nauko-

| wych, ani opinią publiczną, Nie zgadza
się nawet z opinią samego rządu: dwa
dni temu min. Kwiatkowski mówił o bez-
robociu młodych, iako o złu, które trze-
ba usunąć, min. Raczkiewicz specjalnie
troszczy się o zatrudnienie tych magi-
strów, których wydają obecnie uniwersy-
tety, a oto ministerstwo W.R. i O. P. jest
innego zdania: tworzy nowy uniwersytet,
by dostarczyć swym koleśom nowych ma-

gistrów do zatrudnienia. Widocznie u-
waża. że bez tego mieliby zamało z tem
kłopotów i trzeba im choć trochę tru-
dności przysporzyć”,

Jakie motywy mogły wpłynąć na
ten niezwykły fawor, okazany.„Wol-

| nej Wszechnicy”? Nie poziom nauko-

telnik już sam wyprowadzi wnioski ,

dla Polski z tego ogólnego założenia... | cy powiada się, że są uczniami zna-

wy uczelni. bo słusznie podnosi p. Pr.,

że „o profesorach Wolnej Wszechni-

komitych uczonych, Ale uczeń znako-
mitego uczonego jeszcze nie jest przez
to znakomitym uczonym”.

„Jednak im bardziej coś jest nieuza-
sadnione, tem wytrwalej szukają ludzie
klucza zagadki. Są ludzie, którzy ów
klucz zagadki znaleźli sobie w charakte;
rze szkoły: oto jest ona przynajmniej pod
jednym wzślędem przeciwstawieniem u-
niwersytetu katolickiego w Lublinie. Nie
będziemy bawić się w dociekania, ile jest
w tem, czy nie jest „masoństwa, jedno
jest przecież pewne, ieśli jaki charakter
Jye ta uczelnia bez wiedzy i ci pro-
esorzy naukowego dorobku, jeśli co
poza wspólnotą pustki ich łączy, to pe-
wien zdecydowany „laicki“ Šakio
„ Jest to ten sam charakter, ten sam po-
ziom, jaki cechuje naszą, beznadzie nie
przecież jałową prasę antykle;ażnieczytane przez nikogo „Błyski Wolno-
myśliciela”, „Polskie Wolności”, Jednak
jeśli chciano istotnie polskiej wyższej u-

'czelni katolickiej przeciwstawić wyższą
ni bezwyznaniową, to jednak i na

tem polu nie osiąśnięto żadnego rezulta-
tu. ajniewątpliwiej bowiem poziom u-
czelni lubelskiej jest dziesięciokrotnie
wyższy od teśo uniwersytetu, przemyco-
nego okólnikiem".

Do tej świetnej argumentacji można
i dodać tylko uwagę, że to faworyzo-
wanie „Wolnej Wszechnicy” świadczy
najlepiej o duchu, jaki wnieśli pp. Ję-
drzejewicze w politykę naukową i
szkolną Ministerstwa Oświaty. Zno-
szono katedry uniwersyteckie, obsa-
dzone przez znakomitych uczonych, I
tę akcję dezorganizowania (jak słusz-
nie ją nazwano) szkolnictwa wyższego
ukoronowano obecnie nadaniem przy-
wilejów,  niczem nieuzasadnionych,

I „Wolnej Wszechnicy”,

  

PRZEGLĄD PRASY
POSŁUSZNIE ZA RZĄDEM

Za komisją sejmową i pisma sana<
cyjne posłusznie zalecają program fi-
nansowo-gospodarczy rządu, Ošwiad+
cza się za nim w „Gaz. Polskiej” i b.
min, Matuszewski, Widzi on w zamie-
rzeniach rządu „integralną deflację',
która da się przeprowadzić właśnie te-
raz, gdy „dno'” cen ustabilizowało się
w świecie,

„Pozwalam sobie wypowiedzieć opinię
dodaje p. Matuszewski — że w trzęc
dziedzinach: w dziedzinie konwersji dłu- |
gów, taryf kolejowych i cen kartelowych
— należałoby krajać odważnie,
bowiem zbyt ostrożne zniżki w tym za-
kresie mogą nie wywołać dostatecznego
powiększenia obrotów i być w rezultacie

śroźniejsze dla samychzainteresowanych,
niż zniżki radykalne".

P. Matuszewski nie czyni żadnych
zastrzeżeń co do ogromnegopowięk-
szenia podatków, nawet co do oblo-
żenia podatkami poborów najniższych
urzędników,

W „Kur. Por.' znajdujemy ubole=
wanie z powodu dotychczasowej bez*

czynności rządu w dziedzinie walki z

kryzysem,

„Stany Zjednoczone, Niemcy, Wło=
chy, aponja, nawet Kumunja o daw-

na juž podjęły śmiałą oiensywę przeciw

kryzysowi, znacząc osiąśnięte w. niej

sukcesy wprzągnięciem „milionów, bezro-

botnych do produkcji i osiąganiem co-
raz wyższych wskaźników wytwórczości
— podczas gdy my, „ustawicznie równa-

jąc w bezkresny dół życie rolnika, inte-

igenta, urzędnika, kupca, rzemieślnika,
robotnika fabrycznego i zrobotnego >

sprowadziliśmy się w Roku Pańskim 1935
— w tym samy roku, który w wyżej wy-

mienionych państwach uważa się za ro!

zakończenia kryzysu — do stanu, niewąt=
pliwie bardzo ciężkiego”.

Dlaczego „Kur. Por.' nie napisze

wyraźnie, że zawiniły bezczynnością
rządy sanacyjne, pułkownikowskie,

rządy Jędrzejewicza, Kozłowskiego i

Sławka?

Zdaje się, że i prasa sanacyjna nie

oddaje się złudzeniom, jakoby rząd o-

becny potrafił wyprowadzić budżet i
gospodarstwo z owego — jak pisze

eufemistycznie „Kur. Por.' — „stanu

niewątpliwie bardzo ciężkiego”, Przyj-

muje z zadowoleniem i uznaniem jego

zapowiedzi, ale z równem zadowole-

niem i uznaniem przyjmowała każde
słowo p. Sławka lub p. Kozłowskiego.

OSZCZĘDNOŚĆ NA DALSZYM

PLANIE

„Co się tyczy oszczędności, to one

zostały zepchnięte wyraźnie na miej-

sce podrzędne” — zauważa w „Kur.

Warsz.” p. Koskowski. Mają one

przyjść dopiero w „drugiej fazie" pra-

cy rządu. Prasa sanacyjna ów bra

SkA na akcję oszczędnościową po-

mija milczeniem. A przecież jest to

fakt zadziwiający, że minister skarbu
rządu autorytatywnego

„nie może podjąć się roli twórcy no-

wego budżetu państwa polskiego būudže-

tu, dostosowanego do sił i środków na-
szego kraju. Podobno zadanie takie, lubo

dostrzegane przez ministrów przedmajo-
wych, było ponad ich siły, bo w systemie

demokratyczno-parlamentarnym oszczęd-

ności nie są popularne. Prawiono nam da-
lej, że tylko iwyłącznie rząd, nie oglą-
dający się na chwilową łaskę Vike,
może czynić to, co się nie pod pro-

staczkom. Ajakżeto teraz? Szeroki 0-
gół nie dochodzi dzisiaj do śłosu, na po-
wolność izb reprezenetacyjnych można

liczyć, władza wykonawcza ma wielkie

pełnomocnictwa — a mimo to nikt nie

chce się podejmować niepopularnych

środków zaradczych”,

Tu chodzi nie tylko o niepopular<

ność, Tu chodzi także — jak we wczo-

rajszym artykule naszego dzienniką

podnoszono — o kontynuowanie sy-

stemu, który aby się utrzymać, mūsi

się rozrastać, i musi uzależniać od sie-

bie masy ludzi. To był dramat

wszystkich rządów nie mających opar-

cia w społeczeństwie, że nie mogły

być taniemi. że nie mogły rezygnować

z etatyzmu, z kosztownego i zbytnio

rozbudowanego aparatu policyjnego, z

dzieł na pokaz, z wydatków na pros
pagandę i t. d. :

LEWINSCY W N. JORKU

P. Slomiūski by! až w Nowym Jorku
i obecnie dzieli się swemi wrażeniami
z pobytu w tem olbrzymiem mieście,
liczącem — jak zapewnia — około 2
miljcnów Żydów. P. prez. Starzyński
zabrał go z sobą do prezydenta
N. Jorku,

„Oczekując na mera, poznajemy panią
Battistelę, która z domu nazywa się Le-
wińska, zdaje się, że jest moją kuzynką,
a napewno jest sekretarką p. Deutscha,
zastępcy mera Sam mer La - Guardia
ah z ojca Włocha i z matki Żydówki.
ona też Żydówka Nie wiem. czy i jęśo

sekretarka również nazywa się Lewińska,
ale wyśląda na to”. |

Może p. Słonimski wyśle z Polski
do Ameryki więcej swoich "uzynek i
kuzynków. Tam zrobią karjerę, a tu
mamy naprawdę zadużo Lewińskich.

   



 

Przeciw ubojowi rytualnemu
Akcja T-wa opieki nad zwierzętami

Sprawa uboju rytualnego, a właściwie
sprawa skasowania barbarzyńskich me-
tod uboju bydła, znajduje coraz większe
zrozumienie w szerokich kołach społe-
czeństwa polskiego. Zdaje ono sobie
doskonale sprawę, że obecny stan rze-
czy, kiedy to ludność chrześcijańska po-
nosi miljonowe świadczenia na rzecz ży-
dowskich $min wyznanionych i rzeza-
ków jest nienormalny i powinien ulec ra-
dykalnej zmianie. Stąd też częściej sły-
chać głosy, domagające się zniesienia u-
boju rytualnego.
Walka z ubojem rytualnym w Polsce

nie jest odosobnioną, gdyż wiele państw
już przed wojną światową zniosło ten
ubój, jako  sprzeciwiający się zasa-
dom humanitarnym. W Polsce akcję
przeciwko barbarzyńskiemu ubojowi ry-
tualnemu prowadzi Towarzystwo opieki
nad zwierzętami. Nie jest to akcja pod-
jęta w ostatnich dopiero czasach, gdyż
początek jej sięga dawnych lat. Infor-
muje nas o tem uprzejmie wiceprezes
'T-wa opieki nad zwierzętami p. Stefan
Idzikowski.
—Już w r. 1878 — mówi p. Idzikow=

ski — ówczesny prezes warszawskiego
T-wa opieki nad zwierzętami wyznaczył
premję dla przeprowadzenia najhumani-
tarniejszej metody zabijania zwierząt.
Sprawa ta była podnoszona przez T-wo
co pewien czas.
W styczniu 1885 r. T-wo zwracało się

za pośrednictwem zarządu m. st. War-
szawy do gminy żydowskiej z żądaniem
dorzynania zwierząt przez kark, momen-

-talnie po dokonaniu rytualnego cięcia.
Gmina żydowska odmówiła.

W marcu 1914 г., dzięki zabiegom
T-wa, 66 posłów podpisało wniosek do
izby ustawodawczej w Petersburgu, żą-
dający rozciąśnięcia na całe imperjum
ustawy finlandzkiej z 14 sierpnia 1909 r.
© rzezi bydła. Ustawa ta skasowała ry-
tualny ubój zwierząt za przykładem usta-
wodawstwa szwajcarskiego. Wniosek
ten izba przekazała komisji wniosków
ustawodawczych, lecz wskutek wybuchu
wojny światowej sprawa utknęła na
martwym punkcie,

Na pytanie o obecnej akcji T-wa opie-
ki nad zwierzętami p. Idzikowski o-
świadcza:
— T-wo wznowiło sprawę uboju rytu-

alnego przez zorganizowanie dwóch od-
czytów ks. dr. Trzeciaka p. t. „Ubój ry-
tualny w świetle biblji I talmudu“ oraz
odczytu. red. Prus-Wiśniewskiego p. t.
„Ubój rytualny a interesy ekonomiczne
ludności”, Odczyty te wywołały głośne
echa w prasie i w społeczeństwie. Kan-
celarję T-wa (ul. Wiejska 18) zarzucono
listami, proponującemi powtórzenie tych
odczytów na prowincji.

Na odczytach tych uchwalono jedno-

głośnie rezolucję, potępiającą ubój rytu-
alny i żądającą jego zniesienia w całej
Polsce. :

Rezolucję złożono prezydjum rady mi-
nistrów i poszczególnym ministerstwom,
marszałkom Sejmu i Senatu, prezyden-
towi m. st. Warszawy oraz wojewodom.
Odpisy rezolucji przesłano również orga-
nizacjom społecznym i zawodowym z

 

Charakterystyczny zatarg
w rodzinie robotniczej

Zdarza się coraz częściej, że z pośród
dwo'ga małżonków łoży na utrzymanie
rodziny — żona, a mąż, bezskutecznie
poszukując pracy, jest dla rodziny jedy-
nie ciężarem.
Tego rodzaju nienormalne stosunki

prowadzą zwykle do gorszących kompli-
kacyj i zatargów.

Juljan Truszyński, robotnik, od trzech
lat pozbawiony pracy, postanowił ro-
zejść się z żoną, ale... zażądał od niej
„odszkodowania“ w sumie 800 złotych.
Truszyńska zgodziła się i żądaną sumę
wypłaciła, a Truszyński wzamian wy-
stawił pisemny certyfikat, w którym
stwierdza, że żadnych pretensyj do żony
nie rości i zgadza się na to, by mieszka-
nie zapisane było w administracji domu
na jej nazwisko. Na drugi dzień po spi-
saniu tego „aktu” Truszyński zjawił się
jednak w mieszkaniu i oświadczył, że
mie myśli z praw swych, jako męża, zre-
zygnować, Doszło na tem tle do gwałto-
wnej sceny, a następnie do bójki, w któ-
rej wszyscy członkowie rodziny odnieśli
lżejsze lub cięższe obrażenia. Awanturę
zlikwidowała policja.  

prośbą o podpisanie i przyłączenie się w
ten sposób do naszej akcji.
T-wo postanowiło wciąśnąć do współ-

pracy i inne organizacje, a w tym celu
zawiązało komitet do walki z ubojem ry-
tualnym pod egidą T-wa. Na czele ko-
mitetu stanęła znana działaczka na po-
lu opieki nad zwierzętami dr. Janina
Maszewska-Knappe.
— Jak ustosunkowaly się władze

miejskie do akcji T-wa — pytamy.
— Władze miejskie dążą do wprowa-

dzenia uboju mechanicznego, lecz jedno-
cześnie muszą przełamać nieuzasadnio-
ną niechęć ludności chrześcijańskiej do
przednich części mięsa, spożywanych о-
becnie tylko przez ludność żydowską. Na
specjalnym pokazie w rzeźni miejskiej,

który zgromadził kilkudziesięciu przed-
stawicieli władz, stowarzyszeń i organi-
zacyj społecznych i zawodowych, prasy,
wojska i t« p. dyrektor wydziału ekono-
micznego magistratu p. Fabierkiewicz
wyśłosił fachowy referat,
— Kto chce bliżej zaznajomić się z o-

hydą uboju rytualnego — kończy p. Idzi-
kowski — powinien przeczytać broszurę
ks. dr. Trzeciaka p, t. „Ubój rytualny w
świetle biblji i talmudu*.
Wydanie rozporządzenia, znoszącego

w Polsce ubój rytualny, jest jedyną dro-
śą do znormalizowania stosunków na
rynku mięsnym oraz do osiągnięcia
zniżki cen mięsa. Rozumie to społeczeń-
stwo polskie i popiera nasze usiłowa-

nia. (ib). 
 

Mamy wodza|!
Polski il Duce na widowni

Wczoraj w sali sanacyjnego. związku
kolejarzy odbyło się — jak głosiły afi-
sze — „wielkie, inauguracyjne zebranie
polityczne Obozu narodowo-państwowe-
go”. Wielkie — bo obszerną salę zapeł-
niło, licząc z przydzielonymi do ochrony
agentami policyjnymi. . aż dwudziestu
słuchaczy. Przemawiał prezes „Obozu”,
niejaki p. Wójtowicz, a jak się później
dowiedzieliśmy, kandydat na polskiego
Mussoliniego. Polski „duce” in spe
przedstawił program nowej organizacji,
który, jak się wyraził „jedynie może
Polskę uszczęśliwić”, Program ten, u-
żywając kulinarnego porównania, przy-
równać można do bigosu. Domorosły
„wódz'” powypożyczał z rozmaitych obo-
zów i prądów politycznych to, co uważał
za dobre. Na'więcej. z Obozu Narodo-
wego, trochę od socjalistów, a z sanacji

Dbamy o żywych--pa
Ziemią mogił i krzyżów nazwał Polskę

jeden z wieszczów narodowych.
W żadnym bowiem innym kraju, nie

przelano tyle krwi w obronie wolności i
ZZR tyle mogił bohaterów co u

"Od zboczy Karpackich, po piaszczysty
Hel, od błot Prypeci: do zachodnich ru-
prac usiana jest niemi cała ziemia pol-

Stan w jakim znajdują się te groby
niewspółmierny jest jednakże z pietyz-
mem, jakim je otaczamy.
Obowiązku wobec Tych, co życie swo-

je złożyli w obronie Ojczyzny nie spełni-
liśmy całkowicie. Mogiły poległych z
czasów walk o niepodległość, jak i ostat-
niejzwycięskiej 1920 roku, pozostają w

jedynie znany refren: „dobro państwa
najwyższym celem". (widocznie trudno
mu było coś lepszego znaleźć na sana-
cyjnym śmietniku). Po „woódzu* zabrał
głos drugi „sanacyjny-faszysta'”, którego
wywody i wygląd sprawiały wrażenie. że
mówca uciekł ze szpitala dla warjatów.
Poprelegentach zażądali głosu dwaj u-
czestnicy zebrania, którzy wkrótkich,
4ecz dosadnych słowach scharakteryzo-
wali właściwą rolę i wartość nowej sa-
nacyjnej efemerydy, Wywody ich spot-
kały się z powszechnym uznaniem obec-
nych i wywołały wrogie okrzyki prze-
ciwko organizatorom zebrania, którzy о-
ibrady czemprędzej zamknęli iulotnili
sięzsali.
Wychodzący wznosili okrzyki na

cześć Stronnictwa Narodowe$”. 
dużej mierze w zaniedbaniu i opuszcze-
niu.
Sprawa spłacenia długu wdzięczności

poległym bojownikom jest ciągle żywa i
aktualna.
Polskie Towarzystwo Opieki nad Gro-

bami Bohaterów powołane do zajęcia się
uporządkowaniem zaniedbanych cmen-
tarzy i mogiłpoległych boryka się z
wielkiemi trudnościami.
Zarząd oddziału wojewódzkiego war-

szawskiego apeluje do mieszkańców Sto-
licy o składanie ofiar na konto czekowe
Towarzystwa w P. K. O. Nr. 17540, lub
w czasie zbiórki publicznej, przeprowa-
dzonej na mocy pozwolenia władz w
dniach 28, 29, 30pó oraz 2, 3
į 4 listopada r. b. 

Kumunikacja w Zaduszki
Tramwaje na Powązki i na Bródno—Zarządzenia o ruchu kołowym
Dyrekcja tramwajów ogłosiła rozkład

tramwajów na dzień Wszystkich Świę-
tych i Zaduszki, Do, Powązek można bę-
dzie dojechać linjami Nr. 1, 2, 3, 19 oraz
specjalną linją z Pl. Narutowicza przez
Pl. Teatralny. Do Bródna dochodzić bę-
dą linje Nr. 12, 21, 6. W dniu Zadusznym
21 będzie kursować normalnie. Ruch w
kierunku Woli oprócz 21 obsługiwać bę-
dzie na WW,Świętych linja Nr. 11. W
dniu Zadusznym linja 11 — kursować bę-
dzie normalnie. Wobec przeciążenia
mostu Kierbedzia,linja23 nie będzie kur-
sowała, natomiast podwojona będzie ilość
wożów linji 24. (Om)

W. związku ze zbliżającemi się Zadusz-
kami i wzmożeniem ruchu kołowego na
ulicach wiodących do cmentarzy, staro-
stwo północne zarządziło, aby 1, 2 i 3 li.
stopada ruch pojazdów zdążających do
cmentarza Powązkowskiegą odbywał się
ul. Dziką i Powązkowską, odjazd ul. Ta-
tarską i Ostroroga, w kierunku Młynar-
skiej. :
Na srtaiolawyih «licach (za wyjąt-
kiem ul Dzikiej od Błońskiej do Mły-
narskiej), zarządzono ruch jednokierun-
kowy z tem, że w okresie. gdy napięcie
ruchu będzie na to pozwalało, może być
czasowo przywracany ruch w AA
kierunkach.

Wyznaczono następujące postoje i
jazdów przed cmentąrzem Powązkow-
"kowskim: naodcinku Okopowej między
Dziką i Niską w kierunku tej ostatniej
wzdłuż ogrodzenia cmentarnego; na Ta-

tarskiej w jednym szeregu wzdłuż ogro-
dzenia cmentarnego przy chądniku i dla
podjazdów rządowych i dyplomatycz-
nych na Piaskowej po stronie numerów
nieparzystych, Wyjazd tych pojazdów
będzie się odbywał ul. Piaskową, Bura-
kowską w kierunku Powązkowskiej i O-
„kopowej.

*
Liga popierania turystyki, jak jużdo-

nosiliśmy, uruchamia na dzień W. Świę-
tych i Zaduszki trzy pociągi popularne z
Warszawy do Krakowa, Lwowa i Wilna,
każdy na trzydniowy pobyt. Wszystkie
pociągi odejdą z Warszawy 31 b. m.: po-
ciąg do Krakowa z dworca Wschodnie-
go o godz. 23 m. 10, do Wilna z dwor-
ca Wileńskiego o godz. 22 m. 00. do Lwo-
wa z dworca Gdańskiego o godz. 21 m 5.
Wszystkie pociągi powrócą do Warsza-
wy 4 listopada w godzinach rannych
Cena przejazdu wynosi z Warszawy

do Krakowa i z powrotem 12 zł 70 gr.,
do Wilna i z powrotem 10 zł. 70 gr., do
Lwowa i z powrotem 12 zł. 10 gr (b!

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wza-
jemnych ogłosił oficjalne zestawienia, do-
tyczące klęski pożarów w Polsce w cią-
gu ostatniego kwartału r. b, W okresie
od lipca do października spłonęło w kra- 

miętajmyozmarłych

 

 

 

Nr.

Tablica, wmurowana w gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie podczas .
uroczystości szkolnych ku czci Wielkiego Kanclerza.

  

Echa głośnych aresztowań
Młody narodowiec lan Sędek będzie zwolniony za kaucją

"Przed trzema miesiącami głośne

były aresztowania wśród młodych na-

rodowców, pod zarzutem należenia do

tajnych związków politycznych. Re-

presja objęła koła młodej inteligencji.

Między innymi aresztowany był syn

prezesa Stronnictwa Narodowego-w:

Kielcach, odbywający praktykę praw-

niczą w Warszawie, aplikant adwo-

kacki, Jan Sędek, Z upływem czasu

wszystkich aresztowanych po kolei

zwalniano, jedynie w stosunku do

Sędka robiono. trudności. Wreszcie

w ubiegłą sobotę zapadła decyzja są-

du, postanawiająca zwolnienie go za

kaucją 2.000 złotych.
Jednym z arśumentów, który skło-

nił władze sądowe do zmiany środka

zapobiegawczego, był zapewne fakt,

że prezes Antoni Sędek w Kielcach,

ojciec uwięzionego, znajduje się obec-

nie w szpitalu, ciężko chory po wypad-

ku motocyklowym, któremu niedawno

uległ. Wypadek ten, nawiasem mó-

wiąc, jest przedmiotem dochodzenia

policyjnego, wydarzył się bowiem w

okolicznościach pozwalających snuć

różnego rodzaju przypuszczenia, Kie-

dy mianowicie prezes Sędek szedł

ścieżką obok szosy, pod Kielcami na-

USE ZZOFIETZ DBCTRE TNS TTK

Groźba zatargu rolrego
Ze ster rolniczych dochodzą nas

pogłoski o grożącym zatargu z robot-
Šikai rolnymi, w związku z rozpo*
czynającemi się w Warszawie rokowa-
niami o umowę zbiorową w rolnictwie
na rok 1936. Ziemianie jakoby zamie-

rzają zaproponować obniżenie stawek
i zniesienie klauzuli, zabraniającej
zwalniania pracowników, mających za
sobą 25 lat pracy.

10511 nieruchomości spłonęło
Klęska pożarów w Poisce

ju 10.511 nieruchomości, przyczem zgło-
szono 5.990 pożarów. W porównaniu z
poprzednim okresem rocznymliczba po-
żarów wykazała wzrost o 7 proc. (i)  

jechał nań pędzący z dużą szybkością.
motocykl. Ponieważ na drodze nie

było nikogo, zatem fakt przypadkowe»'

go zboczenia motocyklisty w kierunku
prezesa Sędka wywołał wątpliwości-

władz policyjno-śledczych, które też

zarządziły w tej sprawie szczegółowę.

dochodzenie,
—

Sprowadzenie zwlok
Aleksandra Sulkiewicza

W dniu 29b.m. na cmentarzu w
Piaskach pow. kowelskiego nastąpi
ekshumacja zwłok Aleksandra Sulkie«
wicza (pseud. Michał Czarny), ofice«
ra I Brygady Legjonów, który poległ:
podczas walk legjonowych na Wuiya
niu. Zwłoki Aleksandra Sulkiewiczą
sprowadzone będą do Warszawy : po<
chowane na cmentarzu wojskowym w
specjalnie wybudowanem mauzoleum,
Wuroczystościach żałobnych, która
odbędą się w środę 30 b. m., wezmą
udział przedstawiciele armji, z Inspeke
torem Generalnym Sił Zbrojnych, gene
Rydzem- Śmigłym.

Aresztowania |
wśród bookmacherów
Niezdrowe stosunki, panujące na war «

szawskim torze wyścigowym, sprzyja'ą
grasowaniu bookmacherów, z którymi.
władze policyjne mają sporo kłopotów.
Przeprowadzane co pewien czas obławy
policyjne stwierdza'ą, że wśród bookma-
cherów, żerujących na ludzkiej naiwnośe
ci, olbrzymi procent stanowią Żydzi.

Ostatnio wywiadowcy urzędu śledcze «
$o przeprowadzili obławę w cukierni
„Pomorskiej“ na ul. Zielnej (róg Złotej),
aresztując szajkę bookmacherską, na cze.
le której stał Anszel Gelberg (Wielka 13),
Gelberg, jak stalono, pracował przy poe
mocy Mojżesza Nożyca (Pańska 15) i Mo
szka Sztarkmana (Bagno 1). Znaleziono
przy nich 17 bloków bookmacherskich i
kompromitw'ące notatki.
„ Jednocześnie władze zlikwidowały dwa
biura bookmacherskie przy ul. Sosnowej
10, które mieściły się w lokalu Jankla
Rotszteina oraz przy ulicy Twardej 26 w
mieszkaniu Chany Gut. Pierwsze biuro
prowadzone było przez Josefo Inwenta »
rza (Pańska 15), drugie zaś przez Jankla'
Kweksilberga (ul. Pańska 64). Przy In= °
wentarzu i Kweksilbergu znaleziono no «
tatki bookmacherskie,
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MECZ FAULI I AWANTUR
Warszawianka zwycięża Legję 2:1

Piłkarskie „derby” stolicy! Wa!ka
© hegemonję w futbolu warszawskim!
Bój, dawniej toczący się w gronie
trzech konkurentów, dziś — zreduko-
wany do zmagań dwóch tylko przeci-
wnikówi Oto hasła, które zelektryzo-
wałyby napewno całą sportową pu-
bliczność Warszawy, gdyby nie... kil-
ka okoliczności ochładzających.

Przedewszystkiem ubył ten właśnie
konkurent, który cieszył się najwięk-
szą popularnością. Pozatem kwestja
pierwszeństwa właściwie zdecydowana
jest od kilku już lat zupełnie wyraźnie.
Trzecim wreszcie powodem jest smut-
ny, choć niezaprzeczony fakt, że diu-
żyna, preteńdująca obecnie do odebra-
nia Legji pierwszego miejsca w sto-
łecznej piłce nożnej, — poza nazwą —
nie ma nic wspólnego z dawną War-
szawianką i jej homeryckiemi bojami
z dawną Polonią.

Najważniejszą jednak zyczyną,
wpływającą ujemnie na liczbę widzów
niedzielnego meczu ligowego, rozegra-
nego na Stadjonie W. P. między Le-
gją, a Warszawianką,. była chłodna,
deszczowa pogoda. Ale te kilka tysię-
cy zapaleńców, które przyszły obej-
rzeć stołeczne „derby”, nie żałowały
chyba swego poświęcenia. Nie dlate-
śo, że gra była piękna (tego bowiem
nie przyzna największy nawet entuzja-
sta piłkarstwa warszawskiego), a dla-
tego, że spędziły 90 minut w atmosie-
rze bojowej, ito nietylko na boisku,
ale i na widowni,
Sama gra stała na bardzo niskim

poziomie. Była wprawdzie emocjonu-
jąca, żywa i ciekawa, ale i nad wyraz
brutalna i zaciekła, Na galerji w pe-
mnej chwili namiętności zerwały się
zwodzy i wybuchł grupowy mecz bok-
sa. 2zielonej > m:nie
loszło tego samego. Zgrzytały zę-

by, zaciskały się pięści i... trzeszczały
kości... Nie brak było przytem, jak w
amerykańskim filmie, i momentów
groteskowych. Celował w nich Zwierz,
pierwszorzędnie „odstawiający“ kilka-
krotnie „trupa“. „Piekną“ i jakže go-
dną zapamiętania była chwila, kiedy
za Przeździeckim I-ym, ohydnie sfa-
ulowanym e: przodującego w tym
względzie Kniołę, „ujął się” brat, ni-

niechcący „z rozpędu” —
przewracając jakiegoś gracza War-
szawianki. Rosły Metternich chwycił
#0 wówczas w obronie barw klubowych
oburącz za kark (dosłownie!) i, dusząc
$o „z premedytacją”, starał się, wi-
docznie, doprowadzić go do równowa-
&!. W rezultacie Przeździecki II —
wyznawca „zemsty rodowej” — powę-
drował przy pomocy decyzji sędziego
mą odpoczynek za boisko, a Metter-
nich „szalał” dalej., Była to jedna z
poważniejszych awantur. Trudno je-
dnak cada) wszystkie faule, „brat-
nie” zderzenia i wykwintne usprawie-
dliwienia obustronne... Šš

Bezstronnie podkreślić trzeba, że
inicjatorem walki brutalnej była War-
szawianka. Legja — początkowo nie-
chętnie, potem z coraz większym zapa-
łem, „przystosowała się do okolicz-
ności”...
Przebieg meczu wykazał w pierw-

szej połowie przewagę Warszawian-
ki, w drugiej — Legji.

Pierwsza z drużyn groźniejsza była
w. linji ataku dzięki dobrze usposobio-
nym skrzydłom (Pirych i Stollenwerk)
EPAR DST CYL,KOTALORÓAAROYZAANZARCZCECIKTE

Międzymiastowe mecze szkolne
w grach Sport.wych

W niedzielę na stadjonie szkolnym w
parku im. Sobieskiego w Warszawie od-
były się dwa międzymiastowe spotkania
reprezentacji młodzieży szkolnej Łodzi i
Warszawy.
W Szczypiorniaku reprezentacja Łodzi

pokonała Warszawę w stosunku6:3 (22).
Bramki dla Łodzian strzelili: Gruber —
3, Bujnowicz — 2 i Reichelt — 1, Dla
ze. obie bramki uzyskał Kowal-

'W meczu hazeny (jordanki) wygrała
reprezentacja Warszawy w stosunku 2:1
(2:1). Dla drużyny warszawskiejpunkty
zdobyła Bielakówna, a honorową bram-
kę dla Łodzianek strzeliła Cichomska
Mecz rozegrany był w niepomyślnych

warunkach: padający deszcz spowodował
zły stan boiska, które stało się śliskie i
trudne do gry. Wpłynęło to na obniże-
nie poziomu gier.
Mimo deszczu na trybunach zebrało

«ię około 600 widzów, rekrutujących się
# pośród młodzieży szkolnej.  

i niebezpiecznemu Kniole. Zawiódł
natomiast słabszy, niż zwykle, Smo-
czek i jego sąsiad z lewej strony —
Święcki.
Pomoc Warszawianki w składzie —

Sochan — Sroczyński — Metternich —
stała beżwzględnie wyżej od swego
vis-a-vis,
Obrona z nieczysto grającym Zie-

mianem na czele (lepszym od Zwie-
rza) spełniła swe zadanie w sposót...
korzystny dla Warszawianki.

Jachimek w bramce błędów nie po-
pełnił, a w niebezpiecznych sytuacjach
kilkakrotnie piąstkował przytomnie.
W Legji katastrofalnie zawiodła

przedewszystkiem obrona. Do dobzej
ry Martyny tak już przyzwyczailiśniy
się, że wczorajsze jego „wyczyny”
wprowadzały wprost w zdumienie, Da-
wał się objeżdżać Pirychowi, grał nie-
zupełnie fair i robił dużo błędów tak-
tycznych. Szczotkowski „nad pozio-
my“ się nie wybił. Nie wyróżnił się
niczem poza... „przytomnem” splaso-
waniem piłki w siatce przy samobój-
czym golu,

omoc (a przedewszystkiem Cebu-
lak) nie umiała dać sobie rady z lot-
nym atakiem przeciwnika. Najlep-
szym z tej trójki był Przeździecki
II-gi, nieźle „paraliżujący”* Stollen-
werka. Jako całość grała pomoc zbyt
defenzywnie, stwarzając między wła-
snym atakiem, a sobą lukę, w której
tracono najczęściej piłki,
W ataku Legji najlepszym był Na-

wrot. Przeciwnicy pilnowali go je-
dnak troskliwie. Łysakowski gtał
wręcz skandalicznie. (Sto razy lepszym
już był na jego pozycji Przeździe-ki
I-y). Radzimy Legji z jego usług na-
razie zrezygnować, tembardziej, że w
rezerwie mają wojskowi Mauera. Sta-
bym był również Wypijewski, (Godną
wodziwu jest zmienność jego formy).
Niežle, jak na swoje niewielkie umie-
jętności techniczne, spisywał się Raj-
dek, choć od chwili przejścia Łysa-
kowskiego na prawego łącznika, i on
stracił na wartości. W polu możliwie
zagrywał Przeździecki I-y. Pod bram-
ką brak mu było natomiast zdecydo-
wania,
Już od gwizdka, sygnalizującego

początek meczu, widocznem się stało,
że spotkanie będzie miało przebieg
niezwykle brutalny, że przeciwnik bez-
wzślędniejszy zwycięży.
Warszawianka, grając w pierwszej

połowie z wiatrem, umiejętnie ten atut
wyzyskuje. Forsuje grę skrzydłami,
szybko podsuwa się pod bramkę Legji,
atakując Kellera dalekiemi, ale nie-
bezpiecznemi przy śliskiej piłce, strza-
łami.
Napad Legji rusza się dużo gorzej.

Słabość obydwóch łączników rzuca się
w oczy, a skrzydła pilnowane są u-
ważnie. Nawrot nie znajduje zrożu-
mienia u sennych partnerów, a nie ma
również oparcia w beznadziejnym Ce-
bulaku. Ataki wojskowych sąwięc
dużo rzadsze i łatwiej likwidowane.
W 20 min, następuje ciekawszy mo-

ment walki, Martyna bije wspaniale
wolnego, sparowanego z największym
trudem przez Jachimka na korner. Po
kornerze — strzał trafia w sztangę i
piłka wędruje spowrotem w pole.
Okresów dłuższej przewagi nie by-

Res REfary przenosi się z bram-
i ramkę, choć więcej z maj
odkadWarszawianki. o"
W 23-ej minucie pada dla jej barw

pierwszy gol, strzelony po odbitym
przez Kellera wolnym. „Szczęśliwym'
a is a jest... Szczotkowski, (Tak
skandalicznie tracić głowy nie można!)

Niepowodzenie deprymuje Legję.
Zrywa się wprawdzie do kontrataku,
ale wiatr utrudnia jej akcję, a piłka
„ucieka“ ciągle pod... własną bramkę.
ykopy zawodzą nawet Martynę.

Przytem cała drużyna, prócz jedynego
Nawrota, pozwala sobie narzucić pół-
górny styl Warszawianki, zapomina-
jąc zupełnie owięcej jej odpowiadają-

TWERakpakdeja 1 лаоmin. rugai najładniej-
sza bramka dnia. Przebój Pirychą ро-
zwala mu przejechač zbyt daleko wy-
suniętych beków, a następnie w peł-
nym biegu oddać z 20 m, ostry i celny
strzał obok niepotrzebnie wybiegają-
cego Kellera, Warszawianka prowa-
„dzi 2:0!
|" _Legja „peszy” się teraz wyraźnie.
Następuje okres silnych i częstych
nacisków  Warszawanki, z których
wojskowi nie umieją się otrząsnąć.
Gra staje się coraz ostrzejsza, a „trup“  

ściele się gęsto... Nieczystemi sposo-
bami walki zaczyna się zarażać Le-
gia. „Wielki mistrz” — Kniola, i
„wielki komtur” — Ziemian nie dają
się jednak ubiec nikomu. Nawet —
„towarzyszowi spod własnego zna-
ku“ — Metternichowi, jeżdżącemu z
satysfakcją po kościach poczciwego
Rajdka... Zwolna zaczyna rozgrzewać
się i Legja. Kubera, Przeździecki II,
nawet „sam“ Martyna — przypomina-
ją dość dotkliwie przeciwnikom o swej
„żywotności,

Czterdziesta trzecia minuta przyno-
si wreszcie gola i Legji. Rajdek ucie-
ka z piłką na środek, oddaje ją na le-
we skrzydło Wypijewskiemu, ten cen-
truje, a główka Nawrota dokonuje
reszty! (Przed tym właśnie momen-
tem wybucha awantura, kończąca się
serjami sierpów ze strony kilku współ-
zawodniczących. Stan meczu do
przerwy 2:1 dla czerwono-białych.

Po zmianie pól z wiatrem gra Legja.
Pozwala to jej przejąć zdecydowanie
inicjatywę w swoje ręce, Warszawian-
ka broni się umiejętnie, obydwu łącz-
ników cofa pod bramkę i... „nawala
czas...

Wysiłki Legji wobec słabej gry po-
mocy są ciągle bezowocne. Mnożą się
zato wolne i kornery przeciw Warsza-
wiance, W dwudziestej którejś minu-
cie następuje „najpiekniejszy“ moment
spotkania, zakończony... opuszcze-
niem terenu wolno - amerykańskiej
walki przez Przeździeckiego II-go.
Mimo gry w 10-tkę Legja przeważa
nadal i gol... wisi w powietrzu. Wisi,
ale nie pada! Nie pomaga zamiana po-
zycyj między Łysakowskim, a Przeź-
dzieckim I-ym. Daje to możność
dojścia do głosu Wypijewskiemu, nie
wpływa jednak wiele na poprawę sy-
tuacji,

Od 30 min. „nawalanie czasu” przez
Warszawiankę staje się coraz jaskraw-
sze, W 31 min, Stollenwerk bije wol-
nego obok bramki Legji, 32 min. przy-
nosi ładny wypad Pirycha, Przejeżdża
on Martynę, dostaje się na pozycję
prawego skrzydła i stąd strzela... N.e-
stety — nad bramką! W 38-ej min.
marnuje doskonałą okazję do wyrów-
nania Wypijewski, kiedy z bliskiej
odległości, dwukrotnie oddając strzał,
skierowuje go pierwszym razem na
pierś bramkarza, drugim — w bok
bramkowej siatki,

Warszawianka wybija już piłki wy-
łącznie na auty Beznadziejne wysił-
ki Legji urozmaicają „komedje* Zwie-
rza, w którego ślady raz próbuje wkro-
czyć Kubera. Jeszcze w 43 min. Na-
wrot wysyła ładnie Rajdka, ale ten
oddaje „bombę'”* w niebo. Wostatniej
minucie spotkania przebija się Knioła.
Daleki, a piękny strzał broni równie
robinsonadą Keller.

Za chwilę gra się przerzuca pod
bramkę Warszawianki, Wypijewski
oddaje piłkę do środka, Startują do
niej jednocześnie Ziemian i Nawrot.
Następuje zderzenie i Beka Warsza-
wianki znoszą z boiska.

Mecz skończył się zwycięstwem
biało-czerwonych w stosunku 2:1, Za-
równo sposób zdobycia sukcesu, jak i
próby go odebrania — pozostawiły wy-
soce niemiłe wrażenie.
Forma Legji nie może rokować jej

wielkich triumfów na wyjazdach.

J.K. W.
—-—

Tr'umf Werszavianki
w trójmeczu Iekkoatletycznym
W niedzielę odbył się w Łodzi lekko-

atletyczny turniej międzyklubowy War-
szawianka— Zjednoczone — WIMA.
Mecz odbył się w niezwykle niepomyśl-
nych warunkach atmosferycznych i te-
renowych, co ujemnie odbiło się na wy-
niach,
Zwyciężyła Warszawianka — 100 pkt.,

zdobywając — z wyjątkiem jednego —
wszystkie pierwsze mie'sca, przed Zje-
dnoczonemi — 64 pkt. i WIMA —61 pkt.
Pierwsze miejsca w poszczególnych

konkurenciach *zajęli:
100 m. — Łukaszewicz 12,5 s., 400 m..

— Zawieja 53 sek., 5.000 m. — Karczew.
ski 16:50,6 sek., 4 X 100 m. — Warsza-
wianka 46,6, sztafeta szwedzka — War-
szawianka 2:11,4 sek., wzwyż — Gierut-
to 175 cm., wdal — Lokaiski 623 cmt.,
tyczka — Anikiejew (Łódź) 320 cmt., ku-
la i dysk -- Gierutto 12,18 mtr. i 38,25
mtr., oszczep — Lokajski 55,50 mtr.  

| Na marginesie n'emilego meczu
Warszawanka wyłacza rzekomo proces karny Nawrotowi
Jak donosi PAT-iczna, Warszawianka

ma zamiar wystąpić na drogę sądową
przeciwko Nawrotowi za rozmyślne spo-
wodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała,
dokonanego na graczu Warszawianki,
Józefie Ziemianie.
Przyznajemy, że informację tę traktu-

jemy z pewnem niedowierzaniem. Ci,
którzy byli na smutnej pamięci meczu
niedzielnym Legia — Warszawianka, mu-
szą przedewszystkiem z całą przykrością
stwierdzić, że początek faulom i ostrej
grze dała właśnie Warszawianka.
W miarę rozwo'u wydarzeń i narasta-

jących porachunków osobistych ten sam
nstyl” gry zaczęła stosować Legja. W su-
mie 'ednak mniej pokrzywdzoną przez
faule była wszakże Warszawianka. Jej
przedewszystkiem zależało na zwycię-
stwie, dla niej właśnie utrzymanie wyni-
ku było, że tak powiemy, niemal kwestją
egzystencji ligowej i na jej sumienie spa-
dają niemiłe incydenty.
Trzeba też podkreślić, że Warszawian-

ka, nie cieszy się opiną drużyny, grają-
cej fair. Wiele mogłyby o tem powie;
dzieć po ostatnich meczach z  biało-
czerwonemi w Warszawie i lwowska
Pogoń i warszawska Polonia, Spec'alnie
zaś niemiłą sławę piłkarza, grającego nie-
czysto, ma Ziemian,
Przypomnijmy sobie niedawny faul na

Matyasie w spotkaniu przy ulicy Wawel.
skiej. Sięgni'my pamięcią jeszcze dalej,
tak o kilka ładne lat wstecz, a przypom-
nijmy sobie njewesołe wypadki złamania
nóg Feji z Ł. K. S.-d i Adamka z Wisły.
Po pierwszym wypadku wszczęła do-

chodzenie i postawiła w stan oskarżenia
Ziemiana policja państwowa, a nie Ł. K.

S. Wprawdzie Feja w czasie przewodu
sądowego stwierdził, że nie podejrzewa
Ziemiana o umyślne uszkodzenie (złama-
nie) nogi i oświadczenie to spowodowało

uniewinnienie, zawsze jednak niemiłe

wspomnienie pozostało,
Wówczas wszczęła sprawę policja,

czynnik bezstronny. Obecnie z oskarże-
niem podobnem ma wystąpić Warsza-
wianka, klub w smutnym wypadku, nie-
stety, zainteresowany.
Nie uważamy Nawrota, za piłkarza,

który może pretendować o... poko'ową
nagrodę Nobla na boiskach. Nie podej-
rzewamy go wszakże o umyślne spowo-
dowanie wypadku. Obaj gracze starto-
wali do piłki, obaj szli na nią (podkreś!la-
my —na nią!), nie na nogi rywala, zde-
rzenie więc było nierozmyślne i pozba-
wione złośliwej tendencji.
Gdyby informacje o zamiarze i kroku

Warszawianki okazały się ścisłe, stwo”
rzyłby się bardzo drażliwy precedens, z
którego niewątpliwie kluby zbyt częsty
robiłyby użytek, a więzienia w konsek-
wenc'i przepełniłyby się piłkarzami, bok=
serami, cyklistami i t. p. Do sportowej,
rycerskiej walki wprowadziłoby to ele-
ment podejrzliwości, doszukiwania się
wszędzie intencji przestępstwa a w re-
zultacie spowodowałoby wielki nie-

Przeciwni jesteśmy tolerowaniu brutal-
ności na boiskach j niejednokrotnie da-
waliśmy temu wyraz. W celu jej tępienia
istnie'ą jednak inne jeszcze środki — nie
procesy karne i... kratki więzienne.
Dlatego też, powtarzamy, do infor-

macji PAT-icznej odnosimy się scep-
tycznie,,.

Boje ligowe
CRACOVIA ZABIERA JEDEN PUNKT

Ł. K. S.-OWI.

W niedzielę odbył się w Łodzi mecz li-
gowy ŁKS — Cracovia, zakończony wy-
nikiem remisowym 1:1 (0:0).
Mecz odbył się w fatalnych warunkach

atmosferycznych i terenowych. W pierw-
sze połowie meczu więcej z gry miał
ŁKS, który grał nadspodziewanie do-
brze. W ostatniej półgodzinie groźniej-
sza była Cracovia, bliska nawet zwycię-
stwa.

Mecz obłitował w bogate momenty
podbramikowe. Bramkę dla ŁKS-u zdo-
był Król, a dla drużyny krakowskiej —
Góra po rzucie z rogu.
Zgodnie więc z naszemi przewidywa-

niami Cracovia zdobyła na Ł. K, S.-ie je-
den punkt, a większe szczęście mogło jej
nawet przynieść zdecydowany sukces
Sędziował p, Krukowski z Warszawy,

dostrajając się do pogody. Widzów —
2.000. k {

LEADER LIGI POKONANY
NA WŁASNYM GRUNCIE!

Mecz ligowy Pogoń — Śląsk, rozegra-
ny we Lwowie, zakończył się sensacy'ną
porażką Pogoni 1:2 (0:0). Pogoń prze-
grała pierwszy mecz w tegorocznych mi-
strzostwach na własnem boisku.
Przebieg meczu był niezwykle zacięty

i obfitował w wiele dramatycznych mo-
mentów,

W pierwszej połowie przy lekkiej prze-
wadze Pogoni Ślązacy zdółali utrzymać
wynik bezbramkowy. Po przerwie iuż
w 46-ej minucie Matjas strzelił dla Po-
goni pierwszą bramkę. Śląsk wyrównał
w 47 minucie przez Wójcika, a decydu-
jącą o zwycięstwie bramkę zdobył w 52
minucie przez Więcka,

Od tej chwili zaznaczyła się ogromna
przewaga Pogoni, która trwała do końca
meczu. Lwowianie mieli jeszcze wiele
możliwości do uzyskania bramek, Na
przeszkodzie stawała im jednak dobra
gra tyłów Śląską. W %0-ej minucie Pogoń
nie wykorzystała również rzutu karnego,
który obronił bramkarz Śląska Thoman.
Nieumiejętność strzelania  „jedena-

stek” staje się w Polsce tradycyjną,
KOMPROMITUJĄCA PORAŻKA

POLONII |
Krakowski mecz o mistrzostwoLigi

przyniósł zdecydowane zwycięstwo miej-
scowej Wiśle nad. stołęczną Polonią w
imponu'ącym stosunku 8:1 (5:1).
Przez cały czas zawodów Wisła miała

ogromną przewagę. Prowadzenie zdoby-
ła jednakże przypadkówo Polonja przez
Bułanowa, z winy obrony Wisły. W
15-ej minucie Wisła wyrównała przez
Łykę. Dalsze bramki do przerwy zdo-
bywali na zmianę Artur i Kopeć (po
dwie), !
Po przerwie Wisła w dalszym ciągu

górowała bezapelacyjnie, a owocem 'ej
przewagi były trzy bramki, zdobyte przez
Artura, Chabowskiego i Kopecia.

Najlepsi w Wiśle bracia Kotlarczyko-
wie, Jezierski i Łyko.

Publiczności z powodu zimna i deszczu
około 1.500. Sędziował p. Posner r
Bielska. В

КОСНВШЕ САКВАЕМЕ 1:0

Zgodnie z naszemi przewidywaniami w
meczu, rozegranym w Wielkich Hajdu-.
kach o mistrzostwo Ligi, Ruch pokonał
Garbarnię 1:0 (0:0), wysuwając się dzię-
ki temu na czoło tabeli ligowej
Jedyną bramkę dnia, decydującą o

zwycięstwie, zdobył w 31-ej minucie Pe-
terek. Gra wykazała znaczną przewagę
Ruchu, mimo, że atak jego wyraźnie za-
wiódł. Na'lepszą częścią drużyny ślą-
skiej była obrona. W ataku wyróżnić
można jedynie Peterka. W Garbarni po-
dobali się bracia Pazurkowie.

Deszcze i zimno zdekompletowały wi-
dzów całkowicie. Oglądać triumi ulu-
bionego klubu przyszło tylko 600 osób.

TABELA LIGOWA

Niedzielne zawody o mistrzostwo Ligi
wprowadziły bardzo znaczne zmiany w
układzie tabeli. Niespodziewana porażka
Pogoni, przy równoczesnem zwycięstwie
Ruchu spowodowała wysunięcie się Ślą-
zaków na czoło tabeli. Pogoń narazie
znajduje się na 2-em miejscu. U dołu ta-
beli znajdują się wciąż Cracovia i Polo-
nia. Los Polonji, jak wiadomo, jest już
oddawna przesądzony. Wysokie zwy-
cięstwo Wisły spowodowało, że najbar-
dziej zagrożona jest obecnie Cracovia,
zwłaszcza, że Wisła ma jeszcze przed
sobą więcej spotkań, niż Cracovia i mo-
że jeszcze znacznie swą pozycję popra-

wić.
gier st. pkt. st. br.
181) Ruch 24:12 35:24

2) Pogoń 18 23:13 48:25
3) Warta 18 22:14 44:27
4) Legia 18 18:18 32.33
S LKS: 18 18:18 25:30
6) Śląsk 18. 18:18 29:39
7) Warszawianka 17 17:17 27:31
8) Wisła 16 16:16 38:34
9) Garbarnia 17 16:18 27:26

10) Cracovia 18 14:22 30:32
11) Polonja 18 8:28 17:51

KATOWICKI DĄB U WRÓT LIGI

W meczu finałowym o weście do Li-
gi, rozegranym w Katowicach w fatal-
nych warunkach atmosferycznych, Dąb
rozgromił Czarnych lwowskich 6:1 (3.0).
Gra ucierpiała bardzo wskutek cięż-

kiego terenu i wiatru. Bramki zdobyli
Kłoda (4), Ogórek i Kestner po jeduej.
Dla Czarnych jedyną bramkę zdożył
Smagowicz.
Po wysokiem zwycięstwie śląskieg>

klybu nad Lwowianami stan tabeli roz-
grywek finałowych o wejście do Ligi
przedstawia się następująco:

gier st. pkt. st. br.
1) Dąb (Katowice) 2 4:0 8:2
2) Podgórze (Kraków) 2 2:2 3:3
3) Czarni (Lwów) 3 2:4 4:9
Prawdopodobnie mistrzem grupy zo-

stanie Dąb, który temsamem zna'dzi« się w Lidze,

       



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurno i deszcze,
Nieco cieplej.
Umiarkowane wiatry z południo-

zachodu i zachodiu.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apte!
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-

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

Z MIASTA.
— Komisja do badania cen. Z po-

lecenia ministra spraw wewnęt:z-
nych została wznowiona działainość
komisji do badania i wyznaczania
cen artykułów pierwszej potrzeby,
t j. mąki, pieczywa, mięsa, słoniny,
szmalcu, wyrobów masarskich, 0-
dzieży, obuwia, nafty, węgla i żela-
za, z wyjątkiem cegły, W. związku
z powyższem: starostwo grodzkie
uruchomi działalność wymienionych
komisyj i sekscyj, składających się z
przedstawicieli odnośnych branż i

Zaznaczyć należy, iż dalszej akcji

represyjnej w ciągu roku bieżącego

władze stosować nie będą, lecz tyl-

ko obserwacyjną, $dyż narazie nie
zachodzi tego potrzeba. (h)

ZEBRANIA I ODCZYTY.
—Na jutrzejszej Środzie Literac-

kiej p. Jan Bułhak wygłosi prełekcję

o Dawidzie Hillu, pierwszym foto-

grafiku świata. Odczyt będzie ilu-
strowany przezroczami w liczbie

około 60. Następnie odbędzie się

pokaz prac Klubu Fotografików z

objaśnieniami p. St. Turskiego. Po-
czątek o godz. 20-ej.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Wileńskie Towarzystwo Filc-

zołiczne niniejszem zawiadamia, że

we środę, dnia 30.X b. r. o godz. 20
w Seminarjum filozoficznem U. S. B.
(Zamikowa 11) odbędzie się 36-te

posiedzenie naukowe, na którem p.
prof. dr. Bogumił Jasinowski wygłosi
odczyt p. t.: „Charakterystyczne ce-
chy greckiej myśli naukowej”.

— Koło Filologiczne Studentów
|U.S.B. składa Profesorowi Doktero-
‘ м1 Janowi Oko, swemu kochanemu

i nieocenionemu Kuratorowi i Opie-

kunowi, serdeczne życzenia w związ-
ku z nolminacją Jego na profesora
zwyczajnego Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie,

' KRONIKA POLICYJNA,
— Awantura w Nowej Wilejce. Po-

między kilku pijanymi powstała wczoraj w
Nowej Wilejce na tle nieporozumień osobi-
stych awantura. Interwenjującego funkcjo-

narjusza P.P. Jana Krysaka, awanturnicy
obrzucili kamieniami. Wobec groźnej po-

stawy pijanych, policjant zmuszony był
użyć broni, raniąc z rewolweru w nogę

mieszkańca Nowej Wilejki, Piotra Połoń-
skiego, którego pogotowie ratunkowe prze-
wiozło do szpitala św. Jakóba w Wilnie. (e)

— Szantaż, czy zniewolenie? Anna Su-
chocka, zam. przy ul. Subocz 110, zameldo-
wała policji, iż fotograt Eljasz Cejtlin (ul.
Trocka 7) dopuścił się względem niej znie-
wolenia. Zatrzymany przez policję E. Cejt-
lim oświadczył, iż jest to szantaż, wymy-
ślony przez A. Suchocką. W celu wyjaś-
nienia sprawy wszczęte zostało dalsze do-
chodzenie. (e)
— Bójka, Wczoraj w nocy około swe-

go domu napadnięty został i dotkliwie po-
bity niejaki Paweł Milkiewicz, zam. przy
ul. Dunajek 6. Dochodzenie policyjne usta-
liło, iż sprawcą napadu był Witold Grygo-konsumentów.

— Usuwanie żebraków. Władze
administracyjne w ciągu ostatnich
10 dni usunęły z miasta 11 żebra-
ków i 4 włóczęgów. 6 żebraków | gowcy
odesłano do ich miejsca zamieszka-| odbył się dnia 13
nia, resztę zaś żebraków ulokowano
w przytułkach,

| — Kronika To

 

Kraków.

Dziś najpotężniejsze

misterjum wszyst-

kich czasów. Naj-

większe ' dźwiękowe

arcydzieło XX wieku

HELIOS | o:
 

Wyprawy:
Krzyżowe

Re.. genialnego Mistrża twórcy f. „Król Królów",

Cecila B. deżMillea
\ го! gl, bohaterį |. „Kleopatra“ Henry”*Wilcoxon, [czarująca*

Schlldkraut oraz
KAŻDY MUSI ZOBACZYĆ

Seanse 4, 6, 8 I 10.15. W
Nadprogram Kolorowa arrakcje

 

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22

pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje

i większe wkłady na solidne oproce towanie.Bank udziela swym członkom
drobne oszczędności od 1-go złotego

sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek

e.UN

BŁAWAT POLSKI"55
WILNO, WIELKA 28. — Tel, 15-92.

Poleca:

Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie

Wełny -ва ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze

PO CENACH NAJNIŻSZYCH.

MAN

 

  
   

 

„CENTROOPAŁ"
są Sp..z,Ogr. Odp.

hurtowa I detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

drzewa opałowego I cementu.

W.IiLNO

Własne ' składy i bocznica; SBlur a:
ul. Rosa | róg Parkowej; ul. Zamkowa Nr. 18 |

tel, 22-40 tel. 17 93. i

=

SEO SOWAUTWORZONAKŻ
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nina z Miałkowskich i Edward Kuli-
zawiadamiają,

w kościele paratjalnym Dębniki —

Najpotężniejsze Glgantyczne_Arcydzieło,
Filmowe Swiata!

uoretta Yourg, Józef

Katharine do Mille. DZIESIĄTKI TYSIĘCY STATYSTÓW. FILM, KTÓRY

dni świąt.i niedzielę od g. 12-ej

— OSZCZĘDZAJ ———
W.POLSKIMSPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM

RÓŻNE.
Anto-

rowicz, zam, przy ul. Dunajek 22. Zajście

powstało na tle porachunków osobistych.
Poszkodowanego opatrzyło pogotowie ra-
tunkowe. (e) \

— Nocna obława. Wiczoraj w nocy na
terenie całego miasta przeprowadzona zo-

warzyska.

że ślub ich
października r. b.

zatrzymano kilkunastu podejrzanych osob-

GOLGOTA:
TARZAN

Jutro premjera! Najpotężniejsza sensacla, świata! Arcydziełogrozyi niesamowiiości

Dziś
ostatni
dzieńCASINO |

   

 

   

 

CZŁOWIM

ai
(Tragedja lekarza zarażcnego

UWADZE DJABETYKÓW —
CHORYCH NA CUKRZYCĘ

poleca: chleb, mąkę, herbatniki, ciastka, czekolady, syrop,

wafle, babki biszkopty, miodownik, torciki, soki, marmelady..

Wiino, Wileńska 36, tel. 12-24.

Z za kotar studjo.
Objaśnienia do koncertów chopinowskich.

W związku z reorganizacją koncertów
chopinowskich, które obecnie nadawane są
chronologicznie i poprzedzane wstępami
histórycznemi: prof. Jachimeckiego, niektó-
rzy ze słuchaczy radja domagają się objaś-
nień nie przed całym koncertem, lecz przed
poszczególnemi utworami. Polskie Radjo
wyjaśnia, że uwzględnienie tych życzeń
jest niemożliwe, gdyż koncerty chopinow-
skie nadawane są przeważnie zagranicę,

umieszczanie więc objaśnień polskich w

czasie trwamia koncertu byłoby nie celowe.
Inauguracyjny koncert symfoniczny z Lubli-
na, transmitowany przez rozgłośnie radjowe.

Mało znany naogół jest fakt, że w Lu-
blinie istnieje bardzo dobra stała orkiestra
symfoniczna, złożona poczęści z sił zawo-
dowych, po części amatorskich, oraz muzy-
ków 8 pułku Legjonów. Orkiestrę tę pro-
wadzi Eugenjusz Dziewulski. Dnia 29. X.
o godz. 20.10 transmituje Polskie Radjo po
raz pierwszy koncert tejże orkiestry (część
I-szą) z Sali Towarzystwa Muzycznego w
Lublinie. Koncert ten poświęcony będzie

ników. Do czasu wyjaśnienia, wszystkich
zatrzymanych osadzono w areszcie central-

nym. (e)
— QOkradł własną żonę. Czumbrowska

Weronika, zam. przy ul. Bakszta 2, zamel-

dowała policji, iż mąż jej Juljan, w czasie

jej nieobecności, okradł mieszkanie i sprze-
dał należące do niej rzeczy wartości 200 zł.|
paserom przy ul. Ponarskiej 35, poczem sam;
zbiegł. W sprawie tej wszczęte zostało do-|
chodzenie. (e)
— Kradzież, W dniu 26 bm. zatrzyma-

no Józefa Kulikowskiego (Połocka 4), któ-
ry niósł marynarkę, pocho:
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straszną nieuleczalną chorobą).

firma: ZWIEDRYŃSKI

 

GABINET DENTYSTYCZNY 3
Lecznicy Lit. Stow. Pom, Sanit

w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a,

telef, 17-77.

Przyjęcia codzień, oprócz świąt, od godz.

10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-

nie zębów oraz sztuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych.

POSZUKUJĘ
posady

a ž |
|

„Rewja na księżycu”  

 

zarządu  do-

 

        
    

      
  

 

mami, wymagania

gkromne, referencje MIGRENA.NEWRALCJA

solidne. Adres: Ban-! BÓ LE ZE BÓW

kowa 2—4 BIENIA |

: GRYPA PRZETMETYCNE.
Mieszkania |5TAWOWE: KOSTNEIT.P.

i pokoje i [ŻĄDAICIEORYCINALNYCHPRaszków

Załatwia operacje inka- Е ' zeznasKO GUTEK į

w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz. POKÓJ SPRZEDAJĄ APTEKI)

śmierci w Kasie Pogrzebowej. umeblowany do wy-| <zmni

+ najęcia. Portowa

m, 11. 

 

r. do majątku w Wo-| wyrabia wędliny, zna
MIESZKANIE,

szyciem, lub t. p.; re-,

z odpisem świadectw ierencje na żądanie.

skierowywać pod a- Łaskawe zgłoszenia

dresem: Wilno, Su- do Admin. „Dz. Wil."
pod „Skromne wyma-walska 7 m. 3 — Pani
BE:

AR gg

[ZAKŁAD"ASA MICHAŁ PIECH i SYN
WILNO, ZAMKOWA 10 tel. 10-04.

,
B ° 20

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości.

Zgłoszenia piśmienne

KUPIĘ 
 

 W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.

Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

WILMO, Ul. MICKIEWICZA 4.

pe na je L TZ GZK

CENY KONKURENCYJNE.

19| SKLEP SPOŻYWCZY|  sweanozenwaniczykcs
 WZROKAERETGODIEESORABYGYAFDAPADECOFNICRENANA

UENEKKINNKSIAGEKA ————
OCHMISTRZYNI, || 0070

4 PRACA. w sterszyia wieku, DO WYNAJĘCIA
fizycznie „drowa, w PUKÓJ UMEBLO-

bardzo krytyczeem WANY dla inteli-

: położeniu, prosi go-|żentnej pani MOŻE| _okoi a i

POTRZEBNY rąco opracę; wyrabia|być Z utrzymaniem ialki I” 7.

od i-go kwietnia 1936|masło na sprzedaż, ui. Garbarska 5 m. 5. aparat radjowy mo-

złego psa podwórzo-
wego, rasowego, Kal-

waryjska 31 u dozor-

z urządzeniem do
sprzedania, Mosto-
wa 17.

OKAZYJNE ©
sprzedam meble 2

 

del 1935 rok. Dowie

 

jewództwie Nowo-|się dobrze na kuchni, r ..|dzieć się Św. Jański

gródzkiem / ogrodnik|praktyczna, pracowi- wszelkie EO J m. 2 od an i

samodzielny z nie-|ta, wymagania skro- pit, słoneczne, n Albo ód. 8--20 w.

||liczną rodziną. Wy-|mne. Szkaplerna 31,|się i na biuro О ieinu iai

* |magane: znajomość|m. 4. ‹ 2—gr. klub. M

kwieciarstwa, warzy-| -—— 0 Bo 3 3 Lekarze

Nici, rowadzenie| POSZUKUJĘ PRACY| ; :
niedužej oranżerji, w charakterze pomoc-j | Kupno ° DOKTÓR

Warunki skromne. nicy domowej, bony Z | i sprzedaž

W. WOŁODZKI
Ordynat. Szp. Sawicz,
Skórne i weneryczne, «.
Zawalna 22, tel. 14-42 Zatwierdzone _ przez

BAĆjady gydł tara
DOKTÓR MED. O. P. Studjum е-

J. PIOTROWICZ- WlSAWINY-
JURCZENKOWA DOLSK IEJ
Ordynat. Szp. Sawicz Dominikańska 8 — 3.

Choroby skórne,‹ INSTYTUT
Wileńcka34, teli8:66|| OSMETYCZNY
Przyjmuje od 5—7 w. IKEDA

 

 

 

  
 

  
DOKTÓR

| PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER ZYGMUNT son: kia

Firma i Ulica Kewa w Paryżu. Wy-

Chinka Le ŁOPUSZAŃSKI zamków: 4. ||KUDREWICZ korci masaże," set.
wykonuje futra karakułowe, „jokowe, dachy, przefasonowuje, od- chaśoby_wenetycziie; tryzacje i wszelkie

świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje komis akšras 1 mó zabiegi, wchodzące w

połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z fachową dokładno- saóplciowe: L “| zakres kosmetyki.

| ścią. Przyjmuje futra naprzechowanie,Długoletnia praktyka w||kowa 15, tel |”60 ceny

! Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce, GARE ' dostępne.

 

а - a cą prawdopo-|ambulansu pogotowia

stała obława policyjna, w wyniku której dobnie z kradzieży. Marynarkę zakwestjo-|udzielono jej pierwszej pomocy.

  
   

    

     
   

 

    

    

  

     

          

  

   
   
     
   

   

współczesnej muzyce polskiej. W progra-

mie Il Symionja Kazimierza Sikorskiego i

Suita Kurpiowska M. Kondrackiego. Na-

zwiska obu kompozytorów, jako szczegól-

nie wybitnych wśród młodej generacji mu-

zyków polskich, przyciągną bez kwestji

rzesze słuchaczy do odbiorników.
„U dentysty” — monolog.

Jan Kurnakowicz przed mikrofonem.

Dnia 29. X. radjostacja warszawska

wznawia o godz. 20.00 świetny, pełen hu-

moru monolog, zawsze aktualny — „U den-

tysty', pióra Światopełka - Karpińskiego.

Wykonawcą będzie niezawodny artysta —
Jan Kurnakowicz.

Dwie audycje wileńskie,

Kto się interesuje twórczością młodych

poetów wileńskich, wysłucha zapewne dzi-

siejszej (wtorek) audycji poetyckiej, w któ-

rej biorą udział dwaj poeci; Jerzy Zagórski

jako krytyk i AL Rymkiewicz — jako au-

tor nowego tomu poezyj, który zostanie

omówiony przed mikrofonem (godz. 19).
Tegoż dnia o godz.22,45 dr. Jerzy Orda

zajmie się w swym: odczycie sprawąaktual-

ności regjonalizmu, który w Wilnie posiada

liczne grono wyznawców,

— Wykrycie tajnych rozlewni spirytusu.

Nocy ubiegłej organa P. P. na Zwierzyńcu

ujawniły 5 tajnych rozlewni spirytusu. Za-

kwestjonowano kilkaset litrów spirytusu

oraz opieczętowano preparaty. Osoby, tru-

dniące się nielegalną rozlewnią, pociągnięto

do odpowiedzialności karno-sądowej. (E)

WYPADKI.

— Ugodzona dachówką. Na przecho-

dzącą ul. Potok Annę Tamulewicz (ul. Po-

tok 18) spadła dachówka, ciężko raniąc ją

Poszkodowaną odwieziono do
ratunkowego,

(e)

głowę.
įdzie

 

    % И  

 

WIE/Z,DOBRZEМ!
PORADZIŁAJ...
Wszyscy mi mó»

wili, že mam ślicz-

ną i świeżą cerę...

Twój puder jest

naprawdę delikat-

ny, świetnie przy-

lega, trzyma się

długo... Dobrałam

właściwy odcień.

Czułam się pew-

nie wobec tylu

spojrzeń. Zawsze

będę używała te-

go subtelnego i

niezawodnego

„pudru Abarid.
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Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi

na zimę dostać można w wyborowym ga-

_tunku w składzie iarb

F.; Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się na ogłoszenie rabat.

 

 

  
      

 

   

 

  

  
  

     

 

 

KTOBY ZNAŁz ONZ

miejsce zamieszkania |! iWarszawska Szkoła

Tadeusza Garliń-|| _ZTańtów Mt. Bal.
skiego, syna Wła-||

dysława i Anny-Ele-  WANŃDY JARSÓWNY

pnory z  Helbingów "Ta (WYUCZA

Garlińskich,  urodzo- X "taitzyė
`

nego w 1899 roku w modnie

Łodzi, ostatnio za- i alogan

mieszkałego w War- 1 19

szawie — poiniormo- tki—
wać Konsystorz E- « tanio.
wangelicko - Reto
mowany, Wilno, Za- psi

walna ii. ||

(LSUTIIT SK KES ań a
i || mpletyi lekcje "ndyw

i NAUKA. į alne.; Plastyka dla Pań
Miekiewicza 31—front

a: TPS CAIN
wykształcona z AA Ž

czeniem Kursów Pe-

dagogicznych,  posia- i ZGUBY. ė

dająca dobrze język| pgyag TRS:
francuski, mogłaby u- ZGUBIONO

Idzielač lekcji lub być
jlektorką i mieć opie-; DOWÓD OSOBISTY

kę nad chorymi. Reie- na nazwisko  Bara-

|fencje poważne.Adres nowski Kazimierz —

'Moniuszki 27, m. 1. Slomianka 35.
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