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Telefon Redakcji,

codziemnie.

Po zamachu w Marsylji.
Przed pogrzebem króla Aleksandra.sn wyjezdża 2 Paryża

SPLIT. (Pat). Pancernik „Du-
browik* wiozący zwłoki królą Alek
sandra przybyi dziś rano około go-
dziny 6-ej do tutejszego poriu. Całe
miasto pogrążone jest w żałobie,
pełno chorągwi i wizerunków króla
spowitych kirem, W ciągu nocy
przybyty delegacje ze wszystkich
zakątków kraju. Przez całą noc
ludnośc krążyła po ulicach miasta,
komentując tragedję marsylską. Oko
ło 5-ej rano 150-tysięczny tłum po
czął się gromadzić w pobliżu portu i
dworca kolejowego. W porcie ocze-
kiwał książę Arsen Karadżordże-
wicz, członkowie rządu, ciał usta”
wodawczych, władz cywilnych, woj-
skowych oraz setki organizacyj z
pocztami sztandarowemi.

Do Splitu towarzyszyła „Dubro-
wikowi“ eskadra okrętów  irancu-
skich. Gdy pancernik zbliżał się do
redy, eskadra krążowników jugosło”
wiańskich, znajdujących się w por”
cie, dała przepisowe salwy honoro-
we. Wszyscy dostojnicy z księciem
Arsenem Karadżordżewiczem udali
się na okręt, stwierdzili tożsamość

Mordercy króla Aleksandra.
BIAŁOGRÓD, (Pat). Dzisiejsza

„Poditika* zamieszcza  totograiję
mordercy króla Aleksandra oraz

krótki komentarz następującej tre-

sc1:

Śledztwo w Miarsylji jeszcze nie

zdołało stwierdzić identyczności

osoby mordercy. Aresztowani w
Annomasse Benesz i Novak oświad-
czyli po okazaniu im totogratji za”

bójcy, że się z nim widzieli i poznali
w Zurychu, gdzie przedstawił im się

jako Suk. Jak wiadomo byto przed

ich stwierdzeniem, paszport wydany
na nazwisko Kelemena jest tałszy-

wy. Potwierdza się, że Kelemen
alias Suk był obrzezany.

BIAŁOGRÓD. (Pat). Wedie wia-
domości z Paryża stwierdzono osta-

tecznie tożsamość zabójcy króla

Aleksandra rzekomo Piotra Kele-
mena, Nazywa się on Vladą Ge-

orgijew i jest bułgarem należącym

do macedońskiego komitetu rewolu-
cyjnego. Przed 4-ma laty opuścił on

Bułgarję i pracował w kontakcie z
ekstremistami chorwackimi,

PARYŻ. (Pat). Dzięki iniorma-
cjom otrzymanym przez policję
irancuską w Białogrodzie udało się

stwierdzić, że inicjatorem zamachu

na króla jugosłowiańskiego 1 delega-

tem Paweliczą jest niejaki Eugen-
jusz Kwaternik, 24-letni student, po”
chodzący z  Białogrodu. Rysopis
kwaternika zgadza się całkowicie z
rysopisem osoby, która była w Aix
en Provence, w Lozannie i hotelu

„Regina“
wszędzie za Kremera. Potwierdza

7miljonów złotych kaucji złożą dyrektorzy
yrardowa.

(Telefonem od własnego korespondenta.)

W sobotę zgłosili się do sędziego, p. Demanta obrońcy dyrektorów

żyrardowskich Vermeerscha i Caena, prosząc o zwolnienie aresztowanych

za kaucją. Sędzia śledczy zażądał za
Caena 1 milj. zł.

Aresztowani oświadczyli swym obrońcom, że tak wysokiej kaucji

złożyć nie mogą i proszą o wydatne jej zmniejszenie.

mi słupami, na których wierzchol- |

 

 w Paryżu, podając się |

zwłok króla i oddali hołd pośmiert-
nym szczątkom. Poczem przybył na
pokład admirai angielski Fisher,
który w t-wie ministra francuskiego
Pietriego i oficerów brytyjskich zło-
żyli hołd zwłokom królewskim. |

Następnie przeniesiono trumnę i
ustawiono na wybrzeżu na wspania-
łym katatałku, otoczonym wysókie-

 

kach płonęły znic”e. Orkiestry ode-|
graly hymn jugos. iaūski a w šwią
tyniach uderzono w dzwony. Od-|
działy wojskowe  sprezentowaly
broń, pochyliły się wszystkie sztan”,
dary niezliczonych  delegacyj. Sa”|
moloty zrzucały z góry na kataialk
wieńce spowite krepami. Po mo-
dłach dełilowały wojsko, organi-
zacje, włościanie w strojach ludo-
wych i tłumy publiczności.

Około godz. 10-ej trumnę złożo-
no w specjalnym pociągu żałobnym,
w którym też zajęli miejsca dostoj-
nicy państwowi z księciem Arsenem
Karadżordżewiczem. (O godz. 10-ej
pociąg żałobny opuścił Split, udając
się do Białogrodu. |

i

się więc przypuszczenie, że Kre-
mer i Kwaternik to jedna i ta sama
osoba. Porównanie rejestrów  hote-
lowych i oświadczenia personelów
nie wykazują żadnych pr

PARYŻ. (Pat), Havas publikuje
szczegóły dotyczące iteroi ystycznej
organizacji, która dokonała zamachu
па królą Aleksandra. Założył orga-
nizację dr. Pawelicz, były poseł z
Zagrzebia, należący do chorwackiej
partji ekstermistów zwanej  franki-
stami, od założyciela Fransa. Tenże
Frank był całkowicie oddany Habs'
burgom, którzy mieliby oprzeć się
na trzech państwach  Austrji, Wę
gier i Chorwacji. W r. 1918 po po-
wstaniu królestwa  jugosłowiańskie-
go partja straciła na znaczeniu a po

29 r. (wprowadzenie dyktatury) Pa-

welicz stracił nadzieję. Wiedy przy”
stąpiono do _ akcji terorystycznej. `
Pierwszym takim aktem było za”
mordowanie dyr. dziennika Nowvosti
w Zagrzebiu Schlaegera, Po zama-
chu na ikrólą Aleksandra aresztowa-

no 18 osób. Z tych udwuch powie-

szono, 16 skazano na długoletnie
więzienie. Paweliczowi i Postisze-
Jowi udało się zbiec. Obaj rozwinęli
działalność we Włoszech, poiem па
Więgrzech. Członkowie bandy tery-
rostycznej podrzucili w różnych
miejscowościach Jugosławii 10 ma-
szyn piekielnych i zamordowali po-

sła Neudorfera, Ogółem liczba ofiar

zabitych wynosi 7 zabitych i 18 o-
sób ciężko rannych.

Vermeerscha kaucji 6 miljon. a za

Czy Francja wyda Rosenberga?
IIelefonem od własnego korespondenta.)

* Prasa francuska podaje wiadomość, że rząd polski zwrócił się za

pośrednictwem min. spr. zagranicznych do rządu francuskiego z żąda-

niem aresztowania Rosenberga, żyda rosyjskiego, naturalizowanego we |

Francji, oskarżonego o przywłaszczenie 700 tys. funtów szterlingów na

szkodę ś. p. Jakóba hr. Potockiego.

zwolnienie z więzienia.
(Ielefonem od własnego korespondenta.)  

W sobotę został zwolniony z więzienia za kaucją 300 zł. student;

politechniki, p. Kazimierz Glinicki, oskarżony о przynaleženie do niele-,

galnego stowarzyszenia politycznego (O. N. R.) |

Nowy rekord Walasiewiczówny. |
BERLIN Pat. Niemieckie biuroj kord światowy w biegu na 200 m.,

informacyjne donosi z Tokio, że|josiągając czas 23,8. Dotychczasowy

podczas kobiecych zawodów lekko-|rekord światowy należał również do

atletycznych w Osaka Walasiewi-| Walasiewiczowny i wynosił 241.
czówna ustanowiła fantastyczny re-

(“LI LAS

Rekiama jest dźwignią handlu

с

PARYŻ (Pat). Prezydent Le-
jutro wie-

czorem, udając się w towarzystwie
członków domu cywilnego i wojsko-
wego do Bialogrodu, gdzie weźmie
udział w pogrzebie króla Aleksan-
dra.

Barton dudrze się —Н
ojtzyńdie.

PARYZ Pat. Deputowany Mor-
tier zgłosił w "ole wniosek na-
stępującej treśc. Obywatel Lu-
dwik Barthou, który poniósł
śmierć w służbie pokoju, dobrze
się zasłużył.

 

 

Wspomnienia o królu Aleksandrze.
Znany rosyjski pisarz M,M. Bre-

sziko-Breszkowskij zamieszcza na
łamach paryskiego pisma rosyjskie-
go „Illjustrirovannaja Rossija“ kilka
wspomnień o królu Alekeaadrze, z
czasów kiedy byi jeszcze następcą
tronu.

Rok 1912. Macedońska jesień.
Drzewa w złotej szacie. Jak płynny
ołów rwą wezbrane wody rzek...

Wojna, która przeszła do historji
jako  „pierwsża wojna bałkańska.
Serbja stawia wszystko ną jedną kar
tę, Zmobilizowała 400.000 żołnierzy
z ludności liczącej bezmała 3,000.000.

Pierwsza wielka bitwa pod Ku-
manowem; miasteczko zamuieszkate
przez Serbów. i nawpół dzikich Al-
bańczyków.  Łamiast domow. były
tam maie tortece ze strzelnicami za”

miast okien. Na minaretach mecze”

tów punkty obserwacyjne 130-ty-

pięcznej armyi tureckiej, wyszkolot
nej przez niemieckich instruktorów.
Dowódcą tureckim był utaientowany

Dżawid-KFasza. Przeciw, nim staje 0-
ikoło 60,000 żołnierzy pod. dowódz-
twem 23-letniego następcy tronu Ka

1ageordżewicza. Po stronie turec-
Ikiej nietylko przewaga li-zebna, nie
tylko przewaga broni, ale i korzyst-
niejsza pozycja...

Kumanowo jest dla  Serbji klu-
czem do Macedonji, do. terytorjum,
które nazywą się starą Sarbją i do
Albanji. ;

Nie wierząc swym oczom, na wy”
sokich iglastych minaretach oficero"
wie tureckiego sztabu przykładali
lornetki do oczu. Przednie limje nie-
przyjacielskich okopów — z kuma-
nowskich pagórków widziano całą
dolinę z rozwiniętemi szeregami Ser
bów jak na dłoni — zwolna objeżdża
jeździec w mundurze puikownika
piechoty. Jest to — królewicz Alek-
sander. Czy był już podobny wypa-
dek, aby w warunkach nowoczesnej
wojny najwyższy dowódca na koniu

' prowadził za sobą oddziały w ogień
nieprzyjacielski?

Żywiołowym. atakiem druzgotali
Serbowie najiepsze puiki Dżawida -
Paszy. Atak prowadził następca tro-
nu Aleksander i on pierwszy wkro”
czył ao wyzwolonego Kumanowa.
Żawroine byty sukcesy sersbskiego
oręża. Aleksander stał się nietylko
bożyszczem i bohaterem narodowym
w swym kraju, ale i w Europie
wszystkie usta wymawiały jego imię,

Serbowie nie spoczęli ua kuma-
nowskich laurach. Trzeba było ści-
gać wroga aż do zupełnego zniszcze-
nia, Podczas zimnych jesiennych dqi
deszczowych, królewicz poważnie
się przeziębił i pod Prilepem legł w
gorączce na wązkiem polowem łóż-
Iku. Wiedząc, że armja zbiiża się do
Monastyru, chciał za wszelką cenę

| być wśród żołnierzy. Lekarze jed-
nak nie pozwolili. W) nocy, potajem-
nie oszułkawszy czujność ielkarzy, z
adjutantem pośpieszył do Monasty-
tu. Przybycie na'wyższego dowódcy,
wychudłego, słabo trzymającego się
w; siodle, drżącego od gorączki, z cho
robliwym połyskiem pięknych oczu

podniosło ducha armji, która znaj
dowała się w trudnych warunkach
pozycyjnych. Dwa pułki walczyły
przez ośiem godzin, stojąc niemal
po szyję w. zimnej wodzie. Fod Mo-
nastyrem Serbowie już na głowę po”

„| bili Džawida-Paszę. Uciekające zde-
moralizowane bandy nie były już
groźną armją turęcką.. Serbja uzy-
skała całą Macedonję aż po Saloni-
ki i całą Starą Serbję,

Na wiosnę 1914 M.M, Breszko -
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Rekonstrukcja gabinetu francuskiego.
PARYŻ (Pat). Premjer Doumer-l

gue zajmował się dziś rano skomple-

towaniem swego gabinetu przez

wyznaczenie następcy Cherona na

stanowisku ministra sprawiedliwo-

ści. Havas twierdzi, że premjer za-

mierza zaproponować objęcie tej te-

ki generalnemu sprawozdawcy ko-

misji finansowej senatu Reśnierowi.

Ponieważ Doumergue nie zdołał się

porozumieć z Regnierem, sprawa

obsadzenia tej teki zdecydowana

będzie, dziś wieczorem lub jutro

rano.

KA. „cAd — ав оаы

Breszkowskij wysiany został w cha-
rakierze korespondenta awochn pism

peiersourskich ao оегой.  trzybyń

również ao miejscowosci kąpielowej
órimjaczką banja, gdzie wowczas

mseszkai królewicz Aieksander. ri
sąrz rosyjski opowiada:

Rezydencja królewicza Aieksan-

dra, wilia ,„Agnesa, byfz matym,

skromnym pydynkiem. dylko dwaj

strażnicy, olbrzymi w aiedźwie-  dzieęch czapkach 1 huzarskich płiasz-
czach z biaiemi sznurami świadczą,;

że w willi mieszka następcatronu.|

iNą zapytanie o księcia, jego sekre- |

tarz odpowiada: Jego Wysoxość wy”

jechat na caty dzień aby Kierować

pudową pontonowego mostu przez

Msawę... Jutro moze być pan przy”

jęty na audjencji. Kano byłem w par

ku, Frzede mną nagie, niespodziewa”

mie 'wyrósi sekretarz Jelenicz, Cicho

mówi do mnie: Proszę popatrzeć....

Kilkadźiesiąt kroków od nas stał

młody pułaownik z typowo jugosło”

wiańskim protiiem, który rozmawiał
z grupą prostych chłopów, kobiet,

staruszek i dzieci. Chwilami pulikow

mik mówił coś do adjutanta, który

szybko coś zapisywał. laik dzieje

się każdego rana — objaśnia Jele-

nicz. Nie było wypadku, by Jego

(Wysokość nie przyjąt i nie wysłuchał

anwalidy, wdowy czy sieroty... Nie

było też ani jednej niespełnionej proś
by. Następca tronu najbardziej lubi

Za kilka minut zostałem przed-

stawiony księciu. Przyznam się by

łem nadzwycza; zmieszany. Ždener-

wowanie zniknęło z chwilą, kiedy

następca tronu uścisnął mi dłoń.

Drugiego dmia w: rozmowie mówił

następca tronu z wielkim entuzjaz-

mem o pokojowej twórczej pracy w

oswobodzonych krajach. Nastroje

były optymistyczne, Nowych wstrzą”

sów i burzy młody regent nie prze”

widywał, tak samo jak nie przewi-

dywał ich nikt...

Miesiąc spędziłem w podróży po

Miacedonji i Starej Serbji. Potem wy

„echałem do Wenecji, aby odpocząć.

Mygrzewając się na plaży, dowie-

działem się o zamachu saiajewskim.
MWróciiem do hotelu, gdzie czekał
ma mnie telegram: „Natychmiast wy
jechać do Belgradu". Jak huragan
biegły wypadki... Przed wielkim e-
gzaminem stanął młody regent. W,
porównaniu z nim, pierwsza bałkań-
ska wojna byłą tylko macszem woj-
ska... Ale wyszedł z nich -— nie wa-
hajmy się użyć słowa — jaxo tytan...
Czy trzeba przypominać? Serbja u-
cierpiała jak nikt inny i jak nikt in-
my walczyła z wrogiem. Die zdoby-

PARYŻ. (Pat). Wczorajsze po-
siedzenie rady ministrów jedynie
pozornie miało przebieg spokojny.
Nominację ministrów spr. wewn, i
kolonji Doumergue załatwił w zgo-
dzie ze stronnictwami i nikt w tej
sprawie nie wysunął zastrzeżeń.
Natomiast, gdy zapytał się, czy kto
pragnie wypowiedzieć się w spra-
wie dokonanych zmian, dwaj mini-
strowie marsz. Petain i Marquet
poprosili o głos. Petain powiedział,
że wszyscy w rządzie odczuwają
ciężar, którego czas już pozbyć się.
Wówczas Cheron zapytał się, o ja-
kim ciężarze mówi pan marszałek.
Petain odpowiedział, mowiłem o
panu. W obronie min. Cherona sta-
nęli Herriot i Tardieu, jednak Che-
ron zgłosił rezygnację.
W liście do Doumergue'a Cheron

pisze, że kampanja oszczercza wy-
soce go krzywdzi. Przy dzisiejszym
stanie obyczajów osiągnięcie pozy”
tywnych rezultatów jest niemożliwe.  

 

. Wrzenie w
PARYŻ (Pat). Z Madrytu do”

noszą, że areszotwano tam prze”

wódcę socjalistów. deputowanego

Largo Caballero.
LAS HENDASYE, (Pat). Nieliczni

podróżni przybyli rano do Francji z
prowincyj baskijskich potwierdzają,

że panuje tam całkowity spokój.

Wedle dzienników z San Sebastjan

ruch powstańczy w: Asturji jest nie”

mal całkowicie stłumiony. Jeszcze

tylko kilka pomniejszych ośrodków

powstańczych stawia opór wojskom
rządowym. W: Madrycie aresztowa”

no ok. 2.000 osób. W pobliżu Eibar

Gdyby sądy były niezależne, sprawa
Stawiskiego byiaby rozstrzygnięta
w ciągu paru tygodni. Sprawę mor-
derstwa Prince'a wykorzystywuje
się w celu podniecenia kraju i roz-
bicia go ną dwa wrogie obozy. Duch
partyjny zatruwa atmosierę, W koń-
cu dziękuje za zaujanic Doumer-
gue'owi, jakiem go darzył i prosi o
dymisję, aby nie utrudniać sytuacji
rządu.

List Cherona wywołał wielkie
wrażenie. Nawet marszałek Petain
pierwszy uścisnął rękę ustępujące”
mu ministrowi.

Niemniej wymowny jest list ustę-
pującego min. Sarrauta. Ma on spo”
kojne sumienie, gdyż wypełnił do
ostatka swój obowiązek. Niemniej
jednak zdaje sobie sprawę z iaktu,
że musi ponieść odpowiedzialność
jako zwierzchnik powierzonego mu
działu. Zmiany w rządzie przyjęła
opinja publiczna z uznaniem,

Hiszpanii.
samochodów ciężarowych, wiozą*
cych amunicję i 5.000 nabojów dy”
ramitowych,

PARYŽ. (Pat). Z siedziby sztabu
oddziałów walczących z rewolucjo-
nistami w prowincji Asturji donoszą,
że wojska hiszpańskie napotkały
poważne trudności terytorjalne mię-
dzy miejscowościami Leon i Oviedo.
Przy zajmowaniu miasta Oviedo
przez wojska rządowe uwięziono
poważną liczbę rewolucjonistów,
zdobyto wielką liczbę karabinów

maszynowych, armat i broni ręcznej.

W. walkach zginęło wiele osób tak

w ręce wojsk rządowych wpadło 5 z jednej jak i drugiej strony.

| kCID SESITSKKK

List pasterski ks. kardynala Hlonda
Z powodu zbliżającego się święta

Chrystusa Króla JEm. Ks. Kardynał

Prymas Hlond wydał list pasterski

następującej treści:
Święto Chrystusa Króla, przypa”

dające w tym roku na niedzielę dnia

28 października, jest główną uroczy”

stością Alkcji katolickiej w Polsce,

zgodnie z art, 2 statutu konstytucji

Alkcjia katolickiej, Łącznie z jubile-

uszem Odkupienia myślą przewodnią

tegorocznego Święta Akcji katolic-

kiej będzie:
„Jubileusz Odkupienia — we-

zwaniem do życia węwnętrznego i du

chowego odrodzenia społeczeństwa”,

W io święto Chrystusa Króla, któ

re nam w bieżącym roku głosi tri-

umf Krzyża Zbawiciela nad grze-

chem, zwycięstwo prawdy nad kłam-

stwem, nowe prawo miłości i łaski

w królestwie Bożem niechagże uro-

czystosci kościelne i zewnętrzne

obchody Alkcji katolickie, poruszą

we wszystkich parafjach umysły i

serca wiernych do wyznania wiary

mocnej i niezłomnej w Jezusa Chry-,

stusa, Pana naszego i do publicznego
przyznania się do miana katolików, |

 
aby już z salo-

dzieło|
reorganizacji armji,
nickiego frontu rozpocząc
wyzwolenia ojczyzny...

Albańska Golgota — ie straszli”;
we pełne grozy tygodnie... Wśród
trzaskającego mrozu przezwyciężali|
Serbowie stronie, gołe skały. Anty”
lerja rzucaią sie w przepaść skalistą,
a żołnierze i oficerowie io już nie!
cienie „ale widma, męczone głodem.cia Belgradu, cesarz Wilhelm wysłał

majlepsze swe odziały. W! serbskiej|Oparci o siebie powoli wiekli się

stolicy stoczon.. została taka walka,|75-letni król Piotr i Pasicz. Noco-|

jaką przeżyli chyba napoleońscy,wali pod gołem niebem. Górski wi-!

grenadjerzy w! Saragosie. Niemcy cher mroził ich aż do kości... W. al-

spustoszyli Serbję. Zdawaio się, że bańskich wioskach nie byto można

niema zbawienia. Serbowie nie u-, dostać niczego. Następca tronu tyl-

padli jednak na dnchu, bowiem ich ko dzięki olbrzymim wysiłkom trzy”

  najwyższy wódz. nie stracił męstwa.!
"Trzeba było za wszelką cenę prze”|
bić się przez nieprzyjacielskie sze-;
regi. Resztka miiljionowej armji...

to nie ludzie, ale cienie. Obdarci,
eos ac broni, bez amunicji,

z  najkonieczniejszego sprzętu.
Książe regent obmyślił genjalny ma-
newr. Obmyślił i uskutecznii.., Było
to cofanie się przez  zlodowaciałe
skały Albanji do brzegów  Adrjaty-
ku dokąd koalicja przyśle zapasy i
skąd wyprawi Serbów na Korfu,
gdzie można (będzie przystąpić do

A,
jaka resztka. Tych 80.000 żołnierzyi

mał się na nogach tak jak ostatni
jego żołnierz wycieńczony, głodny
a oprócz tego chory. Osiatecznie
musiał położyć się w albańskiej
„kuli“ gdzie 'eden z wojskowych
chirurgów. dokonał operacji.

Po upiywie pół roku „armja
widm'' stała się znowu ariają lwów.
Ze swym wodzem na czele kilkoma
atakanii oczyściła całą Macedonję,
całą swą ojczyznę i trjumfalnie
wikroczyła do Belgradu... W wielkim
boju, w ogniu walk wykuł bohater-
ski król Aleksander swą Jugosła-

wyznawców Chrystusowych, czcicie*
li Krzyża.

Wszystkie nabożeństwa i pobor
żne ćwiczenia, poprzedzające święto

Chrystusa Króla, tłumne pielgrzymki

jubileuszowe wiernych, w samo zaś

święto kazania kapłanów w świąty”

niach i przemówienie świeckich na

wieczornicach i akademjach, niech

wpoją w dusze katolikówwszystkich

warstw radosną wiarę i pewność, że

ten sam Chrystus, który na Krzyżu

świat odkupił, jest i dziś między na-

mi i że w Nim. jest rozwiązanie

wszelkich _ trudności życiowych.

Niech powszechnie i głośno roz

brzmiewa w święto Chrystusa Króla

hasło: „„W) Chrystusie odkupienie —

w Chrystusie odrodzenie''!

To hasło bądzie aż do ukończe-

nia obchodów. jubileuszowych przy”

pominało z niesłabnącą siłą i natę"

żeniem, że obowiązkiem wiernych

w. roku jubileuszowym jest, zgłębić

naukę wiary św. o dziele Odkupie*

nia, by się w ich duszach rozpalił żar

| miłości Boskiego Serca Jezusowego.

Owocem jubileuszu ma byc rozkwit

życia nadprzyrodzonego w duszach.

Drogę krzyżową Zbawiciela ukochać

powinniśmy jako walną diogę,wio-

dącą do zbawienia indywidualnego i

do odrodzenia moralnego społeczeńr

stwa i ludzkości,
Do tego dzieła winny stanąć po

parafjach w święto Chrystusa Króla

przedewszystkiem moje siowarzysze

nia Akcji katołickiej na czele, a z

niemi! wszelkie szlachetne dzieła po-

mocnicze Akcji katolickiej, bractwa

i związki pobożne oraz zrzeszenia

dobroczynne.

duchowieństwo obu  archidiecezyj,
aby wraz z Zarządami Parafjalnej

Akcji katolickiej, w skład jej wcho-

dzącemi organizacjami przygotowało

jaknajuroczyściej obchód święta

Chrystusa Króla. W' każdej parafii
bez wyjątku powinien powstać Kor
mitet Święta Akcji katolickiej, któ-
ry przeprowadzi uroczystości Ze-

wnętrzne, manifestacje publiczne,

jak też i zbiórkę uliczną na cele Ar-
chidiecezjalnej Alkcji katolickiej.

obchodów Święta Alkcji katolickiej i
zbiórki na jej cele poruczyłem Ar-
chidiecezjalmemu Instytutowi Akcji
katolickiej w Poznaniu (KAP).

Rozpowszechniajcie bony Įaimužnicze „Carltasu'

WI tej myśli wzywam czcigodne

Przygotowanie i przeprowadzenie :
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Ze źródeł dobrze poiniormowa-
nych dowiadujemy się, że mimo

gorącej akcji za utrzymaniem Stu-
djum Rolniczego przy USB, licznych
memorjałów, uchwał  organizacyj
gospodarczych, uchwały Rady Miej-
skiej w Wilnie itd. losy tego Stu-
djum są podobno już przesądzone w
sensie ujemnym.

Mimo iż zapisy na Studjum Rol-
nicze były na początku roku aka-
demickiego przyjmowane, od przy-
szłego roku szkolnego Studjum ma
być zwinięte a na jego miejsce po”
wstanie liceum rolnicze w Žemio-
sławiu.

Podobno stery kierowincze na-
szego szkolnictwa doszły do ргхеКо-
nania, że Polska ma nadmiar wyż-
szych uczelni rolniczych, natomiast
odczuwa brak szkół liceainych typu
szkoły rolinczej w Cieszynie. Myśl
zlikwidowenia Studjum Rolniczego  
W sprawie budowy pomnika A. Mickiewicza.

Od jednego z czytelnisów otrzy-
maliśmy nastęrujące uwaś!:

Sprawa budowy pomnika Adama
Mickiewicza w Wilnie jakoś nagle
przycichła. Na wiosnę było o niej)
głośno, zapowiadano rychłe rozpo”
częcie robót, a nawet zwieziono i
złożono na placu Orzeszkowej jakieś
kamienie, obite deskami. Później
przy wielk:m hałasie prasowym i ży
wem poruszeniu opinji publicznej
wycięto znaczną ilość pięknych sta”
rych drzew, urządzono nowy chod-
nik i jezdnię w miejscu gdzie pom-;

 

JAKA DZis BĘDZIE POGODA? |

Przeważnie pochmurno i desz- ,

cze. Nieco cieplej. Umiarkowane i

porywiste wiatry z poludiio-zacho- |

du, potem z ;zachodu.
UYŁUNY AFIEM

Dziś w nocy dyżurują

apteki:
Jundziłła P. — ul. Mickiewicza Nr. 43

(tel. 10-98); Mańkowicza — ul. Pilsudskiejo

Nr. 30 (tel. 18-83); Narbutta — ul. S-to Ja4-

ska; Sokołowskiego — ul. Tyzenh21-

zowska Nr. 1; Szyrwindta i Turgiela —-

ul. Niemiecka Nr. 15 (tel, 9-22), oras

wszystkie na przedmieściach, prócz Śni-

iszek.

PSEK WIADOMOŚCI KOŚCIELNE:
— Uroczystości kościelne św.

Jakóba. Wobec zakończenia pierw-

szej serji prac restauracyjnych we-

wnątrz kościoła św. Jakóba i Filipa,

wczoraj o godz. 11 rano J. E, ks.

Arcybiskup-Metropolita w asyście

licznego duchowieństwa odprawił u-

roczystą Mszę św. na intencję pro-

wadzenia: dalszych prac restauracyj-

nych,
Podczas nabożeństwa podniosłe

kazanie okolicznościowe  wyglosil

ks, prałat Leon Żebrowski.
W] nabożeństwie wzięli udział

przedstawiciele parafjalnych organi

zacyj społecznych i poczty sztanda-

rowe tychże organizacyj oraz tłumy

iudności, które szczelnie zapełniły

świątynię.
Na krótko przed początkiem

Mszy św. Arcypasterz poświęcił
sztandar Krucjaty Eucharystycznej
młodzieży.

Uroczystości zakończyło skrom-
ne śniadanie, urządzone przez miej-
scowego proboszcza, w  którem
wziął udział Arcypasterz. ducho-
wieństwo i zaproszeni goście,

2 SPRAWY MIEJSKIE.
—Granaty na dnie Wilji. Prowa-

dzone przez magistrat roboty u uj-

następujące |

ścia Wilenki do Wilii oblitują w
szereg ciekawych znalezisk.  Nie-
dawno donosiliśmy 0 wydostaniu
przez eskwater z dna rzeki średnio-
wiecznego pistoletu, starych monet
« czaszek ludzkich. Obecnie eskwa-
ter niemal codziennie wyśrzebuje z
«dna rzeki ręczne granaty przeważ”
nie konstrukcji angielskiej.  Grana-
ty te spoczywają w Wilji z okresu
wielkiej wojny światowej.  Więk-
szość granatów grozi eksplozją, to
też pracujący sobotnicy zachowują
najdalej idące środki ostrożności.

Poza granatami eskwater wyko-
puje mnóstwo monet średniowiecz-
nych. Są to przeważnie monety
drobne zupełnie już zużyte przez
działanie czasu.

kres ochronny dla raków.
Stosowrie do brzmienia rozpo”

rządzenia ministra Rolnictwa i Re-

form Rolnych z dnia 27.X 32 r.

wzbronione jest dokonywanie poło”

wu ralków: samic w czasie od 15.X

 

do 31.VIII, a samców od 15.X do
15,IIL.

Raki, złowione przypadkiem
wbrew postanowieniom powyższym,
należy, o ile są żywe niezwiocznie z
całą ostrożnością wpuścić do tej sa-
miej wody, w której je złowiono.

Ponadto w myśl wzmiankowane-
$o rozporządzenia po upływie 5-ciu
dni od rozpoczęcia okresu ochrony
t. zn. od dnia 20 października wzbro
nione jest przewożenie, przesyłanie,
przenoszenie, - kupowanie, sprzeda-
wanie i wystawianie na sprzedaż
raków.

 

Popierajcie Polską Macie z

KRONIKA.
Losy Studjum Rolniczego przy U. S. B.

| operetka Lehara „Hr. Luksemburg" z J.
| Kulczycką i K. Dembowskim w rolach
| a ównych.

 Szkolną,

w Wiilnie ma być podobno uzasad-
niona tem, że nasze Studjum nie by-
ło jeszcze całkowicie zorgainzowa-
ne; między innemi brak tu jest po”
dobno wieiu sił protesorskich, brak
dostatecznie wyposażonych pra”
cowni oraz ciążą znaczne długi
nieopatrznie zaciągnięte w  pierw*
szych latach po otrzymaniu przez
USB fundacji Żemłosławskiej. W
tych warunkach likwidacja Studjum
Rolniczego w Wilnie przejdzie bar-
dziej bezboleśnie, niż w innych
ośrodkach uniwersyteckich, gdzie
Studjum Rolnicze więcej z gruntem
się zrosło.

Do powyższych informacyj do-
damy, że likwidacja Studjum Rolni-
czego oznaczałaby dla Wilna znącz-
ne zwężenie roli kulturalnej nasze-
$o miasta i że należy wszystko u-
czynić, aby Studjum Rolnicze w
Wilnie utrzymać.

 
nik ma stać w przyszłości i nagle
wszysiko ucichło.

Minęła wiosna, piękne suche
lato, zaczęły się jesienne szarugi i
nic. Kamienie na placu ieżą, auto"
busy i dorożki objężdżają miejsce,
gdzie coś mia stać w przyszłości, a
robót żadnych nie widać. Ponieważ
nadchodzi zima, więc zapewne
przed wiosną nic już robić się nie
będzie; zresztą słusznie bo tradycja
robót zimowych w Wilnie nie jest
zachęcająca.

Ale poco wycinano piękne, sta-
re drzewa? 3

Teatri muzyka.
— Teair muzyczny „Lutnia“. Dziś po

cenach propagandowych pełna humoru,
dowcipu i pięknych meloaji ogólnie lubiana

— „Bal w Savoy“. Jutro grana będzie
w dalszym ciągu wspaniale wystawiona
„statnia nowośc, słynna operelka Abraha-
ma „Bal w Savoyu'. Udział bierze cały
zespół artystyczny, zwiększone chóry, oraz
palety.
— Teatr Miejski Pohulaaka. Dziś o

godz. 8 wiecz. jedno z ostatnich przedsta-
wień doskonałej komedji współczesnego
repertuaru „źwyciężyłem kryzys”. Komedja
ta mając podłoże dzisiejszego kryzysu i
bezrobocia, rozwiązuje te trapiące zagadnie
ria brawurowym humorem. Są to ostatnie
vrzedstawienia tej świetnej koinedji, która
ustąpi miejsca komedji M. Hemara p. t.
„"irma“. Ceny propagand we.

Jutro o godz. 8 wiecz. „Zwycięžylem
kiyzys“.
— Stały Teatr Objazdowy gra dziś

w Horodzieju doskonałą sztukę w 3 aktach
N. Druckiej p. t. „Zamknięte drzwi”, jutro—
w Nieświeżu.
— Uwaga! Wileńska Szkoła Drama-

tyczna (czyli Studjum Teatralne) udziela
iruormacji i przyjmuje zapisy w sekretarja-
«ie Studjum Teatralnego, W:ino, Ostro-
bramska 9 n.. 4, w godzinach od 18 — 20,
tei. 16-34,

Polskie Radjo Wiino
Poniedziałek, dnia 15 października 1934 r.

6.45: Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Mu.
zyka. Dzien. por. Muzyka. Chwiisa pań do-
inu. 7.50: Koncert reklamowy, 1i.5/: Czas.
12.00: Hejnał. 12,03: Wiad. meteor. 12.05:
Przegl. prasy. 12.10: Kon:ert muzyki lekkiej
i tan. 13.00: Dzien. poł. 13.15: Wokalne ze-
społy operowe (płyty). 15.30: Wiad. eksport.
15.35: Codz. odc. pow. 15.45: Muzyka lekka
16.45: Lekcja niemieckiego. 1700, Recital
śpiewaczy. 17.25: „Rezerwa na čwicze-
miech'—łelj. 17.35: Kwadrans przebojów.

17.50: „Gospodarka człowieka na morzu”.

18.00: Koncert reklamowy. 18.15: Recital

fortepianowy. 18.45:  Pogad. dla dzieci,
'9,00: Audycja żołnierska. 19.25: Pogad. Wil
Aeroklubu. 19.30: „W| ojczyźnie INapoleona"
19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil wiad. sport
20.00: Muzyka lekka i popularna. 20.45:
Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Pol-
s e'. 21,00: I-szy Koncert historyczny mu.
zyki pólskiej. 21.45: „Technika 1 kultura”.
22.00: Skrzynka pocztowa Nr. 324. 22.15:
„Operetka francuska” (płyty). 23.00: Wiad.
meteor. 23.05—23,30: Muzyka taneczna.

Z ZA KOTAR STUDJO.
Pierwszy koncert historyczny muzyki

polskiej — w radjo.
Z dniem 15 października „Polskie Ra-

cjo” rozpoczyna cykl koncertów historycz-
nych muzyki polskiej. Pierwszy z tego
cyklu, który madawać będzie Kraków w
poniedziałek o g. 21.00 przeznaczony jest
ttworom kompozytorów z epoki Władysła-
wa Jagiełły. Tem samem będzie dana ra-
dyosłuchaczom możność poznania utworów
muzycznych z przed 500 laty — utworów,
które wedlus wszelkiego prawdopodobień-
siwa wykonane były na dworze króla Wła
dysława Jagiełły w Krakowie kiedy to do
wykonywania muzyki używani byli tręba-
cze, fletniści i tympaniści, kiedy to słucha-
no również cytrzystów gęślarzy. Program
audycji obejmują utwory mastępujące:
Hymn na cześć Krakowa, „Cracovia civi-
tas”, autora nieznanego, pieśń łacińską do
sw. Stanisława, trzy kompozycje Mikołaja
z Radomia najsławniejszego kompozytora
tej epoki oraz Marszową pieśń studentów
krakowskich na uroczystość wyboru Króla
Żaków Wszechnicy Jagiellońskiej, również
autora nieznanego. Wykonawcami tego kon
<ertu będą: Chór Cecyljański i Zespól In-
strumentalny, złożony z członków orkiestry
urzędników Ubezpieczalni Społecznej.

 

Helena Weybergowa i Flora Czarnocka
3 w radjo.

W poniedziałkowym programie radjo-
wym na godz. 17.00 zapowiedziany został
recital śpiewaczy Heleny Weybergowej,
która wykona szereg pieśni, oraz arję z
opery „lfigenja м Taurydzie“ — Glucka.
O godz. 18.15 p. Flora Czarnocka odegra
szereg utworów o. Beethove-
na, Michałowskiego, Škriabina i Kreislera.

Technika i kultura.
„W rozpoczętym radjo cyklu odczy-

*ów dr. Bohdana Suchodolskiego, które
traktują o NAoh zadaniach kultu-
ralnych — prelekcja z dnia 15 października
o godz. 21.45 przeznaczona jest omówieniu

| wódzki zostały powołane awie kor|

DZIENNIK MILERSKI

w Głębokiem odbył się uroczysty|
obchód 10 lęcia KOP. Po nabożeń-;
stwie w świątynich wszystkich wy”|
znań odbyła się defilada żołnierzy|
KOP przed przedstawicielem władz!
i korpusem oficerskim KOF. Po de-|
filadzie miało miejsce uroczyste
„wręczenie przez dowódcę pułku
KOP „Berezwecz“ płk. Januszew-
skiego na ręce dyrektora gimnazjum
i inspektorą szkolnego sumy 4000
zł. jako daru Korpusu na  urucho-
mienie muejscowego gimnazjum i

na obszarach scalanych w

MW. zwiazku z zakończeniem ro-
bót meljoracyjnych ra gruncie, wy-
konywanych przez Urząd  Woje-|

I

misje kolaudacyjne dla  komisyjne-
go przyjmowania tych prac w tere-
nie. Terminy kolaudacyjne dla po”
szczególnych powiatów zostały już
rozpisane. W skład każde, komisji
wchodzi: delegat Urzędu Wojewódz
kiego, Okręgowej Izby Kontroli
Państwa, odnośnych Starostw oraz
inżynierowie wykonywujący pracę.
Udział w powyższych pracach ko-
misyj weźmie delegat Ministerstwa
Rolnictwa i Reform Rolnych.

Kolaudacja robót meljoracyjnych
odbędzie się w 28 objektach scalo-
nych z których najwięcej przypada
na powiat dziśnieński. Prace komi-
syj  kolaudacyjnych trwać będą

 

   

Kolaudacja robót meljoracyjnych

EEEEEEEEEEEEEEFEEEEEFEFEECCE
ZAWSZE PRZODUJĄCE SĄ

Radjoodhiorniki ELEKTRIT
DWÓJKI POPULARNE, TRÓJKI

10-lecie Korp. Ochr. Pogranicza. |
GŁĘBOKIE (Pat). Dnia 14 bm. szkole powszechnej sal gimnastycz-

nych imienia KOP. Po defiladzie |
odbył się wspólny obiad  żołnierski,|
a następnie raut w kasynie oficer-,
skiem. \

Główne uroczystošci 10 lecia,
KOP na odcinku wileńsk'm odbyły
się w Święcianach. W uroczysto”
sciach tych wziął udział p. Woje-
woda wileński Jaszczołt, oraz do-
wódca brygady KOP „Wilno“ pik.
Kruk-Szusier, ialk również delegacja
KOP z Warszawy.

województwie wiieńskim.

prawdopodobine do dnia 15 listo-
pada. Przyjmowane prace melora-
cyjne 'ak kameralnie jak 1 na grun-
cie były wykonywane przez perso-
nel Urzędu Wojewódzkiego.

Ilość objektów wogóle objęta
pracami meloracyjnemi na terenach
przebudowy ustroju rolnego wyno-
siła 65. Kubatura robót ziemnych
wykopana w sezonie bieżącym do
dnia 1 października w powyższych
objektach wynosiła ponad 700.000
m? obl. Długość rowów umocniona
płotkiem obustronnym wynosi
120.000 m. Zadarniowana powierzch
mia brzegów 470.000 m* — wybru-
kowana powierzchnia 4200 m».
Nadto wykonano ponad 50 mostów
i przepustów drewnianych. Więk-
szość tych prac wykonywana była
szarwarkiem.

 

   

 

  
Teatr «Lutnia».

„Bal w Sawoy'u*, operetka w 3 akt,
> Abrahama,

To był bal nie w jakuns tam
Savoy'u, aie bal w teatrze, w teatrze

w Lutni.
iNa widowni i na sceaie tłok i

ożywienie, nowe toalety, nowe de-

koracje, piękne kobiety  eieganccy
panowie, a przytem dobra orkiestra

pod ozywczą batutą p. Kochanow-

skiego, czegoż chcieć więcej?
spędziło się w teatrze wieczór

może przydługi nieco, ale wesoło i
przyjemnie,
Królową balu byłą bezapelacyjnie

p. Kulczycka, która dnia tego nie
tylko ładnie wyglądała, iecz śpie-
wała i grala z dużą ekspresją. Ža-
wsze ceniliśmy w p. Kuiczyckiej
śpiewaczkę o dźwięcznym czystym,
aoskonale wyrównanym i o rozległej
skali głosie, teraz zaś z przyjemno”
ścią stwierdzamy, że coraz bardziej
rozwijają się u niej wrodzone zdol-
ności aktorskie. Rolę Małgorzaty
zagrała z zacięciem komedjowym
bardzo żywo i ładnie, Taniec w Il
akcie z p. Ciesielskim wypadł także
bardzo dobrze.

Królem balu był oczywiście p.
Dembowski.

(Większe pole do popisu miała
doskonała para p. Halmirska i p.
Szczawiński. Role te zaliczyć mogą
do rzędu swych najlepszych ról.
Werwa i humor nie opuszczały ich
ani na chwilę.

Świetny, jak zawsze. był p. Ta-
trzański w roli młodego niedoświad-,
czonego amianta,

„Bal w Savoy'u“
bycz repertuarowa której można
wróżyć długotrwałe powodzenie.
Dowcipne libretto zdobi doskonała
muzyka Abrahama. Szkodą wielka,
że nie stać Wfiino na pełną obsadę
'orkiestrową. „Bal w Savoy'u' od-
znacza się poniysłową i barwną in-
strumentacją, której niestaiy nie by”,
io nam dane usłyszeć na skutek
zredukowanej do minimum orkiestry

Mimó to p. Kochanowski zrobił
bardzo wiele i jemu w dużej mierze
zawdzięczać należy świetność tej

to świetna zdo-

trzna8 ep da
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Wilno na powodzian.
W. Wil. Pryw. Banku Handlowym do

dn. 14 b m. ogółem złożono 38.027,51 zł., 7)

iem Urzędnicy starostwa grodzkiego na m.

Wilno zi. 114,85, Źwiązek pracowników

samochodowych 4. P. W. zł. 1, Kasa samo-

pomocy pracown. lzby Przemyslowo Han-

dlowej w Wilnie zł. 39, Profesorowie In-

stytutu Nauk Handl. Gosp. zł. 51,40,

Dn. 3.X wpłacił J. Skowroński (nie zaś

J. Sokołowski) zł. 10.

W Wil. woj. komit. pomocy

powodzi do dn. i4 b. m.

10.070,82 zł.

oliarom
wpłacono

 

Petworna zbrodnia.
MWiłaściciele autobusu, kursują-

cego na przestrzeni Biaiystok —
Gródek, awaj żydzi, bracia Benja-
min i Zelman Nowosolscy, napadli w Gródku ną kierowcę taksówki, Jó-
zeta Korżyńskiego, za to że ośmielił
się zabrać im z przed nosa pasażera
do Białegostoku, j

Gdy  szoter Korżyński, chcąc
uciec przed: rozwścieczonymi żydami
ruszył taksówką z miejsca, Nowosoi;
scy usiłowali temu przeszkodzić, a.
gdy im się to nie powiodło, zdobyli!
się na iście bestjalski czyn; chwycili
dwóch bawiących się w pobliżu pol-
skich chłopców: 10-letniego Jana Ku
likowskiego i 9-letniego Jana Tro-
chimczuką i rzucili ich pod pędzący
samochód. Na ten widok okrzyk
zgrozy wyrwał się z ust mimowol-
nych świadków tego piekielnego
czynu, Trochimczuk zdolai cudem,
w ostatniej chwili. uskoczyć па bok,
natomiast Kulikowski dostał się pod
koła taksówki. Nieszczęśiiwe dzie-
«ko doznaio ciężkiego uszkodzenia
ciała, mianowicie złamania dwóch|
żeber 1 zgniecenia klatki piersiowej,

Za swój czyn odpowiadać będą
Nowosolscy przed sądem.

WYPADKI
— Wypadek ze staruszką. 86 letnia

Chaberska zam. w Dobroczynności, scho-

dząc ze schodów przy ul. Mickiewicza 15

spadła ze znacznej wysokości doznała

złamania nogi.

„— Skutki zabawy. Mieczysław Żybort
(St Grodzieńska 12) lat 7 połknął kawa-

łek ołówka. Przewieziono go do szpitala przyjemnej premiery.
S. W.

W dwudziestą rocznicę wybuchu wojny
światowej statystycy usiłują ująć ją w cy-

frach, które dzisiaj budzić muszą tem więk-

sze zaciekawienie, że dla znacznej części
dzisiejszego pokolenia wojna światowa nie

jest już przeżyciem osobistem, lecz historją.

W wojnie światowej uczestniczyło 31
państw, z tych 27 stało po stronie ententy,
а 4 państwa po stronie mocarstw central-
mych. Państwa walczące przeciwko pań-

stwom centralnym liczyły ogółen' miljard i,
375 miljonów mieszkańców, czyli obejmo-|

wały około 70 proc. mieszkańców kuli ziem
skiej i 70 proc, jej obszaru. Na wojnę świa-|
fową zmobilizowano około 75 miljonėw

ludzi, z czego na europejskich frontach wal
czyło 60 miljonów. Co do uzbrojenia arty-
leryjskiego najcięższem działem była nie-
miecka „Gruba Berta”. Niemcy w 1914 r.
posiadały siedem takich armat, a w 1916 — iączności, jaka zachodzi między techniką

a kulturą. NSW ' I —-
dziesięć. „Gruba Berta“ kosztowała pół mil

EGO PADA 1ZZLEENPENKEPACZCEDATRÓDZORZYWERDAZORZEDDR TRZAOIAYDAE

Wojna światowa w liczbach.

św. Jakóba.

jona marek, zaś jeden nabój do niej 3 tys,
marek, Bombardowanie frontu nad Sommą
trwało siedem dni. Strona francusko-angiel
ska wystrzeliła w tym czasie około 4 miljo-
nów nabojów, a na metr frontu przypadało

tysiąc kilogramów amunicji _ Amerykanie
obliczają wartość wszystkich zużytych za-

pasów amunicji na 125 miljonów marek zło-
tych.

Marynarka niemiecka w 1918 roku mia-
ła 618 okrętów wojennych i 180 łodzi pod-

wodnych. Niemcy straciły w ciągu wojny 8
okrętów linjowych i krążowników, 20 mniej

szych krążowników, 115 torpedowców i 200

iodzi podwodnych, Państwa koalicyjne stra

ciły 29 okrętów linjowych i krążowników,

30 małych k:ąžownikėw, 115 torpedowców
i 89 łodzi podwodnych.
W 1918 r. Niemcy miały około 5 tysięcy

|do zamordowania zięcia, twierdząc,

 
samolotów wojennych lądowych i 1200 wod

nych. Oprócz tego miały Niemcy 114 Zeppe |

SANACYJNA GOSPODARKA
w „Kurjerze

Wispominaiismy  juž «6 ziekawej
rozprawie, Kiora w tygodiiu ubie
giym toczyła się przea oądem Han-|
aiowym z powodu zamiaru sprzeda”|
zy tytuiu „Aurjera Котапперо obec

nej spotce dzierżawców.
W toku rozprawy — jak inior-

mują warszawskie „Nowiny (o
azieine —wypiynęty niezwykie cie-
kawe szczegoiy zarówno uotyczące
przesziosci, to zn. okresu rząuow p.
rryzego jak 1 czasów ostatnich, gay

Kierownictwo sprawują dwaj syndy-
cy. uospodarką ich stada się m. in.

przedmiotem ostrej krytyx ze stro*

ny rzecznika p. tryzego adw. Hot:
imokl-Ustrowskiego.

rierwsze starcie nastąpiio na tle
zarzutow, stawianych p. Fryzemųu,

że nie odprowadzi on w swoim cza”
sie do kasy kwoty 8.UUU zi., powsta”
iej ze sktadek otiarności publicznej.
Keplikując na ten zarzut, mec,
riormosi-Ustrowski stwierdza że w
chwili objęcia majątku masy syndy*
cy zastali na rachunku bieżącym w
F. K, O, kwotę większą, niż 8 tysię-
cy. Nic nie stafo wówczas na prze”
szkodzie, ażeby natychmiast prze-
kazali ją na wiaściwe ceie, Do tej
pory jednakże, mimo krytyki, skład:
ki, o których mowa, nie zostały
zwrócone, :

„Uważam — mówi adwokat —
że skoro się mówi o obliczu moral-
nem diugoletniego kierowniką tego
przedsiębiorstwa, to należałoby prze  dewszysikiem zestawić 2 dość ja-
skrawe takty, że jeden z syndyków
w lecie roku ubiegłego wniosi poda”

; nie tej treści; |
„Wyjeżdżam na urlop, proszę

uprzejmie o wypłacenie mi zaliczki|
w kwocie 5,000 zł,” — Ną co p. sę-!
dzia komisarz napisał jedno stowo:!
„Popieram i kwotę wypiacono.

Adw.  Wasserberger, przerywa”

jąc:
— Proszę Pana Przewodniczące-

go, by wezwał paną rzecznika re-

 

s——

Zabójstwo, zięcia.
W, domu na kolonji Lubeckiego

zajmowat 5 pokojowy |Iokal raaca

ministerstwa 'skarpu, 451611 Ко-
muald dałaciński Kazem z nim za-

muieszkiwaia jego teściowa, DZ-ietnia
wamda Zegiestowska, ko smierci
córki stosunki pomiędzy zegiesiow”
ską i zięciem ulegiy pogorszeniu.
Łaęć chciai zmusic Łegiestowską do
ustąpienia z domu. W: wyniku pro-
wadzonej sprawy sądowej, na dzień
15 b. m, zostaia wyznaczona eksmi-

sja Zegiestowskiej,
W piątek wieczorem wynikłą w

mieszkaniu . Saiacińskiego nową
sprzeczka. W pewnym momiencie
sąsiedzi Salacińskiego zaalarmowani
zostali z jego mieszn.nia 5 ma strza”
iami rewolwerowemi, Vozorca domu
i przodownik policji udali się pod
drzwi mieszkania  Saizcińskiego,
iecz drzwi były zamknięie od we-

wnątrz.
Krzez wybicie otworu w drzwiach

dozorca, policjant i sąsiedzi wdarli
się do pokcju, w którym na podiodze
ieżat radca Saiaciński, dający stabe
oznaki życia; przed przyoyciem ie-
karzą Pogotowia Saiaciński zmarł.
Lekarz stwierdzii śmierć, wskutek
3 postrzatów w piersi i 2-ch w plecy,

Policja usiłowała dosiać się do
drugiego pokoju, lecz lu również
drzwi były zamknięte na klucz. Po
usilnem dobijamiu się do nich drzwi
otwarto i z pokoju wyszła Żegie-
stowska ubrana w futro i kapelusz.
W, ręku irzymała teczkę, Łatrzyma”
no ją. Po długich poszukiwaniach,
bron zostala znaleziona w popielni-
ku pieca. Był to belgijski brauning
7-strzałowy.

Na miejsce przybył prokurator
Wrzeszcz, dyżurny sędzia siedczy i
przedstawiciele Urzędu Śledczego
oraz policja.

Zegiestowska nie przyznała się

że popełnił on samovójstwo. Włzięta
jednak w krzyżowy ogień pytań,
zmieniła swe zeznania, przyznając
się do krwawego czynu  lvmacząc
go nienawiścią do Sałacińskiego.

KRONIY 4 POLICYJNA.
Rozprawy nożowe,  Notowaliśmy

wczoraj o rozprawach nożowych pomiędzy

braćmi Wodczysami (Krakowska 5) a nie-

jakim Krawczunem (Lwowska 37). Nocy

wczorajszej Krawczun napadł z kolei na
Władysława Wiłładczysa gdy *en jechał

dorożką przez Zielony Most i ugodził go

nożem w szyję. Stan rannego jest ciężki.

Krawczun zbiegł.

— Podrzucili spłonkę. Nocy wczoraj-

szej koło sklepu H. Gurwicza. (Portowa

28) eksplodowała spłonka od granata.

Kto był sprawcą wybuchu ustala policja.

 

iimów, Straciły one w ciągu wojny 3.200
samolotów i 106 Zeppelinów. Państwa ko-
alicyjne utraciły około 6 tys. saraolotów.

Koszta wojenne wszystkich państw obli
czają statystycy na 700 miljardów marek
złotych. Niemieckie koszta wojenne obli-
czają na 165 miljardów marek.

Liczba zabitych w wojnie światowej wy
niosła około 10 miljonów, liczba rannych
19 miljonów. Z aktywnych oiicerów, po-
cząwszy od chorążych, poległ co czwarty, z

zwyczajnych żołnierzy co siódmy.  Taki był, zdaniem statystów, bilans woj
ny światowej...

Porannym',
dakiora Fryzego, aby wymienił tego
synayka, bo jes. nas uwoci!

AAdw. łioimoki - Ustrowski:
— W ien sposób święiy Piotr

wypari się Chrystusa Nie miam po-
wodu laić, że tym syndykiem byś p.
inż. borek - Boręckiiwydaje mi Się,
że skoro mógi ią drogą wybrac za-

iiczek do wysokości iU,0UV zti., to ra

czej należato wprzód — o iie pp. syn
dycy uważali rezultat skiadek
publicznych za kwestję  „drastycz-

ną' — sumę 8.UUU zi. wpiacić do
«as przedsiębiorstwa. [o piawdziwe
oblicze moralne wystąpi iem jaskra
wiej, śdy się powoiam na leżące w

aktach sprawozdanie synayków z

mają 1935 r., wedle którego wów-

czas w kasie przedsiębiorstwa znaj-
dowała się suma 88.000 gotowki, a
więc kwota dostateczna aby dzis po
półtora roku nie mówić o preten-
sjach „drastycznych.

Druga scysja pomiędzy sironami
nastąpiia na temat gospodarki po-
przedniej i obecnej. HF. tryze, wy”
jaśniając przyczyny swego ban-

kructwa, zakormiunikował, że nakład
pismą zaczął się zmniejszac w spo-
sób zastraszający po roku 1930, t. j,
bezpośrednio po wyborach i sprawie
bizeskiej.
W tym momencie pomiędzy p.

Fryzem a przewodniczącym sądu
handlowego Lauterem wywiązał się
nader ciekawy djalog. Udy b. wy*
dawca oświadczy że gotów jest na-
dal prowadzić wydawnictwo, gdyż
ma nadwyżkę aktywów nad pasy-
wami, sędzia Lauier zapylał go:
— Dlaczego dziś ma pan być

jepszy, niż wczoraj?
— Do przyczyn upadlości zali-

czyć należy rownież 1 wygorowane
pensje personelu redax«cyjnego.

Irzydzieści osob pobieraio powyżej
1U00u złotych miesięcznie,
— A pieniądze ma pan dziś?
— Nie, nie mam.
— Niech pan przydzie ao sądu z

jakiemis realinem propozycjami, to
wtedy będziemy z panem rozma-
wiać. Dlaczego nie redukowano tak
wysokich pensyj 7
— Wierzyłem panu ministrowi

Starzyńskiemu, że kryzys skończy
się za pół roku. laką tezę i propa”
gandę  krótkowieczności kryzysu
iozwijaiem na łamach swego pisma,
— Wiięc to pan minister Starzyń-

ski wprowadził pana w biąd?
— Wierzyłem mu. że kryzys się

prędko skończy.
Ź kolei zabrał głos adw. Hoimoki-

Ostrowski.
— Usłyszałem z ust syndyków

zdanie, że „Kurjer Poranuy* chylił
się gwałtownie ku upadkowii że
tylko dzięki zaangażowaniu jednego
z najlepszych piór w Poisce pismo
znowu się podniosło.

Nie mam zamiaru obnizać war”
tości tej opinii o obecnym głównym
1edaktorze  „Kurjera Porannego"
jednak wydaje mi się, że obowią-
zkiem moim jest przypomnieć, że
niema pisma w Polsce, któreby,
nagle bilansowo nie podniosło się,
gdy mu z tych czy innych względów
— tak. jak to się w tym przypadku
stało—przydzieiono kilka wagonów
papieru z ulgowemcłem wejściowem
co dla przedsiębiorstwa  „Kurjera
Porannego' stanowi przypływ świe-
żej gotówiki w formie opusiu cła w
sumie  kilicudziesięciu tysięcy zło-
tych.

Co się tyczy głównego 1edaktora,
to wiadomo nam wszystkim. to, że
kiedy prowadził „Gazetę Polską"
zdążył ją w ciagu 2-ch lat położyć
ma obie łopatki, tak, iż z punktu
musieli mu przyjść z pomocą ko*
mornicy i pozostawił blisko miljon
długów i dlatego twierdzenie, po
takich rezultatach w „Gazecie Pol-
skiej”, że wzrost nakładu ,Kurjera
Porannego' jest zastugą nowej re-
dakcji — musi się wydać zbyt eufe-
mistyczne.

Swą mowę, w której jeszcze raz
przeprowadził miażdżącą krytykę
gospodarki syndylkków adw, Hotmokl
Ostrowski zakończył prosbą o od-
rzucenie wniosku co do sprzedaży
tytułu „Kurjera Porannego .

Wiy1ok w tej sensacyjnej sprawie
będzie ogłoszony w przyszłym ty-
godniu.

EEKKDE KĄTOWETDDWEDDI Niski
* О 4

Protesty wyborcze.
Mimo zapowiedzi, że po letnich

terjach sądowych rozpocznie się
merytoryczne rozpoznawanie zale-
gających dotąd protestów przeciwko
wyborom do Sejmu i Senatu w roku
1930, izba dla spraw wyborczych w
Sądzie Najwyższym nie aczyła
dotąd terminów rozpraw. kołach
sądowniczych przypuszczają, že ba-
danie protestów wyborczych będzie
wznowione dopiero pod koniec listo
pada.

Ponieważ obecnym ciałom. usta-
'wodawczym pozostaje już tylko rok
do końca kadencji, więc najprawdor
podobniej najważniejsze protesty
wyborcze. dotąd stale odkładane na
sam koniec (Sąd Najwyższy załat-
wiał bowiem przeważnie tylko pro-
testy nie mające zbyt wielkich szans
uwzględnienia), wogóle nie docze-
kają się merytorycznego :0zpatrzę-
nia,
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Łodzie wiosiarskie zostaiy już
wyciąśnięte na brzeg. Rozebrano po
mosty. Na przystanie wioślarskie za”
czyna coraz mniej przychodzić ludzi.
Za kilkanaršcie dni zamrze zupełnie
życie wiosiarskie na Wilji,

Tegoroczny sezon wioślarski roz-
począł się regatami wiosennemi na
Wilji Miary to być regaty między”
klubowe, ale niestety udział wzięły
tylko osacy wojskowych klubów
wioślarskich, które połączyły się w
jedną organizację sportową W. K.S
„Śmigły”.

Wiosenne regaty były zapowie-
dzią walki o największą stawkę spor
tową w Trokach, o mistrzostwo Wil
na.

Pierwsze regaty zakończyły się
niepowodzeniem może dlatego, że na
wiosnę wynikła jak pamiętamy

wielka gaiła

wioślarska z zasypaniem piaskiem
przystani niektórych klubów wileń-
skich.
W czasie regat w Trokach o mi-

strzostwo Wilna najwięcej osad wy”
stawił W.K.S. „Śmigły”, ale nie od-
niósł on oczekiwanych sukcesów.
A.Z,S. star.ował tylko w niektórych
biegach mniej poważnych, wygry”
wając bieg czwórek wagi lekkiej i
biegi jedynek. Wi regatach tych za-
znaczył się brak na starcie wiośla-
rzy Wil. Tow. Wioślarskiego, którzy
przez cały sezon ograniczali się tyl-
ko do prowadzenia życia towarzy”
skiego.

Regaty w Trokach mimo tych
braków były wyrazem dalszego po-
stępu w nawiązywaniu stosunków z
osadami klubów zagranicznych.

Regaty międzynarodowe

dały bogaty plon sportowy. Z regat

tych wioślarstwo kresowe wyszło

zwycięsko, Osady zagraniczne zosta

' ły pokonane, a co ciekawsze że ta

pierwsza próba z wioślarzami z Kró-
jewca należy do zasług młodzieży
szkolnej.

Patrząc z perspektywy minionych
iat, można śmiało powiedzieć, że re-
gaty w Trokach udały się doskonale.

Punktacja wypadła na korzyść

Grodna. Wlioślarze z nad Niemna,
trenowani przez poznańczyka Tulisz
kę, poprawili znacznie styl a po su-
Ikcesach trockich odniesli takież w
Bydgoszczy, Warszawie i ostatnia
jesienią w. Wiilnie,

Na regatach w Bydgoszczy Wilno
reprezentowane było tylko przez p.
Plewakową która broniłą tytułu mi-
strzyni Polski. I w tym roku konku-
rencja była o wiele silniejsza.

Mistrzynią Polski została wioś-
arka WKS. „Śmigły”

Kamelja Plewakowa

zdobywając prócz tytułu drugi już
wieniec laurowy.

Szkoda wiela, że prócz p. K. Ple-, nienpkkdyma GA [MIL

wakowej w Bydgoszczy nikt więcej

nie startował, a W.K.S. rozgniewany,

na P.Z.T.W. nie wysłał osad wojsko”
wych, które miały bronić tytułu mi-
strza armji.

Nieporozumienie wynikło z mi-
strzostwa wioślarskie armji, którę
miały się odbyć w Wilnie a tymcza*
sem P.ź.T.W. poszło starym zwycza”
jem i nie streśliło z programu regat
Bydgoskich biegów wojskowych.

Ogromne zaciekawienie obudził
start wilnian na regatach międzyna-
rodowych w Rydze, które były już
drugą wizytą naszych osad, a na
które poniekąd jechało się z myślą
rehabitacji.
SPORT u

W] regatach tych baczną na sie-
bie zwrócił uwagę wioślarz A.Z.S,

Jerzy Keppel,

Wilnianin, który zdobył  mistrzo-
stwo Łotwy. Pokonał on znanych
wioślarzy niemieckich, ktorzy wy-
grywali na niejednych regatach. Od
chwili zdobycia przez Keppia tytułu
mistrza Łotwy zaczęła w błyska-
wiczny sposób rozwijać się sława
wioślarską tego zawodnika.

Keppel zwyciężał kolejno w War
szawie, Krakowie Poznaniu. Ogó-
łem zdobył on 12 pierwszych miejsc,
co jest imponującym bilansem pracy
sportowej.

O Kepplu pisze się z zachwytem,
ale nie bez zastrzeżeń. (i, którzy
znają zasadę prowadzenia treningów,
przez skifistów zagranicznych, wie-
dzą, że Keppel pod wielu względami
odbiega od tych zasad i może bardzo
prędko zmarnować się. W zastrzeże-
niach, które robię Keppelowi, chodzi
mi już nie o styl, ale o specjalizację,
Keppel nigdy nie będzie dobrym
wioślarzem, jeżeli nie będzie używał
wyłącznie wioseł krótkich, i nie po-
stara się wyjechać na dłuższy tre-
ning, Z pomocą Keppelowi powinien
iść nietylko A.Z.S., ale i Wil. K. T.

Talent Keppla został przecież
odkryty dopiero w tym roxu, a Kep-
Pel jeździł przecież od kilku lat na
długiem wiośle, będąc przeciętnym
zawodnikiem.

Upoważnia to do powiedzenia że
Keppel powinien swoje chwile wol-

„ | Wilna. Zapowiadający się pojedynek

|toru i umożliwić tem samem organi-

| - Postanowiono
|zwrócić na suchą zaprawę  gimna-

ne od zajęć i kłopotów poświęcić
tylko i to wyłącznie „jedynce.

Pozatem radzę Keppelowi zwró-
cić się do najlepszego technika i te-
oretyka wioślarstwą polskiego mi-
strza Długoszewskiego, a ten z pe-
wnością udzieli _ wyczerpujących
wskazówek, |

Keppel jest więc

nadzieją sportową

Keppla z mistrzem Polski Wereyem
z Krakowa będzie w przysziym roku

 

Przedmiotem zainteresowania 17
piłkarzy i dwuch dziennikarzy jadą-
cych ao Rygi na mecz Polską —
Łotwa staży się karty i piłka nożna.

Ci, którzy nie uprawiają „sportu
karcianego, prowadzą cienawe roz"|
mowy na tematy wspomnień o swych
bojach i przeżyciach footbalowych.|

Znalazłem się w przedziale I kla-|
sy wagonu pędzącego w kierunku
granicy Łotewskiej, W! pzzedziale;
siedzą znani gracze: Peterek, Pazu-
rek Szczepaniak, Domański i Kara"
siak z Łodzi, |

Rozpoczynamy rozmiowę o przy”|
gotowaniach przed meczem, Chłopcy
z obozu są zadowoleni. Byty, copraw
da, pewne usterki, ale gdzie ich nie-,
ma. W! każdym razie piłkarze wypo
częli, zżyli się z sobą 1 są pewni|
zwycięstwa. |

Pytam poszczególnych graczy,
czy zadowoleni są, że jadą do Rygi |
a nie pojechali do Lwowa na mecz.
z Rumunją. Pomijając ambicje nie-
których asów piłkarstwa Polskiego,
wszyscy prawie jednocześnie cieszą
się, że im właśnie przypadła w u-

  W cyklu rozgrywek o puhar
"Europy środkowej w boksie Polska
pokonała dzisiaj Czechosłowację w
'sotsunku 11:5 i wysunęia się na
| pierwsze miejsce w walce o ten pu-
| har. Na drugiem miejscu są Węgry
a na trzeciem faworyt iurnieju
Niemcy.

W) wadze muszej Rotholc poko-
nał na punkty Fialę (Czechosłowa-
cja). W wadze kogucie; Sasinek
(Cz.) zremisował z Moczką II, W!

Na boisku Czarnych we Lwowie,
wobec 6.000 widzów rozegrano mię-|
dzynarodowy mecz piłkarski Polska!

' — Rumunja, zakończony wynikiem

Mecze piłkarskie
W. Stanisławowie w meczu o

Palewicz zwycięża w amerykance. |
Niepewna pogoda, rozmokła do

granic niemożliwości bieżnia dopro-
wadzała organizatorów poprostu do
rozpaczy, gdyż nic nie pomogły ani
zaklęcia, ani P. T, M. a jedynie tyl-
ko łapczywie ssały wodę sypane
ustawicznie trociny, które wszakże
nie potrafiły wysuszyć całkowicie

zatorom przeprowadzenie ładnych
zawodów motorowych. :

Przygtowania na boisku były na-
prawdę godne podziwu i zasługują
na bezwzgiędne uznanie.

Jazda popisowa na motocyklach
przeprowadzona jedynie tylko w
minjaturze (woda na boisku) dała
nam zapowiedź, że te zawody przy
dobrej pogodzie, a przy, sprężystej

A. Z. $, rozpoczyna
№ sali AZS. przy ul. Św. Jańskiej

rozpoczęły się już treningi narciarzy,
prowadzone przez pp. Starkiewicza
i Sankiewicza, Treningi odbywają
B

  
Na ostatniem zebraniu Zarządu

Związku hokeistów wileńskich oma-
wiane były aktualne sprawy związa-
ne z nadchodzącym sezo::em hoke-

jowym.
wielką uwagę

styczną.

Związek czynić będzie starania,
by zorganizować w Wiline dla czoło
wych graczy specjalny oboz trenin-
gowy. Treningi mają odbywać się w
Ośrodku W. F., a prowadzone mają
być przez p. Władysława Wiro-Kirę.

Przebycie kursu suchej zaprawy|
 

"W! wadze półciężkiej Karpiński zre-

ie Polska — Aumkoja ВОМОО в в

 

„konkurencji wyšcigowej w tak zwa-
nym biegu na dogonienie zwyciężył

Obóz hokiejowy.

DZIENNIK MILENSKI

Finał sezonu wioślarskiego.
sensacją sezonu.

Na zakończenie artykułu chcę
e: do tabeli punkfacyjnej P. Z.

Wielką niespodziankę sprawili
wszystkim wioslarze Kalisza, którzy
potrafili, zajmując pierwsze miejsce,
zdystansować osady W!arszawskiego
Towarzystwa  Wioślarskiego. Na
trzecim. miejscu kroczy Bydgoszcz a|

|

Grodno |

io więc wszystkie kluby waleńskie.
W.K.S. „Śmiigły' zajmuje 7 miejsce |
z 199 pkt, a na 9 miejscu kroczy|
A.Z.$. wileński 131,5 pkt. Punkty,tej
są prawie wszystkie zdobyte przezi
Keppla.

Dopiero ną 32 miejscu znajduje
się wileński P.K.S, — 9 pkt. Są to
punkty tylko startowe. i

Na punktacyjnej liście brak jest
e czwarte miejsce zdobyto Wileūskiego Towarzystwa Wioslar-

skiego, ktore w-sporcie wioslarskim
przestało wogóle figurować a prze-

|cież rok 1935 ma być rokiem wiel,
mając. 260,5 pkt. Grodno wyprzedzi-|

(Te

dziale obrona barw Polski zagra-

nicą. į

Drużyna jest zmontowana dobrze.

W bramie Domański ma starą ru-j

tynę.

Obrońcy są obaj z Łodzi. Kara-

siak i Gałecki uważają, że spełnią

swoją rolę. Pomoc ma na środku

ataku doskonałego  Szczepaniaka,
a linja atalku z Pazurkiem, Peter-

kiem i Włodarzem jest bezsprzecz-

nie lepszą od ataku „Iwowskiego“.
Mieliśmy jednak mówić o wra-

żeniach i kartach.
W. przedziale wodzów, to zna”

czy kierowników drużyny, płk. Żo-
łędziowskiego i mir. Lota, jest bar”

dzo wesoło. Karty chodzą wyśmie-
nicie, ale oto podjeżdżamy już do

Turmont.
Polska pozostaje za nami. Po

załatwieniu formalnostek z paszpor-
tami jedziemy już wagonami ło-
tewskiemi, które są mniej jednak
wygodne od: naszych.

Po przejechaniu Zemgai
piła uroczysta chwila.
W jednym z przedziałów zebrał|

nastą-  
Polska pokonała Czechowłowację w stagdnka Il: 3 |

wadze piórkowej Kajnar zwyciężył
na punkty Siebera (Czech). W wa-
dze lekkiej Sipiński zrenusował z
Hundelą. W! wadze półśredniej naj-

lepszy w drużynie czech  Hrubesz
pokonał na punkty Taborsa, W wa-,

dze średniej Chmielewski znokauto-

wał w 3 rundzie Pospieszyia (Cz).

misował z Durdiszem. W wadze

ciężkiej Krenz znokautowai Eggera
(Cz.) w drugiej rundzie.

Z polskiej strony bramki zdobyli

Martyna dwie i Urban jedną a dla

rumunów Dobai dwie i Valkov

jedną.

o wejście do Ligi.
nieśli sensacyjną klęskę. Pobiła ich  

wejście do ligi lwowscy Czarni po- Revera 1:2 (1:2).

'

organizacji, która spoczywa we:

wprawnych rękach por, Gosikiewi-|
cza, da publicznościto,na co ona:

już od dłuższego czasu w Wilnie!

oczekuje.
W przeprowadzonej jednej tylko

 

dobrze zapowiadający się zawodnik
Palewicz Wil. T. C. i M, w czasie
2 m. 18 sek, pokonywując Kle-
bera Wil. T. C. i M. w 6 okr. toru.

Organizatorzy zapowiedzieli, że
jeżeli dopisze pogoda, to zawody
motocyklowo - kolarsko - bananowe
odbędą się w niedzielę 21 b. m. przy

wprowadzeniu jeszcze szeregu no-
wych inowacyj popisowych.

‹„suchcą' zaprawę.
się w poniedziałki, środy czwartki i

soboty między 19 a 20 godz. Zapisy

na miejscu.

Zastanawiano się rówaież nad
ułożeniem kalendarzyka sportowego

Na początku sezonu, a więc praw
dopodobnie w grudniu grac u nas bę-
dzie reprezetacja Łotwy. W pierw-
szych dniach stycznia wiinianie go-
ścić będą w Krynicy, a trzeba przy”
puszczać, że jeden, albo dwuch z na-
szych graczy wejdzie w skład repre-
zentacji hokejowej Polski, która kre
Śli sobie szereg wyjazdów.

Mistrzostwa Polski będą również
bardzo ciekawe. Rozegrane one bę-
dą w drugiej połowie sezonu. |

Jeżeli chodzi o Wilno, to, jak!

 

, musiałem przyjąć „wiarę' piłkarzy.|

kiego świętą sportowego

 

letonem od własne go korespondenta).

się areopag reprezentacyj. Zaczęto
na palcach wyliczać tych, którzy
pierwszy raz dostąpili zaszczytu re-|
prezentowania barw Po'ski. Tak
zwany chrzest piłkarski miał się od-
być w sposób przewidziany zgóry |
ceremonjałem.

Strach przeleciał po skórze bo
to ja przecież pierwszy raz znalaz:|
łem si wśród miłej braci piłkar-|
skiej, ale nie dawałem tego poznać
po sobie, SA

Na pierwszy ogień poszedł mło-
dy Haliszka z Garbarni.

Akt chrztu irwał stosunkowo!
długo. Cerberem był sam kierow-
nik płk. Żołędziowski, a „wywoły-
waczem' mjr. Lot.
Potem poszedł Przeździecki i Ły-

sakowski.
Na tem jednak nie koniec, bo

Keller rzucił mioje nazwisko, które
podziatało jak elektryczność.

„Dawać tu prasę*! Cóż robić

„Po chrzcie byiem taki jak po bru-
derszalcie.

Zapyta niejeden,
 

na czem to

W przyszłym sezonie mijać bę-
dzie |

ćwierć wieku |

działalności Wil. T. W. Może uro-
czystość 25-lecie doda temu Towa-
izystwu otuchy sportowej.

Szkoda wie!ka, że przez połącze
nie się wszystkich klubów wojsko-
wych w jedną całość, znikuęła а-
lizacją pomiędzy klubami Wilna o
punkty.

Reasumując wyżej wypowiedzia-
ne myśli możemy wydać sąd co do

faktycznie ta. cała cere”
monja.

O, to bardzo straszna rzecz. Mo”
że nie tak straszna, iak przykra.

Karol pazurek ma wściekle silną
sękę. Już ja go odrazu poznałem.

Od tej chwili rozwiązały się
wszystkim języki.  Jechauismy jak-
gdybyśmy tworzyli jedną wielką ro-
dzinę, a niebo zaczęło wypogadzać
się.

Przez okna wagonu  siedziliśmy
przesuwające się obrazy krajobrazu.

Rozmawiam: z płk. Żołtędziow-
skim, który w b. przyjemaych sło-
wach snuje optymistyczne nadzieje

polega

co do wyniku. Musimy koniecznie
wygrać, Chociaż trzeba przyznać,
że w Warszawie czyniono szereg
zastrzeżeń. Pod uwagę brane były
pierwszym rzędzie wyniki Łotwy ze
Szwecją, z którą nasz przeciwnik
przegrał tylko 3:2, a i nie bez zna-
czenia jest przed dwoma laty z tru-
dem wygrany mecz reprezentacji
Polski z Łotwą 2:1.

Do Rygi przyjechaliśmy wieczo-
rem o godz. 17 z minutami.

ČK si S SNAOO T ZEDO SC IILIii SUTIIIOI Ti TITTIA DIOR Wo

Sensacje ping - pongowe.
Ostatni turniej tenisu stołowego

przyniósł nam wielką sensacię w,
postaci porażki dotychczas niepoko”|
nanego gracza Weksiera «tóry prze
grał z Gotlibem i zajął dopiero trze”
cie miejsce przed Lysakcwskim,
wszyscy z sekcji Ż. A. K. S.

Lekkoatleci kończą*sezon.
Wczoraj na Pióromoncie odbyły

się dosc ciekawe zawody sportowe
na zakończenie sezonu iekkoatle"
tycznego. W zawodach wzięty udział
prawie wszystkie kluby sportowe, Z
wyjątkiem n. r, W. Ugnisko, kiore,
wystawiając jednego zaledwie za”;
wocdnika, me przejawito jaxoś więcej
żywotuosci przy dokonaniu bilansu
zamknięcia catorocznej pracy.

Rozmośnięta bieżnia po nocnej
ulewie nie zapowiadała dobrych
wyników, a jednak pierwsza już kon
kurencją 1iU mir. przez pi»iki przy”

niosia nam doskonały wynik, uzy”
skany przez Wieczorka, kiory cza”

sem 15,5 sek. wyrównał rekord Pol-
ski i udowodnit tem, że daieko mu
jeszcze do „skończenia się' w lek-
kiej atletyce.

Wiieczorek powinien porzucić kon

kurencję wielobojową, a specjalizo”
wać się w płotkach i w skoku wdal,
gdzie powinien on uwagę zwrócić na

ściśle wymierzony krok i na dobór

odpowiednich pantotli z koicami nag

piętach, by w ten sposób wyelimino”

wać do mmimum tak częste u niego

przekroczone skoki,
W, przerwach pomiędzy poszcze”

gólnemu konkurencjami p. por. Paw

łowicz, jako kierownik Ośrodka W.

F. wręczył zwycięskiej drużynie

AZS. nagrodę przechodnią i ładne
dyplomy za trójbój lekkoatletyczny,
który odbył się parę tygodni temu,
zorganizowany przez 'Ośiodek.

W) poszczególnych kon<urencjach
wyniki były następujące:

110 m. przez płotki, 1) Wieczorek
'WIKS. 15,5 sek., rekord Polski wy-

równany, 2) Rymowicz AZS. 19,9.

100 mir. 1) Żardzin FPW. 11,3

sek., 2) Goldberg ŻAKS. 12,2 sek.,
3) Chilimończyk AZS.

1560 mtr. 1) Rodziewicz AZS.
4 m. 39,3 sek., 2) Ludkiewicz PPW.

Słaba siosunkowo torma Weksle-
ra dziwi nas bardzo tembardziej, gdy
brany on był ostatnio pod uwagę w
meczu eliminacyjnym przy układa”
niu reprezentacji Polski przed
spotkaniem z Niemcami.

3

Led #6

sek. i tą ostatnia, która zwyciężyła

w obu skogach wdal 4 m. 28 cm.i

wzwyż 1 m, 15 cm.
Na zakończenie zawodow p. pre”

'zes Wil Ok. Z. L. A. puik. Klew-

szczyński w gorących słowach že

gnał zawodników zachęcając ich do

pracy w okresie zimowyci miesięcy

w salach gimnastycznych i w spor:

tach zimowych na nartach i łyżwach.

e ннн

ZYGZAKI.
— Został już ustalony termin

wainego zebrania Wileńskiego Okrę

gowego Związku Lekkoatletyczne

go. Zebranie odbędzie się 22 iistopa-

da.

— AZS zamierza w najbliższym

czasie wystąpić z żywą gazelką spor

tową, obe'mującą całokształt życia

sportowego Wfiina. Teksty przygoto”

wuje p. E. Zieniewicz.

— Narciarze wileńscy projektują

w nadchodzącym sezonie odnowić

stosunki narciarskie ze Lwowem, or”

ganizując mecz międzymiastowy

— Miejski Komitet W.F. w Wil-

nie zwołuje na 18 b.m. wielką son-

ferecję sportową Z udziałem «ele-

gatów wszystkich orgav.zizyj *por"

«owych Wilna

— W Sokole ma być zo:ganizo:

wany niebawem przez sekcję teni:

sową wieczór sportowy.

— Najlepszy ping - ponśgista Wii:
na Weksler nie pojechał do iv:nu-

wa na eliminacyjne zawody przed u

staleniem reprezetacji Tolski ne

mecz z Niemicami,

— Czołowi zawodnicy Wilna w

narciarstwie rozpoczęli już tak zwa

ną suchą zaprawę narciarską w to

renie.

— Hokeiści wileńscy wysłali do 3000 mtr. 1) Krym KPW. Ognisko
2) Ludkiewicz PPW.

4X100 mtr. sztafeta  kombino-
wana 46,7 sek., 2) AZS. 47. |

Kula 1) Fiedoruk PPW. 13 m, 49
cntr., 2) Zieniewicz PPW. 12 m. 35
cntr., 3) Gieruflo AZS. \ į

Skok wdal 1) Wieczorek 6 m, 58
cntr., 2) Žardzin 6 m. 05 cntr., 3) Zie-
niewicz 5 m, 95 cntr.

Skok wzwyż. 1) Gierutto AZS.|
165 centr. 2) Fiedoruk PPW. 160, da-
lej Zieniewicz i Wieczorek. :

Dysk, 1) Fiedoruk PPW. 40 mir.“

Grodna pismo z propozycją, by Cre-

į savia zalegalizowala się w okręgu

wileńskim.
— Jutro w Ośrodku W. F. w Wil

nie odbędzie się o godz. 18 konfe-

rencja w sprawie podziału godzin
ćwiczeń w sali gimnastyczuej.
— Otwarcie skoczni narciarskiej

na Antokolu rozpocznie się 12 lute-
go 1935 roku zawodami międzynaro-
dowemi o mistrzostwa Wźlna.
— W ciągu lata w Wiisie zdoby”

tych zostało 4000 P.O.S. Najwięcej
odznak zdobyło wojsko, a następnie
policja i urzędnicy. Mało młodzież

da poszczególnemu graczowi bardzo|krążą pogłoski, kilku czołowych gra”, 31 entr., 2) Gierutto AZS. 37 m. 97, szkolna.

wiele, a na kurs uczęszczać chyba|
będą wszyscy nasi czołowi gracze.|
Kurs rozpocznie się już niebawem, a'
trwać będzie, aż do wyjścia na lód,

czy „Ogniska* ma zamiar opuścić,
Wilno na stałe, Są to jeduak wiado-|
mości niepewne, A |

cntr., 3) Wieczorek 37 m. 58 cntr.
W konkurencji pań wyróżniły się

pp. Lewin-Szmuklerowa, która wy-

— Sonja Henie już się popisuje
na sztucznym lodowisku w Paryżu
swoją cudowną jazdą figurową na

grała 60 mtr, 86przed Siesicką 9,2 łyżwach,

wioślarstwa wileńskiego, a więc
wioślarstwo wileńskie chociaż stało
się może mniej popularne 1 liczne, to
jednak siłę swoją posiada w wyni-
kach sportowych, a wyniki te wypi-
sane zostały wysiłkiem sportowym
p. Plewakowej i Keppla.

| Pozwala to nam snuć pizypuszcze
nia, że te pierwsze poważne wysił-
ki sportowe nie pójdą na marne a

| Wilno coraz częściej zwracać na sie
bie będzie uwagę.

Jarwan.
 

 

 

Polska jedenastka rozgromiła łotyszów 6:2.
Powitali nas na dworcu przed-

stawiciele poselstwa pp. Kościał-
kowski i Łęcki, przedstawiciele pil-
karstwa Łotwy na czele z prezesem
Bruikem, grono dziennikarzy i kilku
sportowców.

Dano nam pierwszorzędny hotel
„Rzymski”, gdzie każdy z graczy 0°
irzymał osobny luksusowo urządzo-
ny pokój.

Przy kolacji poznajemy sędziego
zawodów. Jes: to Fin Pekkonem.
Sędzia jest mtodym eleganckim, o

słusznym wzroście człowiekiem,
robiącym eardzo miłe wrażenie.

Reprezentacją Łotwy wychodzi
na boisko «w następującym składzie:

Lazdins, Zandbergs, Slariszens,
Pawłows, Berzins, Lidmanis, Tau-

rins, Szajbelis, Petersons, Witols i

Borduszko.
Jest więc to ta samą drużyna,

która przed miesiącem przegrała z

reprezentacją Wilna 1:2.
Niedziela, będąca dniem walki,

rozpoczęła się ranną pobudką. Wsta

jimśy o godz. 7 rano. Śniadanie ©

godz. 8 a potem poszliśmy na mia-

sto, zwiedzając ciekawe zabytki.

Spacer nad brzegami leniwie płyną”
cej Dźwiny świetnie zrobił graczom,

którzy koio godz, 12 zjedli z ape

tytem obiad, by o 13 godzinie sta-
nąć do walki o wysoką stawkę

sportową.

Po całym szeregu ceremonji

oficjalnych, składających się na

część powitalną naszej drużyny, roz

porzęliśmy przy możliwie względ-
nej pogodzie, a przy dość szczelnie

wypełnionych trybunach gdzie za-
siadła całą prawie kolonja polska

na czele z ministrem pełnomocnym

p. Beczkowiczem, konsulem Rosic-

kim i sekretarzem poselstwa p. Lęc-

kim.

Już pierwsze minuty zapowiada”

ją bardzo ładną grę, gdyż doskonale

psychicznie usposobiony nasz atak
zaczął przeprowadzać raz poraz

ładne kombinacje, które uwieńczo”

ne zostały pierwszą cenną bramką,

zdobytą przez Razurka.
Na trybunach z jednej strony

ogromne zadowolenie. `

Polska prowadzi!
Utracone bramka załamuje chwi-

lowo gospodarzy, co doskonale wy-

zyskali  Włodarz i  Łysokowski,

strzelając dwie kolejne dalsze

bramki.

Przy stanie 3 do 0 dla nas Łotysi

postanowili jakoś ratować swój ho-

nor i zaczęli myśleć przynajmniej o

punkcie honorowym co im w dużej

mierze się udaje, gdyż zawodnicy

nasi pewni już zwycięstwa zaczęli

grać nie tak ofenzywnie, a napast:

nik Priedo przerywa się przez na:

szą obronę Kokosiak — Gałecki i...

bramka siedzi.
Ale nic strasznego,

cze parę w zapasie.
Sytuacja jednak na chwilę się

znowu zmienia, gdyż nie minęło

ochłonięcie z pierwszej utraconej

bramki, jak siedzi druga , strzelona
przez Tauriusa.

Przy stanie 4:2 kończymy pierw*
szą połowę.

W czasie przerwy Łotysze łu-
dzili się nadzieją wyrównania, my
zaś postanowiliśmy za wszelką ce-
nę wynik powiększyć i udowodnić
tem samem że z nami nie jest zno-
wu tak beznadziejnie, jak ostatnio
zaczęła pisać prasa ościenna, oma-
wiając nasze ciągłe porażki.

Cała nadzieją spoczywała we
Włodarzu, doskonale grającym w
ataku, zasilany on przez innych
ciągłemi piłkami dużo bardzo strze-
lał obok bramki, aż wreszcie udało

mamy. jesz

się bombę wpakować, znowu go
ala... 5:2.

Jeszcze parę minut do końca
znów Włodarz ma piłkę — nie cze-
kał on długo — pędzi i strzela —
6:2.

Parę ładnych gier i przeciągły
gwizdek sędziego kończy zawody.

Jesteśmy zadowoleni. `
Zaraz po meczu informują nam

przez radjo o wyniku 3.3 z Ru-
munją — cieszymy się, że przy“
najmniej my wygraliśmy.

, Wieczorem przed odjazdem je-
steśmy podeįmowani na raucie
przez łotyszów.

Jarwan. 
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RUCH MŁODY CH.
Redakcja urzęduje w piątki godz. 20—21 w lokalu „Dziennika Wileńskiego" Mostowa 1.

Gospodarstwo bez etyki —
to panowanie wyzysku.

(Współczesność pociąga i razi.
Pociąga tysiącem wynalazków, bije
w oczy system kolosalnych maszyn
zadziwia tem wszystkiem co określa-
my mianem techniki — razi niespra-
wiedliwością społeczną, nędzą i bra-
kiem pracy. Podobają się nam pro-
ste, wysmukłe linje New-Jork'skich
drapaczy chmur, rażą nas ciasne ma-
łe mieszkanka nowoczesnych czyn-
szowych kamienic. Jakże ciekawe są
historje wzrostu i wielkosci styn-
nych „wodzów przemysłu i finan-
sów” — jak przykro nam śdy czyta”
my o niedoli strajkujących włók”
niarzy, jak niemal fizycznie odczu-
wamy mękę głodujących robotników
fabryki „Perkun* w Warszawie, To
jest wiek XX-ty! Kto jest jego ojcem?
Dlaczego jest tak wspaniały i ni-
kczemny zarazem? — Oto pytanie
które niemal codzień cisną się nam
na usta. Sprobujmy znależć przyczy
ny takiego dziwnego złączenia złego
i dobrego.

Ujczą nas od kolebki niemal, że mi-
strzynią życia gospodarczego jest
nauką ekonomii.

Podstawy jej położyli „wielcy lu-
dzie”. Znamy ich wielu. Smith, Ri-
cardo, potem inni. Kanonem ich na-
uki było twierdzenie, że, człowiek
postępuje w życiu tak jak tego wy-
maga jego interes osobisty. Po tem
dodano inną myśl: minimum nakła-
dów — maximum korzyści — oto
dewiza producenta i kupca. I w
myśl tych założeń, tak maierjalistycz
nych do dzisiejszego dnia robi się
wszystko.

Interes i korzyść — to sens ży-
cia. Nic to że trzeba łamać ludzkie
istnienia, zdradzać własny naród
sprzedając broń jego wrożom,

Przedewszystkiem „interes“ i „ko
rzyść”. I wszystko jedno czy chodzi
tu o zwolenników kapitalizmu czy
komunizmu. Różnica polega na tem,
że komuniści chcą zmienić klasę
społeczną, które będzie ,ikorzystač“
na inną; z „jburżuazyjnej”* na prole-
tarjacką. '

Oburzają się przytem  Marxiści
na system kapitalistyczny, na jego
mieuczciwość a nie widzą, że sami
robią to samo co najgorsi wyzyski-
wacze, '

Bo nie kapitalizm stworzył wy
zysk i nieuczciwość, ale wyzysk i

 

 
! człowieka

DZLĘNNII.

Kierownictwo Redakcji: Stefan Łochtin.

nieuczciwość zrodziły kapitalizm i
komunę, systemy oparte na zasadzie
podporządzowana działalnosci go
spodarczej mas jednostkom lub gru-

Droga życia ludzkości i poszczegól-
nych narodów splata w jedną całość
zagadnienia etyki, gospodarstwa i
polityki, Jest jasne, że nie systemy
tworzą zło ale zło-wciela się w sy-
stemy. To samo z dobrem. Nasta-
wiony na zysk osobisty człowiek
dopóty nie jest rabusiem cudzego
mienia, dopóki istnieją więzy moral-
ne krępujące go, z chwilą gdy kodek
sem moralnym, zrobi podręcznik e-
konomji — przepadł. Rodzą się
wtedy Boussac Stawiski i imm temu
podobni, Wiara w materję rodzi in-
dyłterentyzm etyczny, w końcu po”
zwala na najgorsze występki. Dlate-
$0 miy narodowcy, wołamy wielkim
głosem: „Precz z materjalizmem,
precz z barbarzyńskim światopoglą-
dem bankierów i komunistów”.

Nowy rosnący już świat twór”
czych nacjonalizmów żąda wprowa-
dzenia w życie gospodarcze — etyki

Seksual-Problem.
Kultura masońskiego materjaliz-

mu starzeje się choruje na różne
przykre „choróbki młodości” dawno
zresztą zapomnianej i stąd taki przy
kry odór dochodzący do mas z roż-
nych kół i redakcji. Z początku wy”
zwalano jednostkę. iIndywxdualizm
szalał 1 władał. (Jeszcze dziś poku-
tuje w artykułach p. Chicot Tydzień
Akademicki). Zrobił z jednostki pół-
boga a nawet całego bożka,

Mogłeś być bandytą czy krety”
nem byle stuprocentowym a już się
wielbiono boś indywidualny i ory-
ginalny.

Dzis przyszła era wyzwalania
płci. Roi się w światowej literaturze
od dzieł i dziełek „odkrywających,
uświadamiających (i propagujących”
Hasłem jest wolność. Że przeniosła
się ona, z polityki w tę dziedzinę to
nic dziwnego, bo „polityka siedzi

razie nie grozi takiemi następstwa-
mi,
A więc Semi - arystokracja, i ta*

kiż proletarjat zawzięcie walczą o
„swobodę miłości” i „świadome ma-
cierzyństwo”. Pozatem rozszerza się
fron na homoseksualizm, a nawet t.
zw. iusyzm. Propaganda idzie na ca* i to etyki chrześcijańskiej. Bez tego

zawsze będziemy właścicielami ma-
szyn, które odbierają pracę i organi-
zacji, które gnębią.  Chcenvy mieć

zdrowego moralnie, bo.
tylko taki nam zagwarantuje, że nie
powtórzy się Żyrardów i że ustrój,!
który stworzymy będzie działał z po

| żytkieni dla Narodu i jednostek.

 

Dywersja.
Ruch Narodowy podbija Polskę,

krok za krokiem. Ten zwycięski
marsz niepokoi wielu ludzi. Ponie-
waż mechaniczne środki walki z na-
mi nie pomagają, usiłuje się nas zo”
hydzić lub rozsadzić od wewnątrz.
Jeszcze w. roku 1929 „nieznane siły”
isiłowały spowodować rozłam w sze
regach b. O. W. P. Dzisiaj jak się
dowiadujemy grupa znanych nam lu-
dzi usiłuje zorganizować t. zw. Zwlą-
zek Niezależnej Młodzieży Narodo-
wej. Ta dywersja się nie uda! Nikt
nie pójdzie pod taki szyld.

KOMUNIKAT.
Zarząd Mł Wszech, wzywa

tego! „Jadą Mośki literackie" szar-
żują ną „drobnomieszczańską moral-
ność”. Witórują imv różni „Wiolnomy-
sliciele” i „„Legjony” przy cichem je-
szcze poszczekiwaniu szczeniaterji z
różnych „Kužni“.
Zdawałoby się straszne! Prawda?

— „Ech! Przesada!* odpowiem, To
że przeżyły światek chciałby jeszcze
poszaleć, to nawet nie takie dziwne.
Że szuka czegoś perwersyjnego? No!
To już taka semicka natura! Ale, że
chciałby zdobyć więcej wyznawców
to śmieszne, a jeśli nawet niebezpie-
czne to dla samych seksualindywi-
dualistów. Bo jakto? Legjon Mło-
dych walczy o „nowe prawo miłoś-
ci“. „Trzeba się wyżyć powiada!!
Dzieci to bujda i przesąd“. No! do-

ZARZĄD MŁODZIEŻY WSZECH-
POLSKIEJ ZAWIADAMIA CZŁON
KÓW i SYMPATYKÓW, ŻE W
DNIACH NAJBLIŻSZYCH  ODBĘ-
DZIE SIĘ ZEBRANIE INFORMA-
CYJNE MOB, WSZECHPOL członków: do rejestracji. Dyžury za-

rządu codziennie od 18-ej do 19-ej,

 

miastom...

 
 

Nie zazdrościmy innym
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REWJA|

Szczegóły w afiszach.

Dawno niewidziany

KING KONGA Fay Wray I Richard Arlen. Zdrada | sensacja. Niesamowita treść.

w Berezie a wolność seksuaina na-|

NILERSKI

Go nas czelid?
Zaczyna się tak samo, żeby się

skończyć tak samo. A może skończy
się inaczej, niewiadomo. Ci, którzy
mogli, wybrali sobie jakiś wydział,
żeby po roku powiedzieć, że się po”
mylili, że właściwie mają zamilowa-
nie do czegoś całkiem innego. Starsi
i mocno starzy studenci zadecydo-
wali już o swoim losie w sposób ne-
gatywny albo pozytywny — egza-
rainem, tem być albo nie być każde-
go studenta.

Ale ponieważ nigdy nie jest tak
źle, żeby nie mogło być gorzej, więc
i ten rok nie będzie zaliczony do
najsmfutniejszych. Czekają nas co-
roczne sensacje; a więc kaperowa-
nie graczy do drużyn sportowo”
politycznych, walne babranie się w
magazynach Mensy Akademickiej i
Bratniej Pomocy, entuzjazm tłumów
przy przejeździe ministra, wreszcie
cisza intelektualna,  przylepianie
kartek na drzwiach — „za gości
kopniętych nie odpowiadam, z po-
wodu mauki przyjmuję tylko pod
prysznicem'.. No i na zawończenie
— żniwo wiedzy, oddzielanie kąko-
iu od ziarn, sito, szlachtuz egzami-
nacyjny. :

Aha, zapomniałem dodać, że są
jeszcze t. zw. semiinarja, aa których
pracuje się naukowo w grupach do
500 osób, trzeba tam napisać referat
: wysiedzieć przynajmniej jedną go”
dzinę do końca.
Innych przyjemności nie obiecuję,

chyba że ktoś jest specjalnie nie-
wrażliwy na muzykę i powietrze,
to może chodzić na sobótki. w.!

 

Rozwiązanie „Skaronii,.
Jalk się dowiadujemy J. M. p.

Rektor odmówił legalizacji korpora-|
cji białoruskiej „Skarinii“. Podobno
decyzja ta jest w związku z nieja-|
snem pochodzeniem funduszów tej|
organizacji, |

 
brze, a kto będzie rodził „młodych sis Using

legjonistow". Miože rząd? Darujcie BRATNIAK URZĘDUJE. !
ale ja nie wierzę! Dowiedujemy się, że Br. P, M. A.'

U. S. В. rozpoczęła urzędowanie,!
Dyżury agend odbywają się codzien-
nie od 13 do 15 i od 19 do 21. |

ZAPISY.
na kurs kandydacki MŁODZIEŻY.
WSZECHPOLSKIEJ przyjmuje se- 
 

FARREL we wspaniałym filmie >>

kretarjat, Mostowa 1, codziennie od
12-ej do 13-ej.

Balkon 25 gr. — 2 sziaglery w jednym programie.

PARYSKIE SZALEŃSTWA”||
— Humor | śpiew.

CHARLES

Małarze i modelki.
Największa * 5 ® i W roi. gł.

„sasaeh, „Bożek Mórz Południowych. ›а

Piny liewskie porządkowania Wleńszczyzny.
Głosy prasy litewskiej, gdy cho”

dzi o sprawę wiieńską, są naogół
zgodne. Niema pisma litewskiego,
któreby nie propagowało myśli ode-
brania Polsce Wilna. Pismo inacze;
myślące naraziłoby się ua zarzut
zdrady państwowej, a autorzy po”
nieśliby następstwa materjeine i mo-
ralne swej zuchwałości.

Tylko w sprawach meiod zacho”
dzą często dość wielkie różnice.
Przy wypowiadaniu się ia ten te-
mat, autorzy ujawniają mysii nurtu
jące w społeczeństwie litewskiem.
Dla nas, wilnian, sposoby podejścia
Litwinów do rozwiązania kwestji
wileńskiej są zawsze interesujące,
Pogłębiają w nas przekonanie, iż
w razie jakiejś żywiołowej kata-
strofy, która sprowadziłaby ną Wil-
no Litwinów, padlibyśmy ofiarą bez-
względnego wystąpienia w znacze-
niu fizycznem 1 kulturalnem.

Pismo „Naujoji Romuva ', z okazji
14-lecia wejścią wojsk geu. Zeligow-
skiego, zastanawia się nad kwestją,
co lepsze jest dla Litwy: zbliżenie
z Polską, czy też stan dotychcza*
sowy?

„Czy jednak brak stosunków z
Polską zbliża Litwę do Wilna, czy
też oddała ją od niego? Czy żywioł
litewski wzmacnia się tam, czy
słabnie? Jeżeli zaś słabnie — czy
nawiązanie stosunków naprawiłoby
poczynione szkody? Gdyby stwier-
dzono, że brak stosunków sprzyja
idei odzyskania Wilna, należałoby
zachować nada! stan obecny, nawet,
śdyby inne względy, np. niebezpie-
czeństwo niemneckie, przemawiały  

przeciw temu. W. przeciwnym razie
trzebaby próbować innej Jrogi.

Sprawa odzyskania Wilna po
częściowem złagodzeniu sytuacji w
Kłajpedzie winna być głównem za-
interesowaniem narodu litewskiego.
Należy więc dażyć wszelkiemi środ-
kami do wzmocnienia żywiołu li-
tewskiego na pograniczu, zakładać
tam szkoły, organizacje sportowe i
wojskowe, wciągać do pracy od-
zyskania Wilna również ziemian li:
tewskich i wogóle elemen* mówiący
po polsku, który, jako wytwór hi-
storji, czuje się silnie związany 2 107
sem Wilna, kolonizować ziemie nad-
graniczne  wzorowymi  rolnikami-
Litwinami i t. d. Przedewszystkiem
zaś należy opracować szczegółowy
plan akcji, z którego byłoby wyraź
nie widać, jalk Litwa będzie porząd-
kowała Wileńszczyznę po jej uzys-
kaniu. Plan ten należy opracować
w porozumieniu z przedstawicielami
Judności Wileńszczyzny. Pomoże on
jej mieszkańcom nie-Litwiucm zde-
cydować się, czy opowiedzieć się za
Polską, czy za Litwą, uświadomiło”
by ich, co ich czeka po przyłączeniu
Wilna do Litwy. Należy wogóle pa-
mietač o tem, by przyłączenie Wi-
leńszczyzny nie zastało Litwy nie-
przygotowanej, tak, jak. zastało ją
odzyskanie Kraju Kłajpedzkiego."'

Wynurzenia „Naujo; Romuva“ są
dość przekonywujące, aby umocnić
społeczeństwo polskie w Wilnie w
dotychczasowem stanowisku bez-
względnego odrzucania: pretensji li-
tewskich do naszego miasta
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MATKA-WDOWA,
biedna, zwraca się do
serc dobrych z prośbą
o dopomoženie

 

UWADZE NOWEGO
ŚWIATA. Sz. Mieszkań-
com tej dzielnicy gorąco
opiecamy wdowę, która
mie chce prosić, lecz
chce zarobić na życie
EK bielizny, prze-

lej robką ubrań. Wykonanie
jw staranne, fachowe, ceny
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więcej szans, loterji | wygrać„jedna DZIS NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ, o wi.
ПНЕ SpA> „CZARNY KOT". Boris KARLOFF, Bela LUGOSI oraz SLIM GRN pelęaca ieško Eto

a
= rych poszukuje pracy.

Jutro premjera. Na otwarcie sezonu zimowego| 77717] posada świadectwa|
szykujemy WIELKI SUKCES poszuksje pracy. „Možei Ziadza się ma” wyjazd.
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SG ЧННЫКГОСАСТЫ ЧВ КЗСЕНМНЧ ROA O TACOWATA

D. G. WODEHOUSE. 10) IW dwie 1ainuty później Fredzio gryzmolił list przy biurku, ' ROZDZIAŁ IL.
Od czasu do czasu spoglądał ukradkiem na drzwi, Dom był cichy, |

Zaufajcie Psmithowi.

CZY PRAGNIECIE MIEĆ:

nika, który podzieliłby z nim niebezpieczeństwo tak nieopatrznie podję- 
Przekład autoryzowany z angielskiego

WITOLDA DOLIŃSKIEGO.

Treść miaio następującą:

ZAUFAJCIEPSMITHOWI!
Psmiih wam pomoze
Psmith jest gotów na wszystko

Kogoś, kio załatwiłby wam sprawunki?
Kogoś, k'o prowadziłby wasze interesy?
Kogos, kio poprowadziłby psa na spacer?

, Kogoś, kio zamordowalby waszą ciotkę?

SMITH TO UCZYNI
BRODNIA NIE WYKLUCZONA

Jakąkolwiek pracę macie do zaofiarowania (z zastrzeżeniem, że nie

ma uic wspólnego z rybami)
ZAUFAJCIEPSMITHOWI!

Zgłoszenia adresować: R. Psmith, skrzynka pocztowa 365.

ZAUFAJCIEPSMITHOWI!
|  Fredzio odłożył gazetę 1 odetchnął głęboko. Wziął ją zpowrotem i

odczytał ogłoszenie po raz drugi. Istotnie brzmiało dobrze.
Więcej jeszcze. Było jakby bezpośrednią odpowiedzią na jego mo-

dły, Fredzio zdawał sobie obecnie bardzo żywo sprawę z potrzebywspól-

P
Z

tego przedsięwzięcia. Właściwie nietylko podzielił, co zdjął mu z ramion

w zupełnosci. Takiego partnera mógł mieć obecnie na usługi... Wuj Joe

zamierzał dać mu dwa tysiące funtów, jeśli dokona dzieła. Ten jegomość  od ogłoszenia zadowli się zapewne paroma setkami.

—— M 2 PAPAE RYSA ARCE

—Hidawca, ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI._
 

Drakarnia A. Zwierzyśskiego, Bilno, Mostowa Nr 1.

Niczyje kioki nie przerwały mu pracy.
8 5.

Fredzio wyszedł do ogrodu. Nie uszedł daleko gdy gdzieś z pobli-

ża wiatr przys ósł mu głośną uwagę o uporze szkockim. Uwaga ta mogła
pochodzi: tylkc z jednego źródła. Przyśpieszył kroku.

— Hallo, staruszku.
— (o tam, Fryderyku?
Fredzio przestąpił z nogi na nogę.
— Wiesz co, staruszku, a gdybym tak pojechał po południu do Lon-

dynu?
— w!
— Faktycznie powinienem być u dentysty,  Djabelnie

nie byłen: u niego. ;
— Nie potrzebujesz jeździć do Londynu. W Shrewsbury jest dosko-

nały dentysta, a wiesz o tem, że najk aategoryczniej sprzeciwia się twoim
wyjazdom do Londynu.

— Wiesz, ale sprawa tak się przedstawia: ten mój dentysta zna mo”
ją paszczękę. Chciałem powiedzieć. że zawsze chodziłem tylko do nie-
go. Każdy, kto się na tem rozumie, potwierdzi ci, jak nierozsądnie jest
zmieniać uentystę, +

Uwaga lorda Emswortha dobiegł ajuż z powrotem do czekającego
nań MicAlustera.

— No dobrze, dobrze.
— Dzięksję serdecznie, staruszku.
— 0 jedno tylko proszę, Frederyku, Nie zgodzę się na !o abyś

uganiał cały dzień po Londynie. Miusisz powrócić pociagiem dwunasta
pięćdziesiąt.

— Dobre. z pewnością, staruszku.
— Słuchajże teraz rozsądnego dowodzenia, McAllister — rzekła

jego lordowska mość. — Niczego więcej nie żądam, słuchaj tylko rozsąd-
nego dowodzenia... Lei GENEWA

—

dawno
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PSMITH PO/AWIA SIĘ NA SCENIE
magai naa i

-Mniej więcej w tym samym czasie, gdy pociąg wiozący lorda Em-
swortha ; jego syna Fryderyka do Londynu, przebył połowę drogi, młody
człowiek, bard .o wysoki, bardzo smukły i bardzo uroczysty w błyszczą”
cym czyściutkim cylindrze i żakiecie o nienagannym kroju, wszedł na
stopnie damu pod numerem osiemnastym przy ulicy Wallingford, West
Kensingtoni zadzwonił do drzwi frontowych, Następnie zdjął kapelusz
i dotknąwszy czoła jedwabną chusteczką — popołudniowe słońce mocno
dogrzewało — rozeirzał się dokoła z ponurym niesmakiem.

— Ależ tu hydnie! — mruknął.
‚ Маю foto mający poczucie piękna wyśmiałby uwagę młodego czło-

wieka. Gdy wybuchnie już naprawdę wielka rewolucja przeciw brzydo-
po iw hordy artystów i architektów, rozwścieczone do o”
tatecznosci, chwycą wreszcie prawo w swe ręce i szaleć mieś"

cie,paląc i burząc, ulicą Wiallingford, Wiest afctwprzg aa a
uniknie pochodni. Zapewne dawno juž zostala skazana na zagladę. Jak-
kolwiek ma Olią pewne dogočnošci poziomego i praktycznego rodzaju
polegające na „niskości czynszu, blisk ości omnibusów i kolei podziemnej
mimo to jest istotnie fatalną ulicą. Położona w środku tych dzielnicgdzie
Londyn cierpi na rodzaj chorobliwej wysypki z czerwonej cegły, składa
się z dwu równoległych rzędów will bliźniaczych najzupełniej jednako-
wych, wszystkich z poszarpanemi żywopłotami i wszystkich z drzwiami
WW,niezwykle brzydko, szkłem kolorowem, wskutek
zego można nieraz tam zauważyć przeczulonych młodych impresjonistó
cię ePaoboka Parku pozykiajdoniśk sę. adj
onię rekami i mrucząc rzez ziciśni by: jesz-pestis epe ych p ziciśnięte zeby: Jak długo jesz

ską (d. <. a.)
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