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Rok XIX
 

NEREK DDZEECIM .WAWER ASLRA

TADEUSZ
$. 7Р.

BYSTRAM
CZLONEK SZACUNKOWEJ KOMISJi WILEŃSK. BANKU ZIEMSKIEGO,
urodzony w Bystrampolu w r. 1886, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zgasł

w Wilnie w dniu 18 listopada 1935 r.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się w dniu 19 listopada w Kościele

Dominikańskim o godz. 8 rano.

   

  

    

  

cmentarzu.
O czem zawiadamiają

ZARZĄD,

„ABC“ podaje, że w sobotę w
godzinach popołudniowych doszło
w kilku punktach Warszawy do
studenckich zajść antyżydowskich.
Akademicy wybili szyby w lokalu
„llustrowanego Kurjera Codzienne-
go” (Krak. Przedm, 9) i w firmie
„ОМ England" (Krak. Przedm. 5).
Studenci usiłowali również dostać
się na ul. Świętokrzyską, lecz policja
ich nie dopuściła. Wybito natomiast
 

Pewica Czlowiek iainai sitaDy,

Drugi nie mógł bo był słaby,

Próżno się nieboże szaroie,

1AKITT A SINAADADLASIBEINETIKTSE AAC marMEAR

ZATARG POLSKO - CZECHOSŁO-
WACKI ROZPATRZYĆ MA LIGA

NARODÓW.
Prasa warszawska donosi, że

dziś lub jutro wysłana będzie odpo-
wiedź Polski na motę czechosło-
wacką.
W odpowiedzi tej, jak słychać

rząd polski wyrazić ma zgodę na
rozpatrzenie zatargu przez Ligę Na-
rodów i wysłanie przez Ligę na
Śląsk Cieszyński specjalnej komisji,
któraby zapoznała się z położeniem
mniejszości polskiej.

BURZE I POWODZIE.
NOWY YORK (Pat). Gwałtowna

burza szaleje na wybrzeżach Atlan-
tyku. Straty są bardzo znaczne. Są
liczne ofiary w ludziach. Parowiec
brytyjski, który wyruszył z Nowego
Yorku, nie mógł zawinąć do portu w
Bostonie, gdzie oczekiwało na niego
92 pasażerów. Podobny wypadek
zdarzył się po raz pierwszy od
95 lat.

LONDYN (Pat). Ulewne deszcze
spowodowały w wielu miejscowo-
ściach powodzie. Liczne miasta są
całkowicie odcięte zpowodu zerwa-
mia dróg. Cała dolina Avon pomię-
dzy Hippenham i Bradfond jest za-
rana. Swanage w hr. Dorset lud-
ność posługuje się jako środkiem ko-
munikacyjnym łodziami. Partery do-
mów są zalane. Komunikacja kole-
jowa pomiędzy Londynem a zacho-
dnią Anglją uległa przerwie.

mamU WAGAmana лено

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
I KOSMETYCZNY

Prow. Farm,

Władysława fatbula
WILNO, S$WIĘTOJAŃSKA 1,

poleca; wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najle| . — (Cemy dostępne,

   

       

DEMONSTRACJE W EGIPCIE.
KAIR (Pat). Policja zakazała

wczoraj wszelkiego rodzaju demon-
stracyj w związku z pogrzebem stu-
denta, który zmarł wczoraj z odnie-
sionych ran. Studenci przedostali się
jednakże do morgi, gdzie leżały
zwłoki zmarłego. Policja zgodziła
się w końcu na udział w pogrzebie
300 studentów. Pogrzeb odbył się
wczoraj popołudniu. Na czele ża-
łobnegoRose kroczył szef waf-
dystów Nahas-Pasza.

Dzisiaj, pomimo zakazu policji,
z dE Doa

Eksportacja a domu żałoby przy ul. Zygmuntowskiej 22 — odbędzie
się w dniu 20 listopada o godz. 10 rano do Kaplicy na omentarzu po-Ber-
nardyńskim, poczęm nastąpią Nabożeństwo żałobne i pogrzeb na tymże

KOMISJA SZACUNKOWA I PRACOWNICY
WILEŃSKIEGO BANKU ZIEMSKIEGO.

| widok silnych

i

Łajścia akademickie w Warszawie
szyby w firmie „Kair”, w sklepach
„Mary Mill“ (Marszalk. 104) i w
barze „A la Fourchette“  (Marszai-
kowska 111).

W ogrodzie Saskim wrzucili stu-
denci jednego żyda do stawu, a kil-
ku pobili. Voszio również do zamie-
szek na placu Małachowskiego,
gdzie pobito kilku żydów, jednego z
nich Henryka Kona, lat 18, ucznia
(Nowolipki 53) opatrzyto Pogotowie.
'Na piacu Napoleona policja rozpę-
dziła maniiestantów, aresztując kil-
ku, między innemi Juljana Nowa-
'kowskiego „studenta S. G. G. W.

On je mięso, tamten KARPIE. W godzinach przedpołudniowych
wynikły zajścia między studentami
narodowymi i żydami na Politechni-

Wilno, Wtorek 19 listopada 1935 roku Nr. 319

Proces 0 zamordowanie Ś. p. min, Pierackiego
WARSZAWA (Pat). Dnia 18 listopada

przed Sądem Okręgowym w Warszawie

rozpoczęia się rozprawa o zabójstwo mini-

stra Bronisiawa Pierackiego. Na ławie

oskarżonych znajduje się 12 członków
Q.U.N., a mianowicie; Stetan Bandera, Mi-|
koiaj Łebed, Darja Hnatkiwska, Jarosiaw|
Karpynec, Mikolaj Kiymszyn, Bohdan Pid-
hajny, iwan Maluca, Jakub Czornij, Eugen-

jusz Kaczmarski, Roman Mybalo, Katarzy-
na Zarycka i Jarosiaw Rak. Oskarženi 20-
stali wprowadzeni na salę przed rozpocaę- |

„ciem rozprawy. Siedzą oni na trzech ia-

„wach, mając z każdej strony posterun-

' kowego P. P.
! Salą Sądu Okręgowego została dosto-
sowana do tego wieikiego procesu, miano-

wicie zwiększono ławę oskarżonych oraz

„lawy prasowe. Przed podjum sędziowskiem
| ustawiono liczne dowody rzeczowe.

Punktualnie o godz. 10-ej Sąd Okręgo-

wy w składzie przewodniczącego, wicepre-

'zesa Posemkiewicza, sędziów: Dembickie-
go i Wiszniewskiego oraz, jako sędziego  

Wobec tego przewodniczący oświadcza, iż
wobec odmowy oskarżonego udzielenia od-
powiedzi w języku polskim uważać będzie,
iż odmawia on wogóle udzielania wyjaśnień.
Dalej przewodniczący stwierdza, że w

przedmiocie tym nie może być żadnej dys-

kusji, gdyż na podstawie art. 10 prawa o

ustroju sądów powszechnych językiem Sądu
jest język polski Używanie innych języ-

ków, określają specjalne ustawy. język

ukraiński dopuszczalny jest tylko na mocy
osobnych ustaw w sądach па terenie wo-

jewództw południowo-wschodnich. Prze-

wodniczący stwierdza na wstępie, że, jak

widać z aktów sprawy, wszyscy oskarżeni
wiadają językiem polskim.

Taktykę oskarżonego Bendery w spra-

wie udzielania wyjaśnień w języku ukraiń-|
skim naśladują pozostali oskarżeni, wobec

czego Sąd ustalii personalja oskarżonych z
aktów sprawy.

Adwokat Sziapak wnosi o usunięcie z

ławy oskarżonych posterunkowych, względ-

nie o takie ich umieszczenie, aby obrona

Po maradzie przewodniczący oglosił po-
stanowienie, iż z uwagi na to,że odpis aktu

oskarżenia doręczony został oskarżonemu

Banderze w dniu 5 października 1935 r., że

zatem dzisiejsza rozprawa poprzedzona z0-
stała okresem czasu zupełnie wystarczają-
cym, by oskarżony mógł wybrać sobie
obrońcę, z którym mógł się porozumieć, po-
stanowił wniosek obrońcy o odroczenie

rozprawy, jak również o przywrócenie ter-

minu na wniesienie sprzeciwu przeciwko

aktowi oskarżenia pozostawić bez uwaglę-

dnienia.
Adw. Hankiewicz wnosi o uchwałę peł-

nego trybunału zarówno w sprawie tych

, wniosków, jak i w sprawie porządku sie-

| dzenia oskarżonych.
Następnie adw. Hankiewicz oświadcza,

że w aktach sprawy znajduje się dowód, iż

dnia 8 lutego 1935 r. oskarżony Czornij
odesłany był do Tworek. *

Przewodniczący stwierdza, że Sądowi

jest to znane, poczem ogłasza postanowie-
nie peinego trybunału, utrzymujące w mocy

zapasowego, Cichowskiego, wszedł nasalę. miała możność bezpośredniego porozumie- oba zarządzenia przewodniczącego co do
Fotele oskarżycieli pubiicznych zajęli: pro-
kurator naczelny Sądu Apelacyjnego К.!
Rudnicki oraz wiceprokurator Sądu Okrę-|
gowego WŁ Żeleński, Na iawie obrońców

wania się z oskarżonymi bez świadków.
Przewodniczący stwierdza, że zarzą-

dzenie o umieszczeniu oskarżonych na ła-
wie oskarżonych zostało wydane przez nie-

języka i porządku siedzenia oskarżonych.

Oskarżony Bandera, wstając, oświad-

;cza, iż zrzeka się obrony.

Przewodniczący, zwracając się do ławy

znajdują się Arbowyj, Pawencki, Hankie-'go, jako zarządzenie porządkowe i że nie oskarżonych, podkreśla, iż każdy z nich,
wicz i Szlapak. !

| Przewodniczący przystępuje do ustale- |
nia personalji oskarżonych. Oskarżony Ste-|
ian Bandera na zapytanie, co do daty i

miejsca urodzenia odpowiada w języku

znajduje on

porządzenia.

Obrońca oskarżonego Bandery, Horbo-

wyj, wnosi o odroczenie rozprawy na 1 mie-
siąc, lub taki okres czasu, któryby dał

podstaw do zmianytegoroz-

ce Warszawskiej, W czasie zajść ukraińskim. Na uwagę oświadcza, że zna obrońcy możność należytego przygotowania

który bez zezwolenia przewodniczącego bę-
dzie się odzywał, zostanie usunięty z sali.

Adw. Horbowyj wnosi o zarządzenie

przerwy celem porozumienia się ze swym

klijentem, osk. Banderą.

Prokurator Żeleński przyłącza się do

kilku siudentów żydów pobito. Wy- jięzyk polski w mowię i piśmie, odmawia się do sprawy. Następnie obrońca prosi 6. wniosku obrońcy i w odpowiedzi na wnio-
kiady ma Politechnice zostały 2 jednak skiadania wyjaśwień w tym języku. przywrócenie terminu do wniesienia sprze- sek adw. Hankiewicza stwierdza, że nie
dniem dzisiejszym zawieszone.

< = ю ®
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ciwu przeciwko aktowi oskarżenia.
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Mordercy króla Aleksandra

PARYŻ (Pai). W dniu wczoraj- * Proces sądowy ma przebieg bar-|

przed sądem
krółowej Marji jugosłowiańskiej, wy-

szym rozpoczął się w Aix-en-Pro- dzo burzliwy. Pierwszy incydentpo” rażający zaułanie w sprawiedliwość
vence proces 3 Chorwatów: Pospi-,wstał jeszcze przed ukonstytuowa- | Irancuską. :

"dokumentu znowu doszło do incy-szila, Rajcza i Krajla, oskarżonych o
udział w zamordowaniu króla Ale-
ksandra i min. Banthou. Proces ten
budzi ogromne zainteresowanie spo-
łeczeństwa trancuskiego. W Aix-en-
Provence przebywa obecnie 97
dziennikarzy. Okolice pałacu spra*
wiedliwości strzeżone są przez od-
działy żandarmerji i gwardji lotnej.
'Do wnętrza budynku sądowego wpu-
szczane są tyiko te osoby, które ma-
ją odpowiednie zezwolenia. W: mie-
ście panuje prawie stan oblężenia.
Drogi są nadzorowane przez patrole

| policyjne, które zatrzymują niektóre
|samochody. Na temat tych zarzą-
jdzeń krążą różne pogłoski Mówią
nawet, iż rewolucyjne koła chorwac-
kie przygotowały plan ucieczki z
więzienia oskarżon

|Autonomiczny rząd Chin Półn.
TOKIO (Pat). Dzienniki przewi-

dują, iż w środę będzie ogłoszony
autonomiczny rząd Chin północnych.
Prawdopodobnie będzie również za-
warty układ wojskowy z Japonią.

Minister wojny oświadczył przed-
stawicielowi dziennika „Nichi-Nichi”,
że Japonja przeciwstawi się anmyi|na
gen. Czang-Kai-Szeka, gdyby zamie-
rzał on wystąpić przeciwiko Chinom
północnym.

Według 'iniormacyj prasowych
armja kwantuńska jest przygotowa-

 

ma podążyć z centrum miasta na
lcmentarz.

KAIR (Pat). Demonstracyjny po-
chód studentów nie odbył się, po-
nieważ studenci awa się na

oddzi policji.

niem się jury. Po oddaniu hołdupa |
|mięci króla Aleksandra i min. Bar-
thou przez przewodniczącego, do
jczego przyłączył «ię prokurator i
obrona, doszło do incydentu zpowo-
du jednego z tłumaczy. Wyłączenia
tego tłumacza domagał się obrońca
oskarżonych adw. Desbons, twier-
dząc, iż władze bezpieczeństwa
udzieliły o nim bardzo niepochleb-
nych informacyj. Polemika między
adwokatem a przewodniczącym tak
zaostrzyła się, że przewodniczący
musiał przerwać posiedzenie. Po
przerwie przystąpiono do wyznacze-
nia przysięgłych i odczytania aktu
oskarżenia. Po przedstawieniu człon-
"kom fury bilansu ofiar zamachu mar-
sylskiego, prokurator odczytał list

na na wszelką ewentualność wóbec
koncentracji wojsk Nankinu wokoło
kolei Pekin—Hankau.

„Hochi-Shimbun“ twierdzi, iż ar-
mja 100.600 jest organizowana z ra-
mienia Nankinu przez gen. Feng-
Yu-Hsianga. Ma być ona skierowa-

zeciwko Chinom północnym.
OKIO (Pat). Prasa japońska do-

nosi z Pekinu o utworzeniu auto-
nomicznej federacji 5-ciu prowincyj
Chin Północnych. Federacja ma być
niezależna od rządu nankińskiego w
sprawach gospodarczych i finanso-,

natomiast oanaż poli-|
tyczna tych federacyj ma być czę”
ściowa. Prasa japońska podaje da-
lej, że marszałek Czang-Kai-Szek
ma jobno wyrazić zgodę na utwo-
szenie federacji pod i że
integralność terytorjalna Chin nie
będzie o
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Przy tłumaczeniu tego

dentu, gdyż osk, Pospiszil zażądał
wyłączenia tłumacza jugosłowiań-
skiego i oświadczył, że nie będzie
odpowiadał na jego pytania. Osk.
Krajl na wezwanie przewodniczące-
$o zgadza się jednak udzielać odpo-
wiedzi na pytania tłumacza Miluti-
nowicza i przyznaje, że wstąpił do
organizacji ,„Ustaszi” w r. 1933 za
pośrednictwem Pawelicza.

Na popołudniowem posiedzeniu
przewodniczący dodał trzeciego tłu-
macza, dziennikarza trancuskiego p.
Casterana, poczem przystąpiono do
dalszego przesłuchiwania osk. Kraj-
la, który odmawia jednak odpowie-
dzi, gdyż pytanie zostało zadane
przez tłumacza Jugosłowianina. Po-
wstaje ponownie incydent pomiędzy
przewodniczącym a adw. Desbons.
Obrońca tępuje przeciw tłuma-
czowi i ae sędziemu śledczemu,
który prowadził dochodzenia w Mar"

sylji.Police: gen. domagał się
zastosowania adw. Des-
bonsa postanowień art. 311, który
nakazuje adwokatom umiarkowanie
i poszanowanie prawa. Sąd opuścił
salę, celem naradzenia się w tej

rawie, poczem wyrok,
Sbewkóyć nagany adwokatowi
oskarżon

AIX EN PROVENCE (Pat). Oskar-
żony Krajl nie przyznaje się do u-
działu w zamachu na króla, twier-
dzi, że nawet nie wiedział o.przy-
jeździe króla do Francji i że
przed zamachem wyjechał z Mar-
sylji do Six a potem do Fontaine-
ua Przed zamknięciem dzisiejsze-
go posiedzenia prokurator komuni-
kuje, żeKrajl jest ścigany przez wła-
dze jugosłowiańskie, jako terorysta.

НАЙ

zacytował on orzęczenia biegłych psychja-
,trów, którzy kategorycznie i jednomyślnie
, ustalili,iżosk. Czornij jest w pełni po-
, czytalny,
į W związku z wnioskiem adw. Szlapa-
„ka, Sąd zarządza 10-minutową przerwę, w
celu dania obrońcy możności porozumienia

(się z oskarżonym Banderą.
! Po przerwie przewodniczący oświad-
„Sza, iż wydał zarządzenie swobodnego po-
rozumiewania się obrońców z oskarżonymi.

' Adw. Horbowyj oświadcza, że osk. Bande-

ra cofa swoje oświadczenie o zrzeczeniu
* się obrony.

Sąd przystąpił do odczytywania aktu
oskarżenia.

WARSZAWA (Pat). O godz. 12.30 Sąd
zarządził 40-minutową przerwę. Dotychczas
odczytano 20 stron aktu oskarżenia, liczą-
cego ogółem 102 strony.

Po przerwie o godz. 13.55 Sąd przy-

stąpił do dalszego odczytywania aktu
oskarżenia. Na sali znajduje się już prży-
sięgły tłumacz języka ukraińskiego. W cią-
gu rozprawy popołudniowej odczytano ogó-
łem 44 stronice aktu oskarżenia, dotyczące
bezpośrednio zabójstwa ministra Pierac-
kiego. Z uwagi na objętość aktu oskarże-
nia odczytywanie jego nie mogło być za-
kończone na jednem posiedzeniu Sądu, wo-

bec czego dalszy ciąg odczytywania na-

stąpi w dniu jutrzejszym.
O godzinie 15.30 przewodniczący za-

rządził przerwę do wtorku, do godziny
10-ej rano.

Proces, według przewidywań, potrwa
kilka tygodni, na rozprawę bowiem wezwa-
nych zostało 144 świadków oskarżenia
oraz 6 biegłych.
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SĄ TYLKO JEDNE
rini?! 

Komunika! Stronoiciwa Ha:odowego
ZAPOWIEDZIANE NA 24 LISTO-
PADA ODCZYTY PROF. ST.
STROŃSKIEGO ODKŁADA SIĘ NA

NIEDZIELĘ, >

  1 GRUDNIA.
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Litwa, Niemcy i Polska
„Kurjer Poranny' zamieszcza

obszerną korespondencję swego
przedstawiciela w Kownie, p. L. Sta-
chórskiego.

Z korespondencji tej wynika, my-
liłby się ien, ktoby sądził, że po
klęsce poniesionej w wyborach
kłajpedzkich, «w społeczeństwie li-
tewskiem dało się zauważyć przy-
śnębienie lub chęć dę dalszej walki,
do odwetu, osiąganego po długiej i
żmudne jpracy, na którą wciąż ocze-
kuje bezskutecznie  kłajpedczyzna
ze strony Litwy.
W Litwie wszędzie słyszy się

westchnienie ulgi, że już „te' wybo-
ry się skończyły. „Przegraliśmy, bo
przegraliśmy — twierdzą Litwini —
ale przynajmniej nie będzie straszył
nas Hitler. Wreszcie będziemy mieli
święty spokój...

Czynniki zaś oficjalne, po krót-
kiej konsternacji, zaczęiy tłumaczyć
społeczeństwu, że wybory kłajpedz-
kie to nie porażka, a znaczny sukces
Litwy. Zdobyto się na genjalny kon-
cepi twierdzenia, że Litwinów w sej
miku jest nie 5 (na 29 posłów) a co-
na;miniej 16, gdyż o narodowości —
według najnowszej rasistowskiej te-
orji „made in Kowno“ — decyduje
nie samookreślenie się i kandydo-
wanie z tej czy z innej listy, lecz
pochodzenie. To zaś poznaje się po
nazwisku. Ponieważ znaczna ilość
posłów niemieckich ma nazwiska
kończące się na „is“, więc to są
wszystko Litwini, wbrew temu, że
sarni uważają siebie za Niemców.

Dziś z perspektywy kilku tygo-
dni czasu, ubiegłego od ogłoszenia
wyników wyborów w  Kłajpedzie,
wyraźnie zaryspwują się dwa nowe
elementy w Iiłewskiich nastrojach,
zarówno w rządzie, jak i w społe-
czeństwie przeważnie usposobionem
opożycyjnie. Element pierwszy to
pogodzenie się z przegraną w Kłaj-
pedzie i zadowolenie, że już ten pro-
blemat nie istnieje. Element drugi:
dążność do natychmiastowej napra-
wy stosunków z Niemcami, co —
według nadziei Litwinów — może
spowodować poprawę katastrofalnej
sytuacji gospodarczej.

Jednocześnie z tym przypływem
uczuć wobec Berlina, zaczęła w Li-
twie wzrastać, zapomniana już wy-
dawałoby się, fała antypolska z siłą
dawno niewidzianą. Odnosi się wra-
żenie, że dobra konjunktura dla po-
roztumienia polsko - litewskiego, któ
ra tu panowała od dłuższego czasu,
należy już do przeszłości.

' Oczywiście brać tego za pewnik
nie należy, zńając wieczną fluktua-
cję nastrojów litewskich. Jednak nie
ulega wątpliwości, że dużo w tej
sprawie w Kownie uległo zmianie.

Charakterystyczne gest, że tej
nowej psychozie antypolskiej uległy
nawet stery opozycyjne. Zarówno
chrześcijańscy demokraci t. zw.
„krikišžczonie“ jak i lewicowi lu-
dowcy „laudininki“, którzy jeszcze
doniedawna oficjalnie kruszyli kopje
za rozpoczęciem rokowań z Polską,
cbecnie jakby na komendę zmienili
zdanie. Wybitni przedstawiciele
chrześcijańskiej opozycji twierdzą,

że po genewskiej rozmowie min.
Lozorajtisa z płk. Beckiem, stało się
jasne, że Polska nie zgodzi się ani
na żadne ustępstwa terytorjalne, ani
na dwustronną deklarację stwier-
dzającą, że sprawę przynależności
państwowej Wilna, odkłada się na
przyszłość. Wobec takiego stanu
rzeczy — twierdzą krikszczonie —
porozumienie z Polską nie przedsta-
wia dla Litwy żadnych wartości.
Minimalnym programem, przy któ-
rym może zgodzić się litewska opo-
zycja na unormowanie stosuników z
Polską, jest „zwrot'” Litwie litew-
skich gmin Suwalszczyzny oraz 0-
kręgu Nowo - Święciańskiego, przy
jednoczesnem uznaniu przez Polskę

istnienia „problematu wileńskiego”.
Podobne stanowisko zajął lewi-

cowy dziennik „Lietuvos Žinios“;
stwierdzając że jednostronna dekla-'
racja litewska w sprawie Wilna Li-
twie wystarczyć nie może.

Tak więc po różnych ewolucjach
i rewolucjach, jakie przechodziła li-,
tewska polityka w ciągu ostatnich
paru lat, kiedy raz tak, 'raz inaczej
kształtowała się konjunktura dla
porozumienia polsko - litewskiego,
obecnie nadchodzi okres zwycię-
stwa starej. litewskiej taktyki cze-
kania na coś nieokreślonego, co
Litwie musi przyjść z pomocą w геа-
lizacji jej „imperjalistycznych* pla-
nów. tymczasem — jak mówią
Litwimi „pażiuresim, pogałwo-
sim*”, co znaczy: popatrzymy, po
myślimy.

CY JĄKAKE JET ULECZALNE
Niniejszy krótki artykulik zainteresuje

bezsprzecznie nietylko osoby dotknięte tą
dolegliwością, lecz szeroki ogół czytelni-
ków. Pierwszych — ponieważ dowiedzą
się, że jąkanie można radykalnie usunąć,
innych — ponieważ o jąkaniu, jego przy-
czynach i rozmiarach mie wiedzą nic lub
niewiele. Statystyka wykazuje, że w Polsce
jest 2 proc. jąkających się, a zatem prze-
szło 600.000 osób, dotkniętych tą przykrą
chorobą, która wprawdzie nie sprawia
żadnego bólu fizycznego, jest jednak bar-
dzo poważnem cierpieniem moralnem. Ca-
ły szereg zawodów jest dla osób jąkają-
cych się całkowicie niedostępny — ale na-
wet i w tych zawodach, gdzie wyraźna
mowa nie jest czemś miezbędnem, trudniej
jest osobie, posiadającej to zboczenie obro-
nić swej placówki gospodarczej niż komuś,
kto się jasno i wyraźnie wysławia.
W ramach krótkiego artykuliku

wykazać wszystkich
przyczyn jąkania się. Zaznaczę tylko, że
jest ich bardzo wiele: zboczenia mowy są
częstokroć skutkiem chorób zakaźnych,
niekiedy skutkiem  przestrachu lub innych
wstrząsów nerwowych. Twierdzenie, że ją-
kanie jest nieuleczalne, należy już do za-
mierzchłej przeszłości. Doświadczenia o-
statnich dziesiątków lat dowiodły, że zbo-
czenie to daje się całkowicie usunąć i to w
stosunkowo krótkim czasie 1 — 2 miesięcy
w zależności od wieku* pacjenta i stanu
chorobowego.

Skutecznym systemem leczenia jąkania
jest racjonalna gimnastyka organów odde-
chowych w połączeniu z oddziaływaniem
na psychikę pacjenta. Wprost zdumiewają
wyniki leczenia jąkaniai pokrewnych zbo-
czeń mowy osiągane już omal od ćwierć
wieku przez znanego w sferach fachowych
D-ra Żylkiewicza, kierownika zakładu
leczniczego dla jąkałów i głuchoniemych
w Warszawie, Chłodna 22. -

nie
mogę szczegółowo

 

Poświęcenie kaplicy
wawczym Wil. Tow.
W ubiegłą niedzielę w gmachu

zakładu wychowawczego Towarzy-
stwa Opieki nad Dziećmi (ul. Jakó-
ba Jasińskiego 20/22) byliśmy świad
kami doniosłej uroczystości. J. E.
ke. Arcybiskup Romuald Jałbrzy-
kowski w asyście duchowieństwa
dokonał poświęcenia kaplicy oraz
sztandaru Towarzystwa. Dzięki e-
nergicznym wysiłkom szozuplego
grońa gorliwych, z zasłużoną, wielo-
letnią kierowniczką wszystkich za-
kładów Towarzystwa, p. Jadwigą
Brensztejnową, na czele, własny,
pięknie dekorowany dom modlitwy
ku użytkowi młodzieży oddany zo-
staje.

Mszę św., osobiście przez Arcy-
pasterza  odprawioną, poprzedziło

/ szczególnie serdeczne, dostojne prze
mówienie, w którem ks. Arcybiskup
podkreślił znaczenie pierwiastka re-
ligijnego w dziele wychowania na-
rodowego, dając gorący wyraz swe-
mu uznaniu dla tego dzieła miłości,

jakiem. jest na wszystkich swych
placówkach tak przykładnie pod
kierunkiem Zarządu działające i
wciąż się rozwijające Wileńskie To-
warzystwo Opieki nad Dziećmi.

W toku Mszy św. Jego Eksce-
jencja udzielił Komunji św. gronu
starszych oraz licznej rzeszy wy-'
chowańców, a po błogosławieństwie
pasterskiem i chóralnem odśpiewa-,

mówił powtórnie,

w Zakładzie Wycho-

„miłodzieży i gorącemi słowy wzywa-

jjac ją, by jaknajczęściej garnęła się
do Serca Boskiego Nauczyciela,
Miłośnika dziatwy, w modlitwie u
stóp ołtarza Serca Jezusowego czer
piąc najgłębszą otuchę, wzór cnót
najdoskonalszy.

Po zakończonem nabożeństwie
udał się nasz Arcypasterz na oglę-
dziny zakładu, sypialni, jadalni, sal
pracy, zabawy i t. d., nie szczędząc
słów uznania dla znacznej rozbudo-
wy zakładu, kapitalnych przeróbek
i udoskonaleń, dokonanych w ciągu
ostatnich lat paru. "E

Stanisława Świętorzecka.

 

Podziękowanie
Zarząd „Ochroniki Dziennej” przy ul.
Dar 6 (dawniej Połocka 3), spełniając
miły obowiązek, wyraża gorące po-
dziękowanie tym wszystkim ofiaro-
dawcom, których hojna pomoc uła-
twi naszej gromadce biednych dzie-
ci korzystanie z opieki, zapewni
posiiną strawę i uchroni przed zim-
nem, a w szczególności: Gimnazjum
PP. Benedyktynek za stałą opiekę,
Gimnazjum OO. Jezuitów — та co- dzienne śniadania, p. J. Bułhakowi
za  zaofiarowanie bezinteresownie
zdjęć kościoła po-Bernardyńskiego,
do | reprodukcyj ‹pocztówikowyc.

niu hymmu „Boże coś Polskę”, prze-jna cele „Ochronki”, orazp.Wł.
zwracając się do Łukawskiemu za 63 pary obuwia
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Sprostowanie Urzędowe
Na zasadzie art. aw

przedmiocie tymiczasowych przepi”

sów, prasowych (Dz. U. R. P. Nr. 14
poz. 186 z dn. 7.11 1919 r.) a w związ

ku z zamieszczeniem w Nr. 306

„Dziennika Wileńskiego” z dn.6 li-
stopada br. artykułu pod tytułem,
„Moda na zbiorowe ubezpieczenia"
proszę Pana Redaktora © zamiesz-

czenie w Pańskim dzienniku ma tej

samej kolumnie co wymieniony arty-

kuł i temi samemi czcionkami na-

stępującego sprostowania:
1) Nieprawdą jest, że pocztowe

przysposobienie wojskowe przepro-
wadza ostatnio ubezpieczenia swy:

członików w towarzystwie asekura-

cyjnem Assicurazioni Generali Trie-

ste, obciążając ogół pracowników

składką w wysokości 3 zł. miesięcz-

nie. Natomiast prawdą jest, że po-

cztowe przysposobienie wojskowe

żadnych ubiezpieczeń w Assicurazi-

oni Generali Trieste ani w żadnem
innem towarzystwie nie prowadzi i
nie zamierza przeprowadzać i że

wogóle nie ma nic wspólnego z te-
mi towarzystwami; prawdą jest, że

władze pocztowego przysposobienia

wojskowego, wykonując uchwały

oddziałów PPW: z terenu całej Rze-

czypospolitej i uchwałę ostatniego

walnego zjazdu PPW, powołują do

życia samopomoc członkowską

pocztowego przysposobienia woj-
skowego, akcja ta jednak ma byći

będzie realizowana wyłącznie we-

wnątrz organizacji, prawdą jest w

dalszym ciągu, że uchwała walnego
zjazdu wyraźnie opiewa, że władze

PPW mają zorganizować całkowitą
akcję samopomocy w ramach 2-zło-

towego udziału miesięcznego, przy-

czem inicatywę PPW  charaktery-
zuje zasada oparta madokładnych

obliczeniach, a zapewniająca bez-

względny zwrot całej sumy wpłaco-

nych udziałów. i ;

Nieprawdą jest, że na: akcji tej

zarobi włoskie towarzystwo kosz-

tem pracowników pocztowych. Na-
tomiast prawdą jest, że celem akcji

samopomocowej PPW jest wyłącz-

nie dobro pracownika pocztowego i

że włoskie towarzystwo, nie mające

z akcją PPW nic wspólnego, nie mo-

że zarabiać na niej "sosie pra-

cowników pocztowych.
{ 3) Nieprawdą jest, że władze

PPW wywierają nacisk na członków

organizacji w kierunku  przystępo-

wania do akcji samopomocowej. Na-

tomiast prawdą jest, że inicjatywa

zorganizowania tej alkcji 'wyszła od

oddziałów i placówek PPW, czyli od

dołu organizacji, prawdą jest, że
władze PPW| wnioski oddziałów w
tej sprawie długo i gruntownie ba-

dały, a przed walnym zjazdem dele-

gatów w dalszym ciągu badając

sprawę zwróciły się do oddziałów z

terenu całej Polski, by w sprawie

juruchomienia samopomocy wypo-

| wiedzieli się wszyscy członkowie;

; prawdą jest, że na walnych zgroma-

|dzeniach wszystkich oddziałów za-

„padły uchwały jednomyślnie, wypo-

|wiadające się za uruchomieniem sa-

mopomocy, a uchwał przeciwnych

była znikoma ilość; prawdą jest, że
wyrazem jednomyślności całej orga-
nizacji w tej sprawie jest uchwała
walnego zjazdu, ażniająca za-
zarząd główny PP do rozpoczę-
cia akcji samopomocy w myśl statu-
tu organizacji. :

4) Nieprawdą jest, že pocztowe
rzysposobienie wojskowe Ima о-
znać; czy otrzymało od'włoskie-
go towarzystwa  ubezpieczeniowe-
jśo zaliczkę na poczet prowizjiubez-
pieczeniowei oraz pewne lusze
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№гаетпе oskrzydlanie wojsk
| WARSZAWA (Pat). Na podsta:
"wie wiadomości ze źró angiel-
'skich, francuskich, niemieckich, wło-
Iskich i abisyńskich, P.A.T. ogłasza:
'następujący komunikat o sytuacji na
' frontach Abisynji:

Źródia [francuskie podają z As-
mary, że, według doniesień lotni-
ków włoskich, miasto Antalo, ieżące
na północ od Makalle, opuszczone
zostało przez mieszkańców po trzy-
dniowem bombardowaniu.

Te same źródła donoszą z Addis-
Abeby, że tamtejsze władze wojsko”

ch we potwierdzają, iż ruchliwość Abi-
syńczyków na ironcie Tigre niepokoi
bardzo Włochów, którzy nie spoty-
kają niemal nigdy nikogo przez so-
bą, natomiast nieustannie są napa-
dani na skrzydłach od tyłów. Nie-
spodziewane te ataki wpłynęły w
znacznym stopniu na to, że posuwa-
"nie się wojsk włoskich naprzód ule-
| gło wstrzymaniu.

_ Według doniesień z Harraru, Wło-
si znajdować się mają jeszczeo 60
«kim. na południe od Daggahbur, przy-
czem padające ostatnio gwałtowne
deszcze utrudniają ogrominie ruchy
wojsk.

Z pod Daggahbur zaczęli napły-
wać ranmi do szpitala francuskiego
w Harrarze.

Korespondenci francuscy dono-
szą z Addis-Abeby, że, według wia-
domości z wiarogodnych źródeł, kc-
lumna abisyńska, należąca do od-
działów ras Sejuma, zdołała obejść
prawe skrzydło włoskie na zachód
od Aduy i znajduje się obecnie mię-
dzy Aduą a granicą erytrejsko-
abisyńską. Kolumna ta popierana
jest przez dążące z zachodu oddziały
Dedżasa Ajelu, które rozwijają oży-
wiceną działalność w rejonie rzeki
Setit, Oddziały te zdołały jakoby
zmylić czujność wojsk gen. Mara-
vigno i przeniknąć na terytorjum
Erytrei.

new: w celu oskrzydlenia Abisyń-

bien. Jak donoszą źródła francuskie
i angielskie, dwie kolumny: jedna z
Makalle, druga z Gundi, będą dążyć
do osaczenia rasa Sejuma w Samre,
które stanowi naturalną twierdzę na
wysokości 2.500 mir. ‚

NOWY DOWÓDZCA
SIŁ WŁOSKICH.

PARYŻ (Pat). Przybycie mar-
szałka Badoglio do Erytrei oczeki-
wane jest 26 lub 27 listopada. Mar-
szałek do Bono tym samym okrętem
odjedzie z Massau do Włoch. Praw-

szałka Badoglio, na froncie północ-
nym nie będą uczynione żadne po-
walżniejsze posunięcia. .

Jeżeli tempo koncentracji wojsk
abisyńskich nie zostanie przyśpie-

gło: dojść nie wcześniej niż w końcu
grudnia. :
SODAS TIT LDK STIKLO

na propagandę ubezpieczeń drobni-
co

wspólmego, ani zaliczki, ani żadnych
funduszów nie mogło odeń otrzymać
i nie otrzymało, jak również nie o-

duszów z jakiegokolwiek towarzy-
stwa innego.

Sekretarz Generalny
Zarządu Głównego . L. Leśniewski

Wiceprezes Urzędujący
3 Zarządu Głównego

St. Dobrzański.

Wojska włoskie rozpoczęty sę,

czyków od wschodniej strony Tem-|

dopodobnie do chwili przybycia mar-

szone, do większej bitwy będzie mo-|

wych. Natomiast prawdą jest, że|
nie mając z tem towarzystwem nic ; kowski potrafii zwrócić na siebie |

uwagę publiczności. Inne Panie tym

trzymało żadnych zaliczek ani fun-|
„zapomniałem. Jest, a jakże! Skąpe,

RZYM. (Pat). . Wezoraj na okrę-
cie „Sannio' odpłynął do Afryki
Wschodn. marszałek Badoglio.

Źródła:niemieckie donoszą z Ad-
dis-Abeby, że odwołanie gen. de
Bono nie wywołało większego zdzi-
wienia ze strony  komipetentnych
czynników abisyńskich. Dowództwo
armji abisyńskiej spodziewa się, że
za zmianą dowództwa nastąpią w
niedalekim czasie podjęte na wię-
kszą skałę ataki włoskie.

KOMUNIKAT WŁOSKI
RZYM (Pat). Ogłoszono nasię-

pujący komunikat ołicjalny Nr. 48:
_ Marszałek do Bono telegrafuje:
Na froncie 2-go korpusu oddziały
pizeciwnika zostały rozbite w pobli-
žu Mai-Timchet i odrzucone poza
rzekę Takazze. Pomiędzy Mai-Ueri
a Takazze doszło do starcia z dru-
gim oddziałem wojsk abisyńskich,
który został odparty i coinął się,
pozostawiając kilkunastu zabitych.
W starciu tem wzięty został do nie-
woli Fitaurari Bitau. Na_ ironcie
ogadeńskim wojska wioskie umac-
niają swe obeone pozycje. Lotnicy
dokonali bliższych i dalszych lotów
wywiadowczych.

„RADOśĆ”* Z POWODU SANKCYJ.
RZYM (Pat). Ulice wszystkich

miast we Włoszech przybrały świą-
teczny wygląd. Domy są udekoro-
wane flagami. Ulicami Rzymu prze-
chodzą liczne manifestacje studen-
tów, wznosząc okrzyki „przeciwko
sankcjom. Silne kordony wojsk
chronią ambasady i poselstwa
ze biorących udział w sank-

cja
„RZYM (Pat). O godzinie 22-ej

odbędzie się posiedzenie Wielkiej
Rady Faszystowskiej, która rozpa-
trzy sytuację wewnętrzną i ze-
wnęirzną, a przedewszystkiem, jak
przypuszczają, sprawy łinansowe.
M kisPNia isai isA AA

Teatr Lutnia
„Mądra mama“, komedja w 3 ak-

tach z muzyką Lajosa Laitai.
| Na scenie opereikowej byle
brechta farsowa nabiera wagi ko- |
medjowej, jeżeli się ją zestawia z
niedorzecznemi librettami operetko-
wemi. Tak się rzecz przedstawia
i z „Mądrą mamą”. Jeżeli się nie
mylę, jest to dość leciwa tarsa, spre-
powa na użytek operetkowy.›
Nic to jednak nie szkodzi, bo to
przynajmniej można zagrać, są ja-
kieś role, a nie teatralne figury, jak-
by wycięte z papieru podług od-
wiecznych wizorów.
„„Elna Gistedt ma rolę doskonałą.

Energiczna mama, w jej interpreta-
cji, w każdym akcie odsłania nowe
bogactwa swej bujnej natury, uka-
zuje się w coraz to innej postaci, a
zawsze przytem jest peina wigoru
i uroku, ‚

| Świetna artyslka zbierala tež go-
rące oklaski za znakomitą grę.
Wszystkie inne role są wobec tej
tytułowej — drugoplanowe.

Mimo to p.p. Tatrzański, Wyr-
wicz- Wichrowski, Szczawiński, Det- 
„razem jakoś mie dociągaly do kome-
' djowego stylu przedstawienia.

A muzyczka? Omal że o niej nie

ale jest. Ma nawet pewien pi 1
anglosaski, chociažE
raźnie węgierskie. !

Cala historja z tą mamą jest bar-
dzo wesoła, warto ją zobaczyć, by
się: uśmiać i oklaskiwać znakónitą
Gistedt. "Ss. W,
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PO WYROKU GRODZIEŃSKIM
'А więc jest już po grodzieńskim

procesie. Sąd wydał wyrok, skazujący
11 oskarżonych na kary od 6 miesięcy
więzienia do 1 roku, oraz uniewinniają-
cy 6 oskarżonych. Główny oskarżony.
skazany na rok więzienia Panasiuk,
przebywa już narazie na wolności,
zwolniony za kaucją 100 złotych.

Czytelnicy znają już ze sprawozdań
telefonicznych główne momenty proce-
su. Chciałbym teraz niektóre jego
szczegóły uwypuklić obszerniej,

TŁO ZAJŚĆ

Momentem tragicznym sprawy było
to, że główny bohater procesu, oskarżo-
ny Panasiuk, był przyjacielem dwuch
ludzi, zamordowanych przez Żydów.
Jego serdecznym przyjacielem był ś.p.
Władysława Kuszcza, którego zkaórdo
wanie przez żydów w Grodnie było
bezpośrednią przyczyną zajść. Przyja- |
cielem jego i kolegą z ławy szkoły
powszechnej był również i ś. p. Borow=
ski, zamordowany przez Żydów w Mar-
cinkańcach.
Należy tu zaznaczyć, że zamordowa-

nie Kuszcza wcale nie miało takiego
charakteru, jaki mu usiłuje nadać pra-
sa sanacyjna i żydowska. Przedstawia
ona zamordowanego, jako: członka .mę-
tów społecznych, który zginął w kar-
czemnej bójce, toczonej pomiędzy szu
mowinami. W istocie, był to przyzwo-
ity i spokojny chłopiec, nie ponoszący
winy zajścia, którego się stał ofserą,
Wileńskie „Słowo'” pisze o nim, że no-
sił on pseudonim „„Marynarz”. W isto-
cie, nię nosił on żadnego pseudonimu,
lecz był autentycznym marynarzem,
który właśnie ukończył swą służbę
wojskową i powrócił do rodzinnego
miasta. Na procesie zapytywano, skąd
się na jego pogrzebie wziął wieniec od
miejscowego koła Stronnictwa Narodo-
wego. Wziął się stąd, że ś. p. Kuszcz
zamierzał do stronnictwa wstąpić, cze-
mu śmierć jego przeszkodziła.

SPRAWA ŻYDOWSKIEJ
PRZECIWAKCJI

Przejmującym momentem rozprawy
była ta jej część, z której sprawozda-
nie „Słowo'” wileńskie zatytułowało:
„Czy Żydzi zamierzali dokonać pogro-
mu chrześcijan”. Chodzi tu przede-
wszystkiem 0 zeznania kierownika 2
komisarjatu P. P., komisarza Neuma -
na. By nie być posądzonym o nieścisłe
odtworzenie jego słów, pozwolę sobie
przytoczyć je według sprawozdania w
sanacyjnem „Słowie”.
Świadek komisarz Neuman: — Fak-
 

Oblicze Tarnopola
(Od własnego korespondenta)

Mogłoby się zdawać, że skoor w Tarno-
polu katastrofalnie przedstawia się stan
polskiego posiadania w dziedzinie zawo-
dów wolnych i samoistnych warsztatów
rzemieślniczych, to przynajmniej wszy-
stkie stanowiska w administrac'i pań-
stwowej zajęte są przez Polaków. Taki
stan rzeczy dawałby pewną rekompensa-
tę żywiołowi polskiemu, a bezstronnemu
obserwatorowi tę przynajmniej małą sa-
tysfakcję, że Polacy wprawdzie tu nie
tworzą, albo bardzo mało tworzą w dzie-
'dzinie twórczości wolnej, ale za to rządzą
i administrują tym kresowym krajem,
Tymczasem według naszych informa-

cyj rzeczywistość jest zuełnie inna.
Przyjrzyjmy się np. tutejszej najwyższej
magistraturze państwowej — urzędowi
woiewódzkiemu.

Sekretarzem wojewody jest p. Hačker,
pochodzenia żydowskiego. Tak samo nie
jest rdzennym Polakiem naczelnik wy-
działu administracyjnego, p. Ludwik La - -
niewski, pochodzący z rodz. Landauów.
Powie ktoś, że 'edna, a nawet dwie 'a -

ekółki nie robią wiosny. Osoby pocho-
dzenia żydowskiego nigdy otem pocho-

dzeniu nie zapominają i poczuwają się d>

praktycznej solidarności z ludźmi swo'ej

тазу. Jakžež bowiem wytlumaczyč, że se-

kretarką p. Laniewskiego jest Żydówka,

p. Frydzia Rosenkranc, a referentką w

jego biurze jest chrześcijanka i zamężna

za chrześcijaninem na poważnem stano-

wisku państwwowem p. Hertlich-Woleńska

z domu Orlińska, przyczem niech to pięk-

ne nazwisko nikogo nie zmyli, bo ci Or-

lińscy dawniej nazywali się Piceles.

Już na tym małym przykładzie widzi -

my, jak wychrzci otaczają sięwychrztami

i Żydami. Ale idźmy dalej. Kierownikiem

budżetowo - gospodarczego oddziału, a

więc oddziału b. ważnego 'est p. Men-

kes — Żyd. Kierownikiem oddziału dro-

gowedo jest pochodzenia žydowskiego,

inž. Przewirski. Р

Ale już dookoła niego cóż za rozma-

itość nazwisk, bynajmnie' niepolskich. O.

to pod bezpośredniem kierownictwem

inż. Przewirskiego pracuje inż. Hirsch-

bers — Żyd Szefem kontroli ruchu jest

inż. Kóppel — Żyd; referentem drogo

 

“| ci? Niech na to odpowiedzią będzie fakt,

 

(Od własnego korespondenta)

ty, które między innemi zaobserwowa*
łem w dniu 7 czerwca i następnych,
mógłbym określić jako kontratak Ży -
dów. Cały szereg takich wypadków.
Naprzykład zaalarmowany zostałem
dwoma śgwizdkami policyjnemi, a gdy
biegłem w towarzystwie 2-ch policjan-
tów na ulicę Starą, stanąłem w obliczu
tłumu Żydów. Uzbrojeni byli w drągi
żelazne, łomy, kamienie. Dwuch poli -
cjantów oczywiście. nie mogło sobie z
nimi dać rady.

Obrona: — A później?
Kom. Neuman: — Dnia następnego

w pobliżu Straży Pożarnej zebrał się
tłum Żydów około 150 osób, który sta-
wiał czynny opór policji. Jedna grupa
usiłowała przedostać się na Poizam-
cze.Na wezwania nie rozchodzili się. U-
zbrojeni byli również w żelazne pręty,
pałki i noże. O ile w pierwszym dniu
uważam to za objaw zorganizowanej
samoobrony, o tyle w następnych,
stwierdzić należy, iż mieliśmy do czy-
nienia z chęcią odwetuizemsty. Zacho-
wywali się wogóle prowokacyjnie.
Powodzi cywilni: (jeden przez dru -

giego) — co to było? W jakim celu?
Co ten tłum Żydów chciał zrobić zda-
niem pana Komisarza?
Kom. Neuman: — Powtarzam: chęć

odwetu. Chcieli zapewne urządzić po -
grom chrześcijan. AA  „I dalej:

 

Grodno, w listopadzie.

Adw. Daniłłowicz: — Więc mówi
pan, że Żydzi zachowywali się agre -
sywnie?
Kom. Neuman: — Tak. Musiałem

dać rozkaz rozpędzenia ich.
Adw. Daniłłowicz: — Przeciwko ko-

mu skierowana była ła aćresywność?
Kom. Neuman: — Przeciwko snołe-

czeństwu polskiemu ludności cywilnej.
Zachowanie Żydów było wyzywające,
prowokacyjne. potrącali na ulicach, nie
dawali przejść obok,
Adw. Szafałowicz „obrońca z urze -

du] : — Więc z teśo, co pan powiedział,
wnioskuję poprostu, że mowa tu wy-
ražnie o hojėwce żydowskiej.
Kom. Neuman: — Może pan ma słu-

SZNOŚĆ...
Sprawa żydowskiej kontrakcji prze-

wijała się w zeznaniach i innych
świadków.
Ze sprawą tą łaczy się i ta ololicz-

ność. że jeden z głównych świadków o-
skarżenia, przywódca Żvdów grodzień-
skich, przemysłowiec Aron Jezierski
zbierał wokół siebie świadków Żydów
i ponczał ich, jak maja zeznawać.
Wyrok. stosunkowo łaśodny, przyję-

tv został przez społeczeństwo 6ro-
dzieńskie z uczuciem ulgi. Niedawnv
wyrok na zabóiców 6. p. Kuszcza był
owiele ostrzejszy: Sztejner otrzymał
lat 12, a Kantorowski — 4.

NADNIEMEŃCZYK.  

 

Nr. .

Kompensata... syrekur
„Redukcja'' uposażeń dygnitarzy

Prezes Państwowych Zakładów Prze-
mysłowo - zbożowych p. W. Przedpełski
pobierał 5.000 zł, miesięcznie. Władze
nadzorcze, złożone z przedstawicieli róż-
nych resortów administracji państwowej,
w myśl obecnych poczynań, obcięły wy-
datnie, bo do 500 zł. wynaśrodzenie p.
Przedpelskiego, mając prawdopodohnie,
na uwadze, udział p. W. Przedpełskiego
w wielu, a wielu zarządach, nadzorach
itp.
Należy przyklasnąć tym poczynaniom,

choć wyjaśnić trzeba, że sam objekt tych
poczynań p. W. Przedpełski nie został
poszkodowany, albowiem jest on jedno-
cześnie prezesem kartelu eksportowego |
pod nazwą: „Związek eksporterów beko-

 

nów i artykułów zwierzęcych" (z tego na.
leży rozumieć, że bekon nie jest artyku-
lem zwierzęcym), w którym dotychczas
pobierał „honorowo”* „tylko** 1.000 zł.

miesięcznie, na koszty reprezentacji. Wi-
docznie, p. W. Przedpełski ostatn'o po-
święcił się całkowicie tej instytucji, gdyż
wynagrodzenie jego zostało podwyższone
do łącznej sumy 5.000 zł. mies.ęcznie 1 to
z wyrównaniem od i stycznia r. b.
wstecz.

Należy mniemać, że we „Wspólnocie
Interesów* na Górnym Śląsku, gdzie p.
W. Przedpełski zajmuje wysokie stanowi-
sko, pracuje on również „honorowo*.
Czy nie zadużo tych honorów?

Burzliwe obracy urzedników
P. Minkcwski ustępł

W niedzielę obradowała w Warszawie
rada naczelna Unji związków zawodo-
wych pracowników umysłowych, zwo-
łana dla omówienia i zajęcia stanowiska
wobec obniżki uposażeń urzędniczych.
Burzliwe obrady trwały cały dzień,
przyczem delegaci prowincjonalni gwal-

townie atakowalł dygnitarzy Unji, ,

Prezes p. Minkowski w  swo'em

przemówieniu wypowiedział się za ob-

 

„Dajmy młodzieży pracę?
Pożyteczna iniciatywa Zw. „Caritas“

Skromna lecz jakže podniosla uroczy-

stość odbyła się w piątek w południe na
Annopolu, gdzie w obecności J. E. ks.
kardynała Kakowskiego i J. E. ks, nun-
cjusza'Marmaggi'ego biskup polowy J.
E. ks. Gawlina dokonał poświęcenia ka-
mienia węgielnego pod budowę domu
pracy dla bezrobotnej młodzieży. Dom
ten powstanie z inicjatywy „Caritas“,
popartej przez grono ludzi dobrej woli,
wchodzących w skład komitetu budowy.
Zanim omówimy dotychczasowe prace

komitefu wskazać należy na przyczyny,
które skłoniły „Caritas” «do podjęcia
stworzenia. nowej placówki,

Potęgujące się z roku na rok zagad-
nienie nędzy ludzkiej nakązuje instytu-
cjom społecznym szukania nowych form
i sposobów jej zwalczania, W szczegól-

Tarnopol, w listopadzie.

wym inż. Wolfsta! — Żyd; zarządcą śma-
chów państwowych inż. Vogel — Żyd;
kierownikiem oddziału budownictwa inż.
Redner — Żyd. W innym dziale woje -
wódzkim inspektorem sanitarnym jest dr.
Feith — Żyd.
Żeby już nikogo nie pominąć, dodaj

my, że inspektorem starostw jest p. Sar-
decki, który dawniej nazywał się Fa'fer,
a kierownikiem starostwa w Podha'cach
!est dr. Filip Rosenzweig, którego rówieś-
nicy pamiętają z gimnazjum 'ako „Moń-
ka". Dzisia' jest to chrześcijanin”, który
jednakże jakoś szczęśliwie godzi z zasa-
dami chrześcijańskiej wiary fakt, iż jest
żonaty z osobą narodowości żydowskiej i
wyznania mojżeszowego.
Jakież to refleksje nachodzą bezstron-

nego obserwatora tych stosunków. Oto
wytwarza się w naszych oczach nowa
warstwa urzędnicza — nowoczesna pol-
ska nobless de robe, który niestety
wbrew pozorom wcale nie jest polss<. A
przytem wcale się ta warstwa nie stara

o to żeby się spolszczyć — przeciwnie
troszczy się o stały dopływ swo'e! krwi i
rasy. Ludzie ci na każdym kroku otaczają
się swoimi właściwymi rodakami — last
not least — wypierają coraz bardziej
rdzennych Polaków.
A czy troszczą się o interesy polsko$-

że do niedawna jeszcze urzędnikiem od
sprawwyznaniowo - metrykalnych był w

tarnopolskim urzędzie wojewódzkim p.

Euzebjusz Kopystjański, Rusin, dzisiaj
(nawiasem powiedziawszy) zamknięty za
nadużycia, Czyż naprawdę w wojewódz-
twie tarnopolskiem, w którem stosunki
narodowościowe i wyznaniowe są tak
bardzo jeszcze płynne, o interesy pol-
skości ma dbać Rusin?
A tymczasem Polacy, magistrowie pra.

wa i inżynierowie, tak często głodują bez

pracyi chleba. i w kleszczach etatystycz-
nego państwa i konkurencji żydowskiej

mie mogą nawet ulokować się na rynku

pracy zawodów wolnych, nie mówiąc już

o posadach państwowych.  "Wiele rzeczy możnaw Polsce z.ba -

czyć, trzeba tylko uważnie się wpatry- ;

| wać, Tr.

ności jest tu palące zagadnienie bezro-
bocia wśród młodzieży, „Caritas* ogra-
nicza się jedynie do akcji o dostarczenie
pracy młodzieży kończącej szkołę po-
wszechną, a pozostawionej dalej samej
sobie.
Na terenie peryferji stolicy, łącznie z

barakami dla rodzin eksmitowanych, o-
puszcza szkołę powszechną rocznie kil-
kanaście tysięcy młodzieży. O umiesz-
czenie tej młodzieży przez rodziców w
jakichś warsztatach lub pracowniach,
gdzieby mogła nauczyć się fachu niema
mowy, — gdyż do tego trzeba dopłacać
pokaźne sumy. W tem tkwi poważne za-
gadnienie, czem wypełnić program 'tej
młodzieży, która nadal kształcić się nie
może, aby z jednej strony uchronić ją od
spaczenia charakteru, a z drugiej strony
dać jej pewien fach do ręki.
Wystarczy zgłosić się do sądu d'a

nieletnich j zajrzeć do akt dla spraw
młodzieży, aby wyczytać z nich gzhen-
nę zła i demoralizacji, oraz tragedje,
jakie przeżywa ta młodzież, pozostawio-
na bez żadnej pomocy. Są chłopcy lczą-
cy zaledwie 15, 16 lat, a już po kilsa-
naście razy stawali w sądzie, Okazuje
się, że za kradzież, nierząd dziewcząt
liczących zaledwie po 12 lat, nie poma-
gają nagany i opiela sądu, o ile ona nie
wyrazi się w zapewnieniu stałych wa-
runków rozwoju, charakteru i przynaj-
mniej minimalnych warunków do życia.

Każdy nowy rok wyrzuca na bruk
miejski tysiące. młodzieży, której należy
pomóc, aby uchronić ją przed ostatecz-

ną demoralizacją. Tą młodzieżą zajmu-

je się „Caritas“, a budowa domu zarob-

kowego jest jednym z ogniw pracy. Te-

ren Annopola i Bródna, na których gra-
nicy powstaje dom pracy dla bezrobo!-

nej młodzieży, jest terenem, szczególnie
nadającym się do pracy „Cariłas”, Mie-
szka tu przeszło 2 tys. bezrobotnej m'o-
dzieży, którą należy uratować społe-
czeństwa i kraju, dając jej pracę. „Ca-

ritas', prowadzący warsztaty szewckie

dla młodzieży męskiej na Żoliborzu o-

raz warsztaty krawieckie dla dziewcząt

na Powązkach, rozpoczął obecnie budo-

wę domu zarobkowego na Annopolu.

Przystępując do budowy tej placówki
wciągnięto do współpracy społeczeń-

stwo, powołując do życia komitet budo-

wy z prezesem mec. Adolfem Jagowo-

lem na czele. Komitet zawiązał się w

kwietniu br. i rozpoczął swoje prace.

Pierwszą ofiarodawczynią, która żywo

"poparła wysiłki komitetu była p. Marja

Tonn Jakubowiczowa. Ofiarowała ona

pięć tysięcy metrówplacu.pod budowę

„Domu*, Plac tęn oszacowany jest na

30 tys. zł, Poza placem komitet drogą

różnych imprez zebrał już 35 tys. zł.

Kosztorys „Domu” z kompletnem jego

wykończeniem wynosi 120 tys. zł. W

domu-pracy przewiduje się: cztery duże

sale warsztatowe, salę na 500 osób —

do ćwiczeń gimnastycznych i teatrów а-

matorskich, czytzlnię, bibliotekę. kuch-

nię, stołownię, natryski, przedszkole.

Dzięki zdobytym już funduszom
„Dom“ w tym mku jeszcze stanie pod
dachem. Dalsze jego wykończenie będzie

uzależnione w dużej mierze od ofiarno-

ści społeczeństwa  

Na ofiarność tę liczą inicjatorzy bu-

dowy, którzy są przeświadczeni o ko-

nieczności powołania tego rodzaju pla-

cówki zarobkowej dla bezrobotnej mło-

dzieży. Oby nie zawiedli się w tych na-

dziejach|

(iB)

San cje a... mand*rynti
Do Warszawy nadszedł pierwszy trans-

port hiszpańskich mandatynek. Owoce te

sprowadzane były w latach ub, wyłącznie

z Włoch. Obecnie wskutek zastosowania

sankcyj na tle wojny włosko - abisyńskiej,

mandarynki sprowadzane ma'ą być z Hi-

szpan'i. Mandarynki hiszpańskie różnią

się od tego rodzaju owoców włoswich

swoim kolorem blado - cytrynowym, Będą

się one kalkulować w detalu po 35 — 40  gr. za sztukę. (i)

niżką stwierdzając, że „wierzy w sku-
teczność zarządzeń rządowych”. Napot-
kało to na gwałtowne ataki ze strony
delegatów. P. Minkowski został osamot-
niony i w rezultacie zrzekł się prezesu-
ry. Za nim ustąpił z rady p. Fram, zast.
dyrektora funduszu emerytalnego, Na
miejsce p, Minkowskiego wybrano lewi-
cowca p. Grygałajtisa.
Na zebraniu urzędnicy zapowiedzieli

dalszą walkę przeciwko obniżce uposa-
żeń, domagając się od komitetu wyku=
nawczego rady: skoordynowania akcji
protestacyjnej oraz występowania wspól-
nie ze związkami zawodowemi robotni-
ków. Zaznaczyć należy, że wniosek o
strajk upadł 18 głosami rzeciw 9-ciu.
W wyniku obrad uchwalono odpowied

nią rezolucję.

za:——:——

Sz*oła pedthor. sanitarnych

otrzymała sztandar

Wniedzielę w centrum wyszkolenia
sanitarnego odbyła się uroczystość wrę-

czenia szkole podchor. sanitarnych cho-

rąświ, ufundowanej przez profesorów
wydziału lekarskiego uniwersytetu Pił-

sudskiego i wręczenia patentów oficet-

skich podporucznikom lekarzom i apte-

karžom VIII-eį promoc'i oraz szabli, ofia-

rowanej przez Prezydenta R. P. prymuso=
wi ppor. lek, St. Boberowi.

Po polowej Mszy św. odbyło sie po-

święcenie sztandaru i wręczenie $0 ’КО-

le, poczem wręczenie szabli prymusowi

oarz przysięga nowoprzyjętych do szko-

ły uczniów, a następnie defilada.
 

Polska placówka lecznicza
Zakład położniczy przy ul. Lwowskiej 13

Dnia 17.11 nastąpiło uroczyste otwar-

cie Zakładu położniczo - ginekologiczne-

go (Lwowska 13). Zakład położony jest

w śródmieściu, a jednak da'e chorym cał.

kowity społkó' i absolutną ciszę, ponieważ

odzielony jest od ulicy frontową kamieni-

cą. Mieści się on w piętrowym pałacyku

hr. Rusieckiego i posiada własny ogródek.

Współwłaściciele lecznicy (d-rzy Gar-

licka, Kasperowiczowa, Jakowski, Jan-

czewsid, JaźwińskiiSmolaga), chcąc za-

pewnić możność korzystaniawszystkim

warstwom społeczeństwa, ustalili b. ni-

skie ceny, nawet poniżej szpitalnych.

Są też pokoje pojedyńcze droższe.

Nadmienić należy, że sale dla chorych są

wspaniałe, Przepych sal, doświadczenie
lekarzy starych praktykantów, położenie

lecznicy i niskie ceny zdają się rokować

zakładowi powodzenie. '
Iniciatywa -współwłaścicieli zakładu

godna jest uwagi i poparcia z tego jesz-

cze względu, że niemal wszystkie tego ro-

dza'u lecznice i sanatorja w Warszawie

pozosta'ą w rękach żydowkskich. Zakład

zaś przy ul. Lwowskiej nietylko zatrudnia

personel wyłącznie polski, lecz urządzony

jest całkowicie przez polskich wytwór-

ców i rzemieślników,

Ś. p. pułk. Józef Gabriel Praiki
W dn. 15 b. m. nad ranem zmarł ś.p e-

merytowany pułkownik - lekarz, dr. Jó-
zef Gabrje! Pracki, b. szef departamentu

sanitarnego D. O. K. I.
Ś. p. dr. Pracicj szkoły średnie i wyższe

kończył w Warszawie, z chwilą wybuchu

stra'ku szkolnego przenosi się na uni-

wersyteł w Kazaniu, gdzie kończy wy--

dział medyczny ze złotym medalem Jako

młody lekarz postanawia poświęcić się

psych'atrii, aż do wybuchu wony świa-

towei ordynując w wielkich szpitalach.

Wraz z wybuchem działań wo'ennych,
pociągnięty był do służby wojskowej,
której nie opuszcza już niemal do końca

życia. Po ngłoszeniu niepodległośc: wstę-

puj> do armii: polskiej, odda'ąc jei całą

swą wiedzę i gorący zapał. Aż do kcńca
walk polskich na Wschodzie, służy w 18

dywiz'i, częstokroć nietylko jako lekarz,

lec: tal że jako żołnierz, nie wahając się

brać za karabin. W tymże czasie orga-

nizu'e służbę sanitarną w polu Ocenio-
ny w swvch zdolnościach, delegowany

'est do Francji, do istniejącej tam *rmii
polskiej, w której organizuje także służ-
bę sanitarną aby w stanie całkowitego

wyekwipowania mogła prze'ść do kra'u.

Po wo'nie nagrodzony naiwyższemi

odznaczeniami kra'owemi (Virtuti M'i-
tari, podwójny Krzyż walecznych, Polo:  

nia Restituta) i zagranicznemi (Leg'a ho-

norowa) zostaje na'pierw zastępcą szefa

sanitarnego D. O. K. Warszawa, następ-

nie generalnym inspektorem sanitarnym

armji polskiej, wreszcie szefem D. O. K.

w Warszawie. 7

Na odpowiedzialnem stanowisku zy

sku'e sobie równe uznanie, jakie posiadał
w polu, w czasie wo'ny. Serdecznie lu-

biany przez podwładnych, w służbie

zdrowia zapisu'e się jako jeden z naiiep-

szych fachowców. Współpracuje w tym

czasie z polskim Czerwonym Krzyżem,

wszelkiemi prawie instytuciami sanitar-

nemi, chętnie śpiesząc z radą fachową ł

koleżeńską.

Zaledwie na rok przed śmiercią prze-

chodzi do emerytury. Już wtenczas da-

wała musię we znaki długotrwała cnoro-
ba, wrzód żołądka, której nabawił się w

czasie obrony Lwowa. Postępy choroby
powodują raka żołądka, którywywołuje
przedwczesną śmierć doskonałego leka-
rza i prawego obywatela. Wraz ze śmier-
cią $ p. pułk Józefa Prackiego, który
w chwili zgonu miał zaledwie lat 53 uby-
wa Polsce wybitny fachowiec į gorący

patriota Śmierć ta okrywa żałobą tych

wszystkich, którzy znali i oceniali wyso-

kie zalety lekarza pułkownika, ś.p Jó-
zefa Prackiego.

Z



  

  

OSZCZĘDNOŚĆ
UCZUĆ i SŁÓW...
Dużo się teraz pisze o konieczno-

ści oszczędzania zarówno w gospodar-

ce państwowej jak w gospodarstwach

prywatnych. Nic słuszniejszego —

zawiele w naszem życiu publicznem i
osobistem jest dbałości w pozory, .o

reprezentację, o to, co inni o nas po-

wiedzą... Tyle jednak o tem już pisa-

no, iż nie będziemy powracali do te-

go tematu, Nasuwa on nam jednak

myśl o tem, że panuje inna jeszcze

rozrzutność w życiu polskiem — roz-
rzutność uczuć i słów.

Naokoło trudności, bieda, bezro-
bocie i t. d. — a nasze życie publiczne
pełne jest świąt, rocznic, obchodów,

podniosłych uczuć, wielomówności,

słowem luksusu uczuciowego i de-
monstracyj zewnętrznych, nie odpo-
wiadających treści życia i jego po-

ziomowi. Szeroki ogół patrzy już od-
dawna na to wszystko krytycznie, bo

widzi wiejącą z napuszonych fraze-

sów pustkę i oblicza jakie wydatki

materjalne pociąga za sobą to nieu-

stanne świętowanie i obchodzenie, te

akademie, rocznice i wspominki cza-

sów dalszych i bliższych.

Nie poruszamy tu tedy rzeczy no-
wej, dajemy wyraz tylko temu, co lu-

dzie rozsądni i poważni myślą poci-

chu oddawna. Skoro już po okresie
„radosnej twėrczošci“ i szastaniu

pieniędzmi na prawo i na lewo po-

, wracamy do zdrowych i prostych za-

sad oszczędności, skoro mówimy so-

bie — według stawu grobla, to może-
byśmy i w dziedzinie naszego zbioro-
wego życia duchowego nawrócili do

wskazań oszczędności w uzewnętrz-

nianiu naszych uczuć i do ostrożności
w  szafowaniu słowami, A zatem

mniej obchodów, mniej „šwiąt“,
mniej akademij, mniej patosu i mniej

frazesu, a natomiast więcej zgodności

między treścią a formą, więcej pro-
stoty w słowach, więcej czynów ci-

chych a nabrzmiałych mądrą myślą i

mocnem uczuciem!

Mówi się o współpracy ze „społe-
czefistwem“ i o współ-czuciu z naro-

dem, „Społeczeństwo'* i naród patrzą
oddawna spodełba na ów patos i fra-
zes, jako na coś im obcego, nietylko
obojętnego, lecz niepotrzebnego i
szkodliwego. Jeśli się chce tedy być

słuchanym, jeśli ma być wogóle
wszczęta dyskusja nad stosunkiem
rządzonych do rządzących, to trzeba

zacząć od zmiany stylu w
życiu publicznem, Styl obecny nie

odpowiada dobrej tradycji polskiej,

nawiązuje natomiast do tego wszyst-

kiego co w Polsce było przejawem

rozkładu i upadku.

Styl ten nie odpowiada poziomowi

kultury polskiej — już nietylko

warstw inteligentnych, lecz także
warstw ludowych. : ё

Czasy są trudne i ciężkie i przed
narodem polskim stoją wielkie zada-
nia. Nie pora jeszcze na patos i ob-
chody. Na dziś potrzebha jest pro-
stota w uczuciach i w mowie, skro-

mność į powściągliwość w zewnętrz-
nych oznakach życia wewnętrznego.

To życie natomiast musi mieć i moc, i

skupienie i

wielkości zadań,

Oszczędzajcie przeto uczuć i słów...
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STOPA ZYCIA
Obyczaj narodo kształtuje bar-

dzo rozmaicie sposób życia w  róż-
nych społeczeństwach. Wiemy, że np.
Francuzi cenią nadewszystko osz-
czędność i chętnie poświęcają wygo-
dę w młodszych latach, aby stosun-
kowo wcześnie zdobyć upragnioną
rentę, zwolnić się na resztę życia od
konieczności zarobkowania, W Niem-
czech natomiast, od czasu, gdy kraj
ten wszedł na drogę intensywnego u-
przemysłowiania, zapanował silny
prąd podnoszenia stopy życiowej,
wzmagania komfortu i wygody życia,
przyczem prąd ten objął nietylko sfe-
ry zamożniejsze, lecz doszedł również
do szerokich mas robotniczych. Fa-
bryczny robotnik niemiecki bardzo
znaczną część swego zarobku wkła-
dał np. w zdobycie porządnego m'e-
szkania, w jego umeblowanie i upięk-
szenie, Jeżeli więc stosunki miesz-
kaniowe przed wojną w niektórych
bardzo szybko rosnących miastach
nidaiacdach, między innemi w samym
Berlinie, nie były zupełnie zadowala-
jące, to jednak naogół naród niemiec-
ki jako całość mieszkał bardzo do-
statnio, a w porównaniu z wieloma
innemi, można powiedzieć luksusowo,
Wpływ tego mogliśmy stwierdzić
również w wysokim poziomie rozmia-
rów i urządzenia mieszkań np. w Po-
znaniu w porównaniu z innemi dziel-
nicami Polski,
Po wojnie to dążenie do utrzymania

wysokiej stopy życiowej w Niemczech
nie osłabło, raczej przeciwnie, wzmo-
gło się, mimo iż warunki faktyczne
nie odpowiadały temu i
część ciężarów z tego wynikających
spadała na państwo. Dopiero w ostat-
nich czasach daje się zauważyć zmia-
na pod tym: względem, a na jej cha-
rakterystyczny objaw zwrócił nieda-
wno uwagę w korespondencji z Ber-
lina „Kurjer Warszawski”, Jesteśmy
mianowicie świadkami masowej, jeżeli
się tak można wyrazić, rezyśnacji z
dotychczas uważanego za podstawo-
wy warunku dobrobytu. — z obszer-
nego, wygodnego mieszkania. W stoli- |
cy Niemiec, i nietylko w stolicy odby-
wa się masowa likwidacja mieszkań
obszerniejszych, _ przebudowywanie
ich na mniejsze, z lokali 5-cio i 6-cio
poz robi się wszędzie dwu
ub trzypokojowe, Odbywa się to za-
równo w domach średniej burżuazji,
jak i w wykwintnych willach boga-
tych przedmieść.
Objaw to bardzo znamienny i na-

suwający przedewszystkiem ten wnio-
sek ogólny, że Niemcy widocznie do-
szli do przekonania, iż kryzys obecny
nie jest wypadkiem przemijającym, że
przeciwnie trzeba być przygotowa-
nym na to, że czasy dobe ytu i „pro-
sperity' w dawnem znaczeniu, pole-
śgającego na eksploatacji całego świata
przez państwa przemysłowe, nie wró- /
cą, a jeżeli wrócą, to nie tak rychło,
może dopiero dla następnych pokoleń,
a tymczasem trzeba zacisnąć pasa i
liczyć tylko na własne zasoby.

 

Zrównoważony budżet państwowy |
w oświetleniu agencji urzędowej

WARSZAWA, 17.11. (PAT) — Jai juž
donosiliśmy, uchwalony na ostatniem po-
siedzeniu rady ministrów nowy prel.mi-
narz budżetowy na rok 1936-37 jest cał-
kowicie zrównoważony. Równowaga ta
zabezpieczona została przy pomocy
dwóch metod,

1) W porównaniu z budżetem na rok
1935-36 urealnione zostały wszystkie po-
zyce budżetu zarówno w dochodach jak
i w rozchodach, Urealnienie to wyraziło
się m. in. w zmniejszeniu o około 180
miljonów ogólnej kwoty dochodów, pre-
liminowanych w budżecie tegorocznym,
oraz w podwyższeniu wydatków w tych
wszystkich działach budżetu, w których
ze względu na konieczność wypełnienia
przez państwo jego zadań i zobowiązań
—wydatki preliminowane były dotych-
czas za nisko. W ten spoosób urealn'ono
m. in. wydatki na emerytury i na obsłtgę
długów, przewidując w szczególnościod-
powiednie kwoty na obsługę 3-procerto-
we prem'owej pożyczki inwestycy'nej.

2) celem zabezpieczenia rzeczywistej
równowagi budżetowej, dokonano w no-
wym budżecie szeregu skreśleń i oszczęd-
ności, przedewszystkiem w wydatkach
rzeczowych, oraz w tych wszystkich po-
zyciach, których zmniejszenie było możli-
we bez szkody dla podstawowych fuukcyj
administracji państwowej, a następnie
wprowadzono do budżetu oszczędności i
nowe dochody, które uzysłkane są na pod-
stawie uchwalonych już przez radę mini-
strów dekretów. —

Dokonane oszczędności są duże. Nie
dotknęły one jednak zupełnie budżetu
ministerstwa spraw wojskowych i tylko

olbrzymia |

Jeżeli takie objawy rezygnacji
stwierdzamy w bardzo, w porówna”
niu 4 nami, zasobnych Niemczech, to
nic dziwnego, że u nas dzieje się fak-
tycznie tosamo, tylko nie zawsze so-
bie to wyraźnie uświadamiamy, Weżź-
my tę samą kwestję mieszkaniową.
Po wojnie nastąpił u nas żywy ruch w
kierunku zwiększania wymagań pod
tym względem. A ponieważ nowe do-
my w olbrzymiej części wznoszono na
zasadzie rzekomej spółdzielczości, a
faktycznie z funduszów publicznych,
na kredyt z minimalnym, i to nie zaw-
sze, przyczynieniem się kapitału wła-
snego, więc i przeszkód w tem dąże-
niu do wyższej stopy właściwie nie
było. Budowało się przecież nie za te
pieniądze, które się posiadało, tylko
na kredyt, eskontując przyszłe zarob-
ki, a optymistyczna ocena tego przy-
szłego stanu pozwalała na szeroki
gest. Budowano sobie tedy mieszka-
nia większe, niż to z sytuacji mająt-
kowej budującego wypadało, Musiał
tedy przyjść i przyszedł krach, które-
go skutkom można było zapobiec
tylko przez uznanie bankructwa spół-
dzielni, nowe z niemi ugody i prze-
rzucenie znów ciężarów na fundusz
publiczny. Właściciele mieszkań ma-
sowo zaczęli je opuszczać; pozostanie
ме własnem mieszkaniu uważają za
karę, za dopust Boży. Szukają miesz-
kań dwu i trzypokoijowych, a tych
właśnie brak, bo budowano tylko
większe, które jak się to dziś dowod-
nie okazuje przekraczały możliwości
finansowe posiadaczy. A trzeba do-
dać, że kryzys mało ma wspólnego z
tym krachem. Znacznie więcej przy”
pisać należy temu, że próba nalania
i to bardzo pełnego nalania z pustego
— nie udała się, nie wiem już po raz
który w historji, " 

 

| 25-letnia lotniczka nowozelandzka Hatten
| przeleciała Atlantyk, startując w Daka-
į rze (Afryka zachodnia) i lądując w Nalalu

(Brazylja)

nieznacznie dotknęły budżet minister-
stwa w r. i o. p., który zmniejszono o za-
ledwie około 1 procent. Redukcja ta nie
pociągnie za sobą ani zmniejszenia licz-
by szkół, ani też liczby nauczycieli i licz-
by dzieci, kształcących się w szkołach
państwowych.

Preliminarz budżetowy na rok 1936-37
zamyka się po stronie dochodów ogólną
kwotą zł 2.237.171 tys. i po stronie wy-
datków kwotą zł 2.237.121 tys, daje
więc pewną niewielką nadwyżkę docho-
dów nad wydatkami. Zarówno dochody
jak i wydatki w nowym budżecie więk-
sze są od dochodówiwydatków budżetu
tegorocznego. Są to 'ednak zwiększenia
pozorne, spowodowane tem, że —w od-

różnieniu od dotychczasowych budżetów
— nowy preliminarz obejmuje niety!ko
dochody i wydatki brutto administracji,
lecz również wpływy i rozchody fuadu-
szów z wyjątkiem funduszu kwaterunko-
wego wo'skowego i funduszu pracy, któ-
re nadal wedą do budżetu saldami netto,

Jeśli od wyżej wymienionych cyfr o-
dejmie się sumę brutt? rozchodów * wpły-
wów funduszów, wówczas porównywalne
z budżetem na rok 1935-36 sumy wydat-
ków i dochodów na rok 1936-37 wynio-
są ok. 145.000 tys. zł. Suma ta w wydat-

, kach jest mniejsza w porównaniu z bnd-
| żetem tegorocznym © przeszło 23 miljo-
| nów z tem jednak, że obcięcia w poszcze.
gólnych pozyciach są znacznie poważ-
niejsze, a różnicę zmnie'sza fakt ureal-
nienia wydatków,

Ogólny bowiem bidžet dotychczaso-
wych wydatków  :mniejszony został
wskutek dokonanych »szczędności i skre. 
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Powstał tedy wielki popyt na miesz-
kania mniejsze, ale i w tej rezyśna-
cji można znaleźć rysy wskazujące na
niezakończony jeszcze jej proces. Kil-
ka razy w ostatnich dniach zdarzyło
mi się czytać artykuły o kwestji mie-
szkaniowej i zawsze, jeżeli jest mowa
o mieszkaniu dwupokojowem z łazien-:
ką, następuje dodatek „chyba mini-
mum dla jako tako kulturalnego czło-
wieka”, Coprawda nie bardzo sobie
wyobrażam, coby też autorzy uważali
za maksimum, jeżeli mieszkanie z ła-
zienką, gazem i elektrycznością uwa-
żają za minimum, i czy zdają sobie
sprawę, że ogromna większość inteli-
gencji polskiej i nawet klas zamoż-
niejszych wyrosła bez tego minimum
i nadal bez niego się obchodzi, Ale
nie na to chciałem zwrócić uwagę.
Autorzy identyfikują łazienkę z kultu-
rą, a to jest nieporozumienie, Oznaką
kultury jest zwyczaj dokładnego my-
cia się, łazienka zaś jest tylko instru-
mentem, przy pomocy którego to wy-
maganie Bay uskutecznia się naj-
wygodniej, z najmniejszym wysiłkiem.
Wcale lad: nie jest powiedziane,
że ten co łazienki nie posiada musi
być brudasem; zaspokojenie pędu do
czystości kosztuje go tylko więcej |
trudu, względnie czasu, Pewno będzie
musiał wstać o kwadrans wcześniej, |
gdy zamiast prostego odkręcania kur-
ka od wody i gazu, będzie musiał wy-
konywać bardziej skomplikowane za- |
biegi. Ale trudno, skoro jego budżet |
nie pozwala na wygodę, to musi z tej |
wygody zrezygnować; nie znaczy to że |
rezygnuje z kultury, przeciwnie, może |
właśnie dopiero wtedy ją dokumentu- |
je. Ktoś, co niema na tramwaj, idzie
piechotą, i swej kultury w niczem
przez to nie nadwyręża.

Rozumowania te mogą się wydać |
próżne, ale tak bynajmniej nie jest. |

\

 
Trzeba bowiem sobie zdać sprawę z
tego, że zarówno w życiu prywatnem,
jak i publicznem zbyt często bierzemy ;
strony czysto zewnętrzne i formalne |
za istotę rzeczy. Przykład społe- |
czeństw bez porównania bogatszych
od nas zachęca has do stosowania ta- |
kich jak i one wygód życiowych. Jest |
to oczywiście bardzo przyjemne, ale |
niestety nie da się na dłuższą metę
utrzymać, Środki materjalne mamy
bardzo małe i nie powiększymy ich w
krótkim czasie. Musimy więc temi
środkami dobrze gospodarować i za- ,
spakajać przedewszystkiem potrzeby |
istotne, poświęcając nieraz wygodę. '
Dziś jeszcze mało sobie z tego zdaje- ,
my sprawę i żądamy tego, czego w
naszych warunkach otrzymać nie mo- |
żemy, ,

ZYGMUNT RACZKOWSKI

Nb. Niemcy, którzy dziś przepro-
wadzają się z mieszkań pięcio i sze-
ściopokojowych do dwu i trzypokojo-
wych mają dochód społeczny na g'o-
wę ludności niemal cztery razy więk-
szy, niż my.

śleń o około 46 miljonów zł. Ponieważ
jednak jednocześnie urealnione wydatki
na emerytury i obsługę długów, zwiększa-
jąc wydatki w obu tych działach o 23 mil-
jony zł., różnica globalnej kwoty wydat-
ków w nowym budżecie, w porównaniu
z budżetem wykonywanym obecnie. wy-
raża się zmniejszeniem wydatków o wy-
mienioną powyżej kwotę 23 milionów
złotych.

Jeśli chodzi o budżet dochodów, to
został on najpierw zmniełszony o około
180 mili. zł. w pozyc'ach dotychczzso-
wych wpływów niedostatecznie ścis.e o-
bliczonych i przy uwzględnieniu zmian
w gospodarstwie społecznem, a jedno-
cześnie zwiększony został o sumę nowy-
že' 300 milj. zł. wprowadzoną do bud-
żetu tytułem nadzwyczajnego podatin od
wynagrodzeń, podwyższenia podatk  do-
chodowego oraz wpłat do skarbu pań.
stwa przedsiębiorstw „Polskie K>leje
Państwowe" i „Polska Poczta, Telegraf
i Telefon". Wpływy z tytułu wpłat tych
przedsiębiorstw uzyskane zostaną przez
przerzucenie ich inwestycyj, pokrywa-
nych dotychczas z normalnych wpłt wów
eksp!oatacy'nych, na operacje kredyl>we,
iakko bardziej właściwe dla tego rodzaju
wydatków z punktu widzenia racjonalnej
polityki budżetowej.

Te wszystkie zmiany pozwoliły na u-
stalenie przez rząd budżetu całkowicie
zrównoważonego. W najbliższym czasie
rada ministrów rozpatrzy przygotowywa-
ny projekt ustawy skarbowej na rok
budżetowy 1936-37, poczem projekt ten
wraz z uchwalonym preliminarzem wnie-
siony zostanie do izb ustawodawczych.  

j rzucenie arbitrażu.

PRZEGLĄD PRASY
DZIEDZICE JUTRA

Dziedzicami jutra są nasze młode
pokolenia, Piękny artykuł poświęca
im w „Kur, Pozn.” x, Józef Prądzyń-
ski. Oto co pisze o potrzebie inicjaty=
wy i odwagi u młodzieży:
„Trzeba odbierać planowo, cierpliwie,

zawodowo, uczciwie pracą, wysiłkiem
wies po wsi, miasto za miastem, powiat
za powiatem.
Nie tak znowu przestarzałe metody

minionego pokolenia należy przystoso+
wać do potrzeb chwili i nie ustępować:
w robocie. z

Położenie młodego pokolenia o tyle
jeszcze jest lepsze, że zmieniły się, ze+
skromniały poglądy na wykwint, kom=
fort, stopę życia. (Kryzys nadał tym po*
jęciom rysy niemal ascetyczne, Jeżeli
chodzi o wzory najświeższe, to_ warto
przypatrzeć się Franciszkanom, Salezja-
nom, Urszulankom, Elżbietankom, Каг
melitankom i tylu innym zakonom! Nie
konferują ani obradują, ale z zakasane=
mi rękawami habitów pracują, tworzą,
budują. Podobnie też czynią owi mali lu=

ie, co nowemi osiedlami otaczają
wielkie miasta, na pociechę, że nie za*
marła jeszcze do szczętu wszelka inicja=
tywa i odwaga”.

SPÓR POLSKO — CZESKI
Prasa sanacyjna przemawia za od«

rzuceniem propozycji czeskiej, pro
, ponującej polubowne lub arbitrażo«
we załatwienie sporu polsko - cze=
skiego, Onegdaj artykuł w tym duchu
ogłosiła „Gaz. Polska”, dzisiaj zaś
„Czas”, który pisze:
„Sprawa, o którą chodzi nie nadaje się

do rozjemstwa; musimy słać na siano<
wisku, że Czechy przyjęły pewne zobo»

| wiązania wobec polskiej mniejszości, —
a rząd czeski tych zobowiązań nie speł=
nia, — przynajmniej nie w całej rozcią*
głości. Wobec tego ze strony czeskiej
rzucono myśl zwrócenia się do Ligi Na-
rodów dla rozstrzyśnięcia sporu. Nie
wiemy jakie jest stanowisko naszego
rządu, — ale sądzimy, że i ta propozy=
cja jest nietralna, Wyłoczenie sprawy
przed forum Ligi najpierw nie dałoby
pozytywnych rezultatów, wobec znanej
taktykiLigi aby sprawy drażliwe ad in-
finitum odkładać, — a powtóre i tutaj
także decydują względy, nakazujące od-

ak więc — narazie
— sytuacja przedstawia się dość bezna-

| dziejnie, — a chcąc znaleźć wyjście trze-
baby wiele przeszkód usunąć, wiele u-
przedzeń przełamać, i wiele zadrażnień
zapomnieć. Wymaga to dłuższej i syste

, matycznej pracy raczej w dziedzinie kul-
turalno - uczuciowej, niżeli w drodze
urzędowych układów”,
Organ sanacyjny gromadzi nonsens

na nonsensie. Arbitraż lub procedura
kocyljacyjna stosowana jest  właśnia
wtedy, gdy jedna ze stron nie spełnią
swych zobowiązań, zaciągniętych wo-

| bec drugiej strony. Rząd czechosło-
wacki zobowiązał się wobec Polski
umową z r. 1925 do szanowania praw
mniejszości polskiej, Obecnie stawia
my mu zarzut, że umowy tej nie do-
trzymuje, Rząd czeski temu przeczy i
proponuje przewidziany w umowie z
r. 1925 wyraźnie dla takiego wypadku
postępowanie ugodowo - rozjemcze.
Odrzucając tę propozycję, Polska nae
raziłaby się na zarzut, że albo nie
chce wyświetlenia i załatwienia sporu,
albo uważa swe stanowisko za  nie-
możliwe do obrony, co równałoby się
milczącemu przyznaniu, że Czesi ma-

ją rację.
Wbrew temu, co „Czas” twierdzi,

Czechosłowacja może i bez naszej wo«
li przekazać sprawę Radzie Ligi Na-
rodów. Stać się to może na podstawia
art. 11 statutu Ligi, Oczywiście Pol-
ska mogłaby wówczas odraczać spra*
wę w Genewie przez czas dłuższy, ale
już samo takie „wymigiwanie się”
przyniosłoby nam szkodę moralną,

NIE JECHAĆ DO ABISYNJI!
W „Gaz. Polskiej" p. Aleksander

Janta-Połczyński w korespondencii z
Addis Abeby przestrzega wszystkich,
którzy chcieliby wyjechać do Abis
synji, by nie liczyli na zajęcie i zaro«
bek:

„Panowie lekarze i lotnicy — mogę
odpowiedzieć już dzisiaj — nie róbcie
sobie niepotrzebnych złudzeń. Wgłebi
tego kraju są lekarze, którzy pracują za
sto falarów miesięcznie (1 talar = 1.80
zł.) w warunkach, urągających najkar-
dziej prymitywnym wymaganiom kultu
ralnego człowieka. Jedyny doktór Polak,
tu obecny, wyjechał jako lekarz przy-
boczny ministra wojny, Kasa Mulu Get-
ta na front, Ale o nim mówi się nawet w
Addis Abebie jako o szcześciarzu.
Co do lotników, widziałem jednego z

nich, Niemca, który na własną odpowie=
dzialność i na własny rachunek przyje-
chał do Addis Abeby, aby tu objąć posa-
dę instruktora. O potrzebie ludzi w lot
nictwie dowiedział się od przyjaciół,
BCE w Addis Abebie. Instruk-
tor przydałby się, oczywiście, ale aero-
planów ma Abisynja tak znikomą ilość,
że nawet wyszkoleni i dyplomowani pilo-
ci nie mają na czem latać,

P. Janta Połczyński przedstawia w
czarnych barwach także sytuację po
lityczną Abisynji. Negus otoczony jest
wrogami i intrygantami, Musiał ska-
zać na śmierć ministra spraw wewn.
Gebre Naviam za zdradę stanu. Sam
musi załatwiać sprawy rządowe w
braku przygotowanych do tej pracy
ministrów. Jest przepracowany
razie klęski na froncie może stracić
tron. Samolot gotowy do startu czeka
zawsze na lotnisku,
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Skoda mistrzem Warszawy w boksie
po zwycięstwie 9:7 nad Polonią

Mamy już drużynowego mistrza War-
szawy w bóksie! Została nim ósemka pię.
ściarzy Skody po niedzielnem, decydują-
cem spotkaniu z Polonią, Zwycięstwo
klubu fabrycznego, choć niewysokie, by-
ło jednak w zupełności zasłużone. Mimo
kilku wyraźnie słabych punktów, w o-
gólmym przekroju bokserzy Skody oksza-
li się zespołem lepszym technicznie i
bardziej bojowym. .
Wynik meczu do ostatniego momentu

Seweryniak i Jańczak przed meczem,
wyśranym przez starego „lwa ringu".

 

 

był niepewny. Decyzję przyniosła dopie-
ro ostatnia walka w wadze ciężkiej.
W wadze muszej reprezentant Skody

stał wobec Krysika (Pol.) na straconej
zgóry pozycji. Nie zmieniło też sytwacji
zdobycie tu punktów dla Polonii bez wal-
ki, do której lekarz nie dopuścił Laskow-
skiego (Skoda).
Właściwie więc mecz rozpoczyna spot-

kanie „kogutów”. Wysoki, smukły Wej.
man (P) ma typową dla swej wagi Irgu-
rę, Krępy, niedźwiedziowaty Czortek od-
bija od przeciwnika niekorzystnie. Wy-
równuje zato „utracone punkty” pod.:zas
walki. Jest dużo agresywniejszy. przy-
tomniejszy i silniejszy. Niepotrzebnie tyl.
ko chce zakończyć spotkanie przez k, o.
Poluje na decydujący cios bezskutecznie
przez 4 rundy, ale do niego nie dochodzi
i musi się zadowolić wygraną punktową.
Wejmanowi należy się pochwała za he-
roiczny opór i otwartą walkę,
Zwycięstwo ..Kajtka'* wyrównalo unk-

tację: stan meczu 2:2,

Kozłowski (Skoda) i Małecki (Folo-
nia) stoczyli w wadze piórkowej najpięk-
niejszą walkę dnia. Obydwóch zawodni-
ków cechowała ta sama szybkość. ten

sam doskonały reileks i orjentacja. Każ-

de słabsze „pociąśnięcie" przeciwnika

było wyzyskiwane bezlitośnie, każdy cu-
dzy błąd — podkreślony natychmiasto-
wem zdobyciem punktu dla siebie. Ma-
łecki miał lepszą pracę nóg. Koziowski
górował siłą i celnością ciosu...

Dwie pierwsze rundy przynoszą walkę

niezwykle zaciętą i prowadzoną na wy-

sokim poziomie technicznym, Nieznaczną

i ZR LIKAREBS WO TOki ЛВА

"W świece polskiej piężci
LOSOWANIE ROZGRYWEK
MIĘDZYOKRĘGOWYCH

W sobotę: wieczorem w lokalu PZB.
_ pod przewodnictwem p. Cynki odbyło się
losowanie spotkań odrużynowe mistrzo-
stwo Polski w boksie na rok 1935-36.. Do
losowania dopuszczono 9 drużyn: Wartę
(Poznań), Sokół (Poznań), IKP (Łódź),
AZS (Wilno), KS Ostrowiec Kielecki,
IKB (Świętochłowice), Astorję (Byd-
goszcz), mistrza Warszawy i Wawel (Kra- |
ków).
Drużyny podzielono na 4 grupv* 1)

Warta i Wawel, 2) IKP (Łódź) i KS. O-
strowiec, 3) mistrz Warszawy i AZS
(Wilno), 4) IKB (Świętochłowice), Sokół
(Poznań) i Astorja (Bydgoszcz).
Wylosowano następujące spotkania:
24 listopada — Warta — Wawel w Po-

znaniu, IKP — KS Ostrowiec w fodzi,
AZS — mistrz Warszawy w Wilnie i IKB
— Sokół w Świętochłowicach.

1-go bądź 8-go grudnia zwycięzca 4-ej
grupy spotka się z Astor'ą.

15 grudnia spotkają się 1-sza grupa z
2-śą i 3-cia z 4-tą.

5 stycznia — 2-ga z 4-tą i 1-sza z 3-cią.
19 stycznia — 4-la z pierwszą i 3-cia

z drugą.
9 lutego — 2-ga z 1-szą i 4-ta z 3-cią.
23 lutego — 4-ta z z-gą i 3-cia z 1-szą.

Koszykarze n'emieccy
przegrywają w Warszawie
W niedzielę wieczorem, w sali gimna-

stycznej gmachu polskiej YMCA w War-
szawie, odbyły się zawody w grach spor-

towych.
Na czoło imprezy wybił się, natural-

mie, mecz międzynarodowy w koszylw-
ce panów, rozegzeny pomiędzy niemiec-
ką drużyną Deutsche Studentenschaft —

 

Breslau (Wrocław) i warszawskim A. Z. |'

S.-em. .

Zespoły wystąpiły w  następującyc!
składach:

Niemcy: Falk, Duis, Kinzel, Solman,
Reischeis, Schelftzek, Niederhausen.
AZS: Kowalski, Płachecki, Gzell, Bień.

kowski, Leinweber, Kurek, Nowakowski,
Lutz, Weišliūski,
Po bardzo ładnej grze zwycięstwo od-

niosła drużyna polska w stosunku 37:20
([10:6).
“ Bramki dla studentów niemieckich
zdobyli Falk (8), Kintzel (6), Reischeis
(4) i Duis (2).
Dla zwycięzców zaś punkty uzyskali:

Kowalski (18), Nowakowski (9), Gzell
(5), Kurek (4) i Leinweber (1).

" Gra toczyła się cały czas przy tech-

nicznej przewadze AZS'u, w którego dru-
żynie wyróżnili się Kowalski, Nowakow-
ski i Gzell.
W drużynie gości najlepiej grali Falk  1 Duis — obaj Amerykanie niemieckiego|

pochodzenia.

8 marca — 1-sza z 4-tą i 2-ga z 3-cią.

Na pierwszych miejscach umieszczamy

gospodarzy spotkań,

IKBZOSTAJE OSTATECZNIE

DRUŻYNOWYM MISTRZEM ŚLĄSKA

Śląski Okręgowy Związek Bokserski

rozpatrzył w niedzielę protesty, wnesi?-

ne przez KS. Ruch w Wielkich Haidu-
kach i IKB. (Świętochłowice) w sprawie

drużynowych mstrzotsw Śląska,
Po rozpatrzeniu obu protestów zarząd

SOZB. przyznał tytuł mistrzowski klubo-

wi IKB. Świętochłowice.

MECZ C. W. S. — GWIAZDA 16:0

O mistrzostwo drużynowe Warszawy

| w klasie A walczyły w niedzielę w tea-

trze — Wielka Rew'a —stołeczne dru-

żyny CWS. i Gwiazda. Zwyciężył CWS.

w stosunku 16:0, walkoverem.
Gwiazda oddała punkty z powodu nad-

wagi kilku swoich senjorów.
W spotkaniu towarzyskiem zwycięży-

ła Gwiazda w stosunku 8:6. Wyniki by-
ły następujące: w wadze muszej — Wie-

czorek (CWS) wypunktował Da'czge-

wanda, w wadze koguciej — Kenigswajn

(G) wypunktował Lipińskiego, w wadze

piórkowe—Rotholc (G) wygrał na punk-

ty ze Śmiechem, w wadze lekkiej — Do-

łecki (CWS) wypuukktował Cukermana,

w wadze półśredniej — Goldstein (G) wy-

grał na punkty z Ciechowskim, w wadze

średniej — Rozenberg wypunktował Fał-

kę (CWS).
Wreszcie w wadze ciężkiej Łagiewski

(CWS) pokonał Snopkowskiego przez k.o.

w pierwsze: rundzie,

GWIAZDA SPADA DO B KLASY
Mecz CWS. — Gwiazda zakończył

drużynowe mistrzostwa Warszawy w bo-
Kksie klasy A. Tytuł mistrzowski zdobyła
Skoda przed Polonią, 3) Fort Bema, 4)
Makabi, 5) CWS., 6) Gwiazda.
Gwiazda spadła do klasy B.
BSKITS

 

przewagę przyznalibyśmy w nich Ko-
złowskiemu. którego ciosy w LI rundzie
oszałamiają nawet ,.Polonistę”. Komicz-
ny jest moment. kiedy Małecki trach-
cikiem biegnie wzdłuż sznurów, a Ko-

j złowski. idąc obok. bije go z obu rąk...
Czwartą rundę rozpoczyna Małecki z

nieoczekiwanym „śgazem*.. Początkowo
ma przewagę, szybko jednak traci siły i
przegrywa i rundę i mecz. Zwycięstwo
Kozlowskiego najzupełniej zasłużone.
Punktacja 4:2 dla Skody.
Wynik w wadze lekkiej kończy się sen-

sacyjnym (niestety, nieca'kowicie uspra-
wiedliwionym) remisem. Bąkowski (Sko-
da) góruje wprawdzie nieznacznie nad
Łukasiewiczem (Pol.) we wszystkich run-
dach, walczy jednak bez zwykłej agre-
sywnoścj i ciosu tak dawniej groźnego.
Nie umie też uwypuklić swojej przewagi
i w rezultacie traci jeden punkt na rzecz

przeciwnika, Punktacja spotkania 5:3.
A na dwa punkty w wadze lekkiej

Skoda liczyła bezapelacyjnie. Któż zre-
sztą nie wierzył w zwycięstwo Bąkow-
skiego, tak jak — któżby mógł uwierzyć,
że Seweryniak (Skoda) odniesie nad
Jańczakiem (Pol.) tak przekonywujący
sukces w następnej parze. w wadze pół-
średniej...
W I-ej rundzie walka jest jeszcze wy-

równana, Seweryniak góruje w zwar-
ciach, Jańczak — na dystans. Dalsze
spotkania przynoszą wyraźniejszą prze-
waję „Skodziarza“, atakującego coraz
groźniej do końca. Walka była chantycz-
na, nieczysta, — zwłaszcza ze sltony
„Polonisty* (ciągłe trzymanie) i nieimpo-
nująca w poziomie technicznym. Zwycię-
stwo Seweryniaka nie mogło jednak pod-
legać dyskusji. Koledzy wynieśli go z rin-

fu na rękach... Punktacja — 7:3 dla Sko-
dy.
Stan punktów do 5:7 dla Polonii ;wy-

ciąśa' Fabisiak, odnosząc najzupełniej
zasłużony tryumf nad. Matuszewskim
(Skoda) w wadze średniej. Bokser ta-

| brycznego klubu w I-ej tylko rundzie
| jest przeciwnikiem równorzędnym, a
: nawet rozstrzyga ją na swą korzyść. W
następnych słabnie coraz bardziej, a w
IV-ej ratuje się już „clinchami”, Fabisiak
dąży do nokautu, chce go jednak zdobyć
niezupełnie lojalnie (dwukrotne uderze-
nia głową). W każdym razie jeśo punk-
towe zwycięstwo jest wysokie i wy-
ražne,
Wada półciężka skompromitowana jest

przez występ p. Chojnackiego (Skoda).
Zupełnie surowy bokser nie umie ani na
moment zawiązać walki z Posmykiem z
Polonii. Spotkan'e ma przebieć wręcz hu-
morystyczny, a kończy się niesławną re-
zyśnacją Chojnackiego z dalszych ,za-
pasów”. Posmyk nie mógł zademonstro-
wać z takim przeciwnikiem swych uraie-
jetności. Warunki fizyczne ma wspa-

niale..,
Do ciężkiej wadį obie družyny nrzystę-

pują z wyrównaną punktacją 7:7. Gar-
stecki (Skoda) i Wiziński (Pol.) mają roz-
strzyśnięcie meczu w swych rękawicach.
W pierwszej rundzie żywią do siebie

wyraźny „nadmiar”.. szacunku, Kilka
zetknięć wykazuje, mimo to, przewagę
Garsteckieto, wzrastającą z każdą mi-
nutą. W ostatniej rundzie zalany krwią
Wiziński niezdolny jest do oporu. Wy-
grana „Skodziarza” — bezavelacyjna i
aż nadto przekonywująca punktacja —
9:7 dla Skody.

Wynik w ciężkiej wadze rozstrzyśnąl
losy spotkania. W rozėrywkach okrego-
wych reprezentować stolicę będzie Sko-
da, Okazję do pierwszeńo zwycięstwa bę-
dzie już miała w dniu 24-go b. m, w Wil-
nie w meczu z AZS-em. I K. W. 

2 ostatuieżo meczu gomez) FU waj, NUK drdnuyć bl aminy Digska

 

 

 

BOJE LIGOWE
Ruch — mistrzem Polski

W/ niedzielę rozegrano w  Wieikich
Ha|dukach piłkarski mecz ligowy między

pretęndentem do tytułu mistrza, Ru-
chemi i Cracovią, kandydatką do Ą-k'asy.

Spotkanie prowadzone było w nieżwy-
kle napiętej i gorącej atmosferze, wywo-
łanej zresztą omyłkami sędziego, p. Ret-
tiga z Łodzi. Mecz zakończył się tatal-

nym skandalem, gdyż publiczność wtar-

gnęła w końcu na boisko i poturbowała
graczy Cracovii, z któr:ch jednego, (žėrę,
odwieziono do szpitala. Groźniejszym
ekscesom zapobiegła policja.
Sama gra była ładna, zwłaszcza do

przerwy. W pierwszej połowie przewa-
gę miała Carcovia, w drugie — Ruch.
Obie drużyny szwankowały w dyspozycji
strzałowej ataków.
Bramkę dla Cracovii strzelił Malczyk

z podania Kisielińskiego. Wyrównał Ku-
bisz, pakując, niefortunnie odbitą przez
bramkarza Cracovii, piłkę w siatkę go-
ści.

Stan meczu 1:1 (0:0) utrzymał się do
końca.
W drużynie Ruchu wyróżnili się: Ta-

tuś. Czempisz, Badura, Kubisz i Wodarz.
W Cracovii — Pawłowski w bramce,

Pająk i Doniec — w obronie, oraz Szma*
gier, Malczyk i Kisieliński w ataku,

Dzięki osiągnięcu jednego puaktw,
przy *ednoczesnej porażce Pogoni w Po-
znaniu, Ruch wysunął się na pierwsze
mie'sce w tabeli i zdobył tytuł gił-
karskiego mistrza Polski.

Cracovia zaś, legitymując się 17-ma
zyskanemi punktami, towarzyszy Polonii
do A-klasy... . —-

—-;-——

POGOŃ ZOSTAJE WICEMISTRZEM
LIGI

W niedzielnym meczu o mistrzostwo
Ligi, rozegranym w Poznaniu między
drużynami Warta — Pogoń, zwyciężyła
drużyna poznańska w stosynku 5:3 (1:1).

Gra była bardzo ostra. Kilkakrotnie
doszło na boisku do incydentów.

Od pierwszej chwili obejmu'e inicaty-
wę Pogoń, grając z wiatrem, zagraża nie-
bezpiecznie bramce Warty. Świetnie u-
sposobiony Fontowicz i ołiarna gra о-
brony, lłrwidu'e jednak ataki Lwow:an.
Skolei atak gospodarzy, dobrze prowa-

| dzony przez Szertkego, stwarza k.lka
niebezpiecznych sytuacyj pod bramką
P>śgoni, niewykorzystanych jednak przez
„Watciarzy“.
Pierwszy gol pada w 35-ej minucie z

winy Afbańskiego, który nieopatrznie wy-
biegł z bramki, dzięki czemu Lis strzelił
do pusie; siatki.
'NY 4 m'nuty później wspaniałym strza-

łem uzysku'ie wyrównanie Matjas, Po
przerwie Warta, grając z wiatrem, pize-
prowadza niebezpieczne ataki. Już w 6-ej
miavcie Szwarc strzela drugą bramkę,
jednak w 4 minuty później, Matjas wy-
równuje po raz drygi.

Dopingowana przez publiczność War-
ta zrywa się do ataku i zdobywa przez
Szerikego, po strzale z rogu, po raz trze-
ci prowadzenie. Jednak w parę minut
później, po raz trzeci, wyrównuje Ma-
tjas.

W dalszym ciągu nieustannie atakuje
Pogoń, jednak atak jej wyczerpany cią-
głą akcją, nie może się zdobyć na decy-
duiący strzał. Po kilkunastu minutach
przewagi Pogoni, skolei Warta przecho-
dzi do generalnego ataku, W 36-ej n'nu-
cie Słomiak przebija się przez obronę
Lwowian i strzela czwartą bramkę, a w
kilka minut później ten sam zawodn k u-
zyskuje piąty $kolei'punkt dła Warty.

Pogoń była zespołem równorzędnym,
fednak atak jej był mało skuteczny. a o-
brona niewyraźna. Albański nie wykazał
zwykłej formy.

U zwycięzców wybiła się obrona i
Fontowicz, pewniejszy od Albańsk:tgo.
Atak, prowadzony przez Szerfkego, bar-
dzo niebezpieczny.

Sędziował p. Romanowski. Pub'iczno-
ści około 6.000. Po meczu rozentuzjazmo-
wani widzowie wynieśli na rękach z boi-
ska Fontowicza, który obchodził 'ubi-
leusz 500-nego meczu i Szerfkego "ubi-
leusz 300-nego meczu) w barwach Warty.
Porażka uniemożliwiła Pogoni zdoby-

cie tytułu mistrza Ligi. ; '

POŻEGNANIE POLONII Z LIGĄ.
Na Stadjonie Wojska Polskiego wobec

1.000 widzów odbył się w niedzielę mecz |
piłkarski o mistrzostwo Ligi pomiędzy

| stołeczną Polonią a Śląskiem ze Świę-
tochlowic. т

Zaslužone zwycięstwo odnieśli Ślążacy
w stosunku 3:1 (2:0). Gra toczyła się przy
słabej przewadze Śląska, który górował
nad Polonią lepszem żgraniem i szybko-
ścią.

W piątej minucie odbity od poprzeczki

strzał Gooda, strzelił głową do bremki
Cebula. W trzydziestej minucie Bryla po
akcji z Fojcikiem, zdobył drugą bramkę.
Wymienić też należy wspaniałą bombę
lewego obrońcy Śląska, Kowalińskiego,
traliającego w poprzeczkę Polonii,

Po przerw e Polonia walczy ze zdwo-
joną energ'ą, jednak umiejętności napast-
ników stołecznych są zbyt małe a strza-
ły przcowitego Ciszewskiego stają się
łupem bramkarza Thomana, W czterna-
siej minucie w gorącej sytuac'i podhram-
kowej, Kulla poprawia strzał Ciszewskie-
go, uzyskując honorowy punkt, W 42-ej  

minucie Good strzelił trzecią bramkę dla
Śląska, ustalając wynik meczu.

W drużynie śląskiej wyróżnili się w a-
taku Fojcik — Bryła, Good, a w obronie
Kowaliński W drużynie stołecznej wy-
mienić należy Ciszewskiego w napadzie
oraz Szczepaniaka w obronie. Reszta
śraczy siaba, choć wszyscy bardzo am-
bitni. r

Sędziował p Schneider z Krakowa.

Ł. K. S. ULEGA WIŚLE 2:4.

W mccrn Vgowym w Krakowie Wisła
pokonala L. K. S. — 4:2 (0:1).

Gosnpocarze odnieśli zasłużone zwycię-
stwo. dzięki czemu wysunęli się na
czwarte miejsce w tabeli mistrzowskiej,
Do przerwi więcej z gry miał Ł. K. S, *
poważnie »»graża ący bramce Wisły,

Już w 9-ej minucie Miller strzelł dla
Łodzian bramkę, Wynik ten utrzymał
się do przerwy. į

Po zmianie pól, atak Wisły fest lepiej
dysponowany W 1-ej minucie Havow=
ski wyrównuje, w 12-ej minucie Sołtysik
uzyskuje prowadzenie, w 23-ej minucie
Habuwsk: p-Čwvžsza wynik, poczem dru-
gi punkt dla LKS. strzela z wypadu Gąt-
kiewicz Wreszcie czwartą i ostatnią
brambe dla Wisły zdobywa Artur w 30-ej
mimacie
W drużynie Wisły najlepiej wypadła

linia pomocy, w drużynie łódzkiej na wy»
różnienie zasługują: Król, Welnic i Ka-
rasnak.
Po meczt odbyło się uroczyste wręcze-

nie kw ałów 'ubilatom Wisły, braciom
Kot.arczykcm, z których starszy Jan,
obchodzi jubileusz 400-ейо meczu, a
młodszv, Józef, 300-eg0 meczu w bar-
wach Wisły.

„ Do *ubilatów przemawiali: prezes Wi-
sły, przedstawiciele Ligi, zarządu K. O. Z.
P. N. i klubów krakowskich.

FATALNA KLESKA LEGJI
Z GARBARNIĄ 0:8.

W meczu ligowym w Krakowie" Gat-
barnia rozgromiła warszawską Legię w
stosunku 8:0 (3:0).

Leg'a wystąpiła w składzie osłab'»rym
brakiem zdyskwalifikowanych ostatnie
graczy i w grze nie stawiała żadnego o-

poru.
Do przerwy 3 bramki strzelił doskona-

ły Riesner, w tem jedną z karnego . je-
dną z wolnego. Po przerwie bramki zdo-
byli: Pazurek I, Kura, Joksz, Riesner i
Woźniak.

W/ drugiej połowie gry Legia grała. w
dziesiątkę spowodu kontuzji Szallera, a
przez ostatnie 15 minut — nawet w dzie.
wiątkę spowodu usunięcia z boiska ге-
zerwoweśgo prawego pomocnika Legii.

Widzów około 3.000.

TABELA LIGOWA

Po niedzielnych rozgrywkach ligowych
tytuł mistrza Polski w piłce nożnej na
rok bieżący zdobył Ruch śląski.

Do klasy A spadają drużyny Cracovii
stołecznej Polonii. :

Tabela ligowa po niedzielnych rozgyrw=
kach, przedstawia się, jak następu'e;

gier pkt st. br.

1.Ruch W. Hajduki 20 26:14 37:26
2.Pogoń Lwów 20 25:15 5531
3. Wartą Poznań 20 24:16 50:33
4. Wisła Kraków 18 20:16 47-36
5. ŁKS. Łódź 20 20:20 30:34
6. Śląsk

Świętochłowice 19 20:18 32:40
7. Garbarnia Kraków 19 18:20 36 30
8. Warszawianka W. 18 18:18 28:32
9. Legia W-wa 20 18:22 32.46

10. Cracovia Kraków 20 17:23 3434
11. Polonia Warszawa 200 8:32 18.57
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Kronika wilenska.
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują

apie"
Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-

następujące w CZAaSI

ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25,|

Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28,

Apteka Filemonowicza — Wielka 29.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Zachmurzenie powoli wzrastają-

ce. Rano mgły.
Po nocnych przymrozkach, dniem

temperatura kilka stopni powyżej

zera.
Słabe lub umiarkowane wiatry z

południo-wschodu i wschodu.

; URZĘDOWE.

— Z powodu Święta Niepodle-

głości
nicę ogłoszenia niepodległości Ło-

twy, p. o. wojewody Marjan Jan-

kowski wysłał na ręce konsula ło-

tewskiego w Wilnie, Feliksa Donasa,

gratulacje i życzenia dalszego po-

myślnego rozwoju dla narodu i pań-

stwa łotewskiego.
Z MIASTA.

— Lustracja robót przy Bazylice.

Remont Bazyliki wileńskiej postę-

puje szybko naprzód. W dniu wczo-

rajszym prace w katedrze zlustro-
wała specjalna ikomisja,. która orze”

kła, iż dotychczasowe prace wyko-

nane zostały zarówno pod względem

technicznym jakoteż i zabytkowym

w mtyśl planu. Zakończenie remontu

i oddanie Bazyliki do użytku wier-

nych nastąpi nie wicześniej, niż na

Boże Narodzenie r. b. (h) :

— Zwyžka cen zboža i ziemnia-

ków. Na rynku zbożowym zanoto-

wano nieznaczną zwyżkę cen żyta 1

pszenicy, Równocześniezwyżkowały

ceny ziemniaków i buraków. Po-

drożenie ziemniaków tłumaczy się

głównie tem, iż ostatnio rozpoczęły

się przymrozki, skutkiem czego rok

rocznie w tym terminie cena zie-

mniaków zwyżkuje. (h)

— Dziesięciolecie chóru „Echo”.

Wileński chór „Echo”, z okazji ob-

chodu 10-lecia swego istnienia i

pracy na polu krzewienia kultu pieś-

ni chóralnej, urządza w dniu 23 listo-

pada r. b. w sali ŚniadeckichU.S.B.

w Wilnie wielki koncert z udziałem

solistów i orkiestry.
W/ niedzielę, 24 b, m., o godz. 11,

odprawiona będzie Msza św. w Ko-

ściele Archipresbiterjalnym Św. Jana

HELIOS|
Fascynująca
rosjanka
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Premjera! Trzy wielkie na-
zwiska! Bohater „Bengali*

ANNA STEN

Łotwy. W dniu 10 bm., w rocz- | eiga A

w Wiinie na intencję choru „Echo“,

ie której chór wykona mszę
6-głosową Ebnera.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Ротос Фа ludności m. Wilna.

Zarząd miasta Wilna ż dniem 1 gru-

dnia r. b. przystąpi do bezpłatnego

rozdawnictwa opału i artykułów

żywnościowych dla bezrobotnej lud-

ności miasta. Obecnie są sporządza-

ne spisy osób, które uprawnione

będą do korzystania z bezpłatnej
pomocy samorządu. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Ulgi przy nabywaniu świadctw

rzemieślników.|
Na skutek starań Izby Rzemieślni:|
czej władze skarbowe zgodziły się|

przyznać w nadchodzącym roku po-|

datkowym doniosłą ulgę przy wyku-

pie świadectw przemysłowych. Wła-,
ściciele warsztatów rzemieślńiczych,

którzy wykupują świadectwo prze-;

mysłowe VIII kat., zwolnieni będą:
od nabywania osobnych patentów,

kateżorji handlowej dla. sprzedaży.

swoich wyrobów na rynkach w dni;

targowe i jarmarczne. (h) !

SPRAWY KOLEJOWE.
—Pługi odśnieżne. Wileńska Dy-

rekcja Kołejowa sprowadziła kiika

pługów odśnieżnych, które zostaną
rozmieszczone na głównych linjach i

odcinkach. (h)

SPRAWY SZKOLNE.
-— Bezpłatne podręczniki dla naj-

uboższej dziatwy. Zarząd Miejski za-

kupił dla najbiedniejszych dzieci

szkół powszechnych podręczniki

szkolne na ogólną sumę około 3.000

złotych. Podręczniki rozdawane są

obecnie pomiędzy poszczególne

szkoły na ręce kierowników szkół.

Pomimo dość wysokiej sumy, asy-

gnowanej przez Magistrat na zakup

podręczników, jest to niewiele, o ile

się weźmie pod uwagę, iż na terenie

Wilna istnieje 46 powszechnych

szkół miejskich z 20.029 uczniów,

pochodzących w dużym procencie ze

środowiska niezamożnych, lub wcale

ubogich rodzin. (e)
KRONIKA POLICYJNA.

— Kradzieże. W dniu 16 bm. o godz

18,30 na ul. Portowej, przed domem Nr. 9.

14-letni chłopiec wyrwał z ręki torebkę

przechodzącej Emilji Grzegorzewskiej (Krzy-

wa 51). W torebce było zł. 17, rękawiczki,

i genialny

w potężnym dramacie miłosaym

NOC WESELNA
w pałacach miljonerów | w środowisku emigrantów polskich w Ameryce

Nad program atrakcja kolorowa oraz aktua!ja.
Akeja rozgr. się

CASINO|
JOAN

 

REWJA |
„NA SZCZYTACH

ono

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień.

CRAWFORD
w filmie „MĘŻCZYŹNI WOLĄ MĘŻATKI"

Mad program: dodatki i majn. aktualja.

Balkon 25 gr. Program Nr. 48 p. t.:

KAUKAZU"
Rewja w 2 częściach i 15 obrazach, z udziałem komika W. Jankowskiego, primabale-

riny Basi Relskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego,

rysty Antoniego Jaksztasa, primadonny J. Kaulikowskiej,

Codziennie 2 seanse: o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta

HP lupty Chrześcijanie
Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-

ma jest jedynym i niezawo-
dnym środkiem dochodu.

DGŁASZAJCIE SIĘ W  POÓNIE | CHRZEŚCIJAŃSKIENI

       
             

jakiem jest

 

pieśniarki Mary Żejmówny, humo-
piosenkarza L. Warskiego.
3 seanse: o 4.15, 6.45 i 9.15.

 

Gary Cooper

reżyse King Vidor

 

 

ćwiartka losu loteryjnego i inneprzedm'o-
| ty. Ogólne straty wynoszą zł. 44.

W dniu 16 bm. między godz. 16-tą a

16,20 skradziono Arturowi Bortkiewiczowi
(Jagiellońska 315) walizkę z ubraniem i bie-

lizną, wartości zł. 2%0, oraz Racheli Ober-
sztejnowej, zam. w temże mieszkaniu, ubra-

nie wartości zł. 100, wreszcie Annie Ger-

kowej bieliznę wartości zł. 100 i w go-

tówce zł. 80.
W dniu 17 bm. między godz. 17,30 a

19-tą, w czasie nieobecności domowników,
skradziono Bohdanowi Piłsudskiemu (Tar-
taki 9) różne przedmioty wartości zł. 70,
sublokatorce jego, Irenie Tubieliczównie,
garderobę i bieliznę wartości zł. 150, a słu-
żącej Walentynie Golcównie książeczkę
PKO z wkiadem zł, 150 i drobne przed-
mioty wartości zł. 183. Złodzieje dostali się
do mieszkania popodważeniu drzwi łomem.

W dniu 17 bm. pomiędzy godz. 13 tę
16-tą nieznani sprawcy z zamkniętego stry-
chu skradli bieliznę Romualdowi Drozdo- |
wiczowi (Wiwulskiego 6), wartości zł. 140,
oraz 2 białe pokrowce Janinie Gotobi-'
czowej. Ё

Aresztowanie międzynarodowego
oszusta. Na skutek listów gończych zatrzy-
mano międzynarodowego oszusta Kiirstnera
Ottona, pochodzącego z Berlina. Kiirstner,
po dokonaniu oszustw w Niemczech, Au-
strji i Czechosłowacji, usiłował zbiec do
Litwy. Oszusta, po wstępnem dochodzeniu,
odesłano do „odnośnych władz, które go
poszukują. (h)

— Fałszywe  doniesienię o rabunku.
Ludwika Juchniuk (uł. Wielka 27) zamel-

| dowała policji, iż przechodząc wieczorem
przez ul. Polocką, w pobliżu Žwirowej
Góry, została napadnięta przez Annę Kra-
sowską (Trakt Batorego 82), która wydarła
jej z rąk torebkę, zawierającą 12 złotych.
Policyjnie zostało jednak ustalone, iż na-
padu rabunkowego nie było, meldująca zaś,
powodowała się zemstą, powstałą na tle
nieporozumień osobistych, spowodowaną
osobą „wspólnego” narzeczonego Kozier-
skiego. Za fałszywe doniesienie o rabunku
L. Juchniuk zostanie pociąśnięta do od-
powiedzialności. (e)
— Pokłóty nożami przez kolegów. Na

ul. Ponarskiej, około Dobrej Rady, na-
padnięty został przez kilku pijanych robot-
ników, niejaki Stefan Kamiński, zam. przy
ul. Zgoda. W czasie utarczki został on po-
kłóty możami w ramię i plecy. Skierowano
go do szpitala św. Jakóba. Zajście powsia-
ło na tle rozrachunków osobistych. (e)

WYPADKI.
— Pod wozem ciężarowym Na ul.

Kalwaryjskiej w pobliżu Zielonego Mostu
przejechana została przez wóz ciężarowy
50-cio-letnia Antonina Nagórska, zam. przy
ul. Kalwaryjskiej 105, którą wskutek dozna-
nych obrażeń ciała i głowy ulokowało po-
gotowie ratunkowe w szpitalu św. Ja-
kóba. (e)
— Pożar. W. nocy 17 bm., o godz. 1,50

'spalił się dach domu Mowszy Zareckiego
przy ul. Antokolskiej 21. Straż pożarna
ogień ugasiła. Strat narazie nie obliczono.
Zachodzi podejrzenie, że Mowsza Zarecki

 

' Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulauce, Dziś,

o godz. B-ej wiecz. komedja francuska p. t.
„Szkoła podatników".

Jutro o godz. 8-ej wiecz.
stop. Ceny propagandowe.
— Najbliższa premjera. W piątek dn.

22 b. m. odbędzie się premjera w Teatrze
na Pohulance monumentalnej tragedji an-
tycznej „Król Edyp'* Sofoklesa.

Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś ko-
medja muzyczna Laitaja „Mądra Mama'.

W roli tytułowej Elna Gistedt.
— „księżniczka Czardasza”. W piątek

najbliższy ujrzymy operetkę  Kalmana
„Księżniczka Czardasza', która wznowioną
zostanie z Elną Gistedt w roli tytułowej.
— Teatr „Rewja“. Dziś powtórzenie

premjery p. t. „Na szczytach Kaukazu”.
Początek przedstawień o @. 6.30 i 9-ej.

& га Kotar siuūjo.
Mozajka muzyczna w Radjo.

Prawdziwą muzyczną mozajkę tworzy
rozmaitość wykonania i różnorodny dobór

„Cudowny

stąpią w koncercie, wzbudza wielkie zain-
teresowanie: wibrafon (M. Orzechowski),
harmonja i gitara  (Hohermanj, harfa (L. LĘPIENIE
Markiewicz), fortepian (W. Szpilman),
skrzypce (T. Żygadło), oraz piosenki w wy-
konaniu Hanny Brzezińskiej. Będzie to au-
dycja o charakterze lekkim, rozrywkowym.

Muzyka lekka w Polskiem Radjo,
Dwie miłe audycje usłyszą radjosłucha-

cze we wtorek dn. 19 b. m. o godz. 17.15
melodje z operetek i polskie piosenki —
w wykonaniu Małej Orkiestry Polskiego
Radja pod dyr. Górzyńskiego z udziałem
pieśniarki Zuzanny Karin; o godz. 20.10 —
lekką muzykę w wykonaniu orkiestry P. R.
pod dyr. Stanisława Nawrota z udziałem
doskonaiego  interpretaiora  charaktery-

{
|
|

PolskieRadjo Wilno
Wtorek, dnia 19

6.30 Pieśń.

rolnicza. Audycja dla
Hejnal. 12.03 Dzien. poł
szkół. 12.30 Koncert. 13.
stwa domowego. 13.25
odc. pow. 15.25 Życie kulturalne

Gimnastyka.
ranny. Dziennik poranny.

listopada.

Koncert po-
Płyty. Giełda

szkół. 11.57 Czas i
. 12.15 Audycja dla
„25 Walka gospodar
Płyty. 15.15 Ćodz.

miasta i
prowincji, 15.30 Mozaika muzyczna, 16.00
Skrzynka P. K. O. 16.15 Płyty. 1645 Cała

Polska śpiewa. 17.00 Wielkie i drobne wy-
nalazki — Cukier. 17.15 Muzyka lekka.
17.50 Encyklopedja mówiona. 18.00 Koncert
w wyk. kamny Mrawer. 18,40 Płyty. 19.10
Uransm. z podziemi Dominikańskich, 19.25 +
Koncert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.
|19,50 Pogadanka aktualna. 20.00 Aktualny

|monolog. 20.10 Muzyka lekka. 20.45 Dziea.
wi

21.10 Koncert
Handla. 22.00 Płyty.

ecz. 20,55 Obrazki z Polski współczesnej.
poświęcony

22.30 Ostatni laureat
twórczości

|nagrody Nobla Hans Stemann i jego dzie-
' ło. 22.45 Romantyczne Wilno, odczyt w ję-

Muzyka taneczną.programu dnia 19 b. m. o godz. 15,30. Już |zyku angielskiem. 23.00 Kom. met. 2305

samo. zestawienie instrumentów, które wy-;

TAJNEGO  GORZEL-
NICTWA.

Kontrola Skarbowa 'w powiatach
brasławskim, postawskim, wilejskim
i mołodeczańskim ujawniła 14 taj-

nych gorzelni samogonki, produkują-
cycli gorzaikę dia ceiów zysku. Rów-
nocześnie skontiskowano preparaty,
narzędzia gorzelniane i około 300 Li-
trów wyprodukowan:ej samogonki. (hj

stycznej piosenki, Karola Hanusza. W, pro-| SKRADŁA MĘŻOWI 1140 RUBLI

W ZŁOCIE.
gramie orkiestrowym zwraca uwagę utwór
tl Ailbouta „Suita w stylu rococo'”.
Tancowaia ryba z rakiem... audycja dla

dzieci.

i
i

“Aleksandra Bubo, |. 22, miesz-
We wtorek dn. 19 b. m. o godz. 1245 panika wsi Chatówika, gm. kozłow-

młodsza dziatwa szkolna usłyszy przez ra-
djo pełen humoru i dowcipu obrazek słu-
chowiskowy, pióra Benedykta Hertza p. t.
„Tancowala ryba z rakiem“... Akcja toczy
się w piwnicy, gdzie zostały zgromadzone
na zimę różne jarzyny, W ochoczym tańcu
krąży marchewka z groszkiem, pomidor z
cebulą, cwikła z chrzanem.. A z tych we-
sołych piosenek i djalogów dowiedzą się
dzieci, że jarzyny są zdrowe i trzeba je
spożywać... bez grymasów.

skiej, w czasie nieobecności męża,
bawiącego podówczas w Wilnie,
skradła mu 1140 rubli w złocie, po-

czem ulotniła się w niewiadomym
kierunku. Istnieje p.odejrzenie, iż A.

Bubko uciekła razem ze swoim ko-

'chankiem, mieszkańcem wsi, odda-

lonej o kilkadziesiąt kilometrówod

Chatówiki. (e)

 

rozmyślnie podpalił dom w celu otrzyma-
nia premji asekuracyjnej.

-— Znalazła wartościowe weksle. Julja
Łukaszewicz, zam. przy ul. Wiwulskiego 29,
przechodząc przez W. Pohulankę, znalazła
trzy weksle na ogólną sumę 250 złotych,
podpisane przez Stefana Bobkiewicza, któ-
re odniosła do najbliższego komisarjatu. (e)

— Trzy podrzutki w ciągu dnia. W

'KOMUNIKAT. W sprawie poranków filmu

przedsionku kościoła św. Teresy znalezio-
no podrzutka płci żeńskiej w wieku około
11 miesięcy, którego umieszczono w przy-
tułku dla niemowląt im.

JagiellońskiejPrzy ul
matka pozostawiła swoi.

Dzieciątka Jezus.
8 nieznana

ch dwojga dzieci w
wieku 4 lat i 1 roku, narodowości żydow-
skiej, które ulokowano

OSOBA
średnich lat poszuku-

m mgś © pracy na przycho-
icz M. O., Kijow-

ka 21, 1 55—.

0 V e I | Pak e OPTYCZA
KUCHARKA

9» poszukuje pracy « аа IWASZKIEWICZA
ala szkół | gimnazjówy uprzejmie prosimy o porozumienie się zł Dyrekcją «ina miejscu lub na wy- WILEŃSKA 25
od 11 —;2 pp. (tel. 528). KINO „PAN jazd. Zawalna 66j(daw. Ostr bramska))

m. 31. 450—1] „© ; 

Już jutro

 Miłość. Grzech.
PIEK

Kara.|

Dziś nieodwołalnie ostatni dzień

SEN NOCY LETNIEJ
Dia młodzieży dozwolone.

Pekuta.  Odkupienie.
LO

ZA MIESZKANIE
poszukuję pracy do
zorcy lub jakiej innej.
Znam się na stolar-

  

n
o
s
i

w przytułku „Toz“.

TSNTA 1AS ALT V R iIRk

cza

    

 

wykonuje binokle !
okulary ściśle we-
dług *recept p.p. le-
karzy okulistów. Po-
leca najnowsze mo-

 

KUDREWICZ
choroby weneryczūs,
sylilis, skórne | mo
czopłciowe, Ul. Zam-
kowa 15, tel. 19-60

od 8—1 i 3—%8.
 

 

setki domów,| "Posiadamy stale do sprzedania
„placów, oraz ma-

|
DOM HANDLOWY

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka
WILNO,

poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe ze

WIELKA i7. TELEFON 17-57.

i ! ::г.;'::іпі

DO SPRZEDANIA 
 
 

  

Seanse puntualnie: 4.30, 7.30, 10.20 se „plzacztnie Šis EA

premjera
sę_2 optyki wchodzące,

i i i "E " “ rai

Gigantyczne widowisko filmowe —( Leerzefg "sszonia

DOKTOR

ZYGMUNT МРКЯТ
3 i 4 pokojowe, slo-
neczne, w ładnej i

| zdrowej dzielnicy.
| Aatokolska 35. 431

QD 1-go GRUDNIA
3 pokoje, kuchnia,
wanna i wszelkie wy-
gody, 2-gie piętro, w
dziedzińcu. 70 zł. m.

| Wiadomość u gospo-
|darza, ul. Św. Jakóba

 

  

„DZIENNIK
WILEŃSKI”
Najstarsze i najpoczytniejsza pismo

na Wileńszczyźnie.
ADMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie

od godz. 9 do 20-ej, tel. 12-44.

  

 

{ ilnie i okolicach
| DR z: ri { szkia, iajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne _ OKAZYJNIE |16 m. 5. 405—0

| 66 ||| żyrandole, lampy do elektryczności i nafty. Ceny stałe, kon- pojedyńcze meble

| | ; kurencyjne. stylowe, aster (AEITA NG ES

i płaszcz  karakułowy.| ;

73 | I Wiad. telef, 12-76, od į NAUKA.

Wilno, Jagiellońska 6 m. 23 ||5S-ESRIESREMKA|"SayOTNA ©. Paie B

tel, 22-24 | { PRACA. | akit osoba posza, Fachowa | stow
CR kuje pracy kasjerki, PIELĘGNIARK.A DOM NOWY LEKCJE:

RZEC, ckspedjentki, wycho- z giągoletnią skile - mieszkaniowy, na „| >

DO MAJĄTKU | |wawczyni do jednego ka, poszukujBU mag, własnej ziemi 320 e zy ancu:

. 0 potrzebny  pornocnik dziecka, , ew, g0sp0- przy eorych. Dobro, sążni kw. do sprzeda- 6З5, ak.

MIÓD lny leśny kila 240 |Gospodarczy, kawaler, dyni do jednej lub Fzynny zoq, m. 13. iw "l Trębacka 26. :

łąkowy jasny К 260  SER litewski kilo td 150

GRZYBY such (borowiki) kg. 0d 3 zł.
GRZYBY marynowźie (borow.) ky. 320
RYDZE solone kilo 2 zł.

poleca Zwiedryński
: Wileńska 36 tel. 12-24

|
 

| pracę fizycz-

z ukończoną szkołą dwóch osób. Wyma- | MATiiiоОНAd-| PAT l| 

 

  

rolniczą i znajomo- gania skromne.

ścią  warzywnictwa. tes w Admin, „Dz. , ZE

Zioszenia Mostowa Wil." 48—4| | NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,

i g ISER Pei „NAUCZYCIELKA | nagrodzony przez Minist, Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

ik Jezkoły powszechnej bitne zasługi w rzemiośle, —

Techni poszukuje posady do

ogrodniczy przyjmie dzieci w wieku szkol-
nym lub przedszkol-|“

na oraz udziela wszel-
kich porad w zakr.
ogrodnictwa. Łaskawe

zgłoszenia: ul. Szope-
ma 4 m. 19 dla „Tech-
nika“, 426—1

nym; chętnie przyjmie WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

SBE e a poleca: tapczany, fotele „składane do spania, otomany.

Łask. zgłoszenia de sg meble klubowe i t. p. *
adm. „Dz. WiL“ рой| ® Муковане pierwszorzędne. Ceny niskie.

„Praca“, A

 

 

Biydawoa: ALEKSANDERZWIERZYŃSKI.

 
Odpowiedzialny redaktor STANISŁAM JAKITOWICZ.


