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Obchód świeta niegodległości.
w WARSZAWIE.

WARSZAWA. (Pat), Dziś z oka-

zji Święta Niepodległości o godz. 10
rano w katedrze św. Jana zostało

odprawione uroczyste nabożeństwo.
Mszę św. celebrował w asyście

licznego duchowieństwa J. E. Ks.

Kardynał Kakowski.
Na nabożeństwo przybył Pan

Prezydent R. P. w otoczeniu domu

cywilnego i wojskowego zajmując

miejsce po prawej stronie ołtarza na
fotelu pod baldachimem. W stalach
zasiedli wszyscy
z p. premjerem Marjanem Z am-

Kościałkowskim, marszałek Senatu

Prystor, marszałek Sejmu Car, kor-

pus dyplomatyczny, podsekretarze

stanu, $eneralicja, „senatorowie i po-

słowie, wyżsi icy państwowi.

Dalszą część świątyni wypełniły
poczty sztandarowe  organizacyj b.
wojskowych, cechów i stowarzyszeń

spoiecznych oraz tłumywiernych.

Jednocześnie zostały odprawione

nabożeństwa w świątyniach innych

wyznań.

We wszystkich szkołach odbyły

się uroczyste obchody.
W. poszczególnych oddziałach

wojskowych garnizonu warszawskie-
go oraz w Domu Żołnierza na Pra-

dze zorganizowano pogadanki dla
żołnierzy.

O godz. 12-ej w południe w wiel-

kiej sali Ratusza odbyła się aka-

demja, zorganizowana przez pracow-

ników przedsiębiorstw wojskowych.
Kulminacyjnym punktem uroczy-

stości była wspaniała defilada wojsk

na polu Mokotowskiem, którą ode-

brał w obecności p. Prezydenta R.P.,

członków rządu, marszałków obu

lzb ustawodawczych i korpusu dy-
plomatycznego, Generalny Inspektor

sił zbrojnych, gen. Rydz-Smigły.
Od wczesnego ranka ulicami mia-

sta przeciągaty oddziały wojskowe

wszystkich rodzajów broni, kierując

się na plac rewji, witane serdecznie

przez zgromadzone na chodnikach

tlumy mieszkańców stolicy.
Na polu mokotowskiem zebrały

się niezliczone tłumy publiczności.

O godz. 11.30, przy okrzykach

„niech żyje” i dźwiękach hymnu na-

rodowego, zajechał samochodem, w

towarzystwie szefa gabinetu wojsko-
wego, p. Prezydent Rzeczypospolitej.

Niezadługo potem rozpoczęła się

defilada, którą prowadził d-ca O.K. 1

gen. Jarnuszkiewicz.
Defilada, która trwała przeszło

Przewłockiego, defilada oddziałów robotnych i dzieci. W. godzinach po-

garnizonu wileńskiego, którą prowa- południow i wieczomn urzą-

dził płk, dypl. Przyjałkowski. Poj|dzono wiele zebrań i akademij oko-

Rocznica. zawieszenia broni zagranicą
PARYŻ (Pat). Dzisiaj rano na BRUKSELA (Pat), Obchód rocz-

placu Gwiazdy odbył się uroczysty nicy zawieszenia broni oabyi się na

obchód rocznicy zawieszenia broni. piacu Kongresu przed grobem Nie-

Po złożeniu hołdu przed grobemNie-|znanego Zoinierza. Fo deliadzie odr

członkowie rządu| pi

oddziałach wojskowych  kroczyły:

policja, przysposobienia wojskowe,

organizacje kombatanckie, stowa-
rzyszenia społeczne i cechy ze sztan-
darami.

Pochód udał się ulicami: Mickie-
wicza, Zamkową i Wielką do Ostrej
Bramy, gdzie oddziały wojskowe,
organizacje oraz niezorganizowana

publiczność przedefilowały w sku-

ieniu przed kościołem św. Teresy,
oddając hołd sercu Marszałka, spo-
czywającemu w tym kościele,

Bezpośrednio potem w Sali Miej-
skiej odbyła się powszechna aka-

demja z udziałem przedstawicieii
władz cywilnych i wojskowych.

O godz. 14,15 w gmachu urzędu
wojewódzkiego wicewojewoda Jan-
kowski udekorował odznaczonych z
terenu województwa Krzyżami Za-
sługi. :

O godz. 11-ej w świątyniach

|nie zgromadzeni
|gorącemi oklaskami i okrzykami.

licznościowych.

W CAŁYM KRAJU.

WARSZAWA (Pat). Tegoroczny
obchód Święta Niepodległości wy-
padł w całym kraju bardzo okazale
i uroczyście przy udziale edsta-
wicieli władz i tłumów iczności.

W większych ośrodkach państwa
odbyły się. dziś w świątyniach

wszystkich wyznań uroczyste nabo-
żeństwa a następnie akademje i ob-
chody, połączone z defiladami orga-
nizacyj b. wojskowych, stowarzy-
szeń społecznych i t. p. Szcz ie
gorąco witane był lzie defilu-
jące oddziały wojskowe, które licz-

obywatele witali

 

Przy bólach reumatycznych w głowie,
biodrach i ramionach, nerwobólach, bólach wszystkich wyznań odprawiono uro-

czyste nabożeństwa z okazji święta

Odzyskania Niepodległości.
Teatry i kina dały bezpłatne

przedstawienia dla żołnierzy, bez-

'
w udach i postrzałowych stosuje się natu-
ralną wodę gorzką Franciszka-Józeła dla
codziennego oczyszczania przewodu pokar-
mowego. Zalecana przez lekarzy.
 

Absolwe

WARSZAWA (Pat). Dnia 11 bm.
o godz. 16-ej na Zamku przedsta-
wieni zostali P. Prezydentowi Rze-
czypospolitej promowani w dniu
15. 10. r. b. absolwenci szkół pod-
chorążych.

Przed godziną oznaczoną ołice-
rowię ci ustawieni zostali w poszcze-
gólnych salach Zamku, a mianowicie
w sali rycerskiej (artylerja), sali ba-
lowej (piechota), sali obiadów
czwarlkowych  (kawalerja) i sali
sztandarowej (lotnictwo, wojska in-
żynierji i łączności oraz sanitarne).

P. Prezydent, powitany przez pp.

 

na Zamku ||

! kolejno

nci szkół podchorążych

Inspektora: Sił Zbrojnych gen. Rydz-
Śmigłego, ministra spraw wojsko-
wych gen. Kasprzyckiego, pp. wice-
ministrów gen. Głuchowskiego i gen.
"dr. Składkowskiego, dowódcę kor-
pusu gen. Jarnuszkiewicza oraz to-
warzyszących olicerėw, przyjmowal

w poszczególnych salach
meldunki panów szefów d a-
mientów, którzy przedstawiali
Prezydentowi prymusów absolwen-
tów wraz ze szkołami, poczem Pan
Prezydent podejmował wszystkich
zebranych na Zamku oficerów lamp-
ką wina.

BS

znanego Zołnierza przez b. komba-

tantow przed arką tryumialną, dłu-

gum szeregiem detilowaiy delegacje

oticerów rezerwy oraz różnych Ssto-

warzyszeń i organizacyj, Urób Nie-

znanego Żołnierza, znajdujący się

pod arką tryumialną, tonął wśród

wieńców i kwiatów. :

Przed uroczystością na placu

Gwiazdy, przedstawiciele rządu,

którym towarzyszyły liczne dele-

gacje, złożyli hoid pamięci Clemen-

ceau, składając wieniec pod jego
dark:

LONDYN (Pat). O godz. 11-ej na

dwie minuty zamarło życie w całej

Anglji. Główne uroczystości obcho-

du rocznicy zawieszenia broni od-

były się przed pomnikiem poległych

w wojnie światowej. Króla repre-

zentował na uroczystości
JYorku 'W Westminster Abbaye,

gdzie znajduje się grób Nieznanego

Żołnierza, odbyło się uroczyste na-

božeūstwo.
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książę |

|dziaiow wojsk 1 deiegacyj organiza”

icyj, król 1 książę ruanarji 0d i

hoid prochom iwieznanego 4oinierza,

skiadając na jego gro0ie wieliecC.

ZAJŚCIA WE FRANCJI
PARYZ iFatj. Uroczystości, zwią-

zane z obchodem zawieszenia broni,
zostały zamącone kilku mcyaeniami.
W. Faryżu przedstawiciele irontu lu-
dowiego ziożyli na cmentarzu Mont-
parnasse wieniec z napisem: „t'a-
szyzin pragnie wojny, iront iuaowy
dązy do pokoju”. irzej raani m. Fa-
ryża, kiorzy zauważyli ten wieniec
na pomniku, zapowiedzieli ziozenie
interpelacji u preiekta w tej sprawie.
W Arras, jak donosi „Le 1emps',

duże wzburzenie wśród b. komba-
tantów wywyłał fakt, iż członkowie
„Stowarz, Kepublikańskiego b. Kom-
bataniów', grupującego elementy
skrajnie lewicowe, usiowali wziąć
|uaziai we wpólnym pochodzie z
| czerwonym sztandarem i w czap-
|kach trygijskich. (Gdy osoba, nio-
sąca czerwony sztandar, zjawiła się

| przed pomnikiem, członkowie innych
jstowarzyszeń b. kombatantów na-
tychmiast wycołali się zuroczystości
wraz ze sztandarami swych orga-

' nizacyj.
; PARYŻ (Pat). Organizacje frontu
ludowego w Lille zaprosiły do wy-
głoszenia przemówienia na organi-
zowanym dziś wiecu b. min. dep.
Frota. MW chwili, gdy dep. Frot wy-
siadł z wagonu, podbiegi do niego
pewien student i uderzył go silnie
w twarz. Napastnik zostai zatrzy-
many i oddany w ręce policji.

 

° Niepokój w Szanghaju
SZANGHAJ (Pat). Zaniepokoje-

nie wśród ludności, wywołane zabój-
stwem marynarza japońskiego, trwa
w dalszym ciągu. Chińczycy wraz z
rodzinami i dobytkiem opuszczają

pośpiesznie dzielnicę Szapei. Spe-

 

Odwrót wojsk abisyńskich
LONDYN. (Pat), Korespondent

Reutera w Addis - Abeba donosi, że
według wiadomości ze źródeł nieu- $odzinę, wypadła wspaniale. Dosko-

nała postawa wszystkich oddziałów

wzbudzała zachwyt zgromadzonych

tłumów, które serdecznie witały|

okrzykami i oklaskami dzielną nasząj

armję i organizacje P. W. !

w WILNIE.

Wilno bardzo uroczyście obcho-
dziło 17-tą rocznicę święta odzyska-

nia Niepodległości przy słonecznej i

ciepłej pogodzie.

We wczesnych godzinach ran-

nych zebrały się w swych lokalach

organizacje, związki i cechy i po-

maszerowały ze sztandarami na pl.

Łukiski, gdzie już przedtem inspek-
tor armji gen. Dąb-Biernacki doko-

nał przeglądu wojska. 4

Po odprawieniu Mszy polowej

przez ks. kapelana Tołpę, odbyła się

0 godz. 12,15 przed insp. armii gen.

Dąb - Biernackim i p. o. Wojewody
Jankowskim, w otoczeniu generałów .
Skwaiczyńskiego, Godziejewskiego i

!

mmUW WAGA mai
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY

I KOSMETYCZNY
Prew. Farm.

alaiysława Ма
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

в ‚ — Ceny dostępne.
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' pozwala

wym napływają krańcowo sprzeczne

rzędowych wojska abisyńskie cofają
się pospiesznie na frontach północ-
nym i południowym. Wojska włoskie
zajęiy podobno Antale, na południe
od Makalle, zaś przednie straże ka-

waleryjskie znajdują się jakoby na

północ od Dagahbur i zmierzają ku
Džidžiga.

PARYŻ. (Pat). Havas donosi, že
sukcesy włoskie na froncie somalij-
skim przypuszczalnie zwiążą siły

abisyńskie, skoncentrowane w po-

bliżu Harraru. Na froncie Tigre woj-
ska gen. Santini umacniają się na
wzgórzach, mając na lewem skrzy-
dle kolumnę Danakilów. Włoskie
zwiady iotnicze w rejonie Amba

Alagi nie stwierdziły obecności po-

ważniejszych sił abisyńskich, co
przypuszczać, że abisyń-

czycy mieliby zamiar koncentrować
się raczej w okolicach Dessie. W re-
jonie Selit nieregularne oddziały
storsowały rzekę pomiędzy Om Ager

i Eleghin (na drodze, prowadzącej
do Nogger). Jak się wydaje, akcja w

tym rejonie ma wyłącznie cele wy-

wiadowcze. ,

SPRZECZNE WIADOMOŚCI.
WARSZAWA (Pat). Na podsta-

wie wiadomości ze źródeł angiel-

skich, francuskich, włoskich, abisyń-

skich i niemieckich P.A.T. ogłasza
następujący komunikat z frontów w
Abisynji:

W. ciągu ostatnich dwuch dni o
wydarzeniach na froncie południo-

Według otrzymanych dzisiaj wia-
domości ze źródeł francuskich, ofen-

sywa włoska na południu odnosi w
dalszym ciągu wielkie sukcesy. W.
ciągu ostatnich trzech dni przednie
straże włoskie posunęły się rzeko-

mo o 240 klm, naprzod. Oficjalny

komunikat włoski, wydany dzisiaj w

Asmarze przez gen. de Bono, jed-

nakże o tem wcale nie wspomina,
Podobnież jak nie potwierdza wia-
domości o zajęciu Sassabaneh ani

dzisiejszych wiadomości ze źródeł

angielskich o przedostaniu się od-

działów włoskich do Daggabur, od-
ległego o 30 klm. na północ od Sas-
sabaneh, w dolinie rzeki Dzerer.

Daggabur znajduje się w prostej linji

o 180 klm. od Gorrahai, zajętego

przed 5 dniami przez Włochów.

W. Addis-Abebie kategorycznie
zaprzeczają wiadomości o zajęciu

Daggaburu. Podobnież kiwesjonowa-

na jest wiadomość o zajęciu Antolo

na ironcie północnym.
Wojska włoskie posuwają się rze-

komo powoli naprzód, ale jeszcze

nie osiągnęły miejscowości Uaran-
dob, położonej w dolinie rzeki Fa-

o w odległości 50 klm. do Gar-

rahai.
AKCJA WYWIADOWCZA.
Na froncie północnym w trakcie

akcji wywiadowczej askierzy włoscy

trafili pod Dogera na większą Кага-

wanę abisyūską. 50 wojowników

abisyńskich usiłowało stawić czoło

Włochom, lecz po krótkiej wymianie
strzałów, cofnęli się, pozostawiając

w rękach Włochów 2 przewodników 
wiadomości.

i 300 wielbłądów, objuczonych żyw-

nością.

Wojska włoskie otaczają mane-

wrem  okrężnym massyw górski

Tembień, gdzie schronił się ras Se-

jum. Przez osiągnięcie rzeki Ta-

kazze utworzona ma być linja fron-

tu, który służyć będzie za podstawę
do 3 etapu operacyj.

KOMUNIKAT WŁOSKI
RZYM (Pat). Według ołicjalnego

komunikatu, wojska włoskie zajęty

wszystkie wyniosłości na po: i

od Makalle, dominujące nad Ścel-

licot.
Wojska drugiego korpusu w dal-

szym ciągu oczyszczają tereny po-

między Aksum a rzeką Takazze.
Na froncie somalijskim część

wojsk gen. Grazianiego oczyściła z

nieprzyj
od Gorrahai.

Lekka włoska kolumna samocho-
dowa, posuwając się doliną rzeki

Fafan, zadała ciężkie straty nieprzy-

jacielowi, zdobywając dwie armaty,
liczne karabiny, amunicję,

, żywności i materjał wojenny.

|jeńców znajduje się Fitaurari Ghel-
ilete Tamrat oraz Grasmac Uorchie
! Belaceau.

W. Gorrahai zgłosił uległość wo-
"bec władz włoskich Abd el Kerim
Mohammed, syn Mallaha, który do-

wodzi poważną grupą tubylców w

Ogadenie.
Samoloty dokonały licznych lo-

tów wywi ych.

 
DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM,

A NIE LASKĄ!

aciela terytorjum na północ |

Wśród |

AT KÓZU WET ki

ŚWIADCZENIE NA PRACĘ NARO-

kulanci skupują domy i place po nie-
zwykle niskich cenach.
SZANGHAJ (Pat). Japoński sklep

z porcelaną, m w śród-
mieściu, został napadnięty przez
grupę Chińczyków, którzy, po rozbi-
ciu witryn i rozrzuceniu uiotek
anty-japońskich, rozbiegii się.

NOTA PROTESTACYJNA.
SZANGHAJ (Pat).  Urzędowo

ogłoszono: Ministerstwo spraw za-
granicznych w Nankinie wystoso-
wało dnia 9 b. m. ostrą notę prote-
Jstacyjną do ambasadora Japonji zpo-
wodu nielegalnych aresztowań licz-
nych Chińczyków, w tej liczbie wy-
sokich urzędników przez policję ja-
pońską w Chinach półn. Nota okre-
śla te aresztowania jako wykrocze-
nie przeciw prawu międzynarodo-
wemu i naruszenie suwerenności
Chin. Nota żąda, aby nie dokony-
wano dalszych aresztowań.
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"GRYPA PRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW: t»
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OevemaLNE PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN"z KDGUTKIEM

SĄ TYLKO, JEDNE
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ZDYSKWALIFIKO-
WANIE.

WARSZAWA (Pat). Zawodnik
K. P. W. Orzeł, Walentynowicz, zo-
stał przez warszawski okręgowy zw.
piłki nożnej zdyskwaliłikowany do-

żywotnio za próbę uduszenia 1е^

go na meczu Huragan—Orzeł. —



         

256 KARTELI
Urzędowe gazety donoszą, że w

rejestrze kartelowym ma być zare-

jestrowanych 256 umów  kartelo-

wych. Działalność karteli znaną jest

już opinii publicznej, zwłaszcza po

procesie kartelu cementowego. Dla

przypomnienia podajemy, że kartel

cementowy brał duże sumy z zagra-

nicy za to, że ograniczał produkcję

w Polsce i nie robił konkurencji ce-

mentowniom w innych państwach.

Kartel zamyłkał cementownie, wy-
rzucał ludzi na bruk, cenę cementu

wyśrubował do ostateczności i je-

szcze z zagranicy brał pieniądze za

niewysyłanie polskiego cementu, po-'

szukiwanego przez obcych.
Po rozwiązaniu kartelu na wio-

snę roku 1933, cena cementu z 6 zł.

za 100 kg. spadia na 2,90 zł. czyli
więcej niż połowię. Imna rzecz, że

kartel za kilka miesięcy odżył i cenę

cementu podniósł do 4,50 zł. za

*100-kg.
© Po ujawnieniu tych niesłycha-

nych praktyk kartelowych powsta-

ło w społeczeństwie ogromne obu-

„rzenie. Powszechna opinja domagała

się rozwiązania karteli iuwolnienia

społeczeństwa od tego polipa, wy-

sysającego ostatnie grosze z zubo-

żałego społeczeństwa. Dla uspokoje-

nia opinii prasa sanacyjna zapowia-

ką karteli. Ale na zapowiedziach się

skończyło. Tajemne nici, wiążące

sanację z kartellami, które przecież

dzięki sanacji tak się rozwinęły, o-

kazały się silniejsze od głosów obu-
rzenia społeczeństwa.

Dziś doszło do tego, że kiedy

ceny produktów rolnych w porówna

niu z rokiem 1930 spadły do 37 proc.

to ceny kartelowe spadły zaledwie

do 83 proc. Czy rolnictwo w tych
warunkach może dojść do opłacal-
ności swoich warsztatów „rolnych?,

Czy to jest do wytłumaczenia,

że cukier idzie zagranicę prawie za
grosze, a w kraju staje się poprostu

artykułem luksusowym, nieznanym

dla dużej części ludności na wsi,
zwłaszcza na wschodzie? (W. Polsce
dużo dzieci «cukru nie zna, podczas
gdy polskim cukrem tuczy się świnie

angielskie — przyp. zec.) Przecież
niezbyt dawno 'donosiliśmy o tem,
że 450 osób, prezesów i członków
rad nadzorczych w cukrownictwie
dostało taką sumę, co 34 tysiące ro-
botników. Pobrali w sumie rocznie
około 9 miljonów złotych. Nie nale-
ży apa: że marszałek Trąmip-
czyński z trybuny sejmowej powie-
dział, że BBWR. dostało w roku
1930 ma wybory wcale pokaźne
kwoty.
A węgiel kosztuje w kraju za

100 kg. około 3 zł., a zagranicę idzie
po takiej cenie, że opłaciłoby się go
przywieźć np. ze i spowro-
tem i po opłaceniu podwójnego
transportu byłby tańszy od tego,
który tu nabywamy.

ie lepiej się dzieje też z innemi
' artykułami przemysłu skartelizowa-
nego. ;

: W. sprawach kartelowych i rząd
ma wiele do powiedzenia. Oto sena-
tor Radziwiłł w ostatniej dyskusji w
Senacie w dniu 5 b. m. wyraźnie
powiedział:

„Pragnę przypomnieć panom, że ceny
przemysłowe nie są dyktowane przez sam
przemysł, lecz ustalane nietylko w porozu-
mieniu, a pod wpływem czynników rządo-
wych. Mija się więc z rzeczywistością ktoś,

kto myśli, że rząd nie ponosi żadnej odpo-

wiedzialności za ceny szeregu artykułów

przemysłowych”.

Obecny rząd zapowiada także
walkę z kartelami. Podobno już
działa komisja ministerjalna, badają-
ca stosunki wprzemyśle skartelizo-
wanym. Opinja publiczna z WŁ:
wierzaniem przyjmuje te wszystkie
zapowiedzi — bo przecież dż się
została już zawiedziona. Wiadomo
także, że w obecnym Sejmie i Sena-
cie kartele mają wpływowych obroń
ców. Przecież posełWierzbicki wy-
głosił już w Sejmie wielką mowę w
obronie „biednych”* karteli. Ukrócić,
samowolę w tej rabunikowej gospo-
darce karteli może tylko gruntowna
zmiana dotychczasowych  stosun-
ków politycznych w ydas Do-

asowy system zbyt silnie zwią
zany z kartelami nawet przy zmia-
nie osób stosunków tych nie uzdro-
wi.
: Miuszą przyjść tacy, co wiedzą,
jak i co zrobić, by tej zmorze łeb
urwać,

Nowości wydawnicze
M. Arcta — Mały Słownik Języ-

ka AE: 19.000wyrazów, 6.000.
zwrotów. Uwzględnione. najważniej-|
sze, ciągle spotykane i używane, 675,
stronic Iaprengs Ani Wydawni-
ctwo M. Arcta, arszawa, 1935.“
pomo okładce,w jed-|
nym tomie zł. 6.90. 6. w |RDA mV

|124 listopada. Intensywne prace przy

Lot do stratosfery |
NOWY JORK (Pat). Z Rapid City

(w stanie Dakota) wystartowali dziś
do stratosfery w balonie kapitano-
wie: Albert Swej i Orviile Amder-
son. Balon nosi nazwę „Explorer 2“;

pojemność balonu wynosi 104.770
mir. sześć. Lotnicy zamierzają osią-

gnąć wysokość 23 tys. mtr. Po 14
minutach od startu lotnicy dali znać
przez radjo, że są na wysokości,
11.700 stóp i że podróż ma przebieg
pomyślny. i
NOWY JORK (Pat). Balon „Exe |

plorer 2“ osiągnął wysokość 21.960:

mietr., bijąc o przeszło 3000 mtr. re-
kord światowy, ustalony przezAme- |
rykanów w dniu 20 listopada 1933 r.;
Balon wzniósł się z szybkością oko-
ło 100 mtr. na minutę.

CHICAGO (Pat). Po osiągnięciu
wysokości 22.57 metrów balon „Ex-
plorer 2* począł po 4 godz, 20 min.
lotu opuszczać się wdół. Balon wy-
„lądował w White Lake (st. Dakota),
| w odległości 370 kim. na wschód do!
Rapid-City.

| Stpiczyński,
' Chrzanowskiego.

Powrót króla greckiego
ATENY (Pat). Jak donoszą, ksią-

żę Andrzej grecki wyraził dzienni-

karzom, którzy go odwiedzili w Ni-

cei, swoje zadowolenie z wyniku

plebiscytu, powstrzymując się jednak

od wszelkich komentarzy. Po swoim

powrocie do Grecji, który nastąpi za
kilka tygodni, książęta Mikołaj i

Andrzej wstąpią z powrotem do

armji w randze generałów dywizji.

Następca tronu Paweł wyraził za-

miar mz: do służby lotniczej.
PARYŻ (Pat). „Petit Parisien“

dała walkę z rabunkkową gospodar-|

fikcja sankcyj
Wiedłuś informacji „Kurjera War-

szawskiego”, Lloyd George ogłosił

w „Sunday Express“ obszerny ar-

tykuł p. t „Fiasko sanikcyj”, w kitó-

rym. twierdzi, że uchwalone wGe-

newie sankcje: nie mają i nie mogą

mieć najmniejszego wpiywu na prze-

bieg kampanji włoskiej w Abisynji,

gdyż Mussoliniemu udałą się przy

pomocy premjera Lavala wymane-

wrować rząd angielski tak, że grzy-

wa lwa brytyjskimasis jest w

apiloty z papier sankcyj, zaś

WE na żądanie Lavala, został

potulnie zwinięty.

POPARCIE DLA POLITYKI
LAVALA.

PARYŻ (Pat). Kongres demokra-

tów ludowych, który odbył się w
Breście, uchwalił rezolucję, popie-
rającą politykę gospodarczą Lavaia.

Uchwały kongresu, dotyczące po-

lityki międzynarodowej, zalecająpo

szanowanie zobowiązań międzynaro-

dowych oraz paktu Ligi, podkreśla-

przyjaźni Włoch. -
ongres wypowiedział się prze-

ciwko polityce trontu ludowego oraz

lig faszystowskich.

GEN. LUDENDORFF I WOJNA
TOTALNA.

BERLIN. (Pat). W. kołach naro-
dowo - socjalistycznych zwracają u-
wagę na nową broszurę gen. Luden-

dorifa „O wojnie totalnej”, w której

b. feldmarszałek armji niemieckiej
przeciwstawia koncepcję wojny w

dawnem pojęciu, prowadzonej przez

armję, koncepcji wojny, obejmującej

cały naród wraz z jego organizacją

gospodarczą i opartą na psychi
zwartości tegoż nar Wiojna to-

talna przestała być sprawą, intere-
sującą wyłącznie gabinety lub szta-

by generalne, a natomiast wprzęgła
w swój rydwan cały naród. Wszyst-

kie teorje Clausewitza zostały oba-

lone. Armja tkwi korzeniami w na-

rodzie, jest jego integralną częścią.

O starym korpusie ołicerskim pisze

gen. Ludendorfi, że był on zbyt ma-

ło skonsolidowany itycznie i ra-

sowo (veelkisch). Ludendorff

podkreśla znaczenie przysposobie-

nia gospodarczego w ramach wojny

totalnej.

 

bosa Jagiellońskim.

donosi z Londynu, iż król Jerzy

grecki opuści prawdopodobnie Lon-
dyn w czwartek. Zamierza on po
drodze zatrzymać się kilka dni w

Paryżu, gdzie złożyłby wizytę prezy-

dentowi Lebrun. Następnie król

udać się ma do Florencji, by złożyć

hołd prochomi swoich rodziców, skąd

uda się do Rzymu, celem złożenia
wizyty królowi Wiktorowi Emanu-

elowi. Z Wiłoch odjedzie na krążow-
niku greckim na Korfu, gdzie zosta-
nie powitany przez całą flotę grecką.

Znakomita odzywkadla,cecy PUDE
i ae raT a SERROR

 

„Bobki“ —
Taki tytuł nosi znakomity felje-,

ton prof. St. Strońskiego w niedziel-
n numerze „Kurjera Warszaw-
skiego”. 220 odznaczeń wawrzynami
prof. Stroński potraktował z hu-
morem:

„Dla patrzących z boku na całą
rzeszę obrzuconych gałązkami bob-
ikowemi ileż niespodzianek!

W. dziale

ksandra Briicknera, jest p. Wojciech
ale niema Ignacego

Za wybitne za-
sługi dla dobra piśmiennictwa pol-
skiego odznaczona jest b. posłanka,
p. Jaworska, wizytatorka szikół we
Lwowie, ale ani słychu o niestru-,
dzonym, w tymiže Lwowie, kierowni-
ku od pół wieku wydawnictw: przy-
stępnych i umiejętnych, prof. Bruch-
nalskim. Dlaczego jest gen. Żeligow-
ski z piechoty, a niema gen. Wienia-
wy -Długoszewskiego z jazdy, choć
ten i Pegaza dosiadał, nikt nie do-
cieknie.

Osobno wydzielono krasomów-
stwo sądowe. Obecność złotoustego
p. Ettingera i srebrnousiego p. Wożź-
niakowskiego, czyżby świadczyć

 

R. ABARID
 

Proces harcerza Delonga
MOR. OSTRAWA (Pat). Proces

polskiego obywatela harcerza De-
longa został wyznaczony ostatecznie
na dzień 12 b. m.

W związku z powyższem spodzie-
wany jest w Morawskiej Ostrawie
przyjazd szeregu dziennikarzy pol-
skich, W. charakterze obserwatorów
udali się ponadto do Mor. Ostrawy
adwokaci warszawscy: miec. Paschal-
ski i mec. Ettinger, jako też dr, Wol-
ter, profesor prawa karnego na Uni-

Długotrwałe więzienie śledcze

. | Delonga oraz akt oskarżenia, skiero-
wany nietyle przeciw polskiemu har-

cerzowi, ile przeciwko różnym orga-

|nizacjom i stowarzyszeniem w Pol-

sce, z któremi Delong, jakoby miał

wejść w spisek przeciw całości re-

| publiki czechosłowackiej, stwarzają
|wokół tego procesu atmosterę poli-

i

|
jąc jednak konieczność zachowania ;

tyczną o wybitnych momentach za-

czepnych w stosunkach do ludności

kiej w Czechosłowacji, jak i w

stosunku do Polski Sprawa Delonga

należy do serji ostatnich procesów,

mających na celu wywarcie presji na

REA MAZOWSZA
USKIEGO,

BERLIN. (Pat). „Gazeta Olsztyń-
ska" donosi rozporządzenie nadpre-

zydenta w sprawie zmian nazw gmi-
ny Kiełbasy (dotąd po niemiecku
Kelbassen), pow. Szczytne na Wiehr-

burg. Pozatem w ostatnich czasach
zmieniono nazwy Suchylasek (Su-

chenlasken) na Rauschenwalde, Bia-

łojany (Biallojahnen) na Wiesenha-
gen, PRZ (Pogobien) na Hirsch-
walde, Ciernie (Czernen) na Darn-

berg. Sokoły (Sokollen) na Falken-

dorf, Zazdrość (Zazdros) na Neidhof.

ludność polską na Śląsku za Olzą.

Wyznaczona na dzień 12 b. m.
rozprawa wywołała żywe zaintere-
sowanie w polskich kołach prawai-
czych. Szereg adwokatów polskich

zaofiarowało swe usługi w charakte-

rze obrońców Delonga, co jednak
okazało się niemożliwe ze względu

na przepisy ustawodawstwa czesko-

słowackiego, zezwalającego na wy-

stępowanie w sądach tamtejszych

jedynie adwokatom, zamieszkałym
w Czechosłowacii.

 

wybitnej twórczości|
| krytycznej i naukowej, obok Ale-

miała o żywszym oddźwięku sprawy
iGorgonowej, niż innych głośnych
rozpraw w sądzie, które gęsto i po-
cześnie zapełniały ławę obrońców?
Że za kult słowa polskiego w zawo-
dzie adwoksckim odznaczono kilku
cichych tego słowa wielbicieli, któ-
rzy uczcili je minutą milczenia w lata
przedłużoną, to nic dziwnego, bo są
oni wszyscy z Karpia, a ryby z...
głosu nie słyną; ale niesłusznie przy-
znano im wawrzyny srebrne tylko,
skoro milczenie jest złotem. Ten zaś
i ów tęgi prawnik między odznaczo-
nymi zdziwi się swoją drogą zapew-
ne, że go pasowano do sekty ci-
chych czcicieli słowa.

Bywalcy teatralni  przyklasną
ochoczo odznaczeniu suflera p. Nie-
szporka i suflerki p. Janikowskiej.
Zapytają może jednak zarazem, dla-
czego np. w rozpędzie i im nie za
(krasomówstwo dostał się wawrzyn?

Bodajże pewnem  niedociągnię-
ciem towarzyskiem jest to, że p. Ze-
gadiowicz, piewca Srebrempisanego.
jest ztotemodznaczony, a nie sre-
bremodznaczony, ile że tem, czen:
jego ostatnia książka naprawdę zda
się pisana, można się, jak to dawnie;
mawiano, uszlachcić, ale nie wypa-
da za to nikogo odznaczyć.

| Wśród natłoku srebrnych prze-
waža okaz nieznanego twórcy. Na-
zwiska niewiele mówią, więc tem
chętniej zatrzymuje się oko ne
rzadszych imionach, jak: Bernard i
Bertold, Hugo i Hubert, Erazm :
Emanuel, a nawet i Napoleon. Na-
zwiska są raczej N. № !

Zato wśród nazwisk N., ot tak
dla. przykładu, niema ani Adolia
Nowaczyńskiego, ani Stanisława
Niewiadomskiego, miemniej  świet-
nego pisarza, niż pieśniarza, które-
mu jednak złote $óry z piórem ster-
czą za posrebrzaną gałązką bob-
kową“.

\

 

Zaburzenia w trawieniu. Poważni in-
terniści potwierdzają dobroczynne działa-
nie naturalnej wody gorzkiej
„Franciszka Józeia* dla żołądka przela-
dowanego jedzeniem i piciem.

 

Tydzień Misjologiczny
Odbędzie się w Wilnie od 11 do

17 listopada włącznie, urządzony.
staraniem Koła Misyjnego naszej

młodzieży uniwersyteckiej. Na od-

czytach, które od poniedziałku po-

cząwszy codziennie odbywać się

będą w sali Śniadeckich o godz. 19

wiecz., wystąpią misjonarze przybyli

wprost z polskiego frontu misyjnego,

t.j. z samodzielnych polskich placó-

wek misyjnych w krajach pogań-

skich. Ks. Kazimierz Konopka T. J.
profesor historji powszechnej z gi-

mnazjum  chyrowskiego, długoletni

pracownik na niwie misyjnej w Ко-

dezji, zapozna nas w dwóch wykła-

dach z tak aktualnym obecniepro-|

blemem afrykańskim i z postępami

wiary i pracami naszych polskich

misjonarzy i misjonarek wpołudnio-

wej Afryce.

Ks. Ignacy Krauze, wielkopola-

nin prefekt apostolski samodzielnej
misji polskiej w Szuntefu w Chinach,

przebywający chwilowo w Polsce,

Kurs dla brakarzy Inu
Pierwszy trzymiesięczny kurs dla

brakarzy lnu, zorganizowany przez

Towarzystwo Oświaty Zawodowej,

przy ścisłej współpracy i oparciu o

Towarzystwo Lniarskie i Lniarską

Centralną Stację Doświadczalną zo-

stał zakończony.

W dn. 14.X r. b. po Mszy św. na-

stąpił egzamin teoretyczny. Naza-

GRATCE RADOSC WYCIAGA. INTO RTDK SRACLOSE WRC

Walny Zjazd Zw. Oficerów Rez. w Warszawie
Ogromne zainteresowanie wśród.

oficerów rezerwy budzi Walny Zjazd
Delegatów Związku Oficerów  Re-

zerwy, który odbędzie się w dniach

24 i 25 listopada b. r. w Warszawie
i w Krakowie.

Obrady komisyj zjazdowych roz-

poczną się już w sobotę dnia 23 li-

stopada, natomiast pierwszy dzień

oficjalnego Zjazdu w niedzielę dnia

gotowawcze prowadzone przez spe-

cjalne komisje zjazdowe zawierają

szereg zasadniczych posunięć o cha-
rakterze organizacyjnym, szczegól-

M. Arcta. — Mały Słownik Wy-

razów Obcych. 16.000 wyrazów, 252

stronice d Itowe. |Wydawni-
ctwo M. Arcta, Warszawa, 1935.
= zł. 2.70. Oprawa płócienna

‚ 4.50.

nie z zakresu przysposobienia woj-

skowego, do którego władze Związ-

ku przykładają pierwszorzędną wa-

$ę.
Drugi dzień Zjazdu t. j. 25 listo-

pada odbędzie się w Krakowie,
 

TAJEMNICZY KURHAN.
NOWOGRÓDEK. W cżasie bu-

dowy drogi Nowogródek—Lida, na
13-ym km, od Nowogródka, rozko-
'pano duży kurhan, w którym znale-
ziono większą ilość kości ludzikich,
w tem około 200 czaszek, oraz me-
trowej wysokości krzyż kamienny
bez napisu. Czaszki przeniesiono w
niedalekie sąsiedztwo kurhanu, krzyż
zaś pozostawiono chwilowo koto
drogi  Przypuszczają, że są to
szczątki zmarłych w jakiejś epidemji,
przynajmniej z przed dwuch wieków.

jutrz, 15.X przystąpiono do egzami-
nu praktycznego.

Ż pomyślnym wynikiem kurs
brakarski ukończyło 27 osób.

Uczestnicy otrzymali tymiczaso-
we świadectwa ukończenia I kursu,
wydane przez T-wo Oświaty Zawo-
dowej Koło Wileńskie, stwierdzają-
ce, iż uczestnik kursu był uczestni-
kiem kursu od dnia 15.VII do dnia
15.X i złożył egzamin końcowy z
wynikiem dodatnim. Po odbyciu
10-miesięcznej praktyki brakarskiej
i po złożeniu sprawozdania facho-
węgo uczestnicy mogą się ubiegać
o dyplom brakarza Inu,

oziom przygotowania uczestni-
ków I kursu był dosyć różny. Byli
tam uczestnicy, poczynając od ш-
żyniera, a kończąc na absolwencie
7-oddziałowej szkoły powszechnej.

Na 27 absolwentów wszyscy о-
trzymali pracę, co jest wymownem
świadectwem potrzeby personelu
fachowiego brakarskiego, a z drugiej
strony nasuwa myśl, czy nie nale-
żałoby zorganizować następnych
kursów, celem zwiększenia szere-
gów pracowników, którzy mają za
zadanie, wprowadzenia do obrotu
włóknem lnianem metod opartych
o technologiczne własności włókna.

Rola kursów  lniarskich jest do-
niosła w podniesieniu etyki metod
handlowych oraz w zwalczaniu czar-
nej magji w wycenie włókna.

przedstawi nam w dwóch  prelek-
cjach postępy wiary w Chinach i
nadzieję świata katolickiego, łączą-
ce się z nawróceniem tego najlicz-
niejszego narodu na świecie stano-
wiącego jedną piątą całej ludzkości.
Ciekawił nas film w kinach „Afryka
mówi”, to cbeonie w obrazach
świetlnych przemówią do nas na
tych czterech wykładach Afryka
katolicka i katolickie Chiny; zoba-
czymy naszych polskich misjonarzy
przy ich aktywnej pracy, nasze pol-
skie Siostry Miłosierdzia i Służeb-
niczki N. Marji Panny na usługach
|dalekich ras i ludów, które przypro-
wadzają do Chrystusa.

I Wilno masze dało już trzech
misjonarzy Ohinom: ks. Wacława
Szuniewicza doktora medycyny, ks,
Stawarskiego i ks. Arciszewskiego z
Rudomina; zobaczymy ich przy pra-
cy misyjnej, a zwłaszcza ks, Szunie-
wiąprzy aaa owocnej na mi-
cjach prac lycznej szpitalach
i Bobroniakeśęch. AS

Świat egzotyczny, daleki, nie ten
polityczny tak mam dobrze znany z
gazet, przemówi-do nas z poła walki
o dusze ludzkie. Z dawnych dziejów
misyjnych przedstawi ks, Jan Rzy-
mełka na podstawie źródeł brazylij-
skich i holenderskich postać Krzysz-
tofa Arciszewskiego, długoletniego
kondotjera polskiego w służbie ho-
lenderskiej, zaciekłego arjanina ni-
szczącego katolicką pracę misyjną
w dalekiej Brazylji w latach 1629 —
42, a potem po powrocie do Polski
broniącego Lwowa przed hordami
Chmielnickiego i walczącego pod
Zborowem wreszcie plamiącego się
zdradą przez przejście do obozu
szwedzkiego w ostatnim roku swego
burzliwego życia.

Zasady, całokształt i stan obec-
ny prasy misyjnej Kościoła katolic-
kiego przedstawią nam: profesor
Bossowski U. S. B. i ks. Kucharski
T. J.; pierwszy w wykladzie pod ty-
tułem: „Katolicka praca misyjna, a
aktualne problemy BEL: a
drugi w odczycie: „Udział Polski w
dziele misyjnem Kościoła katolic-
kiego w dobie obecnej”.

Całe katolickie Wilno, a zwłasz-
cza nasza młodzież uniwersytecka
powinna się zainteresować tak sze-
roko i oryginalnie ujętym  progra-
mem tego Tygodnia Misjologicznego.

 

ię. zdrowie ton ma W zyska
о mm KARPIA ma gūlniskų
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11 LISTOPADA
Data powyższa trwale będzie zapi-

sana na kartach dziejów Europy, jako

dzień zakończenia wielkiej wojny

(1914 — 1918), która wstrząsnęła

narodami naszego kontynentu. A to

tembardziej, że wyniki tej wojny prze-

obraziły mapę Europy, a dla wielu

narodów stały się początkiem — обго-

dzenia lub rozszerzenia ich bytu pań-

stwowego. Do takich narodów nale-
zymy my właśnie,

Dzień 11 listopada uznany został w
Polsce za święto niepodległości z róż-
nych powodów. Nie będziemy ich tu
przypominali, nietylko dlatego, że

wszyscy mamy żywo w pamięci dzieje

ostatniego dwudziestolecia, lecz i

dlatego, że pragniemy, ażeby to świę-

to narodowe, podobnie jak wszystkie

inne, stało się dniem uroczystym dla

wszystkich Polaków, by mośli się oni

zgodnie i jednomyślnie łączyć ducho-

wo w jednem uczuciu miłości ojczy-

zny. Bo tylko wtedy mają święta na-

rodowe sens i znaczenie, jeśli nie

dzielą, lecz łączą. Chodzi bowiem o

to, by w sercach ludzi, stanowiących

jeden naród. były pewne uczucia po-

wszechne, by w pewnych chwilach

można było odwołać się do tych u-

czuć, a przez to wywołać określone

odruchy, akty woli i czyny.

W dni uroczyste odbywają się prze-
glądy wojsk, Ma to swój głęboki sens

—przypomina się w ten sposób spo-

łeczeństwu, że ojczyzna może wyma-

śać ofiary z krwi, wskazuje się na to

że organem, powołanym do złożenia

tej ofiary, jest przedewszysktiem ar-

mja. Armja ta musi być narodowa,

musi być otoczona jednakową i je-

dnako silną miłością całego ogółu.

Tylko tak pojęte święta narodowe

mają sens i powagę. Ktoby chciał po-
dobnych dni uroczystych używać do
tego, by przypominać to, co naród

dzieli, ktoby chciał w takich chwilach
wywoływać z przeszłości i z zapo-

mnienia swary i kłótnie polityczne czy

inne, ten działałby na szkodę a nie na

pożytek narodu.

Dla nowych pokoleń w Polsce po-

siadanie własnego państwa jest rze-

сга tak prostą i naturalną, że nie mo-
że budzić w nich jakiegoś specjalnego
uroczystego nastroju, Nowe pokolenia
nie mogą tu mieć — i słusznie — ża-

dnego zrozumienia dla tych wszyst-

kich sporów, które dzieliły pokolenia

poprzednie, gdy chodziło o wybór

dróg, wiodących do niepodległości.

Dziś inne zgoła zagadnienia stoją

przed nami, inne na ich tle wynikają

spory i walki, Chodzi o to, jak prowa-

dzić naród do wielkości i do wypeł-

nienia przezeń jego przeznaczeń dzie-

jowych. Ci wszakże, co mają wzrok

zwrócony w przyszłość, muszą także

posiadać pamięć rzeczy przeszłych,

muszą wiedzieć o tem, że był w życiu

narodu okres niewoli politycznej, cią-

śnący się od r. 1795 do roku 1918, mu-

szą wspominać te wszystkie wysiłki i

ofiary, jakie poniosł naród polski, by

się wydobyć ze stanu poniżenia i wró-
cić do życia normalnego, do teśo, „co

mieli inni”, do własnego państwa.

Dzień 11 listopada powinien być dla

nas dniem wspomnień, lecz nie waśni

i walk partyjnych, ale tych wszystkich

prac, zabiegów, wysiłków i ofiar, któ-
re pozytywnie służyły sprawie naro-

dowej. Takim dniem będzie dopiero

wówczas, dy damy mu treść i sens,

wywołujący we wszystkich sercach

polskich jednakie, a głębokie uczucia

miłości narodu i ojczyzny.
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Kurację naszej biedy rozpoczęte od
nałożenia nowych ciężarów podatko-
wych, z jednoczesnym apelem do spo-
łeczeństwa o zaufanie, Ciężary mają
uderzyć głównie ww inteligencję pra-
cującą, a jednocześnie w części pra-
sy, rząd popierającej, prowadzona jest

propaganda, która z pewnością podet-
nie resztki zaufania, jeżeli te jeszcze

gdzie się tułają. Mam na myśli sprawę
emerytalnego ubezpieczenia pracowni.
ków umysłowych.
O ubezpieczeniach społecznych pi-

sze się oddawna i bardzo słusznie kry-
tykuje się nieudolną organizację tej
wielkiej maszyny, powodującą mar-
notrawienie ogromnej części zbiera-
nych funduszów na biurokrację, bez
pożytku dla ubezpieczonych, a z du-
żem obciążeniem życia gospodarcze-
go. Sprawa wymaga niewątpliwie re-
formy i gruntownej naprawy, ale po-
śród krytyków pierwszeństwo zdobył

bezsprzecznie „Czas”, proponujący ni
mniej ni więcej, tylko skreślenie w
krótkiej drodze ubezpieczenia emery-
talnego pracowników umysłowych,
zwrócenia, jeżeli się da, jakiejś części
wkładek i koniec, nie myślmy o tem
więcej! A podobno wystąpienie „Cza-
su“ nie odbyło się tak całkiem na
własną rękę, stać mają za niem istotne
zamiary kół wpływowych. A jakiż te-
go powód. Oto ubezpieczenia emery-
talne mają być niewypłacalne i są i
tak właściwie fikcją, więc lepiej z nie-
m: skończyć.

Ubezpieczenia, o których mowa, o-
bejmują około 270 tysięcy osób. Po-
biera obecnie świadczenia około 15
tysięcy inwalidów, starców, wdów i
sierot, sprawa nie jest więc drobna
i jeżeli rzeczywiście stan instytucji u-
bezpieczeniowej jest taki zły, to ta
masa ubezpieczonych ma prawo zapy-
tać, dlaczego tak się dzieje i kto te-
mu win.en,

Ubezpieczeni, t. zn. płacący wkład-
kii gromadzący fundusze, nie wiele
wiedzą, co się z temi miljonowemi su-
mami dzieje, Być może, że jakiś zawo-
dowy i wyszkolony szperacz staty-
styczny zdołałby znaleźć jakieś infor-
macje co do tego, ile te fundusze o-
becnie wynoszą, jak są administrowa-
ne, gdzie lokowane it. d., ale przecięt-
ny ubezpieczony nic o tem nie wie,
gdyż brak sprawozdań i publikacyj
powszechnie dostępnych. Odpowie-
dzialność kierowników jest w takich
warunkach tem większa, a wzmaga się
jeszcze przez to, że warunki, w jakich
ubezpieczenia rozpoczęły swą dzia-
łalność, były bardzo pomyślne.

Obliczenia wysokości wkładek i o-
trzymywanych za nie świadczeń nale-
ży oczywiście do specjalistów mate-
matyków asekuracyjnych. W tym wy-
padku zwykły laik mógł tylko zauwa-
żyć, że liczba ubezpieczonych jest
wielka, co zmniejsza ryzyko, a wkład-
ki, wynoszące 8 proc, płac są wyższe,
niż np. wkładki emerytalne urzędni-
ków państwowych. iek, w którym
płatne są emerytury, oznaczono na 65
lat, a więc jeżeli się weźmie przecięt-
ny wiek, w którym ludzie tej katego-

Od paru już lat przez przeciwników
Obozu Narodowego rozpowszechnia-

ny był w społeczeństwie pogląd, że

ruch narodowy w szeregach młodzie-
ży akademickiej w Warszawie uległ
załamaniu, czy też przynajmniej zaha-
mowaniu,

Nie da się zaprzeczyč, že sila kie-

runku narodowego wśród kształcącej

cię młodzieży w stolicy państwa była

ijest faktem, mającym niejakie zna-

czenie. Jest to nieomal regułą w sto-

sunkach polskich i  ogólnoeuropej-

skich, że prądy myślowe, rodzące się

i zwyciężające na uniwersytetach,

zwyciężają następnie w młodem po-

koleniu mas najszerszych. Reguła ta

potwierdziła się i w odniesieniu do

ruchu narodowego. Jak bowiem wia-

domo, potężny w ostatnich kilku la-

tach rozkwit prądu narodowego w
młodem pokoleniu chłopskiem, robot-

niczem i mieszczańskiem w Łodzi, B:a-

| łymstoku, Częstochowie,

| Wilnie, Włocławku, w Radomskiem,

Krakowksiem, Łomżyńskiem, na Pod-

halu, Podlasiu, Śląsku i t. d., poprze-

dzony został potężnym rozkwitem te-

goż prądu na polskich uniwersytetach

| w ostatnich latach kilkunastu.
Gdyby zdołano ideę narodową z

 
 

| nić, mogłoby to być oznaką zbliżają-

| cego się zmierzchu tej idei w młodem
| pokoleniu polskiem wogóle.

dów ogólnych, istnieje wiele jeszcze  Konto w PKO: Myśl Narod. nr. 3.105
ao——

| Niezależnie zresztą od tych wzślę-

innych przyczyn, nadających ruchowi

 
Grodnie, |

dusz młodzieży akademickiej wyple- | 

rji zaczynają pracować zarobkowo, to
wyniknie, że i czas płacenia wkładek
jest o parę lat dłuższy, niż przy eme-
ryturach rządowych. Wreszcie i to
może jest najważniejsze, ubezpieczenia
rozpoczynały swą akcję w czasie, kie-
dy w kraju panował brak pieniądza,
stopa procentowa była i jest bardzo
wysoka, warunki więc kapitalizacji
funduszów w pierwszych latach, kie-
dy prawie żadne świadczenia nie by-
2 wypłacane, były bardzo pomyślne,
rzecież przez cały czas od początku

istnienia ubezpieczeń pierwszorzędne
papiery procentowe dają u nas 8 do
10-ciu procent rocznie, a więc dwu-
krotnie więcej, niż normalnie przewi-
dywane oprocentowanie. Skąd więc
może się brać krytyczny stan fundu-
szów ubezpieczeniowych ?

Odpowiadają na to, że dwie są
przyczyny. Jedna to zaległości płatni-
ów (oczywiście nie samych ubezpie-

czonych, lecz pracodawców, którzy
wkładki potrącają „lecz ich nie prze-
lewają do ubezpieczalni) mająca po-
dobno sięgać sum bardzo poważnych,
druga, to zamrożenie części fundu-
szów w nierentujących się inwesty-
cjach, Jasne jest, że ani jedna ani
druga przyczyna nie mogłaby być u-
znana za usprawiedliwienie. Ogólnik
„zaległości' bez podania szczegóło-
wej analizy nic tu nie tłumaczy, Ktoś
jest za nie odpowiedzialny, taksamo
jak za złe umieszczenie funduszów.
Ponieważ ubezpieczenie jest przymu-
sowe „ubezpieczeni zaś nie mieli naj-
mniejszego na adminietrację
funduszów, nie korzystali nietylko z
żadnego samorządu, lecz nie byli na-
wet powiadamiani o tem, co się z ich
pieniędzmi dzieje, więc jasne jest, że
całą odpowiedzialność wzięło na sie-
bie państwo.

Proponowane przez „Czas” wyjście
r sytuacji, mianowicie przekreślenie
całego ubezpieczenia i uważanie go za
niebyłe, jest bardzo proste, sprawa je-
dnak w rzeczywistości taka prosta nie 

Dziwna droga
jest. Trzeba sobie uświadomić, že

chodzi tu nawet o coś więcej, niż stra-

tę wkładek, mianowicie o niepoweto-

waną stratę czasu, która według słyn-

nego powiedzenia „śmierci się równa”,

Ubezpieczeni w ogromnej większo-

ści nie byli w stanie poza opłacaniem

wkładek praktykować jeszcze innej,
prywatnej oszczędności; liczyli zresz-

tą na rentę z ubezpieczalni i uważali

to za dostateczne. W razie zlikwido-

wania wszystkiego stracą nietylko pie-

niądze, ale i ośm lat z okresu, w któ-

rym mogli myśleć o swej starości.

Młodzież może sobie jeszcze dać z

tem radę, dla ludzi nieco starszych

jest to strata  niepowetowana.

Czyż setki tysięcy ubezpieczonych

mogą się z tem pogodzić? Czy można

zresztą od nich tego wymagać i zer-

wać kontrakt zupełnie formalnie za-

warty?

W ostatnich czasach dużo się pisze

o ofiarach, jakich się teraz wymaga

od urzędników państwowych. Trzeba
jednak zdać sobie sprawę z tego, że u-
rzędnik państwowy, mimo niewyso-
kich płac, jest w porównaniu z pry-

watnym pracownikiem wdzisiejszych

warunkach istotą uprzywilejowaną.

Nawet mając wysoką pensję, brał ją

całą, nie płacił ani podatku dochodo-

wego, ani kas chorych „miał rozmaite

ulgi, jak kolejowe, w kształceniu dzie-

ci i t. d.; otrzymywał swoją płacę z

punktualnością zegarka, gdy pracow-

nik prywatny musi dziś tygodniami, a

czasem miesiącami wyczekiwać na

wypłatę, kontentować się zaliczkami,

co mu wywraca wszelki budżet i za-

truwa życie, I teraz oto, gdy państwo

myśli o utworzeniu funduszu dospła-

cania prywatnych długów swoich u-

rzędników, jednocześnie miałoby skre-

ślić pracownikom prywatnym prawa

do zaopatrzenia na starość, które ci

sobie całkiem regularnie nabyli?

Dziwna to byłaby droga do zdoby-
cia zaufania,

ZYGMUNT RACZKOWSKI

 

 

 

Aatyasgielskie nastroje we Włoszech uwidoczniają się nawet na szyldach. Zna-
na culdernia pod firmą „Książę Wa'ji* przemalowała szyld i przyjęła obecnie

firmę „Książę Piemontu* (włoski następca tronu).

narodowemu wśród młodzieży uniwer-
syteckiej poważne znaczenie. Mło-
dzież akademicka, o ile jest prężnai
ofiarna, może dostarczać wartościo-
wej kadry działaczów dla organizacji
szerszej. Młodzież ta pozatem sama
jedna. dzięki swej zwartości i tempe-
ramentowi, jest w stanie wywierać
swą postawą spory wpływ na nastróji
atmosferę miasta, — jak w danym
razie, miasta stołecznego, nastrojami
swemi promieniującego na kraj cały.
To też nic dziwnego, że uporczywie

przez przeciwników: obozu narodowe-
lo rozszerzana wieść, że młodzież a-
ademicka Warszawy w swych na-

strojach narodowych ostygła, budziła
w szerszychi mniej zorjentowa:tych
kołach naszych przeciwników niekła-
maną radość.

Trzeba przyznać, że istniał pe-
wien okres, gdy mogło się wydawać,
iż wieść ta ma niejaką podstawę Nie
da się zaprzeczyć, iż w ostatnim :oku
życie warszawskiego środowiska aka-
demickiego było w pewnym stopniu
przygaszone,
Przyczyna tego była bardzo prosta:

Fermenty rozłamowe z roku 1934-go,
które obozu narodowego jako całości
naogół nie naruszyły, w lokalnem š-0-
dowisku, jakiem było skupienie war-
szawskiej młodzieży akademickiej (i
w niem jednem tylko), zaznaczyły się
w sposób wyraźny. Osłabiło to n.ło-
dzieńczy entuzjazm, poderwało mło-

dzieńczą, pełną zaułania wiarę. Nie

przerobiło to akademików warszaw-  
 

Młodzież akademicka w Warszawie
skich na nienarodowców; ale ich na-
stroje w pewnym stopniu przygasiło.

Sobotnie manifestacje akademickie
w Warszawie, w których ruch narodo-
wy ujawnił się w całej dawnej mo:y,
— manifestacje, które okazały potęż-
ną, narodową wiarę, potężny mło-
dzieńczy entuzjazm, imponującą pręż-
ność i jednolitość uczuć młodzieży, —
które stwierdziły, że całe warszawskie
środowisko akademickie stanowi soli-
darną siłę, skupioną pod narodowemi
sztandarami, — wykazuje, że — na-
dzieje przeciwników obozu narodowe-
go były płonne.

Młodzież uniwersytecka Warszawy
dotrzymuje i dotrzyma kroku narodo-
wej Łodzi, narodowemu Podlasiu, Pod-
halu i Wielkopolsce i całemu krajowi.
W niepowstrzymanym pochodzie ku
Wielkiej Polsce, obok młodego łódz-
kiego robotnika, obok młodego chłopa,
obok młodego rzemieślnika, obok mło-
dego śląskiego górnika, czy kaszub-
skiego rybaka nie brak i nie zbraknie
i warszawskiego studenta,

 

Pamiętaj 0
bezrobotnych
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PRZEGLAD PRASY
SMUTNY BILANS

P. Sławka nazwano w prasie sana-
cyjnej idealistą i romantykiem. Epite-

ty niezasłużone. Rozprawia się z nie

mi w „Kur, Warsz." p. Koskowski, u-

dowadniając pośrednio, że w b. pre-

zesie BB. nie było materjału na męża

stanu:

„Anglicy mówią, że wielki polityk wy-
różnia się, między innemi, tem, iż ąžy

do kooperacji „rozumie potrzebę kompro-
misu j umie "a z narodu maximum
entuzjazmu. Dzięki tym to przymiotom
przywódców, pro olbrzymie impe-
rjum brytańskie, silne równie na ze<
wnątrz, jak na wewnątrz. Któraż to z po”

ideo ch właściwości podstawowych mę<
ża stanu była udziałem p. Sławka? Kie-

dyż to zdradzał on skłonność do prawe
dziwej kooperacji, kiedy przekładał celo=

kompromis nad bezpłodną walkę i
jk krzesił entuzjazm, chociażby w wąz-

ich ramach własnego BB?"

Stworzony przez niego Blok nie stał
się żadnem laboratorjum  ideologicz-

nem. Wyróżniał się niepospolitem u-

bóstwem ideowem. Z tego powodu

nie został zużytkowany prawie 10-let-

ni okres czasu, wolny od wszelkich

przeszkód wewnętrzno - politycznych.
Nie wynaleziono nowych ludzi. Nie

rozdmuchano w narodzie płomieni e-
nergji.

Zestawienie tego beznadziejnie de-
ficytowego bilansu kończy p. Koskow=

ski melancholijno - sceptyczną uwagą:

„Może los, może niedojrzałość narodu
sprawia, że w jego historji wielkie miej-
sce zajmują nieraz ludzie, których uży-
teczność na mniej wysuniętem stanowi-
sku nie byłaby zapewne kwestjonowana.

O przyczynach zainstalowania się u
władzy u nas małych ludzi będzie się
jeszcze wiele pisać, Poczucie wstydu,

że do tego doszło, będzie początkiem
zmiany na lepsze,

„ZWYCIĘSTWA* P.P.S.

Rocznica 11 listopada nasuwa p.
Niedziałkowskiemu w „Robotniku” u-
wagę, że listopad r. 1918 przyniósł

„zwycięstwo myśli politycznej pol-

skiego ruchu socjalistycznego... O-

znaczałoby to, że PPS. swą akcją od

r. 1914 dążyła dó pobicia Niemiec,

które było warunkiem zasadniczym
powstania państwa polskiego...

P. Niedziałkowski okrywa laurem

swą partję także za utworzenie „rzą

du” p. Daszyńskiego w Lublinie. „Pol-

ska — jego zdaniem — winna nawró-

„cić do idei rządu lubelskiego". Za-

pewne udział PPS, w wypadkach ma-
jowych r. 1926 miał ten nawrót na

celu?

LITERACI O WOJNIE

„Kurjer Czerwony” ogłasza wynu-

rzenia literatów o wojnie w Abisynji.
Wyrządza im krzywdę, bo nieorjentu-

jący się w problemach dziejowych lite-

raci popisują się czasem bardzo nie-

fortunnemi aforyzmami, jak np. zdanią
p. Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej;

„Wojny pozostawmy mrówkom i tere
mitom, Jesteśmy ludźmi”.

P. Józef Wittlin rezygnuje

wszystkich korzyści, jakie w przy-

szłości mogą się narodzić z i moich

bliźnich”,

Dobrze, że ta rezygnacja obejmuje

korzyści tylko z przyszłych wojen,

bo jesteśmy uspokojeni, że p. Wittlin

z korzyści przeszłych wojen, choćby

np. ostatniej wojny, która nam przy=

niosła niepodległość, nie rezygnuje:

P. Pawlikowska nawet to zastrzeže-+

nie zapomniała dodać.

P. Słomiński wystąpił z opinią, że

pozas niedla: Muwwóliależa,
tylko dla Hitlera. Jest przecież w jednej
osobie murzynem, semitą i chrześciiani-
nem . *

Ach, ten Hitler! Można sobie wyo-
brazić entuzjazm bojowy miljonów pp.
Słomińskich, gdyby mu wojnę wypo
wiedziano! Ciekawi jesteśmy, jak
brzmiałyby wówczas aforyzmy p. Pa-
wlikowskiej i p. Wittlina..,

„TE RZECZY KOSZTUJĄ*

P. Mackiewicz skarży się w „Sło-
wie' na „przenudne akademie i sno-
bistyczne ogłaszanie nazwisk w gaze
tach” z okazji 11 listopada, Swą nie-
chęcią ogarnia wszystkie nasze ob-
chody, trzeciomajowy, styczniowy;
sierpniowy w rocznicę Cudu nad Wi-
słą i t. p. A ponadto:

„Mamy słuszny powód, aby się obyć
bez tego 11 listopada. bez Sly obo Kr; a
i akademij W końcu końców te rzeczy
również kosztują, a przecież p. Kwiat-
kowski woła: „wszyscy na front oszczęd-
ności, jak w roku 1914, jak w 1920 r.“.
Nie wiem, czy p. Kwiatkowski przesa-
dza, czy nie przesadza, ale oszczędność
na wydatkach na święta państwowe przy-
da się i państwu i urzędnikom, a nikomu
krzywdy nie przyniesie".  

 

   



   

Ks. Małynicz-Malicki
pozostaje nadal w więzieniu

Sąd Apelacyjny jedynie złagodził wyrok pierwszej instancji

Wyrok jaki zapadł dn. 7 listopada w
procesie ks. Małynicz - Malickiego był
nową niespodzianką dla społeczenstwa
wileńskiego. Sąd Apelacyjny uznał winę
ks. Małynicza za udowodnioną i jedynie
złagodził nieco wyrok pierwszej instancji,
zmniejszając okres osadzenia w więzie-
niu z półtora na jeden rok. Skazany przy-
jął wyrok ze spokojem natomiast na twa-
rzach obecnych na sali rozpraw osób
znać było głębokie wzruszenie ij współ-
czucie dla losu kapłana, który już od
ezerwca przebywa za kratami więzienne-

mi.
Sąd ogłaszając sentencję wyroku nie

podał motywów i niezwłocznie opuścił
salę, tak, że obrona nie miała możności
zgłosić wniosku o zmianę środka zapo -
biegawczego i wypuszczenie ks. Matyni-
cza na wolność. Zostanie to uczynione w
dniu jutrzejszym na piśmie, ale czv zo*
stanie uwzględnione, trudno zgadnąć

Opuszczając salę rozpraw wniósł ks.
Małynicz okrzyk na cześć Polski naro-
dowej, który podchwycili obecni na sali,
wśród których przeważali księża, ko'edzv
skazanego oraz jego parafjanie, Navgół
jednakże publiczności było nie wiele,
gdyż dostanie karty wstępu połączone
było z pewnemi trudnościami, które nie
zawsze umieli przezwyciężyć ci, co chcie-
liby być na rozprawie. Większość pu-
bliczności miała możność wejść na salę
fuż po przewodzie sądowym i była obec-
ną tylko przy ogłaszaniu wyroku. Zresztą
nietylko publiczność nie mogła być od po-
czątku rozprawy sądowej. Również o-
skarżonego doprowadzono z więzienia na
Łukiszkach z półgodzinnym opóźnien'em,
gdy już rozprawa była w toku, a sędzia
Żaniewski kończył referować sprawę.

Ks. Małynicz do winy się nie przyznał,
a w bardzo ciekawych wyjaśnieniach
swoich podkreślił następujące momenty,
Zarzucano mu wypowiadanie słów nie-
mądrych i tak pozbawionych sensu, że
każdy zorjentowałby się w ich bezsen-
sowości. Za winę poczytywano mu trzy”
należność do Stronnictwa Narodowego,

. organizaci jawnej i legalnej. Sprawa ta
mogłaby być przedmiotem interwencji
Biskupa, ale nie prokuratora. Mów'ąc o
Berezie Kartuskiej czynił to jako kapłan,
którego obowiązkiem jest pouczanie
«swych parafan o tem, co jest dobrem, a'
co złem. Poruszał sprawy polityczne, bo
należały one do dziedziny moralnościi
czyniłby to samo, gdyby był na wolności.
Przecież kapłan nie mógł przejść io po-
rządku dziennego nad takiemi faxtami,
fak liczne napaści prasy brukowej na
księży, lżenie biskupów, lub tak horevdal
ną z punktu widzenia każdego katolika
sprawą, jak nauczanie dzieci chrześcijań-
skich przez nauczycieli - żydów. Ks. Ma-
łynicz podawał konkretne wypadki z te-
renu łomżyńskiego, a wiadomościczer -
pał z legalnie wydanych czasopism Wia-
domości te przeszły przez podwójną cen-
zurę, bo sejmową i administracyjną.
wCzyżby ksiądz w Polsce korzystał z

mnie'szej swobody słowa niż redax*orzy
pism, skoro zamało było dlań tej podwėj-
nej cenzury i potrzeba byo trzeciego cen
zora w postaci prowincjonalnego poli-

cjanta, którego wysyłano na kazania” —
zapytuje oskarżony.

Zarzucano ks. Małyniczowi, iż nadu-

itywał ambony, poruszając zagadnienia

polityczne. Odpowiada na to słowami

Skargi, któremu czyniono taki sam za-

rzut: „Wdawałem się i wdawać się będą,

aby grzechu w niej (w polityce) niebyło”.

W sprawie oskarżenia o pozbaw.enie

wolności tych, co dzwonili, wyjaśn'a ks.

Małynicz, że nie mógł policjantom wy-

dać kluczy, skoro ci sami policjanci u-

przednio byli przy tem, jak wyważano

bramę kościelną i bito służbę. To już nie

byli przedstawiciele służby bezpieczeń -

stwa, lecz zwykli ludzie, ubrani w mun-

dury policyjne. Pamiętać też trzeba, że

dzwonienie, o które się rozchodz'ło w

danym wypadku jest modlitwą, jest aktem

liturgicznym, na który trzeba mieć ze-

zwolenie władzy kościelnej.

Na zapytanie prokuratora wyjaśnia ks.

Małynicz, że istotnie mówił mu przo-

downik Białożyt, iż miał otrzymać od bi-

skupa zezwolenie na zerwanie kłódki z
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drzwi kościoła, ale to było kłamstwem,
gdyż Arcybiskup w owym czasie był po-
za Wilnem, na wizytacjach i telefonicznie
nie mógłby się z Białożytem porozumieć.
Z tych względów tembardziej nie można
było wydać policjantom kluczy.
Po tych wyjaśnieniach uzupełniając

przewód sądowy złożyła obrona szereg
egzemplarzy czasopism „Samoobrona” i
„Nowe Życie”, na dowód, iż ks. Małynicz
czerpał swe informacje z prasy oraz ołi-
cjalny druk sejmowy ze sprawozdaniem z
posiedzenia, na którem omawianą była
sprawa Berezy Kartuskiej, wreszcie list
pasterski prymasa Hlonda, dotyczący
stosunku duchowieństwa i kościoła do
przejawów życia politycznego.
Z tych dowodów sąd załączył jedynie

list pasterski, pozostałe zaś odrzuci.
Przemówienie prokuratora Zahotskie-

go trwało zaledwie 5 minut.
Pierwszy z pośród obrońców zabrał

głos mec. Witold Jankowski.
— Wyrok sądu okręgowego, rozpoczął

swe wywody mec, Jankowski, nie jest
słuszny, nietylko dlatego, że uznał ks.
Małynicza winnym i skazał go aż na pół-
tora roku więzienia, ale przedewszyst-
kiem dlatego, iż brak mu ob'ektywności,
która wyroki sądowe winna cechować.
Sąd Okręgowy przyjął pewne założenia,
nie wynikające z okoliczności sprawy by
następnie do tych błędnych założeń na-
śiąć to wszystko, co dał przewód sądo-
wy:

Jakież to są założenia?
1. Że ks. Małynicz działał nie fak? ka-

płan, lecz jako członek Stronnictwa Na -
rodvwego i

2) Že kierowaly nim uczucia nienawišci
i+chęci wa'ki. Stąd pochodzą te wszystkie
nieścisłości, które biją w oczy przy czy
tan'u motywów wyroku. Stąd także tego
rodzaju moment, jak odrzucenie załą -
czenia do akt sprawy źródeł, z iakich
czerpał swe wiadomości skazany, by w
końcu w motywach wyroku na te niezna-
ne sądow: aródła powołać się i na nich
opierać orzeczenie o winie ks. Małya.cza.
Miały t> być organy Stronnictwa Narod.,
a tymczasem ani czasopismo „Samoobro-
na”, ani „Nowe Życie” nie są wydaw-
nictwami tego stronnictwa.
Nie nienawiść i walka kierowały czy*

nami ks. Małynicza: Jego głównem prag-
nieniem była chęć pozostawania wzś
dzie z sumieniem kapłańskiem i nacaza-
mi władz kościelnych. Sąd okręgowy
wbrew orzeczeniom Sądu Najwyższego
(Nr. 14 z 1934 r.) nie ustalił tego, na
czem polegał fałsz, podawanych przez ks.
Małynicza wiadomości. Nie ustalono w
żadnym wypadku by to, co mówił o Bere-
zie, o nominacji Żydów, o nagance na
księży Żamejcia i Mianowskiego, było
nieprawdą, Nie ustalono też wbrew wy-
mogom orzeczenia Sądu Najw. (Nr. 66 z

1935) czy te informacje mogły obudzić
niepokój publiczny. Twierdzę, że nie mo-
gły, skoro zostały już podane przez pra-
sę i go nie wywołały.
Nie uwzględnił też sąd okręgowy na-

'eżycie roli świadków. A była to rola
szczególna, gdyż świadkowie nie opowia-
dali nam o 'akichś znanych sobie faktach,
lecz jak patefony odtwarzali słowa, a na-

wet myśli, oskarżonego, streszczając ego

kazania.
Czy te słowa i myśli zostały należycie

odtworzone?
Niestety ani stopień inteligencji. ani

wiarogodność św. Białożyta i Podgórskie-
go nie dają 100-procentowej gwarancji.

Przecież taki przod. Białożyt dopiero po

kilku dniach dopatrzył się w słowach

księdza przestępstwa z art. 152 K. K. śdy

bezpośrednio odniósł wrażenie, które nie

natchnęło go do składania raportu. Jeśli

chodzi o emocjalne momenty sprawy, to

zapomniano właśnie o ciężkich obowiąz -

kach duszpasterskich, jakie spoczywały
na barkach ks. Małynicza. Dbając o zdro-

wie moralne swych parafjan, w myśl

wskazań listu pasterskiego, musiał zabie-

rać głos, tłumaczyć i pouczać, a za to nie

może go spotkać żadna kara. Wnoszę o

uniewinnienie ks. Małynicz - Malickiego.

Głęboko przemyślane przemów enie

wygłosił drugi obrońca mec. Konrad Bo-

rowski, który rozpoczął swe wywody od

przypomnienia art, 49 Konstytucji, «tóry

mówi o tem, że niezależne sądy nietylko

stoją na straży ładu w państwie. ale

kształtują także poczucie prawne obywa*

teli. Ta zasada, zdaniem obrońcy nie

znalazła wyrazu w wyroku sądu okręgo-

wego. Ma się wrażenie, że wyrok tea nie

opiera się ściśle na przewodzie sądowym,

lecz na materjale, zaczerpniętym jakby £

poza murów sali sądowej.

Jak do tego doszło nie będę się zasta-

nawiał, ale co z tego wyszło, widziiny ze-

stawiając to, co w motywach wyroku u-

stala sąd okręgowy z tem, co mówi akt o-

karženia,
I tak w motywach wyroku czytamy, iż

miał ks Małynicz mówić w swych kaza -  
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ludzi „zupełnie niewinnych”, gdy axt o-
skarżenia powiada tylko o „niewinnych”,
bez dolatku „zupełnie”, Dalej akt oskar-
żenia mówi o „przetrzymaniu“ na w eży
kościelnej przez odmowę wydania k!uczy
kilku amatorom dzwonienia, w motywach
wyroku znajdujemy zwrot o „zamka:ęciu
na rozkaz oskarżonego” itd. itd.
Nie mogę zrozumieć tej dysproporcji:

jaka zachodzi pomiędzy aktem oskarże -
nia. a treścią motywów wyroku, jaż nie
mogę pojąć tych sprzeczności, jakie za-
chodzą pomiędzy poszczególnemi rstę-
pami tych motywów. Ob'aśniam to sbie
jedynie prostactwem odtwarzania treści
kazań świadków oskarżenia, w wyniku
czego sąd okręgowy nie umiał z tem wszy
stajem poradzić sobie. Bo skoro wydele-
gowany ra kazanie policjant chce dowo-
dzić. że hs. Małynicz lżył naród polski,
to potem można pisać; że dotknięta zo-
stała słowami kaznadziei tylko pewna
część tego narodu, pewien obóz politycz-
ny
Kara Boża dotknęła tych świadków,

ktorzy dostały pomieszania 'ęzyków, gdyż
nudstawiając swych wyżlich uszów sły-
szeli słowa kazania, ale nie zrozumieli
ich treści
To też wyrok, oparty na ich zezna-

niach nie przekona nas o winie ks Ma-
łynicza. Gdy zaś na ławie oskarżonych
siedzi kapłan i to kapłan katolicki, wy-
rckować należy ze szczególną ostroż -
LOŚLIĄ

Spodziewam się, że dziś Sąd Ape'acyj-
ny uzna niewinność ks, Małynicz Ma-
lick:ego

W” ostatnim słowie ks, Małynicz - Ma-
leki prosił iedynie o uniewinnieni> nie
dodając żadnych wyjaśneń.

Wilnianin.

 

w radzie i zarządzie naszego miasta bu-
dzą w społeczeństwie sochaczewskiem du-
żo zastrzeżeń i zdziwienia, Rządy te ze-
środkowywują się właściwie w rękach p.
ławnika, Franciszka Drabera, który zwany
jest powszechnie „nadburmistrzem”, Pan
ławnik, trzeba zaznaczyć, prowadzi w ra-
dzie grupę dawnego B. B. a obecnie to
nazywa się P.Q.W. Pan ławnik Draber
jest podobno „specem”* od wszelkich
spraw samorządowych i dlatego to „vox
populi** nazwał go „nadburn.istrzem“. Za-
jęcia p. ławnik ma dużo i wygląda to tak,
jakby zarząd miejski w Sochaczewie miał
tylko jednego ławnika, który musi wprost
zapracowywać się, aby aparat miejski ja-
ko tako funkcjonował. 1 tak: kontrolerem
w rzeźni miejskiej jest p. ławnik Franci-
szek Draber, który pobiera djety, mimo,
że za rzeźnię odpowiedzialny jest lekarz
weterynarji, faktyczny kierownik, i to
nietylko za stan zdrowotny, ale i za gos-
podarkę, A przecież ubój w rzeźni zmniej-
szył się znacznie. Mogła ta kontrola p.
ławnika być potrzebną chwilowo, ale ta
chwilowość niestety zmieniła się na stałe.
Wartoby też wyjaśnić, dlaczego zbiera-

jący opłaty na targowicy są wynagradza-
ni nierównomiernie. Jedni pobierają 7 zł.,
a inni tylko 3 zł, — W związkuzbudową
osiedla dla bezdomvym i bezrobotnych,
mieszkających w lepisnkach u stóp ruin
zamku, — został powołany komitet bu-
dowy, który od chwili powołania nie ze-
brał się ani razu m.mo interwencji nie-
których członków u burra'strza, a budowa
osiedla już jest skończona. Do kontroli
na dbudową ostedla »ostz.ł wyznaczony ..
p. ławnik Draber, z djetami około 300 zł.
miesięcznie A przecież miasto ma włas-
nego inżyniera fachowca, któryby tę kon-
trolę mógł przeprowadzić lepiej niż p.
ławnik. Podobno w nowych budynkach osiedla

RAZEKIIAW
 

Nr,

„Nadburmisirz” Sochaczewa
(Od własnego korespondenta)

Sochaczew, w listopadz.e.
Rządy większości sanacyjno-żydowskiej dla bezdomnych szykują mieszkanie dla

p. ławnika Franciszka Drabera, który jak
słychać ma być „generalnym administra-
torem” osiedla. Biedni bezrobotni i bez-
domni z lepianek prawdopodobnie nie
wszyscy dostaną mieszkania, bo jeżeli
inni ławnicy, a może i radniinnidygni-
tarre miejscy będą chcieli pójść za przy
kladem p. ławnika Drabera ,to miejsc nie
starczy. A wówczas trzebaby zmienić naz-
wę osiedla z „dla bezdomnych i bezrobot-
nych na „miejskie osiedle dla ławników
itd". °
Trzeba jeszcze choć jednem słówkiem

wspomnieć o „twórczej” współpracy rad-
nych sanatorów z Żydami, Kilka tygodni
temu odbyły się w radzie miejskiej wybo-
ry delegata do rady szkolnej .Wybrany
został Żył Miller głosami żydowskiemi i
grupy P.O. W. (dawniej B.B.), a dwaj
kandydaci Polacy przepadli. Tak to sa-
nacyjni radni z lekkiem sercem wysyłają
Żyda do rady szkolnej, która przecież ma
coś do powiedzenia w sprawach wycho-
wania i nauki polskich dzieci przede-
wszystkiem, Wstyd tak zatracić i zatrzeć
sumienie polskiel.:.

Żydzi przy gorliwej „wspėlpracy“ I
„opiece” czują się w Sochaczewie mocno
i pewnie. Świadczy o tem prawie jawny
handel w niedzielę i święta. Ustawa 6
spoczynku niedzielnym w Sochaczewie
zupełnie nie obowiązuje, mimo, że policja
w Sochaczewie gorliwie zajmuje się inne-
mi sprawami, n.p. zdejn.owaniem mieczy-
ków. — I co dziwne; że mały mieczyk
Chrobregonaklapie narodowca policjanci
potrafią zobaczyć,a handlujących Żydów
w niedzielę jakoś nie widzą. Dzieje się to
z wielką krzywdą kupców - chrześcijan
i tak ledwie wegetujących. Stow. kupców
chrześcijan złożyło dawno już w tej spra-
wie memorjał do Starostwa, ale skutków
nie widać,

8 J. F. Dz.

 

Z CAŁEGO KIRRASU
BOHORODCZANY

Sielankawwięzienia.—W Bohorod-
czanach zostały wykryte ciekawe sto-
sunki w tamtejszem więzieniu poiniędzy
dozorcą więzienia a więźniami. Funkcję
dozorcy spełniał woźny sądowy Eustachy
Rygiel, do którego należał dozór nad
więźniami śledczymi i karnymi. Ote jak
się okazało dozorca żył w bardzo dobrej
komitywie z więźniami, którzy korzysta-
M z wielkiej swobody, do tego stopnia, że
w dzień wychodzili bez przeszkód na mia-
sto, a tylko na noc powracali do więzie-
nia. Doszło nawet do tego, że więźnio-
wie napadli przechodniów, którym rabo-
wali pieniądze. Sprawa wyszła na jaw i
w krótce „humanitarny” dozorca stanie
przed sądem.

POZNAŃ

Zjazd misyjny inteligencji. — W dzie -
jach polskiego ruchu misyjnego wiele
znaczenie ma ostatni ósmy z'azd misyj-
ny inteligenc'i, który odbył się w Pozna-
miu w czasie od 1 do 3 listopada.

Pod protektoratem J. Em. ks. Kardyna-
ła Prymasa Hlonda zjechali licznie na te
dni do Poznania przedstawiciele wszyst-
kich polskich ośrodków uniwersyteckich,
w których grupują się koła akademsckie
i koła misyjne starszego społeczeństwa.
Przybyła również delegacja z Gdańska.
W czasie brad sekcji misyjnej kon-

gresu „Pax Romana“ w, Czechosłowacji
zapadła uchwała, aby w krajowych zjaz-
dach misyjnych inteligencji zwrócić
szczególną uwagę na sprawę wyrob'enia
duchowo - religijnego członków, W myśl
tej uchwały został zorganizowany ziazd
poznański, którego duszą był ks. prof.
dr. Kowalski, rektor arcybiskupiego se-
minar'um duchownego w Poznaniu, znany
od szeregu lat jako wybitny organ'zator

polskiej misjologii. I właśnie dzięki temu

wyraźnemu podkreśleniu na zjeździe
sprawy wspólnych rozważań i mod: twy,
ostatni zjazd jest tak bardzo ważnym
momentem dla naszego ruchu misyjaego.

STANISŁAWÓW

Uroczystość obchodu kościuszkowskie-
go. — Jak corocznie, tak i w tym roku

odbył się „Wieczór kościuszkows::", u-
rządzony staraniem Sokoła I w Stanisła-
wowie. Uroczystość ta wypadła na izwy-
czaj okazale. W pięknie udekorowanej
sali Sokoła, zgromadziło się prócz Soko-
łów dużo publiczności, wśród Której
przeważała młodzież. Uroczystość o_po
częła się odśpiewaniem przez chór „E-
cho" pieśni Gaude Mater, poczem 4 ze-
branych przemówił dr Zieliński, który

między in. wskazał na znaczenie obchodu
kościuszi owskiego wśród polskiego so
kolstwa, oraz wyjaśnił dlaczego sokol-
stwo za swego patrona brało Tadeusza
Kościuszkę. Po przemówieniu nastąpiły

 

 

produkc'e chóru, część wokalno-mużycz-
na, a na zakończenie wolne ćwiczenia
druhen i ćwiczenia druhów na przyrzą-
dach gimnastycznych. Dziarska postawa
młodzieży sokole” i jej sprawność fiżycz-
na wskazały niezbicie, że sokolstwo pol-
skie grupue w swem łonie kwiat naszej
młodzieży, Wierne swym hasłom narodo-
wym, sokolstwo polskie tu na kresach
ma specjalnie wielkie znaczenie To 'eż z
radością obserwujemy stały wzrost sze-
regów sokolich, i wszelkie przejawy ży-
cia sokolego są bodźcem dla tut. społe -
czeństwa polskiego do pracy dia dobra
narodu polskiego.

TARNÓW

Uniewinnnienie narodowców. — Dnia
4 b. m. odbyła się przed sądem okręgo-
wym w Tarnowie rozprawa narodowców
z Pilzna. Na ławie oskarżonych zasiedli
kierownik powiat. Stron. Narodowego na
powiat Ropczyce mgr. St. Szczekl:k, J.
Curylo sekretarz zarządu powiatowego,
T. Ogrodnik kierownik koła w Chot:wej.

Akt oskarżenia zarzucał wymieni?nym,

 

 

 

iż w połowie roku 1934 zakładali w Cho-
towe; związek mający na celu przestęp -
stwo ,a mianowicie naruszenie nietycal-
ności cielesnej — oraz uszkodzenie mie-
nia obywateli narodowości żydowskiej.
Nadto T. Ogrodnikowi zarzucano, :ż pu-
blicznie żył i wyszydzał państwo polskie,
Zawezwani na rozprawę świadkowie

oskarżenia w liczbie 11-tu w zeznaniach
swych składanych pod przysięgą nie
wnieśli żadnych dowodów winy przeciw
oskarżonym. Świadek zaś J. Wilczyński
zaprzeczył temu, iżby miał słyszeć od
osk. T. Ogrodnika, że „Polskę i cały rząd
polski już piorun strzeli”,
Po zamknięciu przewodu sądowego za-

brał głos prokurator żądając ukarania w
myśl aktu oskarżenia. Po przemówieniąch
obrońców, z których przemówienie mec.
dr. Ręka wywołało specalnie silne wra-
żenie na licznie zebranych słuchaczach
zapełniających szczelnie miejsca dla pu-
bliczności, sąd udał się na naradę. po*
czem ogłosi. wyrok uwalnia'ący wszyst»
kich oskarżonych od winy i kary
Rozprawa uwydatniła tężyznę Obozu

Narodowego w pilzneńskiem,

ZE LWOWA
Repertuar kin:
Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Nie zdchodź odemnie.
Chimera: Piekło i tyg. Foxa + Abi-

ana zasłona.
synji.

Grażyna: Ma!
Koseyaa He onte Christo, 2 serje.
Marysieńka: Bar Micwe.
Pan: Poszukiwaczki złota i Wielki

gracz. + a
Pax: Św, Franciszek 5
MOviedo
Stylowy: Maly pulkownik i rewja.
Świt: Zemsta nietoperza i występ tele-

patki.
oddziała (w. „Warszawsk

Dziennika Narodowego: ul.EET
tel. 236-42.
Koncert ku uczczeniu pamięci Piotra

Maczyńskiefo, członka honorowego „E-
cha Macierzy ' o: ie się w piątek, ©
godz. 20,15 w sali pol, Towarzystwa mu-

„ śpiewać będzie chór „Echo-Ma-
cierz" pod batudą p.Kolaczkowskiego
Z powodu rekonstrukcji budynku O-

środka Zdrowia na Zamarstynowie stacja
opieki nad matką i dzieckiem została cza-
sowo przeniesiona do lokalu przy ul.
Chorażczyzny
Program święta Niepodległości i Obro-

ny Lwowa w dniu 11 listopada obe muie:
o godz. 9 rano nabożeństwo w kate irze
łać., o godz. 10,30 dełiladę wojsk j zrze-
szeń na pl. im, następnie otwarcie
obrad ziazdu ułanów oraz odsłoniecie
Krzyża Obrony Lwowa na szkole im. het-
mana Żółkiewskiego.
Popołudniu tego dnia odbędą si- ob-

chody lokalne w towarzys| i organi-
zacjach, przedstawienie dla żołnierzy, a
wieczorem poem przedstawienie
„Wyzwolenia* w Teatrze Wielkim. po- przedzone przemówieniem rezydenta
miasta,

 

sali sądowej. — K. ista ski
Mae = "I drisany Sk iwa i pół
roku więzienia.
Równocześnie seapoedii ię proceś

trzech Żydów: malarza $okojowego
Schineda, ślusarza Horowitza ikorsięwe
Rintlera oskarżonych o napad t:
wy na Marję Czarniecką.
Warunki bezpieczeństwa pogarszają się.
W miarę zbliżania się šari zwiększania
się zastępców bezrobotnych warumą, bez-
toe arszają się. Świ o

liczne włamania mieszkaniowe i
dzieże, które mnożą się w zastraszający

wprost se
Do ty Pepsi pr. ają nowe:

panos"us dą cą ul. Zy-
to sam. о

nazwiska tapadi jakiś = aoi
i wyrwał z jej rąk torebkę z
Na krzyk napadniętej e po-
częli ścigać rabusia, umy aiącsto w kie-
runku parku Kościuszki. adli go
wreszcie i przytrzymali, Okazało się w
komisarjacie, iż przytrzymany został nie.
jaki Jan Kal. botny szewc,
polic notowany. Napadnięta kobieta
podjęła podrzuconą w pościgu przez
przestępcę torebkę i oddaliła się, to też
nię zdołano stwierdzić na:

e środę znów łudniem, za-
tem w biały dzień, w śródmieściu, na ul.
Rutowskiego napadł jakiś osobnik na
kupcową z ul. iehy i zrabował jej
z kieszeni 900 zł. w gotówce.

„Z sali szpitalnej. — Do szpitala vrzv
więziono Romana [lnickiego, któremu
sranę w plecy zadała nożem
cicielka  wędliniarni, T. Pi wa. —
Przywieziono dalej z Grzybowie Małych,
w powiecie lwowskim, tamtejszego gos-

arza, Mikołaja Nesterkę. którego nie-
znany sprawca tak ciężko pobił, iż pobity
gospodarz doznał ropienia kości w ręce.

-
—

 



 

Nr.

 

 

Ruch traci pierwsze miejsce w tabeli
remisując 1:1 z Warszawianką

Niedzielne spotkanie Warszawianki z

Ruchem ściąśnęło na boisko przy ulicy

Wawelskiej tłumy widzów, Stawką me--
czu był bowiem z jednej strony — dla

Ruchu — tytuł piłkarekiego mistrza Pol-

ski, z drugiej — dla Warszawianki —
pewność utrzymania się w Lidze,

Niestety, wynik meczu nie zadowolił
całkowicie żadnego z walczących zespo-
łów. Remisowe rozstrzygnięcie 1:1 wier-
nie uplastyczniło równość sił, nie wyja-
śniając ani kwestji mistrzostwa, ani spra-
wydegradacji

Do zaciętej walki stanęły drużyny w
składach następujących: Warszawianka:
Jachimek, Zwierz — Ziemian, Sochan —
Sroczyński — Metternich, Stollenwerk—
Knioła — Smoczek — Święcki — Pi-

rych. Ruch: Tatuś, Wadas — Czempisz,  

Panhyrsz — Badura — Dziwisz, Urban—

Gemza — Peterek — Loevy — Wodarz.
Sędziował p. Schneider, trzymając „w
cuglach'* ostrzejszych piłkarzy i drobiaz-

gowo wylapując każde przewinienie.

Przebieg meczu podzielić trzeba na
dwie zasadnicze połowy, odpowiadające
terminowi zmiany pól. Pierwsza część
stała pod znakiem przewagi Warsza-
wianki. W drugiej — dużo więcej z gry
miał Ruch. Tempo spotkania przez peł-
ne 90 minut — bardzo żywe. Poziom

— niewysoki.
Początek gry wskazuje na dobra ior-

mę napadu Warszawianki, który spra-
wia obronnym formacjom gości wiele
kłopotu. Doskonały bramkarz Ruchu Ta-
tuś, ma od pierwszej chwili pełne ręce
roboty.

 

 

Mecz Ruch — Warszawianka. Pod bramką Ślązaków.

 

 

Boje ligowe
POGOŃ SIĘGA PO MISTRZOSTWO
We Lwowie odbył się w niedzie'ę o-

statni mecz o mistrzostwo Ligi pom ędzy
POgonią a krakowską Garbarnią. Zwy*
<ięstwo odniosła Pogoń w stosunku 4:1,
(3:0) wysuwając się znowu na pierwsze
miejsce w tabeli ligowej.
Zwycięstwo Pogoni było zupełnie za-

służone, gdyż Lwowianie mieli prze” ca-
ły czaswyraźną przewagę.
Bohaterem meczu był Niechcioł zdo-

bywca dla Pogoni 3 bramek. Czwarty
punkt uzyskał Matjas. Jedyna bramka
dla Garbarni padła z rzutu karnego,
strzelonego przez Riesnera,

Sędziował p, Bednarski, widzów cko-
ło 2.000.

Ł. K. S. ZOSTAJEWLIDZE

" W niedzielę rozegrany został w Łodzi
(przeniesiony z Warszawy) mecz piłkar-

ski o mistrzostwo Ligi między Ł. K.

S.-em a Polonją.
Zwyciężyli zasłużenie Łodzianie w sto-

sunku 3:0 (1:0) Bramki dla Ł. K S-u
strzelili Gątkiewicz (nabytek z często-

chowskiej „Brygady“), Krėl i Miller.
Polonia, nie wierząc w możliwość i...

eelowość sukcesu, wystąpiła nawet bez
Bułanowa na obronie.
Przebieg gry był mało ciekawy, a po-

ziom techniczny — nieimponujący.
Sędzia — p. Arczyński Widzów tylko

4500.
CRACOVIA ZDOBYWA

UPRAGNIONE DWA PUNKTY

Mecz o mistrzostwo Ligi w Kraxowie,
rozegrany między Wartą a Cracovią w

obecności 4000 widzów, przyniósł zwy-

eięstwo zdecydowane  białoczerwonym

po dramatycznym dla Warty przebiegu.

Przez 60 minut walka toczy się w pod-
„ mieconej atmosferze przy ustawicznym

akompanjamencie gwizdów publiczności,

niezadowolonej z niezdecydowanych о-

rzeczeń (sędziego, p. Krukowskiego z

Warszawy. Gra stoi pod znakiem prze-
wagi Krakowian, której Warta przeciw-
stawia ostrość graniczącą z brutalnością.

Do przerwy wynik jest bezbramkowy.
W drugiej połowie Cracovia przeważa

nadal. Nieoczekiwanie w 14-ej min. uda-

je się Przybylskiemu strzelić z wypadu

gola dla barw Poznańczyków. Niedługo

jednak cieszy się Warta prowadzeniem.
Przygnębiona publiczność wita z entu-

zjazmem wyrównanie, zdobyte w 20-ej

min. przez Malczyka. W ciągu na»ięp-

nych 5-ciu minut strzela Cracovia da'sze

gole, przez Kossoka i Zembaczyńsk ego.

Ostatnia bramka ustala wynik 3:1 (0:0)

dla Cracovii. Końcowe wysiłki Warty

nie dają bowiem rezultatu.
W drużynie poznańskiej poza Funto-

wiczem nikt się nie wyróżnił,

Mimo zwycięstwa i zdobycia 2 punk-

tów, losy Cracovii są nadal niewezołe.

WISŁA BIJE LEGJĘ 5:0.

Drugi mecz 9 mistrzostwo Ligi roze-

any w Krakowie, pomiędzy Wisłą a

(Warszawską Legją cieszył się znacznie  

mniejszem zainteresowaniem i zgroma-
dził zaledwie 1500 widzów. Wisła odnio-
sa wysokie i zasłużone zwycięstwo w
stosunku 5:0 (3:0).

Obie drużyny wystąpiły w pełnych
składach, Wisła była przez cały czas
drużyną lepszą, grającą bardziej skutecz-
nie ifair. j
Pierwsza bramka pada w 1ó-ej minu-

cie, dalsze dwie strzelił Łyko z rzutów
karnych w 18-tej i 32-giej minucie,
Po zmianie pól Artur w 6-tej minucie

podwyższa wynik do 4:0, a w 26-tej mi-
nucie Sołtysik strzela ostatnią bramkę.
Lega z Martyną i Nawrotem na czele

zaprezentowała się bardzo słabo.
Zawody prowadził bardzo dobrze p.

Szyba.
LIGOWA TABELA

Niedzielne mecze o mistrzostwo Ligi
wprowadziły znowu znaczne zmiary w
układzie sił poszczególnych drużyn ale
nie wyjaśniły, kto zdobędzie mistrzo-
stwo Polski, a kto, obok Polonii, spadnie
do klasy A. Zwycięstwo Pogoni przy re-
misie Ruchu spowodowało wysunięcie
się Pogoni na pierwsze miejsce przed
Ruch. Obie te drużyny mają równą 1!ošė
punktów zarówno zdobytych jak i stra-
conych, tak, że kwestja, która z nich
zdobędzie tytuł mistrza Polski jest wciąż
otwarta.

U dołu tabeli toczy się walka o spadek
pomiędzy Cracovią i Garbarnią. Klęska
Garbarni i zwycięstwo Cracovii zepchnę-
ły Garbarnię na przedostatnie miejsce,
ma ona jednak mniej straconych „punk-
tów od Cracovii, a tem samem ma jesz-
cze możliwość zajęcia lepszej lokaty.
Obecnie stan tabeli przedstawia się

następująco:

Gier st. pkt. st. br.
1) Pogoń 19 25:13 52:26
2) Ruch 19 25:13 36:25
3) Warta 19 22:16 45:30
4) ŁK.S. 19 20:18 28:30
5) Wisła 17 18:16 43-34
6) Warszawian. 18 18:18 28:32
7) Legja 19 18:20 32:38
8) Śląsk 18 18:18 29:39
9) Cracovia 19 16:22 33:33
10) Garbarnia 18 16:20 28:30
11) Polonia 19 8:30 17:34

OWEJŚCIEDOLIGI
DĄB WCHODZI DO LIGI

Finałowe spotkanie w Krakowie о:

we'šcie do Ligi pomiędzy K. S. Dąb (Ka-

towice), a Podgórzem zakończyło się

wynikiem bezbramkowym 0:0. Jak wia-

domo, Podgórze miało szanse we'ścia do

Ligi jedynie w razie wygrania w sto-

sunku nie niższym niż 3:0. Ślązacy tem

samem byli 100-procentowymi fawotvta-

mi, gdyż nieudolny atak Krakowiaa 2g6-

ry wykluczał możliwość uzyskania wy-

sokocyfrowego zwycięstwa, tembariziej,

że zawodnicy nie umieli wyzyskać sze-

regu dogodnych pozycyj. Słaba gra ata-

ku Podgórza i doskonałe formacie o-

bronne Ślązaków spowodowały, że n.ecz

zakończył się wynikiem bezbramkowym.  

Ślązacy są zaskoczeni żywiołowością
przeciwnika i prowadzą narazie śrę wy-
bitnie deienzywną, co się wyraża w
ściągnięciu obu łączników do ротосу,
Mimo to lotne skrzydła miejscowych raz
poraz zagrażają świątyni pretendenta do
mistrzowskiego tytułu. W 10 minucie
Stollenwerk po solowej akcji oddaje z
bardzo trudnej pozycji piękne dośrodko-
wanie, do którego szarżują jednocześnie
Tatuś i stopowany przez Wadara Knio-
ła. Napastnik czerwonych jest szybszy od
przeciwników, muśnięta jego głową pił-
ka wpada ku entuzjazmowi widzów do
siatki. Warszawianka prowadzi 1:0.
Sukces dopinguje jeszcze bardziej miej-

scowych, którzy w dalszym ciągu за w
przewadze. Dwustronnie nadarza się War
szawiance doskonała sposobność do pod-
wyższenia wyniku, ale nerwowość na-
pastników i wysoka klasa goalkeepera
gości w obu wypadkach psuje jej szyki,
Powoli gra się wyrównuje i oienzywa

gości demonstruje swe szablonowe, lecz.
skuteczne akcje. Peterek pięknemi „vo-
lejami'** błyskawicznie wysyła w bój
skrzydła, z których szczególnie Wodarz
spisuje się doskonale. Jachimek w bram-
ce Warszawianki kilkakrotnie przeżywa
ciężkie chwile. W 27-mej minucie nastę-
puje bodaj najciekawszy moment zawo-
dów. Zamieszanie pod bramką czerwo-
nych „wyjaśnia w beznadziejnej sytuacji
Zwierz, stopując piłkę ręką. Rzut kar-
ny jest majstersztykiem Peterka. Zmy-
liwszy ruchem ciała bramkarza, strzela
lekko w siatkę, Ruch zdobywa wyrów-
nanie!..
Od tej chwili wzrasta napięcie, gra

staje się ostra, lecz sędzia stoi na wyso-
kości zadania, Kilka obustronnych ata-
ków spełza na niczem, Rezultat do przer-
wy pozostaje bez zmiany — 1:1. |
Po zmianie stron tempo gry nadal jest

niezwykle żywe, Akcje przerzucają się
szybko pod obie bramki, Ale nieudolność
strzałowa napastników nie pozwala na
zdobycie prowadzenia. Marnowane są
„murowane“ zdawałoby się; sytuacje.
Celuje w tem zwłaszcza Ruch.
Warszawianka zwolna zaczyna opadać

na siłach. Smoczek staje się mniej precy-
zyjnym w podaniach, a Knioła coraz wy-
raźniej... spuchniętym.. Ruch przejmuje
inicjatywę, niejednokrotnie gwałtownie
zagrażając „Świątyni* Warszawian. Na-
padowi śląskiemu brak jednak spoistości.

Urban stanowczo jest zbyt... korpulent-
ny, Loevy za surowy, a Peterek... za po-

wolny. Gemza zdobywa się wprawdzie
na kilka bomb, nie noszą one wszakże
zarodka gola. Samotne akcje Wodarza

nie mają również powodzenia.
Pomoc Ruchu słabo zresztą współpra-

cuje z atakiem, trzymając się raczej ty-
łów, w których doskonale spisuje się
Czempisz.
Warszawianka prowadzi teraz grę wy-

łącznie wypadami I tam jednak akcje

są mniej zdecydowane, a do strzałów nie

dochodzi się wogóle.
Pomoc warszawska dużo skuteczniej

wspomaga napad, niż śląska, nie zanied-
buje przytem i odciążania tyłów. Te
działania „pomocnicze'* są bardzo wska-
zane, bo bramka Warszawianki ciągle
bywa w opałach.

Ostatnie minuty meczu również stoją
pod znakiem wyraźnej przewagi Ruchu.
Cały szereg strzałów mija się wszakże z
celem. Dobry Jachimek wyłapuje resztę
niebezpiecznych piłek, a obrona ciąśle

walczy ołiarnie z naporem przec:wni-
ków.
Drużynie Warszawianki udaje się w

ten sposób utrzymać wynik remisowy do
końca. Po przerwie stan meczu nie ule-

ga już zmianom,
Ruch, wywożąc jeden tylko punkt z

Warszawy, stracił prowadzenie w tabeli

ligowej. Wyprzedziła go lwowska Pogoń
lepszym stosunkiem bramek.

: J. K. W.
ATTYKI DAJEAWODEZA SAUTAIKOSSIS

Dab dzięki temu wynikowi zaawansował
definitywnie do Ligi Państwowej.
Zawody prowadziłp. Retting, który

energicznie przeciwstawił się wszelkiej
ostrej grze, Widzów zebrało się „koło

2.000.
TABELA FINAŁÓW
O WEJŚCIE DO LIGI

Mecz krakowski zakończył walui o

we'ście do Ligi. Pierwsze miejsce -ajął

śląski Dąb, który w ten sposób powięk-
szył liczbę śląskich drużyn ligowych do
trzech,
Tabela grupy finałowej przedstawia

się ostatecznie następująco:
Gier st. pkt. st. br.

1) Dąb (Katowice 4 5:3 9.4
2) Czarni (Lwów) 4 44 6:10

3) Podgórze 4 2:6 45  
 

Boks w Polsce
POZNAŃ BIJE ŁÓDŹ 10:6

Poznański boks zadokumentował w
niedzielę, że ciągle trzyma prym w pię-

ściarstwie Polski,
W międzymiastowym meczu Poznań—

Łódź, rozegranym w Poznaniu, zwycię-

żyli gospodarze w stosunku 10:6.
Sześć punktów dały Poznaniakom

przedewszystkiem wagi najlżejsze. W

muszej Sobkowiak (P) pokonał na punk-

ty Bartniaka (Łódź), w koguciej — re-

zerwowy Janowczyk (P) zwyciężył ży-
dowskiego reprezentanta Łodzi, Got-

frieda. Ten sam los spotkał drug'ego

przedstawiciela „mniejszości” w łódzkiej

reprezentacji, piórkowca — Wolłowicza,

który uległ na punkty Dudziakowi (P).

Natomiast Wožniakiewicz (L) w wa-

dze lekkiej zwyciężył rezerwoweg> Ja-

reckiego (P). Szkoda, że nie doszło tu do

zapowiedzianego spotkania z Kajnarem.

W półśredniej Sipiński (W), 'ak to by-

ło do przewidzenia, wygrał z Taborkiem,  

ASTORJA MISTRZEM
BOKSERSKIM POMORZA

W niedzielę zarząd pomorskiego Okręs

gowego Związku Bokserskiego zweryfie

kował drużynowe mistrzostwa Pomorzaę
przyzna'ąc tytuł mistrza bydgoskiej A-

storji, Równocześnie zarząd, chcąc byś

reprezentowanym na mistrzostwach Pole

ski przez najlepszą swą drużynę boksere

ską, wyznaczył w Bydgoszczy dodstko*

we spotkanie pomiędzy gdańską Gedanją

a Astor'ą. Zwycięzca tego meczu bronić

będzie barw Pomorza na mistrzostwach

Polski. '

C. W. S. NIEZNACZNIE ULEGA
MAKKABI

W gmachu cyrku w Warszawie edbył

się w niedzielę mecz bokserski o mi-

strzostwo klasy A Okręgu Warszawskie

go pomiędzy drużynami C. W. S. i M ka

kabi, Zwycięstwo odnieśli Żydzi w sto«

sunku 9:7,

 

Spotkanie C. W. S. — Makkabi w boksie, Tomaszewski nie myśli jeszcze o no-

kaucie z ręki Neudinga.

W wadze średniej znów Poznań nic do-

pisał Przeciwnikiem Chmielewsk'ego

(Ł) zamiast Lewandowskiego był rezer-

wowy Dankowski (P). Uległ on najlep-

szemu polskiemu bokserowi przez +. 2.

w Il-ej rundzie.

Przesunięty do wagi półciężkiej Le-

wandowski (P) nietylko nie zyskał tu

punktów, ale przegrał przez k. o. do Pie-

trzaka (Ł) w I-ej rundzie.

W wadze ciężkiej Piłat (P) zmusił

* Krenza (Ł) do poddania się w III-ej run-

dzie.
Publiczności zebrało się około 2 700.

TT ri WO

Gimnastyczne mistrzostwa

Polski |

W gmachu Ośrodka W. F. odbyły się

mistrzostwa gimnastyczne Polski, zorga-

nizowane przez Sokół, Mistrzostwa

zgromadziły 24 zawodniczek i 29-ciu za-

wodników.

Mistrzostwo Polski w wieloboju pa-

nów zdobył Dołowy (Warszawa) — 173

punkty,

2) Breguła (Bogucice) 172,9 pkt, 3)

Mackiewicz (Warszawa) 171,2  pkt.,

4) Pietrzykowski (Warszawa) 170,3 pkt,

5) Lewicki (Kraków) 169 pkt., 6) Rado-

jewski (Poznań) 164,8 pkt., 7) Pradela

(Siemianowice) 164,1 pkt.

W ćwiczeniach na poręczach wyśrał

Breguła przed Mackiewiczem.

W ćwiczeniach na drążkach zwycię-

żył Dołowy przed Bregułą.

W ćwiczeniach na koniu wszerz wy-

śrał Ślesarek przed Dołowym.

W ćwiczeniach na kółkach pierwsze

miejsce zajął Lewicki przed Pietrzykow-

skim.

W przeskoku przez konia wygrał Ra-
dojewski przed Bregułą.
W ćwiczeniach wolnych pierwszy był

Pietrzykowski przed Mackiewiczem.

Mistrzostwa Polski pań w wieloboju

zdobyła Skirlińska (Kraków) — 83,7

punktów.

2) Sierońska (Świętochłowice) 81,7

pkt., 3) Mackiewiczówna (Warszawa)

19,1 pkt., 4) Stępińska (Kraków 79 pkt.,

5) Szkudlarska (Poznań), 6) Krukowa

(Warszawa), 7) Wisłocka (Warszawa) i

Osadnikówna (Załęże).
W ćwiczeniach na poręczach pierwsza

była Sierońska przed Osadnikówną.
W ćwiczeniach na drążkach wygrala

Skirlińska przed Mackiewiczówną.
W ćwiczeniach na równoważni zwycię-

żyła Skirlińska.
W przeskoku przez konia pierwszą

była również Skirlińska. B. rekordzistka
świata w dysku, Wajsówna, zajęła dru-
gie miejsce.
W wolnych ćwiczeniach zwycięstwo

odniosła również Skirlińska przed Mac-
kiewiczówną.

Organizacja zawodów sprawna.  

Wyniki w poszczególnych wagachbye

ły następujące:

W wadze muszej spotkanie 2 zawzię*

tych przeciwników — Wieczorka (© W»

S.) i Rundsteina (M) — dało zwycięs

stwo punktowe: drugiemu,
W koguciej Szybowski (CWS) zremie

sował z Jakubowiczem (M).

W piórkowej Śmiech (CWS) odniósł

zwycięstwo nad Krawieckim (M).

W lekkiej Rosenblum pokonał Cies

chomskiego.

W półśredniej Całka (CWS) zwycięe

żył Frodisa (M).

W średniej Fuks (M) odniósł zwycię*

stwo nad Lipowskim (CWS).

W półciężkiej Karpiński, as atutowy

CWS., zmusił do poddania się już w

pierwszej rundzie Frajbauma (M).

Wreszcie w ciężkiej spotkanie zakoń*

czyło się nieoczekiwanym nokautem w

4-ej rundzie. Powracający na ring po pae

rolętniej przerwie Tomaszewski (CWS)

Okazał się, niestety, zbyt słabym orze«

ciwnikiem nawet dla Neudinga. Czasy b.

mistrza Polski dawno już, widocznieą

minęły i... „nie powrócą już!”...

POLUS PRZEGRYWA Z CHROSTKIEM

W niedzielę wieczorem odbył się w

Krakowie mecz bokserski pomiędzy Ware

szawianką a mistrzem Krakowa, Wawee

lem. Zwyciężyła drużyna warszawska w

stosunku 8:6. Sensacją meczu było spote

kanie w wadze lekkiej pomiędzy Chroste

kiem a mistrzem Polski. Polusem. Sensa+

cyjte zwycięstwo odniósł Chrostek.

Wyn:ki poszczególnych walk:
W wadze koguciej Nowicki (Wawel)

zremisował z Rażniewskim.

W piórkowej Kazanowski (Warsz.),
znokautował w drugiej rundzie Kluzowie

cza. Druga walka w tej wadze pomiędzy
Forlańskim a Wnękiem zakończyła się

wynikiem nierozstrzygniętym. Wynik ten
krzywdzi nieco Warszawianina, który za-
służył na zwycięstwo.
W lekkiej. jak już zaznaczyliśmy,

Chrostek (Wawel) pokonał Polusa. mas
jąc przewagę w pierwszej i w ostatniej

rundzie.
W półśredniej Brzóska (Warszawian*

ka) znokautował w pierwszej rundzie
Pazdirka. W drugiej walce Zieliński zno*

kautował w drugiej rundzie Pancera
W ostatniej walce w wadze średniej

Kolonko (Wawel) wygrał na punkty z
Zarembą.
Sędz'ował w ringu p, Moskal. Publicz=

ności ponad 1000.
Przed zawodami wręczono Chrostkowi

kwiaty z okazji 80-go występu na ringu
ni owwie

P. Kałuża bedz'e się tłumaczył
Zarząd P. Z. P. N.-u wezwał kap:tana

sportowego, p. Kałużę, do wyjaśnienia
przyczyn porażki, poniesionej w spotka-
niu z Rumunami w Bukareszcie.
Metody p. kapitana związkowego zas

wodzą. Trzeba ich słuszność uzasadnić;

         



Kronika wileńska.
Obniżka ceny prądu elektrycznego

Zarząd m. Wilna ma ostatniem

swem posiedzeniu, w sobotę dn. 10

b. m. uchwalił
kwietnia 1936 roku

du elektrycznego o

lowatgodzinie, tak iż na przyszłość

cenę  prą-
obniżyć od dn. 1-go!

10 gr. na ki-į

na bezrobocie wynosić będzie 75 gr.

T. zw. taryła reklamowa wynosić

będzie 40 gr., taryfa dla celów śrzej-

nych 25 gr. Ponadto zniesione będą

opłaty pobierane dotychczas od no-

wo - wstępujących abonentów.

kilowatgodzina łącznie z dodatkiem .. :. .

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Wi całym kraju rano mglisto i

miejscami chmurno, w ciągu dmia po-

goda naogół słoneczna. Ciepło. Sła-

be wiatry południowe i południowo-

wschodnie.

DYŻURY APTEK. :

Dziś w nocy dyżurują następujące

apte!

Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—

Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —

Piłsudskiego 20.

— W dniu Święta Niepodległości.

Z okazji Święta Odzyskania Niepod-

ległości konsul łotewski w Wilnie,

p. Feliks Donas, nadesłał na ręce

wojewody wileńskiego serdeczne Ży-

czenia dalszego świetnego rozkwitu

państwa i narodu polskiego.

— święto Niepodległości u Ka-

raimów. W. dniu święta Odzyskania

Niepodległości, 11 listopada» JE.

S. Szapszał, Hachan Karaimski, w

asystencji Ułłu—Hazzana Trockiego,

S. Firkowicza i Hazzana Wileńskie-

go J. Łobanosa odprawił uroczyste

nabożeństwo w kienesie wileńskiej,

na Zwierzyńcu, na intencję P. Pre-

zydenta R.P., Rządu i Najjaśniejszej

Rzeczypospolitej.

—- Muzeum Miejskie. Zaczątek

Muzeum Miejskiego, znajdujący się

w lokalu przy ul. Zawalnej i M. Po-

hulanka, oddany został pod nadzór

archiwarjusza miejskiego, dr. Ada-

misa, i złączony będzie z Archiwum

Miejskiem.

SPRAWY MIEJSKIE:

— Nowy, chodnik przy ul. Śnia-

deckich. Magistrat przystąpił do

układania newego chodnika przy ul.

Śniadeckich. imwestycja ta ułatwi

dostęp do kościoła św. Jerzego i

Banku Gospodarstwa Krajowego.

—- Prace przy ul. Rossa. Ponie-

waż Magistrat doszedł ostatnio do

porozumienia z firmą „Pacific, oraz

huwtą „Vitrum”, więc w najbliższych

dniach i

 

nastąpi rozszerzenie części

SLR is

„Casino“
Dziś csłego Wilna

skierowana
UWAGA na kino

siaалч
Sensacja nad sensacjami

Królowie humoru — na szczytach!

Га р
jako INDYJSCY ZPIECHURZY
Flipi

Z MIASTA.|

 

ul. Rossa między ui. Piwną i torem

kolejowym. Jutro podjęte będą pra-

ce przy obniżeniu toru kolejowego

"bocznicy, prowadzącej wpoprzek ul.

iRossa do olejarni Pimonowa.

| SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

— Kary administracyjne. Staro-

įsta grodzki wtrybie administracyjno-

"karnym ukarali grzywną Ww wysoko-

Jundzitta-—Mickiewicza 33, Narbutta—sc; zł, 200 z zamianą na 14 dni

| aresztu rzeźbiarza Nisona Tregera,

|obywatela amerykańskiego, za nad-

miernie szybką jazdę samochodemw

| stanie nietrzeźwym, skutkiem czego

|spowodował on rozbicie dorożki.

| Treger ewentualnie pociągnięty bę-

dzie przez władze prokuratorskie do

odpowiedzialności za spowodowanie

| ciężkiego uszkodzenia ciała woźnicy

| rozbitej dorożki.

POCZTA I TELEGRAF.

— Listy zbiorowe. Ostatnio czę-

sto zachodzą wypadki wysyłania

przez ludność pocztą t. zw. listów

zbiorowych. Nie wszyscy uświada-

miają sobie, że przesyłanie w jednej

kopercie kilka listów jest surowo

karane w myśl art. 5 ustawy o pocz-

"cie, telegrałie i telefonach z dnia

3.VI 24 r. Winni przestępstwa Кага-'

ni są grzywną lub aresztem, a poza- `

tem muszą uiścić odszkodowanie na

'rzecz poczty w wysokości 10-krotnej

należności pocztowej.

W ostatnich czasach starostwo

grodzkie skazało kilku winnych wy-

słania listów zbiorowych na grzyw-

jny do 200 zł, i odszkodowania na

rzecz poczty.

KRONIKA AKADEMICKA.

— Il-gi dzień Tygodnia Misjolo-

gicznego. Dziś we wtorek 12 listo-

pada o godz. 19-ej w sali Sniadec-

kich U. Š. B. ks. prof. Kazimierz Ko-

nopka T. J. wygłosi odczyt z prze-

zroczami p. t. „Misja polskich Jezui-

|tów w Rodezji północnej, jej historja,

obecny stan i warunki rozwoju”. Bi-

lety wstępu do nabycia przy wejściu

|w cenie 50 gr., dla młodzieży 20 gr.

lr< tu

talna komedjai wojskowa. Galopada pomysłów! Karkołc mne przygody w Indjach. Wulkz

śmiechu. Nad program:

„zjVAA ja,
NIEBYWAEE POWODZENIE! OKLASKI!!

Arcydzieło arcydzieł M. REINHARDTA.

SEN NOCY
LETNIEJ
w/g Szekspira. Muzyka: Mendelssohna. Początki punkiualale: 4.30,37.30, 10.20.

ANAWA KAKAO NAAMA

P
A
K
O
W
A
N
A

Dodatki I neja. aklualja.

| Teatr i muzyka.
į
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Miejski na Pohulance.
jo godz. 8-ej w. komedja francuska „Szkoła
|Podatnikcow", w świetnem wykonaniu ca-|
|lego zespołu, z Wacławem Ściborem wroli
|głównej. Reżyserja W. Czengerego. Deko-;
Iracje W. Makojnika. i

Zapowiedź! Teatr Miejski pracuje nad
przygotowaniem premjery, arcydzieła lite-,
ratury światowej wszystkich czasów „Edyp

| Sofoklesa. :
{ — — Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziš op.
Millockera „Madame Dubarry“. Ceny zni-
žone.
— „Mądra mama“. W piątek najbližszy

odbędzie się premjera komedji muzycznej
Laitaja Lajosa „Mądra mama", w której
Elna Gistedt, tworzy niezapomnianą kre-
ację.
— Teatr „Rewja* Dziś powtórzenie

premjery p. t. „Wężyk leguński”.
Codziennie dwa przedstawienia o godz.

6.30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 12 listopada.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien-
nik poranny. Muzyka. Informacje. Audycja
dla szkół. 11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien.
poł. 12.15 Audycja dla szkół. 12,30 Muzyka
salonowa. 13,25 Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.30 Z rynku pracy. 13.35 Płyty.
15.15 Codz. odc. pow. 15,25 Życie kulturalne
miasta i prowincji. 15.30 Wspomnienia z 0-4
peretki „Przygoda w Grand - Hotelu".ę
16.00 Skrzynka P. K. O. 16,45 Cała Polska
śpiewa. 17.00 „Jak powstał metr”. 17.15
Koncert. 17.50 Skrzynka językowa. 18.00
Recital fortepianowy Ryszarda Wernera.
18.40 Pieśni w wyk. Stanisławy Korwin-
Szymanowskiej. 19.00 Audycja życzeń dla
dzieci 19.25 Koncert reklamowy. 19,35
Wiad. sportowe. 19.50 W. półrocze zgonu
Marszałka Piłsudskiego, przem. p. Janusza
Jędrzejewicza. 20.05 Koncert symfoniczny.
22.30 Zagadnienie genezy czerwonych cia-
łek krwi, pog. 22.45 Powieść wileńska, felj.
23.00 Kom. met. 23.05 Płyty.

— Teatr

 
POŻARY NA WSL

GŁĘBOKIE. W dniu 7 b. m, o
godz. 16 w kolonji Dworzyca, gminy
pliskiej, spłonął na szkodę Alberta

' Mackiewicza, mieszkańca tejże ko-
|lonji, dom mieszkalny z przybudów-
| ką ze zbiorami i sprzętem rolniczym.
| Straty wynoszą zł. 2.000.

W tymże dniu spłonęła stodoła
wartości zł, 400, należąca do Heleny
Pietkiewiczowej, mieszkanki kolonii
Paszki, gminy hermanowickiej.

Przyczyna pożarów nie ustalona.

LTE BLSNERTI

ODCZYTY.

jewódzikiego Związku Straży Pożar-
nych R. P, zwołał na dzień 6 i 7 li-
stopada odprawę instruktorów po-
wiatowych, która odbyła się w sali
konferencyjnej Urzędu Wojewódzkie
go w Wilnie. Ž

gu p. Witold Wojewódzki — dyrek-

czasu złożenia sprawozdań przez
poszczególnych instruktorów,

wyszkoleniowe, techniczne, wycho-

przeciwgazowej,
watelskiego i kulturalno oświatowe,| ciągu

 
— Na jutrzejszej ŚrodzieLiterac- |

kiej prof. Bogumił Jasinowski wy-!
głosi odczyt na temat: „Dwa oblicza;
nauki antycznej — apolińskie idje-|
nizyjskie'. Wstęp dla wszystkich.

 

w Wi'nie
Zarząd Wileńskiego Okręgu Wo- u

Odprawę zagaił wiceprezes Okrę-

tor P. Z. U., który przewodniczył do
szkolenia

ych do dalszych

wygłosiła

ach.

prac
Powiatowych w okresie

£ kolei reierentka
Wolska
"nach i pracy żeńskiej służby sama-
rytańsko - pożarniczej

„. Odprawa instruktorów pożarniczych
Oddziałów
zimowym.

Okręgu p. J.
referat o zada-

przy Stra-

Następnie została omówiona przez
|referenta przeciwpożarowego D. O.

K. ili p. instr. Pachelskiego sprawa
straży wojskowych przy

po- | współudziale instruktorów powiato-

czem oddał przewodnictwo inspek-, wych Oddziałów Źw. Str. Poż. R. z.
Należy zaznaczyć, że cel odpra-torowi okręgu p. Fr. Pianiko. \

W, dalszym ciągu odprawy zosta- |
ły omówione sprawy: organizacyjno-

 

wania fizycznego i sportów, obrony

wy został osiągnięty,
ność stwierdzenia,
niczych Straży Pożarnych i Oddzia-

łów Powiatowych w województwie

wychowania  oby-|wileńskiem posuwają się w dalszym
naprzód i dają

gospodarcze, oraz udzielonowytycz-' wyniki sprawności
wyszkoleniowej.

Wielkie stada wilków
GŁĘBOKIE. W. lasach państwo- Poszkodowani rolnicy

że prace
co dało moż-

Ochot-

coraz lepsze
organizacyjnej i

zwrócili

wych w okolicy wsi Osowo, gminy|się do starostwa powiatowego i do

dokszyckiej, pojawiły
stada wilków, wyrządzając miejsco- obławy,

zwierząt

porywanie inwentarza zpa-|codziennie.
wym gospodarzom duże szkody
przez
stwisk.

domowych

 

SPALIŁA SIĘ ŁAŹNIA WRAZ

który napalił piec przed spaniem, a

nie ugasił ognia, skutkiem czego

spalił się wraz z łaźnią. (h)

САОtio IS -в оана a K,

PO RAZ 4 TARGNĄL SIĘ NA
ŻYCIE.

W zaścianku Kuraniszki gm. ja-

nowskiej 67-letni Michałowicz Do-

minik targnął się na życie po raz

czwarty. Michałowicz przebił sobie
brzuch nożem. Trzy poprzednie usi-

łowania samobójstwa były udarem-
niane przez członków rodziny i 64-

siadów.
Powodem samobójstwa BY cię-

żkie warunki materjalne Michało-
wicza i nieuleczalna choroba, która

od dłuższego czasu trapiła despera-

ta. (h)
 

NAJWIĘKSZY PRZEBÓJ OSTATNICH CZASÓW

SZANGHAJ
Superprodukcja Ernesta Lubltscha

Bohaterka „WyprawzKrzyżowych” 'Loretta Young,iioraz najsłynniejszy
amant Charles Boyer.

Następny program: KING „HELIOS*
 

| Wobec

Basla Gllewska, Michał Znicz,
w. ZacharewiczI in. :

Kaskady šmiechu! Komedja
Nadprogram: Kolorowa atrakcja oraz

wielkiego powodzenia jeszęze dziś
Najnowsza polska komedja muzyczna

Władysław Walter, Ludwik Lawiński,
Reżys: Aleksander, Ford I Michał Waszyński.

Muzyka: Henryk Wars. „Teksty piosenek:,Konrad Tom.
pełna niefrasebliwege dowcipu.
najnowsze aktualja. Pocz. 4, 6, 8 i 10.15,
 —

Firma
Chrześcijańska

połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z "Posiadamy stale do sprzedania
 

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,

pagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle,

WACŁAGĄ MOŁODECKIEGO
JAGIELLOŃSKA 8,

do
meble klubowe i t. p.

WILNO,
poleca: tapczany, fotele składane

Wykonanie pierwszorzędne.

 

„EGAN AO A 3

W. „JUR
mistrz fir.©

WILNO, Ul. MICKIE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.

Obsługa iachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

ŽaANTENNS SIL TARŁA CRASA

Sifu"

 

   

  

 

  

 

   

   

 

  

 

   

   

 

spania, otomany,

Ceny niskie.

oma

EWICZ
P. BURE

Zatwierdzone
Ministerstwo W. R.

| towe
SAWINY-
DOLSKIEJ

i a 8 —

WICZA 4.

przez

O. P. Studjum bałe-

 

setki domów, placów, oraz ma-

jątków w Wilnie i okolicach

„PRACUM“
Wilno, Jagiellońska 6 m. 23

tei, 22-24.

PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER

L. Łopuszański zankow. 4
wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefasonowuje, od-
świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość,

 

UI
Kupie dom
dający 2—3

Ulica

włosom nadaje
fachową  dakładno-

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi
| na zimę dostać można w wyborowym ga-

| tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się na ogłoszenie rabat.

 

tysiące!
dochodu. Śpieszne 0- 5-pokojowe ze wszyst-

l ‹ 2 1

ścią. Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w pt: sze „Dz. kiemi wygodami, sło-

Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce,

się wielkie 'nadleśnictwa, prosząc o zarządzenie

śdyż wypadki porywania
są notowane

SAMOBÓJSTWA.

Ww

We wsi

ZWŁÓCZĘGĄ. b ONO. Były junak, obecnie

8 b. m. spaliła się| pezrobotny, 19-letni Mieczysław

aj aaa | kiewicka, Maculewicz z Białegostoku, będąc

' mieszkańca osady Bużańce gm. koz-|W  P:Wiarni, wypił większą ilość

łowskiej. W, łaźni tragicznej nocy|*S€R)" octowej. asas

nocował« żebrak Dyłusz' Mikołaj| Również mw piwiami  zapo-
mocą esencji octowej usiłował ode-
brać sobie życie Konstanty Lisow-
ski z Lipska, pow. augustowskiego.

obu wypadkach udało
młodzieńców uratować,
targnięć się na życie był w obu wy-
padkach zawód miłosny.

UJAWNIENIE TAJNEJ GORZELNI
Staniszki gm. derew-

nickiej w domu Jana Kukiela ujaw-
niono tajną gorzelnię
Podczas rewizji znaleziono 70 litrów
samogonki i balję zacieru. Kukiela
zatrzymano. (h)

się
Przyczyną

samogonki.

WYMAGA WIELKICH OFIAR!

WALKA O WIELKĄ POLSKĘ

i NAUKA. L
PRESTOATS

STUDENT U. S. 8.
udziela lekcje ze
wszystkich przedmio-
tów w zakresie #-
mnazjum humanistycz
nego i przygotowuje
do egzaminów wstęp-
nych. Ceny dostępne.
Dowiedzieć się ul.
Mickiewicza 8—4 w
godzinach — popolud-
niowych.

 

LEKCJE:
angielskiego,  irancu-
skiego, niemieckiego.
Skopėwka 5, m. 5.

nasiakSRS
Mieszkania

I pokoje
AREAali

MIESZKANIE

 

 

 

POSZUKUJĘ
pracy do wszystkiego
do małej rodziny z b.
dobrem gotowaniem,
lub za kucharkę do
kasyna  olicerskiego.
Wiek šredni, samotna,
pišmienna. Poważne
reierencje, UL Sło-
wiańska 2-a, m. 12,
godz. 2—3'/: po poł.

B. NAUCZYCIELKA

szkoły _ powszechnej
poszukuje posady do
dzieci w wieku szkol-
nym lub przedszkoi-
nym; chętnie przyjmie
posadę  ekspedjentki,
iub jaką inną pracę.
Łask. zgłoszenia do
adm. „Dz. Wil.* pod

„Praca”.

 

f biiźnim 
|oeczne, ciepłe, do wy-
najęcia. Ad. Mickie-

wicza 41.

i RÓŻNE,

INSTYTUT
KOSMETYCZNY

IKEDA
TATARSKA 10, 

MIÓD lermicy leśny kilo 240
 

 - łąkowy jasny kilo 260
 

GABINET DENTYSTYCZNY
przy Lecznicy Lit, Stow. Pom, Sanit
w Wilnie, ul, Mickiewicza Nr. 33-a,

telef, 17-77.
Przyjęcia codzień, oprócz świąt, od godz.
10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
nie zębów oraz sztuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych.

5 ЕВ 19 kilo oi 150

GRZYBY suche (borowiki) kg. Od 3 zł.
GRZYBY marynowate (bóroV.) kg. 320
RYDZE 0 kilo 2 zł.

 

"Panienka
20-letn. katol, sierota,
posag 10 tys., wyjdzie

Zgłosz. do Admin. „Dzienn.

„Wiełkopolanki!,

fortep, śpiew,

za urzędnika.

Wil" dla

3.  
 

poleca Zwiedryński

Wileńska 36 tel. 12-24 

Absolwentki Kursów
Kewa w Paryżu. Wy-
konuje S bar -
tryzaoj wszelkie

is ias ”
zakres kosmetyki,

Ceny
dostępne.

URK RAA DIE

PRACA. в

GOSPODYNI
;poszukuje zarządu do-
mem, ewent. na wsi.
Przez kilka lat pro-

  
 

REKLAMA W_ „DZIENNIKU
WILEŃSKIM" JEST ŹRÓDŁEM

POWODZENIA.  |wadziła samodzielnie
| gospodarstwo domo-
we, rolne i pszczelar-
stwo. Wilno, Końska

 

Nr. 14—7, od g. 14-€;.

Pomozmy t

AEKOKORER

ROZPACZLIWE
położenie, gdyż
mam żonę chorą i
|chore dziecko w do-

cy
odwołać się do miło-
|sierdzia bliźnich, pro-

dla „K. M.“,

Lekarze

DOKTÓR

W. WOŁUŚLKO
Ordynat. Szp. Sawiez,
Skórne i weneryczne,
Zawalna 22, tel. 14-42

powrócił
a

DOKTOR
ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
sylilis, skórne i mo-
czopiciowe. UL Zam:
|kowa 15, tel. 19-60

od 8—1 i 3—8.
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