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BARCELONA (Pat). Specjalny
wysłannik PAT-icznej donosi: Ogło-
szona onegdaj wieczorem uiepodle-
gla republika kataloūska, wchodzą-
ca w skład związku republik iberyj-
skich, po i1-godzinnem istnieniu na-|
leży do przeszłości. Przebieg tra- |
gicznej nocy  barcelońskiej, która |
miała zadecydować o losie separacji
Katałonji, był następujący: O godz. |
20,30 prezes autonomicznego rządu
katalońskiego Companys ogłosił roz-
entuzjazmowanym tłumom deklara-
cję, proklamującą istnienie państwa
katalońskiego w związku republik
iberyjskich. Do godz. 22-ej panował
w mieście spokój, utrzymywany
przez zorganizowaną milicję, która
wysłała ną miasto uzbrojone patrole.
Pierwszą czynnością nowego rządu
było zwrócenie się do wojskowego
gubernaiora Katalonji gen. Bateta z
zapytaniem, czy gotów jest podpo-
rządkować się nowemu reżimowi,

Gen. Batet, z pochodzenia kataloń-
czyk, zastrzegł sobie godzinę czasu
do namysłu, ale nim minęła ta go”  dzina, wojska hiszpańskie, znajdu-
jące się pod jeśo dowództwem, przy”
stąpiły do oblężenia pałacu rządu
katalońskiego. Okazuje się, żewła:
dze centralne, natychmiast po pro”,
klamowaniu samodzielneśo państwa
katalońskiego, wydały rozkaz gene-
rałowi Batetowi wystąpienia z całą
enerėją przeciwko ruchowi separa-
tystycznemu. Rozpoczęły się krwa*
we walki w okolicy pałacu. Pierw"
sze strzały padły ze strony wiernej
rządowi katalońskiemu milicji, któ-
rej udało się wyprzeć oddziały regu-
larnych wojsk hiszpańskich w bocz-
ne ulice. Rychło jednak zmobilizo-
wane zostały wszystkie siły hiszpań-
skie w liczbie 10.000 żołnierzy pod
komendą gen. Bateta, Mimo wysił-
ków rządu katalońskiego nie udało

PARYŻ (Pat), Z Madrytu dono-
szą, że celem wzmocnienia wojsk
rządowych w Barcelonie, kilką hi-
szpańskich okrętów wojennych, sta-
cjonowanych w Kartagenie, otrzy”
mało rozkaz natychmiastowego od-
jazdu do Barcelony, Dwa bataljony
iegji zagranicznej odkomenderowano
z Ceuty do Katalonji.

PARYŻ (Pat). Z Barceiony do-
noszą: Władze wojskowe przepro”
wadzają liczne aresztowania W
Gerone również doszło do poważ-
nych walk między wojskiem rządo-
wem a rewolucjonistami kataloń-

 
Krwawe walki w Madrycie,

BARCELONA (Pat). Specjalny'
wysłannik PAT-icznej donosi: W
stolicy Hiszpanji doszło do powaž-
nych zaburzeń. Ogłoszony w całej
Hiszpanji stan oblężenia pozwalał)
żołnierzom bez ostrzeżenia strzelać,
do rewolucjonistów. Zajścia uliczne|
przybierały niejednokrotnie tra-|
giczny charakter i pociągały za sobą
liczne ofiary w różnych dzielnicach

miasta. Olficjalnie donoszą, że w
ciągu ubiesłej nocy zśinęły trzy oso-
by, a rannych jest zgórą 50 osób.
Jeżeli jednak sądzić z wymiany
strzałów, jaka szczególnie nastąpiła

we

PARYZ Pat. Komitet główny ge-
neralnej konfederacji pracy po
2-dniowzch obradach powziął uchwa:
łę połączenia się z pozostającym
pod wpływem komunistów związku
konfederacji pracy. Narazie została
utworzona komisja, która ma uzgo-
dnić pewne szczegóły a potem zwo- PARYŻ (Pat). Od godz. 8-ej do
godz. 18-ej w całej Francji z wyjąt-
kiem Paryża i departamentu Selcwa*!
ny wybierano 1.511 radców do rad
departamentalnych i 1.516 radców
do sejmików powiatowych. Udział
w głosowaniu ma być liczny jednak-
że wynik głosowania mima zastoso-
wanie nowoczesnych urządzeń tech-
nicznych nie będzie znany wcześnie.
Pierwszych wyników / oczekują a

 

   

  

   

  
| godz. 22-ej. W! wielu kantonach na-

Okręty wojenne do Barcelony.

Front komunistyczno - sorjalistyczny
Francji.

Wybory kantonalne we Francji.

REDAKCJA I ADMINISTRACJA: Wilno, Mostowa 1. Telefon Redakcji,
Administracji i Drukarni 12-44. Redakcja otwarta od 11 do 16 i od

20 do 24-ej. Administracja czynna w dni powszednie od 9 de 20-uj,
w niedziele od 12 do 13-ej.

Wileński” hodzi

Stłumienie rewolucji w Katalonii
się zmobilizować całości milicji, li-
czącej 20.000 ludzi. O północy roze-
grały się walki uliczne. Przewodni-
czący milicji wzywał obywateli do
obrony wolności i niepodległości
Katalonji. Tymczasem gen. Batet
cpanował lotnisko cywilne, z które-
go artylerja zaczęła ostrzeliwać pa-
łac rządowy. Wojska hiszpańskie
zbliżały się do pałacu, mimo zacię-
lego oporu milicji Około 3-ej nad
ranem wojska hiszpańskie zdołały
przedostać się do pałacu rządowego.
i ratusza i rozpoczęły normalne о-|
blężeriie. O godz. 5-ej nad ranem,
Batet wystosował do Companysa i|
członków rządu katalońskiego ulti-
matum, w którem pod groźbą zbu-
rzenia pałacu domagał się kapitula-
cji. Companys nie ustępował i przez
radjo wzywał katalończyków do wy-
trwania w walce. Podczas tego
przemówienia wojska hiszpańskie,
wspomagane przez artyleiję, przy”
puściły szturm, Companys ponownie
stanał przed mikrołonem, rzucając
narodowi  katalońskiemu ostatnie

wezwania do wałki, Było już jed-

nak zapóźno. Około godz. 7-ej nad
ranem wojska hiszpańskie wkroczy”
ły do pałacu. Prezes Companys i

wszyscy członkowie zrądu niepodle-
głej Katalonji zostali aresztowani.
Prezydent prowizoryczny republiki
katalońskiej Azanazbiegł, Zbiegli
również inni przewódcy ruchu. Do-
piero popołudniu wojska opanowały

codziennie.

 całkowicie sytuację. Powstanie po-
ciągnęło wiele ofiar w zabitych i
rannych. Wedle źródeł prywatnych
poleśło 40 osób, a rannych jest zgó-
rą 300. Do portu barcelońskiego za-
wineły dzić okręty wojenne,

PARYŻ (Pat). Z Barcelony dono-
szą: Policja ma być na tropie zbie-
słeśo prezydenta republiki kataloń-,
skiej Azany,

skimi, Zabito 5 oiicerów wojsk rzą”|
dowych, w tem jednego generała.|
Generał Batet na czele poważnej;
kolumny wojskowej udał się 0s0-
biście do Gerony, celem opanowa-
nia sytuacji.

PARYŻ (Pat). Donoszą z Barce-
lony: W wyniku walk z rewolucjo-
nistami wojska obsadziły pocztę,
telegrai i teletony, dworzec kolejo-
wy oraz kolejkę podziemną, Premjer
rządu rewolucyjnego Companys oraz
pozostali aresztowani zostali odpro-
wadzeni pod strażą z pałacu genera-
lidad na pokład statku „Uzuguay”.

w dzielnicy Puerta del Sol, liczba
ofiar jest stanowczo większa, Ogień
był zwrócony do ś$machu minister-
stwa spraw wewnętrznych, w któ-
rym obradowała Rada ministrów.
Dwie kule strzaskały szyby w sali,
w której premjer Lerroux dyktowal

, dzielnicach miasta

 rczporządzenia maszynistce, Na pro-
wincji sytuacja również się zaostrzy-
ła. O krwawych zajściach donoszą
również z prowincji Malaga i pro-
wincji Jaen, śdzie w walkach miało
zginąć kilku $wardzistów, Do Astu-
rji wysłano posiłki złożone z 6 puł-
ków piechoty.

łany będzię nadzwyczajny kongres,
który ostatecznie załatwi tę sprawę.
Po utworzeniu wspólnegc frontu
socjalistyczno - komunistycznego w
dziedzinie politycznej, nastąpiła w
zasadzie uniłikącja ruchu robotni-
czorzawodowego we Francji.

wanie nie da wyniku i trzeba bę-
dzie uciec się do baliotaża w przy”
szłą niedzielę,  
Ostrzelanie torpedowców francuskich

przez baterje tureckie.
STAMBUŁ (Pat). Baterje nad-

brzeżne tureckie otworzyły ogień na
torpedowce. francuskie „Čessard“ i

leży oczekiwać, że pierwsze głoso- „Guepard”, które zbliżały się do! francuskiemu,

WIZMOCNIENIE SIĘ RZĄDU
LERROUX. |

PARYŻ (Pat). Z Madrytu dono-į
szą: Zdecydowane stanowisko rzą-
du premjera Lerroux zjednywa mu

sympatję ze strony ludnosci Madry-
tu. Rząd, którego położenie wybit-
nie się wzmocniło dzięki stłumieniu

powstania katalońskiego, podjął róż-

ne zarządzenia, mające na celu uru-

chomienie w dniu jutrzejszym pracy.

Ogłoszono rozporządzenie, że: robot-

nicy i urzędnicy, którzy nie stawią

się jutro do pracy, zostanąwydaleni,

Wedle informacyj leader socjalistów

hiszpańskich Largo Caballero zdołał
przekroczyć granice Hiszpanji. Por

zatem zapewniają, że wiadze bez-

pieczeństwa są na tropie byłego

premjerą a ostatnio prezydenta re-

publiki katalońskiej Azany.

MADRYT (Pat). Hiszpańska a”

gencja prasowa donosi że pokapi-

tulacji powstańców. kataiońskich i

po stłumieniu ruchu rewolucyjnego
w Asturji sytuacja powraca do sta-
nu mormalnego. , Ludność Madrytu

manifestowała dziś, wyrażając swe

poparcie rządowi. Dziesiątki tysięcy

osób, należących do wszystkich klas

społecznych, entuzjastycz1:e witały

premjera Lerroux. Premjer Lerroux

z trudnością mógł się przedostać

przez otaczający jego samochód

rozentuzjazmowany: tłum. Wszystkie

ulice w pobliżu gmachu, gdzie obra-

dowała Rada ministrów, były oblę-

żone: przez tłumy, domagające się

ukazania członków rządu na balko-

nie. Podobne manifestacje powtė-

rzyły się, kiedy Lerroux udał się do

prezydentą państwa. W. innych
h mi tłumy radosnemi

okrzykami witały oddziały wojsko”

we. Z prowincji donoszą, że ludność

wszędzie pragnie okazać swe popar”

cie rządowi.

UCHODŹCY W. GIBRALTARZE.

PARYŻ (Pat). Z Gibrailaru do-

noszą, że przybyło tam wielu u-

chodźców hiszpańskich, wsród nich

rzekomo trzech byłych miuistrów.

не

Stezanie $idzikagskaga
BERLIN Pat. Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Kowna: W

procesie o korupcję przeciwko by-

iemu posłowi litewskiemu w Berlinie

Sidzikauskasowi zapadł ubiegłej no

cy wyrok. Sidzikauskasa skazano na

6 miesięcy więzienia z odroczeniem

wykonania kary na trzy lata. Moty

wy wyroku ogłoszone będą później.

Von Papen w
Wiedniu.

WIEDEŃ (Pat). Poseł Rzeszy

niemieckiej von Papen złożył w ub.|

piątek pierwszą wizytę ministrowi

spraw zagr. Bergerowi. W. sobotę

von Papen zjawii się ponownie w

urzędzie  lkanclerskim.  Przypusz-

czenie, jakoby wizyta von Papena

pozostawała w związku z ogłosze”

niem księgi brunatnej, jest, jak się

dowiaduje  „„Reichspost“  pozbawio”|

ne wszelkiej podstawy.

 

Po lekarzach — adwo:
kaci.

Naczelna Rada Adwokacka zbie-

ra obecnie materjały, ilustrujące

stan materialny stanu adwokackiego
Na ich podstawie opracuje memo"
rjał, który przedstawi ministrowi
sprawiedliwości i premjerowi Ko-
złowskiemu.

Materjał ten będzie niechybnie
bardzo bogaty. Jest rzeczą bowiem
notorycznie znaną, że położenie ad-
wokatów uległo w czasach ostatnich
bardzo znacznemu pogorszeniu.
Obok proletarjatu lekarskiego wy”
rasta teraz proletarjat adwokacki.
Niekiedy zarobki adwokatów nie
dochodzą do 200 zł. miesięcznie.

Jest nad czem się zastanowić!

Smyrny po wizycie, jaką złożyły flo”
cie greckiej. Komendanci torpedow-
ców donieśli o incydencie rządowi
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Konspiracja ukraińska

w szkole.
Pismio katolickich kół ruchu u

| kraińskiego „Me:a'* lwowska, zasta*
nawiając się nad konspiracją w
szkole, pisze, w zeszycie z 30-g0
września rb., o dążeniu poiskiem do
wchłonięcia spoieczeństwa t. zw.
zachodnio-ukraińskiego przez pań-
stwo polskie, oraz o odporze ukra-
ińskim:

„Praktyka, która ma mobilizować dla

przeciwwagi wszystkie ukraiń:kie siły du-

chowe, kulturalne i narodowe nie wywo-

łujc dowierzania sobie w aktywnych  ko-

łach społeczeństwa ukraińskiego. Koła te

widzą tylko skutki polskiego nacisku szkol-

nego, natomiast nie widzą wyuików odporu

ukraińskiego. I na tem tle rodzą się myśli

o bezpośrednim odporze i o be zwartościo-

wości narodowej ukraińskiego szkolnictwa

państwowego i prywatnego. Dzisiaj nad-

zwyczaj trudno przewidywać, jakie formy i

jaki system obronny wytworzy społeczeń-

stwo ukraińskie w dziedzinie s"kolnej, aby

zachować swe idee wychowawcze i swój

charakter narodowy. Jedno jest pewne;

mus. ono wytwarzać jeden wspólny plan,

jeden wspólny cel i wokoło niego ześrodko-

wać wszystkie siły duchowe i iroralne na-

rodu. Jeżeli tego nie zrobi, historja ro-

zetnie związany na odcinku szkolnym wę-

zeł na niekorzyść narodu ukraińskiego.

Lecz oto, w tym dramatycznym mo-

mencie, występuje ua scenę konspiracja

ukraińska. Podražniona niekiedy przypad-

kowemi, ale powierzchownemi, formami

państwowego nacisku szkolnego, reaguje ta

kouspiracja przedewszystkiem na te iormy

zewnętrzne: emblematy i portrety, które

każe zrzucać i znieważać, książki, w któ-

rych każe kartki wydzierać, święta pań-

stwowe, które nakazuje uniemożliwić środ-

kami cuchnącemi, wreszcie nauczyciela,

którego prowokuje pizez pieśń „My Hajda-

y“, albo „Ne pora“. Wszystkich tych

środków używa młońzież, poczynając od

dziesiątego czy jetnastego roku, siłą zasa-

dy, że trzeba walczyć o szkołę. Młodzież

oczywiście przyjmuje wszystko to z za-

chwytem...

Rodzice i starsze społeczeństwo mają

w tym planie dz'alania kcnspiracji za-

strzeżoną podrzędną rolę: zejść się „w

dzień wystąpienia dzieci przed urzędem

gminnym, czy koło kościoła, czy w innem

miejscu” i zrobić wiec z odpowiedniemi u-

chwalami. Albo, „gdy przyjdzie do wsi in-

spektor, czy jakaś irna władza i prowadzi

śledztwo, ojcowie i matki, a wraz z nimi

cała wieś, niechaj zbiorą się pod szkołą i

żądają prawdziwej szkoły ukraińskiej i na-

uczyciela Ukraińce' Ale główną rzeczą

jest by „walkę o szkołę ukraińską popro-

waczić metodami rewolucyjnemi, nie że-

brać, nie skarżyć się, mie słać petycyj

przez posłów do Wsziszawy, lecz brać siłą

to, co nam się na naszej ziemi należy”.

„prowadzić natarcie w postaci całego sze-

regu bezpośrednich czynnych wystąpień re-

wolucyjaych samej młodzieży szkolnej”.

„Wrogiemu wychowsniu trzeba w samej

szkole przeciwstawić nasze rewolucyjne

wychowanie narodowe".

Te cytaty zaczerpnięte są 7 broszury

nielegalnej pt. „De walki o duszę dziecka

ukraińskiego".

W wyniku wydarzają się strajki szkol-

ne, sabotaże w szkofach ludowych, uda-

remnianie świąt panstwowych w szkole

średniej. Wprawdzie strajki szkolne w

szkołach powszechnych zupełaie się nie

udały, jednak nawet taka walka o ukraiń-|

skie szkolnictwo ludowe wykazała nie-
zwykle napięcie, zrozumienie, gotowość do
ofiar wśród ukraińskich mas włościańskich
(przykładem: Synowódzk, Wyzny i Łago-
dów). Lecz, niestety, dziecięce  nieodpo-

wiedzialne postawienie całej akcji na

płaszczyźnie bezpośiedniości i rzekomo

koniecznej rewolucii oraz złośliwe niszcze-

nie cudzego mienia dało możność władzy
państwowej skorzystania z tych faktów
dla represyj szerokich, co wreszcie zupeł-

nie izolowało akcję dzieci szkolnych.

Strajk szkolny załamał się, nie poparty

szerzej przyniósł nieobliczalne szkody ma-
terjalne i moralne. Cały kapitał niezado-
wolenia ze stanu istniejącego zmarnowano,

Czy z naszej strony jest jakieś pozy-
tywne wskazanie, jak rozumiemy konstruk-
tywny udział mlodziežy ukraińskiej w
konilikcie dramatycznym o duszę nietylko

młodzieży, ale narodu? Tak. myslimy, że
zadaniem historycznem młodzieży ukraiū-
skiej, przedewszys!kiem tej, która tysiąca-

mi rozproszyła się po wsiach ukraińskich,

jest. rzucić wszystkie swe siły, ideowość
i aktywność na pracę kulturaino- oświato-
wą wśród najszerszych ukraińskich mas
wiejskich. Walka z analiabe'yzmem, о-

pełnienie oświaty szkolnej przez  naucza-
nie domowe, praca kierownika w legalnych
towarzystwach religijnych i sportowych
młodzieży, oto hasła, których nawet czę-

ściowa realizacja przeważy wagę walk hi-
storycznych na naszym obszarze na naszą

korzyść. Hasło „walka rewolucyjna ©

zagranicą 8 zł.

Jeśli wierzyć ostatnim informa;

cjom prasy sanacyjnej, spcawa zwo”

łanią zwyczajnej sesji sejmowej jest

już zdecydowana. Sejm i senat będą

zwołane i przystąpią, jak się to usta-

uło od kilku lat, w grudniu do nor-

malnej pracy. Narazie więc nie

sprawdzają się pogłoski czy przy”

puszczenia o ewentualnej „zmianie

warty” w rządzie (p. Koś „iałkowski

na miejsce p. Kozłowskiego) i o ry-

chłem rozwiązaniu ciał ustawodaw-

czych. Wprawdzie w dobie obecnej

mic nie jest pewne i stałe, ale w

ciągu najbliższych kilku miesięcy

należy się liczyć z tem, iż sejm bę-

dzie „pracował”.

Niewiadomo, jak w tej nowej sy”

tuacji B. B. wybrnie z kłopotów 7

projektem konstytucji, ale natural-

mie nie będzie nas o to bolała gło”

wa. Rzeczą ważniejszą i najżywiej

Si 6

Zadłużenie miast.
Główny Urząd Statystyczny opra

'cował 1 ogłosił drukiem ansietę, o”

bejmującą 210 miast. Międzyinnemi

psrawami, stwierdził również zadłu-
żenie tych miast 1a dzień 1 xwietnia
1931 r.

Poniżej przylczamy zestawienie

dla kilkudziesięciu miast, ułożone w

kolejności zad4użenia na jednostkę.
Zadiużenie

w tysiącach na głowę

 
złotych ludnošc.
na 1.4,1934 r. w zł.

Piotrków 25.152 490
Radom 35.859 460

Lublin 42,311 377

Plock 11.066 370

Poznań 82 258 333

Częstochowa 36.302 309

Otwock 4.164 279

Mioclawek 13.530 242

Warszawa 1178914 206!
Kraków 39.280 160

Siedlce 5.770 157

Stanisławów 9.210 153

Katowice 19.316 152

Lwów 46.329 147

Toruń 1.993 146

Kielce 1.167 127

Bydgoszcz 14.758 126

Grudziądz 5.977 119
Tarnów 5.328 118

Pabjanice 4586 100
Sosnowiec 10.364 95

Kalisz 5,178 94

Żyrardów 2,204 88

Król. Huta 6.050 75

Łódź 44,460 73
Wilno 13.416 70

Grodno 3,295 66

Przemyśl 2.760 54

Tomaszów 2.032 53

Białystok 4513 50
Pruszków 715 30

Kutno 640 29

Skierniewice 21 13

Wi zestawieniu tem uderza, że

największe zadłużenie mają tzw.

miiasta ullenowskie, które zaciągnęły

życzki na inwestycje.

s?Na czele kr:czy.. Piotrków ze

swoją pożyczką Ullenowską. Za nim

dwa inne miastą Ullenowskie. Pew-

ną niespodzianke stanowi wysokie

| zadłużenie Poznania i Otwocka (bu-

dowa „kasyna”), natomiast Warsza”

wa, pomimo miliarda zgórą długów

| ma mniejsze obciążenie niż naprz.

| Włocławek (budowa  eielstrowni).

| Łódź ma mniejsze obciążenie na o-

| sobę, niż... Pabjanice i szereg innych
miast.

Wilno w tem: zestawieniu zaj-

muje jedno z ostetnich miejsc, acz

kolwiek zadłużerie naszego miasta

od r. 1931 niewątpliwie wzrosło.

byłoby ponadto rzeczą nieścisłą,

gdyby z taktu stosunkowo mniejsze-

go zadłużenia Wilna  wyciągano

wniosek, że dług ten można powięk-

szyć. Wilno należy do miast b. u-
bogich i zadłużenie jego stosunko-

wo znacznie więcej obciąża miesz-

skańców, niż w innych miastach o

"wyższej stopie 7amożności,

szkołę w szkole* to polityka katastrofy

na odcinku szkolnym!.

Włymowny obraz spusioszeń dur
<chowych, jaki kresli „Meta“ w tych
rozważaniach, jest wynikiem obaw
kół katolickich z powodu jedno-
czesnego ogólne$o podważania: pod-
staw moralnych wśród młodzieży

PRENUMERATA: miesięczna 4 zł., z odnoszeniem i przesyłką pocztową Zł. 4 gr. 50,

OGŁOSZENIA: za wiersz milim. przed tekstem | w tekście (6 lamowe) 25 gr. za
tekstem (10 łamowe) pe 12 gr., nekrologi przed tekstem
cyfrowe, skomplikowane i z zastrzeżeniem miejsca e 25 proc. drożej.

druku mogą być przez Administrację dowolnie zmieniane.
Konto czekowe w P. K. O. Nr. 80187.

KŁOPOTY.

po 25 gr. Ogłoszenia
Terminy

obecnie obchodzącą calą luduość

państwa jest kwestja budżetu i cię-

żarów, związanych z jego wyso-

kością.

Ogólna cyfra dochodów wedlug

preliminarza budżetowego na rok

1935/36 będzie wynosiła 2 miljardy
136 miljonów, wydatków zaś 2 mi-

ijardy 156 miljonów. Wynika z tego,
iż rząd przewiduje zaledwie 20 mi-

ljonów deficytu.

Ale jak pokryć istotny deficyt,
który faktycznie wynosi przeciętnie

miljon złotych dziennie? Stąd płynie

konieczność wynalezienia odpowie-

dnich środków i źródeł  Dotych-
'czas byłą pożyczka narodowa, która

jednak jest na wyczerpaniu, musi

się więc podjąć cały szereg akcji

kredytowych. Do nich należy n. p.

wypuszczenie obligacji renty wie-

czystej. Pozatem zamie"zone jest

rozszerzenie kredytu rządu w Banku

Polskim, zdobycie pewnych sum

przez bank akceptacyjny, upłynnie-

nie sztywnych papierów przez banki

państwowe, oraz współdziałanie z

PRO:

Niezależnie od tych operacyj kre-

dytowych rząd musi rozpocząć

oszczędności i dokonać skreśleń wy”

datków, które unicestwia wiele.

uchwalonych i ogłoszonych ustaw.

W tej chwili nie mówi się o reduk-

cjach personalnych, lecz jedynie o

skreśleniach wydatków rzeczowych,

któremi objęte mają być działy nie

dotknięte dotychczas polityką osz*

czędnościową. Jedno jest tylko

pewne, że ze wszelkich k»mbinacyj

wyklucza się lkwestyę inflacji. W

związku z projektowanemi oszczęd-

nościami w te; chwili toczą się roz”

mowy i targi. Na tle tych targów
dochodzi do nieporozumień, tak, że
krążą nawet pogłoski o wstąpieniu

z tego powodu niektórych ministrów.
Nie należy tym pogłoskom dawać

szczególnej wiary. Natomiast pew”
nem jest, iż w związku z budżetem

rząd staje wobec kompleksu kłopo”
tów, które są następstwem dotych-
czasowej polityki finansowej. Nie

będziemy powtarzali tych rzeczy,

© których już wielokrotnie pisa-
liśmy. :

Ilustracią trudnošci budžetowych

jest to, co się obecnie robi ze szkol-
nictwem. Oto naprzykład sanacyjna

agenoja „Iskra“ wyjaśnia, że wobec
konieczności wprowadzenia jaknaj-

dalej idących oszczędności w budže-

cie na r. 1935/36 musi ule” redukcji

także budżet ministerstwa oświaty,

a redukcja ta wyniesie prawdopo-

dobnie 18 milj. zł. rocznie. Kwotę tę

osiągnąć można albo drogą redukcji

wydatków: personalnych, albo przez

znalezienie dodatkowego źródła do”

chodów.

Pierwszą alternatywę odrzucono |

i postanowiono zastosować „pewne

analogje pomiędzy szkolnictwemi po*

wszechnem i średniem”. W szkol:

nictwie średniem pobierane są opla-

ty na pomoce szkolne, z opłat tych
powstaje tak zw. taksa administra-

cyjna. Podobne opłaty będą pobie-
rane w szkołach powszechnych, a
wedle zapewnień „Is<ry'' wyrażą się

w  kilkuzłotowych kwotsch rocz-

nych, zależnie od typa szkoły.
Wprowadzenie tych opłat przewidy”

wane jest od początku roku szkol-
nego 1935/36.

Według krążących pogłosek opła*
ty powyższe mają wynosić przecięt"

nie 1 złoty miesięcznie od ucznia.

Te pozornie drobne, a jednak w

całości stanowiące miljonowe sumy

opłaty są jaskrawą ilustracją klopo-

dów budżetowych. Podobnych ilu-

stracyj jest więcej i nie mniej ja-

skrawych. В

Coraz więcej gromadzi się dowo-

dów, że gospodarka finansowa pań:  | przez działafność tej konspiracji
szkolnej.

etwa jest zbudowana wadliwie i że
niezbędna jest gruntowna reforma,
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"KRONIKA.
Walne zebranie dziennikarzy wileńskich.
Pod przewodnictwem przybyłego

z Warszawy deiegata Zarządu Głów-
nego Związku Dziennikarzy R. P.,
red. Wł. Dunin*Wiąsowicza, odbyło
się wczoraj w południe przy bardzo
licznym udziale członków nadzwy-
czajne walne zgromadzenie Syndy-
katu Dziennikarzy Wileńskich, zwo-
łane na żądanie pewnej grupy człon-
ków, nie zgadzających się ze stano-
wiskiem, jakie zajął Zarząd Syndy-
katu w sptawie czynnego znieważe-
nia dziennikarza, p. Dangia, przez
p. W. Hulewicza. Zarząd Syndy-
katu wystąpił — jak wiadomo — z
potępieniem tego czynu, wyrażając
ze względów zasadniczych opinję,
ze dziennikarz za spełnienie swej
czynności zawodowej nie może być
w podobny sposób atakowany.

Walne zebranie, po parogodzin-
nej dyskusji, uchwalito większością

 

uYŻURY APTEK:
„Dris w mocy dyżurują następujące

o A towski ul. KijowskiSukc. zwskiego — ul. Kijowska
Nr. 2 ajaA Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Rostowskie-
go — ui. Kalwaryjska Nr. 31, Wysockie-
įo — ul. Wielka 3 (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „rzedmieśc.ach, prócz Śnipiszek.
JAKA Dzis ByqDZIE POGODA?
Po rannych mgłach lub chmur-

mym stanie nieba, miejscami z dro”
bnemi deszczami, dniem naogół po-
$oda słoneczna. Nocą chtodno (do
iekkich przymrozków w górach), w
ciągu dnia ocieplenie. Słabe wiatry
miejscowe.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Plenarne posiedzenie Rady

miejskiej. Plenarne posiedzenie no-
wowybranej Rady Miejskiej, na kto-
rem dokonane zostaną wybory pre-
zydenta, 3 wice-prezydentów i 7 ła-
wników, wyznaczone zostaio defini-
tywnie та najbliższy czwartek,
11 bm. Posiedzenie odbędzie się w
lokalu Izby Przemysłowo-Handlowej
© godz. 8 wiecz. Wybory nowego
Zarządu miejskiego wywołały ol-
brzymie zainteresowanie, to też na-
leży się liczyć z dużym napływem
publiczności.

Z MIASTA.
— Przyjazd ministra spraw za”

granicznych. Wczoraj o godz. 7 m. 40
rano pociągiem warszawskim przy-
był do Wulna minister spraw zagra”
nicznych, p. Beck, witany na dwor-
cu przez g$eneralicję, władze admi-
nistracyjne i samorządowe. P. Beck
przybył na 20-lecie 1-go P. A. L.
— Kwestą na P. C, K. Z okazji

„Tygodnia Polskiego Czerwonego
Krzyża”, wczoraj na ulicach miasta
i w lokalach zamkniętych przepro”
wadzono kwestę.

—Prawo członków rodzin ubez-
pieczonego do świadczeń  Ubezpie-
czalni, Ministerstwo opieki społecz-
nej wyjaśniło, iż członkowie rodziny
ubezpieczonego mają prawo do
świadczeń  ubezpieczalni, chociaż
ubezpieczony posiada poza zarob-

tytułu najmu pracy inne
źródła dochodu. 3

Członkowie rodziny uoezpieczo-
nego pozbawieni są prawa do świad”
czeń wówczas, gdy sami posiadają
jakikolwiek dochód. Jako dochodu
«członków rodziny ubezpieczonego
nie należy traktować tego wszyst-
kiego, co wprawdzie jest ich własno”
ścią, ale siuży im tylko do użytku, a
"nie dlą zysku iub czerpania jakich-

kolwiek korzyści materjalnych,
— Bez prawa do zaopatrzenia.:

Najwyższy Trybunał Administracyj-
ny orzekł, iż ubezpieczony pracow-
nik umysłowy, który utracił zdol-
ność do wykonywania zawodu a nie
nabył jeszcze prawa do renty inwa-
lidzkiej lub starczej, nie ma prawa
do żadnego zaopatrzenia ani do jed-

- norazowej odprawy.

 

NA MIEJSCU.

Zaraz podadzą konie. P.zyglądam

się jesiennemu pięknu wsi. Dzikie

wino oplata ganek i ściany. Szumią

rosnące tuż wysmukłe topcie i roz"

łożyste katztany. W/ sennym stawie,
pokrytymi zżółxłęmi liśćmi, przeglą-
dąsię wrześniowe słońce. W, alejach
parku szeleszczą na wietrze opadłe
liście... i i ааы

Z turkotem zajeżdża bryczka...

Minąwszy Michaliszki, wypada-
my przez wykończony ledwie przed
paru tygodniami, solidny, a jedno”
cześnie rwący oczy lekkością kon-
strukcji nowy most na Wilji, w kie-
runku wewschodnun. a.
gładka, doskonale utrzymana, a do-
bre konie, z których zawsze chlubi-
łysię Turły, niosą raźno i wesoło.
Ten odcinek szosy należy do najład-

iej. „ Po obu stronach zwisają
długie konary dużych białych brzóz,
a niemal geometrycznie prosta linja
drogi daje efektowną perspektywę
niekończącej się alei Ale nic nie

głosów przyjąć do wiadomości de-
klarację Zarządu Syndykaiu z dnia
11 września b. r. w tej sprawie. Na-
tomiast nie uzyskał absoiutnej wię*
kszości głosów tak wniosek o anulo-
waniu powyższej deklaracji, jak też
wniosek, wyrażający Zarządowi Syn-
dykatu podziękowanie za zajęte sta-
nowisko,

W. drugiej części zebrania wezwa-
no Zarząd. by na porządku dzien-
nym najbliższego walnego zgroma-
dzenia postawił sprawę ziniany sta-
tutu w kierunku powiększenia liczby
członków Zarządu do siedmiu, oraz
by powołał delegatów poszczegól-
nych redakcyj do współpracy,

Sprawę uruchomienie sekcji tu-
rystycznej przekazano zarządzowi,

, któremu również poruczoao ponow-
[= objęcie agend Kasy samopomocy.

 
POCZTA I TELEGRAF,

—Publiczność opłaca listy drożej
niż trzeba. Władze pocztowe zamie-
rzają rozplakatowac na wszystkich
ulicznych skrzynkach obwieszczenia,
zawierające wylkkaz opłat wediug по-
wej taryfy, obowiązującej od 1 bm.
Jak się bowiem okazafo, pubiiczność
nie orjentuje się jeszcze w zaszłych
zmianach i frankuje często listy we-
dług taryfy droższej, poprzednio
obowiązującej.

SPRAWY KOLEJOWE.
— Nowy rozkład jazdy pociągów.

Z dniem wczorajszym obowiązuje
nowy rozkład jazdy pociążów pasa-
żerskich. Jest to t. zw. rozkład zi-
mowy, który obowiązuje od 7 paź”
dziernika do 14 maja. W myśl no-
wego rozkładu jazdy szybkość nie-
których pociągów zostańie przy”
śpieszona.

SPRAWY PODATKOWE.
—Specjalne godziny przyjęć dla

adwokatów w urzędach podatko-
wych, Ze względu na to, że nowa
ordynacja - podatkowa przewiduje
występowanie adwokatów, jako peł-
nomocników przed władzami skar-
bowemi, uregulowane zostaną wszy”
stkie kwestje związane z interwen-
cjami adwokackiemi. W urzędach
podatkowych wyznaczone. będą dla
adwokatów specjalne godziny prz

jęć. ` :
HANDEL i PRZEMYSŁ.

—Przemysł wileński kurczy się,
Według siatystycznych danych w
okresie 10-miesięcznym od iistopada
ub. roku do sierpnia 1934 r. wyiku-
piono na terenie Wilna 4.217 świa-
dectw przemystowych. Jest to. nie-
co mniejsza ilość, niż w latach ubie-

|gtych, gdzie ilość wykupionych
świadectw dochodziła do. 4.500.
— Koszty utrzymania we wrze-

śniu. Jak wykazały przeprowadzone
badania, koszty utrzymania we
wrześniu r. b. w porównaniu z sier-
pniem spadły o 0,20 proceut. Spa-
dły mianowicie ceny: chl:ba, mąki,
mięsa, słoniny, mleka, masła, cu-
Кги, паНу, mydła i obuwia. Nato-
miast zwyżkowały ceny węgla, jaj,
grochu, ryżu i mięsa wołoweg»

SPRAWY ROBOTNICZE.

—Strajku piekarzy nie będzie.
Onegdaj donieśliśmy o zatargu mię-
dzy właścicielami piekarń wileń-
skich a ich robotnikami,

Zatar$ wybuchł nagle i wkrótce
miał się przemienić w strajk. Jednak
па wspólnej konferencji obie strony
doszły do porozumienia i kompromi-
sowo rozstrzygnęły zatarg.

| - Oto ustalono, że do dnia 25 b. m.
robotnicy piekarscy będą pracowali
na tych samych warunkach, na ja-
kich pracowali dotycl.czas.

Do tego zaś terminu obie strony

 

DZIENNIK MILERSKA

Imiany w dachowieństwie.
Na mocy zarządzenia J. E. Ks. Arcy-

biskupa - Metropolity Romualda Jałbrzy-
kowskiego, w składzie osobistym  ducho-

wieństwa zaszły następujące zmiany: Ks-

Jan Cimaszkiewicza, z archidiecezji mohy-

lowskiej, wyznaczony został za  admini-

stratora parafi Batoryn, ks, Józei Woźniak,

administrator paraiii Batoryn, na wikarego

do kościoła św. leresy (Ostra-Brama) w

Wilnie, ks. Bolesław Gramz, kióry udaje się

an dalsze studja, na własną prośbę został

zwolniony ze stanowiska wikarego wOstrej

Bramie; ks. Ambroży Jakowanis, proboszcz

w Nowo-Święcianach, na proboszcza do

Jęczmieniszek; ks. Adoli Moczulski, pro-

boszcz w Bohdanowie, na proboszcza do

Daukszyszek; ks. Mieczysław Małynicz -
Malicki, proboszcz w Jesionówce, na pro-

koszcz do Nowych Trok, ks. Antoni Skėr-

ko na proboszcza w Sirdże; ks. Adolf Oł-

dziejewski, proboszcz w Sidrze, na pro-

boszcza do Jasioaówki; ks. Mickał Samu-

sionek, proboszcz w Rykontach, na pro-

boszcza w Kalinówce; ks. Adoli Grodis,

proboszcz w Dziembrowie, na proboszcza

do Sobakiniec; ks. Antoni Jasku', proboszcz

у Sobakiūcach, na proboszcza do Dziem-

browa; ks. Pawel C:aplanewski, proboszcz

w Rudzie Jaworskiej, na proboszcza do O-
strynia; ks, Jozei Chlewiūski, proboszcz w
Gieranonach, na proboszcza w Šwirankach;
ks. Teoiil Pryszmant, proboszcz w Świran-

kach, na proboszcza w Gieranonach; ks.

Adam Zaremba, proboszcza w Lyngmianach

na proboszcza w Poryndze; ks. Bolesław

boszcza do Ilji; ks. Bolesław Hermanowicz,

proboszcz w Jęczmieniszkach, na probosz-

cza do Sorokpola, oraz ks. Zygmunt Żejdis,

proboszcz w Przyjaźni, na proboszcza w

Lyngmianach.

Opieka nad powodrianami.
W związku z artykułem p. t.

„Opieka nad powodzianami“, wy-
drukowanym w „Dzienniku Wileń-
skim* dnia 3 października b. r.,
Ogólnopolski Komitet Pomocy Ofia-
rom, Powodzi przesyła nam następu-
jące wyjaśnienie:

„W związku z trudnościami opi-
sanemi w artykule „Opieka nad po-
wodzianami', które miał delegowa-
ny przez gminę gospodarz przy
ekspedycji koleją 3 wagonów koni-
czyny, Ogólnopolski Komitet Pomo-
cy Ofiarom Powodzi wyjaśnia, że
począwszy od 15 sierpnia b. r. wszel
ikie przesyłki przeznaczone na akcję
powodziową korzystają z 50 proc.
ulgi o dnormalnej taryfy, przyczem
należność za przewóz jest kredyto-
wana i obciążą Ogólnopolski Komi-
tet Pomocy Ofiarom Powodzi. Ko-
rzystać z ulgowego przewozu można
na zasadzie specjalnych zašwiad-
czeń, wydawanych przez Wóoje*
wódzkie i Powiatowe Komitety Pq-
mocy Ofiarom Powodzi. Odbiorca:
mi przesyiek mogą być tylko Komi-
tety Pomocy Ofiarom Powodzi. |

Powodzianie pragnący na własną
rękę czynić zakupy i korzystać w
wysyłce z ulgowej taryfy, winni za-
opatrzyć się uprzednio w odpowied-
nie zaświadczenia w Komitetach
Pomocy Ofiarom Powodzi na terenie
działania których zamieszkują'.

w. z. Prezes C. Klarner.

 

Z ŻYCIA ŻYDOWSKIEGO.
— Strajkujący krawcy przysięgali

przy świecach, Jak już podawaliśmy
przed „paru dniami, w Walnie wy”
buchł strajk krawców-chałupników
żydów. W związku z tem zostało
unieruchomionych przeszł» 50 war”
sztatów  krawieckicn. Podłożem
strajku jest nieuwzględnienie żądań
krawców niedotrzymywania zobo-
wiązań przez pracodawców. Na

krawców powzięto szereg uchwał, a
między innemii uchwalono, by wszys-

godze Gaona, że nie złamią obietnic

wobec pracodawców. 'Wczoraj wie-
czorem w synagodze Gaona odbyła
się przysięga krawców, biorących opracują nowe warunki. Narazie

więc Wilnu nie grozi strajk pieka-|

rzy. Es

śle, Wprawdzie od biedy można się
przejechać dalej, ale już dawnym
„traktem“, na którym jeszcze do
dziś dnią pokutują ślady ście sza-

„ tańskiego pomiysłu byłej gospodarki
| Ost-marku: sławetne okrąglaki, rzu-
| cone przez drogę.

Jesteśmy na miejscu. Jest to nie-
regularny czworobok między wsią
Podkościotek, Zahołodne, Paszku-
ny i jeziorem Jodzie. Długim pasem
ciągnął się tuiaj z północno-zacho-

du cykl przerywanych wąskiemi
przesmykami jezior, połączonych ze
sobą wąską rzeczułką, wpadającą
do Straczy, dopływu Wilii. Kiedyś,
w epoce polodowcowej było tu jed-
mo wielkie jezioro, Ale niepewne i
grząskie dno wyłoniło z biegiem

czasu powierzchnię, którą powoli
zarastai mech i czarne torfowiska.
Z jednego wielkiego jeziotą potwo-
rzyło się kilka, oddzielonych od sie-
bie grząskiemi mokradłami, które,

porośnięte mchami, łudziły swoją

udział w strajku, którzy przy świe”
cach, ubrani w czarne togi, złożyli
uroczystą przysięgę.

podziemną wodę. Kożuch ugina się,
niczem otomana,

I oto te wąskie jeziocka wraz z
błotnistemi przesmyxami zagrodziły
drogę staremu  gościńcowi, przera-
bianemu dziś na szosę. Gościniec,
wyjeżdżony przez starych, przezor”
nych ludzi, cofnął się przed tą nie-
oczekiwaną przeszkodą i ominął ją,
Zrobił łagodny skok w bok i,
wspiąwszy się lekko na grzbiet są-
siedniej moreny, łagodnym łukiem
dwukilometrowym ominął leżący
mu wpoprzek pas grząskiego gruntu,

Aż rozpoczęto budowę europej"|
skiej szosy. .Najlepszą droga jest
droga prosta. Na cięciwie łuku, któ-
ry robi stary gościniec, posianowio-
no przerzucić szosę, skrócić ją o ja-
kieś 800 m. i wyprostowac. Zjechali
więc w roku zeszłym inżynierowie,
młodzi absolwenci obu naszych po-
litechnik. Badali grunt, Pracowały
sondy, cyrkle i tyczki, I orzekli: na
stem bagnie można zbudować drogę.
Bez wzmacniania gruntu palami, po-
prostu. zasypaniem wody i mocza-
rów.

Zaczęto prace na wiosnę, Skopa*
no z obu stron bagna dwą kiikometro
'we wzgórza, zwożono ziemię w wo* pozorną stałością. W! rzeczywistości jest weiczne i szosą urywa się na” są jak gruby kożuch. pokiywający
dę, w bagno. Ale teoretycznym kal-
kulacjom zaczęła urągać praktyka,

 

Gawrychowski, wikary w Sokółce, na pro-,

wczorajszem zebraniu strajkujących|

cy krawcy złożyli przysięgę w Syna"|

w. sprawie uchwalonych postulatów|

Teatr i muzyka. |
— Teatr Mieski Pohulanka. Dziś o

godz. 8-ej wiecz. po cenach zniżonych, ka-

pitalna nowoczesna komedja w Z-ch aktach

p. tt „Zwyciężyłem kryzys”, w której autor

w sposób wielce humorystycz::y porusza

kwestję doby obecnej. Udział biorą pp.

T. Suchecka, M. Bednarska, J. Bonecki,

M. Węgrzyn, M. Bay-Rydzewsk., L. Wołłej”

ko, W. Neubelt, W. Ścibor, M. Bielecki, J.

Kersen, S. Malatyūski, S. Śródka 1 H. Bo-

rowski. Reżyser J. Bonecki. Dekoracje

W. Makojnika.

Jutro o godz. 8-ej wiecz.  Zooażyteni!

kryzys”. |

— Stały Teatr Objazdowy gra dziś
mw Wilejce doskonałą sztukę N. Druckiej

„Zamknięte drzwi'—jutro w Mołodecznie.|

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś ol
godz. .815 w. ujrzymy cieszącą się wielkiem|

powodzeniem  melodyjną poeretkę Lehara|

„Hr. Luxemburg“ z J. Kulczycką i K. Dem-|

bowskim w rolach głównych. Na czele wy-
bitniejszych sił artystycznych / wystąpią:

Halmirska, Domosławski, Szczawiński i in-

n. Ceny propagandowe.

— „Bal w Savoy“ w „Lutni“. W bie-

żącym tygodniu odbędzie się premjera

słynne operetki Abrahama „Bai w Savoy”.

Będzie to jednocześnie oficjalne otwarcie

sezonu zimowego w „Lutni”.* Do operetki
tej przygotowano nową, bogatą wystawę.

Polskie Radijo Wilno
Poniedziałek, dnia 8 października 1934,

6.45: Pieśń. Muzyka. Gimnastyka. Mu-
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwilka pan
d mu, 7.50: Koncer: reklamowy. 11,57: Czas
12.00: Hejnał. 12.03: Wiad. meteor. 12.05:
Codz. przegl. prasy. 12.10: Muzyka tanecz-
na. 13.00: Dzien, poł. 13.05: Muzyka włoska
(płyty). 15.30: Wiad eksport. 15.35: Codz
«dc pow. 15.46: „Szalapin”* — audycja mu-

 

zyczna. 16.45: Lekcja niemieckiego. 17,00:
Recital skrzypcowy. 17,25: Aud. .z cyklu
Wizyty mikrofonu“ — „Ktopoty redakto-
ra“, 17.35: Piosenki w wyk, Toli Mankie--
wiiczówny. 17.50: Pogad. B. Winawera,
18,00: Koncert reklamowy. 18.15: Muzyka
lekka. 18.45: Pogawędka z płytami dla dzie
ci 19.00: Audycja strzelecka. 19.25: Chwil-
ka strzelecka. 19.30: „Dzielni kierownicy”—
*elj. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil. wiad.
sport. 20.00: Muzyka lekka. 20.45: Dzien
wiecz. 20.55: Jak pracujemy w Polsce. 21.00:
Recital fortep. B. Kona. 21.45: „Działalność
gospodarcza i kul'uralna". 22.00: Skrzynka
pocztowa Nr. 322. 22.15: Koncert z płyt.
22,45: „Książka wileńska' — odczyt, wygł.
A. Łysakowski, dyr. Bibliot. Uniwersyt.
AE Wiad. meteor. 23.05—23.30: Koncert
z płyt.

Wtorek, dnia 9 października,
6.45: Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien

por. Muzyka. Chwilka pań domu. 7,50:
Pogad. Straży Ogniowej. 7.55: Giełda rolni-
<za. 11.57: Czas. 12.00: Hejnał. 12.03: Kom.
meteor. 12.05: Przegl. prasy. 12.10: Muzy-
ka lekka 12.45: Opowiadanie dla dzieci.
13.00: Dzien. poł. 13.05: D. c. koncertu.
15.30: Wiad. ekspor. 15.35: Codz, odc. pow.
15,45; Muzyka lekka. 16.45: Skrzynka PKO.
14,00: Recital fortepiancwy. 17.25: „We-
zwanie sądowe" — pogad. 17.35: Kwadrans
wiolonczeli (płyty). 17.50: Skrzynka tech-
1iczna. 18.00: Koncert reklamowy. 18.15:
Koncert popularny. 18.45: „Jesień w po-
ezji') — szkie liter. 19.00: D. c, koncertu
19.20: Pogad. aktualna. 19.30: Polscy i an-
gielscy rewellersi (pyty). 19.50: Wiad. sport.
19.56: Wil. wiad. sport. 20.00: „Nowości
pcetyckie". 20.15: Wieczór literacki. 20.45;
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w
Polsce?" 21.00: „Gody weselne* — słucho-
wisko. 22.00: „Jan Reiner“ (sylwetka mu-
zyków wileńskich). 22.15. Muzyka tanecz-
na. 2245: Koncert reklamowy. 23.00:
"Wiad. meteor. 23.05—23.30: Muzyka ta-
neczna.

Z ZA KOTAR STUDJO,
Radjowy recital Józeła Ozimińskiego.
Ceniony skrzypek i dyrygent, posiada-

jący za sobą wiele zasług na polu działal-
ności artystycznej, Józef Ozimiński wystąpi
z recitalem w poniedziałek, dnia 8 paź-
dziernika o godz. 17.00, aby prócz .kon-
zertu skrzypcowego g-moll Vivaldiego wy-
konać przy akompanjamencie profesora
Ursteina kilka drobnych utworów Andrze-
jowskiego.

Dzielni kierownicy.

Znany radjosłuchaczom z wielu feljeto-
nów, p. Kazimierz Jabłowski, wygłosi w
radjo teljeton w poniedziałek, dn. 8-go paź-
dziernika, p godz. 19.30, Tematem poga-
danki będą — dzielni kierownicy, którzy
mogą się wykazać inicjatywą i energją w
pracy. W obecnym wyścigu pracy niema

| bowiem miejsca dla automatycznej pracy
bezmyślnej i ospałej, przyszłość mogą mieć

| tylko ludzie pełni żywotności i zapału,
umiejący dobrze wywiązywać się z poru-
czonych sobie czynności,

„Szalapin** — reportaż muzyczny.
Wielki śpiewak rosyjski, Szalapin, gen-

jalny odtwórca kreacyj z „wielkiego reper-
iuaru" operowego, znany jest całemu świa-
u, to też prawdziwą atrakcją będzie dla

 
słuchaczów reportaż muzyczny, który za-|
znajomi wielbicieli Szalapina bliżej z jego
postacią. Kanwą tego słuchowiska będą
płyty gramofonowe, nagrane z udziałem ar-

„Kilka tygodni“ urosio do 5 miesię-
'cy, a bagno jest nienasycon: Požar-
ło dotychczas dwa spore wzgórza,
około 30.000 iur gliniasiej ziemi i
wiciąż przesiąka. . wilgocią, wciąż
błyska złowrogo iłowatą wodą. By-
wały dni, że zwycięstwe zdawało
się już osiągnięte: wtem nagle w
miejscu, gazie był już twardy, zda”
'wało się, grunt, zapadała się ziemia
1 woda z triumiem ją zalewała. Tak
było kilkakrotnie, To zniechęca. Sy-
zyłowe prace zapełnienia tej bez-
dennej beczki Danaid sprowadzają
krytyczne objelkkcje, Czy warto?
Czy wanto dla romantycznej myśli
wyprostowania drogi i minimalnego
skrócenia topić tyle kapitału i sił?
Mówią, że pomiary głębol.ości były
wadliwe, że nie obliczono destruk-
cyjnej siły wody podziemnej, że na-
ieżało wbijać pale. Dotychczas wło-
żono przeszło 20.000 zł. Normalna
budowa kilometra szosy wraz z ro*
botami ziemnemi kalkuluje się oko-
io 20 — 22 tys. Skrócenia opłacają
się dopiero przy 2 kiiometrach. Tak
twierdzą fachowcy.

I niewątpliwie, pod wpływem na*
potykanych trudności i niepowodze
mia, zaniechanoby dalszysh robót,
której najlepsze rezultaty nie dadzą
już ekwiwalentu włożonego kapita-

 

 

  
Zdobyć miljon i

   -LI C
WIELKA 44

| Wczoraj około godz. 2-ej po poł.

rozpocznie się 16 b. m.
Inne kolosalne sumy pieniężne

może każda osoba,

LOS 1-ej KLASY,
nabyty w szczęśliwej kolekturze

„DROGA DO SZCZĘŚCIA*
i aLAa НЕ сН

H
1

Oddział, Gdynia, Św. Jańska 10.

, Zajście w cukierni. |

w cukierni Rudnickiego przy ul,!
Mickiewicza pani D., żona zniewa-
żonego niedawno w tejże cukierni
dziennikarza, uderzyła dwukrotnie
p. H., sprawcę poprzedniego zajścia.

Wypadek ten wywołał zrozumia-
łe poruszenie w cukierni i liczne
komentarze w mieście.

WYBUCHna

Nocy wczorajszej na ul. Podgėr-
nej grupa awanturników, chcąc unie-
możliwić zabawę, odbywającą się w
jednym z domów, podrzuciła petar-
dę, która, wybuchając, .zaaiarmowa-
ła okolicznych mieszkańcó w.

Narazie przypuszczano, że wy-

r
i

Start do miljonaFR.

 

posiadająca

TLOS--
AD. MICKIEWICZA 10

KRONIKA POLICYJNA.
— Niezręczna manipulacja :ewolwerem.

Józei Jasiunis,

gródzka 120), manipulując scwolwerem,

spowodował wystrzał, skutkiem czego zra-
nił się w ramię

— Nożem w plecy lokatora domu. Przy
ul. Majowej 71 właścicielka tes“ domu T.
Tatjonumowa na tle opłaty kom 1nego po-
kłóciła się z lokatorem Ig. Masłowskim.
Podczas kłó.ni właścicielka domu porwała

| nóż i ugodziła nim w plecy Masłowskiego,

 

UL. PODGÓRNEJ
Panikę wywołali awanturnicy.

buch nastąpił w gmachu Uniwersy-
teckim, mieszczącym się duż na
wzgórzu (przy, ul. Zakretowej), lecz
po przybyciu policji zorjentowano
się co do miejsca wybuchu.

Kilku sprawców wybryku policja
aresztowała.

 

Z KRAJU.
Konkursy przysposobienia relniczego.

Jak dońcszą z powiatu wileńsko-w przysposobieniu rolniczem w po'
trockiego, wszystkie Katolickie Sto- wiecie wileńsko - trockim odbędzie
warzyszenia Młodzieży męskiej
żeńskiej rozpoczęły: już przygotowa-
nią do wystaw rolniczych. Uczestni-
cy konkursów przysposobienia rol-
niczego nadsyłają obecnie dzien-
nicziki wraz z -protokułami zbiorów
konkursowych. Od 10 b. m, Komisje
sędziowskie rozpoczną sporządzać
zestawienia zarówno ilosci zespo-
łów,, ilości ich uczestników, jak i
wyników prac konkursuwych w
przysposobieniu roiniczem.

Zestawienia te posłużą jako ma-
ierjał dlą: wystaw rolniczych.

Pierwsza wystawa wyników prac

sKRAKOW A SRA S

tysty. Całość opracowali dwaj wileńscy
autorzy radjowi Antoni Koncewicz i Jerzy
<apaśnik. Reportaż nadany będzie w po-
niedziałek przez rozgłośnię wileńską o
godz. 15.45,

„Współczesne zadania kulturalne",
Jak wyzyskać dla kultury działalność

gospodarczą i techniczną, a zarazem, jak
uchronić się od dystrakcyjnych wpływów
przesadnego ekonomizmu i techniki — oto
waźne pytanie współczesności, a następ:
nie drugie — jak zorganizować życie zbio-
зоме, aby nie zaprzeczało słusznym postu
'stom kultury? Taka jest mniej więcej
linja zasadnicza odczytów radjowych, które
w cyklu p. t. „Współczesne zadanie kultu-
zalne" wygłaszać będzie stale co ponie-
działek o godz. 21.45 dr. Bohdan ŚSucho-
dolski, Prelekcja z dnia 8-go października
traktować będzie o działalności gospodar-

' <zej i działalności kulturalnej.

 
wzgląd: na okolicznych autochtonów,
których kpiarski sceptycyzm, do-

| tychczas maskowany ciekawością,
teraz przerodził się w nieukrywane
lekceważenie projektu. Niedoprowa-
dzenie więc do końca podjętej. pracy
nadszarpnęłoby prestiż, władz, któ-
re, w mniemaniu ludności, iekkomyśl
nie rozpoczęły dzieło, jakiemu nie
mogą sprostać,i byłoby kapitulacją
cywilizacji technicznej precd siłami
natury. (W. tych warunkach władze
RH a abowaty się na Коп-
tynuację do pomyślnego końca.

JUNACY.

MW początkach czerwca sprowa-
dzono na plac boju świeże siły: obóz
pracy. Obóz iiczy 170 młodych lu-
dzi w wieku przedpoborowym, z
czego dobra połowa, to chłopcy
15-sto lub 16-stoletni. Podzieleni na
2 drużyny, pracują na zmianę od po-
łudnią i do południa po6 godzin
dziennie. Ubrani w znoszone żoł-
nierskie wluzy, często za obszerne
dla szczupłych wyrostków, w robo-
cze spodaie i grube piechurskie
trzewiki, trzymani są w rygorze
ściśle wojskowym, Za pracę otrzy-
mują teoretycznie po 2 zł. dziennie,
z tego wytrąca się im półtora złote-
$0 га dzienne utrzymanie, a 50 gr.

i się w dniu 15 b, m. w Mejszagole.
Wezmą w niej udział «członkinie i
członkowie zespotów konkursowych
z samej Mejszagoły i z miejscowości
okolicznych.
 

Przyznanie wynagrodzenia za
przejęte na własność pań-
Stwa nieruchomości ziemskie.

W) dniu 4 października 1934 r. w
urzędzie wojewódzkim odbyła się
jawna rozprawa, na której zostało
ustalone wynagrodzenie za przejęte
na własność państwa z mocy ustawy
z dnia 17 grudnia 1920 r. maj, Łuczaj
z urocz. Womaszowo i jeziora Łuczaj
i Lisica, powiatu postawskiego, b.
własność  Zenaidy  Tchorzewskiej,
maj. Rajewszczyzną z urocz. Busze-
wica i Łosiniec. powiatu mołodockie
go, b. własność ś. p, Stefana Ściepu-
rzyńskiego; maj. Kality, powiatu
postawskiego, b.. wiasność b. Zje-
dnoczonego Banku Moskiewskiego i
maj. Koźlewszczyzna powiatu wi-
iejskiego, b. własność Mieczysława
Bohdanowicza, oraz z mocy dekretu
Nr. 213 naczelnego dowód. wojsk
Litwy Srodkowej z dnia 6 kwietnia.
1921 r. maj. Słoboda Aleksandrow-
ska, b. własność š. p. Eugenj: Jagmi-
nowej.

Ogólna suma przyznanego wyna-
grodzenia wynosi zł. 293,190.

SSC K S II ZYWO IIII III SOOGAĆOSS)COPCO APO CORK TEZ ZOK ZOE OCZNA

Droga przez bagno.
niedziele i święta pieniędzy nie po
bierają, W! razie choroby również,
Pracę swą uważają za bardzo ciężką
i niebezpieczną, Nie wszyscy są do
niej przyzwyczajeni. © wypadek nie ‹
trudno. Dlą łatwiejszego zniesienia
góry, stosowano podkop. Razu pew-
nego dość głęboko podkopana zie-
mia osunęła się i zasypała grupę
kopaczy. Nie'było ich zupeinie wi-
dać. Dopiero stłumione jęki napro-
wadziły na ślad. Wyciąguięto ich
sinych, niemal przyduszonych,

— „Jednego, opowiada jeden z
junaków, nie można się było docu-
cić. Złamało mu nogę, rozbiio czasz”
kę nad czołem i do dziś leży w szpi-
talu i ledwie zipie'..,

Dzień tych chłopców nie jest
urozmaicony. Wstają o 4 1 pół rano.
MW ciągu półtorej godziny muszą
uporządkować własną toaletę, u-
przątnąć t. zw. rejon, spóżyć śniada*
nie i na godz. 6-tą być gotowym do
6-godzinnej roboty. Na obiad mają
2godzinną przerwę, która w prakty-
ce jednak często redukuje się do jed-
nej godziny. Po obiedzie inne zaję-
cia do 8 wieczór, potem wieczerza i
o 9-ej capstrzyk,
O pracy ich następnie.., dostają na rękę, Ponadto 5 zł. mie- łu, zrezygnowanoby, gdyby nie sięcznie na książeczkę P. K, O, W.

(c. d. n.)
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Domański Józefzdobyłpuha
Do historji sportu wiieńskiego; Mistrzowie nasi zdali tutaj celu-

DZIENNIK SIĘENSKI

ry zdobywa puhar przechodni i mi-
przeszedi jeszcze jeden fragment cie! jąco swój egzamin nietylko z techni-| strzostwo na rok 1934 r.
kawego wypadku sportowego.

MWczorajszy bieg kolarski o pu-
har przechodni „Uzienniaa Wiień-
skiego” był imprezą w pełni tego
słowa znaczeniu propagandową, a
co ciekawsze, że poziom zawodni-
ków. byt wyjątkowo wysoki.

Przypominając minione iata, cie-
szymiy się, że biegi kolarskie o pu-
har naszej Redakcji z roku na rok
cieszą się coraz większem powodze-
niem.

za E
1egoroczny

szósty bieg

zgromadził na starcie już nie tylko
kolarzy wileńskich, ale z Warszawy
i Białegostoku. Niestety, zastrajko-
wali wczoraj zawodnicy  Urodna,
którzy przez КИКа aiugica lat wal:
czyli o puhar przechodni. Obecność
ma starcie czołowych zawodników
zamiejscowych wpiynęła na zwięk-
szenie się zaciekawienia,

Już od samego rana widać było
wśród młodzieży, że wyczekuje ona
z niecierpliwością godziny startu.
Zanim jednak wyruszono na start, 

32 zawodników

' zgromadziło się w loxalu W. T. C.i
l. na odprawę kolarską, by usty”

szeć regulamin biegu 1 otrzymać

numery zawodaicze,

Mi obozie kolarzy panuje podnie-
cenie. Jeden na drugiego spogląda
z pewnem niedowierzaniem. Padają
krotkie stowa. Przygotowania za-
czynają dobiegać końca. Komisja
sędziowska jest już w nomplecie,
P. Kydlewski, p. Babul i p. Andru-
Ikowicz wydają ostatnie polecenia
imspektorom trasy.
My zaś zapoznajemy się z kola-

rzami. Najbardziej nas interesują
zawodnicy zamiejscowi z Białego”
stoku i z Warszawy,

Białostoczanie są to nadzwyczaj
mili i skromni chłopcy. Dopytują się
o trasę i o przeciwników. Sidoro-
wicz z Białegostoku rob: wrażenie
dobrego zawodnika.

Kolarz warszawski jest nam do-
brze znany. To Domański, który
obecnie startuje w barwaci Strzelca

wileńskiego.
Pada oto już komenda

na start!

Zawodnicy ustawiają się czwórka-
mi, by z ul, Zygmuntowskiej przez
Arsenaiską jechać defiladą na start
przy ul. A. Mickiewicza. Defilada
wygląda: pięknie.

Na astalcie zawodników czekały
tłumy publiczności,

Możemy zupełnie śmiaio powie
dzieć, że z pięciu poprzednich bie-
$ów ten ściągnął naiwięcej publicz-
ności, która pobiła bardzo cenny
propagandowo rekord.

Publiczność gromadziła się tłum
nie nie tylko w miejscu startu i me-
ty, ale na wszystkich ciekawszych
odcinkach trasy, a więc tłumy wita-
ty zawodników na całej ul. A. Mic-
kiewicza, ul. Subocz, Zarzeczu, Le-
gjonowej, Sierakowskiego 1 na Kal-
waryjskiej.

Po chwilowej przerwie, która
poświęcona była ustawieniu w sze-

| regu zawodników, padła komenda
startera i 32 zawodników ruszyło
„do walki,

Narazie wszyscy jechali oczywi-
ście razem. Na samym starcie zgu-
bił pedał Domański, który nieco po*
został w tyle, ale po kilku chwilach
dopadł „czołówki” i zaczął nadawać
lon wyścigowi.

Oczywiście, że po przejechaniu
kilku kilometrów zaczęli pozosta”
wać słabsi, a na Saskiej Kępie upa-
Głą z roweru zawodniczka, Ko-
maiszko, która: wycofała się z biegu.

Od samego startu zostało narzu-
cone

ostre tempo

wyścigu. Taktyka biegu polegała na
tem, że zawodnicy zarówno Białe-
gostoku, jak i Strzelca pil1owali Ja-
Sińskiego, zeszłorocznego mistrza,
Nie mógł on inicjować ucieczki. Mu-
Siał jechać razem w grupie pierw-|
Szych 5 zawodników, do których za-!
liczyli się: Domański, Tarasow, Ja*,
siński, . Jurgilewicz i Sidorowicz.
` Pewną   

     

 
tragedję

Przeżył Z. Andrukowicz, któremu
į oś z „przyjaciół* przekłół szpilką

Pkoło. Oczywiście, że obiecujący ten
awodnik, który w roku ubiegłym

m wstępie wycołać się, a szkoda,  był drugie miejsce, musiał na sa-

% Andrukow:cz mógłby odegrać
ażną rolę w biegu.
Koło dworca kolejoweżo w dal-;

  
   

 

W drugiej zaś grupie prowadzi Sku-

Startuje już nie pierwszy raz w na-
Szym biegu. !

| Vodnicy  >ježdžali
iego,

"atowicz, który stanął bez treningu, 10
wiedzieć trzeba, że Skuratowicz |

tet,

ki zawodniczej, ale również z odwa-

gi sportowej.

Na Zwierzyńcu tempo biegu
zmniejsza się. Widać że walka ro-
zegra się taktycznie. Wziastą więc
coraz bardziej zaciekawienie.

Przejeżdżaniy jeduym tchem uli-
ce Zwierzyńca, a potem przez Sło-
miankę wpadamy na most Zielony.

Obraz pozostaje bez zmiany. Na
ul. Mickiewicza tempo wzrasta do
granic możliwości.

Od ul Wileńskiej rozpoczyna
się morderczy finisz. Jasiński Za
czyna prowadzić, ale, niestety, zbyt|
wcześnie zaczął finiszować i musiał |
skapitulować. *

Na metę, przy burzy oklaskow
kilkutysięcznego tłumu, wpadą Do-,
mański ze Strzelca wileńskiego, któ-

  

Tuż za nim wpadają inni.

Lista

pierwszych dziesięciu

wygląda następująco:
1) Domański Józef (Strzelec) 41 skiej publiczność zgotowała huczne „owski, też miał wypadek. Złamała

min. 32,4 sek.

2) Tarasow Samuel
min, 32,8 sek.

3) Jasiński Aiojzy (Ognisko K. P.
W.) 41 min, 33 sek.

4) Jurgilewicz (Strzelec),

5) Pieślak Sylwester (Wi. T. C.
i M.).

6) Sidorowicz
P. W,).

1) Skuratowicz Dominik
K. P. W.).

8) „Jurek“ (Ognisko K.

(Stizelec) 41

Jan (Biatysiok K.

(Ognisko

Leonard

 

P. W.).
9) Jurewicz Józef (Wil. T. C. i M.).

‚ 10) Kalinowski Jerzy (Ognisko K.
! P. W.). j
| Mijają szybko minuty. Co chwila
\ ktoś nadjeżdża, a oto jest już i p.'
| Zboromirska, która zdobyła pierw-
sze miejsce w biegu pań. Zboromir-,

owacje. !
Mistrzem został więc kolarz z

Warszawy,

 

|

| Józei Domański ze Strzelca |

wileńskiego. Trasa podobała mu się.
Cieszy się również Tarasow, który
odniósł pierwszy poważny sukces
sportowy. '

Zeszłoroczny mistrz Jasiński jest
trochę smutny, ale ma nadzieję, że
w roku następnym puhar wróci
spowrotem do niego.

rDzienn

la na rozległem podwórku rozdano

 

Trzech ostatnich  zawcdnikow !
pierwszej dziesiątki miało sporo'
wrażeń.

Jurewiczow: popękały szprychy
w tylnem kole.

„Jurek dwa razy „fikaął kozła”,
a na ul. Subocz przejechał psa.

Wieteren biegów ulicznych, Kali-

mu się kierownica. Na meię przyje-
chał więc Kalinowski na resztkach
swego „rumaka stalowego”.

Zaraz po biegu w lokalu W. T. C.
i M, zebrała się komisja sędziowska,

piękne żetony pamiątkowe, a Do-
mańskiemu wręczono puhar prze-
chodni.

Rozdanie nagród zakończono fo-
tografją,

Za onganizację biegu pozwalamy
sobie złożyć serdeczne  
 

3

ika Wileńskiego.
podziękowanie

| Wileńskiemu Tow. Cykl. i Motocy*

klistów, pp. motocyklistom, a w

szczególności dziękujemy pp. W.

Andrukowiczowi, B. Rydlewskiemu

Morozowi, Balulowi, Felitanowi, Pi-

perowi, Świąteckiemu, Kieraszewi-

czowi, Holsztcjnowi,  Palewiczowi,

Rudakowi, Ignatowiczowi, Kaczyń-

skiemu, Karablikowowi oraz p. A.

Kisielowi.
Specjalne zaś podziękowanie wy”

rażamy państwu Andrukowiczom za
łaskawą pomoc przy organizacji tak
wspaniale przeprowadzonego biegu.

Słowa uznania i podzięki należą
się również policji, a zwłaszcza
III Komisarjatowi, który wzorowo
utrzymał porządek w czasie biegu.

Jarwan.

 

0 LITERATURZE I SZTUCE W SPORCIE,
Od samego bodaj początku dało

się wyczuwać wrogie nastawienie
mecenasów literatury i sztuki do
sportu
Ukazywaly się najrozmaitsze arty;

kuły, zwalczające może nie sport,
ale sportowców. Wytykano im błę-

 

Cały wrzesień, jak również pierw-
sze dni października, nie przyniosły
nam żadnych sensacyj sportowych w
Wilnie, prócz kilku lokalnych im-
prez,

Nie mieliśmy większych zawo-
dów, a nie mieliśmy ich chyba tylko
dlatego, że strona finansowa zawo-
dów nie kalkulowałą się w sposób
dostatecznie przyjrzyście i wyraźnie,
by móc ry: ykować sprowadzenie te-
go, czy innego przeciwnika.

Deficyt imprez sportowych jest
nieodstępnym towarzyszem sportu
wileńskiego, a rzecz dziwna, że im
ciekawsze jest spotkanie, tem więk-
szy deficyt.

Nasuwają się więc pytania, dla-
czego tak się dzieje 1 gdzie leży te-

Abstynen

 go falktyczna przyczyna.

dy. Mówiono, że są oni nieinteligen-
tami i t. d. i t, d. Słowem stosunecz-
ki były naciągnięte i: przykre.

Literaci wychodzili i częściowo
jeszcze obecnie wychodzą z tego myl
rego założenia że sport wpływa o”
słabiająco na zainteresowania inte-

 

Publiczność sportowa w Wilnie,
chociaż żywo interesuje się sportem,
jednak nie chce płacić za widowiska
sportowe. Wilno pod względem ceny

biletów jest miastem wyjątkowem.
Wówczas, gdy u nas wejść na stadjon
można za 20 — 50 gr., w innych mia-
stach sam program koszuje 50 gr., a
bilety wstępu są 100 proc. wyższe.

Organizatorzy często zastana-
wiali się nad tą kwestją, ale propa”
gandowość sportu wymaga znów te-
g0, by pobierać za tilet minimalne

opłaty. Może w przyszłości zmienią
się pod tym względem warunki, a
wówczas stworzy się w poszczegól-
nych gałęziach sportu pewien kapi-

tał i nie będzie pustek w sezonie
sportowym.

AZ.S. zwyciężył w meczu
Wczorajszy mecz lekkoatletycz-, ny rozegrany między A. Z. S a Ž. A.

K. S. zakończył się zdecydowanem
zwycięstwem A, Z. S., ktory wygrał
stosunkiem punktów 59:42. '

Poszczególne wyniki są następu-
jące: 800 mtr. 1) Żyliński (AZS) 2.18,'
2) Rodziewicz (AZS) 2.189, 3) Sagi: |
nor (ŻAKS) 2.24. W kuli zwyciężył
Kliks (AZS) 11.20 przed Zacharewi-!

Gurwicz | niki nie przekraczają jeduek prze-czem (AZS) 10.57, 3)

lekkoatletyczny.
(AZS) 5.94, 3) Smorgoński (ŻAKS)
5.60. Kzut dyskiem 1) Zacharewicz
(AZS) 34.20, 2) Rom (ŻAKS) 32.04,
3) Fajnberg (ŻAKS) 29.58. W sztaie-
cie 4X16U mtr. zwyciężył zespół
Ż.A.K.$. w czasie 47,2 sek. 2)
A. Ź, S. — 48,8 sek.

Wi punktacji ogólnej zwyciężył
więc, jak wspomnieliśmy, A. Z. 5.,
mając bardziej równą druzynę. Wy:

(ŽAKS) 10.53. Bieg 400 mir, 1) Ro-| cigtnošci.
manowski (ŻAKS) 56.4, 2) Urbano-
wicz (AZS) 58,4, 3) Aduński (ŻAKS)
1 min, 3,6 sek. 100 mtr. 1) Żyliński
(AZS) 12, 2) Brun (ŻAKS) 12,1, 3)
Zacharewicz (AZS). Skok wzwyż
1) Pynkan (AZS) 160, 2) Czasznicki
(AZS) 145, 3) Jochelson 140.
Oszczep 1) Smorgoūski (ŻAKS)
43,38, 2) Pynkan (AZS) 40.10, 3)
Wojciechowski (AZS) 35.15. 1500
mtr. 1) Rodziewicz (AZS) 4.596,
2) Urbanowicz (AZS) 5.17,2, 3) Sagi-
nor (ŻAKS) 5.35. Skok wdal i) Cza-
sznicki (AZS) 5.96, 2) Rymowicz

Ponadto odbyio się kilka kon-
kurencyj pań, Wyniki są następu-
jące: Pchnięcie kulą 1) Skoruków"
na 8.57, 2) Kontrymowiczowna 8,17,

3) Siesicka 7.80. Skok wdai i) Sie-
sicka 4.32, 2) Skorukówna 4.20, 3)
Kontrymowiczówna 4.15.
60 mtr. 1) Skorukėwna 8,9, 2) „Ewa“
9,2, 3) Sieciska 9,3.

Cieszymy się bardzo, że coraz
częściej na boisku widzimy akade-
mików, za przykładem ktorych idą
również i akademiczki.

Turniej tenisowy o huhar «Słowa».
Turniej tenisowy o puhar prze-

chodni „Słowa* z wyrownaniei
zgromadził na starcie około 30 te-
nisistów, którzy walczyli między|

W. grze pojedyńczej panow rewe-
lacją była gra Frliczki, ktory zdobył
sympatję publiczności. Wygrał on
ze Zwolskim, a przegrał z Kewesem

sobą w: trudnych warunkach tech-| 2:6, 3:6..
nicznych, bo korty były wilgotne,
a piłki nie chciały skakać.

Uzyskano następujące
W grze pojedyńczej pań żwycięży-
1а p. Dowbporowa, bijąc Dziedziulo-* dobniej
wą 7:5, 5:7, 7:5. Dowborowa znaj-
duje się obecnie w doskonałej for= |
mie. Grała wczoraj koncertowo. |

Kazimierski (Ognisko)
Wizorajszy bieg naprzełaj zgro-

madził na trasie tylko 5 zawodni-
ków. ROW

Bieg ną trasie około 5 klm. za-'

Do gier finałowych zakwalifiko-
wali się: Kewes, Zaborowski, Za-

wyniki:| charzewski i Kondratowicz.
Finały odbędą się najprawdopo-

dzisiaj na kortach parku
sportowego.

Grami kierują prof. Lisowski i
dyr. K. Audrzejewski,

wygrał, bieg na przełaj
kończył się zwycięstwem Kazimier-
skiego z Ogniska w czasie 20 min.
31,8 sek. przed Kulinkowskim z So-
koła i Drawą z Ogniska.

Podgórze Polonia 5:0.
, Wczorajsze mecze ligowe przy”|

niosły nam następujące sensacje:|
Podgórze rozgromiło Polonię 5:0,
Pogoń wygrała z Wartą 3,1, Legja
pokonaia Ł. К. S. 6:1, Garbarnia wy-
grała z Wisłą 3:1, a w meczach o
wejście do Ligi Leśją poznańska ро-
konała ostatecznie Ł. T, S. G. 3:2, 3

a Unja wygrała z K, S. Grzegorzec-
ki 12:1,

Cracovia odniosla sukces w By-
tomiu 3:2 a Cracovią wygrała w
Bielsku 6:1.

Niemcy odnieśli sukces nad Da-,
aa a Więgry pokonały Austrję

Peznań — Wrocław 10:6
Międzymiastowy mecz bokserski

wspaniałem zwycięstwem Poznania|

Z dniem 9 bm. Zarząd główny,
„k Imponująco wyglądało, „śdy za” AZS przenosi się do lokalu zimowe”| mowym codziennie,
' z ul. Sierakow- go, ul. $-Юю ЛайеКа 10 — Uniwersy-| i šwiąt w godz. 18—20,

Sekretarjat Związku będzie!

Mecz zakończył się koło godz. 23
ciągu pędzi razem 5 kolarzy. Poznań — Wrocław zakończył się , w nocy.

Waikom przyglądało się kilka ty-
sięcy widzów.

A. Z. S.
czynny od dn. 12 bm. w iokalu zi-

prócz niedziel

iektualne i umysłowe człowieka, że
sport zamiast wychowywać spacza|
pięknie wypowiadane hasia.

Nie będziemy twierdzili, że sta-
nowisko potentantów literatury jest
fałszywe.  Przyznajemy im bowiem
wiele racyj, ale krytykowac jest prze

cja sportowa
Pytanie. czy publicznosć będzie

choaziia powiedzmy na mecze ри-
karskie, jeżeli podniesie się cenę bi-
letów? Jecni twierdzą, że będą, ale
Z 1 tacy, którzy wogóle chcą cho-

dzić bezpłatnie.
W, dużej mierze zależy tutaj о-

czywiście od samych zawodów, ale
trzebą brać przeciętne nasze lokal-
ne zawody zajaskrawione nadzieją
sensacji sportowej,

Mam wrażenie, że mecze o wej-

ście do Ligi będą cieszyły się nie
mniejszem powodzeniem, jeżeli na-
wet za biiet trzeba będzie zapłacić
około 2 zł. Na dobrze zorganizanych
zawodach bokserskich, przy udziale
czołowych pięściarzy polskich, czy
też zagranicznych, sala wypełni się
szczelnie;

Że spostrzeżeń tych wysuwa się
wniosek, że dotychczas nie umieliś-
my kalkulować umię”nie cenami.

Brak in:prez sportowych w Wil-
nie tłumaczy się jeszcze tem, że w
obecnej chwili zabrakło czynnych i
oddanych ludzi.

Od miesiąca bowiem mówi się w
Wilnie o rozegraniu turnieju piłkar”
skiego o puhar W.O.Z P.N. Miał być
rozlosowany program zawodów, ale
niestety jeszcze nic nie jest wiado-
mem, jak to się odbędzie, a przecież
wolnych terminów było moc.

Sezon piłkarski, który omawiany
będzie przez nas w sposób wyczer-
pujący, zakończył się dla wielu dru-

 

 

 żyn z chwilą zakończenia rozgrywek

| ZYGZAKI.
Bieg na!‚ _ — Doskonały bramkarz wileń-

: ski Bartoszewicz z Drukarza, po
skończeniu gim. J. Slcwackiego,
wstąpił obecnie do Seminarjum Du-
chownego. Bartoszewicz był ostat-

„nio obak Rogowa reprezentacyjnym
bramkarzem Wilna.

|  — WAZS, powstał projekt bu-
| dowy włacnegn domu sportowego.
, Oczywiście, że jest to projekt dale-
kiej przyszłości, ale powitać go mo-
żemy z uznaniem.
— Do Igrzysk Olimpijskich, mają

«cych się odbyć w 1936 r. w Berlinie,
napływają już zgłoszenia. Dotych-
czas zapisało się do udziału 39
państw z całego świata. Zaproszenia
zaś wysłano do 55 państw. Polska
zgłoszenie swoje już wysłała.
— Najlepsi łyżwiarze Norwegji,

Mathisen, Staksrud ' Engnestangra
stali się zawodowcami, prowadząc

wyszkoienie w, Rosji dowieckiej,
— Mistrzostwa świata w ping-

ponga mają zgromadzić 15 tysięcy wi
dzów. Odbędą się one w Anglji, w
krytej hali Wembley. Udział w tur-
nieju weźmie również i Polska,

— W bieżącym miesiącu w War-
szawie odbędzie się pierwszy mecz

bakserski międzynarodowy. Polska
spotką się z reprezentacją Czechosło
wacji, która wystąpi w następującym
składzie: Fiala, Sasinek, Dworzak,
Mas Hrubesz, Puspiszil Durdis
!1 Kopeczek,

— Drużynowe mistrzostwa  bo*
kserskie Wilna rozpoczną się 21 paź
dziernika.

| | — Pięściarze sekcji bokserskiej
| W.K.S, Śmigły mają prawie wszyscy
„przejść do Strzelca.
|  — AZS. ma zamiar zorganizo-
wać w tym miesiącu mecz piłkarski

, U.S.B. — Ż.A.K.S. Drużyna naszych
akademików posiadać będzie szereg
znanych graczy, grających obecnie

 
 w klubach: W.K.S., Ognisko, czy też

Drukarza.
| —— Została wspaniale odremonto-,
waną sala gimnastyczna Ośrodka W,|

cież najłatwiej. Mam wrażenie, że
iepiej byłoby, żeby szanowni pano-
wie literaci zaczęli sami coraz bar”
dziej interesować się sportem, bio-
rąc udział nietylko w lożach honoro-
wych większych zawodów, ale żeby
zaczęli wchodzić w życie sportowe.

wiina.
o mistrzostwo. Wplywa to oczywiš-
vie Kalasirviainiė па laiOńSziaii Pra

ty spoiiowej, Ktora lie iuwoi przerw,

wygiąda to tak, jakby KiuDOM
CHOuziuv LyikO O ŁUUDYCIE proWiemMa”
tycznej WaśńioSCi KIIKU PUlMlatóWw.

Niuoy przejawiają WCI4Z pardzo

mano iMicjatywy.
Dawnie; pau tym względem było,

mam wrażenie, nieco lepiej. ramię"

cam jak w roku 1942 rozegrywano
zawody O „Zioty oszczeęp ; waiczono

o nagrody „portowe, a na siadjonach

nie byfo pustki 1 zniechęcenia.
Uapowiedzialnosć ponosi winne

organizacje sportowe, które pogrą-

żają się w beznadziejnie nudnym
śnie, który nie krzepi, lecz męczy.

№ boksie abstynencja sportowa
wygląda jeszcze gorzej niż u piłka”
rzy, sport ten potrzebuje więcej tre-

ningu, niż piłka nożna. Bvkser bez
treningu naraża się na katastrofę.
Rujmuje oa swój młody organizm, a
śdy nie widzi perspektywy na za-
wody, to rzecz oczywista, nie chce
trenować.

Lekkoatleci nasi, którzy mieli
tak dużo pięknych planów, musieli
ograniczyć się do minimum, a ogra-
niczenie spowodowane zostało ogól-
nym kryzysem, jak zawodniczym,
tak też i osganizacyjno - finansowym.

Miejmy jednak nadzieję, że z na-
staniem zimy nastąpi ożywienie w
sporcie wiieńskim,

Е. Sala, prócz odświeżenia ścian, o-
trzymała dwa duże kailowe piece.
W przyszłym tygodniu w Ośrodku
odbędzie ле konferencja sportowa,
co do podziału godzin, przyznaczo-
nych ną ćwiczenia i imprezy sporto-
we.

— Ośradek W. F. zosganizował
kurs objazdowy na prowincji. Kurs
udał się bardzo dobrze, bo gromadził
on w poszczególnych miejscowoś-
ciach sporo słuchaczy. W. puszczy
Nalibockiej w kursie wzięło udział
około 200 „sportowców*. Kurs pro-  wadził sierż, Kruk.

— Obecnie odbywa się w Ośrod:,
ku kurs przodowników gier sporto-
wych. Kurs prowadzony jest przez|
por. Pawłowicza liczy 54 osoby,
— Wi soboię rano przez Wilno

przejeżdżać będą piłkarze reprezen-
tacji Polski na mecz z Łotwą. Repre
zentacja Polski w Rydze będzie w
sobotę o godz. 18. Przybycie w so*
botę wieczorem do Rygi uważamy
za zbyt poźne, żeby piłkarze mogli
dostatecznie wypocząć przed powa-
żńem spotkaniem międzynarodowym
— Jutro o godz. 16 na Pióromon-

cie odbędzie się egzamin na kandy-
datów sędziów lekkoatletycznych,
Zgłoszenia przyjmowane będą na
miejscu.
* — Czesżką Koubkova uzyskała w
biegu na 80 m. bardzo dohry wynik
9,8 sek. Prasa czeska roztrąbiła, że
jest to nowy rekord swiatowy, tym-
czasem jest on tylko wysównaniem
rekordu światowego  Walasiewi-
czówny,

— Odbyły się w Poznaniu we*
wnętrzne zawody lekkoatletyczne
poznańskiego „Sokoła”, na których
długodystansowiec Noji usiłował po-
bić swój własny rekord życiowy w
biegu na 5 km., uzyskany przed ty-
śodniem w Warszawie w walce z.
Lehtinenem i Petterssenem. Próba!
nie udała się. Noji uzyskał wynik
gorszy, mianowicie 15:48,  

Sądzę, że to nie osłabi ich twėr-
czych cił, a wręcz przeciwnie powin-
no przysporzyć szeregu bogatych te-
matów. Wrażenia sportowe, doznane

na boisku, będą mogły znaleźć się na

papierze, a wówczosa rzeczywiście
literaci polscy spełniać będą swój

wielki obowiązek społeczny, jeżeli

chodzi o wychowanie fizyczne i

sport.
Nie trzeba przecież zapominać, że

sport literatom ofiarowuje co 4 lata

na Igrzyskach Olimpijskich swoją
największą nagrodę.

Sport utalentowanego literata

piszącego o sporcie stawia obok mi

strza bieżnię,
Może niektórym wyda się to nie

współmiernem. Wysiłki są tutaj bar”
dzo różne, a różne są one może dla-

iego, że lekkoatleta bije rekord mo-

żliwości ludzkich, zbliża się do gra-

nic wysiłku człowieka, wówczas,

gdy literatura sportowa stoi na ca”

iym bodaj świecie na bardzo niskim
poziomie. Mistrz olimpijski pióra

jest czasem mało znany. Dzieła jego

nie przechodzą granic przeciętności,

Nie wiem, jak będzie w przysz-

łości, ale datychczas iiteratura spor”

towa nawet ta największa, ta wybra-

na literatura, stając *v szranki olim-

pijskie, pozostawia wiele do życze”
nia, a dzieje się to tak dlatego, że

nie mamy literatów, którzy chcieliby

zainteresować się sportem, znać nie”

tylko formę, ale i treść życia spor”

towego.
U nas bywą przeważnie tak, że

literatura sportowa powstaje jako

twór ludzi, nie mających nic wspól-

nego z literaturą,
Z chwilą, gdy zawodowi literaci

zaczną interesować się sportem, wi

dziąc w nim dużo własnych korzyści,

czerpiąc jednoczesnie z niegoodpo”

czynek, to niewątpliwie zaczną od:

razu zmieniać cię na lepsze stosunki

sportowe, a wśród sportowców mniej

będzie nieuków.

Ciekawą jest rzeczą, że wśród

młodzieży wyczuwa się nieraz głód
książki, ale książki sportewej, pisa-

nej z werwą, stylem sportowym.

Bezpośiednio z temi zagadnienia

wiąże się sprawa sztuki a więc ma-

larstwa i rzeźby.

Nie chcę być złościwym, ale przy

pomiina mi się, jak jeden ze znanych

artystów namalował obrazy sporto”
we. Jeden przedstawiał osadę wio-

ślarską o pięciu wiosłach, a drugi dy

skobola, który rzucał lewą dęką.

Oczywiście, że obrazy takie nie
mają dla sportu, a i dla sztukialbso-

lutnie żadnej wartości bo osmiesza-
ją one autora.

Nie można więc brać się do pra-
cy, nie wiedząc o podstawowych
przynajmniej zasadach sportowych.
Na rynku sportowym wyczuwą się

więc wielki brak jak książek, tak też
obrazów i rzeźb sportowych.

Należaioby więc może, pomyślić,
jak ruszyć z miejsca tę zaniedbaną
dziedzinę życia.

Nie małą rolę miałyby tutaj do
spełnienia organizacje sportowe, a w
pierwszym rzędzie Komitety sponto*
we, dbające o zdrowe zasady propa”
gandy sportu.

Warto byłoby może również zor*
ganizować konkursy, o nagrodach
honorowych i t. p.

Polska dotychczas zajmowała
czołowe miejsca na konkursie sztu-
ki na Igrzyskach Olimpijskich, ale
nie znaczy to bynajmniej, żeby lite-
ratura i sztuka spontowa w Polsce
stały na wysokim poziomie.

Przed kilku dniami miałem przy”*
jemność zapoznać się z szeregiem
sportowych, wydawnictw wjęzykach
obcych i przyznam się ze wstydem,
że porównanie z naszym dobytkiem
w tej dzidzinie wykazało jak jesteś-
my bardzo biedni. 3

Jeżeli dbamy o łormę zawodni-
ków, jeżeli „szukamy olimpijczyka”,
to w takim razie nie powinniśmy za”
pominač i o „konkurenojach“ litera-
tury i sztuki, istniejących w progra”
mie imprez olimpijskich.

 
  



Nacjonalizm i interes państou.
Uważny czytelnik „Tygodnia A-,

kademickiego' w „Słowie'  zdziwi|
się trochę po przeczytaniu artykułu
p. Jana Krupowicza p. t. „Idea Ja-
giellońska'. Zdziwił się, bo dowie-
dział się, że Polakom nie wolno być
nacjonalistami, a to ze względu na
interes państwa... poiskiego. Cieka-
wa myśl! [Wprawdzie stara, jak
wszystkie pomysły federalistów z
„Myśli Mocarstwowej', lecz mimo
to ciekawa, jako przejaw ekwilibry-
styki rozumowania. Coś, co napraw-
dę powinno być śmiesznem, choć jest

smutne. ;
Tego rodzaju pomysły opierają

się na rozumieniu państwa, jako cze-
goś, co samo w sobie istnieje. „Ubó”
stwienie państwa”, „racja stanu”,
„wszystko dla państwa” to chieb po-
wszechni czytelnika gazet sanacyj-
nych, Tak zupełnie jakgdyby nie by-
ło narodu tworzącego państwo. Przy
zwyczailiśmy się 'do tego, warto jed-
nak pomyśleć i raz nareszcie skoń-
czyć z absurdem, którym nam głowy
nabijają. Ё

Geneza pojęcia państwa jako
ziemskiego magromadzenia  wszel-
kich cnót, osoby istniejącej sama w
sobie, bożka žądającego podporząd-
kowania wszystkiego sobie, leży
gdzieś w dziełach i myślach epoki
oświecenia. w w, XVII i XVIII. Ce-
lem tej konstrukcji było służenie nie
państwu, bo organizacja państwowa
sama zwykle komuś służy, lecz ra-
cjom monarchów, względnie ówcze-
snej elity arystokratyczno-szlachec-

kiej. З

Dzisiaj stosunki się zmieniły.

„ildeologja państwowa” służy dziś
nie monarchom, lecz dyktatorom i

różnym elitom od faszystowskiej,

przez różne pseudo - faszyzmy do

bolszewickiej włącznie.

Życie jednak obala wszelkie twier
dzenia tej konstukcji, bo jest ona

zbyt papierowa. Jak już zauważyłliś-

my państwo zawsze komuś służy,

łatwo to sprawdzić przez koniron-

tację z historją a służy przedewszy”
stkiem narodowi, który je stworzył.

Dzieje się io tak dlatego, że jest ono
'1edynie formą, która nie może
istnieć bez treści, jest narzędziem,
którem kierować musi mózg ludzki.
Spełnia ono zawsze zadania, których
realizacja jest potrzebna tej wewnę-
trznej treści, w sposób określony
przez mózg.

ECAsłuży A,
czy człowieka, może istnieć i
e się dzięki sile rządów i u-

iegłości poddanych — Państwo na-
rodowe opiera się na świadomości
wspólnoty narodowe; i na wynikają”
cej stąd twórczdści i poświęceniu,

Czy Polską jest państwem naro"
dowem? Powinna być w stu procen-
tach! Przez 120 lat Naród Polski
walczył o to, by zdobyć dla siebie
formę istnienia politycznego, w któ-
rej niezależny i wolny tworzyłby swą
przysziość. Czuł w sobie siię zdo-
bywczą, pamiętał, że był wielkim, i
chciał tę swoją wielkość odbudować,
potrzebne więc mu było narzędzie,
iktórem jest maszyna państwowa, u-
możliwiająca rozwój i ekspansję.

Czy dzisiaj, śdy po ciężkiej walce
dopiął celu, mą pozwolić na to, żeby
państwo służyło ludziom, którzy są
mu obcy, a nieraz doń wrogo uspo”  sobieni? Czy ma może pracować dla
innych lub pozwolić, żeby inni w

 

Państwo to narėd
 

Nieodwolainie OSTATNIE 2 DNI
po cenach propagandowych — tanich.

akki flm „CZY LUCYNA TO DZIEWCZYNA” (Smosarsia | Bode).
Następny program: Poraz pierwszy BORYS KARLOFF i BELA LUGOSI w filmis grozy I nie-

państwie przez ten naród odnowio-
nem realizowali swe własne cele
często sprzeczne z potrzebami Po-j
laków? Nie! Paūstwo Polskie musi
służyć Narodowi polskiemu! Jest to
jasne jak siońce. | w tem się wyraża
sens hasią „Polska dla Poiakow“.

Wszystko to nie znaczy, żeby
nacjonalizm nasz chciał zaraz gnę*
bić t. zw. mniejszości narodowe i wy
rzucać je „poza nawias życia”, jak
to powiada p. J. K. we wspomnia-
nym na początku artykule.

Każdy, kto zechce szczerze słu-
żyć Polsce - narodowej, będzie jej
synem, ale ludzie obojętni i wrodzy
ze wzgiędów  zrozumiały.h muszą
być odcięci od rządów.
A więc nacjonalizra w Polsce nie

jest grzechem wobec Polski. Grze-
chem byłby właśnie fede:alizm re-
prezentowany przez t. zw. „mocar”
stwowców”, Byłby grzechem, gdyby
nie to, że w dzisiejszej Poisce żyje
on tylko na papierze, Całe to szczęś
cie nasze, że wszelkie marzenia o
„Stanach Zjednoczonych'* od Bałty-
ku do morza Czarnego są tylko ma-
rzeniami,

Jak twierdzi p. J. Krupowicz, ce-
iem „mocarstwowców jest taki stan,
przy którym wszyscy obywatele złą-
czeni miłością Państwa polskiego
pracowaliby dlań ofiarnie i z poświę-
ceniem'. Oby tak było! Tyiko ma-
łe zapytanie, którzy obywatele? Czy
ci, co rozstrzeliwali 12-letnich chłop
ców we Lwowie? czy ci, którzy mor
dowali powstańców śląskich? czy ci,
co w. Wilnie i w Pińsku strzelali do
żołnierza polskiego?

Zresztą sami państwowcy nie wie
rzą w to, co mówią, Bo gdyby wersja
o „wspėlpracy“ i „sprawiedliwem!/'
traktowaniu byia stuszna, to pewnie
nie używalibyśmy wyrazu pacyfika-
cja w cudzysłowie.

Ren.

209099390068098

Inauguracja roku akademic-
kiego na Ц. 5. В.

Dnia 11 b. m. w auli Kolumnowej
U S. B. odbędzie się inauguracja
roku akademickiego, poprzedzona
mszą św. w kościele św. Jana.

 

Młodzież Wszechpol-
ska.

Zarząd Młodzieży Wkszechpolskiej
wzywa wszystkich członkow do re-
jestrowania się w lokalu — ul. Mo-
stowa 1 od godz. 12 — 13.

 

Wielka Polska,
(Narodowy organ waiki).

"ARTYKUŁY TREŚCI POLITYCZ-
NEJ, SPOŁECZNEJ, HISTORYCZ-
NEJ.

Informacie o sytuacji obozu naro-
dowego w całym kraju. '

Cena egz. 10 gr.

Do nabycia w lokalu Slionnictwa
Narodowego — ul. Mostowa 1

Ikioskach na ul. Mick'ewicza,

samowitości „CZARNY KOT".

I]
PREMJERA. €zołewy film prod. S©WIEGKIEJ 1954,

CAR SZALENIE

 
 

DZIENNEJ.|ZIEENSKI

Kierownictwo Redakcji: Stefan Lochtin.
Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Masonerja jako sekta i masonerja
jako system.

Dawniej rozpoczynający  dysku-
sję o miasonerji był narażony na to,
že go odrazu zakrzyczano jako
wstecznika, o ciasnych  pogiądach,
doszukującego się na każdym kroku
'akich mocy tajemnych, gdy tym-
czasem na świecie wszystko dzieje
się tak, jak my to widzimy, bez żad-
nych podziemnych malchinacyj, po-
ułnych planów. Na maso1erję były
dwa poglądy — jeden, że jej wogóle
nie ma, drugi, że jeżeli nawet istnie-
je jest nieszkodliwym związkiem
poczciwych ludzi,

Dzisiaj na istnienie masonerji
zgadza się żydowski „Nasz Prze-
gląd”, uchyla lzkko zasłonę z masor
nerji francuskiej p. Mackiewicz w
„Słowie”, zaczyna się pisać o roli jej
w rozbiorach Polski, w powstaniu li-
stopadowem, a za 50 lat będzie się
pisało, czy wśród ministrów byli ma-
soni, czy nie. Jednocześnie widzimy
jednak pewne tendencje do bažate-
lizowania lub zaciemniania roli maso
nerj. Miowi się, že jest ona kliką,
mającą wyłącznie osobiste cele na
oku, wzbogacenia swoich członków
i udostępnienia im wysokich stano-
wisk w rzadach, nie widzi się nato-
miast prawdziwego oblicza maso-
nerji.

Organizacja, a przedewszystkiem
obrzędy tej sekty owiane  tajemni-
czością z niezrozumiałym dla nas
ceremonjałem : symbolami są ścią-
gnięte z praktyk  okultystycznych.
Prawdziwi okultysci, uważający sie-
bie za wtajemniczonych w „naukę ta
jemmiczą“, twierdzą iednak że mó
sonerja nie rozumie miste:jów okul-
tystycznych, że używa ich jako środ-
ka do utrzymania adeptów w posłu-
szeństwie. Z tego widać, że nie o”
brzędy i symbole stanowią podsta-
wę masonerji, co więcej bez tego
może się oną doskonale obejść, Wie-
lu jest masonów, którzy nigdy nie
mieli nic wspólnego z ceremonjałem
masońskim

Cóż więc czyni z masonerji sektę
niebezpieczną nawet dla bezwład-
nie - tolerancyjnej Francji, dlaczego
Papieże nazywają ją zbrodniczą sę-
ktą. Przecież jej hasłem naczelnem
jest wolność, równość, braterstwo;
w tablicy przykazań wolnomulaf-
skich mamy takie przepisy: „Módl
się do Wielkiego Budowniczego
wszechświata, Kochaj swych bliź-
nich, bądź ojcem dla biednych” i tp.
Omal, że nie przykazania chrześci-
jańskie, możnaby im najwyżej za-
rzucić mglistość, Niektórym ludziom
wystarcza, że znają tych kilka zasad
i nie starają się o bliższe zaznajomie
nie z programem masoński'n. Na tej
podstawie twierdzą, ' że straszenie
masonerją jest dziecinadą, niepo-
ważnem ustosunkowywaniem się do
zjawisk politycznych.

My jednak postaramy się zajrzeć
poza te szyldy, a dowiemy się, że
masonerja mą na składzie rozmaite
preparaty, od usypiających aż do
trujących.

Iiluminaci niemieccy takie mieli
plany w 1785 roku: „aby przywrócić
pierwotne prawa ludzkie — wolność
i równość, trzeba zacząć od zburze-

| nia religii, praw, a skończyć na oba-
i w, leniu własności prywatnej”. Było to

na 130 lat przed rewolucją rosyjską
i bolszewizmem.
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I jeszcze jedno oświadczenie, póź
niejsze — Wielkiego Mistrza loży
rytu szkockiego: ,,....własność, reli-
gja, prawo, są to trzej śmiertelni wro
gowie masonerji“,

Glosėw takich miožnaby przyto-
czyć wiele więcej z najrozmaitszych
okresów i z pośród różnych obrząd-
ków masońskich. Dowodzą one, że
„zbrodnicza sel.ta utrzymuje się nie
tylko hierarchiszną organizacją i ta-
jemniczością, ale 1 wspólną wszyst-
kim braciom nienawiścią do pod-
staw cywilizacji zachodnio - europej-
skiej.

Czy i w jakim stopniu do tej nie-
nawiści przyczyniają się żydzi, sta-
nowi osobne zagadnienie.
„Zajmę się jeszcze jedną sprawą,

zresztą zaznaczoną w tytule. Chodzi
mianowicie o system masoński — co
io jest i gdzie go szukać. Systemem
masońskim nazywam sposób myśle-
nia i działanią zgodny z podstawowe-
mi prawami masonerji. Nie będzie to
ideologja, dlatego że ideoiogja jest
zespołem celów i środków, a na sy-
stem składają się tylko środki, Otóż
masonerja opiera się właśnie ną ta-
kim wystemie środków — zniesie-
nie, zburzenie Kościoła i praw, wy-
dobycie na jaw pierwotności natury
ludzkiej, Nigdzie niema mowy o ce-
iu, a nawet gdy mówią n. p.: — w
celu zniesienią moralności chrześci-
jańskiej — to myślą o tem jako o
środku do dalszego jakiegoś celu.
A zatem masonerja jest systemem
środków, prowadzących do niezna-
nego, ukrytego celu. I wiaśnie ten
system środków jest dla nas tak nie-
bezpieczny, bo pozwala masonerji
posługiwac się ludźmi, nie należący-
mi dą samej organizacji, nie uświa-
domiającymi nawet sobie, że służą
miasonerji.

Ludzie ci mogą w najlepszej wie-
rze pracować w Lidze ochrony praw
człowieka, albo brać udział w kon-
gresie wychowania moralnego, nie
zdając sobie sprawy, że są to środki
przybliżające ostateczny tryumf ma-
sonerji. Istnieje zresztą hierarchia w
tem posługiwaniu się — żydzi posłu-
śują się masonerją, masonerja —
izeszą niezorganizowanych.

z

Uin KATANA

KTO
"hce się dowiedzieć, jaki jest

program Młodzieży Wszech-
polskiej?

jakie są jej zadania na tere-
nie akademickim i ogólnym?
Jak pracować społecznie z

pożytkiem dla narodu
— niech przyjdzie do naszego
lokalu ul. Mostowa 1, ce-

dziennie między 12—13 dy-

żurny Kolega udzieli mu
wszeikich informacyj.

Kauai OOBENN 
 

Z kim iść?
„Nie jestem w zasadzie przeciw-

ny Kościofowi Katolickiemu, nie zno
szę jednak naszego endeckiego kle-
ru' — powiada niejeden z domoro-
słych antykleryków. Nie interesuje
nas nienawiść, jaka bije z lych słów
ao Obozu Narodowego. Jest ona je-
dynie gwarancją, że równie wiernych
i silnych mamy przyjaciół.

Zastanawia nas jednal: Lo proste
stwierdzenia faktu: duchowieństwo
nasze jest usposobione narodowo.
Dlaczego tak jest.

Obóz Narodowy walczy z rozkła-
dem morainym, który w Polsce za-
tacza coraz szersze kręgi. Walczy z
nim słowem, piórem i czynem, chciaż
tak się okoliczności złożyły, że czyn
ten jest ograniczony a często musi
też ukryty. Jakkolwiek jednak jest,
myśl narodowa stawia sobie za
pierwszorzędny cel niszczenia wszel
kich zarodków zła, które mogą wy-
wołać zabagnienie życia moralnego
i obyczajowego. | tu w: zupełności
zgadzamy się z ruchem narodowym,
jalki się wytworzył we Włoszech i
Niemczech. Mussolini i Hitier zdają
solbie doskonale sprawę z tego, że
wielkość państwa leży  przede-
wszystkien: w czystości : kulturze
narodu. Mlussolini a zanim Hitler,
od chwili osiągnięcia władzy, tępią
wszelkie objawy rozkładu fizyczne-
$0 i duchowego. Nie napróżno jeden
i drugi popierają moralnie i ma-
terjalnie życie rodzinne, nie darmo
zwracają poważną uwagę na kwestje
religijne. A u ras? U nas „reformy
seksualne", krzyczące reklamy w
aptekach i drogerjach, cyniczne dow
cipy, w brukowych pismach obrażają
najprostsze uczucia przeciętnego
Katolika-Polaka. U nas w państwie,
w olbrzymiej części katolickiem,
ogranicza się nauczanie religji.

Kto jest winnym takiego stanu
rzeczy? Mógłbym odpowiedzieć:
masonerja i żydostwo. Unikając
jednak przesady, powiem, że w

sonerja. która jest wirogiem wszel-
kiej myśli katolickiej i narodowej.
Masonerja, która, chcąc utrzymać
wpływy na politykę, dąży do roz-
kładu żyria i obniżenia sił narodu.
I żydostwo, krórego wielką rolę w
zepsuciu obyczajowem i moralnem
może określić uczeń w szkole, Są to
zbyt znane Polakowi kwestje, by je
trzeba było roztrząsać.

Cóż więc dziwnego, że katolik i
narodowiec idą w parze? Cóż dziw-
nego, że duchowieństwo sympatyzu-
je z ruchem narodowym? Czyż dla
Kościoła Katolickiego nie jest spra-
wą palącą podniesienie życią moral-
nego i obyczajowego, usunięcie ma-
sonerji i rozwiązanie „kwestji ży-
dowskiej'? Dawno już kis. J. Urban
na łamach „Przeglądw Powszechne-
go' starał się dać program walki z
żydostwem. Żądał on, by usunięto
żydów ze wszystkich szkół pol-
skich, by organizacje kuitu religji
Mojżesza pozostawiono wyłącznej
opiece żydowskiej, by nie do-
puszczano żydów do wszystkich bez
wyjątku stanowisk publicznych, by
uznano sjonistów poprostu zą ob-
cokrajowców, mających na celu in-
ieresy obcego państwa. Mając z górą
3 miljonowe żydostwo nic się w tym

j kierunku nie uczyniło, gdy tymcza-
„sem Niemcy, Więgry, Austrja włkro-
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RUCH MŁODYCH.
Metody i skutki,

Jak pracują żydzi we Francji,
zakiemi posługują się metodami i co
nieraz muszą zapłacić za swą akcję?
Ciekawe wiadomości o tem podaje
„Service MondialErfurt 15.1X 1934.

„Jak wiadomo, cała prasa świa”
towa podała wiadomość G rozru-
chach arabskich w Constantine"
których ofiarą padło wieiu żydów.
Jak to było naprawdę? Germaine
Moch i Jules Moch, .współpracow-
nicy socjaiistycznego pisma „Popur
iaire', redagowanego przez Leona
Bluma, podali obszerny opis rozru-
chów.

Zdziwi się czytelnik,
dowie, że. małżonkowie Moch w
połowie lipca zwiedzili trzy depar-
tamenty Algieru, prowadząc
wrotową propagandę socjalistyczną
pomiędzy Arabami. Germaine Moch
organizowała zebrania, poswięcone
kwestji emancypacji kobiety arab-
skiej i użalała się nad losem prole-
tarjatu arabskiego, . wyzyskiwanego
przez kapitalistów i obszarników.
Miądrze nie wspominała o žydow-
skiem pochodzeniu większości tych|
wyzyskiwaczy,

W tym samym czasie jej mąż J.
Moch podniecał „Młodych Arabów
przeciw „tyrańskim' rządom gene-
rała. francuskiego, używając dość
mocnych haseł, jak „Niech żyje re-
wolucyjny Paryż”, „Precz z rządami
francuskiemi w Algierze”,

Co najdziwniejsze jednak, że ten
ciekawy reporter „Populaire” odbył
swą podróż za pieniądze rządu fran-
„usikiego. Mliinister Г. Maivy zalecił
mu studją nad wydajnością kolei
algierskich. WĄ ten sposób za pienią-
dze podatników francuskich żydow*
ski działacz podniecał Arabów do
walki z Francją”, I na zakończenie
czytamy: „Rezultat nie dał czekać
na siebie zbyt długo. Arabowie
wystąpili, ale... przeciw żydom.
Wi ten sposób sprawiedliwości stało
się zadość „Kto pod kim dołki ko*
pie, sam w nie wpada”.
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czyly na diogę energicznych reform.
W ostatniej to chwili denoszą, że
usunięto żydów z austrjackich szkół.
U nas tymczasem żydzi wykupują
polskie majątki (jak to było z ро-
siadłością Iwje) i grożą zalewem i
asymilacją Polaków.

Pytami więc: z kim ma iść nasze
auchowieństwo, z masonerją, żyda-
mi, czy z Obozem Narodowym?

Enka.
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