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DOPEŁNIE NIEM
nowoczesnego streju Eleganckiego Pana—jest dziś jedwabna apaszka
męska deseniowa lub gładka.

2—r

Pierwszym warunkiem  normal-
nego rozwoju społeczeństw, jest

ztmostera prawdy, która winna je

vtaczac. A „Powietrze prawdy mo
że się dotyla zanieczyścić, iz nic się

wznioślejszego nie rozwin'c w naro-

dzie aż przez Sokratejskie zwycię-

cięstwo nad narodem własnym”, jak

słusznie mówi Norwid. Toteż „ta-

kich zwycięstw stopniowe umarza

„ie przez wcielanie dobra. i rozja-

śnianie prawd, przyprowadzić win-

no do uniepotrzebienia męczeństw.

— To jest postęp!”
A sądzę, że Polsce w dzisiejszej

chwili dziejowej przedewszystkiem

dokładnie wiedzieć należy, jakim to

czynnikom zawdzięcza ona swą nie-

podległość, bo od właściwego na te

rzeczy spojrzenia — nie waham się

stwierdzić — zależy cała jej polity

ka i postawa moralna.

Trzy takie czynniki zadecydo-

wały, że w chwili zakończenia Wiel:

gatunek bielizna „Opus"
z POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ

FRANCISZKA FRLICZKI
WILNO, ZAMKOWA 9.

Czemu i komu zawdzięczamy niepodległość?
pierwszą lekcję do Szkoły Handlo-

wej), pow'arzało:

„Jeruzalem, Jeruzalem, biedna

ziemic Ty!

Gdy Twej męce nie poświęcę

każdej mojej łzy,

Jeśli Ciebie nie ogarnę mym sy-

nowskim żalem,

To mię przeklnij i zapomnij,

Matko Jeruzalem!

Tak, niezawodnie! Pierwszym

. najbardzcj rozstrzygającyn czyn

nikiem, kicry spowodował, że z za-

wieruchy dziejowej wyszła Polska,

jako państwo niepodległe, była owa

postawa świadomie zajęta przez

miljony Po!aków, co Polskę repre

zentowali przed światem, który do-

brze o naszych dążeniack wiedział,

acz czasami udawał, że tego nie wi

| dzi.
Czynnikiem drugim była Wielka

Wojna Światowa, kiedy do walki z

najwięsszym wrogiem Polski wy-

 
kiej Wojny Światówej w Hstopadzie stąpil niemal cały pozostaiy świat,

1918, Polska po 123 latach niewoli co zrozumiał, że jego przyszłość i

powstaia, iako państwo, do nowego | zarazem przyszłość całej cywilizacji,

bytu. jest zagrożona w swych  najgłęb

Pierwszym najważniejszym czyn”| szych podstawach,

nikiem — nigdy dość nie można te Była to zaiste owa wojna o wy:

$o zaakcentować! — była postawa  zwojenie ludów, od które, Mickie
moralna, patrjotyczna i uarodowa wjcz uzależniał powstanie Polski,

społeczeństwa w czasach porozbio-

rowych.

Porozuniejmy się. Gdy mówimy

o „postawie społeczeństwa”, nie

myślimy i nie możemy myśieć o ca:

iem spofeczeństwie, iluś tam mil-

„ónach głów. Zawsze i wszędzie t.

zw. ogółowi nadaje ton pewna $ri!

pa, czynna i świadoma. Bywa cza-

sem takich grup dwie lub

więcej, i wtedy walczą one ze so

bą o wpływy. Bywa też że w rze-

czach zasadniczych, podstawowych

dla bytu narodu one się ze sobą g0-

dzą, różniąc się jeno w szczegółach

— i to dopiero jest zdrowie moralne!

Otóż trzeba stwierdzić, 2е ро-

mimo walk w łonie polskiego spo:

łeczeństwa w latach niewoli, ani na

chwilę w niem nie zagasła mocna i

niezłomna świadomość, 'że niewola

jest tylko przetściową formą  byto-

wania, z której pierwej czy później

naród się musi wyzwolić do wolne”

żo bytu politycznego. Słowa, wypo-

wiedzione przez Wybickiego w r.

1797: „Jeszcze Polska niz umarła”,

były wypisane niezatartemi zgłoska

mi na sercu i sumieniu każdego Po-

laka, który był godzien tego imie:

nia, a nie było takiego momentu w

ciągu tych 123 lat z naciskiem to

podkreślam! — by takich Polaków

można było liczyć inaczej, miż na

miljony.

Ach, wiemy doskonale, (a jakże

często nie wiemy!), „jaką to prze-

bywał duch robotę w  przeświętej

serca ludzkiego ciemnicy , ile to

łez, aktów poświęceń i niezłomnych

postanowień rodziło się w duszach

dziecięcych, które na całe życie

wykreslało normy postępowania.

Jak dźwięk polskiej mowy, naszep”

tany przez matkę w pacierzu co:

dziennym, jak piosenka i książka

polska raz na zawsze kladiy nam

na czoło niestarty stygmat polskości.

Huż to Polaków urobił Pan Tadeusz:

iluż Trylogia Sienkiewiczai iluż to z

nas, (jak ćw nauczyciel, śpieszący
codzie:nie ulicą Zawalną koło ko-

Ścioła W. W. Świętych na przed:

nawet;

acz ludy, biorące udział w tej gi-

gantycznej walce, nie o.razu u

świadomiły sobie jej najgłębsze kon-

sekwencje, co zaprawdę miało w

sobie coś mistycznego i oszałamia

„ącego!

Dziwn. akże dla Polski

opatrznoś darzeni*m, „šwię-

"te" przymierze, które łączyic natu

rai iuszem trzy tozbiorowe

1, zostalo zerwa'ie, i Rosja,

wra jeszcze w oczach licznych

Polaków uważana była za rajwięk-

szego naszego wroga, stanęła w o

bozie aljaatów, tem samem, bez:

wiednic, pracując na naszą ko

rzyść. ;

I tu trzeba sobie dokładnie uświa-

domić, że tyle przeklinany przez

Polaków sojusz francusko rosyjski

był „układem, warunkującym

wskrzeszerie Polski“, jak to naj

irafniej stwierdza prof. Szelągowski

w wydawnictwie zbiorowe.n—„Pol-

ska*, mów'ąc, że Wielka Wojna

była „zawaleniem się ukiadu, na

którym od półtora wieku  upierała

j się niewois i rozbiór Polski“ (III,

731). Gdyby swego czasu Francja nie

zawarła tego sojuszu z Rosją, kto

wie, czyby dziś wogóle sama istnia

ła, a napewno nie byłoby dotąd

Uroczystości
WARSŻAWA. Pat. Dziś w przed-

dzień święta niepodległości miasto

przybrało uroczysty wygląd.  Głów-
nym punktem dzisiejszych uroczy-
stości było uczczenie pamięci po-

ległych uczestników walk o niepo-

dległość a następnie pochód na za-
mek i do Belwederu' O] godz. 17-ej
na pl. Józefa Piłsudskiego zebrały

się organizacje z weteranami 63 ro-

ku i tłumy publiczności, Na dany

sygnał strzelcy zapalili na środku

placu setki pochodni, odśpiewano

pieśń „Bogurodzica* poczem odbył
się uroczysty apel zapoczątkowany

od nazwiska Romualda Traugutta.

Przy każdem nazwisku odpowiadano

chórem „cześć ich pamięci". Po-

|tem orkiestra odegrała hymn паго-

dowy. Następnie uformował się po-

chód.

 

Polski, no, i prawdopodobnie nie

byłoby... rewolucji w Ros:::

Zaiste to tylko „pozornie dzieje

— są zamęt, gdy w gruncie są — si-

ża i ładność szeroka! (Norwid).

Tax tedy zwycięstwo kcalicji w

zapasach z Niemcami było *ym dru

gim faktem, który zadecydował o

naszej niejodległości, co stwierdził
Naczeinik Państwa, Józef P.łsudski,
w swej pamiętnej depeszy do Mar-

szałka Fecha z dnia 16 listopada

1918, depeszy, która jest może naj
piękniejszym czynem jego żywota.

Wreszcie irzecim czynnikiem,

który uwatunkował powsianie nie:

podlegiej Polski, iest zdecydowana
jej prokoalicyjna postawi, którą
zajęliśmy podczas wojny i na której

wytrwaliśmy konsekwentnie aż do

końca. Bo i straszno pomyśleć, ja-

kie byłyby nasze losy, śdybyśmy

nie mieli prawa stanąć w decydują:

cym moriencie, jako  l:>r.batanci

przy boku państw zwycięskich.

Tymczasem największa * najpotęż-

niejsza polska formacja wojskowa

czasu wojny, powstała na wolnej

ziemi francuskiej pod wodzą Halle
|ra, otwarcie i jawnie zaświadczyła

PoS światem, z kimi szła Polska w
Wielkiej Wojnie Światowej

Oto trzy najważniejsze fakty,

ległość,
Rzecz 'asna, že na ich tie wystę

pują mnie' lub więcej wyraźnie

pewne mn:ej lub więcej po:ęzne jed-

nostki, jak Dąbrowski i Kościusz

ko, Czartoryski i Mickiew*cz, Trau-

gutt i Mavejko, Chopin i Sienkie

wicz, czy wreszcie znakomici ludzie

żyjący jeszcze, których prace wal-

nie przyczyniły się do zdobycia

wolności, sle znaczenie ich pozosta:

je w siosunku wprost proporcjonal-

nym do ich zbliżenia do genjuszu

narodu, oraz do wielkiego sensu Hi

storji, któse wspólnie wyłoniły ze

siebie niepodległość Polsk'.

Otóż, by naród był zdrowy,

prawdy te winny przenianąć jego

całość. Ale zanim to nastąpi, ta

ła, ma niezawodną przewagę nad

innemi częściami, bo tylko poczu |

cie prawdy daje nam prawdzi-,

wą siłę. Któż może wątpić, że zba |

wienne skutki prawdy winny się,

uwidocznic w życiw polskiein i usu-|

nąć zeń rozliczne fałsze, które je|

dziś rozkiadają? |
Stanisław Cywiński.

(UTITIAEESTUE ii k aai i TO STKO i DAEAE

w Warszawie.
WARSZAWĄ, Pat. W związku

ze świętem Korpusu Policji Pań-
stwowej dzisiaj w kościele pokarme
lickim odbyło się uroczyste nabo-
żeństwo za spokój duszy poległych
na służbie oficerów, podoficerów i
szeregowych policjantów wyznania
rzymsko-katolickiego.

Na nabożeństwie obecni, byli,
premjer prof. dr. Leon Kozłowski:
min. spraw wew. Zyndram-Kośclał-
kowski, min. komunikacji Butkie-
wicz, min. poczt i telegrafów inż.
Emil Kaliński. Ponadto liczni przed-
stawiciele Polieji Państwowej, dele-
gacje Policji Państwowej wszystkich
województw, urzędnicy Ministerstwa
Spr. Wew. i innych.

Podczas nabożeństwa przed koś-
ciołem pluton Policji
pełnił wartę honorową.

 

instrukcje w sprawie projektowanej
e.

konstytucji,
S Vrelefonem od własnego korespondenta.j

WARSZAWA. Referent komisji konstytucyjnej w Senacie sen.
Rostworowski otrzymał wskazówki co do zmian, które ma prze-

prowadzić Senat w uchwale sejmowej. Zmiany te dotyczą prze-

dewszystkiem zaniechania systemu elitarnego. Przyszły senat ma
być złożony z 2/38 senatorów z wyboru I 1/3 z senatorów milano-

wanych przez P. Prezydenta R. P.

Prokurator żąda wydania posła z BB.
(Telefonem od własnego korespondenta.)

WARSZAWA. Sród posłów, których wydania zażądał minister
sprawiedliwości znajduje się Wojciech Wojciechowski z BB.

Był on prezesem związku drużyn konduktorskich gdzie pod-

czas rewizji stwierdzono nadużycia. Wojciechowskiego zawieszono

w urzędowaniu, a prokurator zażądał wydania go sądom.

Bilans handlowy polsko-niemiecki.
flelefonem od własaego korespondenta.)

WARSZAWA. Bilans handlowy nasz w stosunku z Niemcami

dał we wrześniu ujemne salde w kwocie 1.700000 zł. W paździer-

niku sytuacja przedstawia się jeszcze gorzej, ponieważ 85 proc.
wywozu z Polski do Niemiec nie posiada żadnej gwarancji, że
Niemcy należność pokryją.

Polsko-angielskie rokowania węglowe
WARSZAWA. Pat. Jutro przyby-

wa do Warszawy delegacja angiel-
skich przemysłowców węglowych w

u kontynuowania rczpoczętych w
ietniu w Londynie rozmów z de-
acją polskiego przemysłu węglo-

się 12 bm. i będzie trwała prawdo-
podobnie 3 dni. Równocześnie z
delegacją angielskich przemysłow-
<ów węglowych przybędzie do Pol-
ski podsekretarz stanu Faulkner,
dyr. departamentu angielskiego mi-  go na ternat porozumienia eks-|nisterstwa górnictwa.

pžrtowego. Konferencja rozpocznie

 

, delegatów 22 korporącyj, które ma-

którym winni jesteśmy swą niepod-|

część jego, która te prawdy pozna-'

; komisji

Państwowej |
{ wczoraj

RZYM: (Pat). Dziś odbyło się tu;
uroczyste posiedzeniezgromadzenia |

ją zastąpic parlament w aowym u|
stroju korporacyjnym. Posiedzenie
zagaił przemówieniem Mussolini,
stwierdzając, że, o ile wiek poprze-
dni głosił hasło równośc; politycz-
nej, o tyle obecny wiek laszystow-
ski, podtrzymując dawne zasady,
głosi równowagę obowiązku pracy
dła wszystkich, Po przeicowieniu
Mussolmiego posiedzenie zamknięto.
W. skład izby wchodzi 823 delega-
tów, w tem 5 niewiast.

przed plebiscytem
RZYM (Pat). Komitet trzech, ma-

jący przedstawić Radzie Ligi Naro-
dów raport w sprawie plebiscytu w
zagłębiu Saary, kontynuowai wczo-
raj swe prace, w których pzali udział
eksperci francuscy oraz  rzeczo”
znawca niemiecki dr. Vogt. Drugi
rzeczoznawca niemiecki Buerckel
wyjechał onegdaj do Berlina.
RZYM (Pat). Po posiedzeniu ko-

mitetu trzech do spraw zagłębia Saa-
ry opublikowano komunikat, w któ-
rym komitet zawiadamia, że Niemcy
i Francja zgodziły się delegować
swoich przedstawicieli do komitetu
trzech, celem przedyskutowania
kwestyj technicznych, jakie komitet
proponuje przedstawić do zbadania
komitetowi finansowemu Ligi Na-
rodów. '

GENEWA (Pat). Przewodniczący
rządzącej zagłębia Saary

przesłał do Ligi Narodów sprawo-
zdanie о działalności ochotniczej

 
LONDYN (Pat). Przedstawiciel

CHAŁWA
waniljowa,
orzechowa,

czekoladowa,
migdałowa,

brulėe

E. WEDEL
SEEEEFEFEFEEEFEI
Żawitsieie w czynnościach witeni-

mistrza Gniezna.
POZNAŃ. Pat. Z Gniezna dono-

szą, że wskutek zarządzenia wojewo
dy poznańskiego wiceburmistrz
miasta Gniezna Hensel został zawie

szony w czynnościach. Pozatem wy-

toczono mu dochodzenie dyscypli-
narne.

 

Wiadomości
®

telegraficzne
ZAGRANICZNE.

** W kopaini węgla Hokkaido
nastąpił wybuch, wskutek którego
poniosło śmierć 37 górników. 800
robotników zostało zasypanych lecz
zdołano ich uratować.

** Podczas burzy szalejącej u
wybrzeży Kanio zglnęło 700 robo-
tników koreańskich.

 

 

Wysłannik Hitlera w Londynie.

parlament korporacyjny we Ołoszech.
RZYM (Pat). Dziś na Kapitolu, w łecznem i politycznem narodu włos-

sali Jutjusza Caesara, odbyła się uro” kiego. Korporacje nie są satae w so”
czystość powołania do życia rad bie celem, przeznaczeniem ich jest
korporacyjnych. Duce obrał sobie osiągnięcie pewnych określonych
miejsce u stóp pomnika Caesara i zadań, Na wewnątrz mają osiągnąć

wygłosił przemówienie. | wyższy stopień sprawiedhwości spo-

Powiedział, że zebranie rad kor- | łecznej. Na zewnątrz zadaniem kor-

poracyjnych jest  najwazniejszem poracyj jest natychmiastowe wzmo-

wydarzeniem w dziejach Włoch.!żenie potęgi narodu, celem zapew”

Jest to zgromadzenie rewolucyjne, nienia jego ekspansji w świecie. Eu-

stanowiące doniosły etap w rozwoju ropa, mimo naszą szczerą i trwałą

instytucyj prawa i obyczajow oraz! wolę, znajduje się znowu w zaułku

stwarzające zmiany w życiu spo-|swego przeznaczenia. Wprawiając
w ruch nową maszynę usi'oju kor-

w zogłębii Saary.
poracyjnego, nie należy oczekiwać
natychmiastowych cudów, których

służby pracy, podległej frontowi nie-
mieckiemu „Zagłębia”. Sprawozda-

nie zna życie gospodarcze Należy
natomiast przygotować się do okresu

doświadczalnego, w którym umysło-

‚ й / wość poszczególnych ludzi zostanie

nie opiera się na materjałach uzys' dostoosowana do systemu oraz do-

kanych wczasierewizji i omawia w konany będzie dobór  jcdnostek.

szczegółach presje, wywieiane przez Wychodząc z założenia, że kryzys,
front niemiecki na ludność zagłębia.
Mieszkańcy są wzywani indywidual-
nie do wstępowania do fruntu nie-
mieckiego. Ponadto sprawozdanie

jaki przeżywamy, jest kryzysem

podkreśla interwencje rządu nie-

ustroju. należy śmiało dążyć do
utworzenia nqąwego ust:oju, który

mieckiego w zagłębiu Saary, przy”

dla nas będzie systemem ekonomii
zdyscyplinowanym i uzgodnionym,
obejmującym wszystkie czynniki u-

taczając szereg wypadków popar- żyteczności od wytwórcy do spo-
tych dokumentami. ś ;żywcy. Wobec powszechnego na-

SAARBRUECKEN (Pat). Komu- pięcia politycznego wiele nadziei,
niści urządzili ostatnio w różnych
miejscowościach zagłębia Saary tak jest z losem naszych ko:poracyj.

zwane błyskawiczne demonstracje.| Nadzieje te nie mogą zostać i nie
Grupy, złożone ze 100 d< 150osób,| będą rozwiane. Możemy bowiem li-
zbierają się niespodziewanie wokre-| czyć nietylko na wolę i wiarę ludzi,
ślonych 'miejscach i po odspiewaniu| ale również logikę zasad, które od
międzynarodówki lub WRP roku 1919 torują drogę rewolucji
przemówienia rozpraszają się za”! czarnych koszul,

zwyczaj przed interwencją policji. >

Powrót ministra;
Goemboesa

BUDAPESZT. Pat. Premjer Goem

nietylko we Włoszech, związanych

 

znanie Niemcom prawa i6wnošci Hitlera Ribbentropp przyjęty był
dziś przez ministra Edena w Foreign
Office. Reuter donosi, że Śoiyoliczae!
brak oficjalnych wiadomości o ce- |
iach podróży von Ribbeatroppa.|
Przypuszczają, że chodzi tu.o przy-

 

MADRYT (Pat), W piątek na

Zamieszki
MADRYT (Pat). Pomiędzy stu-

dentami
szystami

 
i antyfaszystami doszło
do strzelaniny, w czasie

iiii

W Hiszpanji w dalszym ciągu wrzenie
Zamerdowanie burmistrza.

przedmieściu Madrytu dokonano na|
burmistrza zamachu rewolwerowego.”

wydziału lekarskiego, fa-|

zbrojeń. Niemcy podobno podejmą

dyskusję w sprawie paktu bezpie

czeństwa wzamian za anvlowanie

klauzul wojskowych traktatu wer-

salskiego. Я

boes powrócił wczoraj wieczorem
do Budapesztu witany uroczyście na
dworcu przez członków rządu oraz
posłów węgierskiegoi austrjackiego.

Ambasador Bullit w
Chinach.

PEKIN. Pat. Ambasador amery-

! Burmistrz zginął na miejscu. Jak kański w Moskwie Bullit przybył

ia, oe jest dziełem|wczoraj do Szanghaju. Wedle ofic-

walaOS 3 jalnych wiadomošci planowane jest
spotkanie Bullita z marszałkiem

studenckie. Czang Kaj Szekiem. Po kilkudnio-
(której kilka osób odniosło rany.

Minister oświaty zarządził zawie”
szenię wykładów na wydziale lekar-
skim.

wym pobycie w Pekinie, Bullit wy-
jedzie do Stanów Zjedn. Chińskie
koła polityczne przypisują podróży
Bullita duże znaczenie. 



 

2 5 - DZIENNIK MILBŃSKI ' — BE” |
 

     

 

  

  

 

 

аы aa ok

s е ] е i Ordery i odznaczeniaPrzemianų [Nabożeństwo za ś. p. Wacławskiego, Diszya en. Józela Hallera. deryi odznaczenia.
| э Ž okazji 16-ej rocznicy ukończenia Paderewski". й dzinie 12-ej pan wojewoda wileuski, Wia-

R GA Polsl As l w Warszawie. wojny światowej gen. Józef Haller,| Wspominając o rozlicznych trud- AE da ER

ca ie dateje cić EE pe WARSZAWA (Pat). Da:a 10 bm. odśpiewała pierwszą zwrotkę hymnu | jako wódz armji polskiej, walczącej nościach, jakie w czasach obecnych RadaMilaLėkio dekoidgėod.
муе KOAG tiebełoby: brżed ag W kościele akademickim św. Anny narodowego, stojąc na chodniku;we Francji, wydał odezwę rozkaz przeżywać muszą dawni jego BOT| nkoóeuiGi państWócemić 8400 kepu“
R kis н kd, yooy pizesacą. przy ul. Krakowskie Przedmieście przed kościołem. W pewnym mo- |do swych dawnych podkoinendnych,|komendni, gen. Haller ufa, ze w Pol-| jących:

ża Ы lewi ko” 38 keri odbyło się nabożeństwo za ś. p, Sta- mencie z śrupy tej zaczęto wznosić|przeznaczoną do odczytama na ze- sce zwycięstwo ostateczne zawsze 1
ше&с{тт, :и‘›_ьссо…” ay uci, ! nistawa Wacławskiego. W. nabożeń- okrzyki „precz z sanacją”, „precz z|braniach organizacyjnych we wszyst|odnieść muszą niezłomne zasady L Krzyżem Oficerskim Jį
R L a 2 RE JAJA A stwie tem wzielo udzia! okoio kilka: žydami“, wobec czego zostali oni| kich oddziałach Związku Hallerczy- chrześcijańskie, przez nai:od polski E drodzėuja a :
is ЧЕРуМЕО Ва sojusz. .pO | zet. osąbi z pośród młodzieży akade- rozproszeni przez oddział policji. | ków. wyznawane i kończy apelem; Woo czeka w. wu aku-wl (
sko-francuski, dzisiaj grzebią go e | mickiej wszystkich uczelni warszaw- Za stawianie oporu policjantom za”| Odezwa podnosi wiekopomne zna- „Solidarni z Narodem i karni w jące ICORa Е
ko zmarły, ale także najgorętsi jego skich. irzymano 6 osób. czenie stworzonej na ziemi francu- każdym swym wysiłku, świadomi|(' kop * "904  yeziau -Wrękcj. i
zwolennicy stwierdzają, że obecnie| p. nabożeństwie grupa młodzieży skiej niezależnej armji narodowej swych obywatelskich obowiązków, ь
Sojuszpolsko-francuski nie istnieje, polskiej, co stało się możliwe „dzię-| oraz odpowiedzialności, ale i przy IL Krzyżem Kawalerskim $
dodzóaedk 1 ©ae Geri RE ° t А 3 ki przewidującej polityce Komitetu | należnych wolnym obywaielem praw orderu Odrodzenia Polski :
naieży,.by odzyid. irudno zaś O do- L G k Narodowego, kierowaneżo przez'— pracujcie zawsze w imię naszegO| p. Wiklora Niedžwiedzkiego, starostę po-
bitniejsze określenie rozbieżności. ist otwar y gen. orec 1ego Romana Kao a dzięki bojowego hasla: „Dla Ciebie, Polsko| wiatowego w rostawach 1 p. пг Aulreda

Niemadzisiaj współpracy politycz” do kombatantów francuskich. ofiarnemu wysiłkowi Poloni amery- i dla Twej chwały”. | OC z.mecha-
nej między Francją i Polską. $ Ii ij . 4 - „| kańskiej, której przewodził Iśnacy : R :Mynurzają 516 natomiast na PARYŻ (Pat). General Roman cuskicn, pragną być głosen. serca i . SU: Złotym Kizyżkm Zasióżi "B"widnokrąg europejski od Wschodu,! Górecki wydał przyjęcie dia preze- rozsądku. Kombatanci polscyNA KTU GARE KSK KEYZOK LOSEABE AES DRS Žo Ed AI DI я ml an a S З |

- gdzie dotychczas nasz sojusz był|sa i wybitnych przedstawicieli kom- pują z inicjatywą : wymiany poglą- : p. BL > w

słupem najpotężniejszym, w stronę| batantów francuskich. Wśród ser- dów, która wydaje cię im niezbędną |B QŻEe Narodzenie w BE THLEEMICNYCONN Saeco |d
Francji zjawiska nowe. decznej rozmowy gen. Górecki wrę Wypowiadając swoje pretensje i ża-|Pod protektoratem Jego Eks. Ks Biskupa D-ra K Tomczaka pieigrzymka do Ziemi, ;. leodora Nagurskiego, wicepiezydenti |k

5 Bardzo doniosią przemianę wno-| czył obecnemu prezesowi FIDAC-u je, komibatanci polscy spodziewają Świętej, połączona ze zwiedzaniem = I Konstantynopola iniasta Wilna, p. a AWA = d

si w dotychczasowy stan rzeczy no-|Desbones'owi list" otwarty byłych się, że ich francuscyKoledzy zechcą 18-XII — 2-1 © 750.— M 3
we ukształtowanie się stosunków|kombatantów polskich do byłych im udzielić odpowiedzi i wyjaśnień, Akcja Katolicka w Łodzi, u! Skorupki 1 a. uadziału Dyrekcji O. K, P., p. dr. Wacława
między Francją i Rosją Sowiecką.| kombatantów francuskich, w którym! Wiyświetlenie prawdy niewątpliwie Wagons-Lits//Ceok, Wilno, Mickiewicza 6. 12800| Królewskiego, naczelnika Wydziału Dy-

Nawiązane od dziesięciu lai, w paź” wyłożone zostały zasadnicze linje rozproszy istniejące nieporozumienia|gy ZZECCEae Ukenas Leik mTankasias Вdzierniku 1924, stosunki dyploma- zagranicznej polityki Polski ze spe- j zapewni normalne funksjonowanie py < „ fymona Niesio 1
Ё ь jų $ ч 2 Ag A A : A » & ego, p. Leona Niewiaruwicza, ki

tycżne między obu krajami nie cjalnem. uwzględnieniem stosunków  przyjažni, która stanowidla obukra- Rzekomy rozłam Prolosai J. Krzyżanowski laureatem, DE doosdkmkiogo” w. Bazocacz 119 Е
obejmowaty jednak żadnej współ: polsko-francuskich. List stwierdza jów  najskuteczniejszą gwarancję w kole Narodowem w Łodzi Lubelski zwiążek pracy kultural-| Olgierda Kucharskiego, kierownika Urzędu ;
pracy politycznej. Dopiero pojawie- w konkluzji na podstawie bogato bezpieczeństwa i pokoju. Po zapo- RAR у že Šiai "|nej przyznal nagrodę naukową im.|ŪP!2! Stemplowych. i
nie się od początku roku 1933 na udokumeniowanego miaterjalu, že w|znaniu się z tym dokumenicm, ktėry Niektóre pisma sanacyjne COMO“ HH. Łopacińskiego, p. Juljanowi Ъ GRA : „

gruncie europeiskim Trzeciej Rze- chwili obecnej nie istnieje między| zawiera 32 stronice maszynowego sły, że w łonie klubu Narodowego w Krzyżanowskiemu, prof. Uniwerytetu ia : .8“1:…‘"-‘ KE 3
, szy, prężnej na wszystkie strony, a Polską i Francją żaden poważny| pisma, prezes Desbones podkreślił łódzkiej RadzieMiejskiej Goszło do Warszawskiego za całokształt — jak TRAY kamein cna Sat E
wyraźnie zaboręzej w stronę Rosji, konflikt, lecz tylko serja pewnych| zadowolenie z nawiązania wymiany poważnych  rozdźwięków natury przmi orzeczenie komitetu nagtody| +oniego: Swiackiewicza,*p. Michala boryże- t

popchnęło i musiało popchnąć ku nieporozumień. Polska opinja pu'| poglądów w tak ważnej dla obu wewnętrzno - crganizacyjnej, wsku” —dotychczasowej jego pracy nau-| wicza, p. Piotra Ostrowskiego, p. Salomona | k
współdziałaniu na rzecz bezpieczeń- bliczna niepokoi się wielce i dziwi,| państw sprawie i zapewnił gen. Gó- tek których przy omawianiu kandy” |kowej w dziedzinie historji litera-| Dubina,p. Flżbietę Sokołowską, p. Teresę |d
stwa pokoju. Utrwalenie rozłąki że we Francji tak mało złosów od-| reckiego, ze ogół kombatantów fran- datur do prezydjum Rady Miejskiej jtury polskiej, pracy uwieńczonej ag gi Zyd nia Gra, Ё
niemiecko'rosyjskiej, gdy zbliżenie zywa się w celu rozproszenia atmo-|cuskich podziela poglądy wyrażone wystąpiło z klubu 12 radnych, za- |gzjełem „Romans Polski 16 wieku”,| |, R de. Aękadźnica Talis makowe IB
tych dwu »aństw zawsze tak było stery wysoce niepomyślnej dla przy-| w konkluzji listu otwartego i stoi na kładając odrębną trakcję i postana” |które wydane zostało w bieżącym| mierza Budrewicza, p. Jana Szypiłłę, p.
złowróżbne, nie mogło pozostać za-' jaźni obu państw, Dlatego właśnie| gruncie utrzymania sojuszu fran- wiając „rzeczowo ustosumsować SiĘ |rgku przez Towarzystwo przyjaciół|Sianisława Roc p. Feliksa Wasi- i
daniem obojętnem dla  irancji, a byli kombatanci polscy, towarzysze| cusko-polskiego, opartego na podsta-i do poszczególnych zagadnień Zarzą- |nauk w Lublinie, aa, P,.Araolda Kuczewskiego,. p. ięь SE "4 : pa Abs NY 2 ‚ | du Miejskiego”. е adysiawa Idczaka, p. Wiktora Keginiętalksamo, zdawałoby się, dia Polski. broni byłych kombataniów  fran'| wie całkowitej równości, js p. Stanisławę Kierkojus, p. Mieczystawa | B
Podparcie zaś sojuszu  trancusko- 3 W. kolach miarodajnych Str. Na- Ko.hanowskiego, p. Marję Szewczykową, »
polskiego porozumieniem z Rosją | Prasa sowiecka o przesileniu | rodowego nie otrzymujemy potwier- Komisarze w BB. L Marję mo p. Wiadysiawa Siele- &
mogło być bardzo korzystne i dla | @ dzenia tej wiadomości. „Wydaje się W kołach zbliżonych do obozu si kasaAi aaa RZ
Francji i dla Poiski i dla samego Gad francuskiem. „| więc ona być raczej pokożnem ży” botow zwracają uwagę, że za- cza, p. Marjana Maciejewskiego, p. Ignace- ‹
juszu. Oczywiście, śdyby jednocze:| й 5 # 3 4 | czeniem kół sanacyjnych, którym |"OWno przy otwarciu sesji budżeto- 40 Pakcia, p. Teodora Krzysztofowicza, p.śnie ze zbliżeniem Franu'z Rosją!, MOSKWA (Pat). Prasa sowiec- niema żadnej istotnej różnicy w za- byłoby bardzo na rękę, aby liczący wej, jak i po jej odroczeniu nie od-| Witalisa Kužmickiego, p. Edmunda Rodzie-
nie zarysowała się rozbieżność poli- , ka reaguje na przebieg ostatniego kresie polityki wewnętrznej i zagr.:-' dotąd 37 głosów, a więc posiadającybyła się w Klubie BB. tradycyjna) vicza, p. Józefa Marcinkiana, g. dr. Wła- $f tyczna między Francją i Polską, a przesilenia we Francji i na utworze- nicznej. Różnica zdań między Dov- Rożwzgledna u ekazość 4 Radzie | 9dprawa. dd WE A 1
lakže zaniepokojenie między Polską 2:6 Ra spe Šo opi pm i inpaliobaignų: na Miejskiej Klub Narodowy został Sa r Zayp Jana Rutkowskiego, p. im. Edwarda | 4i Rosi du st k Polski “1€- aryski korespondent „Izwie- kwestji tempa taszyzacji.  Zdaniem 4 * ‚ ubowych 0; Lzwaczkę, p. Ryszarda Wolańskiego,p. Ja-
ż ewada Na,zaw stji' charakteryzuje rząd Ilandina „Za Industrializacju, odmowy wej aaa wskazówki co do sposobu działania | dwigę Dabulewiczównę, p. AlaksnadraKon: i
ne i dobre widoki dające zadanie dla jako rząd koncentracji, który będzie scia do rządu Tardieu i marszałka możnaby było w łatwiejszy sposób w tak zwanym terenie, nie otrzy- aa aaa Aa 2
dyplomacji polskiej, która je jednak a olbrzymią większośc w izbie. Petaina oznacza, że prawica uważa przeforsować wybór  sanacyjnego > Bwa Air ios im popro' rowicza, p. Tomasza Kużniaka, p. Wiktora
iekceważyła, nie dbając wcale o O „Р z twierdzi,że rząd za tymczasową kombinację.  ' szefa samorządumiejskiego. póty 44 "aa pda oniNosze iekiągo, p. ietcwado Balce- i
współpracę z Francją i Rosją na Miedzy grupami Flandina i Tardieu Esооа нннч a: i p. Mieczysława Rymkiewicza. S

° 2 En ,

eneae Ua. wage: P - * Rozłam wSanacyjnej instrukcje nie wystarczają, w szere.| || V. Broszowym Krzyžen Zaslug ‹
; oufne rokowania I i kobiet. gach posłów sanacyjnych powstałe £. Franciszka Szaranowskiego, p. Józela
- ЁЁ?’ dzisiaj nowy stan ei . l ° ” ° organizacji kobie duża dezorjentacja. llustracją roz-! acz aAEP- = 16 о 1siaj n 1 + ! Laldina, p. Augustyna Rudaka, p. Jozeis
R i nowy układ dążności odóiżówiad | angie sko-japońskie. ; : Od dłaższego Sj $panowały Prezenia panującego W poszczegól | Węckiewicza, p. Wincentego Miekatowakcia: ; ; | : к ST : ; au [Silne tarcia w krakowskim oddziale nych organizacjach BB, jest wyzna-! «+, p. Zygmunta' Žawartko p.Czesława Ja- :la się w takich oto m, in. uwagach —МОЗК\ЖА (Pat). Londyński ko- w sprawie podziału strefy wpływów gr , У se. P. Zygmų awartko, p. Czesława Ja

* " Aras i des s Płżwrdy* dažai i СЕН P de ŚR. k „„Ssanacyjnym „Pracy Obywatelskiej czenie komisarzy dla naprawy sto-| werskiego, p. Jana 'Kucharskiczo, p. Elję 1p. Radka (lzwiestiaz 28- ub, m.): — ' respondent „Prawdy” dontsi o od- w ach i na acyfi "RPAGNCH Kobiet! zarówno ma dlasezganiza sutikėw lokałnych. W Łodzi takim Szulmana, p. Roberta Szukiela, p. Stanicta- <й „Nie byliśmy nigdy , zachwyceni bywającyci: się w Londynie Z nia mają dotyczyć również:zaggd-| jnem jak i pewnych posunięć spo-|romisarzem został były minister *" AAA. tę Waidemara Onoszko- |

A gpag, A za pod zy yłoR ya epaaOPO. leczno-politycznych. Ostatnio _ter-. Hubieki AltosGunowkięjap,Katie |!
o Sao, SPY 8 gana МЕН nych zPO hl ki dow : dla J „6 POŻYCH'menty te przybrały na sile i dopro-|  Ostataio zaś na terenie warszaw- (hesiaka, p. Władysława  Ziauewskiego. ‹0 soy: ktėrąby O" atsoudai'ą poutnych rokowaniach ki angielskiej dla Japonji. ;wadziły do roziamu. Jak si; dowia- |skim obdarzono tą misją posła Da- |: Aleksandra AI: P- ae 1

; uzi zwyci 1 imperjalizra niemiec- ° 2 е . © dui Ki L Ha tai butewicza, znanego ze h „za Kurpisa, p. Bronisława Szy:za, p. а- 1е е ž : $ +35 uje urjer wowski”, powstały › 9 swoich wy: i р &| > PEL_ sprawied Japończycy powiększają Mandžurję.dwie organizacje działaczes sana-|stąpień przeciw sprawom urzędni- aa As iaŽalos, s
|Sery н asi sjpikaje Tapsć MOSKWA (Pat). Korespondent wiosek i jodno miasto. Gkrąg ten| cyjnych, przyczem wiele kobiet|czym. na Olczyka, p, Kazimierza Nowickiego. p.

! > SeWhdy BCAA „Prawdy“ donosi z Szanghaju, że | należał dotychczas pod względem| wycofało się zupełnie z czynnej : оы ь А.“'‚:“'нз”’*'"' p. Jana RE, PA |
|| raczejbyć zadowolonaze  ztliżenia|Japończycy przyłączyli do Mandżurji|administracyjnym do Chin północ: |pracy społeczno - politycznej obozu Rednkiji w udezpieczalnja(h |»: *ozgizPusia >. ignacezo Kurasze | |

„ar : оо : nowy okrąg Sintung, zawierający 17 nych i graniczył z prowiucją Jehol.| sanacyjnego. 5 ; a wicza, p. Władysława Klusa, p. Jana Gaj-Oo ar оее io = |v1egnie 30 proc urzędmisów, UikiaiMOPE i |a 1 L . ' | i Wiaaze nadzorcze uwazają, że o-| "3 Malinowskiego. p. Wincentego Jankow- | :| by się jednak okazało, że panujące Sledztwo w sprawie zamachu Dochodzenie przeciw pot: WIŚNIE. |,» reorganizacji ubezpieczaał spe.| нкеёев Alekeoadra Swiewisa | p. Jo: ZERA V "7 R zefa icza.2 Jo Ms kota ai ch iż A w Mars lii Wznowienie śledztwa wstępnego łecznych (dawnych kas chorych) zo- Posatmn Pan Wojewoda  udekoruje )
В ееаЁЬСЁП;Ъ]ЁЁЦ“ЁЗЁОГ У. w sprawie b. posła Rožaiskiego |stal zakończony. Wobec tego od| Krzyżami Zasługi. fuokcjonarjuszów Poli JoĄ 15 - p Р 3 į m 2 k Hot „| Państwowej p. Bolesława Kozyrę, p. Józe- ‹

jalny status quo, odejdzie r'oiską od „PARYŻ(Pat). Pea paryska po , bezpośredniwspólnicy zamachu PPCCYNY, obrót. Okazuje Nowego Roku mają być przeprowa *a Duczmala, p. Stanisława Łusiaka, p
: i S daje, że w związku z zamachem na| wolucjoniści Kraj, Pośpiszyl i Ra-|się mianowicie, že eksperlyza gra-|dzone redukcje personelu urzędni- i ы 4francji w jakichkolwiek okoliczno- ю i = ; : Henryka Mazanowicza, p. Stanisława Ka

: iach“ króla Aleksandra aresztowano do-;dicz. I „ u|ficzna dokumentów, podpisanych| czego ubezpieczalni w caiym kraju.| jśskiego p. Jana Herdzinę, p. Augusta i
К zd : kast Róż. iłów 4 tychczas w. różnych państwach eu- W Jugosławii aresztowano matkę| przez pos. Wironę (ze Stron. Lud.)|Redukcji ulegnie personel admini-|! rlilczewskiego i p. Juljana Taturę. !
а „9 Za Zmana kosja, «Lora caw_| pejskich 70 osób, którym przypi:|i siostrę Kwaternika. w sprawie otrzymywanych od Ró-|stracyjny i administracyjno-lekarski kt
Е, miej gotowa była. współdziałać z| u się w więkezym lub mniej zym W. Turcji — kierown'xa mace-| żańskiego sum dała wyniki diań|w granicach do 30 proc. obecnej N ięce, we |" Niemcami, jak to wyražiue — гашу:| 51%° ®®№ WRKSCym PMAL A у : н Уа ajwięcej uporczyki LiL J ii y a Y |stopniu udział w zamachu, | dońskiej organizacji terorystycznej| niekorzystne. Wobec tego przeciw-| liczby. zaparcie ! !
i a Aa ra A śe We Włoszech aresztowano dr.; Michajłowa oraz jego pomocników |iko pos. Wijronie ma byż wszczęta ak PIGULKI: baieniu nowej budowy  uuropy, 0* ы $ т ! . . : ; С у — SZ ASK ak leczą smybko rosinne |R y ' Pawelicza i Kwaternika, Władze | Drangowa i Mastowa. Buigarja do-|obecnie dochodzenie za złożenie c ' i `| becnie nie chce przykiadac ręki do > ME : Зя ь 24 eiesiratią ie arzy KOWENA (Cauvin'a), tanie i przys
3 ю irancuskie domagają się ich wyda-: maga się ich wydania. MW, Butgarji| taiszywych zeznan przed sądem, : *- Tokas V iau !zmiany jej mapy, co zresztą stwier-| _; ście ichi 616 h i 2) 0 Skog Ministerstwo opieki społecznej A |nia, widząc w nich giównych organi- | aresztowano deputowanego ojeva Pudełko zawierające 30 pigułek —
`— dza caią swą polityką usiow Onie'| zatorów zamachu. W Wiedniu are-| i byłego mn. handlu Diczeva, którzy|mm|ZATZĄdZIłO pONOWNĄ rejestrację leka- si 250 !
A agresji, o okresieniu napastnika, O| s-towano Pericza, który żorganizo-|pozostawali w stosunkacn z V. R. Przy nadmiernej otyłości należy sło-| "77 1a całym terenie Rzplitej. Фа Do nabycia we wszystk. aptekach:wzajemnej pomocy przeciw napa-| „ał 1У tuštėss GA nów UMSO> anizacią te-|scwać krajową MORSZYŃSKĄ WODĘ |'ejestracji zwolnieni są <i lekarze,; ał wysłanie terorys Francj (macedońską org ją Ę
I dowi. Natomiast Poiska, | kiorej We Francji zatrzymani zostali! rorystów). : : iš GORZKĄ w dawce od 4 — i szklanki.| KLOrZy posiadają zezwolenie na prak-

 

‚ са rb. Zajęia stanowisko

- irują (Lietuvos Aidas z 22-go ub.m.):

 

przewodmią zasadą polityczną była
po wojne nienaruszainosę traktatow
1 granic, stawia obecnie Swiat wo-
bec węątpiiwości, czy maual broni

tej nienaruszalności, czy tez staje w
obozie zwolennikow ruchu. lrudno

sobie wyobrazic większe przebar-

wienie polityczne!
„. barazo zaś znamienną przemianę

dodaje do tego nowe stanowisko
Litwy. Zagrozona od r. 1905 przez
Lrzecią iKzeszę. której naubażtyckie
zapędy należą do najwyraźn.ejszych,
zaczęia Litwa ujawniac, obok chę-

ci uczestnictwa w szerszych poro-
zumieniach na rzecz bezpieczeń
stwa, także skionność ku pojednaniu

z Polsśą. (dy jednak Polska naj-
przód odmówia w styczniu rb. po-
ręczenia wspóluie Zz Kos,4 nietykai-
ności państw bałtyckich, a od czerw

zgory od-
porne wobec samej myśli t. zw. pak*
ju wschodniego, wysuniętej przez
Francję i przez Rosję, przestała Li-
twa myślec o tem pojeananiu z Pol-
ską. Natomiast, w miarę jak Polska,

Rozruchy 'na
HAWANA (Pat). Do

Quantanomo przybył oddział woj-
skowy w, celu zmuszenia włościan
do opuszczenia gruntów, nadanych
w swoim czasie ich przodkom. Na
mocy wyroku sądowego włościanie
ci mają być pozbawieni ziemi na

Nikka

W, ministerjum. spraw wewnętrz-
nych trwają prace nad statutem
związku rewizyjnego samorządu te-
rytorjalnego. Statut ten ma być o-
$ioszony w najbliższym czasie, tak,
aby związek: rewizyjny mógł rozpo-
cząć swą działalność od 1 kwietnia
1935 r.

nie jak Łotwę i Estonję, do Francji.
Z całym zapałem przyjmiuje Litwa
przyjaźń z Hrancją jako rową dobę

okręgu.

° °

wyspie Kubie.
rzecz pewnego towarzystwa zagra-
|nicznego. W. dniu dzisiejszym 200
żołnierzy zaatakować ma 500 uzbro-
jonych chłopów, broniących swej
ziemi. Powszechny związek w. San-
tiago de Cuba ogłosił na zuak sym-
patji strajk powszechny,

AŚ AB oa laiTiki SKA dTK OO OIS

-«.. Związek Rewizyjny Samorządów.
Jak siychać, budżet roczny

związku wynieść ma około 600 ty-
sięcy złotych, które pokiyte będą
przez. samorządy w drodze przymu-
sowych rocznych składek. Dalszem
źródłem dochodów związku będą
opłaty, pobierane za czynności re-
wizyjne i mstrukcyjne. Taryfa tych

dze związku.

Podobno desygnowanym kandy-
datem na prezesa związku rewizyj:
nego samorządów jest p. wicemini-

opłat będzie uchwalona przez wła-!

Sprzedaż w aptekach i skład. apiecznych,

 

tykę lekarską, wydane przez dyrek-
cję Służby Zdrowia, lub urzędy wo- 

 

Żydowski „Nasz Przegiąd'" w no-
tatce p. L. „Surowy wyrok za sku-
pywanie broni' pisze co następuje:

„Lubelski Sąd Okręgowy, na se-
sji wyjazdowej w Chełmie, rozpatry”
wał sprawę Pinkwasa Kiadmiera
oraz Szyji Zylbera, członkowie or-
ganizacji „Brith-Trumpeldor", Akt

arżenia zarzucał im,
niali podoticera broni 7 p. p. leg. w
Chełmie, plut. Kmicika, do sprze-
daży broni pułkowej i a'aunicji.

AMATOSK CZY ZB"ŻA SI m ODZOZOO

- Buspolile ruszenie oświajowe
członków stowarzyszeń spo-
łecznych usunie hańbę anal-

fabetyzmu
Wskazówki w sprawie Miesiąca
walki z analiabetyzmem -— w Pol-

 

Za skupywanie broni.

że nakła-|

Jewódzkie.

„Kładmier zapytany, w jakim ce-
du i na czyje polecenie skupywał i
przewoził broń oświadczył, że dzia”
tai z polecenia organizacji sjoni-
styczno - rewizjonistycznej w War-

szawie, a broń przeznaczona była
| dla członków organizacji w Palesty-
nie, którzy muszą bronić się prze-
ciwko Arabom.

„Sąd wydał wyrok skazujący
Pinkwasa Kłaamiera na rok wię-
zienia z zawieszeniem kary na 2 la-
ta. Szyja Zylber został skazany na
półtora roku więzienia i kara ta nie
została mu zawieszona”.
Organ żydowski pozwala sobie na
bezczelny tytuł „Surowy wyrok..."
za namawianie podolicera do kra-
dziežy broni pulkowej i 4. d. Czy nie
nalezaioby s1ę ież zająć ową organi"
zacją sjonistyczno - rewizjonistycz-

_ ЛАОAja

Wielka podaż zboża
1 nieurodzaj.

Podaż sboża na rynkach krajo-
wych była przez całą jesień bardzo

| duża, tymczasem statystyki wyka”
zują, że rok 1934 przynióst nam nie-
urodzaj. lej pozornej sprzeczności

nie można tłumaczyć jedynie cięż
kiem położeniem rolnictwa i koniecz
nością natychmiastowego zdobycia
gotówki na podatki'i procenty.

Nie naieży więc  przedewszyst-
kiem zapominać, że rok 1933 przy”
nióst zbiory bardzo dobre i pozosta-
ły jeszcze pewne zapasy, które na
wieść o nieurodzaju zostały natych-
miast rzucone na rynek. arudno o-
kreślić ile tego było, ale nasz rynek
ubogi w kapitały musiał to odczuć.

„Dużą rolę odegrał też w bieżącej
jesieni jęczmień. Tak się składało,
że od kilku lat jęczmień browarny
na wiosnę był tańszy. Nax:czeni do”

м z „ki ь, в U с ter Jaroszyński, j Maci olnej ; 5 nizuj t -| świadczeniem rolnicy nie brali więc
RApakłakidać śą Bi kunasAdaą, ы S DOIO.GE 5; p a ANT` Ёі'еі:[і:;:? RE RE w tym: roku zupełnie pożyczek pod
ia się Litwa właśnie na tym gruncie Aoeryй: Aaaa Magistrai Warszawy Ma pioces zastaw jęczmienia, lecz wszystko
do niej zbliżać,

l oto dzisiaj w urzędowych ko-
iach w Kownie tak się na io zapa-

. — Francja spotkała się w dążeniu
do bezpieczeństwa na wschodzie
Europy z cporem nietylka ze strony
Niemiec, ale także, nieoczekiwanie,
ze strony Polski, której polityka,
szczególnie od porozumienia polsko*
niemieckiego z 26-40 stycznia 1934
r. jest w rozbracie z polityką fran-
cuską. Natomiast to dążeiue do bez-

Nienicami, zło”
rzeczyła Francji, jako  sożuszniczce
Polski, popierającej nas we wszyst-
kich zatargach  polsko-iitewskich.
Obecnie Polskę widzi się w zbliże-
miuz Niemcami i w. niezgodzie z
Francją, a Litwa w. poszukiwaniu
bezpieczeństwa garnie się do przy-
jaźni z Framcją. - Trudno o bardziej
uderzające przesunięcie.- В
„ Przemiamy są wielkie. Nie mo:
žemy zaś iwierdzić, že dokonały się
bez przyczynienia się z naszej stro-
ny. Wpros| przeciwnie. pieczeństwa zbliżyło Litwę, podob-

 

Stanisław Siroūski.4-54)

z 6 clu ławnikami.
W bieżącym miesiącu sześciu b.

ławników warszawskich, występuje
na drogę sądową przeciw obecnemu
zarządowi miasta. | :

Procesy te są wywolane decyzją
obecnego zarządu miasta, ktėry u-
znał za nieprawne zaopatrzenie eme-
rytalne, pobierane przez niektórych
ławników i albo zupełnie je skaso-
wał, albo też znacznie zmniejszył.

Byli ławnicy występują obecnie
na drogę sądową, chcąc w ten spo-
= odzyskać przyznane im emery-
ury. 
 

Strajk szoferów
w Brukseli ©

BRUKSELA. Pat. Na tle trwają-
cego do szeregu dni częściowego
strajku szoferów taksówek doszło
wczoraj, w kilku punktach miasta,
do rozruchów. Policja zmuszona by-
ła w kilku wypadkach interwenjo-
wać. Aresztowano kilka osób.

Od dnia dzisiejszego w taksów-
kach obok szoferów znajdować się
będą policjanci. : 

IWZE-WYZT

|DŁO PRACY* z trzyletnim kursem

„ATS EJB: Az JE

Od 1920 roku istniejąca szkoła „ŻRÓ

krawiecczyzny, bieliźniarstwa, haftu
trykotarstwa, Trocka 19/2, przyj-

muje zapisy nowo-wstępujących u-

czennic do Bursy i do Szkoły i na
Kursa wieczorowe dla dorosłych —
codziennieodgodz.9—1, |||

Zarząd Rady Centralnej
Tow. Pań Miłosierdzia  Św. Wincentego 4 Paulo,

Lu dažiai Ai iai 

niemal sprzedali już na jesieni. Tem
się tłumaczy, że wywóz jęczmienia
„w ciąku bieżącej jesieni byi większy
jmiż w ciągu caiego zeszłego roku.

Wzmożoną podaż zboż można
sobie wreszcie wytłumaczyć nie-
zwykłe obfitemi zbiorami ziemnia-
ków i bardzo niską ich ceną. Toteż
rolnicy wyzbywali się w niemal cał-
kowicie zboża, zachowując ziemina”
ki dla siebie. :

Wszystkie te czynuiki nie zmie<
niają jednak sytuacji, że stoimy ra“
czej przed niebezpieczeństwem pew
nychniedoborów,niżnadmiaru,

 

  

  

 
  



KR
Państwa rozpoczął w sobotę wieczo-
tem capstrzyk orkiestr na Placu
Orzeszkowej. 5 zespołów muzycz-
nych w ilczbie 30U osób wojskowych
1 cywilnych odegrało wspólnie sze-
reg utworów, inaugurując uroczysto”
ści hymnem państwowym. Po kon-
cercie na placu orkiestry, poprze-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda naogół słoneczna, ze ste-

pniowym wzrostem zachmurzenia aż
do deszczów, począwszy cd zachodu
kraju Pa nocnych przysmuozkach,
dniem temperatura 40 12 ©. Umiar-
kowane wiatry z kierunków. połu-
dniowych.

GYŻURY APTEK:
Likas w mvcy dyżurują aastępująci

apteki:
Sukc. Augustowskieyo — ul. Kijowska

Nr. 2 ueliei 16-31, Frumkina — ul. Nie-
miecka Nr. 23 (te.ef. 3-29) i Restowskie-
go — w. Kaiwaryska Nr. 31, Wysoskie-
go — ul. Wielka ; (tel. 11-99), oraz wszyst-
kie na „szedimieśc ach, prócz Snwiszek.
PKOŚCIELNE,

— Uroczystość Opieki Matki
Boskiej. Wczoraj wieczorem przy
tłumnym udziale ludaości katolic»
kiej rozpoczęła się w Ostrej Bramie
doroczna uroczystość Opieki Matki
Boskiej, która potrwa przez cały ty-
dzień do soboty wiącznie.
— Sodalicja Marį. A-czek

V.5$.B. w Wilnie powiadamia swych
Członków, że w niedzielę „dn.,11
b. m. o godz. 8.30 odbędzie się
wspólna Msza Św. w kaplicy S.S.
Urszulanek (Skopówka 4) potem
zebranie ogólne (Uaiwersytecka 9-9).
Obecność członków konieczna.

Z MIASTA.

Stanisława Wacławskiego studenta
U. S. B. jako w trzecią
rocznicę tragicznej śmierci Ś. p.
(Wacławskiego, w kościele św. Jana
odbyło się nabożeństwo żałobne za
duszę Zmarłego

W, kościele prawie sana studenci,
przeważnie ze starszych kursów. Po
mszy św. uformował się pochód na
cmentarz antokolski, gdzie na gro-
bie ś p. Wacławskiego złożono dwa
wieńce — jeden od Bratniej Pomo-
cy, drugi od Młodzieży Wszechpol-
skiej. Po odśpiewaniu paru pieśni
młodzież w spokoju rozeszia się do
domów.

° — — Nabożeństwo za poległych po-
licjantów. Dorocznym zwyczajem w
dniu 10 b. m, odbyło się żałobne na-
bożeństwo. połączone ze złożeniem
wieńców ua grobach poległych w
służbie policjantów.

O godz. 10 rano w kościele św.
Kazimierza odprawiona została uro-
czysta Msra św. żałobna przez ks.
Chrobaka, który wygłosił okolicz-
nościowe kazanie, poświęcone pa-
mięci poległych policjantów

Na nabożeństwie obecny był wo-
jewoda wileński, p. Wł Jaszczołt,
wicewojewoda Jankowski, komen-
dant garnizonu ppłk. Błocki, dele-
gacje oficerów, podołicerw + szere”
g$owych wszystkich pułktw, stacjo-
nujących w Wilnie, delegacje onga-
nizacyj b. wojskowych, przysposo-
bienia wojskowego oraz całego sze-
1egu zrzeszeń społecznych.

Po nabożeństwie zebsani w ko-
sciele udali się na cmentarz Rossa,
gdzie na wspólnej mogile poległych
policjantów nastąpiło złożenie wień-
ców.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Posiedzenie Rady miejskiej

odbędzie się we czwartek 15 b.m. o
godz. 20ej w lokalu Izby Przemy-
słowo-Handlowej.

Porządek dzienny obejmuje: 1)
Projekt regulaminu obrad Rady
Miejskiej m. Wilna, 2) Ustalenie ilos
ci Komisyj radzieckich, 3) Wybory
Komisyj, 4) Wybory Kornisji Rewi-
zyjnej.

 
wybrany przez żołnierzy Rosjan do
komitetu żołnierskiego, a przez żoł:
nierzy Polaków do komitetu wojsko+
wych-Polaków.

Rozstrzygaliśmy w tych komite-
tach przeróżne prawy, jednakże
nas — Polaków najbardziej obcho*
dziły kwestje związane z tworze-
niem samoistnych oddzi*żow pol
skich na terenie Rosji. Spoleczet-
stwo zaś polskie w tej sprawie po-

dzieliło się na dwa obozy: obóz le-
wicowy (socjaliści różnych odcieni i
satelici) był przeciwny organizowa-
niu jednostek polskich, my zaś — za
ich organizowaniem.

Po stronie lewicy stał 1ząd rosyj”

ski i jego sztab generalny. Kiereński

szczególnie wrogo był usposobiony
do jednostek polskich. Po stronie

naszej była młodzież, szara brać żoł-
nierska i większość  oficzrów-Pola-
ków armji rosyjskiej.

Walka więc była nierowna.
Przectwko tworzeniu jednostek

polskich wysuwano argumenty róż-
ne — zależnie od czasu,

 
 

——

Szesnastolecie Odzyskania Niepodległości.
Uroczystości, związane z tego-idzanepocztamiг zapalonemi

tocznym  obchodem  Niepodiegłości|chodniami, przeszły arEpbe

— Wtrzeciąrocznicęzgonu Š. p!

Wspomnienia z dawnych
Z chwiią wybuchu rewolucji ro-*

syjskiej (marze 1917 rok) zostałem]więcej od marca do czerwca — mó

KA.
|do swych siedzib, grając po drodze
marsze i różne melodje iegjionowe.

O godz. 20-ej na Placu lukiskim
odegrano widowisko p. i. „W:yścig

joseaoнк
międzyszkolny zorganizował dla
uczącej się młodzieży 2 poranki.

— Wybory da władz Kasy Ko-
munałnej. Wybory władz K. K. O.
przeprowadzone zostaną ртхех Ка-
dęMiejską w początkach przyszłego
miesiąca. Po zatwierdzeniu wybo-
rów przez włądze nadzoicze odwo-
łane zostaną w Komunalnej Kasie

Oszczędności rządy komisaryczne.
SPRAWY WOJSKOW

— Uroczystości wojskowe na An-
tokołu. W. dniu 10 b. m. odbyła się
uraczystość "wręczenia sztandaru
strzeleckiego 6 p. p. Leg. jako na-

,śgrody honorowej za zdcbycie mi-
i strzostwa strzeleckiego dywizji przez
| ten puik w 1934/5 r.
|. AWręczenie sztandaru odbyło się
|w sposób uroczysty przez dowódcę
dywizji gen. Skwarczyńskiego na
boisku sportowem 6 p. p. ‚ па

Aritokolu. a:
Następnie gen. Skwaiczyński

wręczył nagrodę przechodnią pluto-
nowi łączności z 1 p. p. Leg., zdoby-
tą podczas technicznych zawodów
dywizyjmych oraż rozdał wiele na-
gród indywidualnych i dypioimów ofi-

cerom, podoficerom i szeregowym|
I-szej dywizji, uzyskanycn podczas
zawodów strzeleckich.

Na zakończenie uroczystości od-
była się defilada mistrzowskiego
pułku na ul. Kościuszki, którą przy-
jął gen. Skwarczyńsk
wyższych

 

i w cioczeniu

: oficerów i delegacyj pul-

| kowych.
— Zasiłki dia rezerwistów. Refe-

1at wojskowy magistratu gończy już
akcję wydawania zasiłków rezerwi
stom powołanym. w roku bieżącym

ną ówiczenia wojskowe. Normy sta-
wek nie uległy, zmianie i są utrzy-

mane w wysokości zeszłoiocznej.
Należy podkreślić, że w roku

bieżącym liczba korzystających z za-

siłków była znacznie większa, niż
w latach ubiegłych, co tłumaczy się
zubożeniem ludności na skuiek kry”

zysu. Ti
HANDEL I PRZEMYŚŁ.

— Nowa chrześcijańska placów”

ka handlowa w Wilnie. W. gmachu
B-ku Tow. Spółdzielczych w Wilnie
przy ul. Mickiewicza 29, została dn.
6.XI 34 r. otworzona polska firma

„Sklep Galanterji Marji Kosinovej“.
Uroczystego poświęcenia lokalu

dokonał ks. prob. Żarnowsk: i wobec

licznie zebranych gości wygłosił

treściwe iw у stowach

życzenie pomyślnego rozwoju tej

Ay emi i OMA

 ——
Pod Protektoratem Jego Eks. Ks. Bisku-

pa D-ra Tomczaka

POPULARNA PIELGRZYMKA

dRZYMU
wraz ze zwiedzeniem Wiednia, Wenecj:,

Padwy (Neapolu)

3-1 — 13-!

Zl.425.-
i informacje: AKCJA KATOLI-
w ŁODZI, ul. Ks. Skorupki 1-a,
WAGONS-LITS/COOK,

:—1 Wilno, Mickiewicza 6, :—:
—— 

 

— Amatorski teatr robotniczy,|

Dziś staraniem sekcji teatrainej|

chrześc. uniwersytetu robotniczego,|

odbędzie się przedstawienie teatral

ne p. t. 1) „Wi katordze' ūramai —

Kdmunda Libańskiego, 4 „Podej”

rzana osoba” komedja — Stanisława

Dobrzańskiego. Przedstawienie od”

będzie się w sali teatralnej La. U. R.

przy ul. Metropolitalnej Nr. 1 w

podwórzu. Początek o 6 wiecz.

SPKAWY SZKOLNE.

— Tydzień szkoły powszechnej.

Komitet „Tygodnia szkoty powszech-

nej” komunikuje, że akcja ua rzecz

budowy szkół powszechnych na te-

renie Wilna odbędzie się w dniach

od 12 do 18 listopada r. b. Akcja.

komitetu obejmie szereg atrakcji,

które będą miały na celu przyspo-

rzyć funduszów na budowę publicz”

nych szkół powszechnych. M. tygo-

dniu tym odbędzie się również kwe-

sta na ten sam cel. >

— Wieczorowe Kursa Žabawkar-

stwa Artystycznego i Rzeźby Wil.

Tow. Art. Piast. uruchomione w lo-

kalu Szkoły Rzemiosł i Przemysłu

Artystycznego, Mickiewicza Nr. 7—

czynne są codziennie od godz. 1/-ej

do 20-ej. Zapisy na pozostaie miejsca

przyjmowane są nadal w Sekreta-

rjacie Szkoły Rzemiosł i Przemysłu

Artystycznego w godz. od 10rej do

12-ej. >
TaaŽa lie uni iini i

Uporczywe zaparcie, katary jelita gru-

bowęgo, przechodzą przy używaniu rano i,

wieczorem po szklaneczce naturalnej wodv;

gorzkiej „Franciszka - Józeia*. Pytajcie się

lekarzy. 21109 ‹

-——————
— 01

Teatr i mużyna
— Teatr muzyczny „Lutnia“. Dziś, o,

godz, 8.15 wiecz. po raz 3-ci elektowna i

melodyjna operetka falia „Madame Pom- *

vadour, która odniosła wielki sukces ar-'

iystyczny i cieszy się zasłużonem powo-,

dzeniem. W roli tytulowej J. Ńuiczycka w

otoczeniu najwybitniejszych sił zespołu.

Że pół baletcwy z udziaiem M. Martówny

: J. Ciesielskiego wykona efektowną scenę

kaletową „Markiza i rewoluconista' do

„auzyki wileńskiego kompozytora K. Skin-

dera. Znižki ważne.
— Dziš o godz. 4 pp. po cenach znižo-

nych operetka Abrahama „Bal w Savoy“.

— Dzisiejszy Poranek Symioniczny w

„Lutai“, Dziś o godz. 12.30 pp. odbędzie

się Lll-ci poranek symfoniczny o bogatym

1 interesującym programie. Udział bierze

WiL Orkiestra Symłoniczna pod dyr. M.

Kochanowskiego. Solistą będzie zaszczytnie

znany znakomuty artysta Bogumił Sykora.

Przy nabywaniu biletów zachowana będzie

 
 

„Ta nowootwarta chr:eścijańska

firma handlowa znajdzie napewno

uznanie społeczeństwa wileńskiego,
bo gwarantuje kupującym pierwszo-|

rzędny towar, rzetelne reny oraz
tachową 1 grzeczną obsługę..

Pełną gwarancję rozwoju tej,
polskie; firmy jest to, że kierowni-
ctwo jej objął znany i rutynowany

kupiec z branży galanteryjnej p. Je-

j zy :
Ze swej strony składamy nowo-

otwartej firmie staropolskie, Szczęść
Bože"!

Z ZYCIA STOWARZYSZEN.
— Posiedzenie Naukowe Wil.

T-wa Lekarsk. i Kola Internistów
odbędzie się dnia 12 b. m. o godz. 20

(Zamikowa 24) z referatami' prof. A.

„Januszijewicza i dr. dr. Gordona,

Buraka i Salitówny,

 
   

 

scisia kolejność foteli.
— Poni owe widowisko propa-

gandowe w „Lutni”. Jutrzejsze przedsta-

wienie propagandowe wypełni melodyjna

„peretka „Orłow”, która ukaże się po raz

38-my i ostatni. Ceny propagandowe.
— Teatr Miejski Pohulaka. Dziś o godz.|

12 w poł. i o godz. 1 m, 30pp. piękna i w|

kolorowej wystawie bajka d'a dzieci we-

dług Andersena p. t. „Słowik”. Balet w
N. Muraszowej. Ceny

— Dzisiejsza popołudniówka. Dziś o

godz. 4-ej (po raz 40-ty) doskonała komedja

współczesna Volpiusa  „Zwyciężyłem kry-

zys” z J. Boneckim i M. Węgrzynem w ro-

lach głównych. Ceny propagandowe.

— Wieczorem 0 godz. Ś-ej ciesząca

się dużem powodzeniem, šwietna komedija

„sspółczesna Marjana Hemara p. t. „Firma“.

W roli głównej J. Bonecki, Dekoracje W.

Makojnika. Ceny propagandowe.

Jutro o godz. 8 w. „Zwyciężyłem kry-

zys.
’

— Najbliższą premjerą Teatru na Po-

hulance będzie komedja w 4-ch aktach G.

B. Shawa „Nigdy nie można przewidzieć”,

DZIENNIK WILEŃSKI -|

() odpowiedzi „Kurjerowi Glieńskiemu”
W. ostatnim numerze „Kurjera

Wileńskiego" niejaki p. Jozef Biały,
korzystając ze sposobnosc, że w
jego skrzynce do listów znalazł się
przez pomyłkę list adresowany do
kogo inneśo (p. Biały sam tę oko-
liczność stwierdzaj, przeczytał ów
list i stwierdziwszy, że jest to odez-
wa Stronnictwa Narodowego, wzy'
wająca do zapisywania się na czion-
ków Stronn. Nar. i do składania
ofiar pieniężnych, usiłuje przy
tej okazji rozprawić się ze Stronni
ctwem Narodowem,

Moglibyśmy naturalnie nie zwró-
cić uwagi na tę elukubrację, najeżo”
ną naiwnemi kiamstwami i wierutne
mi bzdurami, ale nie możemy popro-
stu odmówić sobie satystakoji wy“
kazania bezsensowności angumen-
tów tego apologety ideolog,: „Kurje-
ra Wileńskiego”, oraz „osobistego
wroga” Stronnictwa Narodowego.

Zaczniemy od końca. W odezwie

Stron. Narod. jest zamieszczona u-

waga następująca: „nadmieriamy, że

nazwiska ofiarodawcy w razie ży'

czenia mogą pozostać nizujawnio-

ne... Nażwniaczek z „Kusjera Wi-

leńskiego"* zapytuje, co to znaczy? i

natychmiast wyciąga wniosek, że

„widoczni: są ludzie, którzy wsty-

Niemcami. My tych zarzutów nie
powtarzamy, aie dlatego musimy
wyraźnie powiedzieć, że zarzuty lo-
jalizmu obozu narodowego wobec
Rosji są zwykłą bzdurą, 2 ględzenie
o jakichś „poklonach“ obozu naro-
dowego wobec kajzera Wailrelma są
wierutnem kłamstwem. Jesli idzie
o pokłony kajzerowi, to zwolenni-
ków tego programu niech p, Biały
szuka wśród swych przyjaciół poli-
tycznych.

P. Biały oburza się, że w odezwie
Stronn. Nar. mowa jest „o zapew-
nieniu Polakom na polskiej ziemi
lepszego jutra” i zapytuje, a co z
Białorusinami, Rusinam, Niemcami
i Żydami? Odpowiedź bardzo pro-
sta: my, Polacy, przedewszystkiem

_ 3

RĄCZKI LILJOWEJ BIAŁOŚCI
47 delikatne i miękkie

ak aksamit, świad-
czące o kulłurze u-

j rody, zawdzięczają
| Panie subłelnemu
kremowi „Prałatów

KREM
PRAŁATÓW
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Hygiena dziecka.
Harmonijnem uzupełnienieni powszech*

mie używanego „Pudru Bebe >zoimana'“

jest niemniej doskonałe „Mydło Bebe

Szoimana”, mydło przetłuszczone dla dzie-

«1 i dorosłych o wrażliwej <cerze. Dzięki

„Mydiu Bebe Szotmana“ skóra dziecka, a

także i osoby dorosłej nabiera świeżości,

jegliwości skórne, słowem nabiera tego, co

się zowie wyglądem kwitnącym. „Mydło myślimy o nas samych, a wyliczone
przez p. Białego narodowości niech
myślą również o sobie.

Jeśli idzie o wspóśżycie z innemi
narodowościami w obrębie Państwa'
Polskiego, to Stronn. Narodowe jest
zwolennikiem zapewnienia im wszel
kich należnych praw z tem jednak
zastrzeżeniem, że gospodarzami w
Polsce będą Polacy.

P. Biały kończy swój arlykuł za”
pewnieniem, że porwał że „śmiech
pusty”. Musimy stwierdric, że po dzą się, że są ofiarodawcami na

rzecz Stronn, Narod.“
Odpowiedzi na ten domysi p. Bia”

łego udzielił parę dni przedtem z

trybuny sejmowej pos. pułk. Mie-|

dziński, który na zarzut opozycji, że

tak pustym artykule śmiech autora
inny być nie mógł.
A na zakończenie drobna uwa-

ga — cudzych listów się nie czyta,
bo to oznacza conajmniej brak ele-
mentarnych zasad wychowania. |

Bebe Szofmana” jest hygjienicznem mydłemy

wyprodukowanem ze specjalnie dobranych

Każdy war mydła tego jest ba- *
ifuszczów.

.

dany pržez pracownię analityczną firmy

„Wu-EL-KA* przyczem szczególną ważę

przywiązuje się do przetłuszczenia „Mydła

Piebe Szofmana”, stosownie do delikatno-

sci naskórka dziecięcego i wszelkiej innej

-sażliwej cery, oraz do związaniawolnych

alkalji, które w zwykłem mydle nieszkodli-

we, mogą się stać przyczyną ciężkich scho-

rzeń skórnych przy delikatnym naskórku

dziecięcym i wrażliwej cerze u dorosłych.

Mydło Bebe Szotmana' jest perfumowane

kompozycją oryginalną i subtelną, a zawie-

rającą jedynie najszlachetniejsze naturalne

olejki pachnące, . z zupełnem pominięciem

s,ejków sztucznych, które zawierając nie-

kiedy resztki chloru i węglowodanów de-

strukcyjnie działają na skórę.

55148—4 Dr. S. A-
‹-

sanacja pozbawia pracy ichleba "
i ,

obywateli innych przekonan cynicz“

nie oświadczył: „tak jest,
powinno”,

W świetle tej odpowiedz stanie,

się chyba jasne p. Białemu, diaczego

io nowi adepci B. B, starają się

możliwie głośno o swej przynależno-

ści politycznej rozgłaszać 1 dlaczego

udzie innych przekonań niejedno

krotnie ze swemii poglądami kryć się

muszą. į

Ponieważ $tronn. Narod. intere-

suje się nietylko ludźmi, «tórzy o

vwarcie mogą do Stronn. Narod. na-

leżeć, ale i swymi cichym. zwolen-

nikami, dlatego w ankiecie swej za-

pytuje o powody, dla których ktoś

jawnym członkiem Stronn. być nie

może. Naturalnie Stronn. Narod. nie

zwracało się w tej sprawie do p.

Białego, lecz do osoby, której nazwa”

sko widniało na liście.

P. Biały w swem dążeniu do po-

gnębienia Stronn. Narod. i pośred”

niej apoligji i ideologji politycznej

„Kurjera Wileńskiego nawraca do

zagadnienia t. zw. orjentacji z cza-

sów "wojny. Frzy tej sposobności!

ujawnia się u niego, narzucony wi'|

dać przykładem z góry, (mówiąc po

Freudowsku) kompleks oralno-anal-

ny. Poglądy polityczne obrazują się

p..Białemu koniecznie w... całowa”|

niu Mówi więc o całowamu butów

carowi Mikołajowi oraz o uderzaniu'

w pokiony przed kajzerem  Wilhel-,

mem. Że p. biały — wzorem wszyst:|

kich sanatorów — usiłuje zasługę.

wysunięcia idei niepodległości Pol-|

ski zeskamotować na rzecz obozu:

| iegjonistów nie stanowi to nic no

wego. Są to rzeczy dawno wyjaśnio-

ne i odparte, a wysuwanie ich świad

czy tylko o złej woli dyskutującego.

Tragedją Polski było, że w okresie

zmagania się narodów i odiadzania

Polski ideę walki przeciwko wszyst

kim zaborcom można byio jawnie

głosić tylko na emigracji. Na zie-

miach polskich działacze polscy mu-|

sieli (pozornie i chwilowo; przynaj-

mniej z jednym zaborcą się godzić.

Jeżeli obozowi narodowemu stawia
się zarzut, że się godził chwilowo z

Rosją, to obozowi, reprezvntowane-

mu dziś przez „Kurjer Wileński”,
można — o wiele nawet słuszniej—

zarzucić godzenie się + Austrją i

!
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Na początku rewolucji, maniej

wiono, że nie wolno tworzyć wojska

polskiego, bo po tamtej stronie rów-
nież są aa 8 Iskie na <zele z
Komendantem Piłsudskim, a więc

ł będziemy się organizowa* do walki
bratobójczej; że istnienie wojska

lskiego po stronie Rosji rozdrażni
iemców, z których wolą musimy

się liczyć, bo nie wiadomo jeszcze,

kto zwycięży; władze zaś rosyjskie
odpowiedziały, że wydzielenie 800
tysięcy polaków z szeregów wojska
rosyjskiego (podobno tylu nas było)
jest niemożliwe, gdyż po pierwsze—
taka reorganizacja poważnie nad-
szarpie zdolność bojową wojska ro-
syjskiego, powtóre będzie kosztowa-

ło to zbyt drogo — słowem, zdaniem

ich, była to sprawa nie na czasie.
Dodawano przytem, że jeżeli jesteś
my przyjaciółmi demokracji rosyj-
skiej, to należy dopomóc jej w u
trwaleniu ipogłębieniu zdobyczy re-
wolucji, a nie przeszkadzać.

„Pogłębienie” rewolucji  nieusta“

tak znaczay, iż dla nikogo nie
tajemnicą, że armja rosyjske,

jednostka bojowa, przestała

stować. Wzmagała się anarchia.

związku z tem  żołnierze-Polacy

coraz natarczywiej domagali się od

nas wydzielenia ich do polskich od”
działów.

Napór zdołu robił swoje. Powoli

przy pułkach szczególnie zapaso-
wych zaczynają tworzyć się polskie)

kompanje. W kompanjacn tych pa”
nuje zupełnie inny duch, aniżeli w

rosyjskich. Ład i porządck wojsko-

wy, subordynacja — panująca u Po”
iaków — przychylnie do nas uspo-
sabia rosy:skich oficerów

Marzeviem oficera-Polaka było
przenieść się do polskiego oddziału.

Nie zabrakło ochotnikow i z po-

śród Rosjan. Do naszego komitetu

naprzykład zgłosił się chorąży Iwa:

now i. prosił, byśmy mu pomogli

przenieść się do kompanii polskiej.

W! odpowiedzi na to n+sza lewi-

ca stara się poróżnić oficerów z sze”

regowymi. Jej agitatorzy na wiecach

głoszą, że wojsko polskiepotrzebne |
jest tyiko dla oficerów Polaków,

gdyż w ich interesie jest przedłuże-

było
jako |

egzy-

  wało. regėlnie odczuwało się to
w armji, W. lipru rozkład jej był już nie wojny, bo pobierają wysokie

pensje, mają szybki awans, sypią się)

dla nich ordery itd.

|iracić wpływu na masy. Rzuca ona

Mimo tak wytężonej agitacji,

prosty chłop polski jednakże nie dał,

się otumanić. Liczba ochotnikówi

| wzrastała a żądania skierowywane

do komitetów stawały -ię coraz

energiczniejsze.

Paniętam, jak gdzieś w końcu

sierpnia, a może i nieco poźniej ad-

był się u nas wiec. Przemawiai put

kownik-inżynie: i jedna z pań. Przy”;

jechała ona z Austrji jako delegatka

Czerwonego Krzyża, celenv zwiedze-

nia obozów jeńców, a ponieważ była

Polką więc zaproszono ją na wiec

wojskowych. :
Jak pulkownik, tak i pani dele-

gatka przemawiali z dużysiimpetem

przeciwko formacjom polskim w

Rosji. Oponowałem tylko ja. Nikt z

szarej żołnierskiej braci nie zabierał

głosu. Ale po ukończonym wiecu

trzeba byio ich posłuchać. Zakotło-

wało się jak w ulu: chcemy od-

działów polskich i basta!
W. takich warunkach iewica mu*

siała iść na ustępstwa ażeby nie u-

wówczas nowe hasło: zgoda, formu“

jemy jednostki, lecz nie pańskie, nie

oficerskie a demokratyczne. Zaląż-
kiem takiej jednostki jest nowotwo-

rząca się brygada w  Biełogrodzie.

| 13.00: Dzien. poł. 13.05:

|cerów i przeszła na służbę pod
czerwone sztandary Lenina.  Bol-

szewicy utworzyli z niej. polską

 Kto chce więc służyć w wojsku pol-

tak bye POISKIE Radjo Wilno)
Niedziela, ania 11 listopada. ;

8.40; Czas. Pieśń. Muzyka. Uimnasty-

ba. Muzyka. Dzien. por. Muzyka. Chwii-

ka pan domu. 9,45: Nabożeńsiwo. 10 su '

Muzyka — w przerwach tr. z pola Moko-

t.wskiego tragm. rewji wojskowej. 11.54:,

Czas. 12.00: kiejnai. 12.03: Wiaa. meteor.
14.05: „Co w.edzieć rolnik powinien o zby-
«ę mleka?" — odczyt. 12.10: toranek mu
asczny. 1300: „L listopada w Mińsku-
„Aazowieckim”. 13.15: L.c, porauku. 14.04:|
subileu$żowy konkurs gramolonowy
głośni Wilenskiej, 15,00: Fogad, rolnicza
15.15: Tr. zakończenia meczu rewanżoweśo
445 Smigły—Naprzód. 15.40: Audycja dla
wszystkich, 16.UU: Recytacja prozy, 16.20:
spiewy bisioryczne. 16.4: Upowiadanie
sia dzieci starszych. 17.00: Muzyka ludo-

wa do tańca. 18.00: Słuchowisko. 15,4%:
Pomnik Chwały na cmentarzu Obronców

Iwowa“ — odczyt. 19.00: Pieśni polskie w
-sykon. W, Wermuńskiej. 19.153. Koncert
19,50: Pogad, aktualna. 20,00: Noncert mu-
zyki polskiej, 20.45: Dzien. wiecz, 20.55.

„Jak pracujemy w Polsce?” 21,00: „Na we-

sotej iwowskiej iau', 21.45: Wiąd. sport.
ze wszystk. rozgłośni 22,00: Auaycja po-
stycka: „Chiopowatość wiersza czy uszu.
22.30: Godzina życzeń (płyty), 250U: Wiad.
meteor. 23.05—23.30; LD). c. godziny życzeń

| dytyj

Poniedziałek, dnia 12 listopada.

6.45; Pieśń. Muzyka, Gimnastyka. Mu-

zyka. Dzien, por. Muzyka. Chwilka pań

domu. 7.50: , Jak należy obchodzić rocznice

historyczne” pog. 11.57: Czas, 12.00: Hejnai.

12.03: Wiad, meteor. 12.10: Muzyka lekka.

(piyty). 15.30: Wiad. eksport. 15.35: Codz.

gdc. pow. 15.45: Muzyka popularna. 16.15:

Koncert kameralny. 16,45: Lekcja niemiec-

kiego. 17.00; Recital śpiewaczy. 17.25: „O-

płacalność uprawy roślin leczniczych —

pog. 17.35: Kwadrans wiolonczeli (płyty).

17.50: „Sztuczne jezioro w  Rożnowie na

Dunajcu” odczyt. 18.00: Konc. rekl. 18.05;

Z litewskich spraw aktualnych. 18.15: Mu-

zyka lekka. 18/45: „Mały Ziuk“ — opowia-

canie dla dzieci starszych. 19.30: „Dzień w

Chicago”. 19.50: Wiad. sport. 19.56: Wil.

wiad. sport. 20.00: Muzyka lekka. 2045:

Dzien. wiecz. 20.55: „Jak pracujemy w Pol-

sce”. 21.00: Koncert wieczorny. 21.45: „Na

Syberji' — odczyt. 22,00: Skrzynka poczto
wa Nr. 332. 22.15: Lekcja tgńca. 22.35: Mu-

zyka taneczna. 23.00: Wiad. meteor. 23.05: I

Muzyka taneczna.
£ ŁA KOTAR STUDJO.
Czego zazdrościmy Lidzie?

W dziale radjowych 5-minutówek p. t.

„Jak pracujemy w Polsce?" zwraca uwagę

w dniu 11 iistopada audycja zaiytułowa-

na — „Zazdrościmy Lidzie”. Jesito godne

żywego zainteresowania i zaciekawienia,

„akim. czynem zazdrość budzącym wyróżniło
się to skromne kresowe miasto & pośród

ratast i miasteczek, rozsianych czerwonemi

4ėleczkami po zielonej mapie Kzeczypospo-

ltej, Co uczynili obywatele Lidy, że aż

mówić się będzie o tem przez radjo, aby

siuchała tego cała Polska? Ciekawe!

„Nowy Don Kiszot* Moniuszki
w Polskiem Radjo.

„Nowy Don Kiszot czyli sto szaleństw,

krotochwila w trzech aktach, jak mówi ty-

skiem prawdziwie demokratycznym
— niech jedzie do Biełogrodu.

W ten sposób kompietowano bry

gadę w Biełogrodzie, która z bie-

giem czasu wymordowała swychofi

czerwoną dywizję. Potem W r.

1919/20 maszerowała ona na Wilno

i Warszawę.

Tak się przysłużyła nasza demo”

kracja bolszewikom!

Zimą 1917/18 r. oddziaiy polskie

walczą z bolszewikami o swą egzy-

stencję. O walkach tych śazety bol-

szewickie obszernie piszą. Szczegól-
nie dużo zaczynają mówi: o 1 kor-

pusie generała Dowbór-Musnickiego.

Byliśmy wówczas w niezmiernie

Irudnej sytuacji. musieliśmy walczyć

z Niemcami, bolszewikami 1 własną
lewicą, która prowadzi specjalnie

wzmożoną agitację przeciwkc 1 kor

pusowi i jego dowódcy. Jakie tam
argumenty wytaczano: — irzeba po-

iączyć się bolszewikami, a nie wal:

czyć, polski żołnierz generała Do
wbora pilnuje dworów magnatów, #

korpus jest to zbiorowisko paniczy

Muzyka operowa '

juł, nie jest właściwie stuproceniową oper

1ą. Jest raczej muzyczną oprawą do ко-

miedji tredry pod tym samym tytułem.

I'redro sam żąda w tej sztuce wkiadów mu-

zycznych. Nadzwyczaj szczęśiiwy zbieg

.koliczności, że przyłączyły się tu dwa ta-

ienty tej miary co tredro i Momuszko! Sa-

ma zaś komedja jest tak świelna, tempo

akcji jest tak żywe, a akcja tak dowcipna

|, wesoła, że już nawet przy Samej lekturze

tego dziela nie można się powstrzymać od

głośnego, sezdecznego śmiechu. Na scenie

potęguje się naturalnie jeszcze bardziej jej

Koz-| konuzm i humor.
Krotochwilę tę muzyczną nadaje roz-

głośnia warszawska W radjofonizacji Leona

Śchiliera dn. 13. XI. o godz. 21.60 w wy-

ionaniu: Orkiestra symf. i chór P. R. pod

dyr. Tadeusza Mazurkiewicza, Ariela Szle-

nuńska, Wanda Kalenkiewicz, Maurycy Ja-

mowski, Aleksander Michałowskj, Tadeusz

Luczaj i inn. 3

""wórczaść Ludomira Różyckiego
na płytach. I

\ dniu 13 listopada (wtorek) o godz.

22.15 będą mieli radjosłuchacze możaOŚĆ

wysłuchania z płyt gramofonowych utwo-

zów jednego z najwybitniejszych  współ-

czesnych kompozytorów polskici, o wszech-

stronnej skali talentu — Ludomira Różyc-

niego.
Audjencje wileńskie.

i W. poniedziałek o godz. 16,15 w roz-

słośni wileńskiej odbędzie się interesujący

Kencert kameralny, którego program wy-

peini Sonata d-dur Franciszka Brzezińskie-

go w wykonaniu W. H. Ledóchowskie:

skrzypce) i C. Krewer (fortepian). Koncert

ten transmitują wszystkie rozgłośnie po!-

skie.
Tegoż dnia w dziale odczytów rolni-

czych zabierze glos docent USB., dr. Wa-

cław Strażewicz, by w krótkie pogadance

„mówić opłacalność uprawy roślin leczni-

| czych. Temat ten z pewnością zainteresuje

| naszych ogrodników w Wilnie i na pro-

wineji (godz. 17,25).

 

` .

Ofiary.
ułożone w Administracji „Dziennika Wi-

leńskiego''.

Asz. — na „Caritas“ zł. 3—.
Asz, — na najbiedniejszych zł, 2-—.

Zebrane w pewnem towarzystwie zł

4.— na powodzian. ы

Marja Maculewicz 2. 5— dla chorej
ra gruźlicę panienki przy ul. Kalwaryj-

skiej 5—8.

; Wdowa po emerycie zł, 2.— na bie-

dne dzieci.
O. S. B. zł. 11— na herbaciarnię dla

nteligencji.
N. zł. 3-— dia panienki chorej na

ciuźlicę przy ul, Kaiwaryjskiej.
Ku uczczeniu ś. p. Nikodema Hrynasz-

siewicza — Witoldostwo Augusiowscy zł.

10,— na dom noclegowy dla kobiet izł

10,— na herbaciarnię dla inteligencji.

Adamostwo Salmonowiczowie z Hol-
szan zł. 20,— na herbaciarnię dla inteli-

gencji, zamiast kwiatów na groby rodzinne.
 

| Na koło opiekuńcze P, M. Szk. im.
* Witolda Więsławskiego zebrano do skarbon-
ki w gazowni miejskiej zł. 26,78 (dwadzie-

ścia sześć zł. 78 gr.).

krwi, trzeba pogodzić się z Niemca-
mi itd. itd.

W. końcu kwietnia i na początku
maja 1918 r. nasi socjaliści 1 cała le-

szewików, zmienia swe zapatrywa“

chciało jej się teraz wojować z
Niemcami. Ale Niemcy zajmują już
całą Ukrainę, zawarli pokc; z Rosją,
która rzetelnie stara się wykonać
traktat brzeski.

Wkrótce lewica przekonywa się,
że trzeba walczyć nietylko z
Niemcami, lecz i z bolszewikami, by
— w ten sposób — po całorocznej
destrukcyjnej pracy — w końcu po
pierać ideę tworzenia wujska  pol-
skiego. Lecz było już zapóźno. A
szkoda. Było nas w wojsku rosyj”
skiem w chwili wybuchi. rewolucji
marcowej około 800.000. Gdyby z
tej liczby choć czwartą część udało
śię połączyć w jednostki polskie —
mielibyśmy dzisiaj nieco inne
granice.
Warto o tem przypomnieć dzisiaj,

kiedy ludzie z ówczesae; lewicy
wszystkim i wszędzie wmawiają, że
oni są niecmylni i że tylkc oni budo-
wali Polskę, i pańskich służków, zbiorowisko

złodziei i reakcji, dosyć przelewu

 

elastyczności, odporaości na wszelkie do- .

wica, z wyjątkiem wyraźnych bol- |

nia na sprawę wojska polsziego. Za- |

  



LIGA DR
Pierwszorzędne znaczenie zagadnień

komunikacyjnych dla obrony i życia go-
spodarczego państwa coraz bardziej zaczy-

na przenikać do świadomości społeczeń-

stwa. Pocieszającym objawem tego zainte-

resowania jest powstanie w Warszawie Li-

gi Drogowej, na wzór istniejących już Ligi

Morskiej i Ligi Powietrznej Państwa.

Liga Drogowa stawia sobie szerokie i

doniosłe cele:

Propaguje wśród spoieczeństwa znacze-

nie dobrych dróg dla ekonomicznego i kul-
turalnego rozwoju kraju, dla kontaktu z

zagranicą, oraz dla obrony Państwa; zazna-

jamia się z potrzebami komanikacyjnemi

poszczególnych miejscowości, wpływając

w miarę możności, na zaspokojenie tych

potrzeb; gromadzi potrzebny sprzęt drogo-

wy, który wypożycza lub daje gminom, sej- mikom itd. nieposiadającym dostatecznego|

sprzętu technicznego dla budowy, utrzyma-,

mia, oraz naprawy dróg i mostów; popiera:

polskie piśmiennictwo zawodowe i wyna-

lazki z dzieiziny drogowej; popiera rozwój
ruchu samochodowego dla celów turystyki
i komuuikacji; opracowuje projekty odpo-
wiednich ustaw, rozporządzeń przepi-
sów oraz przedstawia stosowne wnioski do
władz; utrzymuje stosunki z poszczególne-

mi władzami i instytucjami w celu uzgad-
niania i upraszczania czynności związanych
z realizacją swych celów itd, itd.

Prezesem Zarządu Głównego Ligi Dro-
gowej jest Stefan hr. Tyszkiewicz.

Statut Ligi Drogowej przewiduje orga-

nizację Okręgów Woewódzkicnh Ligi Dro-

gowej oraz oddziałów powiat.wych.

Pierwszy oddział Ligi Drogowej po-
wstał w Wilnie. Członkami założycielami
tego Okręgu są: Mecenas Wincenty Łu-
czyński, Roman Ruciński prezes Izby Prze-
mysłowo - Handlowej, Zygmunt Bortkiewicz
prezes Związku Ziemian, Aleksander Zube-

lewicz racze!nik Wydziału Komrnikacyjno-
Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego, in-
żynier Henryk Jensz, Mieczysiaw  Bohda-

nowicz prezes Związku Przemysłowców

Polskich, Statler Karol Wagner, Jan Iwań-

kowicz Kontroler Ruchu Samochodowego,

Zawisza, Stanisław  Kiełczewski Inspektor

OGOWA.
prezes inżynier Aleksander  Zubelewioz,
skarbnik — Jan Iwańkowicz i sekretarz —

inżynier Przemysław Grodzki.

Członkami Ligi Drogowej mogą być о-

soby fizyczne i prawne, przyjęte w poczet

członków oddziału, stowarzyszenia — зро-

łeczne, samorządy itd. Członkowie dzielą

się na rzeczywistych, zbiorowych, opieku-

nów, protekiorów, dożywotnich i honoro-

wych. a) Członkami rzeczywistym: są 050-

by przyjęte przez Zarząd Oddziałów na

podstawie zgłoszenia, opłacające 3 zł.wpi-

sowego i 6 zł. składki rocznej, b) członka-

mi zbiorowymi są organizacje : zrzeszenia,

których członkowie zapisują się gremjalnie

i opłacają po 20 gr. miesięcznie od osoby,

c) członkami opiekunami są osoby fizyczne

lub prawne opłacają 100 zł. wpisowego i

30 zł, składki rocznej przyjęte przez Za-

rząd Okręgu, 4) członkami proicktorami są

osoby fizyczne lub prawne oplzcejące 1000

zł. wpisowego i 250 zł. składki rocznej

przyjęte przez Zarząd Główny, e) członka-

mi dożywotnimi są osoby fizyczne lub

prawne wpłacające jednorazowc  przynaj-

mniej 500 zł. przyjęte przez Za:ząd Głów-

ny, i) członkami honorowymi są osoby!

mianowane przez walny zazd delegatów na

wniosek Racy Głównej L. D.

Zapisywać się na członków Ligi Dro-

gowej można w Stowarzyszeniu Techników

Polskich w Wilnie ui. Wileńska Nr. 33 co-

dziennie od godz. 7-ej do 8-ej pp. tel. 75.

Drogi dla państwa są tem, czem arterje

dla żywego organizmu: skrzep w jednem

miejscu paraliżuje nieraz cały organizm.

Jeżeli chodzi o nasze województwa wschod

nie, a szczególnie o wojewódziwa Wileń-

ZKRAJU.
Konferencja kolejowa w Głębokiem

GŁĘBOKIE. W
przybył
Okr. Dyrekcji P. K.
Falkowski i

Otwarcie szkoły polskiej w Porzeczu..
wojewoda białostocki, korpus oficer
ski i podoficerski K O.P. oraz miej-
scowa ludność.

W dniu dzisiejsz
odbędzie się uroczyste poświęcenie
nowej szkoły polskiej powszechnej.

tej weźmie udziałW uroczystości

. Strażnik litewski
W miejscowości

Łyngmian znaleziono
martwego strażnika
ry najprawdopodobniej podczas poś-

Żywcem spłonął obłożnie chory chłopiec |

do Głębokiego

odbył konferencję ze

DZIENNIK

Piątek, 9 b. m.,
dyrektor

P. w Wilnie inż.

ym w Porzeczu

Suderwa koło
w bagnie

litewskiego, któ-

starostą powiatowymi burmistrzem.
Konferencja dotyczyła sprawy budo-
wy dworca
kiem oraz linji kolejowej do Dzisny.

utonął w bagnie,
cigu za przemytnikami został wpro-|

Wstrząsający wypadek zdarzył
w zaścianku Lubień gm. janowskiej.
Podczas pożaru w domu Zygmunto-
wicza Aleksandra spalił się żywcem

Wykryte nowocześnie
We wsi Uroczysko gm. kudel

skiej wykryto tajną gorzelnię w
stodole Jana Stankiewicza. Gorzelnia
była urządzona według nowoczes-
nych wzorów, gdyż Stankiewicz był
przez dłuższy czas gorzelanym w
szeregu majątków.

  skie, które pomiędzy niemi stoi na A

niem miejscu, to zagadnienia drogowe mają

dla naszego kraju wyjątkowo doniosłe zna- |

czenie. Pomimo znacznych pósiępów w,

ciągu ostatnich paru lat ilość dróg bitych|

na Wileńszczyźnie stanowi tak znikomy,

odsetek w stosunku do dróg gruntowych,iż

nie dziw, że i pod względem gospodarczym

kraj nasz zajmuje również ostatoie miejsce

wśród innycł: dzielnic państwa.

Kraj nasz przytem więcej może niż in-
„ne dzielnice Państwa narażony jest na

Program niedzielnych imprez jest
następujący:

Na stadjonie Legji w Warszawie
odbędzie się mecz o mistrzostwo Ligi
Legja — Podgórze.

Na Dynasach nadzwyczajne wal-
ne zebranie Polskiego Związku To-
warzystw Kolarskich.

W) lokalu Y. M. C. A. odbędzie
się akademja, ceiem uczczenia pa-

płochu.

ujawniono 36 butelek wódki

mogonki“.

WILENSKI

kolejowego w Głębo-

 si

lacy tworzą zawsze
w obliczu grożącego niebezpieczeń-
stwa, Qdwieczną .tę:prawuę. potwier

dza zajęte przez spaieczeństwo sta-
nowisko wobec
Polską Macierz. Szkolną
do. likwidacji analiabetyzmu. książko
wego,

nej
skupiające się .w .wielu organizacjach
zarówno .o charakterze społecznym
jalk i zawodowym. Pospolite rusze”
nie oświatowe stale powiększa swo-

WSZYSCY NA FRONT
"walki z analfabetyzmem,

Słuszne jest przekonanie, że Po-
jednolity front

wysunięiego przez
wezwania

larmMacierzy Szkol
światłe : jednostki,

Wołanie na a
pobudziło

ę nagle popularne.
A źródeł te, solidarnosci obywa-

jańsko
stwa Szkół

tralny Polskie;
Z. W. zwołuje zebranie

Słowem. do walki
mem. stanęło ponad 1.100.000 żołnie-
rzy. oświatowych.

Niewątpliwie, že tak szeroko za-
krojona akcja musi być uwieńczona

wadzony w zasadzkę i utonął w je szeregi. Hasła „Każdy Poiak żoł:| skutkiem.

bagnie. nierzem oświatowym. i „„Umiejący W. celu
czytać uczy nieumiejącego* — stały| ków na.terenie Wilna

- Narodowego
Powszechnych, T-wo

Gniazd Sierocych, T-wo Czytelni
Ludowych. «T+wo. Szkół Średnichi
Wyższych, Wołyński Związek Mło-
dzieży Wiejskiej, «Związek Bibljote-
karzy Poiskich, Związek Obrony
Kresów Zachodnich, Związek Pracy
Obywatelskiej
T-w. Gimnastycznych „Sokół.

Kobiet

skonsolidowania wysił-

Macierzy Szkolnej

Nauczyciel

i Związek

z analiabetyz-

Zarząd Cen-

międzysto-

| lów książkowych. ta
Statystyka podaje ponad 6.000.000

Z gorzelni Stankiewicza korzysta-, mieszkańcow dotkniętych. poważną
urządzoną gorzelnię |

Podczas przeprowadzonej rewizji!
i

l

zapaśnicze pomiędzy bydgoską Są! :
a. MCA,

'W Łodzi mecz o mistrzostwo Ligi
ŁKS — Warszawianka i turniej sió-|
demkowy błyskawiczny, z
Święta Niepodległości,

W] Krakowie mecz o mistrzostwo|
Ligi Cracovia — Warta.

Wie Lwowie mecz ligowy Pogoń—
Wisła i mecz bokserski o mistrzo-

Z

za- | watel

| wielw
okazji | O

ło wielu włościan z sąsiednich wsi chorobą ślepoty książkowej,
i zaścianków.

obłożnie chory 13 letni Stanisław,| ielskiej i popularności podjętej wal:
którego nie zdążono wynieść wpo-| ki należy szukać w grożącem Naro-

dowi i Państwu niebezpieczeństwie
' — w. przerażającej liczbie analfabe-

: s w tem| betyzmu.
| w samej Warszawie 200.060. Nie wątpimy, že na zebranie sta*

Z tego wyniką, że co piąty oby-| wią się chętnie przedstawiciele
Rzeczypospolitej i co szósty

cier oraz przyrządy do pędzenia „sa: mieszkaniec stolicy jest anelfabetą.
„Gdybyśmy teraz miarą tych da-

Czyż więc można się dziwić,
a

światli

acje:

warzyszenia

stowarzyszeń

ile nam wiadomo, dotychczas zgło
siły swój akces następujące organi-

| Akcja. Katolicka, Federacja
Polskich Związków. Obrońców Oj-
czyzny, Harcerstwo, Katolickię Śto-

Młodzieży Męskiej

„mych zechcieli zbadać nasze kreso-
we stosunki,to nie będziemy dalecy

jod prawdy gdy stwierdzimy, że po”SPORNI.-
Niedziela w sporcie,

| równanie wypadnie. daleko smutniej,
że

apel Polskiej Macierzy Szkolnej,
. wskazującej całą grozę istniejącego
| niebezpieczeństwa, stanęli w ordyn-
| ku obywatele, członkowie

i organizacyj.

i

.śorąco leży na sercu.

warzyszeniowe na dzień 15 b. m. o
godz. 18-ej do udzielonej na ten cel
sali konferencyjnej Urzędu Woje-
wódzkiego

Na zebraniu tem referat wygłosi
p. Józef Stemler, dyr. P.M,S., głów-
my inicjator walki z klęską analia-

wszystkich stowarzyskeń 1 organiza”
cyj, którym dobro narodu i państwa

- Wszystkim  umiejącym, którzy
pragną nauczyć nieumiejących, Za”
rząd Centralny Polskiej Macierzy
Szkolnej (ul. Wileńska 23) udziela
wyczerpuj.cych informacyi oraz do-
strcza bezpłatnie elementarza do
nauki starszych,

Wielkiemu niebezpieczeństwu —
przeciwstawmy wielki zbiorowy wy-
siłek,
(mmm ———

„6Gietrda.
WARSZAWA (Pat). Waluty. Belgija

:23,71—124,02—123,40. Berlin 215,30—214,30
--212,30. Holandja 358,10—359—-357,20, Ko-
penhaga 117,90-— 118,50 — 117,30. _ Londyx

  

Oddziału Diogowego, B. Polakowski, me-| aiebezpieczeństwo wojenne i konieczność Gango RASA adj stwo okręgu Lechja—Rekord. Żeńskiej, BoP. P., Organizacja „26,46—26,53—26,33. Nowy Jork  5,299/1—
cenas Maciej Jamontt, poseł Stanisław|gotowości do obrony swych granic. Jakiej : W Wilnie drugi finatowy mecz o Miodziežy. Pracujacej, Polska Ma-|532/1—5,26*/. Kabel 530—5,33—5,27. Pa-
Mackiewicz, Feliks Dangiel, Władysław| ma znaczenie w tym kierunku 1ozwój sieci| vn 5 77757509595705997,DSS wejście do Ligi Naprzód — Śmigły.|-cierz Szko!na, Macierz . Szkolna w, SRC?ZAC
Mineyko, Andrzej Maksimow, poseł Alek-| komunikacyjnej, nie potrzeba cnyba tego ; W. Stanisławowie  połfinałowy Gdańsku, Stowarzyszenie Chrzešci- Szwajcaria. 172,55—17208—17212. Wieds
sander Zwierzyński, Eugenjusz hr. Tysz-| dowodzić. Dawna strategja rosyjska, uwa-| drėg i motoryzacji“. — „Bezpieczeństwo|mecz o wejście do Ligi pomiędzy m - anodo sgo — Tendencja niejedno-

"ta.meczu rezerwa Ruchu.spotka się z
reprezentacją robotniczych. klubów
Śląską niemieckiego.

W. Białymstoku

Reverą stanisławowską. a. Siąskiem
ze Świętochłowic.
W Poznaniu

IKP — Sokół.

Polski wymaga dobrych dróg”. — „Dobre
drogi — silna Polska", — „Ruina dróg —

ruiną gospodarczą Polski“. „Budując
drogi zwalczamy bezrobocie”. --- „Dbajmy

żająca bezdroża za swego rodzaju środek
obrony, dała jak wiadomo  najfatalniejsze

wyniki. To też Liga Drogowa w dniu 11 li-

kiewicz, inżynier Przemysław Grodzki, in-
żynier Włodzimierz Krukowski, Mieczy-
sław Szymanowski mierniczy przysięgły.

Akce: Bank Polski 93—94, Cukier 27,50.
Lilpop 10,10: Starachowice 12,30. — Ten-
ńencja niejednolita,

Papięry procentowe: Budowlana. 45.

А mecz  ookserski

sevrezentacja
Zarząd Wileńskiego Okręgu Ligi Drogowej
został powołany w następującym składzie:

stopada jako w dniu propagandy swej dzia

łalności, wysuwa bardzo przekrnywujące i prezes — mecenas Maciej Jamontt, wice-  słuszne hasła: „Rok 1935 musi być rokiem
o turystów i budujmy drogi”, — „Użyta na
drogi gotówka i praca kraj wzbogaca”.  W Katowicach mecz pomiędzy

Ruchem a SV-09 Bytom. W. przed-!
"bokserska" miasta. walcz
warszawskiej +Makabi,

y- z. rezerwą  Inwest. seryjna 118. Konwersyina 65, Do-
larówka "52,75. Stabilizacyjna 70,50—72—
72,50. Listy ziemskie 50;,25—43,75—50. —.
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do:wolony. 'Dziś początek o godzinie 2 ejOgromna powodzenie. Fenomenalna FRANCISZKA « wio$ENNĄ PARADA »|
Ostatni dzień! _GAALwarcyfilmie

Już w następnym programie: film największy z największych, który wywołuje ekstazę, wspaniałszypiękniejszy niż vB Kici = . „Hs 66
Faadie ' p 5 gwiazd. 300 aktorów.otychczas A
widztane 55 \

2 lata pracy. 3.000.000

DZIŚ ostatni dzień. Psczątek e gadz 2-ej. Porywający dramat kobiety, która z odwa-

REST > я

B:iš'pramjera. NeĮnowszy Film dia młodzieżyHako Ame.» RYSZARDA BOLESŁAWSKIEGO
pt UCIEKINIERZY>
W rol gł. czarująca Madge Evans i świetny Robert Montgomery. Oszalamiająca ucie:zks

wpoprzek przez całą Amerykę. W najwyższym stopniu sensacyjna i arcyciekawa akcja.
Seanse: 2, 4, 6, 8 i 10,15 wiecz.

Nieśmiertelne areydzieło VICTORA HUGO

CASINO
DZIS POCZĄTEK O GODZ. 1-el.

dolarów kosztów.
 

 

 

inauguracyjna premjera. k S važinės ы :
ealiz. Raymond Bernard, Trol. gą poszła na spotkanie nowemu, nieznanemu źyciu otto: Nie znełamgł. HARRY BAUR, Florelie, Va- KŻ y

ŽNA A CO nel i inni. Dotychczas nie” było Г Ё.п'..ппіzaufatamV EE Zauiałam Ci."Ма 1 seans cenv zniżone. Honorowe bilety nieważne. Początek o g. 4. Ostatni seans о g. 9,15. : 8 A 8 РУч ы
— Role główne: „Pogrom-“ 1 -Balkon 25 gr. Wielki niesamowity porywający film Balkon 25 gr. czyni *MarienjDietrich“ Rosemary Ames Amie John Boles. eiwazawojeczyo

REWJA
 

  
! годгот: Najwięk 44 W rol. qiównej Ken ыNad p giez ras ększa „COWBOY 2 ARIZONY as WZZ w firmie

pk p — > i й WACŁAW i JÓZEF"
M D 4 MALs i i I sa it A tų ji !ataryczne. | Dokształcające SS Aaa] Le ANPantom, alina ikona

Kursy ` д М РУ %59&9!*!';” * AS: DE parowym.Bozejeczoa Mao YA

śś | | YKOJĄCYM BÓLE sudskiego 10 m. 14. -
Е i i : TASTOSOWAN(E? 171—0

53 $ | wag 43 GŁOWY Koncesjonowane przez Ministerstwo
KRAKÓW, ul. Brenisława Pierackiego 14/I. | A ACTTTETETYCHY W. R. i O. P. Kursy kroju, szycia, ro*
przygotowują na lekcjach zbiorowych w Krakowie, oraz , BÓLE ZĘBÓW. ś ZGUBY. bót ręcznych i modelowania
w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpu- * Ё 5

iąco opracowanych skryptow, programów 1 miesięcznych te- TEZYZYC a ARTŻWDKE IR S. Stefanowiczówny :
matėw, do:

1. egzaminu dojrzalošci gimn.
2. egzaminu z 6-ciu klas gimn.
3. w zakresie 4-ch klas gimn.

uczniów.
Wykładają wybitne siły fachowe.

Opłaty b. niskie.

=———llstmatycy! m
Z dniem 1 listopada b. r. uruchamiamy dział

НгуКа!тедо leczenia astmy.
Ordynator oddziału dla astmatyków Dr. med.

Łaszewski Konstanty.
Prospekty wysyłamy na żądanie.

Sanatorjum „MIŁOWODY” p. Oborniki woj. Pozn.
Tel. 15.

 

4. egzaminu z 7-miu klas szkoły powszechnej.
UWAGA: Uczniowie kursów korespond. otrzymują co

miesiąc oprocz materjału naukowego, tematy z 6'ciu głównych
przedmiotów do opracowania, Nadto obowiązkowe kollokwja
iegzaminy) badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postępy

   

r4-80 Pozw. U. W. Poznań Z. L. 11.11-35-34.

Groza. Sensacja.

„FANTOMAS?*
W rol. gł Ricardo Cortez, Mary Dunkan | inni. Napięcia.
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Po 5par

Prospekty darmo,
  

Tokar-
nie

pociągową metrową
w dobrym stanie —
sprzedam. ul. Kon-
duktorska 8 — 2.

119—2

przy ul. Zakretowej
Nr. 14 do sprzedania

 

 

 

POSEZONOWA DWUTYGODNIOWA
WYPRZEDAŻ OBUWIA7-XI

w firmie

P. Białomiejski
ZAMKOWA 7.

Ceny niskie.

w całości lub czę-
ściami. Sierakowskie-
go 21 — 3, gę 2—3.

131—2

Działki|
budów,

22-XI  
Trwałość znona.
 

Uetšuisimasd Midi L 0

 

   

H GUZACH HEWORCIDALCNYCH
VARICOŁ"|o/oPoWSKIEGO

PRZY ZEWNĘTRZNYC
a   
 

oWdTO da ŻENI
RORoaza ы Kasai

Wydawca:ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

„ао — @

do sprzedania. Ulica
Kupno Eelaoni 31, W. Rut-

owski,
i i sprzedažį| "|||
SZEOGYSACEŁOWE DOM DREWNIANY
D sprzedaje się na roz-

OM  |biórkę w dobrym
do sprzedania b. ta-|Stanie. _ Wiadomość:

Konarskiego 24.|Zakretowa 5 m. 8,
176—0

*

nio.

159

"LL 

GRYPA, PRZEZIĘBIEKIA

BÓLESARTRETYCZNE,
WMC AO    RÓDZTALS 11 KALI

w ORYGINALNEM OPAKOWANIU

 

TEKACH PROSZKOW

Z POWODU

WYJAZDU

sprzedaje się w śród-

mieściu kamienica z

ZGUBIONY w dn. 8
b. m. srebrny łańcu-
szek ze zlotym krzy-
żykiem (droga
miątka) uprasza
zwrócić za wynagro-
dzeniem pod adresem
Sosnowa 9-a m. 3,

175—1

ši NAUKA.
wić ETASTKTR

FRANCUSKA - Pary-
żanka naucza doro- niewielką dopłatą do

Bankowego długu. =

Adres w Asiklkistės:!

cji „Dz. WiL* 163,

Z POWODU spraw|
rodzinnyci sprzedam
interes handlowy z
wyrobioną  klijentelą,
w  pierwszorzędnym
punkcie. Informacji
udzieli biuro ogłoszeń
StŁ Grabowski, Gar-
barska 1.
 

PIANINA, fortepiany,
nowe i używane: Be-
cker, Bettiuż, Bliith-
ner. Erard, Fibiger,
Rónisch i inne sprze-
daję na dogodnych
warunkach. Niemiec-
ka 22, H. Abelow.

FORTEPIAN
f-my petersburskiej w
dobrym stanie sprze:
dam okazyjnie za 350
zi. UL Krakowska 34
m. 1. 178—0

 

DOMEK o 2 mieszka-
niach, około 200 s.
kw. ziemi własn, do
sprzedania. Tr. Bato-
rego 5 (b. Połocka 53).

174—0  
Drukarnia A. Zwierzyńskięgo,o

słych, młodzież, mó-
wić poprawnie w
trzydziestu czter-
dziestu lekcjach. Me-
toda własna. Wszyst-

-. | kie wyższe francuskie
egzamina. Widzieć
10—11 rano i 5—7
wiecz. oprócz świąt.
Łukiszki — ul. Pań-
ska 19, 177—1

ESAMENAKTIS

ROŽNE. i

PRZYBŁĄKAŁA SIĘ
SUKA,

rasy buldog (pręgo-

wana). Do odebrania

Zakretowa 2 m. 9, —
W razie niezgłoszenia
się właściciela do dn.

12 b. m. — uważam

za własność, — 155—

Przedsta-
wiciele

na poszczególne re-
fony z branży skórno-
siodlarskiej zaraz po-
trzebni. Oferty „Par”
Poznań, pod 45,88,

m

[6
IN

pa-
się

  

Nad program: Nadżwyczójne dodatki: Tygodnik Paramountu, Groteska rysunkowa i Kronika Pata.
 

į Znany fryzjer
damski MIECZYSŁAW

 

 

WIELKA 56 M. 3,
przyjmują zapisy uczenic codziennie
w godz. wieczorowych. — Lekcje

kroju dla dorosłych.

KRUPNIK bez gotowania i filtrowania/,
sporządzisz przy pomocy zaprawy

ziołowo-korzennej
Flakon 1 zł. wystarcza na 1 —3 litry

wódki.
POLECA SKŁAD APIECZNY

Władysława Trubiłły
WILNO, LUDWISARSKA 12,

(róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnyck zapachów.

INTELIGENTNA | OSOBA inteligentna,
| ŚLĄZACZKA, |wyksztalcona, lat śre-
135 lat władająca j „| dnich, sumienna, ener

| zykiem olialia iAr iczna, szuka. jakiej.
Hallockim z dobremi| Kolwiek pracy: biuro-
| poleceniami — szuka WE Ss Ss

|posadę jako „arenos domu, . еиепшБпіе| wawczyni. as Ró ю
:вівв:еупіи: Sophie przyjmie ważdą  za0-

    
    

 KATESSa SE

3 WSZYSTKIE ZDROJE
ULLA

DAJĄ TABLETKI
MUSUJĄCE |
GĄSECKIEGO |
W VIERY| |
KARLSBAD

JKISSINGEN|
EMS

WILDUNGEŃ
BILIN

     

  

 

 

 

Wycieczki do BERLINA.

 

zł. 68
zapisy Od 2—7 grudala
w do PARYŻA4

ORBISIE zł. 315
Mickiewicza 20] od 28.Xi —6.XII.

tel. 883 ‚

Śpleszcie z zapisami
jleść miejsc ograniczona

—г

Dom K Ė
Handiowy FW. RYMKI WICZ,

' + MICKIEWICZA 9. ?
}ро!еса w wielkim wyborze najnowsze
„wzory śniegowców gabardynowych na b.
ciepłej podszewce, damskich I męskich,
Uwaga! Do kaloszy męskich dodajemy

bezpłatnie litery. Briick, p. adr. Kiur łarowaną„ pracę. 2 Ceny na wszystkie towary zniżone. - ы +..| wdzięcznością,  Miej-
ZĘ ać Nie-| scowość obojdłazć о-
mw 2641 ierty do Administracji

й SSRI „Dzien. W IA
ы вмА — | |„Wdzieczna“. lub Por-
EASA towa 3—10 3

do wszystkiego z do- EE
brem gotowaniem do
niewielkiej _ rodziny.

jul. Mickiewicza 30
m. 1. 158

potrzebny Zara
na dłuższy czas 050-

ZAKRYSiJAN z pra-
ktyką, samotny, po-|
szukuje posady w
mieście lub na pro-
wincji za skromnem
wynagrodzeniem. Po-|
siada poważne rele-|
rencje, Śniadeckich 6,|

 

bny domek murowa-| Seminarj. Duchowne,
ny w ożrodzie 9 do| WacławZabiełło. |

179—2)12 pokoi z wygoda-
   

P+ i

Uli AAAAAA Ee
"WŁAŚCICIELE DOMÓW.

dak uzyskać wymisr podatków na rok 1935
cd iaktycznego komornego zgodnie z nową

ustawą?
Informacji udz ela, Biuro Stowarzysze-

nia Właścicieli Nieruchomości, Jagielloń- +
ska 14, we wtorki, środy, czwartki i piątki
od 5 do 7 pp. 157—4

9J) AKS|

NA aaa
R Ww z

A. PACEWSKIi|$ Mieszkania
przeprowadził się z i pokoje
ul. Ostrobramskiej na| > EH" a)

UL. PORTOWĄ 10. pOKÓJ duży, dobrze

Miesakarjo
6 pokojowe ze wszel-,
kiemi wygodami, świe.
żo odremoutowane do,

wynajęcia. Sierakow-.
skiega 21. 131—2,

Mieszkanie
6-cio pokojowe odre-
montowane, z wygo-
dami do wynajęcia.
Kościuszki 14 m. 3.
Dozorczyni wskaże
Zawarcie umowy: ul.
Popowska 28 m. 1.

164—5

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE

luksusowe z 4 pok. ze
wsze!kiemi wygodami
nowoczesnemi od stro

 

2 pok. luksusowe z
osobnem wejściem dla
samotnego—(ej). 160

Odkurzacz-
Elektrolux
mało używany do
sprzedania. Cena ni-
ska. ul.  Sierakow-
skiego 20 m. 6 (wej-
ście od Podgórnej) w
godz. od 4—6, 151

DO"WYNAJĘCIA
5 pokojowe miesz-
kanie ze wszelkie-
mi wygodami z o-
gródkiem, suche.
słoneczne, _grun-
townie odremonto
wane, przy ul Ar-
tyleryjskiej 8, do-

zorca wskaże,

 

  

   

   

      
2 POKOJE,

kuchnia, wszelkie wy-
suche,

Rzeczna
165—0

Pokój
do wynajęcia. Jagiel- |
lońska 9-—10, drugie
wejście z ogródka.

179—0

gody, cieple,
słoneczne.
12—10.

 

 mi i ewcntualnie ga-|- 7 |Przyjmuje  odnowie- &
ražem samochodo- POMOCNIA gospo-nie, reperacje oraz DE ©. a
wym. Oierty do re- darczy do majątku systematyczne _ stro- anteej"ośobi ul.Mi.dakcji pod: „R. J. 22*| potrzebny. Zgłaszać jenie fortepianów, pia ia Nr. 3 * Zwi я

152sieui 1 nin i innych muzycz- salės) „1 43
„ Piaskowa, 12. |nych instrumentów. |. cą

:BUGGGG% 172—1 ° 175—0|!  AAMAMAAAMAAAAAAMADAAS

 

WYYYYYYYrrywy"=rvvryf

Mieszkanie
2 pok. z kuchnią do
wynajęcia, wolne od
pod. lok. Stara 33.

174—0

Mieczhanie
3 POKOJOWE

do wynajęcia. Zakret.
Zaułek Konarskiego 4

156—2

PRACA. i

SEKCJA MŁODYCH
Stronnictwa  Narodo-
wego uprzejmie prosi
o 'askawe zgłoszenia
jakiejkolwiek  pracy
lub zatrudnienia, cho-
ciażby czasowego w
Wilnie i na prowin-
cji dla bezrobotnych

 

ny słonecznej i iron- człenków. —
towej; oraz tamżeZgłoszenia POPE

Administracja je
nika Wileńskiego”.

Stolarz
przyjmuje _ wszelkie
roboty wchodzące w
zakres stolarstwa jak
również reperacje i
opakowanie mebli, —
Wykonanie — solidne,
ceny niskie. ul. Mic-
kiewicza 24 m. 17. J.
Chmielewski. 812

Niepotrzebny
wydatek.

Żona wraca z mia-
sta dziwnie  zdener-
wowana i mówi do

 
męża:

— Właśnie wracam
od wróżki. To bardzo
dobra wróżka. Za-
wsze mówi prawdę.
Dałam jej dziesięć
złotych в wiesz, co
mi powiedziała?

— Co?

— Żeś ty się ze
mną ożenił tylko dla
posagu...

— I za to dałaś jej
dziesięć złotych? Ja-
bym ci to darmo po*
wiedział!

 Odpowiedzialny Redaktor STANISŁAW, JAKITOWICZ, 4

 
 


