
 

Cena numeru 20 gr,

 

 

 
 

 

Wilno, Wtorek 21 Styeznia 1936 rokuRok XX

 

 

£

ANGLJA OKRYTA CIEŽKĄ ŽALOBĄ
Kr6l Jerzy WV-ty nie żyje

Zgon Króla nastąpił o godzinie 23 min. 55 według czasu lendyńskiego, t.j. o godz nie 0,55 po północy.

LONDYN (Pat). Biuletyn, ogłoszony przez trzech lekarzy o godz.

21.25, głosi: Życie króla bez cierpień dobiega końca,

LONDYN (Pat). Q godz. 22 min. 15 lekarze stwierdzili, że król znaj-

duje się w agonji. Wiadomość tę zakomunikowano natychmiast królowej

i innym członkom rodziny królewskiej, znajdującym się w pałacu w San-

dringham. Przez teleion zakomunikowano o agonji króla premjerowi

Bałdwinowi i siostrze króla, królowej norweskiej Maud. Na mieście uka-

zały się samochody wydawnictw, rozwożące nadzwyczajne wydania pism.

Na wozach tych widnieją plakaty z napisem wielkiemi literami, donoszą-

«emi, że „król umiera". Koło samochodów tych gromadzi się we wszyst-

kich dzielnicach ludność, odczytując ze łzami w oczach krótką, tragiczną

wiadomość, która rozchodzi się w mgnieniu oka po całem mieście. W ki-

nematograiach przerwano przedstawienia, wyświetlając na ekranie ten

sam tragiczny komunikat.

Lord mer Londynu, do którego obowiązków należy witanie zwłok

monarchy po przewiezieniu z Sandringham do Londynu, i wydanie roz-

kazów o uderzeniu w dzwony katedry Św. Pawła, czuwa, oczekując

tragicznej wieści.

Na bramie pałacu w Buckingham wywieszono biuletyn o agonji

0 dzień śmierci króla
LONDYN (Pat). Biuletyn, ogło-

szony wczoraj w Sandringham o

godz. 9 min. 35, stwierdza, że król

spędził bardziej spokojnie noc.
LONDYN (Pat). Ogłoszony ©

$odz. 18.30 biuletyn lekarski stwier-

dza, że w stanie zdrowia króla Je-

rzego daje się zauważyć upadek sił.

LONDYN (Pat). Godz. 20 m. 30:

Stan króla w ciągu całego popołu-

dnia budził głęboką troskę trzech

lekarzy, którzy nie opuszczają ani

na chwilę łoża chorego monarchy.

Przed wieczorem zastosowano Zno-

wu tlen dla ułatwienia oddechu.

Przedsięwzięto wszelkie możliwe za-

rządzenia, aby w sypialni króla pa-

nował jaknajwiększy spokój. Królo-

wa, synowie j córki dopuszczeni są

do chorego tylko na krótkie chwile.

Król jest całkowicie przytomny. Le-

karze zadają sobie pytanie, czy star-
czy sił choremu na przezwyciężenie

obecnego osłabienia. Jak zdaje się,

osłabienie to stopniowo wzrasta.
Mówią, że, być może, dzisiejsze po-
siedzenie rady prywatnej, odbyte z

rana przy łożu chorego, bardzo wy

czerpało króla.
LONDYN (Pat). Minister lotnic-

twa wydał rozporządzenie, zakaza-

mia lotnikom przelotu w promieniu
6 km. od zamiku Sandringham. Za-

rządzenie to ma na celu zapewnienie

jaknajwiększej ciszy i spokoju cho-

Sandringham i sekretarz króla lord
Wigram. Są oni wszyscy również
tajnymi radcami królewskimi.
LONDYN (Pat). W komnacie,

przylegającej do sypialni królew-
skiej, odbyło się posiedzenie tajnej
rady, na którem, po zwykłych tor:
malnościach, przedłożono królowi
dokument o powołaniu rady pań-
stwa. Na podstawie tego dokumentu

dzie państwa swą władzę suwerenną
i prawo: podpisywania aktów pań-
stwowych.

LONDYN (Pat). Urzędowo ogła-
szają, że w skład rady państwa
wchodzić będą: królowa oraz ksią-
żęta Wali, Jorku, Gloucesteru i
Kentu.

GENEWA (Pat). Wczoraj o godz.
il-ej rano otwarta została 90-ta se-
sja Rady Ligi. Przewodniczy delegat

Australji, p. Bruce. Po krótkiem po-

siedzeniu poufnem odbyło się posie-
dzenie publiczne Rady. Zagaił je
przewodniczący Bruce przemówie-

niem, poświęconem zmarłemu pre-

zesowi konterencji  rozbrojegiowej

Hendersonowi.
Następnie Rada przyjęła raport

remu monarsze. у ., komitetu finansowego oraz raport

LONDYN (Pat). Siostra króla dotyczący granicznej komunikacji

Jerzego 5-go, królowa norweska, kolejowej. Min. Laval, sprawozdaw-

udała się do Sandringham.

Rada Państwa
LONDYN (Pat). Wczoraj rano w

Sandringham odbyło się posiedzenie

prywatnej rady królewskiej w celu

mianowania 6-ciu członków rady

stanu, która podczas choroby króla

ca zagadnień współpracy umysłowej,
|zgłosit propozycję zwołania do Ge-
newy na 3-go września 1936 r. kon-
ferencji, mającej opracować kon-
wencję międzynarodową, co do uży-

cia emisyj radjowych w interesie po-
koju.
ET PL arkaВа

„Kto wygrał na loterji?

10.000 zł. — 19627 68557 88940 122070

157409 168387.

5.000 zł, — 37615.

2.000 zł. — 19200 29021 52716 84420

będzie pełniła jego funkcje.  Człon- w

kami rady stanu zostaną: książę| Ważniejsze wygrane:

Walji, ks. Jorku, ks. Kentu, arcy-, 50:000 zł. — 173404.

Ibiskup Canterbury, prezes rady mi-

nistrów oraz lord kanclerz.
LONDYN (Pat). Pzybyli do San-

król przekazuje na czas choroby ra-|

króla. Był to ostatni komunikat urzędowy przed stwierdzeniem zgonu.

,Dokcła tego biuletynu gromadził się coraz większy tłum, który w ciągu :

„kwadransa liczył już około dwóch tysięcy ludzi. '

| Królowa została wezwana, po stwierdzeniu agonji, do sypialni
(króla, gdzie pozostaje wraz z trzema lekarzami i pielęśniarkami przy
į iożu konającego monarchy.

i LONDYN 1 Nastrój smutku ogarnął całą stolicę, Przerwano
| przedstawienia w teatrach i zamknięto dancingi Tłumy ludności gro-
| wodką się dalej przed pałacem Buckingham, a w mieszkaniach ludność

|nie udaje się na spoczynek, czekając przy otwartych głośnikach na

| żałobną wieść.
| LONDYN (Pat). Ogłoszono urzędowo o zgonie króla. Zgon na-

| stąpił na parę minut przed północą. Ostatniego błogosławieństwa umie-
| "9 udzielił arcybisku Canterbury.

LONDYN (Pat). Król Jerzy 5-ty księcia i księżnej Kentu. Biuletyn

zgasł spokojnie, bez cierpień o godz. podpisali trzej lekarze: Fryderyk
23,55 w obecności królowej, księciaj Wiliams, Stanley Hewett i Dawson

= księcia Yarku, księžnej Mary,;oi Penn. Z:

!
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Książę Oalji zostaje królem
jako Edward 8-my

LONDYN (Pat). Śmierć króla Je- drogą dekretu tajnej rady, następuje

rzego 5-go pociąga za sobą zarządze- proklamacja o wstąpieniu na tron

nia i akty państwowe, bądź przewi- nowego króla.

dziane w praktyce konstytucyjnej, W myśl uświęconej tradycją ter-

bądź też uświęcone tradycją. „minologji „Wysoki i potężny książę

Z chwilą zgonu swego ojca, ksią- Edward -— Albert — Chrystjan —

żę Walji zostaje królem, jako Edward Jerzy — Andrzej Patryk — Dawid”

8-my. jzostaje proklamowany jako „nasz

Natychmiast po zgonie króla na- prawem wskazany zwierzchni wład-

stępuje zwołanie posiedzenia tajnej
rady królewskiej. Nowy król składa
na tajnej radzie swoją pierwszą de-
klarację, która następnie zostaje
ogłoszona jako orędzie donarodu.|
Tajni radcowie. rady królewskiej zo-|
stają ponownie' zaprzysiężeni na,
wierność nowemu królowi, poczem,; pa

:Wielkiej Brytangi, Irlandji i domin-
„jów brytyjskich poza morzami,
lobrońca wiary, cesarz Indyj'.

ie się również zebranie

obu izb parlamentu, które złożą no-
wemu królowi przysięgę wierności.

Uroczysta koronacja odbywa się
piero po roku, po zakończeniu ża-

p(00, dworskiej.

Obrady Ligi Narodów
KOMITET 13-TU. | Iacydent włosko-szwadzki

GENEWA (Pat). Popołudniu od-| Qlikwitówany
było się posiedzenie komitetu 13-tu,, RZYM (Pat). Incydent włosko-

któremu Rada Ligi Narodów powie- szwedzki uważany jest tu za zlikwi-

rzyła zbadanie całokształtu sprawy dowany. Według kół półoficjalnych

sporu włosko-abisyńskiego. Ustalo- Włochy  zakomunikowały rządowi

no główne zasady raportu, który ma szwedzkiemu, iż gotowe są zawsze

być złożony Radzie Ligi. Ustalono uzupełnić dane wyjaśnienia. Lotnicy

w odpowiedzi, na żądanie Abisynji, włoscy otrzymać mieli instrukcje,|

udzielenia jej pomocy finansowej, że aby nie bombardowali żadnego pun-

pomoc ta jest w obecnej sytuacjinie- ktu chronionego przez Czerwony»

aktualna. rzyż, nawet wówczas, gdy mają;

Co do akcji pojednawczej stwier- podstawę mniemać, że kryją one
si

ca Edward 8-my, z łaski Boga, Król:

70 strzałów
armatnich

LONDYN (Pat). Dwór królewski
będzie zapewne w pełnej żałobie
przez okres 6-ciu miesięcy i w pół
żałobie przez dalszych 6 miesięcy.
Tak było pośmierci króla Edwarda
7-go. Specjalna żałoba cbowiązuje
flotę i wo/sko.

Wiadomość o zgonie króla przyj-
mowana jest 'w wojsku salwami ar-
matniemi, przyczem każdy rok życia
króła uroczyście żegnany jest jed-
nym wystrzałem armatnim. Wobec
„lego, že zmarły król przeżył lat 70,
"danych będzie 70 wystrzałów ar-
matnich.

W: Londynie žalobną salwę ar-
matnią daje wojsko w Hyde Parku,
gdzie specjalnie ustawia się 70 ar-
+mat. Poza dziesięciu miejscami w
rWiełkie; Brytanii, w których wojska
salwami armatniemi żegna zmarłego
króla, w ten sam sposób zgon króla

1
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obwieszczają brytyjskie . oddziały
wojskowe w Gibr , na Malcie,
w Adenie, ra Cejlc , w lndjach,
Hong-Kongu, na Jamajce itd.

OD REDAKCJI Ze względu na spóź-

nioną porę życiorys zmarlego króla podamy

jutro.

KL 00 ROSES A Li S ОР О7аао

Nieszczęśliwy wypa-
dek znanego literata

Miłaszewskiego
WARSZAWA (Pat). W niedzielę

,w południe padł ofiarą nieszczęśli-
„wego wypadku znany literat Stani-
sław Miłaszewski. W chwili, gdy
„przechodził jezdnię przy zbiegu ulic
| Ordynackiej i Nowego Šwialu, na-
jechało na niego auto, jadące z wiel-
jką szybkością. Rannego, ze złamaną
kością lewego podudzia i ogólnie po-
tłuczonego przechodnie przenieśli
«do pobliskiej apteki, gdzie lekarz po.
gotowia udzielił pierwszej pomocy,
poczem przewiózł poszwankowane-
igo do szpitala św. Rocha. Szofer,
sprawca wypadku, nie zatrzymawszy
się ani na chwiłę, zwiększył szyb-
kość i uciekł.

!

    
ŁaSTOSOWAŃIE"

dzono, że nie zaszły żadne nowe wy-
padki, któreby akcję taką umožli-.
wiły. Również nie należy wysyłać|
komisji międzynarodowej dla zbada-'
nia na miejscu sposobu prowadzenia
wojny, ponieważ komitet wychodzi z
założenia, że sprawą prowadzenia,
wojny nie można wogóle sięzajmo-|
wać. Co do sankcyj uznano, że.
sprawa ta należy do komitetu 18-tu.|

KONFERENCJE DYPLOMA-
TYCZNE.

. GENEWA (Pat). Minister spraw
zagr. Beck odbył dziś popołudniu

|

lady, nie mające bynajmniej cha-

rakteru humanitarnego. !

PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

donosi z Genewy, że w liście, wysto-
sowanym do prezydjum Międzynaro-

dowego Krzyża, którego siedziba

znajduje się w Genewie, Mussolini

wyraża swą zgodę na przeprowadze-

nie bezstronnego śledztwa, którego u...

domagałaby się ta instytucja między-

narodowa w sprawie bombardowania

lotniczego, stosowanego przez Wło-
w Abisynji. '

jagnja w roli aditrwatom

   
GRYPA.PRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW;
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ULTIMATUM |

RZĄDU MANDŻU-KUO.
DAIREN (Pat). Rząd Mandżu-

Kuo przesłał do rządu Mangolji ze-

wnętrznej notę, równoznaczną nie-

ma! z ultimatum, która stwierdza, że

i jący członkowie
i ‚ wiet

m łatać tajnej rady 115328 137942 143089 171109 173558 186375dłuższą rozmowę z min. Edenem a LONDYN (Pat). Delegacja japoń- powtarzające się ustawicznie wy-

królewskiej Macdonald, lord kanc- 191509. następnie z premjerem Lavalem. ska na kontierencję morską przyjęła padki pogwalcenia granicy moga

lerz Hailsham i minister spraw Drugie ciąśnienie: sos yć Pei) es La Se ai do kerno na micė jaknaigorsze konsekwencje.

wewn. Simon. Towarzyszy im se- 30.060 zł. — 114191. rozmawiał dziś z baronem Aloisim, |konierencji swyc serwatorów. Ё -,

kretarz tajnej rady ias i se- 10.000 zł. — 13741 25472 85108 148731. min. Edenem i min. Titulescu. Min.|Jak podaje agencja Reutera, w pra- USPOKOJENIE STUDENTÓW

kretarz rady ministrów Henkey. 5.000 zł. — 8565 35085 39393 114698 Edene rozmawiał z ambasadorem|cach konterencji zaznacza się stały ! W PARYŻU. в

W. posiedzeniu tajnej rady kro- 146808. |Madariagą, Duże znaczenie dla |postęp, głównie w sprawie wymiany PARYŻ (Pat). Na wszystkich

lewskiej uczestniczyć będą ks. Walji,| 2.000 zł, — 153 21842 40647 43552 67393 sprawy sporu włosko-abisyńskiego|informacyj i notyłikowania sobie wydziałach Sorbony, z wyjątkiem

74972 104167 105288 106245 111584 121967
Jorku, ks. Kentu, arcyb. Canter-

146501 155942 177011 178752 181879 186923.
który również przybył do

ks.
bury,

przywiązują do rozmowy Edena z
| Lavalem. |_dstek morskich przez cztery mocar-

wydziału prawnego, rozpoczęły się
programów budowy nowych jedno-

dziś normalne wykłady.



 

 

Katastrofalny stan szkolnictwa
Czynnik narodowo-religijny został wyeliminowany

Mamy do odnotowania doniosły
fakt z dziedziny życia kulturalnego
w Polsce. W styczniu r. b. odbył się
w Warszawie zjazd delegatów sto-
warzyszeń oświatowych i społecz-
nych. Był to swego rodzaju sejm
oświatowy, który zebrał się poto, by
radzić nad ratunkiem wobec kata-
strofalnego stanu szkolnictwa i
wzbierającej z roku'na rok fałi anal-
fabetyzmu. Przedmiotem obrad była
też "materjalna i moralna niedola
nauczycielstwa.

Zjazd był świadomą próbą zmo-
bilizowania opinii społecznej do wal-
ki ze wzrastającemi trudnościami na
polu szkolnictwa. Będzie on miał
niewątpliwie pewne skutki dla roz-
woju naszych stosunków  oświato-
wych w najbliższym czasie, już cho-
ciażby dla tego, że przyczynił się do
pogłębienia samowiedzy licznych
rzesz pracowniczych na tem polu.
Tem więcej zasługuje na to, by spot-
kał się z oceną z punktu widzenia
katolickiego. A ta ocena musi wy-
paść ujemnie.

Podkreślono już w prasie („Czas”
z 12 b. m.) jednostronny charakter
kongresu i całkowite pominięcie pro
blemów moralno - religijnych, zwią-
zanych z oświatą. Inicjatorem i or-
ganizatoremi zjazdu był Związek
Nauczycielstwa Polskiego. To w do-
statecznej mierze tłumaczy owo: za-
cieśnienie problematyki zjazdowej
do zagadnień natury wyłącznie ma-
terjalnej. Dla katolików niema w
tem nic niezwykłego lub niespodzie-
wanego. Zbyt dobrze znane im są

| radykalne i antyreligijne tendencje
Związku, by mogli oczekiwać innego
przebiegu obrad. To też nie w tem
tkwi sedno sprawy. Daleko ważniej-
szy jest sam fakt, że inicjatywę w
dziele ratowania oświaty wzięła w
swoje ręce antyreligijna organizacja
i že na współpracowników obrała
sobie wyłącznie ideowo pokrewne
stowarzyszenia, mionopolizując nie-
jako w ten sposób akcję zaradczą w
swoich rękach. Dla społeczeństwa
katolickiego winno to być przestro-
śą na przyszłość, Jeżeli już dziś prze
milczanie religijnej strony wycho-
wania młodzieży podnosi się do roli

WETERAN FOZĘSN OOPEARIO S LASTAMSTA

Wędrowni naciągacze
Ostrzegamy członków Stron. Nar.

Kilkakrotnie już władze naczelne
Stron. 'Narodowego  przestrzegały
członków Str. Nar. przed wędrow-
nymi naciągaczami, którzy, podszy-
wając się pod członkostwo Str. Nar.,
wyłudzają pieniądze od członków
Stronnictwa. Najczęściej tacy wę-
drowni naciągacze powołują się na
polecenie wiadz Str. Nar., udają
„instruktorów” i t. p.

Władze Str. Nar. przestrzegają
przed wędrownymi. naciągaczami,
których należy dokładnie wylegity-
mować, a w wypadkach stwierdzo-
RE oszustwa, oddawać w ręce po-
icji.

Prasę narodową prosimy o prze-
drukowanie tego ostrzeżenia.

Reportaż a
 

obowiązującej w polityce społeczno-
oświatowej zasady postępowania, to
w miarę wzrostu wpływu uczęstni-
ków ostatniego zjazdu hasło areligij-
ności wiychowania zostanie zastą-
pione dogmatem walki z religją w
szkole.

Wszystko wskazuje, że weszliśmy
na równię pochyłą. Lekceważenie
najczęściej przeradza się w dążność
do walki. Dlatego konieczna: jest
większa aktywność nauczycieli o
przekonaniach katolickich.  Wiado-
mo, że nie brak ich również w sze+
regach Związku, ale tupet radyka-
łów i obawa przed prześladowaniem
sprawiają, że i ich głosyprzyczynia- |
ją się do wynoszenia na wysokie

szczęble hierarchji związkowej ludzi
wrogich katolicyzmowi.

Wzniosły: cel, jakim jest opano-
wanie dzisiejszej ' katastrofalnej sy-
luacji na terenie oświaty powszech-
nej, winien skupić w zgodnym wysił-
ku wszystkie odłamy społeczeń-
stwa, ale ta akcja uzdrawiająca nie
może polegać na eliminowaniu czyn-
nika ieligijno - moralnego. A na to
się zanosi, więcej, to staje się fak-
tem. Stąd nasz obowiązek czuwania,
by zagwarantowane przez obowią-
,zującę prawa i zgodne z wolą rodzi-
ców postulaty wychowania w duchu
'religijnymi były należycie respekto-
iwane. (KAP).

i

 

Zebrania hodowlane rolników w Wilnie
W, ciągu ostatnich trzech dni od-

były się w Wileńskiej Izbie Rolniczej
zebrania hodowlane rolników.

17 b. m. odbyło się pod prze-
wodnictwem prezesa nowoutworzo-
nego _ Wileńsko -  Nowogródzkiego
Związku Hodowców, L. Chomińskie-
śo „posiedzenie zarządu tego Związ-
ku, obejmującego sekcje hodowców
bydła czerwono - polskiego, bydła
polskiego nizinnego, bydła nizinne-
śo, świni krajowej, świni angielskiej,
owcy i drobiu.
W dniach 18 i 19 b. m. obradował

pod przewodnictwem prezesa Komi-
sji Poda Izby Rolniczej Z.
Ruszczyca dwudniowy, licznie. obe-
słany, zjazd hodowców koni. *
W zjeździe wzięli udział prezeci

i delegaci Kół Hodowców Koni z 16
powiatów obu województw oraz licz
ni zasłużeni hodowcy w ogólnej licz-
bie 70 kilka osób.

Ciekawa dłuższa dyskusja  roz-
winęła się nad kierunkami w chowie
koni, najodpowiedniejszym materja-
łem rozpłodowym, kwestią propa-
gowania „szwedėw“ na naszym Ге-

renie i zachowaniem w czystości
pogłowia autentycznego konia kra-
jowego.

Jak wynika ze sprawozdania in-
spektora chowu w Wil. Izbie. Roln.
zlicencejonowano w 1935 r. w woj.
wileńskiem 728 ogierów z ogólnej
ilości przeglądanych 2.615, w woj.
zaś mowogródzkiem 565 na 1.501.
Klaczy zarejestrowano, jako zaro-
dowe w woj. wileńskiem 1.971 na
ogólną ilość 156.795 sztuk,yw i w no-
wogrodzkiem 2.174 na 89.111.

Rozpatrzono również zapotrze.
bowanie na ogigry państwowe (126
sztuk) oraz rozdział tychże na pun-
kty kopulacyjne w 1936 r. (102 sztu-

ki). :
Uttworzono  wreszcie ,„Wileūsko-

Nowogródzki Związek Hodowców
Koni'.i dokonano wyboru zarządu
Związku w osobach pp. L. Chomiń-
skiego, J. Karczewskiego, Kowczy-
ka, T. Poklewskiego-Koziełł, K.
Skindera i J. R. Śliźnia, a A. Bro-
chowskiego i Wasilewskiego na za-
stępców.

Liczne kradzieże drzewa z lasów
SZCZUCZYN. W. ostatnich dniach

zanotowano w powiecie wiele wypad
ków kradzieży drzewa z lasów. M.in.

Szczuczyna do Lidy, żłodzieje leśni,
ścinając drzewo z lasu maj. Górnofel
(gm. wasiliska), zerwali nawet połą-

donoszą o 7 wypadkach /kradzieży z | czenia telegraficzne.
lasów Sapiehy, położonych w. gm.
Kamionka. Pozatem gajowi lasów
maj. Głębokie złapali na gorącym

Również szerzy się kłusownictwo.
Na terenie śm. nowodworskiej przy-
łapano dwuch kiłusowników: Gila i

uczynku złodziejów, którzy šcięli 16| Charczewskiego. Broń i dwa upolo-
brzóz. Na szosie, prowadzącej ze wane zające skonfiskowano.

Po 15 latach powrócił do wsi rodzinnej
Onegdaj powrócił do wsi rodzin:

nej Łodzianowicze, gm. jažwinskiej,
42-letni Stefan Kopeć, który w 1920

roku dostał się do niewoli bolszewic-
kiej, Kopeć w rodzinie był już .uwa- |
żany za zaginionego i został nawet
wykreślony z. rejestru gminnego.
Tymczasem zdołał on zbiec z nie-
woli i dostać się do Łotwy, gdzie
pracował do r. b. na roli. Kopeć na
Łotwie zaoszczędził trochę pienię-
dzy i ożenił się z Polką. Przybycie
Kopcia do Łodzianowicz wśród ro-

twórczość
(Kurek i Gojawiczyńska)

Nowa książka Jalu Kurka p. t.
Woda wyżej, jest to sumienna i nie-
wątpliwie ciekawa relacja o wielkiej
powodzi, kitóra w lipcu 1934 r. na-
wiedziła zachodnią Galicję, t. zn.
województwo Krakowskie. (Kurek
jaknajmylniej używa terminu Mało-
polska, który to historyczny termin
dotyczy ogromnej części ziem daw-
nej Polski, mie wyłączając woje-
wództwa Podlaskiego, a stosowanie
jego do b. Galicji jesit. tylko utrwala-
niemi jej pojęcia przy unikaniu jej
imienia. Jeśli tedy zachowujemy sa-
mo pojęcie, śmieszną jest. rzeczą
przemilczanie imienia.. Jest to jakby
chuchanie na termometr w celu wy-
wołania ciepła|!).
Woda wyżej — to tak modny dziś

reportaż, czyli poprostu dokładny,
drobiazgowy raport, który się pi-
sze dla władz. Tego rodzaju forma
pisarska, o ile jest pożyteczna dla
orjentacji w istocie zjawiska, o tyle
nie ma nic wspólnego ze sztuką.
Książka Kurka nie jest tedy powieś-
cią, jeśli powieść to bądźcobądź for-
ma sztuki. Istotą zaś sztuki jest prze
cie.twórczość, idealizacja, moment
wylboru, wyodrębnianie pewnych
zjawisk w całość nową, organiczną,
oraz skupianie na niej specyficznego
światła, światła sztuki właśnie. Któż

wątpi, że np. szyld dobrze wymalo-
wany jest rzeczą pożyteczną, ale czy
każdy szyld jest dziełem sztuki?

Prawie też niepodobna w ostat-
niej książce Jalu Kurka doszukać
się artyzmu. Kto się chce dowie-
dzieć, jak to było z tą powodzią,
mcże, owszem, tę Wodę wyżej prze-.
czytać z pożytkiem, gdyż aiutor. z
drobiazgową ścisłością maluje włas-
ne (niewątpliwie!) przejścia gdzieś
przy ujściw Dunajca do Wisły w
ostatnich dniach lipca 1934. Ale po-
zatem jeno zrzadka ożywia swe te-
lacje pewną dozą liryki i satyry, łą-
cząc je z tokiem reportażowym me-
chanicznie i tylko bardzo nieznacz-
nie, jak zabłąkany uśmiech w'szarym
toku dnia, sprawia tem ulgę czytel-
nikowi. Ki G

"Nie brak zato w książce błędów
językowych. "Więc n. p. obuk po-
prawnej formy: „w wojsku” naliczy-
liśmy aż: 7 razy błędne: „we wojsku
(str. 10, 14, 133, 220, 264, 279 i 280).
Po ku niema czasownika „war-
tač“ (str..15). Roczek, . Kobylec —
nie odmieniają się: Roczeka, Koby-
leca (str. 87, 114, 159, 176, 188, 210),
lecz Roczka, Kobylca. (Czy „Kurek
będzie w dopełniaczu „Kureka''?).
Co to za zwroty: „zapóźniły Miszy''?
(str. 37); „delożowano domy, miesz-

dziny i znajomych wywołało wielką
radość. (h)

7-4

Napašč i pobicie
“Na robotnika cegielni Milejkow-
„sikiego w Porubanku, Wliikllora Sza-
wrejkę, ma. drodze między. Wilnem a
Porubankiem napadło 2 osobników,
któtzy go dotkliwie poranili nożami
"w okolicę szyi i serca. Szarejkę skie-
rowano do szpitala św. Jakóba. (h)

kańców"'? (str. 60 i 63); „daj koc, to
ci zrolujemy“'? (str. 337); „do Tar-
nowa dojechałby*'? (str. 30,. To ma
yć żwrot bezosobowy!).
Wniosek: trzeba zerwać z tą

plagą reportażów, które zaczynają
zalewać nasz rynek księgarski i nie
ulegać zwodnej łatwości pióra. Ma-
nierę reportażową wzięto od Rosjan
współczesnych, tórzy zapisują w
ten sposób setki kilometrów bibuły.
Pewien pisarz sowiecki spłodził w
ten sposób w ciągu dziesięciu lat.aż
200 tomów »— lecz czy można zwać
to twórczością? Twórczość toć albo
to, co romaniiyzm zwał natchnieniem
ałboteż usilna, wytrwała praca cy-
zelatoiska ma wzór Flauberta czy
też Elemira Bcurges'a (nie mieszać
z Bourget'eml), albo u nas Berenta.
A. po tomach Wody  reportażowej
(nomen omen!) jeden gram rzetelnej
twórczości — bo skarb nielada!

Skarbem takim. jest mała ksią-
żeczka Poli Gojawiczyńskiej
p. t. Rozmowy z milczeniem, Jest to
liryszne intermezzo pomiędzy więk-
szemi całościami epickiemi. Autorka
osnuwa coraz szczelniej -pajęczyną
wspomnień swą ściślejszą ojczyznę:-
przedmieście Warszawy, Nowolipki,
rdaje mnóstwo spostrzeżeń.z życia
wielkiego miasta, oglądanego przez
pryzmat silnej uczuciowości. Prze-
wija się tedy przez  szpalty książki
całe mnóstwo ludzi, poczynając
dzieci, poprzez robotników, rogów-
ki, pastuchów, aż dc polityków ka-
wiarnianych, „pożeraczy gazet, przez

- Kronika
| JAKA DZiś BĘDZIE POGODA?

Przeważnie pochmurno z. drobnemi

opadami.

Ciepło, temperatura kilka stopni po:
wyżej zera.

Umiarkowane wiatry południowe. W

górach halny.

Z MIASTA.
— Ubezpieczalnia Społeczna w

Wilnie, Ubezpieczalnia Społeczna w
Wilnie przypomina pracodawcom, że
z dniem 15 lutego 1936 roku upływa
ustawowy termin opłacenia składek
ubezpieczeniowych, należnych do
dnia 31. XII. 1935 roku.
Nieopłacenie w tym terminie skła-

dek pozbawi płatników prawa do
ulg, przewidzianych w rozporządze-
niu Ministra Opieki Społecznej z dn.
12. VII. 35 r. (Dz. U. R.P. Nr..54,
poz. 353).

SPRAWY MIEJSKIE.
— Lustracja gospodarki miejskiej.

Bawiąca w Wilnie specjalna Komisja
Głównego Związku Rewizyjnego sa-
merządów przeprowadziła szczegó-
łową rewizję gospodarki wydziału
finansowego. Obecnie komisja bada
agendy wydziału rzeźni i rynków.
Prace komisji potrwają do koń-
ca b. m. (h)
— Narąda w obronie uboju ry-

tualnego. W' związku z akcją prze-
ciwko 'ubcjowi rytualnemu, odbyła
się wielka narada w lokalu gminy
żydowskiej, W naradzie debatowano
nad sposobami kontrakcji. (h)

POCZTA I TELEGRAF.
— Automat telefoniczny na dwor-

cu w N. Wilejce. Z automatu tele-
fonicznego na dworcu kolejowym w
Nowej Wilejce z dniem 12 bm. mogą
być prowadzone także rozmowy
międzymiastowe z Wilnem za opłatą
20 groszy za każde 3 minuty roz-
mowy.

SPRAWY ROLNE.
— Posiedzenie Nadzwyczajnej

Komisji Rozjemczej. Wobec tego, iż
posiedzenie komisji polubownej w
celu zawarcia nowej umowy zbioro-
wej, regulującej warunki pracy i pła-
cy pomiędzy Związkiem Ziemian i
związkami robotników rolnych na
rok 1936—37 dla województw wi-
leńskiego i nowogródzkiego nie dało
wyników, Ministerstwo Opieki Spo-
łecznej wyznaczyło na 3 lutego r. b.
pa Nadzwyczajnej Komisji

ozjemiczej. Uchwały Nadzwyczajnej
Komisji będą obowiązywały Związek
Ziemian i związki robotników: rol-
nych.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Zebranie „Koła Pań* przy

Tow. „Mens“. 'We środę 22] r. b.
o godz. 19-ej w lolkalu Ośrodka Zdro
wia ul. Wielka 46 odbędzie się ze-
branie „Koła Pań* przy Wil. T-wie
„Mens'” dla walki z alkoholizmem i
narkomanjami.

| ODCZYTY.
|  — Na Środzie Literackiej dnia 22
„stycznia p. Aniela Krukowsjka opo-
wie o swoich wrażeniach z kilku-
miesięcznego pobytu w Rosji So-
wieckiej w odczycie p. t. „Kultura i
obyczajowość Z,ŚJRiR.*.

Odczyt o poezji irancuskiej.
, W: środę, 22 stycznia b. r., o godzi-
jie 19-ej w Auli Kolumnowej Uni-
wersytetu p. Georges Rousseau wy-

nie požartych“. Żyją u Gojawiczyń-
skiej całe ulice, fabryki, szkoła, 2
wa i kwiaty, Oto np. taki obrazek:

„Kroki dźwięczą zupełnie wyraź-
nie w pusitejiwąskiej uliczce, w głę-
bi. Poraz pierwszy słyszałam dźwięk
kroku; a więc to tak śpiesznie czło-
wiek chodzi po nocy?...

Auto zatrzymuje się ze zgrzytem
i piskiem, potemi zapada cisza...

Potem ciężkie, kłapiące, zmordo-
wanę kroki i donośny głos... Potem
ktoś przeszedł, wzdychając ciężko...
Potem już spokój...” (str. 120—122).

Noc w Warszawie!
A oto nóc inna:

„Każde miejsce inakszą ma nocy
symfonię! Tu —— zaczyna się
ona huczną wesołością... Następnie
tony te milkną — ptaków nocnych
słychać poświst, szczekanie psa nad
brzegiem kanału, — plusk w wodzie,
wykrzyk daleki jakiejś wątpliwej gł
natury... Uciszenie głębokie. — Po-
tem szelest drobny niewieściego trze
wika, lub flet, który zaczął, lecz nie
dokonał pieśni — potem spadek jed-
nego listka na bruk — Potem, wiel-
ka nocna cisza..."

To Norwid!
Oto jak  prawdziwa

powtarza, lecz powtarza twórczo, bo
Gojawiczyńska (sama mi o tem mó-
wiła) nigdy 'dotąd'się z Norwidem

od nie zetknęła.
Jednak jeszcze więcej niż o mie-

ście, Rozmowy z milczeniem mówią
nam o samej autorce: Mamy więc tu

sztuka się“

wileńska
śłosi odczyt о poezji francuskiej
p.t.: „Audition commentće de poćsie
irancaise moderne'. Wstęp wolny.

RÓŻNE.
— Podziękowanie. Wszystkim

czcigodnym  Ofiarodawcom, którzy
w związku z  ubiegłemi świętami
Bożego Narodzenia złożyli za po-
średnictwem Sz. Redakcji ,,Dzienni-
ka Wileńskiego" ofiary na rzecz
biednych rodzin, znajdujących się
pod opieką Vll-ej konferencji mę-
skiej św. Wincentego a Paulo przy
parafji Najśw. Serca Pana Jezusa w
Wilnie, w imieniu konferencji oraz
obdarzonych rodzin serdeczne „Bóg
zapłać” składa prezes Vll-ej konie-
rencji,
— Podziękowanie. Zarząd Od-

działu Wileńskiego Ligi Morskiej i
Kolonjalnej składa serdeczne podzię-
kowanie Paniom Gospodyniom „Balu
Morskiego” i wszystkim tym, którzy
przyjęli udział w urządzeniu powyż-
szego. balu i temsamem przyczynili
się do powodzenia tej imprezy. Za-
rząd.

Eksplozja w sklepie
: -. zabawek

W dniu wczorajszym w sklepie
zabawek Kluczkina i Tejtenbauma
przy ul. W. Stefańskiej 2 nastąpiła
eksplozja transportu korków do pi-
stoletów. dziecinnych. Od wybuchu
wyleciały wszystkie szyby w sklepie
firmy. W sklepie początkowo są-
dzono, że ktoś podrzucił petardę.
Straty, jakie poniosla firma, wynoszą
600 zł Transport korków został
sprowadzony wczoraj rano z War-
szowy. Powody wybuchu bada ko-
miisja. (h)

Niezwykły wybryk
natury

U włościanina Mieleszkiw m. Je-
ziorach, pow. grodzieńskiego, świnia
„przyprowadzila na świat pięcioro
prosiąt z psiemi głowami i niezwy-
kłemi ogonami; bo wyrastającemi z
połowy grzbietu. Za radą zabobon-
nych sąsiadów, Mieleszko, przera-

* żony "temi zjawiskiem, zakopał po-
„tworki żywcem do ziemi. (e).

ia

2 Litwy.
„LITEWSKI NARODOWY КОМ!-

TET DZIAŁANIA",

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:
W, ostatnich czasach do różnych
osób w Litwie .napływać zaczęły
pisma, zawierające ulotkę z treścią
słynnego paktu memorjału b. prezy-
dentów. i premjerów — nieogłoszo-
nego dotychczas w prasie litewskiej.
Listy te podpisywane są przez „Li-
tewski Narodowy Komitet Działa-
nia”, którego skład i adres nie są
podobno władzom litewskim znane.
Koła rządowe twierdzą, że pod na-
zwą lą kryją się amerykańscy Li-
twini komuniści, zgrupowani koło
czasopism „Vilnis“ i „Laisve“.

i

zwierzenia najbardziej poufne, poda-
ne nadzwyczaj dyskretnie, w ksztal-
cie symibolów, odkrywających roz»
ległe perspektywy. Z przytłumio-
nym uśmiechem, prześwietlającym
ją nawskroś, mówi Gojawiczyńska o
swym życiowym triumfie, co okupił
wszystkie bóle i zawody, — o po-
ciesze tworzenia, którą ją obdarzył
dobry Bóg. Wspomina o swych naj-
droższych, co są przy miej i © tych,
co ją opuścili. Mówi o swej lekturze,
o umiejscowieniu tęsknoty, o lęku i
o. smutku. Wikracza też w świat głę-
bszych filozoficznych uogólnień i
dociera do głębin, które wymagają
patosu i wielkości, acz „dopełnienie
— boli* (termin Norwida); za Sło-
wackimi wreszcie dokonywa dziwne-
go wymalazku „cierpiącego życia”.

owem, przesyca treścią duchową
każdy szczegół żywota i przesącza
do „duszy czytelnika widzenie świata

ębsze, pełniejsze, . przepojone
współczuciem i żę

Książki Gojawiczyńskiej i Kurka
różnią się odsiebie tak, jak dusza
różna jest od ciała. Niema też wąt-
pliwości, która 'więcej warta.

Ale, o melancholjo rzeczy ludz-
kich! niema też wątpliwości; że Wo-
da wyżej Kurka znajdzie więcej czy-
telników niż Rozmowy z milczeniem
Gojawiczyńskiej, boć to, jak mówi
Miriam, wartość i powodzenie pozo-
tają dziś względem siebie w stosun-
ku odwrotnie proporcjonalnym, Pó-
kiż?...
via Stanisław Cywiński,



 

MISTYFIKACJA
Nawiązując do artykułu p. t. „Li-

nja podziału”, stawia p. i. m. w „Gaze-
cie Polskiej pytanie: „W czyjem imie-
niu?" I odpowiada, że ów pierwszy

artykuł był napisany w imieniu pił-

sudczyków. Tak rozumieliśmy od
początku, tak zresztą, jak sądzimy,

zrozumiano to powszechnie, boć w

żargonie politycznym  piłsudczyków
nazywa się właśnie „pułkownikami”.

Przedstawiwszy się i wylegitymo-

wawszy, wykłada autor „ideologję“

swej grupy.
„Uznajemy — powiada — dwie pro-

ste prawdy:

Po pierwsze, że w rozstrzyganiu spraw
publicznych kryterjum, jakiem rządzić
się należy, jest interes całości i
tylko interes całości, nigdy zaś części
narodu;

powtóre: iż w rozstrzyganiu wszelkich
zagadnień należy zawsze patrzeć wprost
w oczy rzeczywistości; że nie wolno ni-

gdy, pod żadnym pozorem ani samemu
pocieszać się fikcjami, ani łudzić niemi
ogółu”.

Rozwijając powyższe tezy, daje au-
tor wykład zasad nacjonalizmu, Wy-

wody jego może podpisać każdy
szczery i konsekwentny nacjonalista.
Jeśli należy je opatrzyć jakąś uwagą,
to tą, że rzeczy te już dawno i wielo-

krotnie były powiedziane w pismach
4 książkach Obozu Narodowego, ści-

ślej mówiąc, w literaturze Demokra-

cji Narodowej. Nie jest to twierdze-

nie gołosłowne. Jeśli chodzi o poję-

cie narodu, to przypominamy wstęp
do „Myśli Nowoczesnego Polaka”,

których pierwsze wydanie ukazało się
w r. 1904. Jeśli chodzi o realizm po-
lityczny, to przypominamy szereg ar-
tykułów J. L. Popławskiego w daw-
nym „Przeglądzie Wszechpolskim”,
pisanych w latach od 1897 do 1905.
Przypominamy także realizm poli-
tyczny, jaki się ujawnił w polityce
stronnictwa  demokratyczno - naro-
dowego w dwóch momentach dziejo-
wych — gdy głoszono zasadę oparcia
przyszłości Polski na powołaniu do
życia politycznego masy ludowej i gdy

w czasie wielkiej wojny położono fun-

damenty pod system polityki polskiej,
mietylko w programach, lecz i w życiu,
stając po stronie mocarstw koalicji

antyniemieckiej.
Stwierdziwszy fakty powyższe,

musimy postawić dwa pytania: 1) Czy
szczegółowe oświadczenia programo-
we piłsudczyków są w logicznym
związku z wyłożonemi przez p. i. m.
„prostemi prawdami“ į 2) Czy polity-
ka tejże grupy w okresie od 1926 do
1935 jest wyrazem tych samych „pro-

stych prawd'?
Na obydwa pytania powyższe na-

leży dać odpowiedź przeczącą.
Uzasadnienie tej odpowiedzi wy-

magałoby długiej i szczegółowej ana-

lizy życia politycznego Polski w okre-
sie obejmującym lat 9, oraz badań pu-

blicystyki obozu rządzącego w tym

samym okresie czasu. Nie ma na to

miejsca w artykule dziennikarskim.

Ograniczymy się tedy do stwierdze-

nia dwóch rzeczy:
1) Konsekwencją zasad nacjonali-

stycznych jest pojmowanie państwa,
jako państwa narodowego,
tymczasem publicyści obozu rządzą-

cego niejednokrotnie stwierdzali, że

państwo polskie jest wspólną wła-
snością wszystkich obywateli zamiesz-
kujących terytorium tegoż państwa.

Co więcej — polityka piłsudczyków
w stosunku do innych narodowości
była i jest zgodna z takiem nie naro-

dowem pojmowaniem isioty państwa.

2) Konsekwencją stanowiska nacjo-

nalistycznego jest odmówienie Żydom

równych praw w państwie polskiem i

dążenie do usunięcia ich poza nawias

życia politycznego w tem państwie.

Tymczasem polityka obozu rządzące-

go odrzucała stale i konsekwentnie

takie stawianie sprawy i opierała się

na stałem współdziałaniu z przedsta-

wicielami żydostwa w Polsce, Doszło

do tego, że niedawno w „Naszym

Przeglądzie” otwarcie wypowiedzia-

ny został pogląd, iż cały sens i zna-

czenie rządów piłsudczyków polega

‚ та tem, że usuwają one możność 7a-

panowania nacjonalistów polskich...  

_PRZEMIANY W KOMUNIKACJI
Ofensywa samochodów na koleje żelazne

Koleje żelazne, ten główny instru-
ment rewolucji przemysłowej, jaka w
ciągu ostatnich stu lat tak gruntow-
nie zmieniła tryb życia w większości
krajów cywilizowanych, są dziś ro-
zmaicie w różnych krajach zorganizo-
wane. W jednych stanowią własność
wielkich towarzystw finansowych,
gdzieindziej zostały upaństwowione,
niezależnie jednak od takiej lub innej
organizacji przechodzą obecnie w

„| przodujących państwach zachodu po-
ważny kryzys, zmuszający do zasadni-
czych przemian, a to wskutek konku-
renta, wobec którego w wielu wypad-
kach są bezsilne, mianowicie wobec
samochodu.

Najdrastyczniej ujawniło się to w
Szwajcarji, gdzie administracja kolei
federalnych otwarcie się przyznała,
że nie może dać sobie rady z konku-
rencją samochodu i zwróciła się o po-
moc w postaci zarządzeń prawnych,
któreby tę konkurencję skrępowały 1
zmniejszyły. Odbył się, jak w swo'm
czasie pisaliśmy, plebiscyt w tej
sprawie, lecz głosowanie ludowe о-
świadczyło się za pozostawieniem
swobody rozwojowi komunikacji sa-
mochodowej, a koleje niech sobie ra-
dzą. jak mogą.

Takie rozstrzygnięcie odpowiada
istotnie najlepiej warunkom natural-
nym Szwajcarji, gdzie stosunkowo ma-
łe odległości, wielki ruch turystyczny
i przewaga transportu drobnego nad
ładunkami masowemi stanowią dla sa-
mochodu idealne pole popisu; wpraw-
dzie deficyt kolei żelaznych spada
swym ciężarem na wspólną kieszeń,
ale to znosi się łatwiej, niż ograuicze-
nie przedsiębiorczości prywatnej i
skrępowania koncesyjne, jakie propo-
nowały zagrożone drogi żelazne,

Ta sama sprawa powstała w Anglji.
lecz tam koleje są przedsiębiorstwa-
mi prywatnemi, załatwiono więc kon-
flikt drogą ugody między potężnemi
grupami kapitalistycznemi, z których
jedne posiadają koleje, a inne organi
zują komunikację samochodową. Roz-
graniczono, lub rozgranicza się sfery
działania tak, żeby obie strony wyszły
dobrze, a jest to tem łatwiejsze, że w
niejednym wypadku obie strony mają
wspólną kieszeń, gdyż pod rozmaite-
mi nazwami należą do tych samych lu-
dzi. Niepowołaną konkurencję ze
strony ousiderów rozbraja się tam nie  

przywilejami prawnemi, bo o te trud:
niej, lecz sposobem zdawna wypróbo
wanym, mianowicie potęgą kapitału:
konkurentowi obrzydza się życie tak
długo, aż skapituluje.

W Niemczech rozwój ruchu samo-
chodowego był dotychczas słabszy niż
gdzieindziej, ale i tam koleje odczu-
ły niebezpieczeństwo, a państwo, ich
właściciel zarezerwowało sobie praw”
nie lwią część terenu, na jakim zarob-
kowa komunikacja samochodowa może
się rozwijać.

Niezmiernie interesująca praca or-
ganizacyjna odbywa się obecnie we
Francji. Koleje stanowią tam w więk-
szości wypatlków własność prywat-

nych towarzystw, ale ci prywatni wła-

ściciele mają gwarancje państwa, tak

że ich niedobory muszą być pokrywa-
ne przez skarb, a to wraz z deficyta-
mi kolei państwowych, pochłonęło w
ostatnich latach sporo miljardów. Wo-
bec tego w ogólnym planie sanacji fi-
nansów państwa musiał się znaleść

również sposób na uzdrowienie gospo”

darki kolejowej. Ogólne zarysy tego

planu przewidują ni mniej ni więcej,
tylko skasowanie około jednej trzeciej
całej długości linji kolejowej, t. j. 0-
koło 14.000 kilometrów (nie wiele
mniej, niż wynosi długość całej sieci
kolejowej w Polsce). W każdym de-
partamencie pracuje specjalna komi-
sja, złożona z przedstawicieli wszyst-

kich zainteresowanych warstw !udno-

Ści i na jej wniosek rzad dopiero ma

dokonać podziału stref działalności
drogi żelaznej i autokaru,
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Wzamian za skasowanie tych 14.000 |
kilometrów linji, których rejon ma być
pozostawiony całkowicie  samocho-
dom koleje żądają zniesienia linij sa-
mochodowych tam, gdzie one same
pracują z korzyścią i zaspakajają po”

trzeby ludności; w zasadzie koleje re-

zerwują sobie transport na wielkie dy- |
stanse i przewóz masowy, pozostawia-
jąc ruch lokalny i drobny samochodo-
wi, na linjach skasowanych ma być
puszczany tylko jeden pociąg dzien-
nie w każdym kierunku z ładunkami
całowagonowemi.

Niezależnie od tego rozgraniczenia,
które dopiero jest w toku urzeczywist-
niania i napotyka na wielkie trudno-
ści, gdyż samochódspracujący docho-
dowo czuje swą przewagę nas! deficy-

tową koleją i opiera się ograniczaniu
terenu, na którym mógłby się dalej
rozwijać (a trzeba dodać, że rozkład
jazdy linij samochodowych we Fran
cji stanowi grubą księgę, nie wiele u-
stępującą rozkładowi kolei), drogi
żelazne nie ustają w usiłowaniach za-

spokojenia demona szybkości, jaki o-

panował dziś ludzi i wprowadzają co-
raz więcej samochodowych  „torped”
nawet na tych linjach gdzie chodzą
najszybsze pociągi pośpieszne i różni-
ca w czasie jest minimalna, Są ludzie
jednak, którzy wolą spędzić parę go-
dzin w tłoku i niewygodzie nie na to,
żeby zyskać pół godziny, bo na tem
prawie nikomu nie zależy, lecz żeby
jechać z szybkością 140 kilometrów na
godzinę.

Tak tedy oto w rozmaitych kra-
jach 1óżnemi drogami, odpowiednio do
warunków i większego lub mniejszego
znaczenia i wpływu zainwestowanych
kapitałów odbywa się przystosowanie
środków Komunikacji do nowych mo-
żliwości technicznych. Ale wszędzie
samochód jest stroną nacierającą, do:
tychczasowa kolej żelazna jest pra-
wie na wszystkich odcinkach swei dzia
łalności w defensywie. Innemi słowy,
przed drobnym przedsiębiorcą staje 0-
tworem pole działalności, dostępne do-
tychczas tylko wielkiemu kapitałowi.
Energja elektryczna, dająca się ko-
rzystnie przenosić i dzielić na drobne
ułamki, stwarza pomyślne warunki dla
rozdrobnienia procesów  produkcyj-
nych, samochód daje takież warunki
dla rozwoju drobnego transportu.
Epoka wielkich koncentracyj gospo-

darczych mija, żubry giną, jak się nie-
dawno wyraził jeden z przedstawicieli
wielkiego przemysłu u nas. A co cie-
kawsze, giną nietylko technicznie, t.
zn. dlatego, że nowsze osiąśnięcia
techn'ki pozbawiają je przywilejów,
jakiemi się dotychczas cieszyły, lecz
tracą również i w opinii, i to nawet w
Ameryce, kraju największej t, zw. ra-
cjonalizacji. Niedawno przeprowa
dzono tam ankietę (o której przy spo-
sobności napiszemy) i w niej zaledwie
bandzo drobna część uczestników, ki!-
ka procent, opowiedziało się za kon-
centracją produkcji w wielkich zakła-
dach, ogromna większość uważa: za
korzystniejszy drobny i średni war-
sztat.

ZYGMUNT RACZKOWSKI
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zestać na pozerechiNie popr
Komunikat Katolickiej Agenci

Prasowej, zwracający uwagę na pia-
nowe przenikanie komunistów do or-
ganizacyj katolickich i podszywanie
się przez nich pod katolickie hasła,
jest jaskrawym snopem światła, rzu-
conym na metody działania wrogów
Kościoła katolickiego, będących ró-
wnocześnie wrogami narodów euro-
pejskich i europejskiej, z Rzymu po-
czętej cywilizacji.
Komunikat K.A.P. dotyczył komu-

nistów, Ale nie jedni tylko komuniści
walczą z Kościołem i z tem wszyst-
kiem, co się składa na ideę narodo-
wą. Nie oni jedni również stanowią
organizację, której metodą działania
jest konspiracja i podstęp, Obok ko-
munizmu istnieje jeszcze masoneria:
organizacja, od komunizmu starsza,
doświadczona, w działaniu wytraw-
na, a w ideologii będąca w niemałej
mierze źródłem,zktórego rodzący się
marksizm, socjalizm, komunizm czer-
pał natchnienie.

Szukać rzeczywistości

Można przyjąć z góry za pewnik,

że jeśli młodszy, a więc bojowszy i

bardziej bezkompromisowy komunizm |

nie miał skrupułów w posługiwaniu |

się aparatem organizacyjnym o djame-

tralnie przeciwstawnej mu ideologii,

oraz jeśli przenikanie do tego aparatu

mu się udawało, to temsardziej nie

ma w tym względzie skrupułów, oraz

tem łatwiej może się z podobną akcją

maskować, oraz tem skuteczniej przy

jej pomocy działać — masonerja.

Można z góry być pewnym, że jeśli

zdołały do organizacyj katolickich

przeniknąć jaczejki komunistyczne —

to tem łatwiej mogły tam przeniknąć

jaczeiki masońskie.
Komunikat K.A.P, wyjaśnia nam w

zupełności takie niepojęte napozór

zjawiska, jak znalezienie się w szere-

gach komunizmu jednostek w rodzaju

słynnego dziś Dembińskiego w Wil-

nie, do niedawna czołowego działacza

katolickiej organizacji młodzieży aka-

demickiej „Odrodzenie”,

1 II LITS OT TTTALIEN

dalej. Dwa powyżej przytoczone wy-

starczą. Wynika z nich, że ani de-

klaracja programowa, ani polityka 0-

bozu rządzącego nie są, jeśli wziąć

sprawy najważniejsze, konsekwencją

logiczną z „prostych prawd' tak wy-|

mownie, a nawet pięknie wyłożonych

w omawianym tu artykule,

A jeśli tak, to wypada stwierdzić,

że między dwoma częściami artykułu

p. i. m., to znaczy między wykładam

„prostych prawd” nacjonalizmu, a

wnioskami  praktycznemi z * tych

„prawd“ niemasz związku logicznežo.

Możnaby się ograniczyć do stwierdze-

mia tego faktu i przenieść dyskusję z

płaszczyzny stwierdzeń  niespornych

(prymat interesu całości, nad intere-

sami części i realizm polityczny) na

płaszczyznę zaćadn'eń spornych (ae-

IMożnaby przykłady i dowody snuć i klaracje. programowe i polityka pił-
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sudczyków). Skoro jednak autor ar-

tykułu wytacza szczerym i otwarcie

swoje zasady głoszącym od lat dzie-

siątków nacjonalistom polskim, za-

rzut, że są „mistyfikatorami” idei na-

rodowej, to — trzymając się jego me-

tody polemicznej — można z o wiele

większą słusznością powiedzieć, że

mistyfikacją jesi szukanie legi-

tymacji swej polityki w przesłankach

nacjonalistycznych, gdy ta polityka

w swych kardynalnych przejawach za-

sadom tym przeczy.

Nie zamierzamy odmawiać piłsud-
czykom ani sentymentu narodowego,

ani gotowości do ofiar na rzecz Polski,

nie możemy się natomiast zgodzić na

to, że ich polityka jest konsekwencją

logiczna z założeń myśli narodowe,

czy, jeśli klo wołi, nacjonalistyczn=).

|

 

Ale wyjaśnia nam on, pośrednio,
również i inne zjawiska, kióre ne-
świadomym rzeczy nieraz nie mieściły
się w głowie. Skąd się to bierze. że
niektóre grupy polityczne, niektóre
dzienniki i t. p., głośno manifesiuiące
swoją katolickość, zajmują w polityce
takie stanowisko, jakby szły ręka w
rękę z masonerją? Skąd się bior
katolicy w organizowanej dziś krucja-
cie przeciw faszystowskim Włochom,
krucjacie, której celem jest obalenie
faszyzmu, a więc upodobnienie

Włoch do rewolucyjnej Hiszpanii, ze-
pchnięcie w przepaść wielkiego, ka-
tolickieśo narodu i straszliwe zagro-
żenie Stolicy Apostolskiej? Skąd się
bierze u niektórych ludzi w Polsce, o-
stentacyjnie deklarujących się, jako
katolicy, zaciekła, zawzięta nienaw ść
do Obozu Narodowego, który prze: *ż
w swej masie składa się z katolików,
który w żadnym szczególe swej dzia-
łalności nie jest z Kościołem w kon-
flikcie i który swoim wpływem wy-
chowawczym na masy walnie się przy-
czynia do ugruntowania katolicyzmu
w Polsce?

  

Możemy już teraz otwarcie wysu-
neć przypuszczenie: wielu z tych lu-
dzi podszywa się tylko pod kaioli-
cyzm, ci ludzie są często krypto-ma-
sonami (tak, jak niektórzy członko-
wie owych chrześci'ańskich związków
robotniczych są krypto - komunista-
mi) i nakładają na swe oblicza maskę
katolicyzmu na to, aby głoszone przez
siebie podstępne hasła skuteczniej
móc ogółowi narzucać.

Ujawnione przez K. A. P. fakty
przekonają niewątpliwie katolicką o-
pinję publiczną, że musi docierać do
rzeczywistości. A w szczególności że
nie może ona uznawać za autorytety i

wyrocznie w dziedzinie polityki, z а-
ką katolicy powinni współdziałać, lu-
dzi, których Kościół do reprezento-
wani. Jego stanowiska nie upoważ-
niał i którzy sobie prawo apodyktycz-
nofo przemawiania w imieniu opinii
katolickiej uzurpują sami.

 

| narodu.

 

PRZEGLĄD PRASY
PAŃSTWOWY PROGRAM
P, MATUSZEWSKIEGO

Omawiamy gdzieindziej wywody pe
Matuszewskiego, w których publicy-

sta „Gaz. Polskiej" próbuje podcią-

śnąć program działania obozu sana-

cyjnego (właściwie: „piłsudczyków,

ale przecież piłsudczycy kierują całą

sanacją) pod nacjonalizm. W artykule

tym *najdujemy taki ustęp:
„Realizm wymaga, aby interes całości

został zmaterjalizowany w kształcie na-

.macalnym i wymiernym, I dlatego mówi-

my: wedle stosunku wobec państwa, we-

dle wpływu na dobro lub szkodę pań-
stwa, mierzyć i osądzać trzeba każde

działanie publiczne. Za co misłycy, a ści-

ślej mistyłikatorzy „idei narodowej” ob-
rzucają nas obelgami, jako odstępców od

„interesu narodowego”, jakgdyby interes
aństwa polskiego mógł być sprzeczny z

interesem narodu”.

Interes państwa, pojmowanego jako

państwo narodowe, nie będzie oczy”

wiście stał w sprzeczności z interesem

Ale „paūstwowy“ program

p. Matuszewskiego i jego towarzyszy

sanacyjnych jest z tym interesem

sprzeczny. Chyba co do tego. niema

dziś w narodzie polskim żadnych wąt-

pliwości. Wyrazem zrozumienia tej

sprzeczności sanacy,nych koncepcyj i

praktyk politycznych sanacji z intere-

sem narodu jest właśnie wzbierający
potężnie ruch narodowy.

Wiadomo aż nadto dobrze z do-

świadczenia, że gdy się mówi „pań-

stwowość, to chodzi o utrzymanie się

przy władzy pewneśgo obozu, I trze-

ba mieć przytem dużo tupetu, by za”

rzucać Stronnictwu Narodowemu dą-

żenia do przywileju i do „wygody
swoich adherentów',

WYWIAD O PRZYJĘCIU
GEN. RYDZA - ŚMIGŁEGO

W POZNANIU

„Polska Zbrojna” zamieszcza wy*
wiad z pierwszym oficerem do zleceń
Gen. Inspektora Sił Zbrojnych, płk.
Glabiszem, w sprawie przyjęcia, jakie
Poznań urządził gen. Rydzowi - Śmi-
głemu w rocznicę powstania wielko-
polskiego, Czytamy tam m. in.:
| nOgólne podłoże dała, jak mi się zda-
je, rosnąca tęsknota za nowym Wodzem,
Na masy polskie, bez względu na taxie,
czy inne ich nastawienie, śmierć Ko-
mendanta rzuciła i rzucić musiała trwo-
gę. Gdy odszedł Wódz, który od lat był
sercem, mózgiem” i" ramieniem Polski,
który od lat dzierżył ster jej losów i Wy-
kuwał jej zbroję i przyszłość, zapanował
w szerok.chmasach lęk i defetyzm“.

Wystarczyłoby stwierdzić, że Wie!-
kopolska, jak i cała Polska, ma sea-
tyment do armji i jeśli ten sestyment
nie będzie wyzyskiwany dla żadnych
celów ubocznych, to będzie mogła go
zawsze swobodnie okazywać, Ale Эу
tak było, nie trzeba mu przypisywać
innego znaczenia, niż to, które po"

siada.
„Płk. Glabisz oficer do zleceń Gen.

AB mówił dalej:
„Reszty dokonała sama sylwetka Wo-

dza, żołnierska, skromna i rześka oraz
urok jego uśmiechu, przedewszystriem
zaś jego przemówienie, mocne, chwyta-
jące za serca, podnoszące czoła słucha-
CNAzaciskające ich pięści",

iestety, nie dowiemy się, iak przy-
jął gen. Rydz-Śmigły te uprzejmości
ze strony swego pierwszego olicera
do zleceń...

MIN. BECK A MNIEJSZOŚĆ
POLSKA W NIEMCZECH

 

  Mową m'n. Becka zajmuje się „Sło-
wo Pomorskie”, które za „najciem-
niejszy i najfatalniejszy” uważa ustęp
o stosunku do Niemiec.
: „Opinja narodowa nie chce wiedz'eć,
jakiemi metodami i środkami posługuje
się min. Beck w negocjacjach z Nie:nsa-

mi, ale musimy wiedz'eć, GADA Niem-
cy w Polsce traktowani są z da eko po-
sumięią rezerwą ze strony p: ), а Ро-
lacy w Niemczech są przeš wani, $er-
manzowani i traktowani, jako miuej-
szość, wydana na wynarodowienie',

Dziennik toruński cytuje list „Ga-
zety Olsztyńskiej”, w której młodzi
Polacy na Mazurach opowiadają:

„Jesteśmy teraz już w wieku poza-
szkolnym, i musimy chodzić do tutejszej
JC sschule. Uczeszczanie do tej
szkoły dokształcającej jest przymusowe,
Ale spotykają nas w tei szkole różne
przykrości. Tak np, zakazują nam nau-
czyciele rozmawiać po polsku Wspoi-

uczniowie wyzywają nas od Polaków i

mówią: „Tu jest niemiecka szkola, macie
mówić po niemiecku Sami mówią po
p Dalej wołają: Wov się tu nie na-
eżycie! Do Polski! Do Warszawy z wa-
mi, w Warszawie mająwszy i t. d. Gdy
wracamy do domu, biją nas i przezy-
wają takiem położeniu jest nam
niemożliwe chodzić do tej szkoty“.
Tak wygląda sytuacja polskości w

Niemczech, o której p. min. Beck nie

miał nic do powiedzenia, podczas gdy
interesował się tak wiele losem mniei-

szości polskiej w Czechosłowacji,
Czekamy w każdym razie na iego in-
terwencję, choćby „w formie spokoi-
nej i rzeczowej, pozbawionej wszel-
kie nieżyczliwości” (słowa ministra),
w Berlinie,
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„ pół miljona złotych.

Samorząd jako przedsiebiorca—
Sfery gospodarcze opracowały pro-

jekt ustawy o przedsiębiorstwach
państwowych. Ma ica być około
2.000-Ogół soołeczeństwa olbrzymią
ich: większość uważ* za prawdziwą
plasą społeczną i gospodarczą.

Mniej mówi się i pisze. o przedsię”
biorstwach samorządowych. A szko-
da. Bo jest ich więcej, jak. państwo-
wych. Już przed 10 laty statystyka
urzędowa wykazywała ich 2,510, od
tegą czasu powstało ich jeszcze za”
pewne.kilkaset, I do nich również od-
noszą się wszystkie zarzuty, jakie o”
sół obywateli stosuje wobec przed-
siębiorstw pańsstwowych.

Niech 0 samorządzie jako przed*
sięiorcy pa przykłady jaskra”
we z Krakowa.
Prezydentem m. Krakowa tuż

przed wojną był prof. dr. Juljusz Leo,
człowiek pełen temperamentu i roz-
michu, Miał wpływ; był w Wiedniu
prezesem Koła polskiego, w lwow”
skim Sejmie prezesem klubu demo-
krątyczneśo. Pożyczał więc dla mia-
stazelbrzymie sumy i inwestował je
Wśród innych pomysłów realizował
on.dwie spółki miast Krakowa, Lwo-
wa i Tarnowa orazparu banków dla
wykupienia: a) kopalń węgla w Ja-
wofznie-z rąk obcych, b) kamieniolo-
mów. Udział Krakowa w kopalniach
Jaworzna wyniósł 12,5 milj. koron
(około 20 mili. zł.). Kraków pożyczył
całą tę sumę w lwowskim Banku Kra-
jowym na 4 proc. Same odsetki od
pożyczki wynosiły 500.000 koron.
Wojna i późniejsze przewroty spra*:
wiły,iż owe 12,5 mil. koron prze-
wałutowanona 236,650 złotych.Gdy-
by nie to, miałoby miasto niebyle ja”
kie. kłopoty. Na dłuśach Lea Kraków
zrobił doskonały interes, Za 80 milj.
kozon zaplaci zaledwie parę miljo-
nów. zł. Powinien więc mieć majątek.
Zdawałoby się, iż Kraków w czep-

ku,się urodził, bo dostał prawie za
darmo duży majątek. Rzeczywistość
jednak nie wycląda tak różowo. Oto
część . majatku, wartości ponad 20
mili. zł, włożona w Jaworzno osza:
cowana jest przez miasto na 25 proc.
dawnej jeśo wartości. W latach „do
brej konjunktury dywidenda od akcji
dawała coś nie coś miastu, a prezy”
dentowi miasta i paru radnym, dele-
gowanym do Rady Nadzorczej wcale
niezłe tantjemy i marki prezencvine. '
trzymało: wiec miasto z Jaworzna:

w r. 1925 — 520.000: zł., w r. 1927/8:
—.245,000 zł. w r. 1928/29 — 367,500:
zł., w r. 1929/30 — 490,000 zł. w.r.
1930/31:— 490,000 zł., w r. 1931/32—,
w. r. 1932-33 — 494,000 zł., wr. 1933-
34 —, wr. 1934-35 —, Od roku 1934
Jawortzńo jest delicytowe. Straty z.
r. 1934 pokryto sprzedażą parceli.
Straty pierwszeso półrocza 1935 r.
obłiczbno na 760,000 zł. Obecnie od-

kryło w Jaworznie poważne nadužy-
cia. Mówią g. zmianie prezesa Dyrek-
cji,Brzozowskieśo na generała Mon"
da. Obniżka cen węgla o 10 proc. po-
źargza jeszcze sytuację tego przed”
siębiorstwa,
Z cyfr powyższych wynika, že na-

wet'w najlepszych latach otrzymywa”
ło miasto z majątku 20 milj, zł., ulo-
kowaneśo w Jaworznie, niespełna

Od lat trzech
nie otrzymuje nic. Tylko prezydent
i członkowie Rady Nadzorczej mają
swoje tantiemy. Przedsiębiorstwo
brnie. w deficyty. Rok 1936 będzie
jeszcze gorszym, niż r. 1935,
„Kamieniołomy miast małopol-

skich'( już od 5 lat nie dały ani grosza
dochodu.
Przed laty dziesięciu komisaryczny

prezydent m. Witold Ostrowski za-
kupił od socjalistycznego „Proletarja-
tu“, „ratując go od bankructwa nie-
dokończoną „piekarnięmechaniczną.
Сепа-Кирпа i dokończenie budowy
kosztowało około 1 mili. zł. poży-
czonych w Banku Gosp. Kraj. na 11
proc. W ciątucałego szeregu lat pie-
karnia dała 185 tys, zł. delicytu, Docho  

(Od własnego korespondentó)- — —-—-—

dui oprocentowaniapożyczkinie da" ;-
ła nawet w najlepszych latach.

Miasto posiada t zw;. Miejskie Za-
kłady Ceramiczne SĄto wapienniki,
cegielnia, betoniatnia, kamieniołomy,
Dawały one niewielkie dóchody, gdy
miasto samo budowało dużo:Obecnie
od 4 lat nie dają nic.
Na Kasie targowejponiosło miasto

straty, nie obliczone'jesżcze ostatecz-
nie. Obliėzają fe na półtora do dwu
miljonów.

Podobnie wyślądają i line mniejsze
przedsiębiorstwa miejskie,.. jak tubry-
ka mydła, lodu,kalilawia, * ladyto”.
warowe i. t. p. Niektóre z nich mazo”.
stały zwinięte, :
Przedsiębiorstwem.+z razu miesza-

nem a obecnie całkowicie miejskiem
są krakowskie tramwaje. Kiedyś mia-
sto włożyło w spółkę tramwajową 6
mili. koron, oczywiście pożyczonych.
Dywidenda od akcji Spółkitramwa-
jowej nigdy nie była wielka.
łą razem1:000 — 20,000 zi, rocznie.
Raczej + formie podatku od Si
ro miasto paręset tysi о-

W pierwszych latach Sio
a kosztem wystiszania -Spółki о-
trzymało sumy znacznie większe: w r.
1931-32 — 78.000 zł., w r. 1932 33 —
186.000 żł., w latach następnych wszel
kie wpłaty od akcyj-„tramwajowych
znikają. Niemożna wyciągnąći podaiku
od biletu.Przedsiębiorstwo jest defi-
cytowem.
Wszystkie wyżej wymieniońe przed-

siębiorstwa miejskię należą do prze”
mysłów do pewnego stopnia wolnych.
Jeśli chcą żyć, muszą złożyć Ggzdmia
swej sprawności,
konkurencję, Muszą byćdobrze pro-
wadzonę. Nawet. 'uprzywilejowany
tramwaj musi dostosować swe ceny do
możliwości, finansowych obywateli.
Niikogo do jeżdżenia pami zmu
siė nie možna,.
Egzaminu niezdatoani"edao zwy-

żej wymienionych przedsiębiorstw!
Powinny być, sprzedane lub zlikwido-
wane!

  

 „Ciasnota
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w adidalaię na uniwersytecie stołecz-
nym odbyła się uroczystość poświęceniai
inauguracji nowego iw ERY.
uniwersytetu.

Na uroczystość tę, dė os ma. w R:

1 О; Р., prof. Świętosławski, oraz szereg
osobistości ze sfer oficjalnych, rektorzy
wszystkich wyższych... uczelni.warszaw-
skich, profesorowie, oraz liczna młodz.eż
akademicka,

Uroczystość, |któca. odbyła się w ok:
brzymiej, pełnej prostoty i powagi: sal *
Auditorium,Maximum,... rozpoczęła” się
hymnem narodowym, wykonanym przęz
chór akademicki. Aktu poświęcenia do-.
konał J. E. ks. biskup prof, Antėni
Szlagowski, który następnie wygłosił
podniosłe przemówienie:

Zkolei zabrał głos p.minister oświaty

 

ynosi-

Muszą wytrzymač'

|. dy z innych przedsi

 
 

"r przeobrażeniam: spółecznemi państw'|--

„rowano w jedną
„torium

„niwersytętu, prof. dr.
„ski. Przemówienie jego, nacechowane

Kraków;w styczniu.

Są jednak jeszcze--inne przedsię” |-
biorstwa miejskie, które dają dochody,
często bardzo znaczne. To: 1) cmenta-
rze, 2) zakład czyszczenia miasta,
3) wodociąg, 4)elektrownia: 5) gazo“
wnia, 6) rzeźnia i targowiska. Wszyst-
kie: te przedsiębiorstwa— prócz mot
że gazowni.— są aktywne, Ba! Im.
większy kryzys, tem niektóre z nich.
dają większe czyste dochody: (prócż|
gazowni). . Elektrownia dawała: wr.
1926 1 1927-28 „po 700,000 zt., w r.
1928-29— 850.000 zł, a od r. 1930
daje ponad 2 milj. zł., w r. 1932 nawet
ponad:*3.mili. zł. Ponadło Elektro-

+ wnia oświetlamiejskie budynki i uli-
cei spłaca milionowe długi. Docho-

‹ еЬюявы są skrom
niejsze, ale mająrównież w ciągu lat.
kryzysowych „tendencję.wzrostu. Np.

 

 

. wodociągi dały w 1. 1931-32 163,700,
„zi, a w r, 1934

 

PRA dodatkowe:
tys.zł« — razem więc 7.000zł. wgo-
tówce i wodę na potrzeby miasta.
Czysty majątek wodociągu wynosi nie-
spełna 10 mili, zł. W Elektrownię wło”
żyło miasto 23 mili. zł., ale w formie
funduszów aga emerytalnego
1 604 Bl iągnęło sumię mało co
mniejszą. Elektrownia już. jest zamór-'
tyzowaną. Rzeźnia.i. targowiska dały
W r. 1926 — 408,000 zł, w r. 1927-28
— 504000zł., wr. 1929-30— 481,00
ži WI 1930-31 — 500,000 zł wr.
1931-32 640,000zł.,
684,000 zł. wr.1934-35—. 447,000zł,
Prócz tego w latach ostatnich Rzeźnia |:
wpłacała pod różnymi| pozorami oko*|

„ ło 100,000'zł, rocznie do Kasy miasta.
Ten drugi typ przedsiębiorstw miej-

skich — to monopole miejskie. Nie. u-
| niknie ich cen-nikt, aibo prawie nikt.
Dlatego dają zyski. Żyją 2 wyzysku
własnych mieszkańców.

To. zestawienie, oparte na konkret-
nvm materjale, bije swoją wymową.
W. najbliższym: tygodniu zjeżdża do
Krakową komisja. oszczędnościowo” ,
oddłużeniowa.. Będzie miała —dużo
pracy,

fes: rówprawa i humanistyki w związkii.
 

   

 

łarobów. Zwsac tac się: specjalnie do|
micdziežy, za2p<!owal aby wielotysięcz-|
ne .miode sv iacnė we przestaly się sku-
p.ać w stotcy lub mnych większych o-
środkach *lecz. re"+proszyly się po całym
kraju, spełniając rolę pionierówkultury
i postępu į

Po przemówieniu p. ministra wmu--
ze ścian Audi-

akt erekcyjny. Chór akade-
mickiego Koła Muzycznego „Lira“ wy-.
konał hymn „Gaude Mater Polonia".

Następnie zabrał glos J. M. rektor u-
"Stefan Pieńkow-|

«

 

Tramwajei autobusy w Warszawie.
Frekwencja w tramwaiach wzrosła — w autebusach spadia

N.we autobusy do „Zdobyczy-Robotniczej”

W ciągu śrudnia ub. r. Tramwaje
Miejskie w Warszawie przewiozły za
biletami įednorazowėmi 14!877,993
sób, t.j. o zgórą 11 procent więcej, 6:
niżeli w analogicznym miesiącu roku
poprzedniego.

Natomiast za biletami okresowemi
przewieziono 1.317.600 osób, czyli o

ZEN WRESZCIE |
 

Pieniądze,albo Bereza Kartuska!
Z Chorzowa donoszą:
D> mieszkania p. Jakubowskieś w

Chorzowie (ul. Pudlerska 4) przybył w
ub, sobotę rano-pewien mężczyzna м.
starym tnundurze dozorcy więziennego..
który. przedstawił się jako dozorca kato-
wickiego więzienia śledczego,

Przybysz oświadczył p. Jakubowskiej, J
że mąż jej, kierownik koła Str. Narod. w
Chorzowie, którego przed kilku dniami

aresztowano w związku z za ściam an..
tyżydowskiemi, ma być wywieziony .do

losu może tylko świadectwo lekarskie
naktóre potrzeba koniecznie 150 zł

Przestraszoną kobieta, nie ma:ąc w do-,
mu. żadnej gotówki, "wdała się po pienią-
dze'do p, 0. kierownika koła Str. Nar. p

„karteczkę z dokładnym sw
Betezy Kartuskiej. Uchroniė go od tego |-

 „czyć. się,ną raka,,

Malinowskiego oraż kier. pow. Str Nar.
p. Macieewskiego, którym sprawa My:
dała: się podejrzana, Žamierzali „więc
przytrzymaćpietojtpago; ten jednak u-
lotnił się. |

Okazało- się, żeten Зага  asbbaik był 8
podobną propozycją u,żony aresztowane .|.
go w podobnej sprawie Franciszka Mu-
siołą wGoduli. i zażądał od nie 120zł.,
„grożąc również Berezą. Wobec fastu,iż

kobieta nie miała pieniędzy,. „zostawił
adr sem.

OkazałoSię, Że sprytnymoszustemby!

 

AugustynBadyra, zamięszkały w, Katos*
go. Aresztowa

 

„wicach przyul,Słow.
nyoświadczył na. policji„że za uzyskane
ptzez oszustwo pieniądze mne le.

  

«jej części wynosić będzie * nad.

330 śr.> 

22 proc. mniej, niż. w rokupoprzed.
nim, 5., `

Ilość "A anych sdadźókiidajeteów
wynosiła: 3.228.088--i "bylą „większa о-
zgórą 2 proc.

Koniec roku 1935- dła autobusów
był mniej pomyślny: przewiozły one“
zaledwie 1.557.156 pasażerów, t, j. o

| 8,5 proc, mniej, niż w grudniu r, 1934
mimo większejiloścj: ROYA wo-.
zokilomeirów.* :

z od dia 19*styeżliia GB.
będzię uruc omiony na linji dojazdo-
wej od osiedla „Zdobycz Robotnicza”
do .Placu Wilsona autobus z 2-osobo-:
wą obsługą, możący pomieścić 42 oso-
by, zamiast kursującego dotychczas
„autokaru, który mógłpomieścić zale--

555,000 zł. poza|
w sanie 407 |

м # 1932-33 —|

 
| największej uczelii polskiej, :

| zrozumieć zebranyim, fak doniosłe zna-|
czenie. posiadała:WY on b

 dwie 16. osób.

„Opłata za przejazd ałej alub

&г.: Poża tem będzie można adkyśiić
bileiy korespondencyjne, upowažūia-
jacz do przesiadania, siędo. tramwa-.
jów: przechodzącychprzez Pl Wilso- *
na, lub:'odwrotnie. Cena biletów*ko
rospondencyjnych ze „orzowię

 

udogodnćenia „kómunikacji wtej dziel

 

© nie posiada'ani "drobiny
pos'ada cóś' innegó, czego: brak np: lu- |

„mianowicie atmósłerę-ргасу, twórczej,  

ataĮbrzyćzynisię żnacznie dó 4
je

- Poświęcenie „Aleksandra“
„Konsekracja dzwonu w parafii Chrystusa Króla
Wniedzielę dn. 19 bm. odbyła się na

Targówku, w parałii Chtystusa-Króla,
uroczysta konsękrac'a nowego. dzwońu,;

.wfundowanegazę składek. publicznych.
W. podziemiach kaplicy. nowobudują-,

cego się kościóła im. o kiatuja "Króla,.
który ma być pomnikiem ku chwale żoł..
nierzypoleglych % 1920 н
dzymina — J. Ek, ks. biskóp A. Szlas
gowski dokónał - konsėktacji dzwonu,

 

iš 'na polack Ra-

który do czasu wybudowania džwonni--
cyBędziewisiał na.prowizorycznem Tu
sztowaniu drewnią!
Dzwon dostał i

ucžežėnia 50-lecid“kapłaństwa J. En. ks.
kard, Aleksandra Kakowskiego,

  „Aleksandra“ dia.

Koszt dzwonu wyniósł 3.500 zł. i tu
podkreślić należy wysiłki komitetu bue-
dowy kościoła Chrystusa Króla, z ka.

- prob; Golędzinóowskim na czele, który w
dzisiejszych ciężkich czasach potrafił 78

„brać tę sumę, jak równieżz drobnych
ofiarbudować wyżej wspomniany kos.
ściół.

Konsekrac'a |

 

brały się w prowizórycznej kaplicy, a
raczej przed kaplicą. Asystujący przy w-
roczystości 4. E. ks, biskupA, Szlęgow=
ski udzielił wszystkim pasterskiego blės |

|gosławieństwa,

Do zakopanego iz powrotem
2М gygy

Liga popierania”ki (delegatura!
w Warszawie) or inizuje, 24 b. m pociag'
popularny „Narty“Dančig-Bridge" na'
dwudniowąwycieczkę : z Warszawy Jo
Zakopanego.'Póciąg' ten wyruszy w:
piątek, 24 b, m., z dworca Głównego o
g. 18 m. 45, przybędzie do Zakopanego w.
sobotę o $. 6 mi. 50; wyruszy z powrótem
z Akopiosjo w wę © & 21tRECT

Okradzenie sklepu przez podkop
Aresztowanie dozorcy domuidorožkarza|
Zamieszkujący | Przy:aj”

15a Icchok Melamed, właściciel sklepu
spożywczo '» kolonalniego w tyniże do-
„mu, wszedłszy wczoraj.0 godz, 6-ej do
sklepu, stwierdził ślady gospodarki zło.
"dziejękiej, „Na środku sklepu wysypane
były z dwóch worków śróchi kaszą, W

podłodze widoczny byłotwór, pr wa-
„dzący do piwnicy, należącej do Moszka

okazało, nieznani ,Furmańskiego, Jak sięok
złodzie'e, posiłkując się "odpowiedniemi
narzędziami, Pr grube na pół mir.

  

W jakich warunkach pracował Uniwersytet? s.

„doszładolegendarnejpotw
"Obecny wydział prawauzyskałnowy gmach

| prof, *Świętostawski, "W przemówienia
*stveiem podkreś'ł sźczególnie rolę pro-

prmości”
awój_1: potezęby

pozwoliło

 

dw   
serdecznątroską

dla uniwersytetu.*

„Ciasnota lokali vaškas"mė-
wi rektor Pieńkowski, dosżła już do le-
gendarnej  potworności'. Uniwersytęt.
liczący około 10 tysięcy słuchaczy, musi
wynajmowaćlokałe na pomieszczenie
swych zakładów w mieście. 22 zakłady

uniwersyteckie mieszczą się w. różnych
punktach miasta, Stań taki stwarza wie-
le trudności zarówno-dla normalnej pra-
cy Gezelni, jak i dla studentów. Lokale
„wynajmowane najczęściej nie odpowia--

| dająpotrzebom :
Klinika dermatologiczna uniwersytetu|

pracowni naukowych.

naprzykład mieści się w... ioeeocoh
stajniach Koszarowych. |.

оnienormalnych owkoch niec
wych uczęjni świadczy wymownie żąkt,

| że na wydziale prawa na jedno miejscew |
| salach przypada — pięciu studentów.
„Gdyby  wsżyscy .słuchacze — mówił
rektor — spełnili obowiązek uczęszcza
nia na wyk!ady, .wew
„2 katastrofy“,

Oddanie do użytku Soogo: dmąckt
audy'aryjnego w pównęj mierzę zaspo-
koi potrzeby uczelni, Gmach zawiera je: | *
dną salę, obliczoną na 1072 miejsca, je>|
drą na 700 miejsc i dwiepo 260 miejsc. я
Wnętrza sat przedstawiająsię, mimope-
wnej surowośćji ogromnej prostóty, naj-
zwyczaj miło. Dużo światła,

godnych miejsc, obszeinekorytarze, ła-
twy dostęp do szaini — stwarzają па

*| der pomyślne Warunkiвpracy: -
. \Уу!«эпуицо každy „metr przęstrze-
„ni, unikając jednak „wrażenia ciasnoty.
W podziemiach„gmachu zbudowano.Kilka
schronów.„przećiwgazówych,.+
Ze względu naszczupłość Re. i

jakiemi rozporządaał «dniwersytet, zasto-
„| sowano daleko.posuniętą „prostotę w- u-
ządzenii wnętrz. "Gmach audytoryjny

luksusu," alę'

ksusowyni šinachom różnych -instytucyj

  tmosłerę: nauki
   

 

  

  

Ja- | my ukazałą się
| Wiśle. Kra nie.
|<kur$owani złegłuśi odbywa. się.jeszcze :

2&ЬЪ:\%&1214

"doskonała
wentylacja. celówe rożmieśzczenie wy-|

 

  

 

 

„za 12 zł. 80gr.
będzie do 2wponiedziałek 'o £ "
8 m-54, Opiata zaprzejazd w obydwie
strony wyniesie. 12 złotych 80 groszy, —
Przejazd w wagonach pulmanowskich, .
*IH 1, śwszystkie miejsca numerowane.
Do pociągu włączone będą: dwa wagony
restauracyjne, dancingowy i kąpielowy:

 

„sklepienieipodłogę i dostali się tą2
gą do sklepu, który w porze nocnej jest
zawsze oświetlony. Mełamed stwier
że skradziono mu: worek kryształu oraz .
tytoń, papierosy, herbatę, grzyby suszo» -
„ne, sardynki, czekoladę i t. p. artyku+
ty. Poszkodowany oblicza ogólne straty: *
na sumę około 2.000zł, Z przeprowadzo-
nego przez policję 14 komis. dochodze. +
nia wynika, że -okołógodz. 1-e' do doł —°
mu przy ul, Ząbkowskiej 15,przyjechała ;

| „darožka do stajniBorucha- Kla;
| O godz. 3-ej dorożka z nakrytą budą
„wyjechała, o godz, 6-ej zaś- 'powróciłą, *'
ÓWzwiązku z tą kradzieżą policja za» |

| trzymała dozorcę, Szczepana Zięlińskie= .
go i dórożkarza, gdyż istnieje przypusze |

| czenie;*że działali óniwspólnie. Palono
śledztwo” w toku, Na miejscu|
|stwa, PoOPE W porzuciliaarządzia*-

ima х

„Wykłady
|. prawa” kartelowego

Ti Na „Uniwėrsyteciesuppiudoniowye
kłądy prawa kartelowego, którejest 0»
'becnie szczególnie aktualne zć względz |
ną słosunki wprzemyśle i handlu Wy-
%łady prawa kartelowego na-wydziale
„prawnym prowadzić będzie docent Unje
wersytetu dr.,Piotrowski, który jest.kies-:
równikiem referatu kartelowego w Mi.
sipkeżytię „przemysłu i hąndlu,

Kozerski na Pawiaku

Piza faczyka fe ie.
rzutem: udziału wzajściachprzed ko
szernym barem „Quick* przebywa"w
„więzieniu na Pawiaku,(Tekst iykitch
notatki został zamieszczony w numerze :

"niedzielnym, uleg! jednak zmiekėrtalos-
wa robo ogogopolaris jo pi
"drugi).

OliarynaszychCzytefnków
DLA BEZROBOTNYCH
NARODOWCÓW

Bėzim, 10—Е. Grynkiewiczowa 1285
(10 szylin ów). Bezim, 10—; inż Br,
Chudzyński 5—; A. Rylska 1—; A: Kra.
jewski 20.—; K: Zielak 2.—; A, Andrisz
kiewicz1-—; U,'Lesiówówta 2—; M,T,|
3—i bezim. 10—; _J. Kakowski 1,254
bezim. paczka; H. ch ubranie; P, K.
IiKamińska 125; J. P. 8—; L. G,

J ubraniė; R, paczka; J. Tuliszkowska
palto; Skinder -palto.

"DLA KOLPORTER6W
Głowacki 2—

z k ad BIEDNEDZIECI

NA STRONNICTWO NARODOWE |
! „(douznania Redakėji) | |
J. Zdankowski: 2,50: W- Malingwaki:

3—i-S4, Niewęgłowski 2,50.
у DLASTUDENTOW |
A Rylska 1—.

„Kra na Wiśle |
išporaz "trzeci padėžas obecnej. zi.

nocy: wczóra'szej krą sa
jest.zbył gęsta, przeto|

nórzyajgie.

dzwonu zapowiedziana ..
„byla od3 tygodhi, to też tłumy ludzi zę»

 



 

0 udziałinteligencji W życiuWžydu sportowem Polski
WZWIĄZKU'ZEZMIANĄMINISTRA

W.RIOR _

Wraz z powołaniem „proł. Święto.
sławskiego na stąnowiska ministra W.
R. 1 0..P, sprawa przynależności* mło.

dzieży spkolnej do klubów PTA
znowu staje się aktualna,..
Nową nadziejawstępuje P w tych,

Którzy pod wpływem stałych porażek,
doznawanych w ciągu 8 lat walki o .po-
zyskanie świata iułeligehcji dla sporta
polskiego, zniechęcili się już do tój«ra
wy, i uznali ją za straconą.

Różni teoretycy i driałacze na kio
kultury fizyzznej w Polsce: podnieśli na-
raz głowy i z zapałem wrócili do przed-
miotu, zarzuconego już *w aiedawnem
zniechęceniu.

Czy ten nagłynapływ optymisesa jest
eząsadniany? Cry istotnie ma się tu coś
zmienić na lepsze? . -

Niełatwo jest dziś jnż odpowiedzieć
ma te sceptyczne pytania, Ostrozność
odradra zabawę w profoczeprzępówied-
nie. Gruntowanie wyjaśni ra dopie-
toprzyszłość.

Nadzieje. rzecmików owej spra-
wy' usprawiedliwić mą osoba nowego
ministra, I trzeba przyznać. że p. proł.
Świętosławski niejednokrotnie dowiódł
w swejdziałąlnościpublicystycznej, po-

przedzającej jego karjerę polityczną, że
niezależność sądu i pocrucie śłiszności
i rzeczywistości —nie:są ma obce,

NIEŻYCIOWYZAKAZ

Porwalą to przypuszczać, że różne bo-

lączki, podlegające kompetencjip. mini
stra, doczekająsię wreszcie rorwiąża.
nia. A do bolączek tych zaliczyć trzeba
m. i, właśnieów obowiązujący zakaz na.

leżenia młodzieży szkolnej do „a
isportowych.

‚  W.dzieiejszych warunkach is ten
fest conajmniej nieżyciowy, ° ва-

wet, Jest on także!słomy Nietrad-
mo to będzieuzasadnić,

POLITYKA„SPORTOWA PARSTW |

Nie ulega wątpliwości, że całyświat
Sruttaralny umśje' dziś sport za „ważny
czynńikwychowawczy, Stanowisko to
igdzie nie pspotyka+ ów.

Zgodzili się x niem jekarze i eugenicy.
Nie oponują przeciwniemu kierownicy
szkół wsżystkich stopni, Polityka: pań-
stwowa ustosunkowala się do sportu na-

wskrośpozytywnie.
: Mimo oszczędności, wprowadzonych
podnaporem kryzysu do wszystkich, bo-
daj,budżetów świata, pozycje. sum, prze.
„amaczonych na 'popiefanie kultury fi-
zyczdej, w dalszym ciągu poważnie ob-

ciążają wydatki państwowe, W  pań-
"stwach zaš, którym nastawienie na ek-
zpansję nakazujeprzypisywaćsrczególną

ważę” do pab populacyjnej, sumy te
afzawrotnej czasami wyso-

"ewydają na sport Niemcy, Włochy,
ety:Japonja— to nam, w Polsce, styach
pomyśleć. A'wydają pieniądze,mimo.M
i tam istnieją kwestje bezrobócią,.że
tam borykają się z trudnościamibūdžei
towemi, a do sprawy: zbrojeńprzyvią:

rj większe niż gdzieindriej znaczenie.
o są fakty, którć mają swoją wymo-

we i które świadczą, że sport zdobył so-
bie na świecie prawo obywatelstwa. Że
jest chybaczemświęcej, niż masowym
objawem bezmyślnego szału, skoro ©-

powiadają się za nimnauka i narody,

A U NAS7..

w.Polsce, w dziedzinie sprew kultury
fizycznej,wytworzyła się sytuacja —
powiedzmy oględnie — dość dziwna. i
Nieda1się bowiem zaprzeczyć, że mi-
mopewnych wysiłków re strony. społe-
czeństwa, mimo istnienia wielu organi-
zacyj i stowarzyszeńsportowych — pie
idziemy w ślad zagranicy. W stosun-

ku do jej postępów— jesteśmy cofnięci
Sport polski dawno już utknął na mar-

twympunkcie, Tąki jestobecny—smut-
ny — stan rzeczy! Jeżeli bowiem pomy-
ślimy o przyszłości, o tem, do czego nas
doprowadzi obecna polityka władz —

musimy dojść do wniosków jeszcze 0
wiele przykrzejszych.
Jedi tak dalej pójdzie, za kilka, w

najlepszymrazie — zą kilkanąście lat,
będzie się u nas na niwie sportu wyczu-
wało... nastroje pogrzebowe.

PRZYCZYNA ZŁA
Czemu?
Przecież i pasz budżet przewiduje pe-

wne Sumy ną inwestycje sportowe, na
miwersytet wychowania fizycznego na
Bielanach, na przygotowania olimpij-
skie naszychsportowcówit.d,Niesą
to wprawdzie wielkie kwoty, ale w na-
szych ciężkich czasach świadczą prze-
cież, że niezupełnie zanikla dobre wola  

|rrorymiewiedleomawianego przed-
miotu. 3
+ Tak — to prawda,. Ale; jednocześnie
zamyka się młodzieży szkólnej dostęp
do spórtu — w dobie, źdy nauczanie jest
— podobno. — powszechne.

Uczniowi w Polsce nie wolno należeć
do stowarzyszenia sportowego poza
szkołą Skutek tego drakońskiego prze-
pisy jest taki, że młodzież bierze wogó-
le rozbrat ze sportem, bo — bądźmy
szczerzy — w szkołach nasrych niema
miejsca na wychowańie fizyczne,

Sport w szkole jest lekceważony i nie
może być zresztą inaczej, skoro zasiąda
w niej dziś grono pedagogów, którym
młodość, przypadająca na okres wslk O
niepodległość narodu, upływała wśród
ważniejszych niewątpliwie zaintereso-
wań. Niesłyszeńoniwówczas © wy-.
chowaniu firycznem, nic więc dziwnego,
że, przeszczepiając zasady własnego wy-
chowania na dobę obecią, i dziś nie chcą
6 niczem słyszeć.
Wprawdzie ci, którzy zabronili ucz-

niowi szkoły polskiej uprawiania sportu
na terenie klubów, przewidując (i słusz-
niel) ujemnestrony tego zakazu, chcieli
zaradzić złemu i „wydali dyrektywy,
zmierzające do ania sportu w
ramach a szkolnego.
Ale zarządzenia te natrafiły na bierny
=stwych pedegogów Ł...Peres bez

KADRY DZISIEJSZEGO SPORTU
POLSKI. —

Młodzieżwswej masie zdpomniałajuż
osporcie, Sportowcy. polsty Z
się DY roba

=bólsku przeważa.dziśfle odżywio-

2P© Ganislowo Icony, a więc owoi mo-
ralnie — typ zawódnika.
A potem dziwią sięwszyscy, że w

spotkaniach z.„reprezentantami zagrani.
cyotrzymujemy, notorycznie cięgi, że na
Poldkacj4a dpóka hewęóląchęc.
wantury i kwitnie łobazerki.
Czyż możebyć: inaczej; jeśli czynnik

inteligenckizostał od sportu całkowicie

  

 

| odsunięty?..,

SPORTIARMJA
Co dziwniejsze, żąda się, pótem od

cherlawego chłopaka, który. wyszvdł ze
szkóły ze sporym,może,. tot-
mał łacińskich i matematycznych, ale
bez jakiegokolwiek przygotowania  ti-
zycznężo — ciężkich wyczynów na tere.
nie słążby wojskowej, 60-kilometrowe
marsze, 2 tyg. metrów biegu w pełnym

 

 

rynsztunku— to dla młodego -wojaka
„chleb z masłem”. Ale chleb ten pod
wpływem skutków ministerjalnej e
ki, zaczyna być coraż tee
przełknięcia.
Tak, Młodzież!:oesie dzisiejszą

szkołę, przedstawia my meterjai dla
armii.

SPÓRT A SZKOŁA —ZAGRANICĄ

A zagranicą?.., Srkoda,doprawdy, się
powtarzać. Jaką rolęodgrywa sport w
szkole angielskiej, niemieckiej, czy ame-
rykańskiej— wiedzą przecież. wszyscy.

Boks, lekka atletyka,. piłka nożna,
pływanie,czy ;szermierka — są tam x
reguły przedmiotem wykładów i przy-
musowej nauki, Uczeń musi się wykazać
w nich takimi postępami, jak u nas w
przedmiotach historjiczy firyki.
Żadne zakazy. wstępowania do К-

bów sportowych. pozaszkolnych — nie
istnieją, Uczeń może uprawiać sport na
szeroką skalę w szkole, ale wolno mu
wstąpić i do stowarzyszenia sportowego.

PORZUGMY: FAŁSZYWE TEORJEI

Inikt nie roppacza, że kluby wpływa-
ją demoralirująco na młodzież, że odry-
wają jąod nauki... i
Gdyby nawet kluby w Polsce były ni-

żej postawione pod względem moralnym

(choć tak oczywiście nie jest) i choćby
nawet młodzież nasza byłaskłonna do
przesadnej gorliwości w uprawianiu
sportów — to i wtedy jeszcze nie moż-
naby uspra: & istnienia sławetne-

oe;

koka bowiem rortoczyć nadklubami
odpowiednią kontrolę, stosówać pewią
selekcję przy udostępnianiu | ich ucz.
niom, czy wreszcie—zamykać te, które
źle oddziaływują na „morale“ wę
pokolenia. į

Co do postępėww вапсе (Уеі-шу
sport szkodził w tymwzględzie pewnym
jednostkom) — to zauczycićl zawsze ma
dość władry nad uczniem, by zmusić go
do niezapominania o obowiązkach szkol-
nych,
Porzaćmywięc” tałszywe tes: Kai

tura umysłowa i ilryczna:powinaykró.
czyć tuż obok: MAKUprawianie"ar.
tów nietylko nie będzieodrywać miło.
dzieży od nauki, slenaodwrót, nauczy ją

wypełnianiaśwrych.obowiązków; rycer.
skiej walki:doi utraty tchu,; przysporzy
jej mocy.do przetrwania' okresów wła-
snej słabości| nauczy jązawsze| wszę-
dzie . WAR 3. ią (4-= elka
wolą karę

: 4 K. W.

 

- walne zebranie
Ligi Polskiego Związku . Piłki Nożnej

; W. sobożęrozpoczęło sięwalne zgro-
raadkniE Ligi P. Z:P. N,

Po odczytaniu protokółu poprzedniego
walnego zebrania i sprawozdania! „zarzą-
du, udzielono PMAa'ah-
solutorjum.

Następnie, po. wręczeniu.basiės i dy-
plomów mistrzowi Ligi, Ruchowi i wice-
mistrzowi, Pogoni,i trzeciej w tabeli—

Warcie, rozpoczęto właści e obrady. *

DNI LIGOWE

`Ро załatwieniu zmia statutowych,
rozpoczęła się dyskusja: nad:'termisarzem
rozgrywek ligowych. Przyjęto ząsadę
t. zw. dai ligowych. W tych dniach wsży-
stkie kluby ligowe rozgrywają mecze o
mistrzostwo. Chodzi 4 to, aby na przy-
szłóść umikać straty tertninów, powsta-
jących przez rozgrywanie jedynie 2-ch
lub 3-ch spotkań w niektóre niedziele.
Rozgrywanie meczów pierwszej i dru-

giej rundy na jednem boisku, uznano za
niedopuszczalne.
Początek rozgrywek ustalono na pierw-

sze dni kwietnia, Pewne zastrzeżenia w
tej sprawie wysunęła Pogbń ze względu
na to, że we Lwowie zima 'trwa bardzo
długo. Inne kluby jednak kważały, że
sezon musi być rozpoczęty jak najwcze-
śniej.

молвwozek,NIE RĘDZIE

Wniosek Legji o wprówadzenie, zgo-”
dnie z zaleceniem P.ZP.N. systenia róż-
grywek jesienno - wik rych, został od-

rmicody. Zaj„wnioskiem ,PTSwypowie-
działy się jedynie:Legia 4 i War-
szawiamka. Wszystkie iofie: Uk zgodzi-
ły się z wywódąmi przedstawiciela War-
ty. dyr. Kuczyka; žėprzerwąwiesooni
zrujnowałaby:kluby,„ligowe. p

BUDŻET ISKŁADKII CZŁÓNKOWSKIE
W dalszym ciągu, obrad *Poza
niosek zarządu Ligi,| przėbwidujący е-

'
 

wentualne zmniejszenie skladek z 2 proc.
do'1'i pół proc. W razie nadwyżek ka-
sowych zarząd zastosuje zmniejszone
składki. +

* Preliminarz budżetowy przyjęto zgo-
dnie z wnioskiem zarządź

PRZECIWKO AUTONOMII SĘDZIÓW

/Burzliwą dyskusję wywołała sprawa
sędziowska. Zarzucono z wielu stron sę-
dziom stronniczość w prowśdzeniu za-
wodów. Płk. Żołędziowski oświadczył,
żepósiada list Cracovii i szereg dokų
mentów w tej sprawie.

Po replicedelegata PK.S., Mosińskie-
$o, wypowiedziano się przeciwka auto-
nomji sędziów. Właściwie przeciwko au-
tonomji sędziów głosowały tylko trzy
kluby, za autonomją— dwa kluby,
reszta wstrzymała się od głosowania.

ZA ZNIESIENIEM KARENCJI

Długą dyskusję wywołał również wnio-
sęk Legji o utrzymanie karencji. Przy tej
okazji wyszły na jaw różne niemiłe spra-
wy, tyczące się stosunku graczy do klu-
bów į t. d. Niektórzy delegaci wprost
zarzucali Legii, że chce ona drogą ka-
rencji utrzymać klub. terroryzujący gra-
czy.

Ostatecznie wypowiedziano się ra
zniesieniem karencji. Cztery kluby gło-
sowaly za zniesieniem kareńcji. Cztery
kluby głosowały za tą uchwałą, trzy —
przeciwko, a reszta czyje się od
głosowania.

CRACOVIA POZOSTANIE POZA LIGĄ

| $ensacyjny wnię Pogóni o utrzy-
manie Cracovii w Lidze, został w tajnem
głogowaniu odrzucony. Bano się precz-
densu na przyszłość. Pozatempodobny
wdiosek jest równoznaczny ze zmianą
statytu, musiałby zatem skupić trzy
czwarte głosów. Tymczasem za wnio-
skiem Pogoni wypowiedziała się więk-

irolującego młodzież od.

"bardowaflie szpitala,szwedzkiego w Abi.

 
 

ski|Sędziowiepprzechylają szalę zwycięstwa...
Skoda niezasłużenie zwycięża IKP 11:5

Przeżyliśmy w niedzielę, w warszaw-
skim cyrku szereg emoćyj) niepewnych
walk i.., niesłusznychotzeczeń sędziow-
skich.

„Spotkanie IKP. 644) —"Skoda, w
boksie zakończyłosięwynikiem 14:5,dla
klubu warszawskiego,| Przyzać trzeba
bezstronnie, że sukces ten był zasługą

nietyle (zawodników, › йе w „sprawiedli-
wych” sędziów,” Mecz faktyczhie' miał
wynik 8:8i powiaiėn | zakończyćsię re-
misem. Trzy zwycięstwa:„dane:były Sko.
dzię śieżasłażenie w wypadkkch,w któ.
rych i remis byłby,wyrokióm w. każdym
razie aiekrzywdzącym .„Warszawian. `

IKP., by zapewnićsobie! 'najkórzyst-
niejszy reżiłtat meczu,poczynił: pewne
przesunięciawskładzie. Banasiaka więc
ptzekunięto+dowagi; śródniej, Chmie-
wwa Ohpółciężkiej, aPietrza-
  

A Spółek; aint się) óżskim.
PA„Pttófy Wini „piewatpliwie z
Pierłakiem ||w półciężkie;, / trałiał; na
Chsniefewakiego. Los jego kyłwóśśc te.

d adwaputkty; zdoby-
ah danie. Banasiak wóbec Matu-

sżewskiego w edžiej również nie stał
na požyeji stracone & įPietrzak, jak

„się:„okazało, bliski bt Adktydówintżo

  

   

     

i CH, „kiedy:sądzi wie, widzieli” ma.
A”|spraspledliwó. ich „oceny „zaczęły

jóż ód wagim a Šiwed (IKP)gó
(Śkóda) w dwóch

patyiąyhe bi zdėcydowanie,
rzdbąkówkno astykiż4 nami)że „Szwed

(mści się na Włochu Fusasim za.,,žbom-

  
     

 

  

уа Ale Wiėch„broiiit się rožpacžli-
wie. t da| bwy, nie:reagował
wprawdzie a jego” zbył niskie uniki, w

 

  

warszawskiej przewagi, Je-
deń Bowiem ze ślepych, ale ilnych cio-
sów.Fażaniego, trafił 'wreszcje na szczę-
kę Szwóda. Od."tej; chwili Łodzianin »-
słabł widocznie i od k. o, w [ll rundzie
uratówał „go, tylko  gėng. Analogiczny
przebieg miała walka w 4 starciu: punk-
towóprzeważśł Szwed, ale kilka cel.
aych,ciożów znów. go oszołomiło. Mimo
wszystko, sam koniec rundy dał mu znów
lekką przewagę, '

Spotkanie ocenilibyśmyjako temiso-
we..Zwycięstwo Fusaniego nie'przemó.
wiło, ham do 'przekonania.,.

Waga«koguciń przyniosła' ryiokie
zwycięstwo punktowe Czortka, znajdu-
jącego się w doskonałej Fast! formie.
Czwartę jedynie runda wypadła dla
„Kajtka” gorzej: nie. wytrzymał zbył
szybkiego, własnego tempa, Skoda: pro-
wadzi już 4:0.

„Pierwszem sensaę gem' spotkaniem
mróczu jest walka|ne rkówców”. Była
ona rodzajem egzaminu: dła. Kozłow-
skiego (Skoda), który. chciał przekonać
sceptyków, że spadek jegó fórmy był ie -
dynie chwilowy, Niestety, udało mu się
to tylko w pewnej części. Trochę ślępe
parcie naprzód przeciwnika wyzyskiwał
w trzech pierwszych rundach doskonale
punktujący Spodenkiewicz (IKP), by w
ostatniej utracić 'pod.wpływem motder-
czych „swińżów” | „Kozła” | wiekszošė
swejzdobyczy. :Gdyby; Łodzianin nie
wdał«się: wniepotrzebnąwymianę cio-
sów, zwyciężyłby zupęłniepewnie, Fal-
szywa taktyka pozbawiła go „jednego
punktų. Wynik: remisowy był tu spra- |

 

wiedliwy. Punktacja meczu 3:1 dla Ska.
dy,
W horoskopach wyników spotkanie

niedzielnego podkreślaliśmy, „że; Że 3
kuiemy od Bąkowskiego walki „fair“.
prawdziwą przykrością Baz ntt
my obecnie, żeśmy się mylili. Wožnia+
kiewicz (IKP) zbyt poważnym był” wi-
docznie przeciwnikiem dla pięść'arza
Skody, Bąkowski szukał więc ratunku
w.. trzymaniu przeciwnika i zbył/ nie
skich unikach. Mimo to przegrał wyraża
nie 'wszystkie cztery starcia. Nie зач
przeczyli temu nawet ...sędziowie punike
towi. Stan meczu 5:3 dla Warszawien,

| Spotkanie wagi lekkiej było najbaru
dzie emocjonującą walką meczu. Bosa
wiem — następne — w wadze półóred-
niej, wobec niestawienia- się Taborke
(IKP) i zastąpienia go przez , Durkowe
skiego, straciło na oczekiwanej warto”
ści. Seweryniak (Skoda) wysóko prze«
ważał nad prymitywnymjeszcze:Łodzia»
ninem i wygrał na'zupełniej zasłużenie,

Niestety, nie można tego powiedzieć
o spotkaniu wag średnich. Banasiak
(IKP),z niezwykłą ofiarnością 'stójący
zawsze do rozporządzenia klubų, i teraz
„Zzrobił* wagę średnią, byle tylko trafić
na słabszy punkt Skody — Mattszewe
skiego. Warszawianin zaczął, jak|„zwy.
kle, bardzo efektownie, Atakował sryb-
ko, bił serjami, unikał kontrataków Ba.
fasiaka, ale., Ale — bardzo rzadko do-
sięgał przeciwnika, Wszystkie jego cio»

sy zbierał Łodzianin na rękawice,:nie
tracąc spoko'ui puszczając od czasu'do
czasu groźne swepięści. w 'ruch.-*1v6%
jednak bił „po swojemu”. Za wolas,.ra
szeroko i zbyt ślepo, Walka toczyłasię
więę z lekką przewagą Matuszewskiego,
jednakże tylko do trzecięj rundy. Odtej
bowiem chwili Banasiak zaczął trafiać
córaz celniej. Nogi Matuszewskiego.nie-
zawsze pozwalały mu już na tmiki, O-
słabł fatalnie; na ringu walkęw dwóch
ostatnich starciach przegrał b, wysoka,
Ale sędziowie orzekli tu wbrew WSIel-
kiej sprawiedliwości, Można: byłoby

zgodzić się na remis, zwycięstwob.okbe-
ra Skody wszakżezbyt jaskrawo skrzyw
dziło Łodzianina. Dzięki takiemu órte-
czeniu Skoda miała po wadze. średtiej
mecz już wygrany, prowadząc 9:3. › -

Nie odebrała jej, naturalnie, zwycię-
stwa ani porażka Pisarskiego. ($)'e
Chmielewskim (IKP) w wadze półcięż.
kiej, a naodwrót punktów  przysworzył
niezastužony „sukces“ Garsteckiego nad
Pietrzakiem (IKP) w wadze ciežkiej,..

Pisarski na tle „Chmiela"* wypłdł
bardzo blado; Ale i Chmielewski w'spe
sób widoczny zawiódł oczekiwania. Od-
niósł zwycięstwo i zasłużone iwysokie,
ale w niezbyt imponującym stylu, Forma
jego wiele, wiele pozostawiadożycze-
nia. b

* Naodwrót — Pietrzak (IKP) spisał się
węże nieźle w wyższej kategorii.Dwie
pierwsze rundy przegrał wyraźnie,-w,
dwóch ostatnich odrobił zato stracone
punkty z nawiązką, Gdyby. miecz trwał
o minutę dłuże, los pa.byłby
bardzo smutny..,

 

Skoda więcostatecznie iwysoko iwy-
grała. Punktowo — ma szanse ,na tytųl
wicemistrza Polski, Moralnie —jest*o1
niego bardzojeszcze daleka, >

Poziom meczu niewysoki,Sędzieża
ringowego — jeszcze niższy. |||

 

szość zwyczajna (5 klubów za, 4 — prze-
ćiw). Wniosek więc upadł,

Ustalono także, że po zakóńczeniu roz-

śrywęk, do klasy A spadnie jeden klub,
na którego miejsce wchodzi również je-
den klub z A-klasy.

SPRĄWA KAR

Uchwalono następnie wniosek Pogoni
© miedarowaniu kar, ze względu na to, że
darowanie kary niektórym graczom daje
powody, czy możliwości faworyzowawa
pewnych klubów, czy piłkarzy. Wniosek
został uzupęłniony poprawką # K. S.
że kary muszą być ogłosżone najdalej w
16 dni po męczu, gby urńikqąć, jak to
nieraz było, półrocznego śledztwa nad

jedną sprawą.

NOWE. WŁADZE LIG] PZP,

W niedzielę, w drugim dniu $brad, za-
kończone a, obrady dwudniowe do-
rocznego waliiego | zgroma a Ligi
PZPN. s: Se $
W czasie obrad niedzielnych wybrano

następujące nowe władze Ligi:.  Prezes — aa" Juijan Geib,

gk

wiceprezes | — mjr. Kępski, wiceprepes
II — kpt. Kublin, sekretarz — Drew-
niak, zastępca sekretarza — Bergtahł,
skarbnik — Rokita, zastępca skarbnika
x Wydrych. Członkowie zarządu: " dr.
Tyczka i dr. Lustgarten.
Wydział Gier i Dyscypliny; pp. Schmidt,
Wolanin, Ejsmont, kpt. Machinko, Lip-
ka i red. A. Szenajch.
Komisja Rewizyjna: kpt. Gawrośskki,

Konopka, kpt. Słoniewski, kpt. Partyka
i Mosin. ,
Dotadcą lekarskim Ligi został dr.La

ksemburg. Kapitanem związkowym — p.
Przeworski,
Na walne zebranie PZPN wybragoja-

ko delegatów ligi: płk. Żołędowskiega,
red. Obrubańskiego, Rybarczyka i Dose
nerstaga. Stałym delegatem ligi do PZ
PN został płk. Żołędziowski,.kłóremu
zarazem przyznano jedyną honorową.-
znakę PZPN, dk

W czasie niedzielnych obrad ieśało.
ty został kalendarzyk. rozgrywek.-W
czasie zebrania wręczonoP
lowi poznańskiej Warty odznakę-.
dżentelmeńską grę.
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Jutro Premjera

Najpiękniejszy z naj-| i
KRONIKA POLICYJNA.

- Do kogo należą konie? W pow. w'-

   

  

   
  

 

leńsko-trockim w ostatnich czasach policja

mieli dalszyči filmów zakwestjonowała 7 koni niewiadomego p

wyprodukowanych dotychczas z chodze ządzono poszukiwania pra
wych właścicieli.

13 drobnych kradzieży popełniono

| ZIEW ue w ciągu dnia. W ciągu dnia wczorajszego

sg w Wilnie zanotowano 13 drobnych kradzie-

ży, popełnionych w różnych punktach mia-
ZBRODNIA»
IKARA |
Początek o godz. dej

a wystawienia op. Kalmana „Bajadera“ uroz- Również Orkiestra Filharmonji Berlińskiej, WYPADKI.

Teatr i muzyka. maiconej licznemi wschodniemi baletami. należy do niewielu zupełnie skończonych,

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś — Teatr dla dzieci w „Lutni“. „Leosia największych i najwspanialszych orkiestr.  _. Zamach samobójczy kucharza. W
Puciatówna” oto tytuł widowiska dla dzieci
i młodzieży, które się ukaże po raz pierw-
szy w sobotę o g. 5 pp. Próby w pełnym
biegu. Strona muzyczna w rękach dyr, Ko-

© godz. 8 wiecz. jedna z najświetniejszych
komedji Moljera p. t. „Mieszczanin szlach-
cicem“.

— Koncert Mieczysława Miinza. W

świata. A więc baczność! 23 stycznia wie-
czorem!

Polskie Radjo Wilno

| celach samobójczych zażył 21 tabletek su

Franciszek
51.

blimatu bezrobotny kucharz
Orzechowski, zam. przy ul. Lwowskie  

Kazimierzowi Amelewiczowi

z kieszeni kamizelki zł. 120 w gotówce.

dejrzaną

(Wileńska 35) zatrzymano.

brania

przedostali się do sklepu spożywczego No-

sona Gotkina (Złoty

4 ž sta. Organa P.P. w 7 wypadkach sprawców

kradzieży ' zatrzymały, przyczem odebrany

został łup. (hl

Režyserja: W. TURŽANSKI. Muzyka: FRANCISZEK LEHAR. W rol męsk. Hans Moser, Leo Slezaki — Kradzieże. W dn. 19 bm. w domu

Cygańska muzyka. Skrzący dowcip. ės przy ul. Kijowskiej 2 skradžiono
(Ś$miegowa 14)

Po-
o kradzież Jadwigę Sorokową

W nocy z 19 na 20 bm. zapomocą wy-

szyby w oknie mieznani sprawcy

Róg 3), skąd skradli

czwartek dn. 23 b. m. o godz. 8 m. 15 w. chanowskiego, baletowa — Ciesielskiego. Wtorek, dnia 21 stycznia. , W słanie ciężkim odwieziono go do szpi-| balanos mo ы ki

odbędzie się jedyny koncert Mieczysława Ceny od_15 gr. do 1 sł “ 6.30 Pieśń poranna. Gimnastyka. Płyty. tala św. Jakóba. (e) AK aZMA

Miinza — słynnego pianisty. W programie: ‚— Teatr Rewii „Wesoły Murzyn”. Dziennik” poranny. 8.00 Audycja dla «żkół.| zegarek, ogólnej-wart. zk 320

Bach, Schuman, Weber - Tansig, Chopin, Dziś nowa wiełka rewja w 2 częściach i 17 11.57 Sygnał czasu i Hejnał. 12.03 Dziennik — Pod koiami dorożki. Przy zbiegu "—-Porwał3pary butów i zbiegł. Do

Prokofieff, Ravel, Paganini—Liszt. Ceny obrazach p. t. SA póki czas. Udział południowy. 12.15 Audycja dla szkół. 12.30 ulic Zamkowej i Św. Jańskiej na przecho-i sklepu obuwia Wołodkowicza przy ul. Za-

miejsc zwyczajne, Przedsprzedaż w sklepie biorą nowozaangażowane siły artystyczne 1000 taktó ki zesp. St. Rachinia. dzącego E. Kozakiewicza (Kalwaryjska 101)| i а idkis sy ko RC
Fucha — Wileńska 27 od g. 9 do 19-ej. I. Grywiczowna, J. Granowski, Mieczkow Čiarlis 3 = . 4 aa : ryjska „walnej 18 wpadł jakiś osobnik, który, ko-

13 + Wal Bar- ski i in. Początek o godz. 6.30 i 9 wiecz j13.25 wilka gospodarstwa domowego. najechała dorożka konna, powożona przez |rzystając z nieuwagi ekspedjentki, porwał
Uwaga! Dnia 26.1. koncer erji |13.35 Muzyka popularna. 15.15 Codz. odc. py . КЫ Я Kozaki 2 3

sowej. Bilety wcześniej do nabycia w kasie| Z za kotar studjo | pow. 15.25 Życie kulteralne ' miasta i pro- Rasperowicza (Słomianka 3). Kozakie- | 3 pary butów i rzucił się do ucieczki. W

teatru„Lutnia”. Wszystkie kupony i zniżki * __ |wincji. 15.30 Melodje operetkowe (płyty). wicz, uderzony dyszlem po głowie, padł na(zarządzonym pościgu zdołano ukradzione

nieważne. Uwaga radjosłuchacze! Znakomity dyrygent 16.00 Skrzynka P. K. O. 16.15 Pieśni ame- bruk, dotkliwie kalecząc się. Przybyły na buty odebrać i złodzieja zatrzymać. Oka-

— Występy Elny Gistedt. Dziś po ce- Wilhelm  Furtwaengler w Polskiem Radjo. |rykańskie. 16.45 Cała Polska śpiewa. 17.00 miejsce wypadku policjant sporządził pro-'zał się nim zawodowy złodziej Hłasko Bro-

nach zmiżonych „Królowa miljardów”, słyn- Niebywała sensacja czeka radjosłucha-' Maszyna parowa -— odczyt. 17.15 Nowe ob- tokui. (h) | nisław (Nowoświecka 9). (hl

na op. Falla z Elną Gistedt w roli tytuło- czy Polskiego Radja w dniu 23.1'o godz. licze opery — sł. wstępne St. Węsławski. а айИ ь 15 Е

wej. Balet „Klejnoty” jest gorąco oklaski- 20,05, Dnia tego bowiem nadany będzie kon 17.50 Encyklopedja mówiona. 18.00 RecitałSS AINA KIETRZ Bėjka w piwiarni. W piwiarni pre;

wany. W rolach główniejszych występują: cert Filharmonji Orkiestry Berlińskiej pod fortepianowy. 18.40 Koncert. 19.10 Katoli- „ul. Połockiej 88 powstała pomiędzy kilku

Bestani, Wawrzkowicz, Wyrwicz - Wich-
rowski, Szczawiński.

—. Jubileusz J. Ciesiełskiego w „Lułni”.
Obchód jubileuszowy ulubieńca publiczno-
ści wileńskiej będzie pod każdym względem
okazałym. Czynią się przygotowania do

CASINO)
Dziś premiera!

Największy film
EGZOTYCZNY
wszystkich czasów

genjalnego dyrygenta Wilhelma
Furtwaenglera! Furtwaengler uznany jest

przez cały świat, jako muzyk i kapel-

mistrz o nieprzeciętnym pokroju, a koncer-
ty pod jego batutą stanowią na obu konty-
nentach największe wydarzenia

batutą

OGORZEKE TFPT OTC PYETCCINEO i IAA

  

Bohater filmu „MARADU“ — CHARLES BICKFORD w roli glównej.
Przepiękny nadprogram. Bil. honorowe nieważne,tempo akcji!

 

  

sezonu, | współczesnej.

 

cyzm więzbą narodową, dialog. 19.33 Wy-
niki ciągnienia loterji państw. 19,35 Wiad.
sportowe. 19.50 Pogadanka. 20.00 Gitara—
|monolog. 20.10 Koncert chóru Dana. 20.45
Dziennik wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski

21.00 Koncert w wyk. Ork.

R. P. 22.00 Fr. Schubert —- koncert smycz- PF"
kowy d-moll. 22.30 Odczyt dla lekarzy.
2245 Polityka urbanistyczna w Wilnie,
wygł. prof. dr. M, Morelowski. 23.00 Wiad.
meteor. 23.05—23.30 Muzyka taneczna. 2
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cwZBIEG z JAWY
RE azjatyckadbac Wzruszające przygody! Przejmujące są walki z drapieżcami! Żywe

Upraszamy © przybywanie na począ seansów punktualnie:4

  
 

  

  

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

  

lokal
szkodowanych Mielnikowa i Wilkomiersk'e

tunkowego.

anymi osobnikami bójka, podczas której

częściowo został zdemołowńiny. Po-

odwieziono do ambulansu pogotowia ra-

(e)

EPE

+ 6, 8i 10.15.

  

 

 

 

DZIŚ PREMJERA! o, | m

HELIOS | NIEŚMIERTELNE ARCYDZIEŁO! | BILANS Dom z ogrodem |Woźnego
"GARRY COOPER, Ann. Harding, oraz Ida Lupino w epokowym filmie zhsy m 1 ogrodem "=" Iez,zna-

ię na usAr-żemłosławskiej Fundacji Kankowej Imien'a WŁADYSŁAWA|) wee z"zaktadem wycpsłowawczym,kiekiedo ah Tiii
pomożedozało: z Ju najbied- mężć siłewić

i JAMY Brablów OWIASTOWSKICH nga ii „e aina a ika ei aros
ZA 1934/35 ROK. ve as> „Caritas“wai„jako wodny w

STAN CZYNNY: 8 Z ZZ yaPolede” b. obec
. Nieruchomości . © 4 а. 2.044.426,90 šwiadect i ы

a techniczne i "maszyny = RAR Przedstawiciela wada a=

uchomości SAI i я $ 11.265.84 Wiln. 6 9, 350.

inwentarz żywy . . i 65,225.82 Hako kosnetyeae "poaskie "porumy" Эе 2

Gotówka w kasach i bankach 3 9.826,96 || iabryka. Oferty god Ras Ka

Papiery wartościowe . . у 336.410— E“ Binra Ogłoszeń Teofil Pie LŚ sjerka

LRLSasLa iii M wa, Marszałkowska 115 2 ka ak
| : Wierzytelności: Kuprjaniszki 129.430,84 ir w | eo pra

reżyserował twórca „Bengali* Gary Hataway. Nad program: Atrakcje. Różne bieżące  __39.104,68_ 168.535.52 ignason

Pocz. o godz. 4-ej. A. 27856A795|| 000 | WYDZIERZAWIE | — Goletniej pracy. Adres
BOLZKIE Mae 150 0 |SE $ ST "oda DB Szałe dobrze рго- ® Adm. „Dzien. Wii.”

LS NIEBYWAŁE POWODZENIEM AN BIERNY: w. i poko przedsię-| 341—2
ŚWIATOWID Długi: Deni > Wileńskim M pokoje(pokoje B ins ży ceram Taj

im T Н шЬ ji ! u Ziemskim 41.780,3.
нна Patrjotyczny film najnowszej produkcji sezonu 1936/37 Różne -bioktco 5850,16, 100.28149 TANIO!RAaaa. dozna KRAWCOWA

U„CHOPIN —, PIEW CA WOLNOŚC 66 Majątek czysty na 1.VII. 1935 r. zł. 2.685.366.49 PRĘDKO! pri Bapartemgr

| SOLIDNIE! \*, Kapičelasi' O szcze,  kostji -zł. Dominikańska Ni 2 мар 58

zruszająca treść! Niezapomniane melodjeChopinowskie! Chopin jako bojowiec o nie- WYNIKI BILANSOWE ZA CZAS od 1. VII. 1934 r. wyszukuje mieszkania 12 m. 2. 4m Ceny niskie. A-

zeza Polski, Uprasza się o punktuałoe przybywanie = ni seansów 4, 6, 8 do 30. VI. 1935 r. ‚ BIURO | ZŁE es; Łukiska i Me-

i 10.15; w święta od godziny2 (bez uwzględnienia amortyzacji) POŚREDN. MIESZK. „DOBERMANA czetowa 13/2-—3,

UWAGA: Każdy Polak musi zobaczyć to arcydzieło, Šiaušės „na tle poweian'a | tresowanego sprze- 306-0

listopadowego STRATY | SUMA| ZYSKI | SUMAB„UNIWERSAL“ žm Krakowska 42, | GARNC,

ASGSEERTR один K. Ine Za- | Zysk: 2+ gospódań- | oe pgMicklewic: oka:д OBO
42 oszta ogólne Za- ysk z gosp i za 4): sat В 6bki

0 RADNIO BUDOWLANA WILNO, JAO.FILIPA rządu Głównego | 12.277,09] stwa | 1342968| e G.a, tel 2211. owe

TELEFON 20-25 Procenta dal Lei 32.970,53 zezj wa|PRACA.KOWEb. aiakiej Fila“

INZ. ARCH. B. SWIECIMSKIEGO cobz, 3-5ro | 57529 z pachstów  |J86854| kati połałumebie: Е
Czysty zysk 223% ego [Esаан = kata S0SPODYNI

65.708 75 . 1. Wlašcicieli nie-Stolarzl gentna, może sa-
orady urządzenia wystaw i wnętrz, reklam | ооы | aaa |aesm m) StolarzKitii

zysku bilansowego : zł. „633 5. $ u. os t a

lelinych, prrebudowų. remonław, izolacuj Od:|| wyyjacono na Studium Rolnicze Sakon i raparaie we? wędiey, pieczy
d ch Uniwersytetu Imienia Stefana з і:ц_,‘ podłogi, wo, wykwintna ku-

i zimna źne rnrawdzanie rachu Batorego w Wiłnie zł. 10.000,-— 4 jqeprawia krzesła, kre. chnią, chów drobiu.
Świadczenia Fundatorce 2.813,73 „12813,73 buŠu s ein Poszukuję posadygo-

Fozostały zysk bilansowy dopisano do kapitału zł. 37.731.759,79 .b, niskich. Może na POdymi, najchętniej

” ь (Odpisania na amortyzację wynosiły zł. 29.449,76), ad |aż Pańska dom, człowiek pewny, na probostwo, Zgło-

\
«mam 23 Wejście Montwi!- posiada* b. poważne ow Roya

ELEGANCKA PANI i PAN NAUKA. | lowaki,brama. swiadectwa i reko- Wilno, Popowska 4
oszczędza, kupując ' | NOWEJ ——— |mendacje. Lwowska „Z

Г z -—7, Franciszek Jan
w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM : Nowość. į RÓŻNE yMieszkanie kowski. |5-2) POomožmy

Tapczany aułomatycznie podnoszone Oras 5 pokoi WO"

Z ofja Jankowska A SK й inne meble wyściełane poleca DAEAEKENNEĆpariar, do ie POTRZEBNA  |[4Pliźnim 4
absol „B. !

WILNO, WIELKA 15. dziela lekcjiz mate. wacław Mołodecki: PZA M. |,aai: 1 CAŁA SODIIIA
Wielki wybór wykwintnej bielizny, modnych krawatów, swe» eniade = kinog^ D W 6 r—względnie czysta, ucz- aa o

terków, bluzek, pończoch i t. d. jłury i egzaminów kon ы |PRZYJMUJE osoby Auyvno Inn xpbog ków do życia, odwo-
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