
 

 

 >PREY IEEE

Redskcjaczynaaod12-13 I od 19—2, Administracjaod9—18, w niedzlej:od
12—3 Redakcje | Administracja: Mostowa 1, telsioa 12-44 Konto P. K. O. 36.157.

„Dziennik Wfleński* wychodzi oodzięń.

Cena numeru — 20дг.

 

  

 

Prenumerata: mice. z odnoszeniem |
Dgłoszenia: wiersz m/m. przed tekst.
12 gr. nekrologi z #-

Т':'-У“ч
tekście(5 łam.)35gr., za tekst, (10 lam.)

ogłoszenia cytrowe | trzeżeniem mis za em pea 0SK aaa

poczt. 3zi.50 gr. Zagranicę7zi.

   
  
 

Rok XIX Nr. 326
 

 

(

W/środę, dnia27listopadar. b. o godz. 8 rano odbędzie się w ko- |
ściełe Wileńskiego T-wa Dobroczynności Msza św. za spokój dusz: wszyst-
kich zmarłych członków, ofiarodawców i dobroczyńców T-wa.
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= mąl Piękny i czysty odbiór, daleki zasięg dają 3 zakresowe
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Drotes zabó
WARSZAWA (Pat). Poniedziałkowe po-

siedzenie Sądu Okręgowego w sprawie o

zabójstwo min. Pierackiego rozpoczęło się

© godz. 10 min. 50. Na ławie oskarżonych

znajduje się Eugenjusz Kaczmarski,
Przewodniczący zapytuje oskarżonego,

szy przyznaje się, że wziął udział w orga-

mizacji ukraińskich nacjonalistów.
Ponieważ oskarżony usiłuje mówić w
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kówŚ.p.min.
drzwiami i o którym przekonano się, że jest

na usiugach poucj. W zamachu tym mai
brać uaziai uracgorz Maciejko. W tyd<ień

potem dowicdziai się, iż ом student, no-
szący mazwisko baczyaski, zostai zabity,

W następnych zeznaniach Kaczmarski przy-

zmai, iz brań udziai w pokiociu sztyleiami

Baczyuskiego, « T
Uskarzony, jak wynika z jego zeznań,

jęryku ukraińskim, przewodniczący ogłasza, SZczegoiowo opisai, jak miał byc dokonany

te Sąd Okręgowy postanowił odczytać ze- zamaca na Kossobudzkiego, Polecenie za- |

ATENY (Pat). Dziś o godz. 9,30
wpłynął do pórtu koło Faleronukrą-|
žownik „Heili“, wiozący króla Je-
rzego ll-go. Na powitanie króla
przybyli premjer gen. Kondylis, na
«czeie członków rządu oraz inni do-
stojnicy, Urszak królewski wyruszył
z Faleronu, wśród bicia wszystki
dzwonów, witany okrzykami kilku-
settysięcznej ludności, przerywającej
kilkakrotnie kordony, aby zbiiżyć
się do króla. Przed wspaniałą bra-
mą triumialną, kolo bramy Hadriana,
powitał króla prezydent
Aten. Orszak królewski udał się do
katedry, gdzie o godz. 11 odprawio-
no uroczyste nabożeństwo. Po na-
bożeństwie król przyjechał na grób
nieznanego żołnierza, gdzie ziożył
wieniec z liści laurowych. Następnie
król udał się do pałacu, gdzie po
chwili w towarzystwie następcy tro-
nu ukazał się na balkonie, witany
entuzjastycznemi okrzykami zgro-
madzonych tłumów.

i

Powrót króla Jerzego do Grecji
NA POWITANIE KRÓLA.

ATENY (Pat). Przez całą noc w
stolicy Grecji panowało niezwyłe
ożywienie. Pociągi nadzwyczajne
przywiozty wczoraj i dzisiaj do Aten
22.000 osob z prowincji Napływ lu-|
dności z prowincji jest jednak znacz-
nie większy. Wiadze obuiczają, iż
przeszło 2u0.000 osób przybyło z
różnych stron Grecji, by powitać
króla. ;

Już o wschodzie słońca na uli-
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i ,cach zaczęły gromadzić się tłumy)
miasta,publiczności. Domy są przybrane

tiagami i dywanami. !
Ulicami miasta krąžą orkiestry.

Policja zorganizowałaspecjalną siuż-
bę bezpieczeństwa. Е

VENIZELOS U KRÓLA
GRECKIEGO.

ATENY (Pat). Jak donosi „Anex-
artitos“, niezwykłe wrażenie w tu-
tejszych kołach politycznych wywo-
łaia wiadomość, nadeszła z Paryża, į
jakoby p. Venizelos złożył wizytę
królowi Jerzemu w czasie jego po-
bytu w Paryżu. W dłuższej rozmo-  PieracKie$0

Oskarżony usiłuje mówić w języku
ukraińskim, wobec czego przewodniczący
ogiasza, że Sąd Okręgowy postanawia od
czytać zeznania Jarosiawa Raka, złożone w
śledztwie.

Przesłuchany w dniu 26 września, Ja-
rosław Rak"zeznaje,iż był między 15 lipca
i 15 sierpnia w Jamnej, by odwiedzić Za-

rycką. Opowiada o wspólnej wycieczce do
Worochty, a nastęnie na górę Kukuł, dalej
przyznaje, iż w czasie owej wycieczki to-

warzyszył jakiś mężczyzna, który przyłączył

wie były rzekomo poruszane we.
wnętrzne zagadnienia Grecji, przy-
czem król zapewnił, że pragnie być|
królem konstytucyjnym, że udzieli,
ogólnej amnestji i że ręzpisze swo-
bodne wybory. Venizelos ze swej
strony zapewnił, że podtrzyma króla
w wypeinieniu jego programu, po
uzyskaniu zaś amnestji i powrocie
do Grecji, osiądzie na Krecie, zaw-
sze stojąc do dyspozycji króla wcelu
dopomożenia mu do spełnienia jego|
pojednawczego dzieła. |

znania oskarżonego złożone w śledztwie. bojstwa oirzymaś od Mykala.
ZEZNANIA

EUGENJUSZA KACZMARSKIEGO.

Osk. Eugenjusz Kaczmarski badany był
wielokrotnie w toku śledztwa.
W toku zeznań Kaczmarski oświadczył,

że w r. 1928 został skazany przez Sąd
Okręgowy we Lwowie ва karę 5-letniego

więzienia za udział w zbrojnym napadzie
na pocztę we Lwowie. W kwietniu 1934 r.

spotkał się z Pidhajnym, który namówił go
do wstąpienia w szeregi O.U.N, na co
oskarżony zgodził się. Z początku maja
1934 r. Pidhujny zjawił się u Kaczmarskie-

go | kazał mu nawiązać kontakt organiza

©yjny z pewnym członkiem O.U.N. Kontak
tenKaczmarskinawiązał, a gdyspotkałsię
z owym osobnikiem w umówionem miejscu,
ten ostatni przedstawił mu się, jako Hryć
Maciejko, z zawodu drukarz.

Maciejkę spotkał następnie dopiero w
2 tygodnie po zabójstwie min. Pierackiego.
Maciejko powiedział wówczas, że wraca z
podróży, a następnie w formie zwierzenia
oświadczył, że brał udział w zabójstwie
4. p. min. Pierackiego.

Maciejkę Kaczmarski zobaczył ponow-
mie w 2 tygodnie później.. Maciejko wów-
Czas oświadczył, iż ukrywał się na wsi, lecz

obećnie postanowił powrócić do Lwowa.
Kaczmarski dał mu wówczas 15 zł, a w
dwa dni później pomógł mu znaleźć nocleg
w czytelni „Proswity*, na Bogdanówce,

Co się dalej stało z Maciejką, nie wie.
Dalej Kaczmarski zeznaje, że żadną inną

działalnością w O.U.N. się nie zajmował.

Na postawione mu pytania wyjaśnił, że pi-
stołet automatyczny „Hispan* wraz z ma-
gazynkiem i 4-ma nabojami, które znale-
ziono u niego jest jego. Pistolet ten otrzy-
mał od Bohdana Pidhajnego, który dał mu
go do naprawy.

Kaczmarski szczegółowo zeznaje, w jaki
sposób nawiązał kontakt z organizacją, któ-
ra poleciła mu zająć się zamachem na pew-
nego studenta, przyłapanego na tem,iż pod-
słucbiwał w domu akademickim pod

Stosujcie
maturalne środki lecznicze

О i ban Aergodoli
wnajlepszychgatunkachdonabycia

u Narbuta

 

U zabojstwie dyr. babija dowiedział |się do nich w Jamnej, W Worochcie jed-
się z gazet. Kto zajmowai się organizacją mak ulotnił się.
tego zabójstwa, nie wie. Rak nie przyznał się do należenia do

LLŁNANIA KATARZYNY ZARYCKIEJ. |O.U.N. oraz do zorganizowania na jej po-
Po krótkiej przerwie, podczas ktorejna |ecenie ukrywania sprawcy zabójstwa 6. p

iawę oskarzoayca sprowadzono Katarzynę min. Pierackiego, Grzegorza Maciejki, na

Łarycką, przewodniczący zapytuje Oskar-
<oną, czy przyznaje się do tego, że wzięła
udziai w organizacji ukrainskich nacjonali-

stow.

Ponieważ oskarżona próbuje mówić w

języku ukraińskim, przewoan.czący ogiasza|

„ostanowienie, wediug ktorego dąd UkIrę-

„owy postanawia ouczytać zeznania oskar-
onej ziozone w śledziwie.

4arycka, zeznając na początku śledz-

„wa, oswiaaczyia, że Maciejso, którego na-|

<wiska nie znaia, gdyż wymieni jej tylko
„mię Bohdan, byi u niej podczas lata 1934r.

odbyli wówczas wspólną wycięczkę, w któ-

„ej wzięli udział Maciejko, Rak i Święcicka.

Ww czasie wycieczki w Worochcie Maciej-

«0 gdzieś się odiączył.

ZEZNANIA JAKUSŁAWA RAKA.
Po przerwie przewodniczący zapytuje

osk, Jarosiawa Raka, czy przyznaje się do

sego, że wziął udział w organizacji ukraiń-
skich nacjonalistów.

|

|

terenie Lwowa i poza nim i zorganizowa-
nia ucieczki Maciejki poza granice państwa
polskiego.

ZAKOŃCZENIE BADANIA
OSKARŻONYCH.

Qo skończonem odczytywaniu przewo-
dniczący stwierdził, że wszystkie zeznania
osk. Raka zostały odczytane oraz, że
wszyscy oskarżeni zostali w ten sposób
zbadani. Następnie przewodniczący ogiosił
postanowienie, iż ze względu na to, że

wszyscy oskarżeni złożyli już zeznania i
nie zachodzi obecnie potrzeba zapobiegania
porozumiewaniu się oskarżonych między

sobą, Sąd uchyla swe zarządzenie, doty-
czące rozmieszczenia pomiędzy poszczegól-
nymi oskaržonymi konwojentów, jako w
obecnem stadjum sprawy nieaktualne.

Poczem _ przewodniczący _ zarządził
przerwę do dnia jutrzejszego, do godziny
10-ej rano. į
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Trzy bataljony
WARSZAWA (Pat). Zrodia fran-

cuskie donoszą, że pierwszy korpus
zajmuje linię Dolo-Makale. Kolumna
pik. Mriotti, działająca w rejonie
Azbi, posuwa się maprzód, celem
utrudnienia sytuacji oddziałom ras
Kassa. Korpus tubylczy prowadzi w
dalszym ciągu akcję likwidacji od-
działów nieprzyjacielskich w rejonie
Gheralta. Fierwsza dywizja osiągnę-
ła linję Mai-Songui.

Źródła niemieckie donoszą z As-
mary, że na froncie erytrejskim do-
szło do starć między wojskami gen.
Maravigna a oddziałami abisyńskie-
mi. Abisyńczycy cofnęli się jakoby,
ponosząc ciężkie straty. Korpus gen.
Santini rozlokowany został na linji
Dolo-Makalle, celem wzmocnienia
włoskiej linji obrony. Przewidywana
jest możliwość kontrataku abisyń-
skiego w dniach najbliższych. Mię-  
dzy Amba Alaghi a Dessie gromadzą $
się znaczne siły abisyńskie. Siły te|
obliczane są na zgórą 100.000 ludzi.
Oddziały ras Sejuma połączyły się z
wojskami ras Hassa. Walczące pod WILNO,$-TOJARSKANr.it,

 
rozkazami płk. Mariotti oddziały

włoskie rozbite
dankalijskie ruszyły naprzód, aby za-
grozić wojskom ras Hassa.
W Addis-Abebie otrzymano po-

twierdzenie wiadomości z frontu pół-
nocnego, iż w okolicach Makalle do-
szło do bitwy, w czasie której w oko”
licach Halave trzy włoskie bataljony
spe z»

a froncie południowym, według
informacyj angielskich, wo,ska włos-
kie są zupełnie unieruchomione
przez ulewy.

Według wiadomości z Harraru ze
źródeł francuskich, wojska abisyń-
skie posunęły się dziś na południe od
Gorrahai, a silna armja abisyńska
zajęła linję Daggahbur—Sassabaneh.
EI P k i a a

ZGON
PIOTRA CHOYNOWSKIEGO.
WARSZAWA (Pat). Wczoraj o

godzinie 5-ej popołudniu zmarł na
ružlioę w sanatorjum otwockiem
świetny pisarz, członek Polskiej
Akademii Literatury, Piotr Choy-
nowski.

Dzisiaj zwłoki zostaną przetrane-

DYMISJA GABINETU |
KONDYLISA. ;

ATENY (Pat). Dziś o godz. 12.30
premjer grecki gen. Kondylis wrę-
czył królowi, zapowiadany już daw-
niej memorjał, który jest równo”
znaczny z dymisją rządu. Według
wszelkiego prawdopodobieństwa,
król Jerzy rozpocznie rozmowy po-
lityczne w środę, dnia 27 b. m.
Przedewszystkiem zawezwie król do
siebie obecnego premjera gen. Kon-
dylisa, i wysłucha jego opinji w spra-
wie utworzenia nowego rządu.
Równocześnie zawezwie też przy-
wódców partji, reprezentowanych w
Zgromadzeniu Narodowem. Uchodzi
za pewne, że król, po wysłuchaniu
opinji powyższych partyj, naradzi się
również z przywódcami pozostałych
partyj, niereprezentowtnych w Zgro-
madzeniu Narodowem. j

ATENY (Pat). Gen. Kondylis po”
dał się do dymisji wraz z całym ga-
binetem. Król dymisję SŁ. i

ATENY (Pat). W dniu przybycia
króla wydane zostało orędzie kró-
lewskie do narodu. i
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„w cierpie,
niach reumafycznychi
artretycznych stosuje     

  
  się tabletki Togal. Togal

uśmierza bóle i przynosi
ulgę. ZNIŻONA CENA ZŁ 150 AB

   

  

STRAJK NA ŚLĄSKU
I W ZAGŁĘBIU,

KATOWICE (Pat). Zapowiedzia-
ny na dzień dzisiejszy stra.k prote-
stacyjny w górnictwie i hutnictwie,
celem poparcia postulatów robotni-
czych w sprawie wprowadzenia 6-
godzinnego dnia pracy, objął na te-
renie województwa śląskiego tylko
część hut i kopalń.

Na 18 zakładów hutniczych.zało-
śa jednej huty strajkuje całkowicie,
4-ch hut częściowo.

Pozostałe 13 hut pracuje nor-
malnie.
W godzinach rannych strajkujący
a robotnicy huty „Batory“

w Wielkich Hajdukach odbyli zebra-
mie, na kitórem o godz. 11-ej uchwa*
lono podjąć pracę.

| SOSNOWiEC (Pat). Proklamo-
wany na dziś strajk robotników w
górnictwie i hutnictwie objął w Za-
głębiu Dąbrowskiem tylko część iko-
palń i zakładów przemysłowych.

1ASTOSOWANIE;

GRYPA PRZEZIĘBIENIE
BÓLE GŁOWY ZĘBÓW:
ŻĄDAJĄC ORYGINALNYCH PROSZKÓWzurasa 1. KOGUTKIEM” |
PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJ

OvŽ 54JUžNAŠLADOWNICTWA,
Davamauėė PROSZKI „MIGRENO-NERVOSIN“Z KOGUTKIAM

JEDNE
iR KOGUTKA  
 

Stronnictwo
W. niedzielę, dnia 1

Narodowe
grudnia o godz. 12.15

(w górnej sali Hoteiu ,GŁORGES')

Prof. Stanis

Polska polityk
: šwia

włosko-abisyńska.
w świecie.

Anglja a Włochy.

T
DOWEGO

Treść: Polska wobec Niemiec i Rosji Spór polsko-czechosłowacki.

Udział Polski w sankcjach. Położenie Polski

Czy możliwa jest wojna europejska?

Wstęp 25 gr. Miejsca numerowane po 99 gr. i 49 gr. Bilety wcześ-
niej do nabycia w Administracji „Dziennika Wileńskiego” i Sekretarjacie
Stronnictwa Narodowego (Mostowa 1).

egoż dnia o godz. 5.15 popoł w lokalu STRONNICTWA NARO-
(Mostowa 1) odbędzie się

Zgromadzenie Publiczne

przyul. Mickiewicza20

ław Stroński
WYGŁOSI ODCZYT p. t.:

a zagraniczna a sytuacja
towa:

Wojna

na którem
PROF. STANISŁAW STROŃSKI portowane do Warszawy.

0 sytuacji p
%

mówić będzie

olitycznej i gosp
_ Wstępwolny.

odarczej
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Przed sesją
W: sobotę ubiegłą Rada Ministrów

uchwaliła już projekt nowej ustawy
budżetowej na rok 1936-37, W, ciągu
ostatnich dni listopada projekt musi
być zgłoszony do Sejmu, a najdalej
w dniu 30-go listopada będzie ogło- |
szony dekret zwołujący Sejm i Se-
mat na sesję zwyczajną. Czy Sejm
zaraz przystąpi do pracy nad. budże-
tem, czy też wzorem lat ubiegłych
będzie jeszcze na miesiąc odroczony
— niewiadomo.
W «każdym razie w kołach poli-

tycznych Warszawyźmiówią, że. ga-
binet p. Kościałkowskiega. będzie

miał dużo kłopotów z przeprowa-
dzeniem preliminarza budżetowego
przez obie izby. Wykazała to pot
przednia krótka sesja nazwyczajna
dla uchwalenia pełnomocnictw. Po-
dobno wówczas „grupa pulkowni-
kiów' dlatego zaprzestała oporu, że

*р. premjer Kościałkowski miał : już
w kieszeni,dekret o rozwiązaniu sej-
mu i senatu Podobnie będzie, gdy-
by preliminarz budżetowy. został
odrzucony, co zresztą jest zupełnie
nieprawdopodobne albo też gdyby
sejm usiłował dokonać większych
zmian pod: pozorem rzeczowych „u-

UWAGA!!
"WAŽNE DLA WYJEZDŽAJĄCYCH

DO WARSZAWY

/Tani Hotel Pensjonat
WARSZAWA, CHMIELNA 31,

HOTEL ROYAL.
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1ерпе'(і”. Rząd będzię twierdził, iż

preliminarz 'jest opracowany grun-
townie i sumiennie, ą wobec tego

nie może ulec większym zmianom.

Sądzą jednak, że zmaczenia in-
tryg „grupy pułkowników”. nie nale-
ży przeceniać. Odnieśli oni pęwne

sukcesy przy wybieraniu prezydjuin
sejmu i senatu, ale tylko dzięki te-
mu, że większość nowych: posłów
nie EE się w sytuacji. Ale

'już dyskusja nad pełnomocnictwami
wykazała, że gabinet p.Kościałkow-,
skiego ma w parlamencie silne o-
parcie. ; ;

Mimo;wszystko* rząd: zarhierza
wkrótce przystąpić do opracowańia
projektu nowej ordynacji wyborczej.
Jeśli bowiem uda się uniknąć kon-

fliktu z parlamentem о budżet, to:

|jednak może się wyłonić inny pro-

blem. Mianowicie ordynacja wybór-
|cza nie przewiduje obsadzania przez

lząstępców mandatów: posłów zmar-

łych lub tych, którzy zrezygnowali.

Ordynacja przewiduje natomiast po-

nowne wybory z chwilą, gdy 10 proc.

mandatów będzie nieobsadzónych. A:
w najbliższej przyszłości: przewidy-

wane są dalsze rezygnacje z man-
datów, bo niektórzy z posłów: 'obej-

mą wyższe stanowiska państwowe,

inni zaś, zmuszeni pod naporem opi-

nji do wyboru między poselstwem

a tłustemi posadami, wybiorą te
właśnie korzystniejsze posady. *

1

 

 

GLOSY CZYTELNIKO M

W sprawie oddł
W. „Dzienniku“ -z dn. 15 b. m.

był artykuł „Niesłuszna napaść” w
sprawie oddłużeniowej.

Autor, który krytykuje swego
poprzednika, że się podpisał „Poli-
tyk', sam się wcale nie podpisał.

Chciałem więc temu p. „anoni-
mowi” jako czytelnik zwrócić uwa-

$ę, że wszyscy ci p. dłużnicy piszą i
łzy nad sobą leją na obecny spadek
cen ziemi i niskiej ceny płodów, a
żaden nie wspomina jak parcelował _ -
i sprzedawał po pięciokrotnie wyż-

‚ szej: cenie.
Co wtedy robił z tak lekko uzy-

skanemi pieniędzmi? Te wysokie ce-
ny.za ziemię były właśnie anormal-
ne, bo ani przedtem ani potem takie
nie były i nie będą zapewne. Jed-
nakże z powodu swojej wysokiej ce-
ny, nadzwyczajnie się ziemianom
podobały i ciągle o nich z tęsknotą
wspominają. 3

Bardzo słę też podobało ziemia-
nom przeliczenie sum hipotecznych
przedwojennych na marki w stosun-
ku 50 proc, a potem spłacdnie ca-
łych hipotek markowych jednym
metrem żyta, czy nawet starą kurą,
albo mendlem jajek, więc znów pła-
czą ikrokodylemi łzami o swojej
krzywdzie. Boć zapomniał wół, jak
cielęciem był.

Żeby tak

KarD to potrawa godna

Królewskiego stołu,

Lepiej zjeść kilo Karpia
Niźli kilo wołu.

złoty się zdewaluował

 

TeatrMiejski

Krei
TRAGEDJA SOFOKLESA.

i ST

użenia .
,i możnaby wszystkie długi spłacić,
sprzedawszy jedną starą 'krowę z

obory, to napewno p. anonim nie

rozczulałby się nad wierzycielami,
którzy.mu zaufali swój-ciężko może

zapracowany grosz, -.schowany na
starość ćzy nieletnich, tylko а-
cilby wtedy bez szemrania i:uwažal,
że tak być powinno. ** M.

i EL m

Z+ PARYŻA DO MAROKKA
PRZEZ»MARSYLJĘ. ы

Towarzystwo okrętowe .„„Paquet” utrzy-

muje w sezonie jesiennym i zimowym regu-

larną komunikację między Marsylją a por-

tami-Tangerem i Casablancą. Okręt, opusz-
čzający Marsylję w soboty o godz. 11ej,

przychodzi*, do Tangeru w poniedziałki o

gódz. 11-ej, a do Casablańca,— we wtorki

o godz. 7-ej. Wispomniana komunikacja po-

siada wygodne połączenie-z pociągiem, od-
chodzącym z Paryża, w każdy piątek o

godz. 21 m. 15, | ‚
Szczegółowych informacyj udziela Ofi-

cjalne Biuro Kolei Francuskich, Warszawa,
* Ossolińskich 4. - “

..

POŻAR W KRASNEM. -

MOŁODECZNO. W. dn. 23 bmi o
godz. 13-ej wybuchł groźny pożar w

m:lku 'Krasnem, obejmując odrazu
z 5 domów mieszkalnych.

e względu na sprzyjający wiatr ze
wschodu, zagrożoną
Radoszkowicka.
chała wojskowa straż ogniowa z'Mo-
łodeczna oraz brały udział w akcji
„ratowniczej miejscowe straże po-

žarme wojskowa i ochotnicza. Na

|miejsce wypadku. przyjeżdżał
"starosta powiatowy. Przyczyna po-
|žaru narazie nieustalona.

*

«na Pohulance |

Edyp.
Przekład K. Morawskiego, w opracowaniu tekstowem i inscenizacyj- ‘
a a St Srebrnego. 'Reż. M.Szpakiewicz, opr. dekor. W. Makoj-

1 ustr. muz: T. Szeligowski, cho
„St. Kozlowska,

Wystawienie Sofoklesowej tra-
gedji w Teatrze Miejskim w Wilnie
zaliczyć należy bezsprzecznie do
pozycyj poważniejszych tego teatru.

'o dłuższym ńaszym feljetonie przed
premjerą, a po niezwykle przej-
rzyste; analizie antycanej tragedji i
wyjaśnieniu miotywów jej powstania
i zamkniętym w niej poglądzie na
istotę zagadki świata, które prof.
Srebrny, inscenizator Sofoklesowe-
go 'dzieła, dał widzowi w obszer-
nem  przedsłowiu, dołączonem do
programu — ograniczymy się jedy-
nie do oceny wykonania tragedji w
jej całokształcie.

Bez czczych i zdawkowych słów
uznania stwierdzić musimy, że wy-
stawienie tragedji nie zawiodło, że
poprzedzające je głosy pochwalne z
za kulis i ich echa w prasie nie były
przesadzone. Wypadło pod każdym
względem imponująco. —‹ !

 

Cz. A. Lewicki. Kostjumy wyk.
Butkiewicz. :

Nie wchodzimy w szczegóły ja-
kie skróty i w jakiej rozciągłości by-
ły poczynione, stwierdzamy, jedynie,
że zwartość, jędrność, jasność tekstu
uwydatniła się w całej pełni, że każ-
da myśl pisarza interpretowaną była
z cał "szacunkiem dla dzieła, że
wysoki poziom, artystyczny przed-.
stawienia godzien był sięgnąć po
laury pierwszych teatrów stolecz-
nych. 3

Chóry starców, „włodarzy mia-
sta Teb' doskonale wyćwiczone, po-
za wyrazistą recytacją tekstu — róż
norodnością gestu, mimiki podkre-
ślały naprzemian właściwe w dan
momencie , uczucia: podziwu, radg-
ści, dziękczynienia, bólu, przeraże-
nia, grozy, tworząc często 5Койсто-
ne wsobie obrazy, jakby żywcem
przeniesione ze starog i ^
puktorzežby. Tłum (lud) zd: i
nowany i karmy dostrajai się swą

była cała ulica
Na miejsce wyje-|

"Zarząd Powszęchnych  Wiykła-
-dów  Uniwersyteckichw Wilnie or-
ganizuję w trymestrze jesiennym
r. 1935-36 cykl odczytów „pod ogól-
nyśt tytułem: „Abisynja i.

cykl ten złożą się wykłady następu-
jące: l

Doc. W. Oimicki: Geograficzne
podstawy i jalizmu 'kolonjalnego
(we środę 27: listopada r. b.). |

Frof. J.. Jaworski: Systemy ko-
lonjalne Anglji(1:grudnia r. b.).

*Prot W. Komamicki: Sankcje
międzynarodówe wobec państwa na-
pastnika (4 grudnia r. b.).

Ks. prof: P. Nowicki:
kultura Abisynji (8 gródnia r.' b.).

* Ks. dr. K, Kucharski T, J: Ka-
tolicka praca misyjna w Abisynji (11
grudnia r.b.).

Dr. W. Łobza: Choroby  pod-
zwrotnikowe (15 grudnia r. b.).

Mjr. dypl. Z. Żórawski:Warunki
militarne wojny kołonjalnej (data
odczytu ogłoszona zostanie później).

Wszystkie odczyty odbywać się

tetu (ul. š-to Jańska), w sali III, o
godz. 19-ej. Wstęp 20 groszy. , Miło-
dzież płaci 10 groszy.* Szatnia nie

obowiązuje.
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| :
| W dniu wczorajszym zakofczone
| zostało dochodzenie w sprawie wiel-
|kiego pożaru w Holszanach.
ustaliło dochodzenie, pożar 'powsłał
w tartaku Jagmina, poczem ogień

przerzucił się na zabudowania sąsie-

jdnie. W niespełna 2 godziny pło-
mienie objęły całe miasteczko, skuuit-
kiem czego akcja ratunkowa była
nader trudna. Pastwą 'płomieni pa-

SUSZONYCH: I KONSERWOWA-
"NYCH Z | ŃSZCZYZNY.*
Według danych, w, bieżącymi: se-

zonie z terenu Wileńszczyzny wy-
wieziono do Ameryki i Mandżurii
oraz Francji około 20 tys. kg. suszo-
nych grzybów. Również wzmogło się
zapotrzebowanie na' wywóz grzybów
konserwowanych,  Wywieziono do
Francji, Szwajcarji, Meksyku i Pale-
styny przeszło 25 tys. kg. (h)

WĘGIEL DRZEWNY Z WILEN-
"SZCZYZNY”DO AUSTRJI, WĘGIER

° 1 ANGLJI °
Ostatnio zanotowano znaczne za-.

„ potrzebowanie na węgiel drzewny z
państw europejskich,a jawy Au-

strji, Węgier i Anglii. W ostatnim
miesiącu wywieziono z terenu Wi
leńszczyzny 200 tys. kg. węgla
drzewnego. (h) :

"CALA RODŽINA“
ULEGŁA ZACZADZENIU,

żona z 5 osób. Dzięki.natychmiasto-
wej pomocy. lekarza, -zaczadzonych -
zdołano« uratować od niechybnėj

śmierci, Wi szpitalu, umieszczono
tylko 16-letnią Wandę Kozłowską,
|która najsilniej uległa, zaczadzeniu,

niemą grą do poziomu całości,
„.. Wykonawca roli atytułowej Al-
ired Szymański, ujął postać Edypa
tak, jak ją przekazał w dziele swem

, Sofokles. Edyp, czciciel czystego ro-
zumu, myśli jasnej i prostej, wy-
znawca prawdy, dumny z mądrości
swej i przenikliwości, która wyjaśni-
ła tajemnicze pytanie Sfinksa i jego
nieznanćgo, wędrowca, osadził na
królewskim tronie, a w sumieniu
swem i fatalnej nieświadomości pra-
'wy i czysty — traktuje plotki i po-
dejrzenia, a nawet samą Wyrocznię,
nawet obelgi spadające na niego, z
wyniosłym uśmiechem pogardy lub
pobłażliwości Jest chłodny i wspa-
niały. Dopieró straszliwe odkrycie
niedoli jego żywota. załamuje* go.
Król znika — zaczyna cierpieć czło*
wiek. I odtąd gra p. Szymańskiego
nabiera akcentów tragicznych, a
końcowe sceny oślepłego ojca, mor-
Чегсу, 1 kazirodcy bez własnej winy,
z dwojgiem jego dzieci, wywołują
wzriszenie nawet _ największego
sceptyka. Wspaniała dykcja artys
przywodziso aged ar ai
wzorów teatrów Bolski. “

P. Żmijewska bardzo wiernie in-
terpretijąca w scenach początko-
wych.przeżycia Jokasty, niewierzą-
cej gusłom wróżb, pełnej spokoju i

т

Poviszechne  wyktady
uniwersyteckie:

czesne zagadnienia kolonialne". Na

teraz szerokie masy urzędnicze, dla
wielu rodzin stała się prawdziwym
cjosem. Tam, gdzie budżety. domo".
we były już obcięte do minimum,
dziś znów się trapią nad tem, jakie
porobić oszczędności, by ponownie
zmniejszona pensja urzędnicza star-
Czyła dla całej rodziny... ,. 3

„Afe są ludzie, którzy już od sze-
regu lat znajdują się w jeszcze gor-

iszej sytuacji Są to masy bezrobot-
mej inteligencji, która napróżno szu-
ka kawałka chleba, ńapróżno czeka
tej „chwili, kiedy głód i 'chłód nie
będą stałymi towarzyszami ich życia.

W. Wilnie nietylko nie brak ta-
kich, lecz, przeciwnie;jestto miasto,
w ktėrem procentowo, w porówna-
niu do innych miast, jest największa
ilość bezrobotnej inteligencji... Lu-
dziom tym głodowe zapomogi z Fun-

duszu Pracy czy innej instytucji nie

mógą wystarczyć, by nie cierpieć
głodu. Musiało im przyjść, z, pomocą 

będą w gmachu głównym Uniwersy-*

społeczeństwo. I przyszłó.

| Jedną z najważniejszych placó-

„wėk społecznych, które tę pomoc

„niosą, jest

|ciarnia dla bezrobotnej -inteligencji
.prży zauł.Dąbroczynnym Nr. 2,.pro-
wądzona przez Narodową Organi-

"zaoję Kobiet w Wilnie. Tu od sze-
regu lat zbiera się bezrobotna inte-
ligencja.na śniadania i kolacje, które
„dla wielu starczą za całodzienny PO”,

bezwarunkowo Herba-'

 

*

bis as

„Herbaciarnia dla bezrobotnej
inteligencji" N. 0. K.

Obniżka pensji, która dotknęłasiiek; tu, ludzie pozbawieni swego
domu, mieszkający kątem lub nawet
tego pozbawieni, znajdują ciepły
dach nad głową, pismo i książkę,
które ich łączą zę światem; warcaby
czy szachy, które oderwą choć na
chwilę ich umysł od  trapiących
myśli,

Frekwencja uczęszczających, któ-
ra się zmniejsza w okresie letnim,
kiedy to część bezrobotnych pra-
cowników umysłowych jest zatru-
dnionych przez. Fundusz Pracy na
robotach: ziemnych — w okresie
zimy powiększa się znacznie. Ogó-
łem Herbaciarnia wydała około 1000
legitymacyj; część bezrobotnych, po
wielu. trudach i wysiłkach znajdo-
wała zajęcie. Niektórzy, dzięki po-
życzkom, udzielonym przez Herba-
ciarnię, wyjechali do innych miast
na posadę, inni w Wilnie znaleźli
zajęcie. Wielu jefinak jest t. zw. re-
cydywistów, którzy, po szczęśliwem
dostaniu posady, znów zostali objęci
redukcją i jako bezroboini ponownie
zawitali do Herbaciarni, niosącej ra-
tunek od głodu.

„ Bo w istocie, porcja śniadaniowa,
złożona z herbaty z mlekiem i cu-
krem, ikawałkiem chleba i bułką,
może zabezpieczyć od głodu. Porcja
ta, która w r. ub. kosztowała 10 gr.,
„od wiosny r. b. została obniżona na
„5 gr. ze względu na to, że, jak się
okazało, nawet 10 gr. było ceną dla
wielu niedostępną. Ale są też i

„kie zawieramegalicznychdomieszek - PUDER ABARIP |

porcje okraszone masłem czy wędli-
„ną w cenie 10 gr. Jak jednak sta-
|tystyka wykazuje, tylko 50 proc.

- $osób z tych porcyj korzysta.
ZŁE PTTIPAIDTBTA S |

i

np nk,2į
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ZNĄCZNY WYWÓZ GRZYBÓW.

„wieziono do

| W'm. Duksztach uległa zaczadze- .
niu cała rodzina *Kozłowskich, zło- |

Szczegóły pożaru w Holszanach
„dło: 94 domy mieszkalne, 94 różnych
zabudowań gospodarskich «wraz z 4

ilością drobiu i t. d. Urząd Woje:
wódzki polecił udzielić pogorzelcom.
doraźną pomoc w gotówce. Równo-
cześnię są czynione stąrania o uzys-
kanie kredytów: na odbudowę mia-
„steczka. (b) TWA :

1

, Es „ 1 ь
ZIOLA LECZNICZE SĄ POSZUKI-
WANE NA' RY! CH ' ZAGRA-

Okręg wileński znariy jest z do-
skonałych ziół leczniczych, Wobec
czego ostatnie z Wileńszczyzny po-
częto wywozić zagranicę tysiącami
kg. zioła. W. ostatnim miesiącu wy-

i glji, Belgji i Szwaj-
carji około 6 tys. kg. ziół, (h) -

WILEŃSZCZYZNA DOSTARCZA
PATYCZKI ZAPAŁCZANE. DLA
FABRYK ZAPAŁEK WE FRANCJI

Fabryki patyczków zapałczanych
w Wileńszczyźnie otrzymały poważ-
ne zamówienia.z Francji. W. związ”
kn z tem wysłano do Francji około:
20 tys. tonn patyczków zapałcza-
nych. Dalszy transport w ilości oko-
ło 30 tys. tonn odchodzi w tych
dniach. '(h) °

| > Obecnie. uczęszcza do Herbaciar-
mi przeciętnie 200 osób, ale z dmia

| na dzień liczba ta wzrasta. Szcze-

gólnie: dał się zauważyć „napływ mło-
dzieży*: a 'i"zetszikół śre-

Jak, końmi, krowami, 16świńmi, więksżą dnich, którzy wśród 30 proc. osób,

4dostających' darmowe porje — prze-
ważają.

Dorocznym zwyczajem N.O.K.
dla swych gości z Herbaciarni i ich

rodzin urządża wspólną wigilię.
Niestety, zasoby, które, dzięki

ofiarności społeczeństwa, Herbaciat-
nia na swe ttrzymanie posiada, są
tak nikłe, że o specjalną jeszcze ofia-
rę:— wigilijną.—musi się: zwrócić

do wszystkich. wilnian, wszystkich,
którzy umieją zrozumieć okropny
los bezrobotnej inteligencji i którzy

chcą się przyczynić do tego, by choć

ten tradycyjny dzień wigilijny, ci
upośledzeni przez łos ludzie mogli

spędzić w atmosferze — wspolnego
domu i rodzinnego ciepła.

W ub. niedzielę. odbyła się kwe-

sta na Herbaciamię. Ale choć wil-

nianie nie omijali kwestarek, wyniki

łowesty (sprawozdanie z niej będzie

podane) w dostatecznej mierze nie
zasilą jeszcze kasy Herbaciarni.

To też kto pamięta o bezrobotnej
inteligencji, ten i obecnie, bez kwe-
sty, złoży datek czy to w gotówce
czy w naturze(ubranie, bielizna,
produkity) do „Herbaciarni dla bez-

robotnej inteligencji", N. O. K. —

zauł. Dobroczynny 2. K.
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Nienotowany wprost wypadek
miał miejsce we wsi Łużaje, gm. ja-
nowskiej. 67-letni Piotr Buchaczow,
będąc nieuleczalnie chory, oblał całe
mieszkanie naftą, a następnie pod-

swego talentu dramatycznego. Jed-
nak chwile tragicznego napięcia -Jo-
kasty od: momentu poznania strasz"
liwej prawdy, mimicznie bardzo do-
bre, wskutek ,nieco jaskrawego gło-
su 'artystki wypadły zbyt krzykdiwie.
Te właśnie. warumki . głosowe pre-
dysponują -artystikę raczej do ról cha
rakterystycznych. |

Z szeregu postaci dramatu wy-
różnili się: I
ślepiec - wróżbiarz Teirezjasz —
Szpakiewicz, pełen prostoty i szcze”
rego lęku — Dejunowicz w roli Sta-
rego sługi króla Lajosa, bardzo do-
bry, śdy właściwie obsadzony (na
co już w im sezonie zwracaliśmy
uwagę) p. Środka jako Kapłan i H.
Borowski' jako Dworzanin. Postać
Kreona odtworzył p. Łodziński, Po-
słańca z Koryntu — Zastrzeż i.

Ilustracja muzyczna p. T: Sżeli-
gowskiego .-— to raczej konglomerat
dźwięków o' różnolitem jęciu

widmowy ' prawie jako |
M.|żenie budziły fałdziste, przeładowa*

‚ Wstrząsające samobójstwo chorego
palił (Dom wraz z Buchaczowym
spłonął. Wypadek ten wywarł
wśród mieszkańców wsi Łużaje ol-
brzymie wrażenie. (h)

| równowagi, "dała <iekawą próbę Ten..fraśment pontyku pałacu kró-
lewskiego ujęty w dwie najbliższe
kolumny doryckie z wejściem po
kilku szerokich stopniach, te ryte
podwóje .spiżowe z przeblyskami
bronzu, ten koloryt posępny mu-
rów —wbrew tradycjom „słonecznej
białej Hellady” utrzymany gwoli
ścisłości związku tła z grozą legen-
dy'— zasługują na najwyższe po-
chwały. |

Co do kostjumów jedyne zastrze-

ne i ciężkie, jakikolwiek właściwe
starogreckiej epoce, . szaty córeczek
królewskich, w których wyglądały
nieszczęśliwie. Czyżby w tych za-
mierzchłych czasach dzieci królew=
skie mie zaznały nigdy dziecięcej
rożkoszy  biegamia, podskoków i
swobody? Bo w tych ciężkich zwo-
jach byłoby to nie do pomyślenia.

jąc —powtarzamy: ca-
1046 wypadła imponująco, a prze-
nikliwa cisza pełnej widowni wobec у Pe napięci

słabo ze sobą związanych: trąb,
dzwonów, grzmotów, .płaczu,. po-

1
i

chodii,jęku—jednak  trainiepod;
Rychdaną sytuację czyna-|
s й

mowap. Makojnika da się zamknąć
w jednem słowie: monumentałność

rozgrywających się na scenie wy*
padków zamierzchłej epoki — do-
wodziła jak gorąco reagował widz
na wysoce. artystyczne wykonanie

antycznej й .
Pilė

p \ ч
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0 KISZALEZNOŚĆ
PISARZY |

Ludzie władający piórem, stanowią
poważną siłę społeczną i- polityczną
w narodach współczesnych, Oni wy-
rażają myśli i uczucia, nurtujące ogół.

l czy to będą poeci, czy powieścio-
pisarze, czy ludzie nauki, czy krytycy,

czy publicyści, czy nawet  skromni
dziennikarze — wszyscy przez to, że
umieją władać piórem i że mają do-

stęp do prasy drukarskiej, mają

wpływ na opinję, a przez nią na bieg

wypadków...

O tem wiedzą doskonale ci wszy-

scy, którzy chcą kierować życiem.
Widzimy też we wszystkich krajach
europejskich, jak potęgi, trzymające

w swem ręku pieniądz, lub też wła-

dzę w państwie, zabiegają o. to, by

uzależnić od siebie tych, co. trzymają
w ręku oręż w postaci pióra. Pisarz
musi mieć możność przemówienia do

ogółu, musi być drukowany, jeśli chce
by o nim wiedziano, więc musi się o-

| pierać o jakieś siły społeczne, musi
mieć do rozporządzenia jakieś środki
materjalne., Z tych względów jest je-

go działalność, obracająca się w sfe-

rach ducha, uzależniona od tych po-

tęg, które panują w dziedzinie mate-

sji. i

Tymczasem — wiemy to wszyscy—
najwyższem dobrem piszącego jest

niezależność jego myśli. Tylko wte-

dy, jeśli pisze to, co myśli, zasługuje

na szacunek, jest człowiekiem hono-
ru. Te epoki dziejowe, w których pi-

sarze byli rzemieślnikami, pisali. dła
chleba i dla zaszczytów, są epokami
upadku, mogą być wykreślone z dzie-
jów kultury ludzkości. Niezależność
myśli, niezależność inteligencji, która

myśl tę snuje, niezależność pisarzy,
którzy myśl tę wypowiadają — to są
niezbędne warunkiistnienia i rozwo-

tu narodu. ! 3
Powyższe uwagi ogólne nasuwa

nam sprawa L zw. „Wawrzynu“ Aka-
demji Literatury. Zarówno Akademia,

jak i „Wawrzyn''„,mają być narzędziem
vuzaležnienia ludzi piszących od tej |

grupy, która dziś władzę dzierży w
swem ręku. Nieprzyjazny, krytyczny

stosunek szerokiego ogółu wynika z
instynktownego zrozumienia tej roli,
jaką się wymienionym powyżej insty-
tucjom chce nadać, 3

Ogłosżona niedawno lista uwieńczó-
nych „Wawrzynem”, jest bijącym w

oczy dowodem słuszności twierdre-

nia, że są to narzędzia polityki, narzę-
dzia do uzależnienia ludzi pióra od
panującego obozu. Znalazła się na tej

liście pewna ilość osób cieszących się
uznaniem i szacunkiem powszechnym.

Większość jedna, to ludzie „swoi”,

których zasługi są szerokiemu ogóło-

wi zgoła nieznane... '

Ogół, zajęty walką o był i troskami
dnia codziennego, przeszedł szybko

do porządku dziennego nad rozdaw-
nictwem owego „Wawrzynu”.Ludzie
wiedzą, jakie trzeba mieć kwalifika-
cje, by dostać posadę, kredyt, stano-
wisko społeczne; czyż można od nich
wymagać, by się przejmowali tem, że

podobnie dzieje się w literaturzei

sztuce? Pisarzei artyści są wrażliwi
na uznanie ; odznaczenia, Czyż odbie-

ga to od powszechnego obyczaju, jeśli

się daje te odznaczeniai to uznanie

podobnie i według tych samych kry-
terjów, co posady i kredyty...

Żyjemy w czasach szarych i smut-
mych, Panoszy się małość i małostko-

wość, Tem większe ma znaczenie dla

dnia dzisiejszego i dla przyszłości, gdy

_ ktoś tęskniący do wielkości, mający

poczucie historyczne i poczucie swej

godności pisarskiej, jako członka kot-

poracji, która w ciągu wieków wyra-

żała życie duszy narodu, zareagujew

sposób zdecydowany na płytkość dnia

dzisiejszego. Pisząc to, mamy na

myśli odmowę przyjęcia „Wawrrynu“

ze strony Aleksandra Świętochow-

skiego i Marji Rodziewiczówny. Są

to nazwiska, które pozostaną na kar-

tach historji naszej literatury ze

względu na wartość ich dzieł. Przy-

szłość zapisze na ich dobro, że w  
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Przeddecydującym atakiem na Lavala
оее - mem—Я

Sprawa lig najwaźnie szą sprawą węwnętrzną Francji
Ciężkie miał życie p. Laval przez

te kilka miesięcy, w ciągu których
stał na czele francuskiego rządu. Już
same obcięcia poborów, emerytur i
pensyj inwalidzkich, wywołały wśród
dotkniętych temi zarządzeniami grup
obywateli wielką niechęć do. premje-
ra, pódniecaną codziennie przez pis-
ma Frontu Ludowego. Potem rozpo-
częto atak na p. Lavala.za jego poli-
tykę zagraniczną, którą lewica uwa-
żała za zbyt przychylną dla włoskie-
go punktu widzenia w zatargu afry-
kańskim. Słabą stroną p. Lavala była
okiliczność, że ani w polityce gospo-
darczej,ani w zagranicznej nie osiągnął
dotąd widocznych i pewnych sukce-
sów. Budżet został chwilowo zrowno-
ważony,ale nowe zbrojenia i gospodar-
cza niepewność, związane z sankoja-
mi antywłoskiemi, szybko tę równo-
wagę zachwiały. Na poprawę sytua-

cji gospodartvej, jako skutek dekre-
tów, trzeba będzie jakiś czas czekąć.
W dziedzinie zaś polityki zagranicznej
dążenie p. Lavala do przerwania woj-
ny afrykańskiej okazało się zupełnie
bezskuteczne. Można nawet powie-
dzieć, że sprzeczność stanowisk An-
ślii i Włoch jeszcze się w ostatnim
czasie zaostrzyła. Jedynem powodze-
niem jego polityki — i te poważnem,
choć przez lewicę francuską bagateli-
zowanem — jest utrzymanie dobrych
stosunków Francji z Włochami mimo
poparcia angielskiej inicjatywy sank-
cyjnej w Genewie. :
Ale kampania lewicy nie byłaprzez

całych pięć miesięcy zbyt niebezpiecz-
na dla premiera, gdyż parlament,znaj-  

dował się na wakacjach. Rząd można
obalić tylko przez uchwalenie votum
nieufności w Izbie Deputowanych, a
we Francji nie przyjął się jeszcze
zwyczaj zwoływania Izb na sesję w
czasie od lipca do listopada, Lewica
czekała. Ale czas wbrew pozorom
po przeciwko niej, Opinja. pu-
liczna pogodziła się ostatecznie z de-

kretami oszczędnościowemi. Minister
skarbu zgodził się na pewne ulgi dla
śrup, pobierających najmniejsze pobo-
ry. pensje, Wszyscy wybitniejsi poli-
tycy uznali, że trudno dekrety odwo-
ływać, gdy nawet z. temi dekretami
budżet wykaże pewien deficyt. Złoto
ucieka z Banku Francuskiego. W je-
dnym tylko tygodniu wycofano go
prawie za 1 miljard franków. Papiery

twowe na giełdzie tracą na kur-
sie, W/ takiej sytuacji, gdy drobny
rentjer francuski boi się o los waluty.
rozsądek nakazuje pogodzić się z do-
konanemi już oszczędnościami. Grupy
lewicowe, jedne otwarcie, inrie w ci-
chości serca, z niemi się pogodziły.

Pogodziły się. także ze zręczną,*
choć nie uwieńczoną wyraźnym suk-
cesem polityką zagraniczną p. Lava-
la. Ostatecznie sankcje weszły w ży-
cie, p. Laval godzi się na ratyfikację
paktu z Sowietami j zaangażował się
w układy z Niemcami tylko na tyle,
by zaznaczyć samodzielność polityki
francuskiej wobec Sowietów i Anglji.
Opinja francuska taktykę premjera
pochwala całkowicie.
Ale wymknąwszy się dwom Ścyl-

lom, wpada teraz p. Lava! w grožniej-
szą od nich Charybdę. Lewica zaata-

  

W sali Radymiejskiejodbyła” sięuroczystość rozdania nagród zwycięscom w
międzynarodowych zawodach balonowych "Gordon - Bennett 1935, a także nagród

zkrajowych zawodów szybowcowych oraz zawodów lotnictwa myśliwskiego.
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Nuncjusze papiescy w Polsce
Jak doniosły depesze z Miasta Wa-

tykańskiego, obecny nuncjusz apostol-

i w Warszawie, JE. ks. arcybiskup

Franciszek Marmaggi, powołany z0-
staje do kolegjum kardynalskiego. Po
odnowieniu instytucji nuncjuszów w

Polsce jest to zatem trzeci wypadek u-

dzielenia kapelusza kardynalskiego re-
prezentantowi Stolicy św. w naszym
kraju, i. co rzecz znamienna, zaszczyt

ten spotyka, jak dotąd, każdęgó z nun+
cjuszów w Odrodzonej Polsce,W roku
1921 kardynałem ogłoszony został
pierwszy w wolnej Polsce nunujusz

Stolicy św. Achiles Ratti, dziś miłości-

wie od r. 1922 panujący Pius XI,na
konsystorzu w r. 1926kapeluszemkar-
dynalskim ozdobiony został. nas'ępcą
Jego w Warszawie Wawrzyniec Lauri,
po którym obowiązki nuncjuszawWar-

szawie w r. 1928gi dzisiejszy kar-

dynał Franciszek Marmaggi.
Qj roku 1555, kiedy Stolica św. u-

stanowiła stałą nuncjaturęw Pol:ce i
na pierwszego nuncjusza ała

światłego i zdolnego dyplomatę bisku-

pa Ludwika Alojzego Lippomaniego, u-
przednio posła Stolicy świętej do Por-
tugaljii Niemiec oraz jednego z prze-

wodniczących na Soborze Trydenckim,

niemało reprezentantów papieża w
Polsce dostąpiło zaszczytu purpury
kardynalskiej. Długi ich szereg rozpo-
czynają Jan Franciszek Commandone

(1563 —-1565), ogłoszonykardynałem

okresie Mroku daliwyraz:niezależno-

ści pisarza polskiego. r

"Gest ich nie powinien przeminąć

bez echa wśród ogółu polskiego, jest

bowiem czynem, wynikającym z

sumienia i poczucia honoru.pisar-
skiego, LA

 

pe Piusa IV w r.ł 1565 L Wincenty
ureo:(lub Lauri, 1574 — 1578), ktė-|

rego kreował Sykstus V w r. 1583 po-
wołując jednocześnie. do. specjalnie
stworzonej wówczas '. Kongregacji
spraw polskich. +

Wsród nuncjuszóww dawnej Polsce
podniesionych do- godności Xkardynal-
skiej wymienić należy osobno wielkie-
goprzyjaciela: Polski Piotra VI donie-
go (1652—1659), któremu kapelusz
„kardynalski wręczono w r. 1660 w
warszawskiej katedrze św. Jana. O-
statniw Polsce przedrozbiorowej nun-
cjusz „apostolski,- Wawrzyniec Litta
(1794—1799) purpurę kardynalską o- |
trzymał odPiusa- VII w r. 1801, już
po opuszczeniu Polski.

"Nadmienić wypada, że z dotych-
czasowych nuncjuszów Stolicy św. w
Polsce trzech zasiadło na Stolicy Pio-
trowej, mianowicie już jałco kardynał
przybyły do Polski w r. 1588 Hipolit
Aldobrandini,

panujący od r. 1691 jako Inocenty XII,
i pierwszy nuncjusz odrodzonej Pociski,
Achiles Ratti, obecnie Ojciec św. Pius
XL. Do intion tych należy nadto dołą-
czyć śnelońć klika łegatów papieskich,
działających w Polsce. zanim ustano-
wiono nuncjaturę,którzy wybierani by-
li-na Stolicę Piotrową. Są to: Rajnald
di Segni (1224—1227) późniejszy A-.
leksander IV, Jakób Panteleon (1247
—1255), późniejszy: Urban IV, Miko-
łaj Bocassini (1301—1304), późniejszy
Benedykt XI i Eneasz Piccolamini (za
©ezasów Kazimierza Jagiellończyka).
późniejszy Pius II. Nadto kilku spo-
śród urzędujących w Polsce nunjuszów
jak wspomniani już Commendone * Vi-
doni,byli poważnymi kandydatami na

L d (KA. P.).

у późniejszy Klemens
"VIII, Antoni Pignaeelli (1660—1668),  

kuje go w parlamencie spowodu tole-
rowania lig patrjotycznych. Przewidy-
waliśmy ten konflikt, pisząc niedawno
o wydanych przez rząd francuski de-
kretach, ograniczających swobodę lig
w urządzaniu zebrań na otwartych
placach. Lewica, która — ze zrozu-

miałych powodów — żąda rozwiąza-
nia lig, nie zadowoliła się tem ustęp-
stwem. . Świeże wypadki w Limoges
gdzie Front Ludowy napadł na ze-
branie „Krzyżów Ognistych" i gdzie
w wyniku starcia padło 18 rannych,
dał jej upragnioną, i zapewne także
przygotowaną, sposobność do podję-
stwem. Świeże wypadki w Limoges,
„Krzyże Ogniste” obradowały w loka-
lu zamkniętym. Zebranie zostało w
terminie zgłoszone. Napastnikami byli
socjaliści i komuniści, którzy pod
przewodnictwem burmistrza zaatako-
wali rozchodzących się ligowców,
zmuszając tem ich służbę ochronną do
strzelania, Jednak Front Ludowy nie
uznaje logiki, to znaczy, że odmawia
ligom prawa do samoobrony. Spowo-
du tego zajścia zgłoszona będzie w
Izbie interpelacja, która może wywo-
łać upadek rządu. W łonie radyka-
łów, silna grupa z Daladierem na cze-
le, połączy swe głosy z głosami socja-
listów i komunistów, by obalić znie-
nawidzonego przez lewicę premjera,

Sytuacja przedstawia się poważnie,
Jakikolwiek rząd przyjdzie, będzie
musiał dobrze się zastanowić, nim
zadecyduje rozwiązanie „Krzyżów O-
śnistych, które są dzisiaj we Francji
jedyną, zorganizowaną siłą, mogącą
stawić czoło możliwej ciągle rewolu-
cji komunistycznej, Czy ta potężna or-
ganizacja podda się zarządzeniu, któ-
re rozbraja Francję wobec zorgan:zo-
wanego i uzbrojonego komunizmu?
Czy odżyje pod inną formą? Ze wzglę-
du na ogromne sympatje w kraju i ze
względu na związki moralne i uczu-
ciowe, jakie ją łączą z armią — co
trzeba uważać za naturalne, gdyż
„Krzyże Ogniste" są elitą b. komba-
tantów — wszelki opór „Krzyżów”
zamieniłby się w wojnę domową. Z tej
wojny wyszedłby już inny od obecne-
go we Francji ustrój polityczny — dy-
ktaturą lewicy, lub dyktatura lig.
Zwycięzca zniszczyłby siły strony po-
bitej,

Perspektywa ta, niebezpieczna dla
Francji, powinnaby lewicę odstraszyć
od podejmowania obecnie otwartej z
ligami walki, Być więc może, że ce-
lem jej jest narazie raczej obalenie p.
Lavala, a nie rozwiązanie lig. W ta-
kim razie dotychczasowy stan pozo-
stałby dalej, tylko z innym rządem.
względnie z innym premjerem. Ale
wcześniej czy później, kwestja lig
może doprowadzić do wydarzeń dużo
donioślejszych, niż przesilenie rządo-
we; Dominuje ona nad całą sytuacją
wewnętrzną Francji, (m)
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Napaść na młodzież
Oba pisma żydowskie: „Piąta Ra-

no” i „Nasz Przegląd”, przedrukowały
w całości artykuły p. Ksawerego Pru-
szyńskiego w „Czasie“ i „Kurjera Po-
rannego", atakujące brutalnie mło-
dzież polską spowodu ostatnich zajść
na wyższych uczelniach, i przeciwsta-
wiające się ruchowi antyżydowskie-
mu. Oba sanacyjne organy wysługu-
ją się rzetelnie interesom żydostwa.
Trzeba będzie o tem pamiętać. +

Fantas'yczny pomys)
Liga Narodów mało ma kłopotów z

Włochami — myśli sobie p. Sommer-
stein, trzeba ją jeszcze obarczyć kon-
fliktem z Niemcami. Proponuje bo-
wiem, ni mniej, ni więcej, jak odda-
nie Lidze Narodów sprawy Żydów
niemieckich.

(„Liga Narodów — pisze w „Chwili*—
nie powinna stosować wójnej miary
wobec państw napada'acych. I Żydzi nie-
mieccy_zostali napadnięci jak Abisyń-
czycy. Trzeba tylko chcieć widzieć praw-
de i zająć wobec tej prawdy stanowisko, |
Ieolaenialų światu kultury i ludz-

Pomijając już fakt, że Niemcy do
Ligi nie należą, trzeba pow. dzieć, że

je pchanie Ligi w konflikt z Niem-
cami dowodzi, że Żydzi tricą wszelką
trzeźwą ocenę rzeczywistości, gdy
chodzio ich interesy. Liga niewątpli-
wie służy żydowskim 'nteresom, Ale
tylko do pewnych granic, przekrocze-
niektórych oznaczałoby jej koniec.  

PRZEGLĄD PRASY
ANGLJA WOBEC POSTĘPÓW

JAPONII

Wydarzenia w Afryce rzucają cień
na cały świat. Widzimy ich poważe
ny wpływ na sytuacji na Dalekim
Wschodzie, gdzie Japonja, korzysta=
jąc z zaprzątnięcia uwagi Anglji kon=
fliktem włosko - abisyńskim, coraz
mocniej umacnia się w Chinach. Prę-
dzej jednak czy później, na drodze
nacisku czy porozumienia, Japonia
zwiąże politykę chińską ze swoją. Po<
wstanie wówczas potężny blok żółty,
skierowany przeciw panowaniu Euro+
py na kontynencie azjatyckim. Na
Japonię, jako na swą sojuszniczkę w
walce o niepodległość,  spoglą«
dają kolonje angielskie i francus
skie. Anglja wie o tem, i dlatego pa”
trzy z niepokojem na wszystko, co феч
raz Japonja robi w Chinach,

„W ciągu ostatnich stu lat — pisze p
Koskowski w „Kur. Warsz.” — główną
troską Angili w Azji była ochrona In=
dyj przed Rosją. Powiodło się jej uczy«
nić z Afganistanu państwo wasalsk'e,
grające rolę tamponu. W krajach ва
siadujących z Tybetem, wpływy angiel-
skie czyniły szybkie postępy. Teraz rze«
czy się zmieniają. W troskach angiel-
skich miejsce Rosji zajęła Japonia.
samo zagadnienie rozszerzyło się znacz-
nie, bo stało się jednoznaczne z niebez*
pieczeūstwem żółtem, groźnem już dla
całej rasy białej,
Czy świat anglo - saski widzi tu wyj=

ście i jakie?
Wybitny publicysta angielski, biegły

w sprawach kolonjalnych, pan Bywa»
ter, utrzymuje, że: rozwiązanie tkwi we
wspólnej pracy Anglii i Stanów Zje-
dnoczonych, Ta współpraca dwu naro"
dów anglo - saskich jest najważniejszym
czynnikiem polityki owe: możn
powiedzieć, że rok 1935 przebiegał po
takim właśnie iem".

Porozumienie rasy anglo - saskiej
stworzyłoby największą potęgę na
świecie, Czy jednak Stany Zjedno+
czone do takiego współdziałania doj
rzały? | czy Anglja będzie prędka
mieć tyle swobody w Europie, by od-
dać się zupełnie obronie swego impe=
rjum na Oceanie Spokojnym?

ZANIEDBANIE WIELKIEJ
INSTYTUCJI NARODOWEJ

Trudno nie odmówić słuszności „Il.
Kur. Codziennemu”, gdy ujmuje się
za opuszczoną i zaniedbaną przeź
rząd centralną Bibljoteką Jagiellońską
w Krakowie, Bibljoteka ta — to nie
lokalny księgozbiór „ale instytucja na-
rodowa w wielkim stylu, czcigodna,
wiekiem, zasługami, bogactwem dzieł
i swoistą, nieznaną nigdzie indziej w

Polsce „atmosferą naukowej pracy.
oto Biblioteka upada gwałtownie &
gdyby nie pomoc fundacji Rockefelle-
ra, to nie miałaby za co nawet kon«
serwować swych zbiorów. Bibljoteka
przerwała prenumeratę znacznej częe
ści naukowych pism zagranicznych!
Nie może ani uzupełniać zbioru sta«
rych druków, ani kupować bieżącej li«
teratury naukowej.

„Odpowiedzialne funkcje, nawet na
kierowniczych stanowiskach w Bibljote»
ce, pełnią... bezpłatnie bezrobotni, z tye
tułami doktorów i magistrów, którzy w
godzinach wolnych od zajęć bibljotecz=
a> oddają się dorywczej pracy zarob=
owej!
Trzynaście osób personelu Bibljotekł,

to bezpłatni pracownicy.
Wśród nich są tacy, którzy mają za so*

bą już po kilka lat tej dobrowolnej
służby. Gdyby ich nie było, Biblioteka.
nie asy załatwiać nawet bieżących
agend”.

I jeszcze taki skandał „przeszere«
gowań”,

„Jeden z najwybitniejszych naszych
bibljotekarzy, że Akademji Umie-
jętności. KE położył ogromne zasługi
przy rewindykacji naszych dóbr kultu
ralnych z zagranicy i przez długie lata
był' kierownikiem prac bibljotekarskich
w Polsce, w ciągu długoletniej pracy w
niepodległej Polsce awansował dwukrot=
nie... wstecz, t. zn. został cofnięty o dwa
stopnie sł we.

Inny kierownik odpowiedzialnego
działu bibliotecznego, mają za а
kilkadziesiąt prac naukowych, OWA
nych w kraju i zaśranicą, od lat 15 ma
uposażenie 8-go stopnia i nie może a-
wansować z powodu braku etatów, a gd
są wolne etaty, na odmianę musi aka
ażR ogólne awanse urzednicze. jake
śdyby był podrzędnym pionkiem urzęde
niczym”.

A równocześnie przyznano kierowe
nikom dwu niedawno w Warszawie
założonych bibljotek IV stopień służe
bowy i wysokie dodatki za kierow=
nictwo. I stworzono kosztowną Aka-
demję Literatury...

"Jest w naszej gospodarce dobrami
zarówno materjalnemi, jak kultural-
nemi, jakaś logika na wywrót, Trudno
nawet dopatrywać się złej woli. Ra-
czej tkwi w ośrodkach kierowniczych
Ыа ' jakaś _rganiczna wada um; słae
wa.
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_ Wieczór ku czci M. Konopnickiej

W procesie o zajścia antyżydowskie

w Grodnie Żydzi dali nowy. dowód, jak»
wykorzystać potrafią każdy błąd naszej
polityki w stosunku do nich, jak zdy-

A spawać. usiłują każdą naszą. słabość,
„każdy przejaw. szlachetnej: naiwności

Oto adwokatFirstenberg; rzecznik žy-
: dowskiego powództwa cywilnego: rozpo-..

czął swoją mowę oskarżycielską od po-
wołania, się na...Orzeszkową! ;

— Czy każ wiedzą o tem —
mówi adw. F. — że sądzi ich sąd na |
rogu ul. Orzeszkowej? Czy wiedzą,
że w ogrodzie miejskim stoi pomnik
Orzeszkowej? Że jest teatr im. O- |

4; panów 'z Kuratorum Wileńskiego przy
*. organizowaniu eweńtualnych innych оъ-

rzeszkowej? Towarzystwo. Kuliural-
ne im. Orzeszkowej? Że całe Grodno
żyje Orzeszkową „która tu w Grod-
nie napisała.„Meira Ezofowiczą oraz
tyle utworów, w których nie dzieli”
ludzi wedłu$ narodowości?"

: A więc w Grodnie nie wolno zdaniem:
„Żydów podejmować pracy o_ spolszcze-

я nie miasta, bo Grodno, to gród Orzeszko-:;

"wej, a pani Eliza była „przyjaciółką Ży-
dów!

W ten sposóbw odpowiedńiu momen-
'cie Żydzi przedstawiają sądom” polskim.
do zdyskontowania... eo Orzesz-

"kowejl |
Jeszcze społaczeditwo polskie wGrod-

nie nie ochłonęło: ze zdziwienia po tem
« niezwykłem wystąpieniu adw. żydow-
* skiego, jeszcze nie przebrzmiały echa tej
aneksji Orzeszkowej na rzecz Żydów,|
gdy zarządzenia Kuratorjum Szkolnego
Wileńskiego znów nową broń wciska w i
ręce żydowskie.

Oto na drugi dzień po sławne: mowie |
adw. Firstenberga — Teatr Międzyszkol-
ny Szkół Średnich w Grodnie urządza na
skutek zarządzenia Kuratorjum uroczy-
sty więczór, poświęcony twórczości Ma-
rji Konopnickiej, wprogramie wieczoru
deklamacje, pieśni, inscenizacje wierszy

„ł obrazki sceniczne! Sd
I oto zebrana w teatrze licznie pub-

liczność polska przekonuje się ze zdzi-
„wieniem, że.., 25 Proc.programu.„wykc-
nywa'ą Żydzilil

Żałośnie rozlegało się w sali teatru
polskiego echo „Wieczornego dzwonu”
w zbiorowej deklamacji żydów, Niesmak
i smutek ogarnęły polskie serca Ale
już sui generis świętokradztwembyła de-

-klamacja wiersza „Lipy: kwitną”, Roz-
„drażnienie publiczności doszło-do szczy-
tu, śdy deklamująca ten wiersz Żydówka
„powtarzała słowa Konopnickiej „mój na-
ród”,

'- Tylko wielkiemu taktowi iopanowa:
"niu pubuczności, a zwłaszcza młodzieży
szkolne grodzieńskiej zawdzięczać nale-
ży. że nic doszło do demonstracji antyży-
dowskiej na wieczorze Konopnickiej.

Zaiste, jeśli chodzi o egzamin cierpli-
wości, to młodzież polska w Grodnie
zdała go w ten wieczór na piątkę! i

* Bo i jakżeż? czy tym Żydom,. którzy
wczoraj sami zagarnęli Orzeszkową,
wprzęga'ąc ją w swój rydwan w walce
przeciwko Polakom, oddajemy dobrowol-
snie i Konopnicką? Czyż Jej dorobek kul-
'łuralny ma być wspólną własnością Po-
:Jaków i żydów. a Je' naroderń naród ży-
dówski, lub jakaś mieszanina: naródówa
„polsko - żydowska? A w eeniomien-
"cie to się dzieje?

Dlaczego przybcóalizowaniu:wieczoru
nie pociąśnięto do współpracy miesc? -
wych szkół średnich zawodowych, szkoły .
bandlowej P. M. $.? Dlaczego ominięto
część młodzieży polskiej, zmuszając je -
dnocześnie innych do współpracyz.Ży-.
dami przy organizowaniu tej tak, ściśle
naszej własnej, narodowej uroczystości?

Nie kwest'onujemy praw Kuratorjum
do wydawania zarządzeń  zmierza'ących
do rozpowszechniania kultu Konopnic-
kiej wśród mniejszośc: narodowych! Nie
zaptzeczamy Żydom prawa do oddania
czci naszej wielkie autorce! Ale naszej
kultury, naszej literatury, skarbów du-

"Śmiertelne zatrucie
, g3zem е

Przy tl.da 68, w: miieszkaniti
'Edwarda Dąbrowskiego, prezesa Związ-
ku zawodowych dozorców domowych:' i
służby domowej, żatruła się gazem słu-
żąca, 29-letnia Bronisława Wróblówna.
Wezwany lekarz Pogotowia stwierdził
śmierć. Okazało się, iż Wróblówna, uda-

jąc się na spoczynek, otarła się niechcą-

су o kurek kuchenki gazowej, co spowo-

©owało częściowe ulatnianie się gazu.

0)

Z głodu i zimna
Na rogu Hożej i Marszałkowskiej, za-

słabla nagle i upadła na chodnik 56-let-
nia Teodozja Nitowska, bez zajęcia i bez
dachu nad głową. Lekarz Pogotowia

stwierdził wyczerpanie z glodu i zimna
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wGrodnie
(Od własnego kórespondentaj

cha „polskiego i dorobku polskiej twór-
czości z Żydami dzielić nie chcemy!
Niech,sobie Żydzi urządzają tego ro-

dzaju uroczystości w swojem gronie, na
terenię wewnętrzno - szkolny!

Ale poco;ich wystąpienia mieszać z
naszemi? Poco.przez to wywoływać pod-
niecenie? I poco stwarzać precędensy na

*ko'nam wykorzystają.
Podniusły nastrój „uroczystości prysł

„przy pierwszem wystąpieniu Żydów; por
waga'chwilii rozizewnienia ustąpiły.

Tych kilka: niyśli rzucamy ki uwadze

chódów w przyszłości.

"zaznaczyć,żeo ile.organizacja z przyto-
czonych wyżej,przyczyn dużo pozostawia
ła.do życzenia, wykonanie poszczegól+
nych punktów. programu przez szkoły pol
skię byłoaaabardzo udatne.

  

delegatów pracowników, zwołanego
przez centralną radę pracowniczą, po-
twierdził w: całej rozciągłości takt, na
"który wielokrotnie wskazywaliśmy, a
mianowicie, że związki pracownicze kie-
rowane'są przez ludzj odkomenderowa:
nych naten teren. i uzależnionych od
„czynnikówadministracyjnych, Pod wpły-
wem nastrojów „„dołów” urzędniczych,
rozgoryczonych i wzburzonych & racji
dokonanej óstatujo. obniżki uposażeń,
władzę centralnej rady pracowniczej zde
sydo jały, wprawdziezorganizować kon-
„śres, jednak zastosowały taktykę, by-
najmniejnie „dożadzającą ogółowi gė
ników.*

BEZ ZWIĄZKÓW ROBOTNICZYCH

Przedewszystkiem więc 'nie dopusz
'eżonó do zaproszenia na kongres przed-
stawicielj związków robotniczych. Wnio-
'sek w tej sprawie zgłosiły:na posiedze-|-
'niu cehtralnej'rady 'pracowniczej Unja
pracowników umysłowych, oraz pracow-
„nicy samorządowi. Przeciw. wnioskowi
wystąpili jednąk pracownicy państwowi,
„których |działacze najbardziej. sąuzależ-
„mieni od „czynników . „administracyjnych.
Ponieważ przy tego rodzaju uchwalach
wymagana, jest jednomyślność, wniosek
upadł. Kongres odbył się bez przedsta-

wicieli.związków robotniczych.

BEZ PRZEDSTAWICIELI RZĄDU

|Y'Obradowano w šali Resutsy Ubywa-
telskiej..Na. kongres przybyło około 1000
delegatów z. całej Polski. Atmosiera
„podniecona, nastroję ponure. Delęgaci
szeroko komentują nieprzybycie na kon-
„gres premiera p. Kościałkowskiego i wi-
cepremjera p. Kwiatkowskiego, których
„kilka dni.temu na kongres zaproszono.
Podobno.p. Premjer 'Kościałkowskiod-
mówił z łego powodu, że mająca być u-
chwalona rezolucja zawiera wiele postu-
latów, niezgodnych z wytycznemi poli-
[tyki gospodarczej obecnego rządu,

CENZURA PRZEMOWIEN

Kongresowym obradom _ przewodni.
„czył prezes centralnej rady pracowniczej

  

Bios: ouposażeniachpracowników sa-
morządowych p, ladeęusz Domański, 0 u-
stawodawstwie pracowników. samorządo-
wych p. Romań' Krukowski i o warstwie
pracowniczej na tle ogólnej sytuacji go-

spodarczej p. Stełan Gacki, Podnieść tu
jednaićnależy, że retereńci nie o wszyst-
kiem mogli mówić! Narzucono im złóry

zakres i charakter przemówień, nie po-

-zwolono "wspominać '0 pyragų, "m.
wach drażliwych.

Mimo jednak tej cenzury pierwsi dwaj
reierenci w ostrych słowach  krytyko-

wali obecną  wrzeczywistą  rzeczywi-
stość”. Jedynie p. Gacki, delegat .Unji
pracownikówumysłowych usiłował, jed-
nak bez powodzenia,bronić karteli.

NASTROJĘ „DOLOW“

Po referatach odbyła się "dyskkuja,
ktėrejprzebieś świadczy dobitnie o na-
strojach, „dołów urzędniczych. Doma-
gano:się zasadniczej zmiany struktury
gospodarczej naszego państwa, atąko-
wano obecny ustrój, rzucano hasła rądy-
kalnej ZE s" stosun-
ków. аС

ШШ.ЦЫА

W wynikaobrad.przewodniczący od:

_ czytał rezolścję, którabyła nielada nie-
mmkis A „ėda:W

 
 

„przyszłość? Bo wszak „Żydzi ten,wspól- ‚
"nyobchód przy pierwszej okazji przeciw.,

* Dla sprawiedliwości godzi się: jednak |

„Grodno, w listopadzie.

Zwłaszcza dobrze przygotowane, do-
skonale pomyślanei bardzo efektowne
byłyinscenizace wierszy „Kwiaty” i „A
czemuż wy chłodne rosy padacie" w wy-
konaniu uczenic Państw. Sem. Żeńsk. о-
raz obrazek sceniczny „Na jagody” ode-

Państw. Sem. Naucz, Męskiem.
Doskonały chór, Seminarjum Żeńskię-

go zbierałzasłużone, huczne brawa.
Heel.

"Z"JEŚLIŚ ZNAWcĄ-
NIE: LAIKIE„Z

 

 

neadiż
+KOPERNIKIEM"

© WARSZAWSKIE Ti HA PesHERBAT
; ADeieókĘcki, WYWAZEAMY KESBAK

" WAR AWA , 2
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Przebieg "obrad niedzielnego „kongresu

BRAĆK

a mało treści W oględnych stowach. mó-
wi się w niej o nadmieraem - obciążeniu
podatkami pracowników, o konieczności
zwiększenia opodatkowania dochodów
„ponad3 tys. zł, o kumulacji posad, obni-
żeniu cen.karteli i t. p.wszystko jednak
poobwijane w przysłowiową bawełnę.

TAKTYKAPRZEWODNICZĄCEGO

: Цаы delegaci praśnęli zabrać głos w
| sprawie rezolucji, zgłaszając poprawki i
dodatkowe wnioski, Przewodniczący jed-
nak nie dopuścił ich do. głosu, oświad-
czył, że rezolucja zostala przyjęta L..,
„zamknął kongres. Powstała nieopisana
wrzawa. Wskakiwano na krzesła, rozpo-
czynano przemówienia,nawołujące do
PE obrad,WZNOSZi

 

  

  

  
  

‚ оат
„państwowym, dkadwićh Tow.H s
„nicznem wiec pracowników «m
wych, zwołany przez Radę Warsza
Unji Prac. Um. Połowę. obrad paai
przemówienia powitalne. zaproszonych
gości, którymi byli delegaci robotniczych
związków klasowych .(socjal.). Główny

uz

Obrady cficerów rezerwy
W. niedzielę obradował w Warszawie

walny zjazd delegatów Związku. ofice-
rów rezerwy RP,"
„Na intencję zjazdu ogodź; 9-ej rano

|została odprawiona w kościele św. _An-
"toniego (Senatorska 31)uroczysta Msza
św. O godz. 10-ej rano prezydjum zja-
zdu złożyło wieniec na grobie. Nieznane
„go Żołnierza.

Oticj alne otwarcie zjazdu nastąpiło o
godz. 1115 w gmachu. Stowarzyszenia
"Techników przy ul. Czackiego 3/5. )
Na. oficjalnej części zjazdu obecni by-

li: generalny inspektor sił zbrojnych,
gen. dyw. Edward Rydz - Śmigły, repre-
zentujący pana Prezydenta R. P. min.
spraw wewnętrznych Władysław "Racz-
kiewicz, jako reprezentant rządu R. P.
wiceminister spraw wojskowych gen. dr.
Felicjan Sławoj - Składkowski repre-
zentujący min, spraw wojskowych, gene-
ralicja, przedstawiciele władz państwo
wych, samorządowych, orgańizacyj b.
wojskowych oraz delegaci w liczbie oko-
ło 300, przybyli z całej Polski.
Gdy gen. Rydz-Śmigły wszedł na salę,

orkiestra odegrała Hymn narodowy.
Zjazd otworzył prezes zarządu głów-

nego Z. O. R., gen. R. Górecki, który po
przywitaniu SóóRyCh wzniósł okrzykna
cześ pana Prezydenta Rzeczypospolitej.,
Okrżyk ten zebrani trzykrotnie.powtó-
rzyli
Przemówieniawygłosili: gen. Górecki,

min. Raczkiewiczi gen.Sławoj - Skład-
kowski;

Na koszt skarbu państwa
Przy załatwianiu podań podatników

zabiegających o ulgi z powoduklęsk ży:
wiołowych,: jak: powodzi, pożarów i t.p.
wprowadzona została doniosła inowacja.
Izby skarbowe otrzymały zalecenie, aby
biegli, którzy: szacować mają czkody

 

 |płatników, powoływani byli:z „arzęda ana
koszt skarbu p. 0

rany przez dzieci szkoły ćwiczeń przy | ° -

Da, 27 b, m. odbędzie się 14-tę posie-
dzenie tymczasowej rady miejskiej sto-
licy. Przed otwarciem obrad nastąpi uro-.
czyste wręczenie nagród m. st. Warsza-
„wy: naukowej, literackiej, artystycznej i
"muzycznej tegorocznym laureatom; prot.

. W niedzielęw południe odbyło się w
siedzibie klubu sprawozdawców parla-
mentarnych 'w gmachu Sejmu uroczyste
zebranie klubu, zwołane: dla uczczenia
zmarłego niedawno, długoletniego człon*

ka tego klubu zasłużonego dziennikarza

f' poety, ś: p. Feliksa- Przysieckiego. W

snli klubu — w której ustawiono portret

zmarłego, ozdobiony zielenią, zgroma-

dzili się m. in.: wdowa po ś. p. red. Przy-
sieckim, min. spraw wewnętrznych WŁ.

Raczkiewicz, podsekretarz stanu w pre-

zydjum rady ministrów, dr. Wacław
Grzybowski, wicemarszałek "Sejmu" F'o- 

 

Nielorumy kongres pracowniczy
osobliwa taktyka przewodniczącego

Nastąpi. rozłam w c.ntralnej radzie pracowniczej |
wszechnego wzburzenia dodegnei -rote--
szlisię, |.

NASTĄPI ROZŁAM

Jakież będąkonselcwencje tych wy-
„prtków?Niewątpliwie musi dojść do

reorganizacji. władz, centralnej rady pra,

cowniczej, gdyż obecnie jej prezydjum
nie broni interesów pracowniczych.
Przypuszczać też należy, że ż rady ustą-
pią Unja oraz pracownicy samorządowi.
Pracownicy państwowi, których tirmowi
reprezentanci odegrali niezbyt chwaleb-
ń |rolę, pójdą własną drogą. Chyba, że
przepędzą swoich obecnych. „działa-
czów". Dodać należy, że właśnie ci

  

  

 

 

łego świata pr cy"i 'akcento-
(wałpotrzebę zmiany. słosinków. . poli-
tycznych wpaństwie, iakko zasadniczego

 

warstwpracujących. W podobnym duchu
przemawiał tm. ludowców p. Małkowski.
Delegata związków zosta'ących pod egi-
dą p. Motaczewskiego (ZZZ),” również
nawoły'ącegodo wspólnego. frontu, nie
cheiano słuchać. W referatach pp. No-
waka i Zapasiewicza uderzał ton silńie

opozycyjny. Jednak z salipadałyokrzy-
ki jeszcze: radykalniesze, wyrażające
niewielkie zaułanie do kierownictwa 'ak-

  czasowych związków. To banda
nej adśracji"). Gorąco były okiasi
zwroty antykartelowe, wypady przeciw
przywódcom Centralnej Rady Pracowni-
czej, zwłaszcza: „nominatom”-w- -związ-
kach- urzędniczych, protesty przeciw
zniżce poborėw, nawolywanie do walki o:
zmianę ustroju społeczneżoi t. d. Jed-
nak nad wiecem unosił się nastrój pew-
nej niewiary w podjętą akc'ę. Podniósł
to jedeń z mówców, wskazując m. in. na
stosunkowo niewielką frekwencę  wie-
cu: na 10 tys. członków „Unii“ w War-
$zawiezjawiło się na wiec zaledwie 500
ludzi, „Pracownicy umysłowi są niemo-
więtami — tłumaczył Zapasiewicz —
dopiero uczą się przemawiać”, Wiec ten
trzeba zatem traktować jako pierwszy
odruch samodzielny „Unii" pó latach jej
potulności wobec sanacji.

Wątpić należy, czy przywódcy ruchu
dobrze zrobi, wiążąc go w samych po-
czątkach ze socjalizmem. Nie pociąśną
temcałości pracowników, co *uż wyra-
ziło się na wiecu, na którym połowa ša-
li zachowywała się oboiętnie, gdy druga
połowa oklaskiwała hasła lewicowe.

Wiec wysłał telegram z sympat:ami do
strajkujących górników Zagłębia 1wyć
brął delegacjena'obradująceNokia
śnie dwa więce soc"alistyczne. W uchwa-
lonej rezolucji zawarte są znane żądania
„Unji”, a więc: rożwiązanie kartelów.
obniżka komornego o 25 proc, protest
przeciw obniżce poborów i przeciw ku-
mulacji wysokich pensji, obrona wbezpie-
czeń społecznych į t. d. Wiec zapowie-
dział walkę o te postulaty wszelkiemi le-
galnemi środkami aż do strajku włącz-
nie” ipostanowił w zasadzię urządzić
półgodzinny raj protestacyjny frtot.

a” 
 

| zasługi” zmarłego.

waruńku poprawy „gospodarczego bytu.

„jipracowniczej („Nie chcemydotych-

„| śląskim, kieleckim,

 

Nr.©

Wręczenie nagród laureatom Warszawy
[nastąpi na posiedzeniu rady miejskiej dn. 27b.m.

Łukasiewiczowi, Poli Gojawiczyńskiej,
rzeźbiarzowi Karnemu i Karolowi Szy-
manowskiemu.

Porządek dzienny obrad radyprzewie
„duje m, in. sprawozdanie prezydenta Sta-
rzyńskiego z prac zarządu miejskiego.

Ku czci ś.p. Feliksa Przysieckiego
'akademja w klubie Spr WOZdOWCÓW. pariamenternych.

doski, dyrektorowie biur Sejmu i Sena«
tu, liczni dziennikarze, zarząd” klubu
sprawozdawców parlamentarnych z prė-
zeską p. Osbergerową na czele, korete
pondenci pism zagranicznych, członkó*
w'e redakcji „Kurjera Warszawskiego“,
gdzie ostatnio pracował zmarły, przeda
stawiciele świata literackiego oraz przy«
jaciele i koledzy zmarłego.

Akademję zagaiła p. Zofja Osbergeros
wa, poczem prezes honorowy klubu, red.
Wł. Bazylewski, wygłosił przemówienie,
w którem nakreślił sylwetkę zmarłego
jako dziennikarza. Mówca odczytał
wstęp do księji pamiątkowej klubu spra»
wołżćawców parlameńtarnych piórą ś. p.
F. Przysięckiego, a następnie 'podniósł

Następnie min. „ Raczkiewicz wrócił
się z krótkiemprzemówieniem.do wgo-
wy po & p. Przysieckimi jako reprezen=

" tant rządu wręczył pani Przysieckiejnae
dane zmarłemu przez p. Prezydenta ode
znaki: krzyża oficerskiego orderu „Ode
rodzenia Polski",

O ś, p. Przysieckim jako poecie, wys
głosił prelekcję Juljan Tuwir.-Nazae

kończnie akademji znani artyści drama*
tyczni Adwentowicz i Jaracz odczytali
kilka utworów poetyckich zmarłego..

  

Ziszd prezesów L M.K.
W niedzielę w Warszawie odbył się

zjazd prezesówokręgów Ligi mow
i kolon/alne;.

Przedmiotem obrad byłysprawyobej.
mujące program dalszej działalńości Lo
M.K. w dziedzinach: Funduszu obrony
morskiej, akci moi iorganizą-,

cyjnej. х

Zesprawozdań złożonych prżóż
sówposzczególnych okręgówwynika, że
LMK. w ciągu roku bieżącego zyskała
kosić dziesiątki tysiecy. Seinų

 

Opieka nad Polonią
zagraniczną

W. siedzibie światowegoZwiązkaPo»
ląków z zagranicy odbył się I zjazd dee
legatów okręgowych Tow. pomocy Po
lonji zagranicznej. °

Obrady zjazdu zagaił prezes NTA. dn
Hełczyński wygłasza ąc referat progra»
mowy. Następny referat organizacyne
instrukcy'ny Nr so sm
Szwedowski.

W dalszym tiągu obrad ili
sprawozdań o dotychczasowych pracach
Towarzystwa w okręgach: poznańskim,

łódzkim, poleskim,
pomorskim, wołyńskim, krakowskim; wie
leńskim, lubelskim, warszawskimi na te-
renie stolicy, Na zakończenie schowa
wyborów władz.

Zdetraudowano260000.
Wydział VIII karny sąduokręgowego

doręczył akt oskarżenia. w sprawie @
wielkie defraudacje, ujawnione na tere»
nie jednego ze stołecznych towarzystw
ubezpieczeń. Nadużycia *e były popeł-
nione na szkodę towarzystwa„Piast”. W
czasie kontroli w księgowości пайтаНово
na braki, sięgające cyfry 260.060 zł. W,
związku z tem pociągnieto do odpowie-
dzialnóści kierownika działu ut*zpięe
częń na życie, Franciszka Olewniaka,
głównego księgowego Stanisława Rosene
zweigai referenta Władysława Maler-
skiego. Proces ten znajdzie się w rótea
ra wokandz'e sądowej. ()°

Obława na ptaszników
Inspektorzy Tow. opieki nad zwierzę-

tami w asyście policji przeprowadził
lotną inspekcję na pl. Kercelego — -na
ptaszników. W wyniku skonfiskowano
68 ptaków leśnych: szczygły, czyžyki, ai-
kory i t. p. W czasie oblawy zatrzymano
kilku ptaszników, którym skoniskowa:
no przyrządy do łapania ptactwa jak:
klatki, siatki ibębny. Sporządzonepro-
tokuły przesłano do starostwaśrodzkie-
go. Skonfiskowane ptaki przewieżiono
do lokalu T-wa (Wiejska 18), gdzie :zo-
stały nakarmione, zbadane przez leką-
rza, poczemwypuszczonena m" w
Łazienkach. (k).
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Na marginesie
zapytania P.U.W.F.-u iodpowiedziP.Z.P.N.-u
Smutna porażką naszych piłkarzy w

Bukareszcie nie przeszła bez echa. Wy-

wołała nawet reakcję PUWF-u, który
wystosował do PZPN-u trzy pytania,
stojące w bezpośrednim związku z przy-
czynami bjkareszteńskiej klęski.

1) Czy urużyna reprezentacyjna była
odpowiednio przygotowana?

2) Co było przyczyną porażki?
3) Jak zamierza PZPN w przyszłości

%chronić się przed tego rodzaju wypad-
kami?

Polski Związek Piłki Nożnej odpowie-
dział na nie dłuższym listem, wyjaśnia-
jącym, że bezpośrednią przyczyną poraż-
ki była nieoczękiwanie słaba torma kilku
graczy reprezentacyjnych i zastosowa-
mie błędnej taktyki przez caią drużynę.

Pozątem, ponieważ polska piłka noż-
na (a raczej jej reprezentacja państwo-
wa) przechodzi obecnie od systemu szko-
ły wiedeńskiej do gry innego typu —
skuteczniejszego i szybszego, szereg  

więc piłkarzy naszych nie zdążył się
jeszcze do nowego kierunku przystoso-
wać. Specjalnie zaś deprymująco na psy-
chikę graczy reprezentacji podziałała
niespodziewana utrata bramki już w- 1-ej

minucie meczu. °
Ale družyna polska, zdaniem PZPN-u,

byla dostatecznie przygotowana do spot-
kania międzypaństwowego. Gracze prze-

szli długi trening, mieliza sobą obóz w
Warszawie, dwa mecze reprezentacyjne

i trening we Lwowie, bezpośrednio prze-
prowadzony przed bojęm bukareszteń-
skim. W meczu z Rumunami wzięli przy-

tem udział śracze rutynowani, W sumie
wiec PZPN uważa przygotowaniaprzed-
meczowe za wystarczające.

Na przyszłość zaś zamierza PZPN
przeprowadzić jednakowy sposób za-
prawy dla wszystkich drużyn naszych,
aby jednolity system gry zaszczepić ca-
tej Polsce, Chce także urządzać częst-
sze spotkania międzyokręgowe, zesta-

 

ze świata pięści
SOKÓŁ (POZNAŃ) WYELIMINOWANY
Z DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW

POLSKI W BOKSIE
W niedzielę wieczorem w Świętochło-

wicach rozegrany został mecz bokserski
e mistrzostwo Polski porniędzy mistrzem
Pożnania, Sokołem, a mistrzem Śląska,
IKB. Zwyciężył IKB w stosunku 10:6.
W wadze muszej Mrozek (IKB) poko-

mał nięznacznie na punkty Pelę.
W koguciej Jarząbkowi (IKB) przyzna-

mo niesłusznie zwycięstwo nad Janow-

ezykiem.
№ piórkowej Pinda (IKB) wygrał wy-

soko z Landryczakiem,
W lekkiej Nawa (IKB) pokonał wyso-

ko Darmosza.
W półśredniej Świrk (IKB) wygra!

wajcoverem, gdyż Dankowski nie stanął
do walki.
W średniej Rzezłk (IKB) znokautowa-

my został w pierwszej rundzie przez Ur-
baniaka.
W półciężkiej Poręsz (IKB) przegrał

przęz techniczny k. o, w drugiej rundzie
s Przybylskim.

wadze ciężkiej znany lekkoatleta
Tilgner (Sokół) znokautował w pierw-
szej rupdzie Swobodę,
Wynik ten zadecydował o wyelimino-

wańiu Sokoła z dalszych rozgrywek ©
mistrzostwo Polski.

Najbliższym przeciwnikiem IKB bę-
dzie mistrz Pomorza, Astoria z Bydgosz-
ry.

P. Z. L. POKONAŁ ORKAN

W sobotę odbył się towarzyski mecz
bokserski między stołecznemi drużyna-

Konferencja trenerów
piikarskica w Warszawie

„W niedzielę odbyła się w Warszawie
wgólnopolska konferencja trenerów pił-
Kkarskich, zwołana przez zarząd Pol. Zw.

Piłki Nożnej.
Konferencji przewodniczył inž. Ku-

char. Udział w niej wzięli następujący

trenerzy: pp. Otto, Spo,da, Kossok, Sell,
Riebe i Molnar.

Trenerzy przedstawili sprawozdanie ze

awojej dotychczasowej działalności, a na-

stępnie rozwinęła się dyskusja na temał

szkolenia, prowadzenia treningów i u-

działu polskiej drużyny w turnieju olim-

pójskim w Berlinie.
Wnioski z omawianej konferencji

przedstawione będą i omówione na po-

siedzeniu zarządu PZPN, które odbędzie
się dziś, w poniedziałek.

Zaraz po konferencji trener Otto wy-

łechał do Katowic, gdzie poprowadzi
treńin$ piłkarzy okręgu Śląskiego.

Walne zgromadzenieP.Z,5.

W niedzielę odbyło się w Warszawie

doroczne walne zgromadzenie Polskiego
Związku Szerm.erzy.

Obradom przewodniczył insp. Sobo-

lewski. Po przyjęciu sprawozdań ustępu-

jących władz związkowych, przystąpiono

do wyboru nowego zarządu. Wybory da-

ły wyniki następujące: prezes — pił. Ba-

łaban, wiceprezesi — inż, Zubrzycki i

mjr. Czuruk, sekretarz — Zapašnik,

skarbnik — Frydrych. Kapitan związko-

wy — kpt. Segda. RY

Pozatem w skład zarządu weszli jesz-

cze następuiący panowie: inż, Rowecki.

komisarz Hostyński i Jaroszyński.

Komisję Rewizyjną wybrano w skła

dzie: Suski, Zaczyk i Żukowski,

„
—
-

-
-

 

mi — P. Z. L., awansowanem w tym ro-
ku do A-klasy, i Orkanem. Wygrała dru-
żyna PZL w stosunku 12:2.

Poszczególne wyniki w kolejności waśg,

od muszej: Klichowski (PZL) pokonał
Stanleya przez nokaut techniczny w dru-
giej rundzie.
Jambor (PZL) zwyciężył Czajkowskie-

$o przez nokaut techniczny w trzeciej

rundzie.

Kowalski (PZL) wypunktował Maksa.

Poczmiański (PZL) zremisował z Ko-

walskim.
Błaże'ewski (PZL) wygrał walooverem

wobec braku przeciwnika.

Wrazidło (PZL) zremisował z Abram-
czykiem.

Karolak (PZL) znokautował Matusza-
ka w pierwszej rundzie.

ZWYCIĘSTWO WARSZAWIANKI
NAD GWIAZDĄ

W towarzyskim spotkaniu bokserskiem
Warszawianka pokonała Gwiazdę 10:6.
Mecz nie przyniósł większych niespo-
dzianek, We wszystkich prawie wagach
zwycięstwo odnieśli faworyci:

W muszej — Dajczgewand pokonał na
punkty Abramowicza (W).

W koguciej — Rotholc zwyciężył Raż-
niewskiego (W).

W piórkowej — Zatel wygrał : Ka-
zanowskim (W), a Forlański (W) odniósł
zwycięstwo nad Kónigsweinem.

W lekkiej Polus (W) znokautował w
1-e; rundzie Cukiermana.

W/ półśredniej Brzóska (W) pokonał

Goldsteina.
W/ średniej Zieliński (W) zwyciężył

Rosenberga.

W półciężkiej Zaremba (W) pokonał
przez techniczny k. o. Cebulaka.

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA
BOKSERSKIE POLSKI W ŁODZI

Pogłoski o otrzymaniu przez Łódzki
Związek Bokserski propozycji od War-

szawskiego, dotyczącej podzielenia mi-
strzostw pięściarskich Polski w ten spo-
sób, by eliminacje odbyły się w Łodzi, a
finały w Warszawie — okazały się nie-

prawdziwe. \

Łódzki okręg. Związek Boksėrski za-

powiada, że mistrzostwa przeprowadzi
w całości w Łodzi.

Ale gdzie, w jakiej sali?!

FORT BEMA TRIUMFUJE NAD YMCA

W niedzielę odbył się w Warszawie

towarzyski mecz bokserski pomiędzy ze-
społami Fortu Bema — YMCA.

Zwyciężyli bokserzy Fortu Bema w

stosunku 8:6. Poszczególne wyniki przed.

stawiają się następująco: |

Waga musza: Sieradzan (F. B.) wy
punktował Tworka.

Kogucia: Sulczycki (F. B.) pokonał
Dzwonkowskiego wskutek nadwagi tego
ostatniego. W spotkaniu towarzyskiem
zwyciężył na punkty Dzwonkowski.

Piórkowa: Kazimierski (YMCA) wy-
punktował Wielgasiewicza,

* Lekka: Gniewosz (YMCA) wygrał na

punkty z Wichlińskim.
Półśrednia: Kolczyński (YMCA) poko-

nał na punkty Sochackiego.

Średnia: Kostrzewa (F. B.) wypunkto-
wai Zycha,

Wreszcie w półciężkiej — Štrzelec
'(F. B.) zdobył dwa punkty walkowerem
wskutek braku przeciwnika.  

wić na stałe 2 reprezentacje Polski,
przyczem druga, złożona z graczy mniej
rutynowanych i miodych, rozegrałaby
szereg nieoficjalnych spotkań z zespoła-
mi zagranicznemi.
PZPN zdaje sobie doskonale sprawę,

że piłkarstwo nasze nie stoi na odpo-
wiednim poziemie. Ale za główną przy
czynę kryzysu uważa brak inteligentne-
go narybku i niemożność wykorzystania
w klubach talentów spośród miodziežy
szkolnej, na co wpływa, naturalnie, zna-
ny zakaz M. O, i W. R. bez zniesienia

tego zakazu PZPN nie widzi sposobów
całkowitego podwyższenia poziomu pol-
skiej piłki nożnej.

PZPN jest wreszcie zdania, że piłkar-
stwo powinno być stanowczo uwzględ-
nione w programie CIWF-u. Ubecny bo-
wiem stan rzeczy wywołuje brak wyspe-
cjalizowanych krajowych instruktorów,
co skolej uniemożliwia należyte szkole-
nie piłkarskiego narybku polskiego.

„Taka była ich rozmowa”... Na margi-
nesie jej trzeba jednak dorzucić słów
kilkoro...

Przedewszystkiem więc z całym uzna-
niem należy powitać „interpelację”* Pań-
stwoweo Urzędu W. F. Nadaje ona
spec : zabarwienie całej kwestji, P.

U. w .. wyraźnie daje do zrozumienia
że nie patrzy pobłaźliwie na nasze po-
rażki międzypaństwowe, że ma prawo
kontrolf j będzie z prawa tego korzy-
stac, że czuwa troskliwie nad honorem
sportu polskiego, że sprawa poziomu na-
szego pikarstwa leży mu na sercu i że
w przyszłości będzie myślał o sposo-
przekonywające.

Natomiast odpowiedź PZPN-u musi
wywołać dużo już chłodniejszą ocenę.
Poza kilkoma punktami rzeczywiście
słusznemi, inne — wydają się nam mniej
przekonywujące,

A więc obóz treningowy przeszli nie

wszyscy gracze, występujący w repre-
zentacjį na Bukareszt.

„Trening“ we Lwowie nie był meczem

treningowym, a — kwalifikacyjnym dla
nich.

Przygotowanie nie było „wystarcza-
jące”, bo integralną jego częścią winno
być zgranie się piłkarzy, na które u nas
od dłuższego czasu nie zwraca się uwa-
й.

Zupełnie wreszcie nikłem  usprawie-
dliwieniem porażki jest tłumaczenie o
„niespodziewanie słabej formie” kilku

graczy, o „błędnej taktyce”, o „depry-
mującej utracie bramki w 1-ej minucie
meczu”.
W ten sposób usprawiedliwiają klęski

swego klubu zapaleńcy-kibice, Nie prze-
mawiają jednak te motywy nikomu do
przekonania,

Forma graczy nie może i nie powinna
być dla trenera — niespodzianką, „Błęd-
ną“ taktykę trzępa było w trakcie gry
czemprędzej zmienić. A „utrata bramki”
nie powinna drużyny załamywać. Naod-
wrót, Powinna być bodźcem do najwyż-
szego wysiłku, do odrobienia straconego
terenu. W przeciwnym bowiem razie po
stracie bramki nie warto byłoby walczyć
dalej. Strzelenie pierwszego gola decy-

dowałoby o wyniku, a gracze wracaliby
odrazu do domu, nie kończąc meczu,

Tak więc argumenty powyższe PZPN
nie trafiły nam do przekonania. Nato-
miast pozostałe — godne są uwagi.

Na czoło ich wysuwa się zagadnienie
zakazu należenia miodzieży szkolnej do

klubów.
Na całym, szerokim świecie zakaz ta-

kinieistnieje. Ijakoś i sport stoi wyżej,
i moralność młodzieży nie przedstawia
się rozpaczliwie, Naturalnie, że przy
wprowadzeniu młodzieży do klubów
trzeba byłoby czuwać troskliwiej nad
ich poziomem moralnym. Na pewne wy-
stępki reagować szybciej i radykalniej.
Ale przekonani jesteśmy, że młodzieży
by to nie zaszkodziło, a zato klubom
bardzo pomogło. Nie możemy także po-
jąć, dlaczego to umysły mniej oświecone
mają wpływać na inteligentną młodzież

demoralizująco, a inteligentna młodzież
nie potrafi wpłynąć na ...maluczkich u-
moralniająco.

W tym względzie zgadzamy się więc z
postulatami PZPN-u.

Nie można również odmówić słuszno.
ści żądaniu wprowadzenia do programu
CIWF-u piłkarstwa w charakterze przed
miotu obowiązkowego. Pominięcie. w
programie wychowania fizycznego gałę-
zi sportu, najbardziej w Polsce i Euro-
pie popularnej, jest rzeczą zupełnie
niezrozumiałą. Pozostanie ona tajemnicą
CIWF-u i jego programu.

1. K W.  

Hokej na widnokręgu Katowic
CRACOVIA BIJE W SOBUTĘ

NIEMCÓW 5:1

Mecz Cracovia — 09 Beuthen, roze-
grany w sobotę wieczorem na sztucznym
torze lodowym w Katowicach, zaińau-
gurował tegoroczny sezon hokejowy.
Zwycięstwo odniosła w spotkaniu Craco-
via w stosunku 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).
Zawody odbywały się podczas desz-

czu, w niesprzyjających warunkach at-
mosferycznych. Cracovią przeważała
wyraźnie i zwyciężyła łatwo, choć gra
jej pozostawiała wiele do życzenia.

Pierwsza tercja meczu upłynęła przy
śrze dość wyrównanej. Dopiero pod ko-
niec drugiej tercji Polacy się rozegrali, a
w trzeciej fazie gry uzyskali już nad
Niemcami całkowitą przewagę.

W Cracovii dobrze wypadł jedynie
Wołkowski. Wręcz słabospisał się Mar-
chewczyk. Kanadyjczyk —Toni zawiódł
oczekiwania. Jego „kanadyjski” hokej
ustępował zdecydowanie — krakowskie-
mu. Słowem — ókazał się graczem prze-
ciętnym i przereklamowanym.
Niemcy zespołowo grali bardzo słabo.

ustępowali Cracovii o całą klasę.
Wyróżnili się wśród nich jedynie Podle-
ska i olimpijczyk Hillmann.
Bramki dla Cracovii zdobyli Kowalski  

(3), Wołkowski i Marchewczyk — po je-

dnej. Dla Bytomia jedyną bramkę strze-

lił Podleska.
W/ przerwach meczu popisywali się w

jeździe sztucznej najmłodsi członkówie

Śląskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego —

Kalus i Zajówna.

KRAKÓW ZWYCIĘZA W NIEDZIELĘ
SLĄSK 4:1

W/ niedzielę Cracovia wystąpiła pod
firmą reprezentacji Krakowa. Za prze-

ciwnika miała reprezentację Śląska. Mecz

zakończył się zwycięstwem Krakowian w

stosunku 4:1 (1:0, 3:0, 0:1).

Tym razem druż. krakowska grała dużo
lepiej, niż w sobotę, Górowała też o kla-

sę nad przeciwnikiem, w trzeciej tercji,

meczu popuszczając jedynie trochę „cu-
gli. Odbiło się tu zmęczenie meczem

z dnia poprzedniego. .

Zawódy rozegrane zostały, tak jak i w,
| sobotę, w bardzo trudnych warunkach at-

mosferycznych.
Bramki dla zwycięzców zdobyli: Ko-

walski — dwie, Gorlicki i Wołkowski—
po jednej. Dla Ślązaków Kuczera.

Najlepszym na boisku był Wołkowski.
Zainteresowanie za! odami w ciągu ©-

bu dni — słabe,

Boje ligowe
REMIS WISŁY Z GARBARNIĄ 1:1
WŚRÓD POWODZI JUBILEUSZÓW

Rozegrany w Krakowie mecz o mi-

strzostwo Ligi pomiędzy Wisłą a Gar-
barnią, zakończył się wynikiem nieróz-

strzyśniętym 1:1 (0:0).
Zawody stały na dość niskim pózio-

mie, spowodu  błótnistego terenu. Do

przerwy lepsża była Garbarnia, która je-

dnak nie umiała swej przewagi 'wyzy-
skać cyfrowo. ' /

W/ drugiej połowie Wisła lepiej już

przystosowała się do śliskiego terenu i

miała okresy dobrej gry. Pierwszą bram-

kę zdobył dlą Garbarni Riesner w 7 mi-

nucie. Wyrówpał w Ż0-ej Habowski. Dal-

sze usiłowania obu drużyn nie dały wy-

niku.
Zainteresowanie zawodami małe, Sę-

dziował p. Rettig z Łodzi.

Na tym móczu gracze Garbarni i Wi-

sły obchódziłi jubileusze: Pazurek I ob-

chodził uroczystość 300-go meczu, Joksz

i Wilezkiewicz 200-g0 meczu, Rieśner

100-go meczu, a z Wisły Artur, Łyko i

Jezierski 200-go meczu w barwach klu-

bowych.

ŚLĄSK LEPSZY OD WARSZAWIANKI

W Świętochłowicach rozegrany żostał

w niedzielę ostatni na $łąsku mecz o mi- |

strzostwo Ligi pomiędzy Warszawianką

a Śląskiem.

Zwyciężyła drużyna śląska w stosunku

2:0 (2:0).

Obie bramki dla zwycięśców zdobył

God. pierwszą z rzutu karnego w 20-ej  

ranucie, a drugą główką w 26-ej minue
cie.
Warszawianka zaprezentowała się „z

jaknajlepszej strony. Technicznie prze-
wyższała ona znacznie przeciwnika, nie
miała ona jednak (poza Kniołą) strzel-
ców w ataku i tem tylko należy wytłu-
naczyć niekorzystny dla niej wynik.
Warszawianka pozatem grała prawie ca-
ły czas w 10-tkę, gdyż sędzia usunął Zie-
miana z boiska, 3

Gra była niezwykle zacięta i ostra, Da
brutalnej gry jednak nie doszło, gdyż sę-
d.ia, p. Gruszka, umiał utrzymać. obie
drużyny w karbach.
Widzów, mimo niekorzystnych warun-

ków atmosferycznych, zebrało się około

2.000.

TABELA LIGOWA

Po niedzielńych meczach o mistrzo*
stwo Ligi nastąpiły przesunięcia w środ-
ku tabeli, Uderzająca jest czwarta loka=
ta Śląska. : 28

Obecnie stan tabeli przedstawia. się na-
stępująco: » RY

gier pkt. st.br.
1) Ruch 20 26:14 37:26
2) Pogoń 20 25:15 55:31
3) Warta 20 2416 50:33
4) Śląsk 20 22:18 34:40
5) Wisła 19: 21:17 48:37
6) LK. S. 20 .. 20:20 30:34
7) Garbarnia 20 19:21 3731
8) Warszawianka 19 © 18:20 28:34
9) Legja 20 18:22 | 32:46
10) Cracovia 20 17:23. 34:34

11) Polonia 20  .8;32, . 18:57

Towarzyskie mecze piłkarskie
PORAŻKA DĘBU

Najmłodszy klub Ligi, Dąb, rózęgrał w

niedzielę mecz towarzyski z mistrzem

klasy A okr. poznańskiego HOP, prze-
grywając 3:4 (2:0).

Drużyna ligowa zawiodła na całej linji.

Bardzo słabo zaprezentował się gracz

reprezentacy'ny, Dytko,

PODGÓRZE —NIE LEPSZE!
W meczu o mistrzostwo klasy A 6-

kręgu krakowskjęgó drużyna Podgórza
przegrała w Krakowie z Wawólem w
stosunku 0:2 (0:0).

POGOŃ GROMI CZARNYCH 7:1

Ligową drużyna Pogoni rozegrała w
niedzielę przed wyjazdem do Wiednia
mecz treningowy z Czarnymi, bijąc ich

7:1 (5:1). Bramki dla Pogoni zdobyli: Bó-
rowski (4), bracia Matjasowie i Niech-
ciół — po jednej. Punkt dla Czarnych
uzyskał Smągowicz.

Ł. K. S. —WIDZEW6:3

Mecz towarzyski Ł. K. S.-u z robotni-
czym klubem, Widzewem. przyniósł w
Łodzi zwycięstwo pierwszemu w stosun-
ku 6:3.
Do przerwy Widzew prówadził 3:0.

REPREZENTACJA MARYNARKI
WOJENNEJ W TORUNJU

W niedzielę bawiła w Toruniu repre-
zentacja piłkarska Marynarki Wojen-
nej z Gdyni. Rozegrała ona mebz z miej-  

scowym Gryłem, uzyskując wynik nie-
rozstrzygnięty 4:4 (2:3). Warunki tere.
nowe bardzó ciężkie; boisko pokryte by-

ło śniegiem, :
е

Polska oddaje głos nąHelsinki?
Prasa fińska donosi, że przedstawi-

ciel fińskiego związku lekkoatletyczne-
go, płk. Lewalahti, w czasie swej nieda-
wnej wizyty w Polsce, prowadził r.
traktacje z najwybitnie'szymi zėdsta-
wicielami życia sportowego Polski, za-
pewniając sobie na Międzynarodowym
Kóngresie Olimpijskim głos Polski za po-
wićrzeniem organizacji Olimpjady w r.
1940 — Finlandji. Jak wiadomo, walczą
o to dwa państwa: Japonja i Finlandja,
Rzym wycofał się na rzecz Japonji.
Praga fińska zapewnia, że poza Pol-

ską za Finlandią będą głosowały: Niem-
ćy, państwa skandynawskie, Angl'a, Ło-.
twa, Estonja, Francja, Holandja i-Belg'a.
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       "Elydawcs: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

к

Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

» W całym kraju naogół chmurno, mgli-
sto i miejscami, zwłaszcza w dzielnicach
północnych, drobne opady.

Na wschodzie lekki mróz, pozatem w
pobliżu, w ciągu dnia nieco powyżej zera.

Słabe wiatry z kierunków południo-
wych. |

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apte!
Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-

sockiego — Wielka 3; Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23, 2

Z MIASTA.
— Zakończenie prac rejestracyj-

nych. W' związku z zakończeniem
prac rejestracyjnych przy rejestracji
dorożek konnych i wozów ciężaro-
wych, stwierdzono, że około 20 proc.
dorożkarzy i właścicieli wozów cię-
żarowych dotychczas nie zgłosiło się
do rejestracji. W związku z tem
Urząd Przemysłowy zarządu miasta
Wilna postanowił zwrócić się do
władz administracyjnych z wnios-
kiem odbierania tym dorożkarzom i
woźnicom prawa jazdy i wogóle wy-
jazdu na miasto, ponieważ nie posia-
dają numerów rejestracyjnych. (h)

— Walka z żebractwem. Urząd
Wojewódzki wydał zarządzenie pod-
władnym organom w sprawie skoor-
dynowania współdziałania z akcją
walki z żebractwem i włóczęgo-

stwem w Wilnie i w powiatach wo-
jewództwa wileńskiego. Starostwa
mają, według tego zarządzenia, prze-
ciwdziałać zapomocą wszystkich roz-
porządzalnych środków niecelowym
wędrówikom osób, które stają się na
skutek tych wędrówek ciężarem dla

opieki społecznej, lub oddają się że-

bractwu. (h)
-— Dzień Kultury Rosyjskiej. Dn.

21 bm. w sali gimnazjum litewskie-
go Wileńskie Towarzystwo Rosyj-
skie urządziło tak zwany „Dzień

Kultury Rosyjskiej”, poświęcony 25
rocznicy zgonu Lwa Tołstoja. Po

wygłoszeniu referatów przez studen-
ta U.S.B. Dobrowolskiego, Bochan-

Sawinkowej i artysty Wileńskiego,
dr. Arcimowicz przemawiał w języ-

ku polskim na temat ,Tołstoj i Po-
lacy'. W końcu prof. Zdziechowski

 

Premjera.

opowiadał o spotkaniu z Tołstojem,
oraz odczytał list, który pisał Toł-
stoj do prof. Zdziechowskiego w r.
1895. — Na sali było około 400 osób.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie komisji teatralnej.

W związku z pracami organizacyjne-
mi, związanemi przy powołaniu do
życia komisji teatralnej miejskiej na
dzień 27 b. m. w zarządzie miasta
Wilna zwołane zostanie pierwsze
organizacyjne posiedzenie Komisji
Teatralnej, na której omówione zo-
staną sprawy statutu nowej komisji,
przyczem wybrany zostanie przewo-
dniczący i sekretarz tej komisji (h)
— Posiedzenie Komisji Radziec-

kiej Finansowo - Gospodarczej. W
pierwszej połowie grudnia r. b. od-
będzie się posiedzenie Radzieckiej
Komisji Finansowo-Gospodarczej, na
którem rozpatrzony zostanie projekt
nowego budżetu ma rok 1936/37.
Prowadzone prace, związane z ukła-
daniem preliminarza budżetowego
na rok 1936/37, są już na ukończe-
niu, (h)

| HANDEL I PRZEMYSŁ.
|  — Zniżka miejskich opłat prze-
„mysłowych. Zarząd miasta Wilna
postanowił obniżyć opłaty Urzędu
Przemysłowego w rozpiętości od
|10—40 proc. Są to opłaty, pobiera-
Ine za zgłoszenia różnych przedsię-
biorstw, koncesyj, przetargów i t. p.
Równocześnie, jak się dowiadujemy,
|z dniem 1 stycznia r.p. zarząd mia-
sta ma wydatnie obniżyć opłaty za
zaświadczenia koncesyjne na prowa-
|dzenie różnych zakładów 7 aids
czych, szynkarskich i + & (h) -

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Stow. Mężów Katolickich. W

ub, niedzielę odbyło się zebranie
Stow. Mężów Katolickich parafji
Bernardyńskiej. Odczytano progra-
mowy artykuł z czasopisma „Na wy-
žyny“, poczem p. W. Jankowski wy-
[głosił referat z cyklu „Technika a
modlitwa”, a ks. kanonik Kretowicz
pokrótce omówił „Stosunek nas ka-
tolików do Stolicy Piotrowej". Po
dyskusji nad sprawami bieżącemi i
przyjęciu nowych członków do Sto-

2 miesiące szlagierów.

Przebój Nr. 4.

Monumentalny film polski |

__ Rapsodja Bałtyku
MARJA BO GDR, ADAMEpopea bohaterów morza. Role główne kreu'a:

BRODZISZ M. CYBULSKI. JERZY MARR I inn,
Nad program: Przepiękny dodzte< muzyc:ny p. t „W el-omiejska synaf aja"| najnow ze

aktus ja. Sela

wadza w zdumie-
nie świat /

dobr'e «g Zane,

ANNAPOLIS
(„Bengali* na Morzu)

 

Pożar w skiepie waty przy ul. Rudnickiej
& W związkuzprzerwaniem prądu
sa

ego w całem mieście, skle-
py w ciągu godziny, t. j. między 3.20
a 4.20 popoł. kontynuowały handel
przy świecach. W jednem ze skle-
pów waty, niejakiego Lewina przy
ul. Rudnickiej 26 od zapalonej świe-
cy zapaliła się wata. W niespełna
5 minuł cały sklep stanął w płomie-

Poparzonego wezwane pogotowie ra-
tunkowe skierowało do szpitala. O
wybuchu se zaalarmowanostraż
ogniową. niespełna 10 minut cały
tabor straży pożarnej był na miejscu.
Akcja ratunkowa odbywała się w
trudnych warunkach, ze względu na
brak światła oraz z powodu wąskiej
ulicy. Po godzinnej akcji ratunkowej

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Frence

Ellegaari w Teatrze na Pohuiance. Dzisiaj
© godz. 8 m. 15 wiecz. odbędzie się w sali
"Teatru Miejskiego w serji mustrzowskich
koncertów — recital fortepianowy dunekiej
pianistki France kilegaard. W programie
między innemi Bacha rantazja chromatyca-
na i Fuga d-moll, Schumanna — ktiudy
symfoniczne, Paganini, Liszta, Campanelia,
oraz cafy szereg arcydzieł Chopina, LDe-
bussy'ego i Couperina. Ceny miejsc spe-

miach. Wśród kupując i perso- pożar zdołano zlokalizować. Pastwą Sielne. Zniżki i kupony — nieważne.
nelu powstała panika. Niejaki Kur- płomieni padły większe zapasy waty By OEM
tow Józef (Dominikańska 3) uległ oraz całe urządzenie sklepu. (h) ,* — Law Muzyczny „Latnia”. Ostatniedotkliwemu poparzeniu twarzy irąk.! | występy Liny Uisieat Dziś komedja i0a-

lzyczna „Mądra mama”. zet:

Aresztowanie oszusta i fałszerza | PA, Ga
Władze bezpieczeństwa publicz-

nego aresztowały 34-letniego Włady-
sława Jaślinkę, mieszkańca powiatu
baranowickiego, pod zarzutem do-
konania oszustwa na szkodę właści-
ciela majątku Zygmuntowo, gminy
ostrowskiej, Pawła Tomaszewskiego.

Jaślinko zawarł z Tomaszewskim
tranzakcję na kupno 15 ha. ziemi, na
poczet czego wpłacił 200 zł. przy-
czem wystawił weksle i czek na

pewną instytucję bankową. Toma-
szewski, otrzymawczy weksle iczek,
wydał Jaślince akt kupna ziemi W
międzyczasie Jaślinko zdołał spie-
niężyć nabytą ziemię niejakiemu а-
nywiczowi Kazimierzowi, mieszkań-
cowi wsi Zadoroże, oddalonej o
7 kin, od majątku. Jak się potem
okazało, Jaślinko wręczył Тоша-
szewskiemu fałszywy czek jak i
weksle. (h)

warzyszenia, odmówiono modlitwę i
zebranie zamknięto.

ODCZYTY.
— Na najbliższej Środzie Lite-

rackiej profesor Marjan Zdziechow-
ski będzie mówił o „życiu i twór-
czości L. N. Tołstoja”, z okazji 25-
lecia śmierci wielkiego pisarza, —
Wistęp dla wszystkich.

! RÓŻNE.
— Sprostowanie. W ogłoszeniu
eż > 24.X1. r.b. zostało
mylnie Irukowane, że licytacja w

| Zakładzie Zastawniczym Re
„nej Kasy Oszczędności m. Wilna, ul.
|Trocka 14 — odbędzie się w dn. 14,
16, 17 i 18 września rb., powinno
zaś być: 14, 16, 17 i 18 grudnia rb.

KRONIKA POLICYJNA.
‚ — Kradzieże. W nocy z23na24bm.

Anieli Michniewiczowej (ul. Obozowa 32),
zapomocą przepiłowania skobla od drzwi
składzika, skradziono wieprza, wart. 70 zł.

W dniu 24 bm. o godz. 18 min. 45 na
ul. Parkowej zatrzymano zawodową zlo-
dziejkę Józefę Frankiewiczową (ul. Dyne-
burska 9), która posiadała przy sobie na-

CASINO

 

  

wg. pow. LWA TOŁSTOJA Rol. gł

4, 6, 8 1 1015,

 

rzędzia złodziejskie — łomik żelazny 1 2

iwytrychy.
W dniu 23 bm. o godz, 19-ej w miesa-

kaniu Antoniego Borejki (Trakt Batorego
34) zatrzymano Romualda Leśniewskiego
(Syberyjska 25), poszukiwanego przez Wy-
dział Sledczyw Wilnie za dokonanie kilku
kradzieży. Leśniewski został przekazany
władzom sądowym.

W dniu 24 bm. w czasie służby patro-
lowej na ul. Wiłkomiecskiej policja zatrzy-
mała jadącego dorożką Jana Rymkiewicza,
który miał przy sobie ramę od roweru. Za-
trzymano również stojącego w pobliżu Jana
Rondomańskiego, bez stałego miejsca za-
mieszkania. Zakwestjonowana rama pocho-
dai z kradzieży, dokonanej w dniu 22 bm.
na ul. Niemieckiej, pozostałe zaś części
znajdują się w mieszkaniu Chaima Rejma-
na (Wiłkomierska 61). Rejman na żądanie
wydał 2 koła od roweru. W mieszkaniu
jego policja zatrzymała Piotra Kudrasowa,
bez stałego miejsca zamieszkania, jako po-;
dejrzanego o współudział w kradzieży ro-|
weru. W czasie badania Kudrasow przyznał|

— Występy M. Wawrzkowicza w „La-
tni*. Wkrótce rozpoczyna występy na sce-
nie „Lutni“ świetny tenor operetkowy, któ-
ry karjerę swoją rozpoczynał w Wilnie —
Marnjan Wawrzkowicz.
— Teatr „Kewja“. Dziś powtórzenie

premjery p. t. „Węgierska krew”. — Po-
czątek przedstawień o godz. 6,30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
Wtorek, dnia 26 listopada.

8.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Płyty.
Dziennik poranny. Płyty. Uieida rolnicza.
Audycja dia szkół, 8.10—11.57: Przerwa.
11,54: Czas i hejnał. 12.03: Dziennik połu-
dniowy. 12.15: Audycja dla szkół. 12.30:
Wyjątki z op. „Pajace” Leoncavaiła. 13.25:
Chwika gospodarstwa domowego. 13.30:
Z rynku pracy. 13.35: Płyty, 14.30—151%
Przerwa. 15.15: Codzienny odcinek powie-
ściowy. 15.25: Życie kulturalne miasta i
prowincji. 15.30: Koncert. 16.00: Skrzynka
P.K.O. 16.15: Płyty. 1645: Cala Polska
śpiewa 17,00: Wielkie i drobne wynalazki.
17.15: Muzyka operetkowa. 17.50: Skrzynka
językowa. 18.00: Pieśni do słów A. Mic-
kiewicza. 18.40: Płyty. 19.00: Audycja ży-
czeń dla dzieci, 19.25: Koncert reklamowy.
19.35: Wiad. sportowe. 19.50: Pogadanka
aktualna. 20.00: Koncert symfoniczny. W
przerwie: 20.50: Dziennik wieczorny. Obraz-
ki z Polski współczesnej. 22.30: Odczyt dla
lekarzy. 22.45: Nad kartami sprawozdania
Izby Przemysłowo-Handlowej. 23.00: Kom.
met. 23.05—23,30: Płyty.
WOSKREC BOYRA ST RD S

WSZYSTKIE RZEKI I JEZIORA
STANĘŁY_W DZIŚNIEŃSKIEM.
Z Dzisny donoszą, iż wobec pa-

się do kradzieży i oświadczył, że wspólnie nujących w całym powiecie mrozów,
z Rondomańskim zamierzali
Rejmanowi.
—Skradziono konia z wozem. Na ryn-

ku Lukiskim niejakiemu J. Krupskiemu,
mieszkańcowi kolonji Rudziszki, śm. rze-

sprzedać rower wszystkie jeziora i rzeki, za wyjąt-
kiem Dźwiny, pokryły się taflą lo-
dową. Na rzekach i jeziorach jest
dość gruby lód, gdyż młodzież urzą-

szańskiej, skradziono konia z wozem. (b) dza ślizgawki. (h)

KOLOSALNE POWODZENIE!
Arcydaielo,

ANNA Ё
КАКЕМ!МА̂

€.lę
kul ursinėktóre: poraszyło )
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Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-
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* i jest wesołe. gdyż W roli gł. bchater „Bengali* Ryszard Cromwell, Tom Brown i Rosalind
Keith. Niewidziane dotychczas imponujące sceny manewrów foty ameryk,

Bal marynarki. Film, który łazddy zapamieętal
mma jest jedynym i niezawo-

Nadprogram: Atrakcje.

L

NAJSTARSZY CHRZEšCIJANSKI ZAKLAD TAPICERSKI,

nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle,

WACŁĄOA MOLODECRIEGO!
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

do
meble klubowe i t. p.

poleca: fotele składanetapczany,

Wykonanie pierwszorzędne.

 

 

LICYTACJĄ

Sala dobrze ogrzana.

 

i pokoje
 

spania, otomany &  wyśodami;
być z

Ceny niskie.
pa. m. 1, od 11-ej.
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Posiadamy stale do sprzedania |
setki domów, placów, oraz ma-

jątków w Wilnie i okolicach

„PRACUM|
Wilno, Jagiellońska 6 m. 23

tel. 22-24
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zz] DZIENNIK
DO WYNAJĘCIA PO-
KóJ UMEBLOWANY

może
utrzymaniem.

$w.Michalski zauł, 14

I KYDGJĘC

dnym środkiem dochodu.

OGŁASZAJCIE SIĘ W PÓWIE  CHRZEŚCJAŃSKIENIM
Jakiem jest azer

pomoc materjaln

skiejNr.3,m.2.

Najstarsze I najpoczytniejsze pismo
na Wileńszczyźnie.

cierpi głód!
Swiadek prawdziwej
nędzy  Stankiewiczo-
wej prosi o łaskawą

chociażby w postaci
korzystania z jej ma-|
śli, przy ul. Popow-|

WILEŃSKI |:-:=-
może, byle zaraz na

| wykupienie z apteki
jlekarstwa, za które

trojgiem małych dzie- jeje się ! | mac:
| “ SA,przy ry zdrowe. Jecorolwa,

jako jedre źródło 2 nia kości,sprzylę rzywicy:trzymania _ posiada zapobiego „jaie dojqc
jmagle, lecz te tygo- wzmacnia 097; owia. ,
|dniowodajątylko30 pop" w !
$r. dochodu, więc for-

ROL.
ZAMIAST TRANU

a,

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

tunku w składzie tarb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

  

 

 

 

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

telef, 17-77.

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

przychodni urzędników państwowych.
 

PRALNIA KRYZYSOWA
przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro-
dzaju, firanki suszy się na ramkach. Pranie
odbywa się bez chlorku. Zniszczone koł-
nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne.
Wilno, Literacki zaułek 5, vis 6 vis poczty.

łąkowy, jasny К) 260
SER  |lilenski 0 od 150
GRZYBY suche (borowiki) ky. si 3 zł.
GRZYBY parynowane (boroW.) kg. 320

„lub za kucharkę doOGRODNIK
oficerskiego.pszukuje pracy w za- kasyna

kresie ogrodnictwa za Zgodzę się na przy-
mieszkanie lub male chodzącą.  Wiek śre-
dozorstwo. Łask, о- dni, samotna,  piś-
terty do Adm. „Dz. mienna. Poważne re-
WiL“ pod „Ogrodnik“ ferencje. Ul. Słowiuń-

+ jska 2-a, m. 12, godz.
ORGANISTA,  '2—34/ :

semotny, | poszuku A. - R_Y DZ E' solone kilo 2 21.
pracy wswoim zakre- ZA MIESZKANIE
sie wmiejscu lub na poszukuję pracy do-
wyjazd. Świadectwa zorcy lub jakiej innej.
b. poważne. Łaskawe Znam stę na stolar=

zg: do Admin.|stwie i  ślusarstwie.
„Uz. WiL" pod.„Or-|Śniegowa 3, m.2.
ganista. 474—0 54—2

poleca ZWledrynisk!
Wileńska 36 tel. 1224 
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w Zakładzie Zastawniczym Komunalnej Kasy Oszczędności ADMINISTRACJA—Mostewa 1, czynna codziennie у i t
m. Wilna, ul. Trocka Nr. 14 (mury po-Franciszkańskiej, tel. 7-27, ||mieszkante 3-pokojo- od godz. 9 do 20-ej, tel, 12-44. o ы &“‚:"—‚' _Р…"и’- OWE оиodbędzie się w dniach 14, 16, 17 i 18 grudnia 1935 r. o godz.5-ej |we (w pobliżu Sądu) „Da. WiL* dla „Cho-
p.p. (17-ej) sprzedaż z licytacji przeterminowanych zastawów, |ciepłe, słoneczne zi rej dziewczynki”  AAREDEWIERGGCKA aRITA>Iike Meg arp A z licytacji) upłynęły do |wygodami, ul. Tarta-| aS0R9709855742 ————————e opa r. Powtórna licytacja zastawów nie sprzeda- |ki 19 róg Ciasnej, O U SZUK!
nych na tej licytacji odbędzie się w tymże terminie licytacyjnym. Iki tamże m. PRACA. į ke dw l Pa: b AMADYREKCJA. Nr. 4, tel 3-52. 466! 3 o malej rodziny z || M1 Ó,D letrulcyg leśny KIIO-240||mzzzwazwananam|o<ozzzzwnnana

— ее dobrem gotowaniem, DOKTORSTUDENT
udziela bardzo tani, ZYGMUNT

к оё в ma do KUDREWICZ
zakresie gimn. spe-| choroby weneryczne,
cjalność iacina. Ad-|syfilis, skórae | mo*
res; R. Lipski, ul|czopłciowe. Uł. Zam
Bakszta 15 pokój 49 kowa 15, tel. 19-68

teleł. 1601. 469! od 8—1 I 3—%

YPWYTYYYPYYYYYTPTYPYTYYYYTTYTYVTTYYYTYPYPCY

PCENA PRACĘ NARO-
DOWĄ JEST OBOWI

' - A NIE ŁASKĄ
= Ananasmam 
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Drukaraja A. Zwierzyńskiego. Wilno, Mostowa Nr i, nnÓW
с Migowiedzialny rodakiar: STANISŁAW JAKITOWICŁ

 
 


