
"
A

 

Ogłatapocztowaułanczenarycualtom.

  
Cena numeru 20 -gr.

 

 

 

 

 

 

 

Ugr,nokrolefi27 0.

esminiaia grep тmOgloszenia:wierszm/m.przedtekst. | w je (5 lam.) 40gr. za tekst (10lam.)

ogłoszenia cyfrowe|zzastrzeżeniem

drukumogąbyć dowolsie

Зм. № gr. Zagranicą7zł.

     miejsca©23% drożej.

 

Rok XIX Wilno, Wtorek 31 Grudnia 1935 roku Nr. 359

Ocd 1 stycznia 1936 r. można nabyć

„Dziennik Wileński"I „Głos Wileński
w każdym urzędzie pocztowym Dyrekcji Wileńskiej

Żądajcie „Dziennika

Proces U

 

WARSZAWA (Pat). Poniedziałkowe po-

siedzenie Sądu Okręgowego w sprawie 0

zabójstwo śp. min. Pierackiego rozpoczęło

się o godz. 10 min. 45.

Głos zabrał prokurator Żeleński.

Wysoki Sądzie — mówi prokurator —

z podziału tematów i podziału ról, mnie w

tym procesie przypadło mówić o zabójstwie

Ministra Polski i o tego zabójstwa spraw-

cach.

MÓWCA WYKLUCZA TEMATY

POLITYCZNE.

Chcę zgóry zastrzec, że będę mówił z

wyłączeniem tematów i motywów politycz-

mych. Będę kierował się tą zasadą, że mó-

wię od całego Państwa Polskiego, a więc

od państwa, którego współmieszkańcami są

zarówno Polacy, jak Ukraińcy.

Ta sprawa jest tego rodzaju, że los

oskarżonych, że treść waszego, panowie sę-

dziowie, wyroku jest zupełnie oddzielona :

od tematów politycznych. Że śmiało może- | jego cząstkę, byłby tskl Sbm i аиаа

cie nie rozpatrywać tych wszystkich sto-

sunków, które tu do rozpatrzenia przed-

stawić chciała obrona, a mimo to wyrok

  

Mowa;prokuratora Żeleńskiego
Bandera. Na pytanie, dlaczego tak czynić

trzeba, odpowiada broszura: Nie dopuśćmy,

by na ziemiach ukraińskich, zuajdujących

się pod okupacją (mowa o Małopolsce

Wschodniej i Wołyniu) zapanował spokój.

PODSTAWY OSKARŻENIA.

Przechodzę do uastępnego tematu w

swojem przemówieniu. Na jakichże dowo-

dach opiera się oskarżenie? Na świadkach,

na dowodach t. zw. rzeczowych, które to

były rozpostarte tak długo i w tak wy-

mownej ilości, na aktach Senyka, których

ekstrakt tyiko zajmuje 5 bitych tomów i

wreszcie na samych oskarżonych.

Zacznę od akt Senyka. Jeśli mam być

szczery, to te akta dla oskarżenia nie

mają giębszej wartości. Los oskarżonych

bez tych akt bylby jednaki, śledztwo było-

(by zamknięte z temi samemi wnioskami i

„akt oskarżenia, z wyjątkiem kilku, czy kil-

| byłyby wyroki Te akta dla tych ludzi
znaczą tylko jedno, mianowicie, że odsła-

we” będzie słuszny i o ie R malują środowisko. Pozatem, co nie dasię

weźmie pod uwaśę wa > ag, . | ZaPrzeczyć, akta te są bezcenne, jako do-

traktowane przy oskarżeniu 2 su. Е kumenty, świadczące, czem jest ta organi-

STEK K, nie mówięc już o att. 1570 zacja, że tak powiem, w mundurze i roze-

poplecznictwie.

A więc tu polityki wprowadzać nie

trzeba, bo ona dla Sądu jest zbędna i nie-

potrzebna.

NIE MIEJSCE W SĄDZIE |||

NA DYSKUSJE POLITYCZNE.

Obrona chce tu otwierać dyskusje. Nad

czem? Nad stosunkami polsko-ukraińskie-

mi? Gdzie? W sądzie polskim? I w jakim

celu? Czy sąd polski jest powołany, czy

ma prawo rozstrzygać ię kwestję? Realnie

co z tego mogłoby wyniknąć? Jak tu, na

poczekaniu, w dość dowołnem gronie, bo

nie wiem, skąd ta legitymacja obrońców,

bo mają omi ta legitymacje tylko od 10

oskeržonych, miałoby się rozstrzygać za-

gadnienie polsko-ukraińskie? Cui bono?

Przypominając sobie różne wystąpie-

nia obrony, nie mogłem się uwolnić od

przypuszczeń, że tu przecież chodzi 0 coś,

co z sądem i z tą sprawą niema nic wspól-

nego, że ta sprawa a nawet ta sala są to

tylko rekwizyty i preteksty do rozpętania

czegoś innego. Dlatego, zanim roważę te

metody, zapytuję, czy sąd od tego jest, by

dopuszczał do zadrażnienia stosunków?

Mówiąc szczerze, jeśli się ma do czynienia

z tą organizacją, to właściwie wszelkie roz-

sprawy powinny być prowadzone przy

drzwiach zamkniętych, co jest jedynie lo-

giczne i konsekwentne, gdyż organizacja ta

powiedziała sobie, że będzie siała teror.

SĄD NARZĘDZIEM PROPAGANDY.

Ta organizacja mełodycznie, celowo i

programowo zapowiada i szkoli swych lu-

dzi, że w sądzie można swą działalność

dalej prowadzić, że jej członek, przenie-

siony w te nowe warunki, nietylko mie ma

się ugiąć i nie ma się ani na chwilę za-

trzymać, lecz, że jeszcze wyzyska te wa-

runki, że sala sądowa jest świetną sposob-

nošcię do robienia propagandy, fdyż stąd

idzie głos na cały świat. Tu prokurator

powołuje się na broszurę O.U.N. p.t. „Kon-

spiracja”, cytując z niej ustępy. M. in.

ustęp, głoszący: Sa dwie metody, alboucie-

kać i nie przyznać się, albo dać się za-

trzymać i wiedy wyjaśnić wszystko najgłoś-

niej i najbardziej firmowo. Pierwsza z tych

metod jest metodą Maciejki, druga up.

Łemyka, de której to metedy szkolił go

chody, finanse i rachunki, inspiracje i sprę-

žyny, pomocnicy i sprzymierzeńcy, a prze-

dewszystkiem jaką jest jej morale,

wszelkie dozwolone i niedozwolone sposo-

by, by te akta zdyskredytować,

у CHARAKTERYSTYKA SWIADKOW.

( Po przerwie obiadowej, przemawiał w

|dalszym ciągu prok. Żeleński. :

W sprawie tej — mówi prokurator —

akt oskarżenia jest bardzo szczegółowy i

wyczerpujący. Rolę moją w tej chwili poj-

ostał się.

Zacznijmy od świadków.

wie był ten szczególny smutny takt, że naj-

poważniejsze dzne przeciwko oskarżonym

prokurator, mogiem powołać, jako świad-

ków oskarżenia ludzi z O.U.N., np. Spol-

skiego, fMakaruszkę, Hornickiego, Majew-

skiego, Żurakowskiego, Sztojkę i innych.

Zanim przystąpię do szczegółowej oce*

ny zeznań tych ludzi, niech mi wolno bę-

dzie przytoczyć jedynie dwa punkty z tego

dekalogu, z tych 10 -ciorga przykazań

ukrsióskich. Punkt 7-my mówi: Nie zawa-

hasz się popełnić największego przestęp-

stwa, jeżeli tego będzie wymagało dobro

sprawy, a punkt S-my: Nienawiścią i pod-

stępem będziesz przyjmował wrogów twe-

$0 narodu.

Podstęp i nienawiść. Czemże w tych

warunkach jest fałszywie zeznawać? Cóż

to jest, gdy się nie uznaje polskich praw,

cóż to jest rzucać na kogoś oszczerstwa,

idą znacznie dalej. Na ich podstawie mor-

duje się podstępnie. Zgóry, niestety, trze-

ba założyć, jako doinaiemanie, że ci świad

kowie kłamią.

Jako przykład niech posłuży świadek

Spolski. Zeznawał on i na policji i u dwuch

sędziów śledczych zeznania swe potwier-

|dzał, były one jednolite. Potem Spolski

zjawił się tu i mówi: „Wymuszono, nie-

prawdziwe, odwołuję”.

Oświadczył on tu, że gobito. Abił

nacsolnik więzienie. Ale pamiętacie, pane- 

jwie sędziowe, tę scenę, śdy go zapytulem,

(gdzie go uderzono. Stracił pamięć. Czło-

| wiek, który twierdził,-że został uderzony

i pobity, mie pamięta, gdzie go uderzono i

dopiero po długim namyśle powiedział, że

w twarz i w piersi.

į Z kim rozmawiamy? Pamiętajmy: „Nie

zawahaj się popełnić największej potwarzy,

jeśli tego wymaga dobro sprawy”. Ten Ja-

rosław  Spolski wyjawił, badającym go

iunkcjonarjuszom policji, prowidynyka, wr-|

jawił — reierenta organizacyjūejokrajowej |

egzekutywy i pseudonim Pidhajnego, jako

nych dowodach rzeczowych, bądź przez

zgodność wzajemną przy uwzględnieniu

ścisłej analizy dat i bardzo ścisłej analizy

stylizacji, jaką oni w poszczególnych а-

zach zeznaniom dawali. To są podstawy

—

| oskarżenia, jakie oni dali, i w tymwłaśnie

stopniu można się na nich powoływać iw

tym też stopniu są oni swoimi wiasnymi i

swej własnej organizacji grabarzami i wro-

gami.

ZABÓJCA — GRZEGORZ MACIEJKO.

Panowie sędziowie. Chcę przedewszyst-
 

Wileńskiego" i „Głosu Wileńskiego" w urzędach pocztowych

kraińców

 

Grzegorz Maciejko znalazł się w bo-

jówce O.U.N., która to bojówka, prowadzo-

na przez Korołyszyna, podlega Kaczmar-

skiemu, przez Kaczmarskiego Pidhajnemu,

przez Pidhajnego Banderze, przez Banderę

Senykowi, a przez Senyka Konowalcowi.

Dalej prokurator obszernie omawia do-

wód tożsamości Maciejki — Iotograije.

Następnie prokurator omawia wysunię-

ty podczas przewodu argument, iżMaciej-

ko był suchotnikiem. Czy chce się przez

to dowieść, że nie mógł on wykonać czynu,

o którym wiemy, że był równoznaczny z

referenta bojowego. Nakoniec wyparł się wiem, abyście się przenieśli w ten dzień,

organizacji iO.U.N,potępił ją i jej meto: | abyšcie nanowo świeżo bezpośrednio od-

dy. Oczywiście dziś wszystkiemu zaprzecza.|czyji i wiedzieli. Jest 15 czerwca 1934 r.

Przyszedł moment, czy skruchy wobec godz. 3 2 minutami, kiedy minister spraw

organizacji, czy żalu, czy, co najbardziej wewnętrznych Bronisław Pieracki przerywa|

samobójstwem w pojęciu Bandery, więc

dlatego nie mógłby uciekać, Cóż znaczy

dla człowieka móc w takich okoliczno-

ściach, kiedy śmierć ściga, kiedy się jest

w stanie jakiegoś szału, jakiegoś zapamię-

kunastu kart, które stanowią tyiko drobną

niają genezę zabójstwa, tło organizacyjne i

| brana z munduru, jakie są jej chody i po-;

muję w ten sposób, że chodzi o sprawdze- ,

nie i stwierdzenie, czy ten akt oskarżenia”

W tej spra- |

przypadło mówić wspėikolegom i że, jako)

lub potwarz? To jest nic. Te przykazania| |

prawdopodobne, strachu przed organizacją

t dłatego jałlrnojszybcitj „chciał z tej po-

zycji wycofać się.

Następnie prokurator charakteryzuje

innych świadków, wykazując sprzeczności i

nieprawdziwość ich zeznań,

Otóż to są ci świadkowie. Gdyby nie

było nawet dekalogu, sędziowie i tak nie

mieliby wątpliwości, że zeznania ich są

nieprawdziwe, Krótko mówiąc, kłamali

tak, że możnaby dziś dać początek przy-

słowiu: „kłamie, jak świadek z O.UN."|

|Czy zeznania dzisiejsze mogą być uważane|

za cenniejsze od ówczesnych? Czy mogą|

w sędziach wzbudzić przekonanie, że wów-

| czas, gdy świadkowie ci odsłaniali tajniki|

u junactwa i O.U.N., mówili nieprawdę?|
 

я ż i ść, dj й ‚
Nie można się dziwić, że podjęto * Ta kwestja jest rozstrzygnięta WASZYM |przy ul. Okólnik i

,zmysłem prawdy, panowie sędziowie, i wa-;

szem spojrzeniem, }

Korkluduję, że przez "odwołanie tych |

|reznań podstawa aktu oskarżenia nicsię

nie zmieniła i w dalszym ciągu mam pod-

stawy moralne i iaktyczne, aby powoływać

się na zezuania tych świadków. |

Teraz przejdę do oskarżonych. Nie po-

wiem, aby zeznania oskarżonych były w tej

sprawie główną podstawą. Zaprzeczyć się

jednak nie da, że wniosły one bardzo wiele. {

OSKARŻENI NIE MÓWILI PRAWDY. |

Wszyscy oskarżeni od pierwszego do

osiatuiego kiamali Żadnemu z nich nie

wierzę w 100 procentach. Może najbliżej

do iej setki podchodzi Myhal przez swą

odruchowość, ale i ten Myhal, jeżeli cho-

| dzi o Zarycką czy Święcicką, kłamie, po-

pełnia nieścisłości, wyciąga, ratuje. Wszys-

cy kiamali, a mimo to cóż za paradoks, cóż

za klątwa dla organizacji i dla nich sa-

wych. Razem wzięci bowiem zbudowali

niesłychany lilar dla tego aktu oskarżenia

mocny i niewzruszony. Dali konstrukcję tak

powiązaną, wzajemnie złączoną i zniłowa-

ną, że, pomimo tych kłamstw, możliwe jest

jednak cokolwiek na tych zeznaniach opie-
rać, lecz tylko wówczas, gdy ich zeznania
znajdują potwierdzenie bądz w objektyw-

ZASTOSOWANIE:

GRYPA.PRZEZIEBIENIE
BÓLE GŁOWY, ZĘBÓW:
ŁĄDAJĄC ORYGINALNYCHPAGSZKÓWzn.»naa 1 KOGUTKIEM"

PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ 
 

narady z wojewodami, aby spożyć posiłek| tania, kiedy się wydobywa «z siebie

w gronie przyjaciół, Jedzie na ulicę podów-| wszystko,

czas Foksal Nr. 3. Ale cóż to, tam ktoś” Zaczyna się ucieczka. Jesteśmy w Lu-

chodzi, tam jakiś młody człowiek się czai blinie, w „chacie“, potem we Lwowie.

i paczkę jakąś kryje pod ramieniem. A mi- | gdzie Maciejko przyznaje się Malucy,My-

nister jest sam. Ten młody człowiek wcho- | halowi i Kaczmarskiemu do swej zbrodni,

dzi za ministrem, mocuje się z paczką, po- a Zarycka sama przyznaje, że przeprowa-

czem odruchowo podkłada ją znowu pod dziła mordercę do Czechosłowacji. Jeżeli

ramię i strzela raz, dwa i trzy. Słyszeliście wreszcie weźmiemy pod uwagę, że Maciej-

te strzały, panowie sędziowie. To Broni- ko do domu nie wrócił, niewiadomo-а-

sława Pierackiego ostatni werbel. I potem czego, to pytanie, czy Maciejko jest za-

ciało zbrukane krwią i potem serce zamie-  bójcą ministra Pierackiego, staje się pyta-

ra. A młody człowiek odchodzi, hamuje niem czysto retorycznem. To dla nikogo

ruchy, napina wszystkie mięśnie, aby iść |nie może nastręczać wątpliwości. To jest

wolno i spokojnie i pogwizduje. A gdy się| fakt niezbity. To jest fakt historyczny.

wszczęły krzyki, kiedy się wszczął rumor, Na tem prokurator Żeleński zakończył

ucieka. Wiecie, jak uciekał, jak się skrył swe przemówienie dzisiejsze, poczem o

z tą chwilą zapada godz. 17.15 przewodniczący przerwał ro2-

ciemność. prawę do wtorku do godziny 10-ej rano.

TAURACJE

“ — „2А(|$2Е“'|
MICKIEWICZA 25
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lat ubiegłych urządzają tanie, miłe i tradycyjne

POWITANIE NOWEGO ROKU
Zamówienianastoliki przyjmowanesą w bufecie.

aa —

NIEMIECKA 1 „NOWA G0 SPODA' NIEMIECKA 1
miniejszem składa NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE Szanow-

mej Kiujenteli i jednocześnie zaprasza ma SPOTKANIE NOWEGO ROKU, które

urządza 31-go b. m. przy dźwiękach zespołu koncertowego.

Zgon wielkiego przyjaciela Polski
BUDAPESZT. (Pat. Dziś w nocy ś. p. prof. Tomosanyi'ego należy

zmarł tu prof. Janos Tomscanyi, e- książka p. t. „Polska”. Zmarły prze-

merytowany kurator szkolny, literat łożył na język węgierski wiele naj-

i działacz społeczny. Zmarły położył cenniejszych dzieł polskiej literatu-

Ё Н

wielkie zasługi na polu popularyzacji ry, wśród nich „Chłopów Reymon-

kultury polskiej na Węgrzech. ta. Za ten przekład uzyskał na odę

Wśród mnóstwa artykułów, studjów polskiego penklubu. Ś. p. prof. Tom-

i szkiców, poświęconych Polsce, do scany odznaczony był klomandorją

najwybitniejszych dzieł oryginalnych orderu Odrodzenia Polski.

Ód Administracji.
Wszystkim naszym Szan. PRENUMERATOROM

SCOWYM I ZAMIEJSCOWYM, którzy zalegają z

opłatą prenumeraty „DZIENNIKA WILEŃSKIEGO" bę-

dziemy zmuszeni BEZWZGLĘDNIE wstrzymać przesy-

łanie pisma z dniem 1 stycznia 1936 r.

Prenumerata mies. wynosi zł. 3 gr. 50.
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‚ 1928 r.: „przecież cała historja ży-

- OSZCZĘDZA TEN, KTO KUPUJE 

<A

Sieroty.z B.B.
Popularny feljetonista „Il. Kurj.

Codz.“, p. 7 Nowakowski zamieścił'
w numerze niedzielnym artykuł na
temat rozwiązania B. B., zajmując
się „szarym człowiekiem Bloku, o-
wym murzynem z załogi B. B., który
przez siedem lat pilnie płacił skład-
ki, który robił swoje, a teraz może |
odejść”':

„Zwažmy: B. B. bylo jakby wiel-
ką ustawą scaleniową, która przez
siedem lat jako tako spajala cały
kraj, cementowała go w pewnym sen
sie, Była to jak gdyby powszechna
ubezpieczalnia społeczna, w której
ludzie z całem zaufaniem lokowali
swój kapitał, swoją wiarę, nadzieję,
niekiedy nawet i miłość. Czyli grunt
pod nogami. Wiedzieli, że mogą
względnie spokojnie patrzeć w przy-
szłość, że nie spotką ich nic złego,
dopiiki płacą wkładki członkowskie,
Cokolwiek mówiliby nieliczni wro-
gowie, BB. wyrobiło się na potęgę,
rozrosło się, przygniotło wszystkie
inne tkanki społeczne, weszło nieja-

ko na karty katechizmu państwowe-
go. Było wszędzie i ponad wszyst-
kiem. Stanowiło bądź co bądź jako-
weś constans, Może nawet constans
jedyne. Myśleliśmy choćby poniewo-
li kategorjami B. B. i niemi oddy-
chali. Naturalnie, o ile dało się od-
dychać wogóle. Było zaklęciem, ak-,
tem wiary. Jeżeli mie akitem wiary
strzelistym, to bodaj strzeleckim... |

Więcprzez siedem, jak się poka-
zuje, wcale jeszcze tłustych lat,|

trwał stan stabilizacji, życie było

uproszczone, jednokierunkowe. Ża-|

miast o P. K. O., można było z więk-'

 

| Demarche w sprawie
KŁAJPEDY.

likwidację? Bo to, tak nie idzie. Kto| LONDYN (Pat). Z miarodajnych|
wie, czy nie byłoby wskazanejakieś |żródeł brytyjskich korespondent
postępowanie uogdowe. Ostatecznie, PAT'a dowiaduje się, że nastąpiła!
cóż może obchodzić szarego a w50 łączna demarchć brytyjsko-francus-|
proc. poniewolnego szeregowca, że|ka w sprawie Kłajpedy w Berlinie |
wódz z tych czy innych przyczyn|w celu doprowadzenia do odpręże-
zwija interes?... nia sytuacji.

No, ale zamknięto interes. Usły- LITWINIZACJA NAZWISK
szeliśmy jakoby ponury zgrzyt że-| W KŁAJPEDZIE ODWOŁANA.
laznych żaluzyj, które zasuwa się KRÓLEWIEC. (Pat). Jak dono-
wieczorem, gasząc równocześnie lam |szą z Kłajpedy, tamtejsze dzienniki
py. Fajerant! Niema B. B!" zamieszczają wiadomość, że sąd wo-

, Ironiczne te uwagi zjadliwego pu- jenny na Litwie skazał w dn. 26 gru-
blicysty, zamieszczone w ullirasana- dnia r. b. 10 osób na dłuższe kary
cyjnem piśmie są znamiennem sig- ciężkiego więzienia za podpalania i
num temporis, próby zamachów.

Wiec w sprawie represyj antypolskich
na Litwie

„Od szeregu lat władze litewskie Litwie — „Zw. Polaków Ziemi Ko- |
w bezprzykładny sposób prześladują wieūskiej“ postanowił zwołać wielki;
i wynaradawiają ludność polską w wiec protestacyjny:w Wilnie,
Litwie. | | W związku z tem „Zw. Polaków
W ciągu ostatnich miesięcy re- Ziemi Kowieńskiej" urządza w dn

presje antypolskie w Litwie ponow- 31 grudnia 1935 r. (wtorek) o godz.
nie się wzmogły. '17-ej zebranie organizacyjne wiecu,

Aby dać wyraz powszechnemu które odbędzie się w sali recepcyj-
oburzeniu społeczeństwa polskiegonej Federacji P.Ż.0.0., przy ul:
zwłaszcza zaś ludności wileńskiej, Orzeszkowej Nr. 11-b.
przeciwko represjom antypolskim w

Napad rabunkowy czy bójka?
Juljan Bielawski z Polanki, śm. być uzbrojony w rewolwer, kiórym

szuumskiej i Bronisław Taraszkiewicz groził poszkodowanym.
ze Świerkowszczyzny, gm. wormiań- W toku niezwłocznie wszczętego
skiej, w dniu 28 bm. zameljdowali na dochodzenia policja ustaliła, że nie

 
i
{

szą o wiele słusznością mówić o BB., posterunku policyjnym w Kowalczu- $ byt to napad rabunkowy, a zwykla
że to pewność i zaufanie”...

Ludzie porobili wielkie wkłady i
teraz, przynajmniej w teorji, mieliby

pewne prawo żądać zwrotu. Tym-

czasem zwołano tylko radę nadzor-į

|kach, że w tymże dniu, około godz.|bójka, która powsta.a wówczas, gdy
20-ej, wracając z Wilna do domu,į Bielawski i laraszkiewicz usiłowali

| zostali napadnięci około zaścianka|wyminąć dwoje sań, któremi jechali
Kamionka przez 5-ciu zbójów, kkitó-| Aleksander i Onufry  Olechnowi-
rzy zrabowali Bielawskiemu skórę jczowie, Władysław Stankiewicz,

сга 1 ogłoszono Tozwiązaniespółki, |na buty, wart, zł. 17.30, przeszukali|Piotr Wróblewski, Bronisław i Julja

a właściwie przydałoby się i walne |im kieszenie i pobili Taraszkiewicza.|Piekarscy, Michał Jarosz i Bronisław,

zebranie akcjonarjuszów. Ciekawy| Jeden ze sprawców, Aleksander O-| Kołątaj. MW bójce brali udział tylko

jestem, co powiedzieliby na tę nagłą: lechnowicz z Kapitulszczyzny,

GŁUSY CZYTELNIKOW

Rozproszenie żydowskie
(Dokończenie).

Ustaliwszy w swem pojęciu roz-
proszenie, jako normalny tryb swego

życia, żydostwo musi dążyć idąży | 1

do złamania układu stosunków u na- |koleń do takiego stopnia wypaczyło |no wrócił z wojska, na tle sprzeczki wzrostem zachmurzenia, miejscami deszcz.!dniach 30 i 31 bim.
rodów rdzennych, aby go przysto-
sować do swoich potrzeb we wszyst-
kich dziedzinach — politycznej, kul-

turalnej i gospodarczej, — bo wów-

czas tylko możliwy będzie ten nor-
malny jego byt. Goje 'opierają się,
ale żydostwo z tem się nie liczy

„ódz syjonistów, Wulf Żabotiń-
ski mówiąc o traktacie o 'mniejszo-

ściach, m. in. wyznał w kwietniu

dowska — to przykłady nieliczenia
się z gojem i narzucania naszej woli
jemu na przekór. (Hajnt, W-wa 86,
1928).

Zniekształcenie układu życia, ko-
niecznego dla rozwoju narodów
rdzennych, byłoby dla żydostwa
niemożliwe, gdyby w łonie tych na-
rodów nie posiadało ono swoich po-
mocników, zwłaszcza na kierowni-
czych placówikach, — którzy muszą
czuć i myśleć kategorjami etyki ży-
dowskiej, w. przeciwnym bowiem ra-
zie nie mogliby stać po stronie Ży-

kiej i narzucać swoim rodakom
woli żydowskiej,

Dla zjednania sobie takich po-
mocników, żydostwo musi dążyći
dąży do wypaczenia pojęcia „dobra”
i „złą”, czyli do obniżenia poziomu
etycznego swego otoczenia, bo tylko
wówiczas możliwe będzie dła żydo-
stwa wysuwanie na ierzchnię
życia narodów wdówżacjcih ludzi sobie
dogodnych. Organizm narodowy spo
łeczeństwa, mającego takich przy-
wódców, zaczyna marnieć, zatracać
wszelką odporność, a maród traci
głos i znaczenie we własnym kraju
na rzecz obcego żywiołu, w końcu
zaś znika z szeregu tych narodów,
które mają zdolność decydowania w
sprawach swojej teraźniejszości i
swojej przyszłości. :
A to są właśnie warunki najbar-

dziej nadające się do wyzyskiwania
przez żydostwo wszystkich dziedzin
gospodarstwa narodowego, zajęcia
najzyskowniejszych placówek i opa-
nowania, nie tylko pod względem
materjalńym, ale i duchowym, naro-
 

W SKŁADZIE APTECZNYM,
perium. i kosmetycznym

_Wł. NARBUTA
WILNO, $-TO JAŃSKA 11, tel. 4-72. |jpełną świadomością w dalszym cią-
Wielkiwybór artykułów świątecznych. Ceny |gu dawały się brać na ten „duży ka- |] WARSZAWA, CHMIELNA 31,
niskie. Kupujący od złotego otrzymuje bon.|wał żydowski”.

miał|Olechnowiczowie i Pi ‚ рого-

wicz, chcąc się zemścić za pobicie
ioh, zmyślili napad rabunkowy.

Olechnowiczów i Piekarskiego
zatrzymano.

SYN POBiŁ CAŁĄ RODZINĘ,
W dniu wczorajszym w mieszka-

niu Zienkiewiczów przy ul, Prostej 27
25-letni Zienikiewicz, który niedaw-

dów rdzennych, wśród których się
ono osiedliło.

Rozproszenie w ciągu wielu po-  
duszę żydowską, że naród ten stał rodzinnej dostał ataku szału i począł
się niezdolny do dobrowolnego z demolować urządzenia mieszkania,
niem zerwania i skupienia się w a następnie porwał żelazny drągi
zwartych masach.

Że żydostwo nie myśli zmieniać Pod razami żelaznego drąga z
swego bytowania w rozproszeniu, rozpłataną czaszką padł ojciec Zien-
dowodzą m. in. słowa prezesa świa- kiewicza, emeryt kolejowy. Dalej
towej organizacji syj. Nach. Sokoło- odniosłą złamania ręki 65 -letnia
wa, wypowiedziane na kongresie matka furjata, Rozalja i ciężkie po-
syj. w Lucernie: „żydowskie rozpro- bicie brat, który stanął w obronie
szenie istniało stale i nadal będzie bitych rodziców.
ono stale istniało w mniejszym lub  Wezwane pogotowie ratunkowe
większym zakresie... W Erec lzrael odwiozło ofiary bestjalskiego pobicia
będą wyhodowane korzenie żydow- do szpitala. Furjatem zaopiekowała
skiego narodu, którego góra wznie- się policja. (h)
sie się nad światem, Jest to nasza
pociecha”. (Moment 194, 1935 r.). | ROZTOPY POD WILNEM,

Przywódca centrum syj. dr. 1. Ocieplenie ostatnich dni spowo-
Szwarcbart m.in. pisał: „celem sy- dowało roztopy na drogach, co od-
jonizmu bynajmniej nie jest likwida- biło się ujemne na dowozie artyku-
cja gołusu. Przeciwnie, celem jego łów spożywczych i drzewa do mia-
jest wzmocnienie ducha wallki o na- sta.
sze ludzkie i narodowe prawa golu-, W północnych powiatach Wileń-
su'... (Moment 220, 1935 r... Golus;szczyzny natomiast sanna jest do-
po hebr. oznacza wygnaniec. „ |skonałą i duże śniegi.

Ażeby żydostwo pobudzić do -
emigracji i zakładania własnego pań i

stwa, ref wraże od cofnięcia, we N A S W l 2 FA!
wszystkie iedzinach życia, przy-|| p; a S bk Aa ais
wileju jego, zwanego równoupraw- Aaaokepiękny a:

  

   
  

  

nieniem, wynikłego wskutek pozba- : " 5
wienia narodów rdzennych a Gdy miód lub wino płynie z czaszy,
przyrodzonych praw gospodarza w Niech to POLSKI będzie płyn.

swej ojczyźnie.
Copozbyć o ama w H. MAKOWSKI,

swojej autobiografji znany iałacz
żydowski Salomon Majmon: „Przy- Kruszwica aks!
znana żydom: w Polsce wolność jest ‹
rezultatem panującej w tym kraju ZAWALENIE SIĘ SUFITU `
nieświadomości politycznej i leni- W. młynie Andrzejkowicza Jana,

stwa myśli”. (Niebezp. żyd. Wildecki mieszkańca osady Porpliszcze, śm.

str. 53). porzeckiej, skutkiem przegnicia be

A co mówi przywódca żydowski lek, zawalił cię sufit. Spadające
dr. O. Thon: „cała ta sprawa rów- belki, deski i t poranily dotkli-

nych praw jest wyhalazkiem žydow- wie robolnika Stefanowicza Jana i

skim, jednym z wielu wynalazków samego właściciela Andrzejkowicza.
żydowskich, jednym z wielu kawa- Obu skierowano do szpitala. Na.

łów żyd., które przyjęły od nas na- miejsce wypadku przybyła komisja
rody rdzenne ze zgrzytaniem zębów. techniczna, która badapowody ka-

One jednak musiały je przyjąć. A jtastrofy. (h) :

ХЁРЫШЁУЁ „dużym kawałem žydow-
skim” o to, że równouprawnienie
rozciąga się nawet na obcych”. UWAGA!!!
airc 269. 1931 r.). „Nawet na 0b-||m—————>20
cych' — znaczy na żydów. от

Byłoby: zasnę Algos ta siak WAŻNE DLA WYJEZDŻAJĄCYCH

narodówrdzennych, śdyby mie chcia- DO WARSZAWY
ły korzystać z wynurzeń poułfnych:|„, | A į

Esi 299, Tan Hotel Pensjona    
„ HOTELROYAL. | 

 

   F. S.

| tygodniu, będą naležaly do niesty-

| stali zaś usiłowali nawet obronić Ta-: za
/raszkiewicza. Bielawski i Taraszkie- p” ząsy.

 

począł masakrować rodzinę. |

© przededniu de
WARSZAWA (Pat). Ze. źródeł

irancuskich i angielskich donoszą z
Addis-Abeby, że pierścień wojsk
abisyńskich dokoła Makalle z dniem'
każdym zacieśnia się coraz bardziej.
Wojska rasa Sejuma i rasa Kassa
atakują Włochów pomiędzy prze-
lęczą Algaga a Abbi-Addi na prze-
strzeni 100 km. '

Reuter przewiduje, iž walki, ja-
kie będą toczyły się w. przyszłym

chanie zajadłych.

Dotychczas nie wyjaśniła się sy-
tuacją w Abbi-Addi, Według wia-
domości ze źródeł angielskich, stoli-
ca Tembienu znajduje się rzekomo
w rękach szczepów  abisyńskich,
które są obecnie w posiadaniu pod-
stawy operacyjnej, pozwalającej im
na zagrożenie połączeniom komuni-
kacyjnym z. Makalle.

Włosi twierdzą, iż w Abbi-Addi
nastąpiło połączenie kolumny włos-  

 

cydujących Waik
kiej, która 22 b.m. wytrzymała atak
pięciotysiecznego oddziału abisyń-
skiego, z kolumną posiłkową.

Na troncie południowym. lotnicy
włoscy bombardowali Daggahbur.

NOTA PROTESTACYJNA PRZE-
CIWKO UŻYWANIU GAZÓW
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

donosi z Addis-Abeby: Negus wy-
stosował notę protestacyjną do Ligi
Narodów . przeciwko stosowaniu
przez Włochów gazów trujących
podczas odwrotu w rejonie: Tembien.
PRZYGOTOWANIE WŁOSKIE DO

PORY DESZCZOWEJ.
ASMARA. (Pat). Ogłoszone zo-

stały dokładne dane o prowadzo-
nych w Erytrei i Tigre robotach dro+
gawych, mających na celu umożli-
wienie prowadzenia operacyj wojen-
nych w okresie deszczowym. Sieć
dróg już wykończonych liczy razem
ok. 500km., s Lm IRAS (TT

Wstrząsy podziemne i powodzie
W NIEMCZECH I SZWAJCARII.

BERLIN (Pat). Ubiegłej nocy ok.
godz. 4-ej w «całych Niemczech po-
łudniowych, a zwłaszcza w dolinie
"górnego biegu Renu, odczuto bardzo
silne, dwukrotnie po sobie następu-
jące wstrząsy podziemne.
doniesień ze stacyj seismogralicz-
nych, trzęsienie to, którego ognisko
znajdowało się w stolicy Rastattu,
należało do najsilniejszych jakie
miały miejsce od lat kilkudziesięciu.
Objęto ono obszar 60 tys. km. kw.
w różnych miastach, jak Karlsruhe,
Baden-Baden oraz Pirmasens.

Wśród ludności wybuchłą panika,
Mieszkańcy: w pośpiechu opuszczali
mieszkania, uciekając na ulice i pla-
ce. Liczne domy azują szczeliny
i pęknięcia. Na wielu budynkach
kominy zawaliły się. |

Również ze Szwajcarji nadcho-
dzą wiadomości, iż w tym samym
czasie odczuto tam silne dwukrotne

Kronika
JAKA Dziś BĘDZIE POGODA?
Nocą i rankiem mglisto ze stopniowym

W dalszym ciągu odwilż.

Umiarkowane wiatry południowe.

URZĘDOWE.
— Recepcja u Wojewody. W dniu

1 stycznia 1936 r., o godz. 13-ej Wo-
jewoda Wileński p. Ludwik: Bociań-
ski przyjmować będzie życzenia No-
woroczne dla Pana Prezydenta Rze-!
czypospolitej i Rządu.

Recepcja odbędzie się w górnych
salonach Pałacu Reprezentacyjnego
RP:

POCZTA I TELEGRAF.
— Q szybkie doręczanie przesy-

łek pośpiesznych. W związku ze
stwierdzeniem, że listy polecone
ekspresowe, nadane po godzinach
urzędowych, są doręczane jedno-
cześnie z listami normalnemi, nada-
nemi w godzinach urzędowych, Dy-
rekcja Poczt i Telegrafów w W:lnie
wydała zarządzenie, na mocy któ-
rego listy polecone ekspresowe, na-
dawane w godzinach pourzędowych,
będą doręczane natychmiast po ich
nadejściu do miejsca przeznaczenia.
Personel pocztowy, nie stosujący się
do tego zarządzenia, będzie pocią-
gany do odpowiedzialnošci dyscypli-
narnej. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Ostatni dzień wykupywania

świadectw przemysłowych i kart re-
jestracyjnych, W dniu dzisiejszym
upływa ostatni termin wykupywania-
świadectw przemysłowych i kart re-
jestracyjnych na 1936 r. Z dniem 2
stycznia 1936 r. specjalni kontrole-
rzy urzędów skarbowych przystę-
pują do inspekcji przedsiębiorstw;
handlowo-przemysłowych i nakłada-
nia kar tym właścicielomi przedsię-
biorstw, którzy w terminie nie wy-
kupili świadectw przemysłowych i)
kart rejestracyjnych. (h)

— Tłumy robotników przed ia-
bryką „Elektrit“. Przed fabryką
aparatów radjowych „Elektrit' gro-

Według

WE FRANCJI
PARYŻ (Pat). Powódź, wywoła-

na wylewem Garonny, dzisiaj rano
' zaczęła przybierać w okolicach Bor-
'deaux groźne rozmiary. Deszcz pa-
da bez przerwy. Izera wzbiera w
dalszym ciągu. Rodan zalał 'całko-
wicie ulice miasta Vallabregues. W
niektórych dzielnicach / wysokość
"wody wynosi dwa metry. .Wszelka
komunikacja uległa przerwie,

W ANGLJI,
LONDYN. (Pat). W, hrabstwach

Kent, Essex, Dorset, Isommerset
rzeki wystąpiły z brzegów, zalewa-
jąc znacznę obszary. Poziom. wody
na Tamizie ciągle się podnosi i pa-
nuje obawa, że powodzie obejmą
również Teddington.

W AZJI ŚRODKOWEJ.
i TASZKIENT. (Pat). Na skutek
wystąpienia z brzegów rzeki Amu-
Daria, wielkie obszary Azji środko-
wej uległy zalaniu. Straty są bardzo
znaczne. 25 Ikolchozow jest niemal
zupełnie zniszczonych.

 

SPRAWY * RZEMIEŚLNICZE.
и ое Egzaminy czeladnicze. W

odbywają się
egzaminy czeladnicze dla wszyst-
kich zawodów rzemieślniczych, do
których stanęło około 200 czeladni-
ków. W dniu 31 bm. upływa termin
składania podań o dopuszczenie do
egzaminu tych, którzy nie mają
ukończonej szkoły zawiodowej do-
kształcającej.

‚ ZABAWY.
› — Zarząd Koła Wileńskiego
| związku QOiicerów Rezerwy podaje
do wiadomości, iż w dniu 31 grudnia
35 r. odbędzie się w lokalu własnym
(ul. Orzeszkowej 11-a, m. 1) Dancing
Sylwestrowy, Początek o godz. 22-ej.

Tradycyjny opłatek Z.U.R., połą-
czony z zabawą taneczną, odbędzie
się w dniu 5 stycznia 36 r. 'o. godz.
20-ej. :
— Wesole i miie spotkanie No-

wego Roku w salonach Ogniska A-
kademickiego. Tradycją lat ubie-
głych w dniu 31 b. m, w Salonach
Ogniska Akademickiego (ul.. Wiel-
ka 24) odbędzie się uroczyste spotka
nie Nowego Roku. Dla urozmaicenia
zabawy, Zarząd Ogniska przygoto-
wa łszereg niespodzianek, jak rów-
nież zaangażował doborową orkie-
strę, obfity i tani bufet. Wejście dla
akademików za okazaniem  legity-
macji, dla gości za kartą wstępu,
którą nabyć można w lokalu Brat-
niej Fomocy (ul. Wielka 24). йa

; RÓŻNE.
-— Zamiast życzeń Noworocznych.

Liczba dzieci, pozbawionych szkół,
sięga na Wileńszczyźnie kilkudzie-
sięciu tysięcy. Społeczeństwo nie
może pozwolić, by w wolnej Ojczyź-
nie wyrastała armja analiabetów.
Polska Macierz Szkolna, w trosce o

| oświatę ludu, apeluje, by zamiast ży-
czeń noworoczna składano ofiary
na dalsze zakładanie szibół po-
wszechnych na wsi. madzą się liczne rzesze robotników,

domagających się widzenia z dyrek-|
cją. Zaznaczyć należy, iż robotnicy!
ci utracili pracę w łabryce wobec
jej czasowego zamiknięcia. Dyrektor
fabryki Chwolem przyjeżdża do fa-
bryki krytym samochodem i unika
zetknięcią sięz robotnikami, Wiczo-
raj wśród robotników zapanowało
wielkie wzburzenie zpowódu  nie-
wpuszczenia.do dyrekcji delegacji.
robotniczej. Wobec. groźnej postawy
robotników, wezwano oddział po-
licji, który pilnuje porządku. (h)

Ofiary
złożone w Adm. „Dzien. Wil.*

zamiast życzeń i powinszowań świątecznych
i noworocznych. Na obuwie i odzież dla
najbiedniejszych dzieci, znajdujących się
pod opieką VII męskiej konferencji św.
Wincentego a Paulo. oł

Magdalena Maculewiczowa 5 zł, Hali-
na' i Marjań Kosiūscy 5 zł, Bronisława i
Mieczysław Engielowie.10zł, Zbigniew Ja-
siński 5 zł, Bezimiennie i zł.

Mieczysław Żejmo' 5 zł. na Polsk, Ma-
ciecż Szkolną-i 5.21.- na Dom Dzieciątka
Jezus.. Li

„ód
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GESTY I POZORY
Dość powszechne panuje mniema-

mie, iż gabinet pp. Kościałkowskiego i
Kwiatkowskiego jest wynikiem upad-
ku systemu „pułkownikowskiego”" i re-

prezentuje przeciwstawny jemu kieru-

nek, Są nawet tacy, którzy twierdzą,
iż powołanie obecnego rządu poprze-
dziły wielkie wewnętrzne walki w ło-

nie decydujących komórek organiza-
cyjnych „sanacji” i że w następstwie

tych tarć doszedł do władzy „liberal-

ny“ rząd premjera Kościałkowskiego.

Zwyciężyła bowiem jakoby opinia, iż

system pp. Sławka i Jędrzejewicza nie
da się utrzymać na dalszą metę i jego

stosowanie może doprowadzić do zu-

pełnego wymknięcia się władzy z rąk

obozu pomajowego.

Opinje te — według nas — nie zu-
pełnie zgodne są z rzeczywistością.

Dyskusje i walki toczyły się wewnątrz

czynników decydujących nie o ludzi,

ale głównym tematem rozważań

była sprawa utrzymania się przy wła-
dzy dotychczasowej grupy rządzącej.
W wyniku tych dyskusyj ustalono, iż
trzeba nieco zmienić ton i ogłosić, iż
chce się ścisłej współpracy ze społe-
czeństwem, Zmiany więc nastąpiły

niejako pod zawołaniem: należy zre-
formować przynajmniej pozornie me-
tody. aby rządy utrzymać nadal w

swoich rękach. Nie można więc uwa-

żać rządu p. Kościałkowskiego. ja-
ko przeciwstawnego „pułkownikom”,
ale jako jedną z odmian systemu po-
majowego. ›

Iż tak jest, o tem świadczy szereg

przykładów: 1) Pp. Beck i Michałow-
ski, najbardziej charakterystyczni mi-
mistrowie w gabinetach od lat kilku,
pozostali w rządzie p. Kościałkowskie-

40; 2) W administracji poczyniono

zmiany bardzo małe, a wojewodami

mianowano pp. Świtalskiego i Bociań.
skiego, którzy uchodzą za podpory
„pułkowników; 3) Szefem departa-

mentu politycznego w ministerstwie

spraw wewnętrznych został mianowa-

my p. Paciorkowski, b. minister pracy

1 opieki społecznej, najbliższy współ-
pracownik p. Sławka. Departament
polityczny w ministerstwie spraw we-
wnętrznych należy do  najważniej-

szych i najodpowiedzialniejszych urzę-
dów w państwie; 4) Utrzymano obóz
izolacyjny w Berezie Kartuskiej; 5)

Liczba konfiskat prasowych raczej się

w ostatnich czasach znacznie zwięk-
szyła; 6) W samorządach utrzymuje się
dotychczasowy stan i rządy komisar-
skie. W Łodzi odłożono wybory na
dalsze 6 miesięcy, a w Gnieźnie, po
klęsce „sanacji”, nie zarządza się wy-

borów do zarządu miasta, W dalszym

ciągu przygotowuje się ustawę, któ-

ra ma zupełnie w stolicy Polski znieść

samorząd.

Przykładów takich można naliczyć |

wiele „bardzo wiele, ale już powyższe

świadczą. iż słowa i gesty są robione

ze względów propagandowych, ale nie

odpowiadają zarządzeniom. Przytem

należy stwierdzić „iż na pewnych fron-

tach nastąpiło nawet zaostrzenie me-

łod, Mówią nam o tem wypadki w o-

poczyńskim powiecie i zawieszenie

działalności Stronnictwa Narodowe-

| go w województwie śląskiem.

Wszystkie te zarządzenia i metody

skierowane są głównie przeciwko

Obozowi Narodowemu. Rząd obecny

uznaje widocznie zasadę, jak jego po-

przednicy, iż środkami mechanicznemi

można osłabić i zniszczyć wielki prąd

polityczny, jakim jest bezsprzecznie

ruch narodowy. Idea narodowa jednak

jest lak żywa, tak przenika szerokie

masy narodu polskiego, iż można ją

zwalczać tylko również wielką i żywą

ideą. Środki mechaniczne nie zdadzą

się w tym wypadku na nie. Przytem u-

ważamy z punktu widzenia interesu

państwowego walkę taką za niece-

lową.
Ruch narodowy jest prądem,który

organizuje społeczeństwo, który stwa.

rza żywy front z serc, rąk i mózgów.

Front zaś taki, prowadzony przez %у-

wą ideę narodową, jest czynnikiem ła-

du i porządku w tym okresie chaosu

£ rozproszkowania, jakie dzisiaj zapa-

nowały po przeciwnej stronie. Rozu-

mia to szerokie rzesze społeczeństwa

|

 

 

Odciecie od šwiata
Przed paru dniami wyczytałem w

rannej gazecie wiadomość, że Nowo-
gródek wskutek wichury, która powy”
wracała słupy telegrafu i telefonu, był
przez kilkanaście godzin „odcięty od
świata”, W pierwszej chwili włosy
przygotowywały się do zjeżenia się ze
zgrozy na taką wieść, ale niebawem
przyszła uspakajająca refleksja, že
miłe to sercu polskiemu miasto po”
wstało i przetrwało kilkaset lat w ta-
kiem właśnie odcięciu i jakoś sobie
dawało radę; ba, zdobyło się nawet
na wyposażenie największego naszego
genjusza w pierwsze awy wy*
kształcenia i to tak solidne, że potem
jakaś włoska hrabina, poznawszy Mic-
kiewicza, napisała w pamiętniku, czy
też liście do przyjaciółki, że jest on
uczony „jak Niemiec", Pewno więc i
teraz ta kilkunastogodzinna przerwa
w całości drutów nie pociągnie za so-
bą tragicznych skutków.
Mimowoli jednak od tego drobnego

odosobnienia od świata myśl przecho-
dzi do podobnych a wielkich tego ro-
dzaiu wydarzeń, wywołanych już nie
przez żywiołową katastrofę, lecz
przez świadome działanie ludzkie, a
nazwanych sankcjami ekonomicznemi,
Niekonsekwencja jest zawsze źródłem
słabości. Poszczególne narody świata
żyją w stosunkach bardzo dalekich od
braterskiej miłości i zgody; boczą się
na siebie nieustanie i co chwila to tu
to tam przychodzi do kłótni, lub do
bójki, która niekiedy przeradza się w
powszechną walkę na śmierć i życie.
Mimo to jednak w ciagu ostatnich pa-
ru pokoleń splotły wzajemnie swe m-
teresy tak' ściśle, że niekiedy nawet
samo wyżywienie swe uzależniły od
dobrej woli bliższego, lub dalszego są-
siada. Ten słaby punkt dostrzeżono
wyraźniepodczas ostatniej wielkiej
wojny. i postanowiono wyzyskać do
wzmocnienia pokoju i uniemożliwienia
wojny. Wszyscy. się ucieszyli nie-
zmiernie, Odtąd każdego napastnika
będzie można zmusić do uległości gro-
źbą odosobnienia, odcięcia od stosun-
ków ze światem. Nasuwały się wpraw-
dzie poważne wątpliwości co do tego,
czy ta nowa broń da się łatwo zasto-
sować, czy będzie dość szybka i ela-
styczna, kto będzie decydował o jej  

użyciu i czy decyzja może być spra-
wiedliwa we wszystkich wypadkach
itd. Najmniej jednak zwracano u-
wagi (a przyczyny są zrozumiałe) na
to; że broń ta nie dla wszystkich ma
jednakowe ostrze, że właśnie najwięk-
si, od których najprędzej można się
śwałtu Bił pa są właśnie najle-

piej przed nią zabezpieczeni,
stotnie, wielcy potentaci tego świa-

ta mogą na sankcje ekonomiczne spo-
glądać bez obawy. Jak pozbawić cze-
gokolwiek jej potrzebnego Anglię,
mającą w swych posiadłościach i do-
minjach produkty wszystkich klima”
tów i gleb? Przedtem trzebaby było
zniszczyć jej flotę, a to już wykroczy-
łoby poza sankcje ekonomiczne. Jak
zastosowaćpa onomiczny do
Stanów Zjednoczonych, które mają
wszystko u siebie, na własnym konty-
nencie i nie potrzebują nawet do za-
spokojenia dk swoich  ko-
nieczności uciekać się do komunikacji
zewnętrznych. Tak samo wolna jest
od obaw Rosja, a i Japonja, mająca
pod bokiem, a częściowo w swojem
władaniu największy rynek surow-
ców, Chiny ,może spać spokojnie. Por
zostają RP państwa mniejsze, a z
większych jedynie szczególnie źle pod
tym względem położone, przez naturę |
upośledzone, lub też zagospodarowa-
ne, tak. że zależność od dowozu jest
duża. Włochy są z pośród mocarstw
chyba najbardziej czułe na odcięcie
od dowozu, brak im bowiem wielu za-
sadniczych produktów, mimo, iż w
niektórych dziedzinach, jak w żywno-
ściowej, stały się prawie niezależne.
A mimo to widzimy, że sankcje nie
działają tak gładko, jakby tego ich en-
tuzjaści sobie życzyli,
Ale przecież nowa broń wymyślona

została i wykuta w walce z pewnym
przeciwnikiem i w intencjach autorów
paktu Ligi przeciwko niemu przede-
wszystkiem miała być skuteczna, Czy
tak jest teraz, po kilkunastu zaledwie
latach? Wątpić o tem nietylko mo-
żna, ale i należy, Niemcom, tak jak
dziś rzeczy stoją, brak jest do prowa-
dzenia wojny stosunkowo niewielu
rzeczy, a braki te w znacznym stopniu
wyrównali, lub niebawem wyrównają
zmianą gospodarki i namiastkami, Być

może, iż nie będą mogli prowadzić

długotrwałej wojny, tak jak ostatnia,

ale przecięż wszystko dziś zmierza do

tego, żeby właśnie wojnę poprowa-

dzić w tempie piorunującem, przygo-

wuje się środki niesłychanej dotąd po-

tęgi do nagłego obezwładnienia prze-

ciwnika, do porażenia centrów jego 0-

poru. Długotrwała wojna jest dziś

znacznie mniej prawdopodobna i mo-

żliwa, niż była przed kilkudziesięc'u

laty, kiedy Bloch pisał, czy też dał pi-
sać swą słynną książkę. Wówczas

ewidywano, iż wojna musi trwać

rótko, gdyż narody nie wytrzymają

finansowo i gospodarczo długotrwa-
łego konfliktu. Przewidywania te za-
wiodły, dzisiejsze jednak, oparte nie

na finansowych kombinacjach, a na o-

cenie niszczycielskiej siły nowocze-

wanej lądowej, mają więcej szans na
sprawdzenie się. W każdym zaś ra-

go zakończenia konfliktu jest w tym
narodzie, przeciwko któremu pakt w
intencjach głównie się zwracał, bar-
dzo silna i widmo oblężenia, które
przez jakiś czas mogło być hamulcem,
dziś nie powstrzyma go od rozpętania
wojny w chwili, jaką uzna za odpo-
wiednią, `
Gdyby pokojowi świata zagrażała

Szwajcarja, a to co innego. wtedy mo-
glibyśmy w sankcjach pokładać wiel-

kie nadzieje, w innych wypadkach

złudzeniem. Nawet wówczas gdyby
były stosowane tak jednomyślnie, jak
dziś względem Włoch, oczem prze-

cież trudno myśleć, bo nie zawsze za

bezinteresownym paktem Ligi będą

stały tak potężne interesy, sprawiają-

ce, iż doszedł do skutku, wedłuś

słów G. K. Chestertona, sojusz „Bry-
tyjskieśo Imperjalizmu,
skiego Kapitalizmu i Tajnych Zwiaz-

ków z jawnym prawie celem „zdu-
szenia Włoch”... Faszyzm ma być
zniszczony nie za to ,co zrobił złego,

brą. To jest odwet plutokracji”, A
międzynarodowa plutokracja przecież
marzy od lat o dawnej współpracy z
Niemcami,

ZYGMUNT RACZKOWSKI 

 

Z za kulis
To, co się działo w Czechosłowacji

w okresie, poprzedzającym wybór no-
wej głowy państwa,rzuca na sytuację

Zw niem snop silnego świa-
tła,
Na stolec prezydencki, jak wiemy,

wysuwano dwu kandydatów: dr,Ed
warda Benesza, ministra spraw zagra”
nicznych i dr. Bogumiła Niemca, pro-
fesora un.wersytetu Karola w Pradze
i prezesa Czechosłowackiej Rady Na-

rodowej. Wlsrew trwierdzeniom więk-

szości pism: miejscowych, na tle dwu
tych kandydatur zanosiło się na roz-
grywkę pomiędzy kierunkami lewico-

wym i prawicowym. Jej właśnie po-
święcimy kilka uwag,

P. Benesz nie był właściwie kandy-
datem samej lewicy, Prawda, że stało
za n'm murem 42 czeskich socjalistów

narodowych, 58 socjal - demokratów

czeskich i 17 niemieckich oraz 46 ko-
munistów. Nie można jednak pominąć
milczeniem charakterystycznego fak-

tu, iż za p. Beneszem opowiedziało się

także odrazu 33 katolickich ludowców

czeskich ks, Szramka i 9.Niemców
chrześcijańsko - społecznych, Wedle

oświadczenia, złożonego w prasie

przez przywódcę młodych katolików
czeskich, szambelana papieskiego
Jana Jerzego Riickla, na takie, a nie

inne stanowisko ludowców ks, Szram-
ka wpłynęły: lojalność p, Benesza w
kwestjach, związanych z interesami

Kościoła w Czechosłowacji, tudzież

zasługi ministra w dziele realizacji po-

rozumienia z Watykanem i tegorocz-
nego ogólnopaństwowego kongresu
katolickiego w Pradze. Zsumowawszy

liczby, dochodz'my do wniosku, że w
Zgromadzeniu Narodowem, składają-

cem się z 450 członków, p. Benesz

mógł liczyć na 205 posłów i senato-
rów, a więc tylko na mniejszość,

P. Niemec nie był w ścisłem tego
«owa znaczeniu kandvdatem prawicy.

Forsowali go niektórzyprorządow.
cy * agrarjusze: p. Beran, p. Stoupal i

kilkunastu innych
wych, którzy pozyskali dla swych wi-

doków i prorządową partie rękodziel.

ników. W Zgromadzeniu Narodowem

mogło głosować za prof, Niemcem w

o TO RECO NMACA

° № tem tle rozwoju ruchu narodo”

wego zarządzenia rządu, przy równo-

cześnie wygłaszanych słowach i robio-

nych gestach. nabierają specjalnej

i garną się w narodowe szeregi, „ , znaczenia. :

,

\
{
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ich kolegėw klubo- |

(Od wlasnego korespondenta)

najlepszym razie: 68 agrarjuszów cze-

skich i 5 niemieckich, 25 rękodzielni- |

ków, 26 członków „Zjednoczenia Na-
rodowego” p. Kramarza, 6 faszystów |

Gajdy, 33 katolickich ludowców sło-

wackich ks, Hlinki i 15 Węgrów — ra-
zem 178 posłów i senatorów. Na wy-
stąpienie agrarjuszów przeciwko Pp.
Beneszowi wpłynęł
niektórych z nich dla prądów prawi-

cowych, ile chęć utrzymania w rzą-

dach dominującej pozycji i obawa,

że p. Benesz jako prezydent może tę

pozycję ingerencją swą znacznie osła”

Jasnem było, że zwycięży ten kan-
dydat, na którego w dniu wyboru pa-
dnie 67 głosów henleinowców. Czesi

: Słowacy poczuli się dotknięci w am.
kicji narodowej. Jakto? Henleinowcy

mają rozstrzygnąć ostatecznie o losach

państwa na lat siedem? Jakiej re-

kompensaty zażądają za usługę?... Ro-

dziły się i inne troski, „Jeśli w razie

sukcesu prof, Niemca — twierdzono—
rozstaniemy się z trącącym myszką i

niepozbawionym wad systemem demo-
kratyczno - liberalnym, to jakie for-
my przybierze system prawicowy?

Czy i kiedy się skonsoliduje? Grupa

Kramarza, jako czynnik słaby, nie b2-
dzie mogła nadać nowemu systemowi
wyraźnego oblicza politycznego, a a-

śrar'usze i rękodzielnicy będą trosz-

czyli się głównie o własne interesy za-

wodowe, Europa żyje na wulkanie.
Sytuację wewnętrzna mamy skomoli-
kowaną. Czy w tych warunkach mo- |
żemy srb'e pozwolić na nowy eksve-

ryment? I czy da on lepsze wyniki od

molityki Macarvka, dzięki ktėrei.
badź co badź Czechostowaria przed

17 laty powstała i istnieje? A przecie

Masarvk polecił w'elokro'nie Bene-
sza jako sweśo następcę!"

Te i podobne artumentv ora” rn7-
mowa p. Benesza z ks, infułatem Hl'n-

ką w cztery oczy sprawiły, że kato-
liccy ludowcy słow*ccy przes li w o-
statniej chwili do obozu zwolenn'ków

kandydatury ministra sprzw zaśra-
niczrych, co skłon'ło prof. Niemca do
rezygnacji ze współzawodnictwa, a a-

grarjuszów i rękodzielników do gwal-

townego odwrotu. Do zarysowującej
sie wyraźnie większości przyłączyli się

i Węśrzy, :
18 grudnia po „sali władysławow-

skiej” naHradczanach, w której zasia-
dało Zgromadzenie Narodowe, prze-
szedł niemal aln iew so-
lidarności, P. die kc w

nietyle sympatje |

wydarzeń politycznych
Praga, w grudniu.

| pierwszem głosowaniu większością,

jakiej nie zdobył nigdy nawet Masa-

| ryk: większością „całej czechos!o-

wackiej demokracji wszystkich naro-

| dowości”, jak podkreśliła triumfalnie
| prasa lewicowa. Henleinowcy oddali
białe kartki, Ugrupowania prawicy bę-
dą musiały czekać długo, może lat kil-

kanaście na dojście do głosu decydu-
jącego w republice.

Z punktu widzenia stosunków na-

szych z Czechosłowacją i interesów|

mniejszości pólskiej na Śląsku C'e-
szyńskim trudno orzec, jak odbiłyby |

się na nich zmiany, do ktėrychby tu
doszło w razie zwycięstwa prof.

Niemca. Oparte o czeską narodową

demokrację „Zjednoczenie narodowe”

| p. Kramarza, które w takim wypadku
| zyskałoby znaczenie i wpływy, w
Pradze odnosi się do Polski i spraw

jej naogół przyjaźnie, co mu jednak

| nie przeszkadza zakładać nad Olzą

placówek „Narodniho  Sdruženi“

| („Stowarzyszenia Narodowego”), bę-

dącego na tym terenie jednem z głów-

nych narzędzi wynaradawiania żywio-
łu polskiego.

| Z drugiej strony objęcie najwyższe-

!

 

go stanowiska w państwie przez p.
Benesza nie wróży większych zm'an

w dotychczasowej polityce zewnętrz- |

nej. Niedaleka przyszłość wykaże, czy
będą dotrzymane obietnice, złożone

rzez p. Benesza publicznie u schył-

u listopada, iż polityka ta będzie

miaław r. 1936 w stosunku do Polski

į kurs ugodowy. I czy spełniony zosta-
| nie postulat, wysunięty w chwili rezy-

|

| gnacji przez prezydenta Masaryka, a

| więc posiadający niejako znaczenie

| testamentarne, aby w polityce we-

wnętrznej stało się zadość „sprawie-

dliwości wobec wszystkich obywateli
bez względu na to, jakiej są narodo-

| wości”.
WACŁAW MADEJSKI

 

Pamiętaj
o bezrobotnych

narodowcach 

snej broni powietrznej i zmotoryzo-.

zie nadzieja szybkieśo i zwycięskie- |

budować coś na nich byłoby zgubnem |

Amerykań- |

lecz za jedyną rzecz, jaką zrobił do- |

PRZEGLĄD PRASY
„CO SIĘ DZIEJE W NIEMCZECH?"

O tem, co się dzieje w Niemczech,

nie dowiemy się prawdy w „Naszym

Przeglądzie, Cóż może być bowiem
dobrego w kra'u nowożytnego Hama-

na? Jednak kilka obrazków, które

żydowski orf4u «weśli, robią wrażenie

prawdy. I tak:

„Liczba sklepów żydowskich w Berli=
nie z dniem każdym się zmniejsza. iele

kie magazyny żrdowekie już zostały od=
żydzone „są już własnością kapitału nie

mieckiego. Borykają się jeszcze tylko a
swój był mniejsze sklepy żydowskie.

| Idę ulicą Tauenzieher do Placu Wite
| tenberga. Dawniej, kilka lat temu,
| wszyst ie te sklepy po obu stronach na*

leżały do właścicieli żydowskich. Dzie
siaj.. wszystkie sklepy odebrane już
Żydom”,

Kiedyż to idąc w Warszawie z Nos
wego Światu na ul. Dobrą będziemy
mogli powiedzieć, że wszystkie skle*

py na Tamce „należały dowłaścic eli
żydowskich”, ale już nie należą! Ko«

respondent berliński „Nasz. Przeglą-

du“ każe nam zazdrościć Berlinowi.

Wieczorem o godz. 10 „Berlin już

prawie wymiera, jest bez ruchu”, Je=

| den z Niemców oświadczył korespone

| dertowi: ь

|- „Tak właśnie winna wyglądać stolica
Niemiec, Niemiec powinien być skromny
i chodzić wcześnie spać. Wrzawa na u*

licach głównych Berlina była pomysłem

| żydowskim. Żydzi są ruchliwi,. Żydzi
| stworzyli w Berlinie życie nocne".

| Dodajemy, że to życie nocne Berli<

na miało w całej Europie smutną 51ач

j wę. Nocne lokale były rozsadnik- mi

| rozpusty i wyzysku, Napewno nic Bera

lin nie stracił przez ich zamknięc'e«

| Stracił tylko sympatje p. Witala, ktė=

jry w „N. Przegl.” wzdycha do daw«

nych, dobrych czasów: !

 
„Bylo weź miasto, które się zwie

| Berlinem. Wzbudzałg sympatię, wabiło.

| Obecnie miasto to nie posiada dawnego

| wdzieku. Myśli się o ucieczce, chce się
wszędzie być, byle nie w Niemczech”.

|  Obyż Warszawa utraciła również
sympatję i wdzięk dla wyznawców p«

| Witalal Oby chcieli być wszędzie, bya

le nie w Polscel

COŚ O „MORALNYCH
NOŻOWNIKACH*

|  P. Wacław Sieroszewski zwalczał w
| Senacie amnestję za zniesławienia praa

| sowe i nazwał nawet redaktorów о4

| powiedzialnych, skazanych za znie«

sławienie, „nożowcami moralnymi4

Pisze z tego powodu „Robotnik':

„Chcielibyśmy wiedzieć, jak to piskna

określenie podziałało na p. W. Sipie

czyńskiego, kid: przed  przewrotem

majowym miał kilkanaście, a może i wię+

cej, uprawomocnionych wyroków sądo-

wych za zniesławienie. a amnestja ie

przekreśliła i p. Stpiczyński nie spź
ani dnia w więzieniu,

Obecnie p. Stpiczyński jest redakto<

rem „dKurjera Porannego", posłem do
Sejmu i posiadaczem złotego wawrzynu.

którym go obdarzyła Polska Akademja

Literatury... ;
Prezesem Akademii jest, jak wiado=

mo, senator... Waclaw Sieroszewskil“

P. Sa miał — pk prasa do<
nosiła — około 30 wyroków skazują+

cych, niewiele mniej, niż słynny

Łaszcz, który sobie wyrokami skazu*

jącemi futro podbijał, P. Stpiczyński

ataki swe umieszczał w piśmie, które

nazwał „Głosem Prawdy”, by trudniej

było zgadnąć, że pisze się tam nie-

prawdę.

KOLĘDY POSTĘPOWE

„Czas” oburza się na „postępowe

kolędy” p. Iłłakowiczówny, którym

zarzuca zak umiaru i taktu”, Czyta«
my tam m, in.: у

„Niema poco iść do Ba raj Bóg nie
dba o swe dzieci, Marsza nam nie
wskrzesil... Niema poco iść do Stajenki.

Jak ma żołnierz Dziecię chwalić, kiedy
Wodza mu zabrali, Jak ma żołnierz sła*

wić Marję, kiedy Dziadek umarł w maju.
Twój to miesiąc, Panno miła. Tyś do tego
dopuściła. Źleś go strzegła, Matko świę-
ta, żołnierz Ci lo popamięta”.

Zdaje się, że nie chodzi tu o „po”

stępowość” i świadome antychrześci-

jańskie nastawienie, ale o całkiem in-

ne pobudki i cele, Nie trzeba może, jak

„Czas“ robi, wsiadać na wielkiego ko.

nia, oburzać się i gromić. Trochę wię-

cej wzgardy... Lub przynzjmniej lekce*

ważącej wyrozum ałości! Każdy robi

co może i jak może...

 

 

KONTAKT ZE SPOŁECZEŃSTWEM

„Kur. Por.* donosi, że wybory do

Rady Miejskiej w Warszawie nieod-

będą się w marcu r. 1936, kiedy to

kończy się kadencja "Tymczasowej

| Rady Miejskiej, ale zostaną odroczo-
ne conajmniej o pół roku.

| Wybory w Łodzi już zostały odro-
czone o pół roku. :

      



ą `

W trosce 0 bezpieczeństwoRzplitej
Dorobek lotniczy L, O. P. P.w r. 1935

W świątecznym nymerze „Lotu” znaj-
du'emy interesujący artykuł mir. pil. Adą-
ma Wojtygi o dorobku lotniczym LOPP
w r, 1935, Autor omawia prace w zakre
się modelarstwa, szybownictwa, lotni-
ctwa sportowego i baloniarstwa.

MODELARSTWO

Modelarstwo jest lotnictwem najmłod:
azych. Z modelarzy wyjdą kiędyś nasj do
sxonali konstruktorzy i lotnicy. Nieza
pomniany i wybitnie zdolny konstruktor
lotniczy, ś. p. inż. Stanisław Wigura, =
modelarstwie, na ławie szkolnej rozpo-
ezął swą karjerę lotniczą.

Najdonioślejszem pociągnięciem zarzą
du głównego LOPP. w te: dziedzinie, ta
wprowadzenie nauki modelarstwa w
państw. Instytucie robót ręcznych gdzię
kształcą się nauczyciele, przyszi instruk
torzy modelarstwa w szkełach. Dotrą om
do wszystkich zakątków Rzeczypospolitej
i przy pomocy LOPP. będą krzew ć mę-
delarstwo i zamiłowanie do lotniętwa u
najmłodszych,

Drugiem ważnem zjawiskiem, to więk-
sze zespolenie modelarzy z szybownika-
mi. Dzięki akcji stołecznegookręgu LO
P.P. w Warszaw'e i przy pomocy zarzą:

du głównego otwarto dużą modelarmię na
lotnisku mokotowskiem w Warszawie, w
bezpošredniem sąsiedztwie szybown'ków
i lotników sportowych, odbywaących swa
loty na tym lotnisku. W Kulikowie na
Wołyniu otwarto w lecie obóz modelar-
ski razem z obozem szybowcowym, We
wrześniu, po zakończeniu krajowych za
wodów modelarskich we Lwowie, zapro«
szono wszystkich modelarzy na zawody
szybowcowe do Ustjanowej. Dzięki tej 0+
kazji, młodzi modelarzę zazna'amiają się
ze starszymi kolegami, widzą pracę szy-
bowników, obserwują loty i oprócz zdo-
bywania wiedzy, gruntują głęboka swą
miłość do lotnictwa. Który z nich, gdy
podrośnie, nie pó'dzie do szybownictwą

Ilość kół modelarskich rośnie, zwięk
sza się cyfra instruktorów; modelarstwe
wychodzi na szybowiska i lotniska, aby
tam próbować swych sił modelarskich i
tam uczyć się lotnictwa, oraz pogłębić do
niego zamiłowanie.

SZYBOWNICTWO

Szybownictwo jest obecnie benjamin
kiem lotnictwa. Rok 1935. jest rokiem:
wspaniałego rozwoju szybownietwa w
Polsce; powstało kilka szkół szybowce:
wych oraz wiele kół, młodzież tłumnia
garnie się do te' gałęzi lotnictwa, 2 za-
pałem realizuje hasło: „Uczmy się la-
tag!",

Zawody szybowcowe, jakie odbyty się
w jesieni tego roku, wyłtazały wysoka
wartość naszych szybowników, staw ając
nas na drugiem mie'scu w Europ.e po
tym względem, Obecnie zarząd główny
LOPP. nie zamawia w wytwórniach po
kilka szybowców jak dawniej, ale zaczy
na swą listę zamówień partjami pa 100
szybowców. Spotr ten wyszedł poza ram;

organizacyne LOPP, Pomimo dużych
środków, poświęconych na ten eel, LOPP
nie jest w stanie podołać zapotrzebowa-
niom rozmaitych organizacyj młodzieży
szkolnej i rzemieślniczej, garnące! się z
zapałem do szybownictwa. Jest to praw=
dziwą demokratyzacia sportu lotniczego. |
ograniczonego dotychczas tylko do gro- |
na wybranych,

Bardzo ciekawe są ostatnie konstruk-
cje szybowcowe, z których najwięuej za-
in'eresawania budzi szybowiec z silni+
kiem. I tu, jak zwykle, pomoc EOPP. u.
możliwia naszym konstruktorom odpo-
wiednie prace i studia konstrukcyjne o
raz osiąganie coraz to lepszych wyni-
ków. *

LOTNICTWO SPORTOWE
Po zerwaniu z organizacją Challenge't

w początkach bież. roku i zgodnie z za-
powiedzią, lotnictwo sportowe przystą-
piło dogruntowne! przebudowy swej or:
ganizacji „wgłąb i wszerz”. Prąca reor.
ganizacy'na trwa jeszcze, ste już dziś
możemy zanotować szereg dodatnich fak-
tów, stwierdzających, że nowe celę po-
stawione lotnictwu, a polegające na po-
pularyzacji lotnictwa i udostępnien'a go  

najszerazym i na:lepszym |rzeszom mło
dzięży, zostają stopnirwo choć powoli ©
siągane. Ta sprawa nie jest tak łatwa, al-
bowiem łączy się 2 olhrzymiemi wydat-
kami linansowem.. Na plus należy zali.
czyć szereg samolatów szkolnych : tury:
stycznych, dostarczpnych już aeroklubom
i ośrodkom P. W. lotniczego. Dalei budo.
wa kilka nowychl»tnisk turystycznych {
nowego ośrodka P.,W.„lotniczego w Bia-

łej- Bielsko orżz wyprodukowanie kilkś
aparatów turystycznych i nowego środ:
ka P. W.-lotniczego LOPP. nowego dor
skonałego typu samolotu turystycznego
RWD-13, przez konstruktorów „RWD”
(inż.;Rogalski, Wędrychowski, Drze +
wiecki).
Lotnictwo sportowe krzepnie, organi:

zuje się i choć może wolno, ale stale idzie
naprzód

BALONIARSTWO

Również przy prmocy LOPP. Aero-
klub R. P. zorganzował zawody balono.
we o puhar Gordon - Bennetta, w ktė-
rych nasi baloniarze, przy silnej konku*
rencjimiędzynarodowe”, zdobyli po rar
trzeci z rzędu, 1-sze miejsoe i puhar na
własność. Spert balonów wolnych rozwi-
ja się pomyślnie w Polące, w postaci sek.
cyj balonowych przy serer atokių:
bach.

 

 

INNE PRACE
Pozatem LOPP, popiera budowę Insty-

tutu badań technicznych lotnictwa. te:
kuźni prac doświadczalnych i kontrol
mych techniki lotniczej. Wspomn'eć też
należy o dziędzinie pomocniczej dlx lot-
nietwą: mianowicie, zarząd główny LOPP
rozpoczął budowę obserwatorjum wyso-
kogórskiego meteorologiczno + astrona-
m'oznego na szczycie „Popiewane” w po-
łudniowo«wschodnich Karpatach.
Jak widzimy LOPP. prowadz działą|»

ność pożyteczną dla bezpieczeństwa pan
stwa polskiego. Całe więc społeczeństwa
winno tę poczynania wspierać z niesłab
nącą oliarnością.

  

|

 

 

 

Ks. nuncjusz Marmaggi -2- kardynałem
- Uroczystości na Zamku w dniu 4 stycznia

Uroczysta ceremonia. wręczenia J. E.
ks, kardynałowi Franciszkowi Marmaggi
przez pana Prezydenta Rzeczypospolitei
biretu kardynaloskiego, odbędzie sję na
Zamku w dniu 4 stycznia 1936 r., © go"
dzinie 11-e rano, |
Uroczystość tę poprzedzi przybycię dą

Warszawy wdniu.30-b m. spec'alnie wy.
słanego z Watykanu członka gwardj,
szlacheckiej Jego Świątobliwości, kapie
tana hr. Pietromarchi, któ gmachu
nune'atury apostolskiej,wdaj za-
roszonych pizez ks, nune'usza osób, о-

ftelajaie zawiademi nowego purpurata 4
nominacji I doręczy mu pierwszą odzna
kę godności kardynalskiej, t. j. czerwoną

piuskę,
W dniu 4 stycznia 1936 r. rano kpt. hr

Pietromarchi, w towaczystwie radcy RUR:
cjatury, magr. Alfreda Pacini, miarowa
neo na cząstrwania tej misi specjalne”
ablegatem: papieskim wrandze ministra
pełnomocnego, złoży na Zamku „brevę”
papierkie oraz szkatułkę, zawiera'ącą
biret kardynalski, ж У
Właściwa ceremonia rozpocznie się o

godz. 10 min. 30 rane, przybyciem do
nuncjatury dyrektora protokułu dyploma
tycznęga, z adutantem Prezydenta
Rzplitej. Wraz z nimi, ks, nunejusz uda
się pod eskortą szwadronu szwoleżerów
z lanfarzystamį na Zamek. kanfata ode
grana zostanie przed gmachem nuncjatu-

Przymus wododągowy w Warszawie
Przepisy o zaopatrywaniu ludności w wodę

Na ostatniem posiedzeniu tymczasowej
rady miejskiej zatwierdzono m, in. pro”
jekt przepisów miejstowych. o zaopatry<
waniu ludności w wodę oraz a ustwa-
niu pieczystości i wódopałowych w iw
st, Warszawie, .
wpozedeiębiócsńwi wódociągów ła:

nalizacjį m, st: Warszawy obowiązywał
przepisy z r. 1891, dotyczącekanalizaej
oddzielnych nieruchomości oraz przepi*
sy 3.1927 r. dotyczące urządzenia po+
łączeń nieruchomości z wodociągami
miejskiemi, Taryfy opłat za wodę  ka-
nały, taryty oplat za czynności związane
z udzielaniem pozwoleń ną budowę u*
rządzeń wodociągowych 1 kalizacyjnych
it. p. oraz opłaty za roboty wodociąść-
we, wykonywane przez Przedsiębiorstwo
na koszt właścicieli. nieruchomości. były
ustalane i zmieniane w miarę potrzeby
przez władzę miejskie, |
Rozporządzenie' PrezydentaR. P. z

dn. 16 lutego 1928 r. o prawie-budowla:
nem i zabudowaniu' osiedli przewiduje
wydanie przepisów miejscowych o za0-

patrywaniu ludności w wodę oraz usu-
waniu nieczystościiwód opadowych.
W r, 1934 min. spraw wewnętrznych

wydało wzór pržepisėw miejscowych 0
zaopatrywaniu ludności w wodę i 0 u-
suwaniu nieczystości | wód opadowych.
Na podstawie tego okólnika wodociągi 1
kanalizacja opracowały projekt przepi-

 

Letni czas pracy
W min. przemysłu I handlu zgłoszony zo-
stał projekt zastosowania w Polscę la-
tem 1936 roku t. zw. czasu letniego, przy+
jętego ogólnie w instytnc'ach i zakładach
przemysłowych na zachodzie. Czas letni
polegałby na przesunięciu zegara o 1 go-

dzinę, począwszy od m, aa dp końca
września. (i)

22 nowych placówek
pocztowych

W ciągy ostatniego miesiąca władze
pocztowe zanotowały w ligcie urzędów
i agencyj pocztowych uruchomienie 22
nowych placówek. W Gdyni otwarta zó:
stała8-ma skólei agencja, zastępująca
urząd, w"Warszawie.zaś „wprawadzono
oiekawą inowację przez założeniepierw-
szego sans„eo:w Apiokų
turze loterii. (i).

Nedza brudy boa
Magistrat zapomniał o istnieniu ul. Libejta
Na terenie V komie. P. P. istnie'e ma-

ła ślepa uliczka, zwana dawniej Nowo-
wołyńska, ostatnio przemianowana na
ul, Libelta, Uliczka tą pozbawioną świa:
tła, bruków, kanalizacji, wody, zabudo-
wana jest drewniakami, w których prze
bywa około 2 00 ubogich rodzią robotni»
czych W sąsiedztwie mieszkań gm'eżdżą
się małe warsztąty, zwiększające nrebez-
pieczeństwo pożarowe na tej uliczce, po-.
zbawionej wody. Lokatorzy, nie mając

własnych. kranów i studzieu, kradną w>--
dę w sąsiednich posesjach, „połączonych

z siecią” uliczną. Właściciele takich po-
sesyj, nie-chcąć płacićza wodę pobiera-
ną przez obcyca lokatorów, mob'l:zują
ochronę swych kranów podwórzowych
Na tem tie dochodzi do bójek.*

ła się więc siedliskiem chorób zakaž-
nych, zozaońsonych nowe: po całęm
mieście,(Om). a  
 

sów, regulujących sprawy zaopatrywania
w wodę i usuwnia nieczystości i wód 0-
padowych w m. st. Warszawie, Projekt
przepisów zawiera;

I. część — „Postanowienia ogólne",
WI. część — „Warunki technięzqe”,
TH,część — „Taryfa opłąt”,
w cięść — „Wejście w życie prze:
ów",
Pzepisy tę pożwolą na uregulowanie

wielukwestyj, związanych zwprowadze-
niem przymusu wodociągowego i kanali-
zacyjnego, ujednóstajnią warunki tech-
niczne „wykonania w nieruchomościach i-
rządzeń wodociągowych i kanalizacyj-
nych oróz przeż obniżenie opłat manipu+
lacyinych, opłat za połączenie z siecią
miejską óraż opłat za wodę, udostępnią
ludności przyłączanie się do sieci wodo-
ciągów i kanalizacji, co w konsękwen-
cji przyczyni się do podniesienia stanu
zdrowotnego ludnościstolicyi wpłyniena
powiększenie liczby konsimentów wody,
Nowę przepisy przedewszystkiem spro-

wadzają przymus kanalizacyjny i wodo”
sali w stolicy, Par. 1 przepisów sta-
nowi; |

Właściciele nieruchomości -zabudowar
nych. przylegających do ulic lub placów,
na którychw chwili wejścia w- życie
przepisów niniejszych znajduje się wo-
dociąg miejski, obowiązani są zaopa-
trzyć te nieruchomości w domowe urzą-
dzenia wodociągowe t połączyćje z wo-
dociągiem miejskim w terminie. który 0-
znaczy zatząd miejski | poda do wiada-
mości zainteresowanych przęz ogłosze-
nie w Dz. zarządu m. st. Warszawy. Ter-
min ten nię może być krótszy, niż jeden
rok | dłuższy. niż 5 lat od daty wejścia
w życie niniejszych przepisów.
W razie niewykonania urządzeń wodo-

ciągowych w nieruchomości zabudowa-
nej oraz nieprzyłączenia tych urządzeń
do wodociągu miejskiego, zarząd miej-
ski połączy taką nieruchomość zwodo-
ciągiem miejskim i urządzi na niej je-
den lub w razie potrzęby kilka punktów
odbiorczych wody (zdrojów) ną koszt
właściciela (par. 4).
W razie niewykonania urządzeń kana-

lizacyjnych w nieruchomości oraz nie-

przyłączenia tych urządzeń do kanału

 

Pobór rocznika 1915
Zarz. miejski wm.st. Warszawiepor
daje do wiadomości publicznej, że w myśl

art. 27 Ust. zdnia23mają 1924r. o po-
wszechnym obowiązku wojskowym (Dz.
Ust. Nr. 60/1933 r. poz. 455) w okresię
od dnia 2 do dnia 15 stycznia 1936_ r.
włącznie będzie wyłożony w Biurze Wy:
działu Wojskowego (ul Florjańska 10)
wdnie powszednie, w godzinach od'8-ej
do 13-0i rejestr poborowych urodzonych
w r, 1915 do przejrzeniapm osoby za”
łnteresowąne.

1) Osobompominiętym w_relentrze lub

W jednym z domów na ul. Libefta ist:| ono Pa weeztleśnie pro:
niała sidnia, ktėrą 'ednakwładze za.

sypaly, Niestety, ulięzkątązupełnie nie|
interesujesię zarząd miasta,Uliczka sta.

wo żądania uzupełnienia luh sprogtowa+
„niasia. moiasój wpisu, przyczem żądania te

ly.być. poparte odpowiedniemi, wia*
suomi dowodami |

'2) Każdy, komuwiadome.so «ak
lub niewłaściwym-.wpisie poborowego,

| powinien” noc o.ie wia Wale
skowemiu:”--  

miejskiego zarząd miejski połączy taką
nieruchomość z kanałem miejskim na
koszt właściciela (par. 27),

Nareszcię więc wszysikie zabudowa-
ne nieruchomości w Warszawie otrzyma-
ją wodociągi i kanalizację. Właściciele
nieruchomości nie będą mogli uchylać się
od wykonania tych urządzeń, |

Jai

  

Restauracja Zamku

Za względu na sezon. zimowy, wstrzy-
mano aż do nowego roku budżetowego,
dalsze roboty przy restauracji Zamku
Królewskiego w Warszawie. Kontynuo-
wany jest tylko remont pomieszczeń dlą
gabinetu wo'skowego Prezydenta Rze-
czypospalitej ną parterze w narożniku od
strony Zazdu, Na ukończeniu jest piido-
wa w stanie surowym domu mieszkai-
mego i świetlicy dla funkc'onarjuszów
zamkowych, W opracowaniu ryśynko-
wem jest program dalszych robót resta-
uracyjnych na Zamku w fasadzie od stro
ny Wisły. (b).
 

 
 

ry i przed kolumną Zygmunta III. na dzie
dzińcu zamkowym honory odda balaljon
piechoty ze sztandaremi orkiesrtą, która
adegra hymn papieski.
Po.kolejnych powitaniach w „Sali MI

| rowskiej" przez komoan'ę piechoty w
„Pokoju Oficerskim” przez komendanta
miasta, w „Sali Canalotta" przez ząstępe
cę dyręktora protokułu i w „Sali Aud'en
cionalnej” przez szefa kancelarjj cywilnei
i.szefa gabinetu wojskowego Prezydenta
Rzplitej, pozostanie ks, nuncjusz w „Gąe
binecje Konierencyjnym”, a w „Sali Mate
murowej" przyjmie p. Prezydent Rrpli
tej, w towarzystwie ministra spraw za
granicznych, p, J, Becka, ks, ablegata Pa.
ciqi. w towarzystwie kpt. Pietromarėhi,
Ks. Pacini złoży swe listy uwierzytelnia-
'ące, wygłaszając przemówienie po łagie
nie, ną które p, Prezydent Rzplitej odpo-
wie w 'ęzyku polskim.

Następnie w kaplicy zamkowej odprae
wiona będzie przez ks, biskupa polowe" *
go, dr. Gawlinę, mszą $w., w obecności
Prezydenta Rzplitej, #5;kardynała Mar
maggi'ego, księży kardynałów Kaków»
skiego iHlonda, obecnych w Warszówie
księży ercybiskupów i biskupów, gene-
ralnego inspektora sił zbro'nych, człone
ków rządu, z prezesem rady ministrów
na czele, marszałków Se'mu į Senatu,
podsekretarzy stanu, szela sztabu główe
nego, dowódcy okręgu korpusu, prezy*
denta m. st. Warszawy, komisarza rządy
aa m. st, Warszawę i korpusudyplema-
tycznego.

Po zakończeniu nabożeństwa, p. Pres
zydent Rzplitej nałoży biret na głowę J;
E, ks. kardynała Marmasgi.Równocześnia.
dyrektor protokułu dyplomatycznego na*
rzuci na jego ramiona płaszcz purpirowy:
Chóry odśpiewają „Te Deum Laudamus",

. Następnie w „Sali Asamblowej" odbę:

dzie się publiczna audjencja ks. nuncju+
sza u Prezydenta Rzeczypospolitej, pode
czas które wymienione będą przemó+
wienia, a bezpośrednio. pe audjenci,
gościć będzie p, Prezydent ks, nunc sze

| na śniadaniu,

Powrót do mmejatury nastąpi z atkor=
tą szwoleżerów i fanfarzystami, po'azdem
Prezydenta Rzplitej.
nn

llość kardynałów
Jak oblicza „The Universe" Papież

Pius XI ogółem kreował dotychczas 54
kardynałów. Jego poprzednik Benedykt
XV kreował 32 kardynałów. Pius X —.
49, Leon XIII kteował 146, Pius IX —
123,
Z ośmiu kardynałów kreowanych przez

obecnego Q;ca św, na pierwszym konsy*
storzu, jaki odbył się za Jego pontyłka-
fu w. grudniu 1922 r, 'uż żaden obeenie
nie żyje. Okazuje się, że z ogólne licze
by 68 obecnie żyjących kardynałów 37
należy do narodowości włoskiej.

 

Walka ozdrówienie pracy ludzkiej
Międzynarodowe kongresy higieny pracy

Hig'ėna pracy jest 'uż dziś przędmio-
tem žywego zainteresowania uczonych
całego świata. Świadczą o tem 3 w'eikię
międzynarodowe kongresy, poświęcone
higienie pracy, które odbyły się w ostat:
nich miesiącachr.b.

Pierwszy z nich, kongres medycyny
pracy odbył się w Bruksęli w dniauh od
22 do 27 lipca. Wzięło w nim udział 600
członków, będących przedstawicelami
40państw. Konźres obradował w 4 sek-
cjach nad zagadnieniami, dotyczącemi
walki z chorobami zawodowemi i "e,
kami przy pracy. ;
Drugi wielki kongres odbył się w Mo-

skwie i w Leningradzie w czasie od 8 do
18 sierpnią jako międzynarodowy kon.
gres fizjologii. Spośród 1500 uczestników
tego kongresu, 1000 uczonych obradową-
ło w sekcji fizjologii pracy, pod przewod-
nietwem laureata Nobla prot. Hill'a, gło-
$nego uczonego angielskiego, Przedniio
tem obrad była fizjologia pracy ludzkiej,
o zadaniach które prof. Atzler,uczony
niemiecki, wypowiedział swego czasu te
godne pamięci słowa; „jeśli ktoś chca
wyzyskać należycie maszynę, mysi do:

kładnię poznać je! konstrukcię, To samo
dotyczy organizmu ludzkiego,  stóry
przedstawia bardziej zawiły mechanizm,
aniżeli na'bardziej precyzyjne dzieło rąk
ludzkich",
Trzecim wreszcie zlazdem był mię:

dzynarodowy kongres dermatologii od:
byty w dn. 13 — 21 września r, b. w Bu-
dapeszcie. Przewodniczący prof. Oppen*

ow Warszawie z

heim powołał specjalną komisję chorób
zawodowych skóry. Zdaniem proł, Op:
penheima 20 proc. wszystkich chorób
skóry stanowią choroby zawodowe. Stąd
też dokładne poznanie tych chorób į
czynników, którę wpływają na ich po»
wstanie, jest pierwszym warunkiem af
с zapobiegawczej.

Polska stara się dotrzymać kroku =
mu międzynąrodowemu wyścigowi my*
śli badawczej w dziedzinie higeny pra.
cy. W roku bieżącym odbyły się w tej
sprawie dwa zjazdy, Pierwszy odbył się

inicjatywy Instytutu
spraw społecznych w dn. 2 I 3 marca pod
nazwą „konferencją lekarzy fabrycz*
nych”. Drugi zjazd, poświęcony higjenie
pracy, zorganizowało polskie towarzy"
stwo higieniczne w dn. 20 — 23 wrze”
śnia w Katowicach.
Rodzi się pytanie: jaki jest sens tych

zjazdów, czy wysiłki uczonych i badaczy
mogą przeniknąć do fabryk i warszta+
tów i przynieść jakieś realne korzyści
dla świata pracy? Odpowiedź na te py»
lanie da'e dyrektor międzynarodowega
biura pracy pisząc w liścię do dr. Gil“
berta, przewodniczącego kongresu medy+
cyny pracy w Brukseli następu'ące alo+

wa: „na'pierw wiedza — potem skcia
zapobiegawcza Medycyna pracy musi
się w nią należycie uzbroić, ażęby sto”
czyć skuteczną walkę o uzdrowienie pra,
cy ludzkiej i podniesienie poziomu życia
+ zdrowia ludności robotniczej”.

lzby rzemieśln cze przeccwko obczom pracy
Samorząd rzemieślniczy »8'mował się

„| ostatnio sprawą' kwalifikącyj zawodo*
«wychfunaków zatrudnionych w tak zw
obozach pracy: Zapadła uchwała: Związ-
ku izb -rzamieślniezyh, by nie uznawać
pracy jinaków za równoztaczną 8 u*  kończeniem nauki w rzemiośle Równa

„cześnie zdecydowano wystąpić do mia,
przemysłu i hatdlu owydanie "zatyóe
dzeń, aby przyspesobienie rawodowe w
pbezach pracy odbywało się zgodnia =
przepisami prawa przemysłowego. (i)

  



   

W1935-ym
Roczny bilans sportu
Rewia 26 dyscyplin uprawianych w Polsce

Za parę dni zasunie się ostatecznie
kurtyna nad ekranem, na którym de-
monstrowany był w ciągu roku wielki
filyn, zwany „sportem Polski”...

Teraz więc właśnie najodpowiedniej-
sza jest chwila, by wydać o nim opinię.
Pewną odległość, dzieląca nas od po-
szczególnych tego „filmu“ fraśmentów,
pozwolić powinna na sąd chłodny i bez-
stronny, na ocenę surową, ale sprawie-
dliwą. ы

W 26-ciu dyscyplinach sportowych
trzeba wydać wyroki. Oczywiście nie
wszystkie dziedziny są równe z punktu
widzenia popularności i atrakcyjności,
osiąganych wyników i zdobytych rekor-
dów. Zająć się jednak w ocenie należy
wszystkiemi. Odkładając bardziej deta-
liczne omówienie każdej dziedziny spor-
tu polskiego na później, chcielibyśmy o-
becnie „z lotu ptaka” zilustrować bilans
roczny w pozycjach (używając wyrażeń
budżetowych) — „globalnych”.

Bilans sportu polskiego za rok 1935
nie jest zbyt pomyślny, We wszysikich
prawie dziedzinach zaznaczył się pewien
spadek poziomu, przybierający na kil-
ku odcinkach katastrofalne wprost roz-
miary, . .

Szczęściem, na wielu odcinkach spor-

towych, obok spadku w poziomie na-
szych formacyj czołowych i reprezenta-
cyjnych, zaznaczył się jednocześnie pe-
wien rózwój wszerz i poważne podnie-
sienie się poziomu ogólnego. Można z
tego stanu rzeczy wysnuć wniosek, że
obniżenie szczytów jest chwilowe, że sy-
tuacja w przyszłości ulegnie poprawie.

Najbardziej pocieszającym faktem jest
potężny wzrost kadr sportowych. Liczba
czynnych zrzeszonych sportowców  do-
chodzi już w Polsce do 750.000 ludzi.
Poważne zmiany nastąpiły w roku u-

biegłym w. strukturze organizacyjnej pol-
sičiego sportu, Ujetogo w silniejsze ra-
my ceniralizacji, wzmożono zasady su-
bordynacji i odpowiedzjalności, Przypusz
czać nalezy, ze reorganizacja ta, niezu-
pełnie zresztą jeszcze zakończona, musi

się przyczynić do poprawy poziomu w
poszczególnych dziedzinach sportu.

Nadzieje te są tem realniejsze, ze w
roku ubłegłym sport polski poraz pierw-
szy znąłazł się pod bezpośrednią opieką
i kontrolą Państwowego Urzędu Wycho-
wanża Fizycznego, popularnie zwanego
„PUWF-em“,

Altabetyczny przeglądposzczególnych
są sportu polskiego rozpoczynamy

$

„Automobilizmu, który w dalszym ciągu
nie przerwał poczciwego swego snu
Boks nasz nie wykazał specjalnych po-

stępów. Mógłby wznieść się na „wyższe
szczyty, ale.. przeszkadzał mu w tem
sam zarząd PZB., A kosztowny trener —
niewiele pomógł...

W ciężkiej atletyce — bez zmian. Na
szerszych — europejskich — wodach nie
wypłynęliśmy na powierzchnię, u siebie
w domu — chorujemy na brak... atrak-
<yjności;
Gry sportowe niewątpliwie wykazują

poważny rozwój. Poziom naszej „czo-
łówki" poprawił się również, zwłaszcza
pod koniec sezonu. 8

Sezon hippiczny nie był zbyt udany.
Bili nas wszędzie. Nawet w naszym ..do-
mu, w Łazienkach. Bili regularnie i moc-
no... Nikłe sukcesy w Spaa i na Łotwie
utonely w morzu porażek.

Gimnastyka jest terenem objętym pra-
wie całkowicie przez Sokoła”. Poziom
*— niezły, zwłaszcza wśród pań. Kontak-

tów zagranicznych nie było.
Hokej na lodzie ciąśle jeszcze żyję da-

wnemi, a przebrzmiałemi bez śladu tra-
dycjami, Niestety, Europa szybciej od
nas kroczy po drodze wzwyż. Brak
sztucznych torów lodowych i trenerów
zagranicznych nie może nie odbić się u-
jemnie w ciąšu dłuższego czasu.
Hokej na trawie uprawiany jest prawie

wyłącznie w Poznańskiem. Zagranicy
niewątpliwie ustępujemy tu wyraźnie,

Sport kajakowy należy już w Polsce
do sportów mas, Nie zmienia to faktu,
że poziom naszych zawodników niezbyt
Jest wysoki, a, zwłaszcza na regatowym
odcinku, znacznie niższy od zagranicz
nego.
: W kolarstwie zaznaczyła się pewna
poprawa poziomu, coprawda wyłącznie
na odcinku szosowym. Torowcy за wo--
bec cudzoziemców nadal beznadziejnie.
słabi,

W lekkiej atletyce idziemy naprzód.

Е | i i

 

Dotyczy to głównie panów, bo wśród
pań zagranica przewyższa nas w marszu
coraz wyraźniej. „Brylantem” pierwszej
klasy okazał się Kucharski, największa
nasza nadzieja na Olimpjadę. Niezawod-
ną nadał jest Walasiewiczówna, jakkol-
wiek zagraża jej poważnie Amerykanka
Stephens, Inne nasze „gwiazdy” świecę
już mniejszym blaskiem...

W lotnictwie (balonowem) odnieśliśmy
pierwszorzędne sukcesy w puharze im.
Gordon-Benneta, Szybownictwo polskie
— wykazało dalszy rozwój wszerz.

Łucznictwo, niestety, utraciło pozycję
zdobytą w latach poprzednich. Naszepo-
stępy, jak się okazało, były mniejsze, niż
postępy łuczników zagranicznych,

Łyżwiarstwo polskie w jeździe szyb-
kiej zaczyna się i kończy na dwóch na-
zwiskach: Nehringowej i Kalbarczyka.
Pewne umiejętności wykazujemy na
dłuższych dystansach, w sprintach —
żadnych. (Nehringowa pobiła nawet 2 re-
kórdy świata). W łyżwiarstwie tiguro-
wem stoimy daleko za przeciętną klasą
europejską.

Motocyklizm rozwija się poważnie.
Zawodnicy w porównaniu z Europą wy-
kazują poprawę, ustępując (zwłaszcza
Niemcom) tylko w maszynach.

Wyjątkowo obfity sezon mieki narcia-
rze. Popisal się, jak i w latach poprzed-
nich, przedewszystkiem w skokach. Pe-
wne sukcesy odnieśli również w biegach
zjazdowych, natomiast w biegach ótwar-
tych ustępują nadal średniej klasie euro-
pejskiej, nie mówiąc już o Skandyna-
wach. :

Katastrofalnie wypadł bilans w piłce

nożnej. Kontakty z reprezentacjami ra-
granicznemi przedstawiają się (poza je-
dynem zwycięstwem 1:0 nad 2-im zespo-
łem Austrji) wprost kompromitująco.
Zawody Ligi — międzynarodowe, mię-
dzyklubowe, czy międzymiastowe — nie
przyniosłynam również doniosłych suks
cesów, Mistrzostwo piłkarskie Polski po-
raz trzeci zrzędu dostało się Ruchowi,
do A-klasy spadły Cracovia i Polonia,

do Ligi zaś awansował KS, Dąb, Kato-
wice,

Pływacki sezon był dość ubogi, wyka-
zał jednak dalsze podniesienie się pozio-
mu naszych zawodników. Oczywiście od
exstra klasy światowej, czy nawet I-szej
klasy europejskiej dzielą nas jeszcze po-
ważne odległości, postęp jest jednak wi-
doczny. Mistrzostwo Polski zdobył EKS.

Największą imprezą naszych saneczka-
rzy były mistrzostwa Europy w Krynicy.
Polacy potwierdzili swą wysoką klasę,
dystansując wielu dobrych zawodników
zagranicznych.

W strzelanin zaznaczył się dalszy roz-
wój wszerz, ale i pewien spadek pozio-
mu naszej exstra - klasy. Imprezy za-
graniczne i krajowe z udziałem ćudzo-
ziemców sukcesów nam nie przyniosły.

Początek sezonuszermierczego nie był
dla nas korzystny, Zato jego zakończe»
nie wypadło bardzo efektownie. (Węśry
i Niemcy w Warszawie — pobici). Wsku-
tek nieporozumień organizacyjnych nie
doszły do skutku w roku 1935 mistrzo-
stwa Polski w szpadzię i florecie. Dru-
żynowe mistrzostwo Polski zdobyła
Warszawianka. Indywidualnym mistrzem
w szabli został kpt. Segda.

Rok 1935 przyniósł naszym tenisistom
bilans opłakany. W spofkaniach między.
państwowych ponieśli same porażki, Nie-
lepiej byłoIw międzymiastowym. Jedy-
nym jasnym punktem „białego sportu”
była mistrzyni Polski, Jędrzejowska. Na-
tomiast panowie (poza Tarłowskim i nie-
startującym spowodu choroby — Tio-
czyńskim) wykazali niższy poziom, niż
w latach poprzednich.

Tenis stołowy (ping-pong) jest sportem
nietyle — polskim, ile żydowskim. Z
rodowitych Polaków grywa w ping-pon-
ga tylko młodzież szkolna. Największym
sukcesem jest tu zajęcie III miejsca na
mistrzostwach świata w Londynie przed
20 innemi państwami,

W. turystyce urządzono niezliczoną
ilość wycieczek i wypraw — narciar-
skich, kolarskich, wioślarskich, żegląt-
skich, kajakowych i t. d. Najwybitniej-
szemi z'nich były wyprawy górskie (w
Andy, Atlas, Kaukaz) ©

Olbrzymi triumi zanotowali nasi wio-
ślarze na mistrzostwach Europy, zajmu-
jąc II miejsce. Sukces ten zawdzięczać

| należało głównie Veregowi (dwa tytuły
mistrzowskie — jeden na jedynkach,
drugi z Ustupskim w dwójkach). W ta-

beli panktacyjnej za cały 1935 r. —
pierwszym był krakowski AZS. We
wszystkich zaś ośrodkach zaznaczył się

żywszy ruch sportowy, niż w latach po-
przednich.

Żeglarstwo wreszcie — należy do
sportów dopiero się w Polsce różwijają-
cych. Rok 1935 przyniósł sporą ilość wy-
praw morskich i szeręg imprez krajo-
wych (przeważnie na jeziorach augustow
skich-. Na międzynarodowych zawodach
okazywaliśmy się słabsi od zagranicy,
Przedolimpijskie regaty krajowe wyśrął
Stanisław Zaleski.

J. K.W.
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tmckamfłym „UNIWERSALNYM KREMEM ISTE', gdyż zowtere
©n wszelkiedle noskórke odżywcze składniki jak chelerierynę,
€opobiegejac temiomem przedwcrememy zwiołezenio ter.

„KREM LION* ojęey ułościwałeł Motujęte side
®еа się na twarz I ręce przed wyjśćłem na spoteń

„UNIWERSALNY KREM ISTE" orz „KREM LION”
sq środkami kósmetycznemi o nieótenionę| warłości.

Pymsowezwycęstwo Warty nad Polonią
Najlepsibokserzy poznańscy beznadziejnie zawodzą

O godz. 12iw wiedzielę rozegrany zo:
stał w warszawskim cyrku owi
mtecz pięściarski między poznańską War.
tą a miejsoową Polowią.
Goście przyjechali w składzie osłabio-

nym brakiem Rogalskiego w wadze piór-
kowej i Piłataw — ciężkiej, Mimo to
odnieśli zwycięstwo w. stosumku 9:7.
Ale zwycięstwo „pyrtusówe”. Odsłonili
bówiem swoją słabość, wyrażajątą się w
zatraceniu dawnego waloru — wysokiej
techniki, a miezyskaniu Karazie -— inne-
go. silnego ciosu. |

Tak. Jesttozniłerzch dawnej, dosko-
nałej Warty. Najwybitniejsze jej pumkty
— Kajnar i Sipiński — zawiedli w spo-
sób wprost katastrofalny, Nie spodzie-
waliśmy się wprawdźżie „cudėw“ po

    
   

  

 

Pod znakiem krążka
POLSCY HOKEIŚCI W BERLINIE
№ sobotę więczorem hokejowa repre-

zentacja Polski rozegrała w Berlinie 6-
statri mecz turnieju miedzynarodowego
z udziałem L.T.C. — Praha, BS.C.,, Gó-
tha i Polski.
Po piątkowym sukcesie w postaci zwy-

cięstwa nad Berliner SC. 4:2 (0:0, 4:1,
0:1), hokeiści nasi zostali znów pokona-
ni, Tym razem pobiła ich drużyna sztok-
holmska. Góetha.
Zespół szwędzkich hokeistów miał nad

Polakami lekką przewagę, górując pod
"względem szybkości t techniki gry. Zwy-
ćięstwo Szwedów bylo całkowicie rasłu-
żone.

/ Bramki dla Polski zdobyłi: Kowalski i
Zieliński,
Ogólny bilans występu hokejapolskie-

go na międzynarodowym turnieju ber-
lińskim wypadł dla nas bardza niewe-
sóło: na trzy mecze, przegraliśniy —
dwa i to z zespołami niezbyt silnemi,
Zarówno bowiem L.T.C., który prześrał w
tych dniach z drużyną Francais Volants
3:4, jak i Gótha, pokonana w tym iurnie-

 

Znakomity narciarz, Roli Andersen (Nor-
weśgja) w efektownym skóku.

Polscy jeźdźcy w Berlinie
W dniach 24 stycznia — 2 luty 1936 r.

w nowootwartej berlińskiej hali krytej
odbędą się międzynarodowe zawody kon-
ne
Na zawody te zaproszony został m, in.

Polski Związek Jeździecki, który z zapro-
szenia zamierza skorzystać i wysłać do
Berlina ekipę, złożoną maksymalnie z
ozterech zawodników. 7
„Poniewaž czolowi ježdžey nasi trenują

obecnie na specjalnym kursie w Centrum
Wyszkolenia Kawalerji w Grudziądzu,
przeto wybór zawodników do efipy na
Berlin nastąpi w Grudziądzu,
Ponadto na zawody dó Berlina wybie-

ra się podpułkownik w stanie spoczynku
Karol Rómmel.

   

ju przez BSC. (jedyną drużynę zwycię-
żŻómą przez Polskę) —- nie mogą zaliczać
się do ekstra- klasy europajskiej.

Słabość hokeistów polskich podkreśla
fakt, że ich. przeciwnićy — tó „zespoły
klubowe masza raś drużyma jest przecież
reprezentacją Polski. # '

W. obliczu zącej Olimpiady
wyniki turnieju berlińskiego napełniają
nas poważńemi obawami, Daliśmy in
wyrazwśrtykolę 'sodbółnim. Od tej
chwili, niestety. sytuacja nie zmieniłę się
ma lepszą., | 4

O PUHAR SPRENGLERA

W piątek, późnym wieczorem, zakoń-
czony został pierwszy dzień rozgrywek
w hokeju lodówym o puhar Sprenglera,
dając wyniki następujące:

Zuriehski SC—amiwersyteł Cambridge
4:1 (1:0; 1:1, 2:0). :
HC Davos — Stade Francais Paryż

5:0 (2:0, 2:0, 1:0)., * į
W finale turnieju hokejówego o puhar

St, Moritz drużyna EHC St. Moritz prze-
grała z medjolańskim zespołem Diavoli-
Rossoneri 0:2 (0:1, Ot. 0:0). | i
W sobotę rozegrano dałsze trzy spotka-

mia. Rezultaty ich są następujące:
Diavoli Rośsoneri —- Zurychski S.C.

5:0 (2:0, 3:0, 0:0). A
Cambridge — EH. - Davos 3:0 (2:0,
GÓR. 02. KOZA
Oxtord — Klageniurter H:C, 6:1 (2:0,

2:1, 2:0). a
mf A 4

Nowy rekord Polskiw pływaniu
Pływacy warszawskiego AZS-u gościli

w niedzielę w Łodzi. gdzie spotkali się
w meczu z reprezentacją miasta.
Zawody wypadły — imponująco. Po-

bito szereg rekordów:jeden gekord Pol-
ski, rekord Warszawy i trzy rekordy Łó-
dzi, $> ь
W ogólnej punktacji zwyciężył zespół

warsząwski w stosunku 55:31.
Wyniki szczegółowe przedstawiają się

mastępująco: © 5 i
200 m. klas. 1) ler (AZS) 3:09.6

sek. 2) Ginter (Łódź) 3:15.1 s. |
200 m. dow. 1) Karpiński, AZS

2:35 =, 2) Elsner, L. 2:49,1 8 —
100 m. klas: 1) |, AZS 1:22,5 s.

wyntik lepszy od rekótdu Polski g 0.4 s.
100 m. dow. 1) Gumkowski, 1140

s. 2) Szwankowski; AŽS 1:15,28.
100 m. grzbłętowym 1) Jastrzębski

AZS 1:18,7 sek. Wyniki lepszyodrekordu
NY6 049 sek, 2) Ginter Ł. 1:28,8

3 X 100m.stylemzmiennym —-1)
Warszawą (Jastrzębski, Boguth. Karpiń-
ski) 3:52,6 sek, 2) Łódź (Ginter. Bo-
e Elsner) 4:20,3 bel. Nowy rekord

M

5 X50m.st. dów.—1) Warszawa
2:36 s., 2) Łódź 2:50,2 sek. Nowy rekord
okręgu łódzkiego. ||| ‚
Pozareėdbyl sių jedyny bieg

pań w konkureneji lokalnej na 100 mų.
klas. w którym zwyciężyła Tdžikowska
i„sek, Nowy rekółd ókręgu łódze
iego. : .
W meózu piłki wodnej, róregranym w

skrócónyni cząsie 2 X 7min.wysolio
wygrała Warszawa 8:0.
Widzów 500.  

Kajnarze, ale forma i taktyka Sipińskie«
go byiy już przykrem rozczarowaniem,
Krzywda IKP, (Łódź) występuje teraz

zupełnie wyraźnie, Kajnar nie mógł wy-
grać z Woźniakiewiczem, tak jąk Sipiūski
przegralby niewątpliwie na punkty do
TVaborka, bo nie potraliiby go znokauto-
wać, Warcie pomogli do wysokiego zwy
Gięstwa... sędziowie i szczęście, Musieli
się przytem ci pierwsi bardzo napraco-
wać...
A jednak Warta zdobędzie drużynowe

mistrzostwo Polski. Sukces ten, jak mó-
wiliśmy wczoraj, osiągnie zaś przede-
wszystkiem dlatego, że... P.Z.B. ma sie-
dzibę w Poznaniu. a nie w Warszawie,
Katowicach, Łodzi, czy innym Lwowie.

Inaczej natómiast będzie z indywidu-
alńemi mistrzostwami Polsk, Tu Warta
sześciu tytułów (jak w zeszłym roku) na-
pewno nie uzyska,
Wracajmy jednak do rzeczy.
Mecz niedzielny rozpoczął się spotka

niem „much“ — Krysika (Polonia) i Ko=
ziołka (Warta), Niski, krępy „Poloni-
sta'' w l-ej rundzie ma przewagę nad
swoją „antytezą“ — wysokim, smukłym
„Warciarzem“, Źle jednak rozkłada siły.
Przytem Koziołek ma siiny, choć niepo-
zorny cios. Krysik idzię więc w II star-
ciu raz na deski, ale ratuje go gong. W.
III rundzie znów jest „mokdaun”. Nie-
stety, Koziołkowi nie wystarczą sił, by go
„wykończyć'. Pod koniec spolkania do-
chodzi nawet „Polonista“ do głosu. Mie
mo to przegrywa w sumie wysoko na
punkty, 2
W wadze koguciej sytuacja się odwra-

ca pod względem struktury tizycznej bo-
kserów — Weimana z Polonii i Sobko-
wiaka z Warty. Nie zmienia się zato
wynik spotkania, I tutaj bowiem zwycię”
stwo pięściarza poznańskiego jest wyso-
kie i zasłużone, Weiman odznaczył się
jedynie., brakiem odwagi.

Pierwsze dwa punkty zdobywa Polo*
tia przez Małeckiego, który góruje zde-
tydowanie przez dwie rundy i połowę
trzeciej nad rezerwówym Vogtem (War-
ta) Dopiero pod koniec walki jeden silny
Gios dzielnego Poznaniaka oszalamia
„Polónistę”. Vogt „odrabia' trochę punk-
tów. Nie natyle jednak, by można było
zwycięstwo „Munia” Małeckiego kwestjo-
nować. Punktacja meczu brzmi więc 4:2
dla Warty. S
W wadze lekkiej Warta oddaje dwa

punkty walcover'em spowodu nadwagi
Kajnara. W spotkaniu towarzyskiem Po-
zmańczyk zwycięża Łukasiewicza (Pol),
coprawda tylko w oczach sędziów. ol-
śnionych wielkiem imieniem „wielkiego
faulera'., (Publiczność ocenia i metody
walk; Kajnara i sam rezultai spotkania
trochę inaczej. Takich gwizdėw w cza-
šie meczu nie słyszeliśmy od czasu...
„zwycięstwa” Polusa nad Wożniakiewi-
czem. Zdaniem naszem—wynik był tu re-
misowy. Biorąc pod uwagę wysoce nie-
czyste „chwyty' Kajnara, można było
dać nawet wygraną łukasiewiczowi. W.
każdym razie zwycięstwo przeciwnika
krzywdzi „Polonistę”.
Na pokaz wysokiej techniki poznań-

skiej i wielkiej formy kondycyjnej Sipiń-
skiego szykowaliśmy się przed spolka-
niem „welterów". Niestety. „Warciarz”
obrał przy swoim słabym ciosie najnie-
właściwszą metodę walki, Zamiast dążyć
do zwycięstwa punktowego. poszedł na
ostrą wymianę obustronnie słabych cio-
sów. | przegrał. Przegrał — niewysoko,
ale zasłużenie. Janczakowi taki sposób
walki odpowiadał najzupełniej. Czy w
zwarciu, czy na dystans — zawsze miał
„ostatnie słowo” w boju. W pumktacji o-
gólmej meczu prowadzi teraz Polonia 6:4.

" Ten stan posiadania podwyższają prze-
ciwnicy wagi średniej — Fabisiak (Pol.)
i Kruszyna (W), dzieląc się po bratersku
punktami, Mniej już było braterstwa w
przebiegu spotkania. Zato bardzo dużo...
zapasów. Tym razem niezupełnie „łair”
walczył „Polonista”, Za często trzymał
przeciwnika w bratnich” uściskach.

Punkty w wagach półciężkiej i ciężkiej
przypadają Warcie. Zarówno bowiem Po-
smyk (Pol.) w półciężkiej, jak i Sowiń-
ski (Pol) w ciężkiej okazali się bokse-
rami zupełnie surowymi. Szymura (W)
krwawo rozbił swego przeciwnika, Do-
datnio można tu ocenić tylko heru.czną
wytrwałość Posmyka. :

Walka w wadze jw była już
więcej wyrównaną. rzedewszystkiem

dlatego, że Karpiński (Warta) miał wła-
ściwie tylko wagę półciężką. co nie
przeszkodziło mu zresztą posłać prymi-

tywnego Sowińskiego kilkakrotnie na de-
ski. Niestety, w III rundzie sam opaut

już na siłach. Mimo to wyśrał wysoko,
Rezultąt ogólny — 9:7 dla Warty. A

jaki wniosek? Wniosek — ten, że Skoda
ma w meczu z „Warciarzami” spore szan-
se. Zwłaszcza — w Warszawie.

Wy



 

Tatr i k Ва!е! > Martowną i Ciesielskim ma czele,

e muzy a. |przygotował cały szereg nowych, wspania-

—- Teatr Miejski na Pohulance. Dziś łych kreacji. Trzy obrazki zatytułowane

o godz. 8 wiecz. Trigera „Szczęśliwe mał- „W Wilnie życie wre ukażą w krzywem

żeństwo”. Udział biorą pp. H. Dunia-Rych- zwierciadle dowcipnej satyry dotychczaso-

łowska, E. Wieczorkowska, [. Polakówna,| ** życie naszego grodu, oraz radosną wizję

M. Szpakiewicz i A. Szymański. przyszłości. W rewji wystąpi ponadto sze-

_— Przedstawienie sylwestrowe, Dziś re$ znanych na terenie „Wilna postaci, „bądź

w noc sylwestrową, o godz. 11 m. 30 Teatrit0 identycznych, bądźto „in w: ь R:

Miejski aa Pohulance odegra arcyzabawną |37 AA Ro „T ai SE

taj w Sodakk Dudieke Vacaśńilie p. Łftconcy © ROTY

„Jabłuszko w wykonaniu: L. Jasiūskiej- G S M adaiówka w aDutat"

Detkowskiej, R tys L R 2. „Rose Marie”. Jutro ukaże się ma przed”

Bock T,Sao i i Šai stawienii. popołudaówiyWawa,

" 28 PA i W. Se Vkanska „Rose Marie“. rolac| ównyci

bora (reżyserja tejże farsy). Przepiękne de- S. Bestani i W. Wawrzkowicz na cze!e ca-

koracje pomysłu W. Makojnika. Ceny zwy-

czajne. Wszystkie kupony i zniżki nieważ-
łego zespołu artystycznego.

3

__ Noworoczne widowisko dla dzieci

ne. Bilety wcześniej do nabycia w kasie

„Lutnia“ do godz. 4-ej,
я w „Lutni“. Jutro © & 12.15 w poł. grane

od godz. 5-ej PP-;będzie widowisko dla dzieci „Mały gaze-

w kasie Teatru na Pohulance. Uwaga! Szat-| cjąnz”, którego młodociani widzowie słu-

nia płatna.
chają z zapartym oddechem iniekłamanym

— Koncert Jarboro w Teatrze na Po-|zachwytem. Ceny miejsc specjalnie zniżone.

hulance. W nadchodzący piątek dn. 3-g0 2 Powitanie Nowego Roku w „Rewii”.

stycznia 1936 r. o godz. 8 m. 30 w. w Te-

atrze na Pohulance odbędzie się jedyny
Dziś o godz. 9-ej i 11 m. 15 dwa programy

koncert fenomenalnej śpiewaczki murzyń-
rewjowe p. t. „Noc sylwestrowa”.

skiej Jarboro. Ceny specjalne. Bilety wcześ
Ceny miejsc na Sylwestra: Balkon 50

| gr, parter ulgowe (akadem.) 1 zł. 09 gr., par

niej do nabycia w kasie Teatru „Lutnia”

Wszystkie kupony i zniżki nieważne.
ter II-gi 1 zł. 50 gr, parter l-szy 2 zł. :

1 Koncert Ginzburga w Teatrze na| Polskie Radjo Wilno
Pohulance. Słynny pianista Grzegorz Giaz-

burg, laureat konkursu im. Chopina, wystą- Wtorek,dnia BLE k

pi w Wilnie raz jeden tylko w środę 8-$o' 6.30 Roe Ghqosstyka. ME ci.

i żoiski Pohulance. : pularna. ziennik poramny. Płyty. . i

stycznia w testrze ODER ZO id rolnicza. 8.00—11.57 Przerwa. 11,57 Czas

Sąd Apelacyjny w Wilnie przy-

stąpił wczoraj do rozpoznaria spra-

wy ośmiu komunistów, oskarżonych

o przynależność do Komunistycznej

Partji Zachodniej Białorusi, oraz o

intensywną działalność wywrotową

na terenie powiatu nowogródzkiego.

Są to: Aleksander Murawczyk,

skazany wyrokiem Sądu Okręgowe-

go na 8 lat więzienia, orazWiady-

sław Hajdysz, Michał Huryna,

Józef Hałuszka, Aleksander Jachon-

W barze Górskiego przy ul. Ta-

tarskiej powstała pomiędzy pod-

chmielonymi gośómi a zespołem or”

kiestrowym bójka, w czasie której

dwa; murarze: Władysław Walicki,

Piotr Osicki, zam. przy ut.

skiej 30—3, pobici zostali do utraty
 

pulk. Ludwika Bociańskiego. 18.45 Muzyka Bilety w kasie zamawiań, 9 > оЕ dań 12.15

—_ Teatr Muzyczny „Lutnia”. Sylwester i Hejnał. 12.03 Dziennik południowy. 12.13 ;F
k

2 i i i śr AE Нка  Sewilskie-| jazzowa. 19.05 „Rozkosz wesołego końca

w „Lutni*. Reżyser Wyrwicz - Wichrowski Rossoni Fragm. z „Cyrulika SS wawa, teak

go“ 13.25 Chwilka gospodarstwa domowego.

13.30 Z rynku pracy. 13.35 Płyty. 15.15 Co-

dzienny odcinek powieściowy. 15.25 Życie

kulturalne miasta i prowincji. 15.30 Koncert.

16.00 Słuchowisko dla młodzieży szkolnej.

16.15 Lekkie melodje i piosenki. 16.45Cała

Polska śpiewa. 17.00 Wielkie i drobne wy*

mowy. 19.35 Wiad sportowe. 19.50 Poga-

danka aktualna. 20,00 Monolog sylwestro-

wy. 20.10 Melodje operowe. 21.00 Dziennik

wieczorny. 21.10 Obrazki z Polski współ-

czesnej. 21.15 Mała Qrk. P. R. 23.00 Kom.

met. 23.05 Wesoła audycja sylwestrowa

wspólnie zmiejscowymi autorami i kompo-

zytorami, mając do dyspozycji wszystkie

siły zespołów: artystycznego, baletowego i

chóralnego, przygotował ze znaną pomy”

słowością Wielką Rewię Sylwestrową, któ-

ra obfitować będzie w utwory nawskroś 0-

i j i t i
r

с

o: zdawac laćcąbędzie z20 nalazki. 17.15 Płyty. 17.50 Skrzynka języko- 23.25 Do naszych słuchaczów. 0.04 a

nutnerów: najnowszych piosenek, satyrycz. wa. 18.00 Recital fort. Stelli Dobryszyckiej. życzeń — audycja zbiorowa.  0.30—1

‚
: 18.30 Przemówienie wojewody wileńskiego Płyty.

nych skeczów i efektownych inscenizacji.

CASINO]

  

Premjera!
Bziś najnewszy TRIU MF' genjalnej PAN|

Joan GRAWFORDK OCHAdutro premiera. Ń>jwiększa zagadka | tajemnica naszego stalecia

W najnowszym SUKCESOWYM przeboju

wszechświatosej sławy reżysera VAN DYKE'a

Za czeł0 sie MS6AB| ŃET WOSKOWYCH
zrealizowane całkowicie w naturanych kolorach.

k-—

REWJA |
Nowe zagadnienie, Ciekawe. Aktualne. Powszechne. Na4 prog am: Jodatri i najn akiua'ja

Z powodu wielkiegopowodzenia jeszczedziś

Ostatni dzień. Dziś cud kinematogratji!

łkowicie w neturalnych

Kukaracza "wersy
oraz najnowsza komedja wiedeńska

Cyrk Sarana
PAT i PATACHON oraz LEO SLEZAK. Atrakcje.

(Dziś perez pier*s' y.w Winie największy film

ŚWIATOWID| Księżniczka Czardasza
Według popularnej operetki En.eryka hżln an<.Upeje jące cygeńska muzyka. Trys-ając'

humorem akcja! Przekomie?re sytuz ele! Dźwięki wsiea | ezrrdasza. W rol. główrych

najsłynniejsza gwiazdaKARTA EGGERTA l uosobienie mę- HMS SUERNKER

ekranu rasowa węgierka sklego czaru

Nadprogram atrakcje dźwiękowo.

Dostosowując się do czasu obecnego OBNIŻAM CENY

na zamówienia tak z własnych jak i powierzonych materjalėw!

Wykonanie pierwszorzędne!!!

Zaktad Krawiecki

St. Krauze ""Wieńska 82. tm

——ее—н—

aska
Tetr-Rewji

DŹWIĘKOWE KINO s SYLWESTROWA w 2częścia

humorul Rewelacyjne numery!
Artyści wśród publiczności,

góły w afiszach. Bilety w cenie

Bomby
dorana.

|

 

nowsze krawaty. Torebki damskie.

szkolne i gospodarcze. 

  

 

STO PRÓBOWAŁ,TEN PRZEKONAŁ SR, SZYSTKO STANIAŁO
«iż WINĄ: wytwórni

WYROBY ZE ZŁOTA i SREBRA, ZEGARY,

W. Osmołowski Wilno BUDZIKI

SĄ STARE, LEŻAŁE,
WINO „MIESZANKA JAGODOWA”, — DO. NABYCIA u W. JUREWICZA

W SKLEPACH WINNO-SPOŻYWCZYCH.
MISTRZA FIRMY P. BURE.

WILNO, MICKIEWICZA 4.   

   

 

ZEGARKI KIESZONKOWE OD ZŁ. 4,—

MOCNE I ZDROWE. POLECA SIĘ |

SOD ESEECZT ii
i

0...Matkiewicz
dawn. J. K. GORZUCHOWSKI

 

Najweselsze spotkanie N. Roku.

Wzmocniony program artystyczny.„Palais

 

WILUO, ZAMKOWA,3.||| _ de Ceny zwykłe, nie podwyższone.y 3 й

polece w dużym wyborze ZEGARY I ZEGARKI od $ & | Mados“ o) aa

wzwyż oraz wykonywa wszelkie reperacje„w zakies ze$ar-

mistrzostwa wchodzące. Ceny dostępne.
ris IIA I iao|NS

Skazujący wyrok w procesie
komunistycznym

ta i Roman Romaniuk; wszyscy ska-

zani wyrokiem instancji poprzedniej

na 5 iat więzienia każdy.

du sądowege, wina oskarżonych, z

w

stała udowodniona.

Sądu Apelacyjnego uniewinniony, w

stosunku zaś do pozostałych wyrok

Ale-|instancji pierwszej został całkowicie

ksander Kowalczuk, Łazarz Huryna,|zatwierdzony. (e) j

i

Krwawy koncert
przytomności

Nowości wydawnicze
M. H. Szpyrkówna. Powrót na

Bałtyk. Książka pierwsza. Błękitne
pogranicze. Książka druga. Miasto
na żaglach. Skład główny: Inst.

Wyd. Bibljoteka Polska S. A., War-

Podczas kilkugodzianego przewo- SZAwa.
KRONIKA POLICYJNA.

— 465 kradzieży i wiamań dokonano

w Wilnie. W. ciągu b. r. w mieście Wilnie

dokonano 465 włamań i kradzieży. Policja

w 348 wypadkach ujawniła kradzieże,

aresztując winnych. W porównaniu z la-

tami poprzedniemi ilość kradzieży w mie-

ście zmalała o 10—15 procent. (h)
—  Energiczna konkurencja. Na tle

| konkurencji handlowej powstała wczoraj na

|rynku Drzewnym pomiędzy Rubinem Szlos-

|bergiem (ul. J. Jasińskiego 17) a Szusterem

| Salomą (ul. Kalwaryjska 56) zawzięta bójka,

| podczas której ostatni został cięžko po-

instrumentami mu- į bity- Kres bójce położyła policja, poszko-

|dowanym zaś zaopiekowało się pogotowie

yjątkiem Aleksandra Jachonta, zo-

Al. Jachont został wyrokiem

zycznemi. Sześć ran głowy Walic-| „atunkowe. (e)

kiego opatrzyło przybyłe na miejsce

wypadku Bo” awe Nie | poc

mniej poszkodowan okazał się ‹ : icji, i j
eta sąAp api 588, See aidai, p ym © 86, doniósł policji, iż kochanka jego Ма!-

Popław- |pierwszej pomocy w. ambulatorjum
j pogotowia, poczem obu skierowano
do szpitala. (e)l

L

—- Skarga na kochankę.
howicz,

Władysław

zam. przy ul. Wiłkomierskiei

któremu również udzielonowina Łukaszewicz, podczas jego nieobec-

|ności, przywłaszczyła jego rzeczy i garde-

|robę, ogólnej wartości kilkuset złotych, po-

czem  zbiegla. Na skutek doniesienia
j wszczęte zostało dochodzenie. (e)

ь WYPADKI.

ZABÓJSTWO NA ZABAWIE. | -— Złamała nogę. Przechodząc przez

+jezdnię, upadła i doznała złamania nogi

; Podczas zabawy weseinej WE VS |6d-letnia Rozalja Zienkiewicz, zam. przy

utowicze, gm. kucewickiej, między |ul. Prostej 27—2. Poszkodowaną opatrzył

niejakim Machratem Wacławem a J. iekarz pogotowia ratunkowego. (e)

Łodzińskim wynikła bójka, w czasieį

której
L

-— Podrzutki. Około domu Nr. 40 przy

Mach: 22173 4 ul. Zawalnej znaleziono dwuch podrzutków

achrat  ugodzi bagnetem, (ję, 1. 4, oraz Jankiela, l. 6 — Kapłanów,

odzińskiego, zabijając $o na miej"|których rodzice, w obawie przed odpowie-

scu. Zabójcę aresztowano. (h) | działnością za swój czyn, ukryli się przed

 

Rekordowe powodzenie! Sukces Polski

Dziś nieodwołalnie ost. dzień!

POWITANIE NOWEGO ROKU 1936

NOC SYLWESTROWA,Pok |=:
Rewjaw2częściachi1$ obrazach,zudziałem CAŁEGO ZESPOŁU ARTYSTYCZ-

NEGO. 2seanse: o 9-ej111.15. Ceny na Sylwestra specjalne: balkos 50 gr, 2 m.

ulgowe 1.09, II m. 1.50, parter I

„WESOŁY MURZYN"

Dziś, 3i-go grudnia, o godz. 9-ej i 11.30 wieczorem całkowicie nowa RE W JA 'rutynowana

chi 20 odsłonach, przy udziale całego zespołu

ystycznego.

„WIELKA NÓC SZAŁU I ZAPOMNIENIA"
Kierown. art, lit Rel-Ren. Po rewji DANCING cjelica”.

Wesołe atrakcje. Moc niespodzianek, Szcze- | —-

od
Anons; Od dnia 1 stycznia występy

AN FRLICZKAI
WIELKA 1i — WILNO — $-TO JAŃSKA 6 („JANUSZEK”)

poleca

PRAKTYCZNE PODARKI NA ŚWIĘTA
Wykwintną bieliznę damską i męską Trvkotaže.

Pończochy.

PO CENACH WYJĄTKOWO NAJNIŻSZYCH.

policją. (e)

 

 

Najwyższy czas pomyśleć o zaiozenis

BUCHALTERJI
arok 1936

informacje, wskazówki
BEZPŁATNIE

"zwróćsięże „PRACUM”
wykonanie solidne, fachowe — tanie

TYLKO
MNIĘ

WILNO, ul. JAGIELLOŃSKA Nr. 6 m, 28
tel. 22-24 godz. 8—15 i 17—19.  

|
z
m
z

>

 

© DZIŚ 31.XI1

 

 

 

m.2.00.

 

 

ściąjAdręs w Admin. „Dz |

||| POSZUKUJE | i PRACA. i
NesG we

'cielka za Lado a Potrzebny
"zyki
(Oferty do Adm, „Dz.: dowię drzew — оФ>

|WiL. pod „Nauczy- cowych z małą zodzi-
215—0uą od zaraz lub od

—— -- |4 kwietnia 1936. Od-

POKÓ. |pisy świadectw. Po-

wynajęcia umebio-ste-zestantę poczta

gó„036

Ludwisarska 4 |pokoja z

50 gr. do nabycia w kasie teatru

NOWEGO ZESPOŁUARTYSTYCZNEGO.
- o SE Portowa 19, giówna Wilno, dla

—2 przyjezdnego. 'p
z
e

|

POSZUKIWANE |  PRACOWITE
2 pokoje & całodz.% diugoletnis  prai-

dobrem utrzymaniem tyką pisarz - pro-

1 korzystaniem z ła- wiamtowy poszukuje

zienki, przy  inteli-|posady do majątku.

|gentnej katolickiej ro- |Posiada _ świadectwa

| dzinie dla profesorab. dobre. Krzywe

z synkiem, Pożądany ło 18—2.
rejon ul. Mickiewicza.| —— Ot weg)
Oierty do Admin. ABSOLWENTKA

„Dzien. Wileńskiego* | szkoły Handl.-Prze-

pod „45 plus 11", mysłowej chętnie
pracę w293—0 przyjmie

charakterze  prakty-

Bluzki, Swetry. Pulowery. Naj- =
Skarpetki Parasolki, Fartuszki

 

 

Nowość ||aim.

 

 

 

 

 
 

 

  

Specjalny”RAEAT_Gwiazdkowy
ь každy otrzyma |

w POLSKIM SKLEPIE GALANTERYJNYM

Zofja Jankowska
WILNO, WIELKA 15.

Na podarki gwiazdkowe: wykwintna bielizna, najmodniejsze

krawaty, bluzki, swetry, pończochy it p.

EEST

Kursy języków obcych
w lokaln lostytnta hauk Handlowo-Gospodarczych,

ch Braci Jabłkowskich) w godz.
| ul. Mickiewicza (gma. у

Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, U-

SKI i NIEMIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (2 dziedziny kkorospon+

cji, techniki i t. p.).

Również Kierownictwo Kursów uje tłumaczenia i za”

łatwianie wszelkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia

prospektów, dzieł naukowych i t. d

iniormacje i zgłoszenia od godz. $—13 oraz od 17—20 w Se-

kretarjacie lastytutu Nauk H-G. Żądajcie prospektów.

 

  
Biydawca; ALEKSANDER ZWIERZYNSKI. Tiukaraa A. Zwierzyśckiego. Was: Mostowa Nr 1

 

kantki w skdepie, xa-

i
kladzie przemysio-

Taposany astomaizemispodaononeer ||4 NAUKA, | PSZ
ы

zgi. o adm, lzten.

Wacław Mołodecki ||azummzzeew wi" pod „prace
WILNO, UL JAGIELLOŃSKA 8. н е ardės.

L KWALIFIKOWANA T

= zaa pianistka udziela \еК- SIOSTRA
cji gry Jeigiikėa į pielęgniarka z=

+ аь najnows: metodą.| wana, przyjmuj y-

tajwalej poda ЗУна— ме мкосреее| е е ата
| ment. Warunki do-|strzyki, masaż, i

66 stępne, ewentualnie Miejscowość  obojęt-

W KIEJ za obiady. Postępy, na.M. Wilno, ul. Kal-

Ы zapewnione. Ul. Do- waryjska Nr. 12, m. 2,

MICKIEWICZĄ 9. Tel. 12-82.  ||bra 12—2. 53--2| Kreniowa,

 

| ULTRASELEKTYWNE 3 ZAKAESOWE AADJO00B10RNIKI
Przed nabyciem radjoodbio $' o

y I odbiornika ws'ąp # ne. Mickiewicza22-13.

rmy EFSBROCK—MOTORImoza
WILNO, MICKIEWICZA 23. — TEL. 18-06 JB zGUBY. i

Gdzie są do nabycia po niskich cenach i na do-|PRÓRANEEĄ |

godnych warunkach spłaty. ZGUBIONE:

dowód osobisty, wy”

dany przez Starostwo

 

 POSZUKUJĘ
pracy do dziecku, do
sklepu albo za gospo-
dynię do samotnych.

| Rekomendacje poważ-

 

 
 

  

  щ LICYTACJA eGrodzkie i książeczkę

Podaje się do ogólnej wiadomości, że w Wileńskim Lombar- | wojskową, wyd. przez
dzie „Kresowja'”, przy ul. Hetmańskiej 1, w dn. 13, 14, 15 i 16|P.K.U. — Wilno, na

stycznia 1936 r. w godz. 17—19 odbędzie wię licytacja przed-|nazwisko Czarnego

miotów zastawionych przed dniem 1 października 1935 r, a |Piotra, zam. przy ul
| Jagiellońskiej 2—1 —

nie wykupionych do dnia 10 stycznia 1936 r. Zaznacza się. że
|unieważnia się. ||wobee likwidacjilombardu. prolongaty mie będą udzielane.   

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ. ,

i francuskiego. ogrodnik znający ho
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