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Nasze sprawy Genewskie
Chociaż tegoroczne  Zgromadze-

mie Ligi Narodów odbywa się nie-

mal niepodzielnie pod znakiem za-
targu airykańskiego, który zresztą
jest znacznie mniej daleki od zagad-
nień i zdarzeń europejskich, a nawet
naszych własnych, niżby się na oko

wysuwają Niemcy, aby ominąć dzia-

ianie wspólne przeciw napastniko-

wi, wyrwołało zdziwienie, wyrażają-

ce się w wielu odgiosach tego zaj-

ścia stwiewdzaniem jakiegoś rzeko-

mego  pobratymstwa politycznego

poisko-niemieckiego.

ARGUMENTEM

Bez obowiązku kupna zapraszamy do obejrzenia Ostatnio

POW m+

najsilniejszymi nieodpartym „POLSKIEJ SKŁADNICY GALANTERYJNEJ"

Franciszka Frliczki
jest stała trosna o wygoaę swej Kiijenteli

szlafroków puchowych, wyrobów wełniany<h, bielizny, konfekcji dziecięceji szkolnej,

i

nadesianych wzorow i modeli

rękawiczek, parasolek, prześlicznych bluzeczek i wszelkiej sezonowej galenterji damskiej,

wydawało, jednak od czasu do cza-| Doskonale można było obejść się

su i bezpośrednio mas dotyczące. bez tego.

sprawy są tam na wokandzie. | Oczywiście zas bardzo oslro za-

Bardzo pomyślnie przeszło, 16-$0 znaczyio się w oczach świata, wsku-

września r. b.. odnowienie wyboru,jek tego zajścia, wznowione tarcie

Polski-do Rady Ligi na dalsze trzy między Polską i Rosją, co nam nie

męskiej i dziecięcej.
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lata. Wprawdzie w r. 1926, gdy,
«Niemcy wchodziły do Ligi i na stałe|
miejsce w Radzie, nie  zdolališmy|
uzyskać i my także miejsca stałego,|

zmieniono wówiczas wogóle tryb wy-

borów na miejsca niestałe,
czając okres trzyletni zasiadania,|
oraz dopusziczając wybór ponowny,
jako wyjątkowy, przyznawany więk-
szością 2/3 głosów, z wyraźną chę-
cią uczynienia zadość w a sposób

niez Jkojonym wprost słusznym

PR ina Aiano miejsca dla Polski.
Wejście Rosji Sowieckiej w r. 1934
do Ligi i na stałe miejsce w Radzie,
lubo dyplomacja nasza zmarnowała
tę jeszcze dogodniejszą sposobność
uzyskania miejsca stłego, tembar-
dziej uwydatniło konieczność stałe-
go zasiadania Polski przy stole Ra-
dy. W. tym stanie rzeczy zaskocze-
nie nas obecnie, w r. 1935, odmową
odnowienia wyboru na dalsze, czwar
te z-kolei, trzechlecie, byłoby naru-
szeniem niejako cichej umowy, nie-
mieszczącem się w prawidłowych
pojęciach, a zresztą teraz gdy Liga
ma wbród kłopotów, nikomu nie
mogła powstać w głowie myśl stwo-
rzenia nowych jeszcze zaognień.
Podrzędną okolicznością jest to, że
brak podziwu dla naszej polityki o-
becne jwytrazil się w liczbie głosów,
dla Rumunii 50, dla Ekwadora 45, a
dla Polski 42, bo rzecz główna w

tem, że na trzy lata znowu jesteśmy
pod dachem.

Miiej jasne w rysunku politycz-
nym było zajście (między p. mini-
strem Beckiem a p. Litwinowem,
które zwróciło na się uwagę wszę-
dzie w świecie, gdyż dotyczyło bar-
dzo ważnego pytania w.dzisiejszej
budowie bezpieczeństwa i działań
przeciw napadowi: czy lepsze goło-

słowne umowy dwustronne, jak chcą
Niemcy, czy zbiorowe z wzajemną
pomocą, do jakich dążą państwa nie
zamierzające. napadać?

Dnia 14-go b. m. w toku rozpra-
wy ogólnej Zgromadzenia Ligi nad
całokształtem jej prac w ostatnim
roku, zaznaczył p. Litwinow, że
istnieją dwa poglądy, jeden na rzecz
umów zbiorowych ż wzajemną po-
mocą pirzeciw napastnikowi, zaleca-
nych przez przeważną część państw
jalko jedynie skutecznych, a drugi na
rzecz umów dwustronnych bez po-
ręki, które mogą być dogodne dla
napastnika. Dnia 16-go b. m. wstą-
pił na mównicę p. minister spr. zagr.
Beck, by w krótkiem, lecz bardzo
ostrem, oświadczeniu zastrzedz się
przeciw tym uwagom, jako skiero-
wanym przeciw polityce Polski, Te-
$oż dnia 16-g0 b. m. p. Litwinow
odparł, że Polski nie wymieniał, a
mówił o dwu istniejących poglądach
o których już poprzednio w toku
rozpraw była mowa, a które doty-
czą sprawy najbardziej nadającej
się do rozważania w Zgromadzeniu
Ligi.

Starcie było żywe, nawet jaskra-
we, a czy potrzebne?

Nieoczekiwane wystąpienie Pol-
ski przeciw uderzeniu ZSRR. w ha-
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 sło układów dwustronnych, które
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Pierwsze | najtańsze źródło zakupów modnej

GALANTERJI, TRYKOTAŻY, BIELIZNY | WYRÓB. Z WEŁNY

pomogą w naszej polityce imiędzy-

narodowej.

Na dobitkę, półurzędowe donie-
sienie polskie Ajencji Iskry z tegoż
dnia 10-go b. m. z Genewy wplątaio

to zajście, bez jakiejwokiwiek wi-

docznej podstawy, a za to niebywa-

le napasuliwie, osobę ministra spraw

zagranicznych Kufnunji p. Litutescu,

jakby jeszcze tylko  bwakowało
stwierdzenia, że także ze sprzy-
mierzonem państwem drzemy koty|

co się zowie.

Związek tej sprawy zabezpie-
czeń i umów europejskich z zatar-

giem ałrykańskim jest dziś nietylko
na czasie, ale wybija się wręcz na

czoło wokowan genewskich. 4apai

Amglji w kierunku zbiorowego dzia-

lama Ligi w Atryce posłużyi Hrancji

do wyraznego postawienia pylania:
czy taksamo będzie w Łuiopie? Po-

nieważ żaś Niemcy pawrzą na możli
wość zbrojnego pochodu Włoch
przeciw Abisynji jako na odskocznię
dla własnych zamysłów zdobyw-
czych ku wschodowi Europy, zabez-

pieczenie pokoju w naszem pobliżu
jest naglące i potrzebne.

I wreszcie nie bez związku z tą
europejską stroną atrylkańskiego za-
targu jest wymiana odwiedzin mię-

dzy litewskim ministrem spr. zagr.

p. Łozorajtisem i p. ministrem

Beckiem 21-go i 23-go września r. b.
Dobrze, iż wreszcie, po raz pierwszy

doszło do takiego poprawnego
spotkania i dłuższej rozmowy w g0-
rącyjm czasie dla wszysikich, a szcze

gólnie dla Litwy, na którą wzmógł

się napór Niemiec od strony Kłaj-
pedy. Szkoda jednak, że, między te-
mi odwiedzinami, półurzędowe do-
niesienie polskie Ajencji iskry z Ge-
newy 22-$o września r. b. stwierdzi-
ło, iż pierwsza rozmowa nie wpro-
wadziła stosunków polsko - litew-
skich na nowe tory, a drugiej jakby
nie było, gdyż urzędowe doniesienie
P. A, T-icznej o wzajemnem jawie-
niu się p. ministra Becka u p. Łozo-
rajtisa podkreśliło aż nazbyt skwa-
pliwie, że było to już tylko odwie-
dziny z grzeczności,

Do naszych spraw wliczyć też
trzeba... sprawki nacjonal - socjali-

stycznego zarządu w. m. Gdańska,
które ma posiedzeniu Rady Ligi
23-go b. m. wywołały wyraźne za-
chęty, by nie przenosił on żywcem

na grunt gdański, wobec obywateli
innych poglądów, sposobów rządze-
nia z Trzeciej Rzeszy, a wszystko,
co przypomina, że Gdańsk i Rzesza

to nie to samo, jest dla nas ważne.

Stanisław Stroūski,

  

OŚWIADCZAM,
że zawiniłem wobec Boga i Ko-
ścioła Rz.-Katolickiego przez za-
warcie małżeństwa 'w Kościele
Ewang.-Reform. Obecnie żałuję
tego.

Wincenty Gruźdź.

Wilno, dnia 30 września 1935 r.

  

    
Wilno
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Juž przybyly modele na rok 1935-36

sweterków, Szlafroczków, bluzeczek i
Firma stale śledzi za modąi posiada ostatnie nowości sezonu

nia w całym okręgu kłajpedzkim spokojny,

w niektórych obwodach frekwencja do-|

|sięgnie stu procent. )
Technika głosowania okazała się. bar-

dzo skomplikowana i złożenie głosu wy-
maga dość długiego czasu. Już w ciągu
pierwszych godzin głosowania stało się

jasnem, że niemożliwością jest, aby w cią-

= a a

Mobilizacja
GENEWA (Pat). Negus zawiado-

mił oficjalnie Ligę Narodów, że wy-

dał dekret o powszechnej mobili-  zacji,
PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

w depeszy z Rzymu podzje że wia-|

możność dostania się do urny.

O wyniku tych spostrzeżeń zawiado-
mione zostało Kowno. W godzinach popo-
łudniowych nadeszła do Kłajpedy wiado-
mość, że litewska rada ministrów na spe-

cjalnem posiedzeniu postanowiła zmienić
ordynację wyborczą w punkcie, dotyczą-

cym czasu głosowania, upoważniając guber-

w Abisyniji
negusa w sprawie mobilizacji po-
wszechnej wywołała głębokie wra-
żenie. Sądzą, że kroki wojenne roz-
poczęte zostaną w ciągu 15 dni.
Mobilizacja powszechna ma się roz-
począć li października. Znaczna

 

domość 0. mobilizacji: w Abisynji część. ludności Albisynji dotychczas

Qybory w Kłajpedzie przedłużone.
KŁAJPEDA (Pat). Przebieg głosowa- gu dzisiejszego dnia wszyscy wyborcy mieli natora Kiajpedy Kurkauskasa do przedłu-

| żenia czasu głosowania do poniedziałku,

"da. 30 bm. godz. 6 popołudniu.
Decyzja rządu kowieńskiego, tiumaczo-

na przez litewskie czynniki oficjalne wy-
łącznie względami technicznemi, wywołała
w Kiajpedzie duże wrażenie i liczne ko-

mentarze,

W kołach dziennikarzy zagranicznych
przypuszczają, że uchwała ta, poza wzglę-
dami technicznemi, miała również na celu

zwiększenie frekwencji głosów litewskich,

o ile bowiem dobrze zorganizowani Niemcy
już od wczesnych godzin stanęli gremjalnie
do wyborów, o tyle ludność litewska nie
kwapiła się do spełnienia swego obowiąz-
ku obywatelskiego. Rezultatem tej opie-
szałości może być poważny spadek głosów
litewskich. ,

KŁAJPEDA (Pat). Pierwszy dzień wy-
borów do sejmiku kłajpedzkiego upłynął

przyśpieszy początek działań wojen-|
nych Ogłoszenie tej wiadomościnie |

| wywarło we Włoszech zbyt wielkie-|
|go wrażenia, ponieważ prasa już od!

| kilku dni zapowiadała ją. l

ADDIS ABEBA (Pat). Decyzja!

W obronie polityiki p. Becka, bu-
dzącej w całem społeczeństwie pol-,

skiem "osnący niepokój, wysiępuje|

jedynie: p. Mackiewicz, znany aż!

naato dobrze ze swych proniemiec- '
kich występów. P. Mackiewicz A

sługuje' się trickiem, który uważa:

zapewne za szczyt zręczności, zo!

pisze w tytule swych wywodów w

„Słowie”: „Masonerja francuska na-

pastu,e (|) płk. Becka”. Dowiaduje-
my się z nich, że p. EdwardPieitter |

zamieścił w radykalnej paryskiej,
„Republigue“ artykuł (zawierający,'
jak ze streszczenia widać, pewne;

błędy), w którym zarzuca p. becko-|
wi, że „stara się wciągnąć swego!
nowego sojusznika (Niemcy) w po-|
litykę awantur” i że „szuka zwad |
jednocześnie z Rosjanami, Czechami|

i Litwą”. Mackiewicz konklu-.

duje: „Zwalczanie p. Becka przez |

i

 

masonerję Hrancuską naležy uwažač

za fakt". :

Oto, jak stworzyć się chce z p.
Becka ofiarę i wroga masonerji, ktė-|
rą p. Mackiewicz ad hoc nareszcie
odkrywa, pisząc, że „jej międzyna-

rodowa polityka nie jest. mitem”.

Dotąd — jak wiadomo —' zawsze

wylkpiwał wszelką walkę z wolno-
mularstwem.

Jeśli chodzi o meritum, to

stwierdzić trzeba, że politykę p.

Becka we Francji zwalcza przede-

wszystkiem prasa narodowa i prawi-
cowa, m. in. p. Pertinax w katolic-,

kiemi „Echo de Paris“, p. Bernus w.
konserwatywnym. „Journal des De-,

bats“, p. Burė м narodow „Or-|

dre' (pozbawionym teraz debitu w|

Polsce). Że i prasa lewicowa do tych |
głosów się teraz przyłącza, to nic,

dziwnego, chodzi tu bowiem o los

sojuszu polsko-francuskiego, za któ- |

rym stała dotąd tak prawica, jak le-|
,|wica francuska. |

Z p. Pfeifferem wpadł p. Mac-|
Kkiewicz fatalnie. P. Pfeiffer jest ra-|

dykałem z grupy Herriota iwłaśnie |

przed rokiem, na kongresie swej|

partji w Vichy, jako jedyny mówca|

zaatalkował ostro masonerję, przy-

pisując jej m. in. odpowiedzialność |

|za alerę Stawiskiego.
 

P. Beck jako wróg masonerji

nie wie nic o decyzji cesarza. względnie spokojnie, chociaż pod wieczór

nastroje były podniesione. W miejscowości
i ju, | Juknaicia doszło do starć między Litwina-

Jedz ryby 4% LAIÓW Im; "i Niemcami W bójce tej ucierpiało
i Jak ryba 3 Litwinów i przewodniczący komisji

Z powodu rozbicia urny, wybory w tym ob-
|wodzie zostały zawieszone. W miejsco-
wości Aglonenai doszło również do bójki

BE ы między wyborcami litewskimi i niemiec-

stąpienia był ten, że mu mówić dalej kim. Kilka osób zostało dotkliwie poturbo-
nie pozwolono, a p. Chautemps wanych. Policji udało się jednak opanować
wszedł po nim na trybunę, by wy- sytuację i wybory odbywały się nadal.
głosić gorącą obronę masonerii. | (W niektórych miejscowościach do wie-

Tak więc „symipatyczny masom', czora zaledwie połowa wyborców zdążyła
p. Pfeiffer, jest — jak z tego wi- oddać swe głosy. Jeszcze w godzinach
dać — dość wątpliwym masonem. | wieczornych przed lokalami komisyj wy-

| borczych stały kolejki głosujących. Ogodz.
8-ej wiecz. zamknięte zostały lokale wy-

borcze i nastąpiło opieczętowanie urn wy-

POWRÓT Z GENEWY MIN.BECKA borczych. Zgodnie z dzisiejszą uchwałą
GENEWA (Pat). Min, Beck opu- |litewskiej rady ministrów, głosowanie wzno-

ścił Genewę, udając się z powrotem| wione będzie jutro o godz, 8 rano.
do Warszawy. ż Wobec przedłużenia terminu głosowa-

W. komitecie 13-tu Polskę repre- |nia do poniedziałku i skomplikowanego sy-
zentować będzie stały delegatį i|stemu obliczania głosów, wyniki wyborów
przy Lidze Narodów min. Komar-| wiadome będą prawdopodobnie dopiero w

nicki, uciTeRy pam iwiwikóy minę końcu bież. tygodnia.
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że najlepsze wyniki osiągnąć można
LOS Loterji Państwowe

w kolekturze
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Mussolini zmierza najwidoczniej

Charakterystyczny komunikat o włoskiej radzie ministrów
ZAMKNĄ CZY NIE ZAMKNĄ?

LONDYN — 28.9 (PAT) — „Daily
Herald'* donosi, że w końcu tygodnia
udadzą się do Paryża angielscy człon-
kowie rady administracyjnej kanału
Suezkiego, która zbierze się celem zba-
dania kwestji zamknięcia kanału w ra-
mach ewentualnych sankcyj przeciw
Włochom.
Rząd brytyjski, będąc w posiadaniu

44 procent akcyj tego towarzystwa, re-
prezentowany będzie na wspomnianej
konferencji przez 2 członków.
PARYŻ — 28.9 (PAT) — Rada ad-

ministracyjna towarzystwa kanału Su-
ezkiego zbierze się w dn. 7 październi-
ka, jak zwykle, w pierwszy poniedzia-
łek każdego miesiąca. Agencja Havasa
donosi, iż zaprzeczają stanowczo po -
głoskom, jakoby zebranie to miało być
specjalnie zwołane dla rozpatrzenia
sprawy zamknięcia kanału Suezkiego z
tytułu ewentualnych sankcyj przeciw-
ko Włochom.

WIELKIE PRZYGOTOWANIA
W EGIPCIE

KAIR — 28.9 (PAT) — Do Alek-
sandrji, przybyły krążowniki brytyj -
skie, „Renown“ i „Hood“, lecz do pur-
tu nie weszły. U wejścia do portu zo-
stały ustawione dalekonośne działa.
W pobliżu Aleksandrji odbyły się 1aa-
newry, przy udziale floty i sił lotni -
czych.

Wejście do portu zostało zagrodzo-
ne stalową siecią. Pozostawiono jedy -
nie niewielkie przejście. W samym por-
cie panuje duże ożywienie: po ulicach
przesuwają się ciężarówki, samochody
pancerne, a nad portem krążą samolo-
ty. Amunicja wyładywywana jest z
pośpiechem. W ciągu ostatnich pięciu
dni przybyło do Aleksandrji 170 sa-
molotów.

Podsekretarz stanu w ministerjum
wojny oświadczył, że dotychczas nie
uczyniono nic celem zwiększenia armji
egipskiej. Sytuacja na zachodniej gra-
nicy jest normalna. Włosi na granicy

Cyreinaki przeprowadzili trzy rzędy

drutów kolczastych, ażeby zabezpie-

czyć się przed wtargnięciem beduinów.

Co ROBI KOMITET 13-TU?

GENEWA, 28.9 (PAT). Komitet

trzynastu obradował dzisiaj i postano-

wił, by przewodniczący Rady Ligi za-

komunikował rządowi włoskiemu o

zwróceniu się cesarza Abisynji do Li-

gi w sprawie wysłania obserwatorów z

powodu grożącej agresji włoskiej,

W piśmie tem, które przez przewod-

niczącego Rady przekazane zostało

popołudniu delegacji włoskiej, prze-

wodniczący Rady prosi Włochy o wy-

powiedzenie się na temat tego żądania

oraz o poczynienie uwag na temat im-

putowania Włochom przez cesarza A-
bisynji zamiaru agresji.

Komitet dyskutował również na te-
mat historycznej części raportu i zde-
cydował, by część ta została zredago-
wana przez sekretarjat Ligi w porozu-

mieniu z ekspertami komitetu. W
czwartek komitet zbierze się dla apro-
bowania tej części historycznej, a na-
stępnie przystąpi do opracowania

swych zaleceń,

JAKIE KROKI PRZEWIDUJĄ
SANKCJE?

LONDYN, 28.9 (PAT). Korespon-
dent dyplomatyczny „Daiły Herald"
donosi, że sprawa ewentualnych sank-
cyj przeciwko Włochom jest obecnie
tematem prywatnych rozmów pomię-
dzy mocarstwami Rady Ligi, Zdaniem
dziennika, początkowo przewidywane
były następujące kroki:

1) Zerwanie stosunków dyploma-
tycznych, 2) stopniowo wzrastająca
presja gospodarcza, wreszcie 3) bloka-
da wszystkich portów włoskich, której
wykonanie z ramienia Ligi powierzone
zostałoby Wielkiej Brytanji oraz
Francji Blokada nie obejmowałaby
odrazu wszystkich artykułów i np. do-
wóz żywności dla ludności cywilnej
byłby dozwolony.
Gdyby jednak łagodniejsze zarzą-

dzenia okazały się bezskuteczne, to
blokada mogłaby ulec rozszerzeniu na-
wet na artykuły żywnościowe. Mocar-
stwa starałyby się zapewnić również
dla ewentualnych zarządzeń współu-
dział Stanów Zjednoczonych, Niemiec
i Japonji. Niezwykle doniosłe znacze-
nie posiadałaby współpraca Egiptu.

Dziennik podkreśla, że, w razie wy-
buchu działań wojennych, przyjęta zo-
stanie procedura, przewidziana w u-
chwale zgromadzenia Ligi z paździer-
nika 1921 r. Naruszenie paktu zosta-

" łoby natychmiast zakomunikowane, na

zasadzie art. 16, wszystkim członkom
przez sekretarza generalnego Ligi i
bezzwłocznie zwołane byłoby posie-
dzenie Rady,
Rada formalnie stwierdziłaby, że

Włochy dopuściły się naruszenia pak-
tu, zalecając członkom Ligi podjęcie
odpowiedniej akcji. Następnie Rada
zwróciłaby się do mocarstw, sąsiadu-

RZYM, 28.9. (PAT- — Ogłoszono
tu następujący komunikat: rada mini-
strów zebrała się dziś o godz. 10-ej w
pałacu Viminale. Mussolini obszernie

| omówił fazy rozwojowe sytuacji, ja-
j ka wytworzyła się po ostatniem posie-
dzeniu rady ministrów:
Wszyscy ludzie dobrej wiary na ca-

łym świecie uznali prawo Włoch do
odrzucenia sugestyj komitetu pięciu.
Propozycje, przedstawione Włochum,
nietylko nie brały w rachubę koniecz-
ności ekspansji i bezpieczeństwa
Włoch, ale całkowicie ignorowały
traktaty, które w różnych czasach od
r. 1889 do r. 1906 i po roku 1925 przy-
znawały pierwszeństwo interesom wło-
skim w Abisynji.
Rząd włoski nie poweźmie żadnej

inicjatywy na terenie lub w środowi-
sku, któreby zgóry upośledzały jego
interesy. Z drugiej strony, gdy Liga
Narodów zamyka się w formalistycz-
nych labiryntach procedury, Abisynja
dokonała w ostatnich dniach mobiliza-
cji wszystkich swych sił celem zaata-
kowania granic kolonij włoskich. O-
znajmienie negusa, złożone w Gene-
wie, o rozkazie wycofania wojsk abi-
syńskich o 30 klm., nie może być abso-
lutnie brane poważnie przez rząd wło-
ski ani też przez żaden rząd, godny te-
go imienia.
Manewr ma cel strategiczny, a nie

pokojowy. Zmierza on bowiem do lep-
szego zamaskowania przygotowań we-
wnętrznych i fortyfikowania się na sil-
niejszych pozycjach, Wobec takiej sy-
tuacji transporty dywizyj włoskich zo-
stały w ostatnich czasach przyśpie-
szone,
Przed zakończeniem posiedzenia ra-

da ministrów uchwaliła w następują-
cy sposób linję postępowania Włoch
na najbliższą przyszłość:

1) Włochy nie wystąpią z Ligi Na-
rodów aż (do dnia, w którym Liga sa-
ma całkowicie weźmie na siebie odpo-
wiedzialność za „šrodki“, które ugo-
dzić mają we Włochy.

2) Po otrzymaniu ostatniego serdecz-
nego doniesienia, jakie przesłał bty-
tyjski minister spraw zagranicznych,
Hoare, za pośrednictwem ambasadora
Drummonda, rada ministrów oświad-
cza raz jeszcze, podobnie, jak to uczy-
niła w Bolzano, że polityka włoska nie
posiada ani natychmiastowych, ani ob-
liczonych na dalszą metę zamierzeń,
któreby mogły zranić interesy Wiel-
kiej Brytanji, Rząd angielski od dnia
29 stycznia b. r. do chwili obecnej w
sposób jaknajbardziej lojalny poinfor-
mowany był o celach kolonjalnej po-
lityki włoskiej oraz o interesach, jakie
nią kierują, interesach uznanych przez
dwustronne umowy, zawarte z Wie!ką
Brytanją.
Naród angielski, ponad wszelkiemi

mistyfikacjami  antyfaszystowskiemi,
powinien wiedzieć, iż rząd włoski za-
wiadomił Wielką Brytanję o swej go-
towości rokowania i zawarcia ukła-
dów, któreby zaspokoiły upragnione
interesy angielskie w Abisynji

3) Rząd faszystowski w sposób jak-
najbardziej uroczysty oświadcza, że
unikać będzie wszystkiego, coby mo-
gło konflikt włosko - abisyński rozsze-
rzyć i rozciągnąć go na większy ob-
szar.

KOMENTARZE PRASY WLOSKIEJ

RZYM, 28.9 (ATE). Prasa, nawią-
zując do oświadczeń Mussoliniego na
dzisiejszem posiedzeniu rady mini-
strów „podkreśla, że stanowiły one
„ostatnie wyjaśnienia", złożone na u-
żytek Genewy. „Giornale d'Italia" w
swem wydaniu nocnem pisze, że w o-
becnym stanie rzeczy należy przema-
wiać językiem jasnym, bez niedopo-
wiedzeń j dwuznaczników. Dziennik
uzasadnia konieczność wystąpienia
Włoch z Ligi Narodów, zarzucając in-
styiucji genewskiej niesprawiedliwe i
stronnicze traktowanie postulatów
włoskich,
W dalszym ciągu swych rozważań pismo podkreśla z naciskiem, że zam-

 

jących z napastnikiem, lub utrzymują.
cych z nim ściślejsze stosunki gospo-
darcze, celem przygotowania właści-
wej akcji i wyznaczenia terminu jej
wpvowadzenia w życie,

Wykonanie planu zostałoby powie-
rzone specjalnie w tym celu powołane-
mu komitetowi technicznemu,

„Unikać będziemy rozszerzenia konfliktu”
Mussolini o położeniu

knięcie kanału Suezkiego i zarządze-
nie blokady gospodarczej Włoch było-
by uznane przez Włochy za bezpośre-
dnią akcję wojenną, która zmusi naród
włoski do wojny obronnej, Zatarg ©-
becny powinien, w myśl dezyderatów
włoskich, ograniczyć się jedynie do
Afryki Wschodniej i stosunków wło-
sko - abisyūskich, Rozszerzenie się
konfliktu na Europę, jeżeli istotnie na-
sląpi, nie może być w żadnym wypad-
ku poczytywane za winę Włoch,

Również inne dzienniki wysuwają na
plan pierwszy kwestję wystąpienia
Włoch z Ligi Narodów. „Tribuna”,
krytykując ostro zamiar przedstawie-
nia zatargu włosko - abisyńskiego ko-
mitetowi 13-tu, podkreśla, że obecnie
ważą się losy instytucji genewskiej.
Dziennik atakuje stanowisko dyploma-
cji angielskiej w Genewie, twierdząc,
że Anglja dąży do przekreślenia zobo-
wiązań, przyjętych wobec Włoch w
dobrowolnym układzie. Liga Naro-
dów, pisze dziennik, akceptując zarzą-
dzenia militarne Angljj na morzu
Śródziemnem i nadając im charakter
sankcyj międzynarodowych, narusza
zasadnicze postanowienia statutu Ligi,

KOMENTARZ HAVASA

PARYŻ, 28.9, (PAT) — Dzienniki
wieczorne podają, narazie bez komen-
tarzy, ogłoszony w Rzymie komunikat
o przebiegu posiedzenia włoskiej rady
ministrów. у

Jedynie śgeńicja Havasa w doniesie-
„niu z Rzymu pisze co następuje:

Komunikat dzisiejszy, stwierdzają-
cy, iż rząd włoski nie poweźmie żadrej
inicjatywy na terenie i w środowisku,
gdzie są zapoznawane prawa Włoch,
oznacza, iż rząd włoski nie złoży wię-
cej żadnej kontrpropozycji. Włochy
powstrzymają się od udziału w dy-
skusji, ich dotyczącej, co do której ce-
lu stracono nadzieję. Ten brak nadziei
i zaufania nie wystarczą natomiast
do tego, aby Włochy same wycofały
się z Genewy. Pozostaną one więc w
Lidze Narodów, dopóki nie zostaną za-
stosowne względem nich „zarządze-
nia” Ligi Narodów.

Włochy pragną więc zrzucić odpo-
wiedzialność na Ligę Narodów, ale w
praktyce oczekują swego usunięcia z
Ligi Tem samem Włochy zmuszają
Ligę Narodów do wzięcia odpowie-
dzialności.

Zupełnie inne — pisze dalej agencja
Havasa — jest stanowisko rządu wło-
skiego w stosunku do W. Brytanji.
Nie żywiąc nadziei, aby Genewa mo-
gła doprowadzić do rozwiążania kon-
fliktu, rząd włoski otwarcie wyraża
zaufanie do rokowań z W. Brytanją,
które pozwoliłyby ściśle określić isto-
tę interesów angielskich w Abisynji, a
jednocześnie zapewniłyby W. Brytanji
poszanowanie jej interesów przez
Włochy. Z punktu widzenia politycz-
nego manewr włoski zmierza, zdaje się,
do porzucenia terenu Ligi Narodów
przez W. Brytanję, Jest to wyraźne
wezwanie do bezpośrednich rokowań.

PROPOZYCJE MUSSOLINIEGO
WOBEC ANGLJI?

GENEWA, 28.9 (ATE). Pomimo
wzmożenia się kampanji prasy wło-
skiej przeciwko Anglji, połączonej z,
groźbą usunięcia się Włoch z Genewy,
tutejsze koła miarodajne oceniają sy-
tuację z dużym spokojem. Koła te pod-
kreślają, że mimo wszystko, Musso-
lini pragnie uniknąć zatargu i nie chcę
doprowadzić do zerwania z Anślją.
Mówi się nawet o tem, że szef rzą-

du włoskiego wysunął za pośrednic-
twem rządu francuskiego pewne suge-
stje, które mają być przedłożne w Lon-
dynie. Narazie propozycje te są oto-
czone ścisłą tajemnicą, W związku z
temi pogłoskami na uwagę zasługuje
postanowiony obecnie wyjazd do Lon-
dynu Edena, który wbrew pierwotnym
planom, weźmie udział we wtorkowem,
posiedzeniu angielskiej rady  mini-
strów.  

Włochy znowu grożą

wystąpieniem z Ligi Narodów
RZYM — 289 (ATE) — Dzienniki

północno - włoskie rozpatrują dziś
kwestję wystąpienia Włoch z Ligi na-
rodów.

„Corriere della Sera'* podkreśla, że
sytuacja na terenie genewskim była
dotychczas dla Włoch uciążliwa, obec-
nie stać się może niebezpieczna. Wło-
chy wykazywały w stosunku do Ligi
narodów wielką cierpliwość, z chwilą
jednak, gdy dalsze pozostawanie
Włoch w instytucji genewskiej mogło-
by szkodzić interesom włoskim, rząd
będzie się musiał zdecydować na wy -
stąpienie z Ligi. „Popolo d'Italia" w
niezwykle gwaltowny sposób atakuje
stanowisko Genewy wobec narodu wło-
skiego, „który dał światu trzy okresy

cywilizacyjne". :
„La Stampa“ podkrešla w swym ar-

PRZODUJE
RĘCZNE OBUWIE

 

  

    

 

 
Nie cena a jakość.

winna decydować

RĘDZINSKIEGO Te DALIA

tykule, skierowanym przeciwko Lidze
narodów, znane powiedzenie Musspli-
niego, który oświadczył, że Włochy
program swój realizować będą „z Ge-
newą, bez Genewy lub przeciw Gene-
wie”,

„Gazzetta del Popolo'* zaznacza, że
wszelka próba zastosowania sankcyj
przeciwko Włochom oznacza wojnę.
Jeżeli Liga narodów chce skłonić Wło-
chy do wystąpienia — pisze dziennik—
to wystarczy jej jeszcze kilka dni
trwać na dotychczasowem stanowisku.
Jeżeli zaś instytucja genewska pragnie
wywołać wojnę w Europie, co, podkre-
śla dziennik, byłoby niewątpliwie
chętnie widzianem przez Sowiety i
III-cią międzynarodówkę, wystarczy
uchwalić zastosowanie sankcyj prze-
ciwko Włochom.

 

 

   
   

  
  

 

Francuskie głosy niczadowclenia
z odpowiedzi Angiji

PARYŻ —28.9 (PAT) — Pierwszy
komentarz prasowy do noty brytyj-
skiej zamieszcza „Le Journal”, Dzien-
nik dość krytycznie ustosunkowuje
się do odpowiedzi rządu brytyjskiego.
Wielka Brytanja zgadza się z nami

całkowicie, — pisze — o ile chodzi
o wzięcie па siebie odpowiedzialności
na wypadek wyraźnego pogwalcenia
paktu Ligi narodów. W tem jednak le-
ży cała draźliwość zagadnienia. Trze-
ba więc, by Wielka Brytanja uznała,
iż rzeczywiście pakt Ligi został w da-
nym wypadku wyraźnie pogwałcony.
Zdaniem Anglji, nie miało to miejsca
ani wtedy, gdy chodziło o akcję hitle-
rowską w Austrji, ani  tembardziej,
śgdy Niemcy pośwałciły klauzulę woj-
skową traktatu wersalskiego.

Czy tego rodzaju elastyczna inter-
pretacja utrzymana będzie w dalszym
ciągu — zapytuje dziennik? Na zapy-
tanie to powinna odpowiedzieć nota
rządu brytyjskiego, a tymczasem od-
powiada ona, że należy rozróżniać po-
między wyraźną agresją, a pośredniem
pogwalceniem paktu, które podlega
dyskusji Tak więc, nic się nie zmie-
niło — konkluduje „Le Journal".
Niech jutro rząd hitlerowski powstanie
w Austrji lub niech jutro Niemcy nie-
bezpośrednio pogwałcą traktat wer-
salski, a znajdziemy się w identycznej
sytuacji. jak byliśmy już kiedyś,
Wszystko to dowodzi tylko faktu, że

nie można znaleźć w wysoce dwu-  

znacznych określeniach paktu Ligi na-
rodów tego minimum pewności współ-
pracy, jakie dawały dawne przymierza
defensywne.
„Le Matin" potwierdza wiadomość o

dalszych pertraktacjach  angielsko-
francuskich w sprawie bezpieczeństwa
w Europie. Od 40 godzin — pisze
dziennik — zarówno w Genewie, jak w
Londynie, ma miejsce bardzo poważna
wymiana opinji między przedstawicie-
lami Francji i Anglji. Nawiązane zo-
stały rokowania, zmierzające do usta-
lenia ścisłego porozumienia francusko-
brytyjskiego.

Pewne światło na stanowisko An-
gljiw tej" sprawie'rzuca komunikat a-
gencji Havasa z Londynu, stwierdzają-
cy, że oficjalne koła brytyjskie zaprze-
czają informacji, publikowanej zagra-
nicą, według której Francja i Anglja
miałyby omawiać obecnie sprawę za-
warcia paktu wzajemnej pomocy.
LONDYN — 28.9 (PAT) — Kore-

spondent dyplomatyczny „Daily Tele-
graph'* dowiaduje się, że francuska ra-
da ministrów rozważa notę brytyjską
w odpowiedzi na demarche ambasado-
ra Corbin i późniejsze zapytania Wiel-
kiej Brytanji pod adresem Francji
Według dzienników rząd brytyjski

miał zapytać Francję, w jaki sposób
przyczyniłaby się do przeprowadzenia
zobowiązań paktu Ligi w razie, gdyby
doszło do starcia na morzu Śródziem-
nem. i

 

Ostatnie posiedzenie

Zgromadzenia Ligi Narodów
GENEWA —28.9 (PAT) — Zgro-

madzenie Ligi Narodów odbyło swoje
ostatnie posiedzenie.
Na początku przewodniczący zapro-

ponował uzgodnione uprzednio przez
prezydjum odroczenie obecnej sesji, co
zostało przez Zgromadzenie zaaprobo-
wane. Przewodniczący zapowiedział,
że będzie pozostawał w kontakcie z
przewodniczącym Rady i sekretarzem
generalnym Ligi co do ewentualnego
ponownego zwołania posiedzenia obec-
nej sesji Zgromadzenia.

Następnie przystąpiono do załatwie-
nia szereśu spraw bieżących, aprobu-
jąc raporty i wnioski, omawiane w po-
szczególnych komisjach, wyłonionych
przez Zgromadzenie. Zgromadzenie za-
twierdziło również budżet Ligi Naro-
dów na rok 1936 w wysokości
28.279.901 fr. szw.
Jedynym momentem, wychodzącym

poza zwykły szablon, było podanie
przez przewodniczącego do wiadomoś-
ci zgromadzenia, iż rząd St. Zjedno-
czonych przez swego konsula general-
nego w Genewie, Gilberta, nadesłał na
ręce prezesa drugiej komisji, polskiego
ministra skarbu prof. Zawadzkiego, pi-
sma sekretarza stanu, Hulla, dające
wyraz uznaniu dla prac tei komisji.

Następnie przewodniczący Zgroma-
dzenia, minister Benesz wygłosił prze-
mówienie pożegnalne, w którem doko-
nał przeglądu prac zgromadzenia, da-
jąc również wyraz nadziei, że akcja  

koncyljacyjna w sporze włosko . abi -
syńskim zostanie uwieńczona powo-
dzeniem i że wobec tego nie zajdzie
potrzeba zwoływania znów posiedze-
nia odraczającej się dziś 16-tej sesji
Rady Ligi Narodów.
Po zakończeniu obrad odbyło się

krótkie posiedzenie Rady Ligi, poświę-
cone technicznym sprawom bieżącym.

Ribbentrop w Brukseli
BERLIN — 28.9 (PAT) — Niemiec-

kie biuro informacyjne komunikuje:
Ambasador von Ribbentrop przybył
w piątek 27 września z Berlina na
krótki pobyt. do Brukseli, celem zwie-
dzenia wystawy światowej. Korzysta-
jąc ze swego pobytu w stolicy Belgji,
ambasador von Ribbentrop złożył wi-
zytę premjerowi belgijskiemu, van
Zeelandowi,
W sobotę przed południem von Rib-

bentrop powrócił do Berlina.

PARYŻ — 28.9 (PAT) — Agencja
Havasa donosi z Brukseli, Niektóre
dzienniki wyrażają przypuszczenia, że
w rozmowie von Ribbentropa z prem-
jerem belgijskim poruszana była spra-
wa niemiecko-belgijskiego paktu nie-
agresji, Ze strony ministerjium spraw
zagranicznych zauważają jednak, iż
układy locarneńskie są dla Belgji rów-
noważnikiem paktu nieagresji z Niem- |
cami,   
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P. minister skarbu, Wł. Zawadzki,

wystąpił prźed kilku dniami w Gene-

wie w obronie wolnej wymiany mię-

dzynarodowej, a za zniesieniem wszel-

kich ograniczeń obrotu. Liberalizm e-

konomiczny znalazł w dzisiejszych

czasach gorliwego obrońcę. Cudzozie-

miec, który słuchał polskiego ministra

skarbu, mógł przypuszczać, że Polska

hołduje zasadom wolności gospodar-

czej, a przeszkadza jej tylko między-

narodowa polityka gospodarcza, w

której tak mocno dzisiaj zaznaczają

"się dążenia autarkiczne.
"Ale jak naprawdę jest w Polsce?

„O tem dobrze wiemy. Nasze gospo-

darstwo narodowe bardzo dalekie jest

"od zasad wolności gospodarczej. Pań-

stwo jest wszechwładne. Panuje bez-

pośrednio nad wieloma ważnemi ga-

. łęziami wielkiego przemysłu i wciąż

rozszerza swoje panowanie. Kredyt

jest zetatyzowany. Państwo jest głów-

nym bankierem, który gromadzi osz-

czędności, jest zarazem głównym

dłużnikiem, który te oszczędności zu-

żywa na swoje cele. Działalność go-

spodarcza podlega bardzo ścisłej re-

glametacji. Na wszystko trzeba po-

zwolenia, koncesji, przywileju, Admi-
nistracja państwowa miesza się na

każdym kroku do prywatnego gospo-

darstwa, używając swoich wpływów

do bardzo pospolitych celów  poli-

tycznych.
A więc czyż programem naszego

' państwa jest wolność gospodarcza na

, zewnątrz, wciągnięcie Polski w mię-

-dzynarodowy podział pracy, a eta-

- tyzm, bodaj że nawet „gospodarstwo
planowe" na wewnątrz? Trudno so-

bie nawet w teorjij wyobrazić taki

_dziwoląg. A cóż dopiero mówić o je-

go praktycznem urzeczywistnieniu.

"Można w Genewie płakać nad uje-

mnemi skutkami restrykcyj i ograni-
"czeń, a równocześnie w kraju stoso-
wać jak najbardziej posunięte ograni-
fc?

". czenia. W Genewie wypowiada się

"teorje, już w znacznym stopniu prze-

brzmiałe, a w kraju praktyka jest zu-

pełnie inna. Jeżeli podkreślamy tę

sprzeczność, to bynajmniej nie w tym

celu, by domagać się powrotu do

„pełnego liberalizmu ekonomicznego.

Ale trzeba się domagać wprowadze-

nia jakiegoś porządku w naszem $o-

spodarstwie.

Najbardziej ujemną właściwością

naszej polityki ekonomicznej jest fakt,

że po pierwsze ta polityka jest nie-

konsekwentna i w wielu dziedzinach

przypadkowa. A po drugie, gospodar-

stwo traktuje się jako narzędzie poli-

tyczne, jako sposób- utrzymania się

przy władzy.

' Niekonsekwencja tkwi w tem, że

w wolnej działalności gospodarczej, w

prwwatnej inicjatywie, widzi się źródło

poprawy gospodarstwa i skarbu; ape-

luje się często do społeczeństwa, by
ы ы ы

"ono otrząsnęlo się z marazmu i zaczę+

ło na własny rachunek przezwyciężać

kryzys. A równocześnie sfera poza-

państwowego gospodarstwa jest co-

raz ciaśniejsza, zależność jego od ad-

ministracji jest coraz większa. Inge-

rencji państwa w gospodarstwo nie o-

kreślają ścisłe ustawy, a natomiast

władze wykonawcze mają pełną swo-

bodę działania. Traktują gospodar-

stwo jako coś, co służy ich celom, co

ma spełniać każdą ich wskazówkę,

często nawet bez wyraźnych podstaw

prawnych.

Na tem tle powstają pewne uprzy-

wilejowane grupy, bliskie wielkiego

ołtarza, które właśnie z etatyzmu

ciągną zyski. Mają kredyty, koncesje,

ulgi podatkowe, dostawy, synekury:

A wielka masa gospodarstw nie ma

kredytu, nie może przeprowadzić pra-

- widłowej kalkulacji z powodu fiskaliz-

mu, nie wie, co będzie jutro, czy pań-

stwo znowu nie wkroczy w ich sferę

działania. Przeprowadza się syste-

matycznie, dla celówpolitycznych,

niepewność prawną i gospodarczą,

zaciera granice między prywatną

własnością, a upaństwowionym już

„Odcinkiem“ gospodarstwa. A. rów-  

Polowaniew Rominten i polskie dementi
Pruski prezes ministrów, gen. Gce-

ring jest, jak wiadomo, zamiłowanym
myśliwym. Łowy uprawia z pasją i z
niemiecką systematycznością. Chęt-
nie poluje w kraju, niemniej chętnie
wyjeżdża na łowy zagranicę. Jego pc-
lowania stały się już w świecie, poli-
tycznym głośne i zawsze dają okazję
prasie europejskiej do snucia. najbar-
dziej fantastycznych domysłów.

Ostatnia wydana przez premjera
serja polowań, która ma poprzedzić
wyjazd jego wraz z ambasadorem Lip-
skim i von Ribbentropem na łowy do
Polski, dostarczyła znowu tematu do
różnych wersyj obiegających koła dy-
plomatyczne i dziennikarskie. Łączą się
one z osobą premjera węgierskiego,
Gómbós'a, który przybył do Berlina i
udał się wraz z Goeringiem na polo-|
wanie do Rominten.

Aczkolwiek prasa niemiecka  pod-
kreśla, że wizyta Gómbós'a ma charak-
ter ściśle towarzyski, to jednakowoż
prasa węgierska, angielska i francu-
ska zupełnie inaczej ocenia te odwie-
dziny. Agencja Reutera donosi z Bu-
dapesztu, iż celem wizyty premjera
węgierskiego jest zamiar pośrednicze-
nia pomiędzy Niemcami i Włochami.
Prasa węgierska obszernie omawia po-
trzebę utworzenia zwartego frontu
między Niemcami, Węgrami, Polską,
Włochami i Austrją dla przeciwsta-
wienia się „twardej i nieugiętej polity-
ce paktów Francji”. Część prasy an-
gielskiej jeszcze konkretniej ujmuje ce-
le wizyty Gómbós'a. „Manchester
Guardian* pisze naprzykład, że celem
jej jest doprowadzenie do paktu lvt-
niczego między Niemcami, Polską i
Węgrami z ostrzem zwróconem prze-
ciwko Rosji i Czechosłowacji.
Z tych wszystkich głosów wynika,

że chociaż ścisłe cele wizyty Gómbós'a
są przed szerszą opinją ukryte, to jed-
nak ma ona niewątpliwie doniosłe po-
lityczne znaczenie.
Niemcy oddawna pracują nad wy-

tworzeniem w Europie własnego poli-
tycznego systemu, któryby im ułatwił
manewry na terenie międzynarodo-
wym. Walcząc z odosobnieniem i nie-
ufnością, Niemcy zdają sobie sprawę
z tego, że tylko własny system soju-
szów i porozumień może rozerwać
pierścień obronny jaki się przeciwko
nim utworzył i może ułatwić im dalsze|
działania rewindykacyjne, spece

W tych usiłowaniach niemieckich
dużą tolę odgrywają Węgry, które
oddawna krzątają się gorliwie dokoła

wszelkich poczynań  rewizjonistycz-

nych. Walczą one przedewszystkiem z

Małą Ententą, utworzoną celem za-

chowania nowego układu terytorjalne-

go, który powstał w tej części Europy,

kosztem przedwojennych granic Au-

strji i Węgier. Walcząc o naprawę

granic, Węgry zmuszone są szukać o-
parcia u państw, które podobnie jak i

one nie są zadowolone z obecnej ma-  py politycznej Europy. Dlatego też

wyraźnie ciążą ku Niemcom, zabiega-
ją również o przyjaźń Włoch, które
mają swoje interesy na Bałkanach i
antagonizm z Jugosławją. Pomiędzy
temi dwoma mocarstwami, Węgry od-
dawna usiłują odegrać rolę pośredni-
ka'i niejedno już w tym kierunku
zdziałały.

Z chwilą jednak, kiedy pomiędzy
Francją i Włochami zarysowała się,
na tle kwestji naddunajskiej, możli-
wość ścisłego porozumienia, nadzieje
węgierskie bardzo przygasły. Wszyst-
ko wydawało się wskazywać na to, że
porozumienie włosko - francuskie za-
mieni się w trwały system polityczny,
bardzo niekorzystny dla  rewizjoni-
stycznej polityki Niemieci Węgier.
Jednatkowoż zatarg abisyński i związa-
ne z nim trudności włoskie na terenie
Ligi Narodów, nadewszystko zaś  sta-
nowisko Wielkiej Brytanji i Francji
otworzyło przed polityką rewizjoni-
styczną nowe możliwości. Zarówno
Berlin jak i Budapeszt przygotowu'e
się do wyciągnięcia z nowego stanu
rzeczy pożądanych dla siebie konse-
kwencyj.
Dla zupełnego powodzenia zamy-

słów niemiecko - węgierskich jest w
obecnej chwili rzeczą bardzo ważną
stanowisko Polski. Bez naszego udzia-
łu, konstrukcja p. Gómbós'a będzie
zawsze bardzo chwiejną i pozbawioną
trwalszych podstaw. To też zarówno
Niemcy jak i Węgry zabiegają gorli-
wie o przyciąśnięcie Polski do swoje-   
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NOWA METODA POWIELANIA

 

powiela bez klisz, bez farby, bez taśm,

powiela pismo maszynowe i ręczne,

rysunki, plany, mapy, nuty i t. p,

powiela wprost z oryginału sporzą-
dzonego na zwykłym papierze

W KILKU KOLORACH JEDNOCZESNIE

row. BLOCK=-BRLIN, sp. akc
tel. 6.76-42

go obozu. Tajemniczošė polityki p.
Becka, która od paru lat stała się
przysłowiową, oraz, co ważniejsze, o-
gromne oziębienie się naszych stosun-
ków z Francją, przy równoczesnem,
przypominającem cżasy przymierza
pruskiego, świadczeniu usług przyja-
cielskich Niemcom, musi podsycać na-
dzieje rewizjonistów. Niemniej przeto
mocniejszego oparcia na gruncie pol-
skim nadzieje te mieć nie mogą.

Nie potrzebujemy chyba szeroko u-
zasadniać, że plany niemiecko - wę-
gierskie są dla Polski nie do przyjęcia.
Wytworzęnie przy naszym udziale blo-
ku, o jakim się marzy w Berlinie i Bu-
dapeszcie musiałoby całkowicie oder-
wać Polskę od jej dotychczasowego sy-
stemu politycznego. Przedewszystkiem
zaś od przymierza z Francją. Na to o-
pinja polska nigdy nie pozwoli.

Już samo powstanie legendy o zgo-
dzie Polski na plany niemiecko . wę-
gierskie bardzo źle wpływa na nasze
stosunki sojusznicze zarówno z Fran-
cją jak i z Rumunją, nie mówiąc już
o Czechosłowacji, która nie jest naszą
aljantką. |
Dla tego też dobrze się stało, że w

związku z wizytą premjera Gómbós'a
i w związku z szeroko przez prasę eu-
ropejską rozszerzanemi wiadomościa-
mi, iż Polska, Niemcy oraz Węgry pro-
wadzą obecnie układy w sprawie za-
warciu paktu lotniczego, ukazało się
polskie dementi, urzędowo zaprzecza-
jące tym pogłoskom.
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Sprawa osadnictwa kresowego
Kiedy po wojnie rozpoczął się go-

rączkowy ruch parcelacyjny na zie-

miach południowo - wschodnich, spo-

dziewano się po nim bardzo wiele dla

spolszczenia kresów. Parcelowanabo-

wiem ziemia była przeważnie w rę-

kach polskich i sądzono, że wyłącznie

w ręce polskie przejdzie. Stało się ina-

czej, a główną tego przyczyną był brak

planu parcelacyjnego, dostosowanego

do specjalnych warunków kresowych.

Parcelowano gdziebądź, tworzono osa-

dy jakbądź i dawano ziemię komu-

bądź.
Aby osadnictwo mogło być ze sta-

nowiska narodowego korzystnem, na-

leżało osadników osadzać w pobliżu

większych środowisk polskich. Tym-

czasem rozrzucono osadników daleko

po stepach, w oddali od kościołai
szkoły, od miast i wsi polskich. Stwa-

rzało to warunki, w których niezwykłej

zaciętości trżeba było by długo na ta-

kiem odludziu wytrzymać i nie zatę-

sknić za powrotem do stron, gdzie się

zostawiło kościół na miejscu i szkołę

polską i miasteczko w pobliżu.
Kolonje pobudowano systemem fu-

turowym, a więc jedno obejście

od drugiego jest nieraz i pół kilo-

metra oddalone. Jest to zapewne do-

BOWIETTKNACEASYDAAAIACOTOBIEŁRTZAORAIATKWO ACTA

nocześnie apeluje się do społeczeń-

stwa i w Genewie występuje w obro-

nie — gospodarczej wolności.

Ale to, co się mówi w Genewie, to

tylko artykuł eksportu, nie najlepsze-

go zresztą gatunku.  „ROMANRYBARSKI

brem ze stanowiska gospodarczego, ale
fatalnem ze stanowiska narodowego w
naszych warunkach. Jeżeli bowiem о-
sada jest rozrzuconą na przestrzeni
kilkunastu kilometrów kwadratowych,
to choćby się w niej i pobuklowało
szkołę, to i tak dzieci mają do niej kil-
ka kilometrów (i to bez należytej dro-
gi). A nadto oddalenie od sąsiadów nie
pozwala osadnikowi czuć się pewnie w
okolicy, otoczonej ze wszystkich stron
wsiami ruskiemi,
Wreszcie na osadnictwo szły prze-

ważnie elementy słabe gospodarczo:
małorolni i bezrolni, którzy nie mając
za sobą poparcia jakiejś instytucji fi-
nansowej, pobrali ziemię na spłaty, nie
pobudowali się należycie, nie zaopa-
trzyli w inwentarz żywy i martwy.
Wskutek tego, gdy przyszły lata kry-
zysu, musieli się ci osadnicy $ospo-
darczo załamać.
Te wszystkie przyczyny sprawiły,

że osadnicy poczęli się wysprzedawać
i dziś już dużo ziemi z rąk osadników
przeszło w ręce ruskie. Odbiło się to
fatalnie i na sposób myślenia i postę-
powania parcelujących obszarników—
rozgrzeszyło ich z winy sprzedawania
ziemi wprost chłopom ruskim.
Chwilowo brak chętnych do kupna i

niemożność znalezienia warunków e-
gzystencji na zachodzie ten proces ree-
migracyjny wstrzymały, ale niewia-
domo na jak długo. Nowego napływu
osadników brak jednak zupełnie. Lecz
to nie znaczy, by panowie polscy nie
parcelowali dalej swych majątków,
parcelują i to w szybkiem tempie, ale
parcelują już ziemię nie na odludnych
stepach, lecz w pobliżu miast i wsi, a
w ręce tych, którzy jeszcze dziś mają

 

pieniądze — parcelują Żydom i koo-
peratywom ukraińskim.

Przy dzisiejszych stosunkach gos-
podarczych trudno jest myśleć o nowej
kolonizacji, należałoby się jednak za-
stanowić nad tem, jak utrzymać na
kresach i jak podnieść duchowo i go-
spodarczo tych osadników, którzy je-
szcze z kresów nie uciekli, Wdzięczne
tu pole otwiera się czynnikom rządo-
wym, które ostatnio tyle uwagi spra-
wom kresów poświęciły. Należałoby
przeprowadzić jakąś akcję oddłużenia
„osadników, należałoby dla nich zor-
„ganizowač opiekę moralną, A tymcza-
sem nietylko że się o tem nie myśli,
lecz jeszcze przez szablonowe stoso-
wanie systemu  oszczędnościowego,
zwija się po kolonjach kresowych

' szkoły, zmniejsza godziny nauki religji
rzymsko-katolickiej, obcina dotacje na
budowę kościołów, znosi etaty nau-
czycieli i katechetów. W wojewódz-
twach centralnych obniży to wszyst-
ko poziom kulturalno - obyczajowy, na
kresach uczyni coś więcej: podetnie
polskość tych ziem.

Ks. Franciszek Błotnicki
AKINIAI TE ATTEZ NET T TOKI IIS

Czystość to zdrowie
Polecamy sweusługi w zakresieczyse-

czeniaokien | dachów szklanych. fre-

terowamia, wiórkowanie | cyklinowania

posadzek, sprzątania mieszkań, biur

i sklepów, oraa  opatrywanis okien

ma zimę.

„M. MLECZEK“
Emliji Plater 23 m.2,tel. 8.45-34

Fiemanaszaegzystujeod 1890m  

PRZEGLĄD PRASY
POZNAŃ BEZ SAMORZĄDU

Najlepiej w Polsce funkcjonujący sa-
morząd został rozwiązany. Poznań
został, podobnie jak Warszawa i
Łódź, -pozbawiony wybranej rady
miejskiej. Prasa sanacyjna będzie 0-
czywiście dalej pisać, jak „Czas”,
że samorząd winien stać się
„najdogodniejszym terenem nauki
pracy społecznej... pepinierą nowych
organizacyj spolecznych..., terenem
tworzenia nowej rzeczywistości poli-
tycznej w Polsce”, Nie dziwimy się już
zakłamaniu organów sanacyjnych.

„Kur. Pozn." w poważnym artykule
wzywa w szranki wyborcze sanację:
„Prosimy o rozpisanie wyborów, ха>

raz, bez najmniejszej zwłoki! My jesteś-
my gotowi każdej chwili, choćby jutro,
choćby bez jednego dnia agitacji uświa-
damiającej. Bo świadomość w społe-
czeństwie m. Poznania jest pełna. Bo
społeczeństwo to nicześo więcej nie pra-
śnieik dać wam odpowiedź na wszy*
stko“,

Dziennik zwraca uwagę, że rada zo-
stała rozwiązana przed wyborem pre-
zydenta miasta i ośmiu członków sej-
miku wojewódzkiego. Do tych powo-
dów rozwiązania przyłączyła się o-
statnio nowa przyczyna. Była nią
„sprawa tablicy pamiątkowej feldmar=

szałka Hindenburga, na której ufundo-
wanie przez Niemców poznańskich za-
rząd miasta był się zgodził pod wpływem
p. Więckowskiego, a od cześo następnie
uczuł sie zniewolony odstąpić pod naci-
skiem narodowej opinii publicznej.
tej to sprawie — jak było wiadome —
Klub Narodowy miał wczoraj wnieść w
radzie miejskiej interpelację. Nie do-
szło do niej; nie doszło do zebrania
czwartkowego, a raczej na samem jego
początku komisaryczny prezydent miasta
odczytał dekret, rozwiązujący radę miej-
ską,

Poznań, stolica Wielkopolski, stolica
ziem zachodnich, została pozbawiona
swej reprezentacji samorządowej. Tutaj,
gdzie polskie ręce, polskie umysły, pol-
ska praca i polska wola dźwignęły samo-

| rząd do poziomu, stawianeśo innym mia-
stom za wzór przez swoich i obcych, tu-
taj żyć będziemy bez przedstawicielstwa
samorządowego. Na czele miasta będzie
prezydent z nominacji rządowej, a przy
nim zarząd, w większości mu powolny”.

Społeczeństwo polskie oceni nale<
życie pozbawienie Poznania, który
był dumą polskiej gospodarki komu-
nalnej, samorządu, cieszącego się za-
ufaniem ludności.

NIE BĘDZIE TABLICY
HINDENBURGA

Sprawą owej tablicy na cześć Hin-
denburga zajmuje się prof. Stroński w
„Kur. Warsz.'. Przypomina ów ha-
niebny dokument Generalstabu 2 5-80
lipca 1918 r., podpisany przez Hin-
denburga, w którym proponowano:

„1) przesunąć granice aż do linii, któ-
rą można bronić wojskowo; 2) zniemczyć
kraj wysunięty, uz skany przez to prze-
sunięcie granicy... Z pasa pogranicznego,
mającego w całości powierze e 20.
Krk musi być 8.000 km. kw., ze
względów wojskowych, — opuszczonyc:
przez ludność polską, w drodze wywłasz-
czenia, azajętych przez osadników nie=
mieckich...
Pomyślmy tylko: Mława, Płock,

Włocławek, Częstochowa, Będzin i o-
kolice miały uzyskać ludność w 100
procentach niemiecką. Ludność pol-
ska miała być wywlaszczona i wypę-
dzona. Poznań, Śląsk, Pomorze mia-
ły być odgrodzone od Polski pasem
niemieckich kolonistów...

I za to miałby otrzymać Hindenburg
tablicę pamiątkową w Poznaniu!!
Zwolennikom upamiętniania zda-

rzeń historycznych proponuje prof.
Stroński:
„Jeżeli zaś wszystko mamy upamięt-

niać, to zgoda. ale... wzajemnie i po kolei.
Naprzód kamienie pamiątkowe Bole-

sława Chrobreśo za Berlinem i za
Dreznem, gdzie bił on słupy graniczne
swego państwa na słowiańskiej ziemi, Bo-
lesława Krzywousteśo Głogowem i
pod Szczecinem, Jagiełły na polach
Grunwaldu, a wtedy dojdziemy i d pły=
ty von Hindenburga w Poznaniu”,

Możnaby z Niemcami zawrzeć u+
mowę w tej sprawie, opartą na wza*
jemności,

CZY NAS INTERESUJE
KŁAJPEDA?

Sanacyjny „Kur. Wileński'* odpiera
pogląd „Czasu”, że Polska nie powin
na się interesować Kłajped:'. Germa=
nofilizm organu konserwatywnego wy=
daje mu się zbyt daleko posuniętym.
„„Wyrzekającsię zainteresowania Kłaj-

pedą, trzeba wiedzieć, gdzie jest kres
tych wyrzeczeń. Cenimy bardzo wyso-
ko poprawne oraz przyjazne stosunki z
Niemcami. Ale czy nie jest zbyt pochop-
nem wywoływać wrażenie, że cele nie-
mieckiej po. A wschodniej pokrywają
się z polską koncepcją wschodnią i że
Polska gotowa jest iść ręka w rękę z p.
Rosenbergiem?“

Powtarzamy raz jeszcze: najgor-
szem rozwiązaniem problemu Kłajpe-
dy, byłoby usadowienie się tam Nie-
miec. Okrążenie Polski od północy,
poddanie pod ich wpływy Litwy i
państw bałtyckich — oto czem nam
grozi opanowanie Kłajpedy przez
Niemcy, zwłaszcza w związku z ich
planami wschodniemi,  



          

Norwid w pałacu Paca po raz trzeci
Zakończenie procesu literackiego

„Żeby raz skończył świat z intere-
Bauii'.. prosił Norwid z gorzkim uś-
miechem w swym „Psalmie“:
Ta jest modlitwa ma —i ten interes,
Żeby raz ludzkość weszła do okresu,
Który jej zdawna należy logicznie,
Gdzie już żadnego niema interesu
I gdzie już nic się nie robi praktycznie...
Niestety, w piątkowym procesie „.n-

teres" wyszedł jak szydło z jedwabre-
$0 worka: oskarżyciel prywatny @о-
magał się bowiem 10.000 zł. pokutnego
od prof, Tadeusza Piniego, za rzeko-
me naruszenie praw autorskich Zenona
Przesmyckiego do puścizny Norwida.
Taką sumą napewne nigdy poeta nie
rozporządzał,
Od lutego b. r. wlecze się ten wielce

interesujący dla poznania naszego ży*
cia literackiego proces, który nie wzbu-
dził jednakże — co dla naszych czasów
charakterystyczne — żadnej nieinal
ciekawości publicznej.
W bardzo brudnej i potwornie nie-

akustycznej sali pałacu Paca, w war-
szawskim Sądzie Okręgowym, zebrało
się zaledwie kilka osób. Przybyli we-
zwani biegli profesorowie: Iśn. Chrza-
nowski, Józef Ujejski, Aureli Drogo =
szewski, dyr. Jan Lorentowicz i Stani-
sław Miłaszewski. Widzimy też adwer-
sarzy: Przesmyckiego i prof. Piniego;
rozprawie przysłuchują się prof. Gabr-
jel Korbut, porf. St. Cywiński z Wil-
na, prof. B. Suchodolski, Zbigniew Za-
niewicki i kilku dziennikarzy. Trzy
stenografistki usiłują pochwycić szer-
mierkę słowną trzech - adwokatów:
Beylina, Lesmana i Breitera, ten ostat-
ni broni oskarżonego. Prowadzący po-
raz trzeci rozprawę sędzia Rybiński,
odczytuje akt oskarżenia, poczem 4а -
daje kilka pytań, świadczących o do-
brej orjentacji w sprawach norwidolo-
gicznych, :
Obrona prosi o stwierdzenie na pod

stawie Urzędowego Wykazu Druków,
kiedy wyszły trzy ostatnio przez Mir-
jama wydane tomy „Ineditėw“ Norwi-
da, i dowodzi, że stało się to w ostat-
nich dniach ostatniego miesiąca w któ-
rym upłynęło lat 50 od zgonu poety;
książki te przeto nie mogły być dostęp-
ne publiczności,
To fakt w procesie dużego znacze -

mia, bowiem artykuł 21 ustawy o pra-
wie autorskiem mówi. że prawo to
gaśnie w 50 lat po śmierci twórcy, jed-
nakże przedłuża się je o lat 10, w razie
wydania utworu nieogłoszonego (po -
śmiertnego). W dn. 1 stycznia 1934 r.
minęło 50 lat od zgonu poety. W 1934
r. ukazał się tom zbiorowych „„Dzieł'”*
Norwida, opracowany przez prof. Pi -
niego, a wydany przez „Parnas Pol -
ski", tom będący obecnie przedmiotem
zaciętego sporu. Oskarżyciele: pp. J.
Mortkowiczowa, Wellisz i Przesmycki
żądają konfiskaty „Dzieł” Norwida i  

odszkodowania, twierdząc, że jedyne i
wyłączne prawo własności do wyda -
wania dzieł Norwida miał Przesmycki.
Główne zainteresowanie skupia się

w okół zeznań biegłych, którzy mają
dać odpowiedź na szereg pytań oskar -
żenia i obrony, dotyczących pracy nad
Norwidem Miriama — Przesmyckiego,
oraz edycji prof. Piniego. Pierwszy ze-
znaje znakomity uczony prof. Ign,
Chrzanowski, który mówi:
— Znam i zachwycam się pracą Mi-

riama nad Norwidem. Norwida odkrył
Przesmycki, wartość tej pracy jest о-
$romna, Może są w niej omyłki, ale
tekst jest reprezentacyjny, przypisy
takie jakich nie ma żaden autor, Wy-
danie to jest arcydziełem,
— Co to jest wydanie krytyczne? —

mówi dalej prof. Chrzanowski, Uczeni
wciąż o to się spierają, Niedawno w
Akademji Umiejętności była na ten te.
mat dyskusja, która nie doprowadziła
do zgody. Układ ściśle chronologiczny
jest absurdem. Interpunkcja Norwida
uwydatnia jego myśl, i nie powinna
była ulec zmianie w wydaniu prof, Pi-
niego. Praca Miriama nad Norwidem
zasługuje na nazwę twórczej, Prof. Pi-
niemu chodziło o spopularyzowanie
Norwida, Publiczność powitała to wy-
danie z radością, Jednakże w wydaniu
tem nieuszanowano interpunkcji poety,
Jeżeli się interpunkcji Norwida nie u-
szanuje — to Norwid jest zupełnie nie-
zrozumiały...

Prof. Chrzanowski cytuje wiersz „Na
smutne wieści z Watykanu”, przyczem
powstaje filologiczna dyskusja między
nim a prof. Pinim. W dalszym ciągu na
pytanie sędziego mówi prof, Chrza -
nowski o pracach Piniego:
—Prof. Pini zaznaczył się głównie

w nauce jako autor monografji o Kra-
sińskim, oraz jako wydawca sześcioto=
mowych pism Krasińskiego. które to
wydanie bardzo wysoko podniosłem w
recenzji. Wogóle wydania krytyczne
— kończy prof. Chrzanowski — nie
należą w Polsce do częstych. Norwid
wymaga naprawdę specjalisty, Wyda-
nie prof. Piniego nie jest krytyczne w
typie.
Wywiązuje się teraz taki dialog:
Prof. Pini: — Czy są wydania bez

błędów?
Proł. Chrzanowski: — Logarytmy.
Proł. Pini: — Czy wydania Aka-

demji Umiejętności są krytyczne?
Proł. Chrzanowski: — Często są bez-

krytyczne.
Zeznaje następnie prof, Józef Ujej-

ski, wybitny znawca naszego roman-
tyzmu, W szeregu odpowiedzi zgadza
się z prof, Chrzanowskim, ujawnia swą
opinję, w kwestji edycji krytycznej

Wydanie może być krytyczne w róż-
nym stopniu. Wydanie Miriama jest
krytyczne w stopniu najwyższym. Naj-

WYKWINTNE KRAWIECTWO MESKIE
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Szybowce nad Ustianową
Reportaż z zawodów szybowcowych

 

— Ogon gotów

- — Со!бу!

—Ciągnąć!!

Za chwilę lekki, długoskrzydły szybo-

wiec wyskakuje jak z procy w powietrze.

„Cichym, ptasim lotem unosi się coraz

wyżej i dalej. Na niebieskiem, bezchmur-

nem niebie wygląda bardziej na wielkie-

go ptaka niż aeroplan, którego warkot

nie pozwala zapomnieć o motorze i me-

chanicznej naturze jego lotu. Cichy i lek-

ki szybowiec, niesiony samą siłą wiatrów

4 rozpiętością swych skrzydeł jest bodaj

najwyższą realizacją dawnych snów o

'człowieku - ptaku. To jest prawdziwe o-

'panowanie powietrza, bo lot szybowcowy

opiera się na wykorzystaniunaturalnych

jego warunków, wiatrów i procesówter-

micznych, bez pomocy motoru. Lot na

szybowcu wymaga oprócz znajomości pi-

lotażu także pewnej
gruntownej znajomości naturalnych wa-

runków powietrza. Niedarmo lud w oko-

licach Ustjanowej, stolicy polskiego szy-

bownictwa, widzi w szybowcowych lo-

łach działanie jakiejś siły nieczystej: Jak

mam mówił major Skarżyński, nawet

główny majster w ustjanowskich warsz-

tatach szybowcowych, choć wykonywa je

własnemi rękami jednak przypisuje szy-

bowcom jakieś nadprzyrodzone właści-

wości.A może? Jesteśmy na górze starto-

wej. zwanej Żuków, Oto właśnie jakaś

wiedzy tajemnej,

 

młoda lotniczka gotuje się do startu, Już
poleciała. Odbiła się ód łysej góry Żu-
kowa i leci. Tyle, że nie na miotle i na
czarownicę bynajmniej nie wygląda, ale
„Coś w tem ani chybi musi być”.

Szybowiec pławi się poprostu w błę -
kitnem niebie, tańczy zawrotami loopin -
gów, korkociągów i beczek, czy jak to się
tam fachowo nazywa. W dole, u stóp Żu-
kowa, w rozłożystych dolinach i na zbo-
czach pagór, rysuje się drobna szachow=
nica dziwnie małych i nędznych chłop -
skich poletek. Obok mnie stoją z zadar-
temi do góry głowami powolni chłopko -
wie, zgrzebnie odziani i w łapciach na no-
gach. Kraj i ludzie wyglądają na oko tak
jakoś wiejsko, ziemnie i odwiecznie, Wy-
soko nad tym światem latające szybowce
to przybysze nowego czasu. Nie z tego
świata.
W Ustjanowej widać dwa nawarstwie-

nia życia. Jedno ciche i powolne ubogie-
go chłopskiego bytowania, drugie, nało-
żone na tamtą warstwę chudej, podgór -
skiej gleby, pełne rozmachu, sprężystej
orgnizacji, gospodarne i rządne,
Z grzbietu Żukowa widać jak się te

warstwy nakładają jedna na drugą. Oto
w dole, na lewo, stoją wielkie hangary. i
inne zabudowania szybowcowego obozu,
dalej, na prawo, widać lotnisko z białym
napisem Ustjanowa, środkiem zaś pną s.ę

po zboczu jeden za drugim lśniące szy-

bowce, ciągnione na linach przez stoją-| 

więcej cech twórczości mieszczą boga-
te komentarze, Wartość pracy prof.
Piniego polega na zebraniu pism Not-
wida. Wskutek tegó każdy historyk li-.
teratury musi powitać je z satysłakcją.
Takie wydanie było potrzebne. Inna
sprawa, czy tak właśnie zrobione. Na-
ruszenie praw polega na przedruku bez
podania źródła, Nie oburzam się na o-
stre sądy prof. Piniego o Norwidzie,
wyrażone w przedmowie do jego wyda-
nia, ale z motywacją ich nie zgadzam
się,

Prof. Chrzanowski zabiera powtór-
nie głos w sprawie tej przedmowy:
— Muszę oświadczyć, że prof. Pini

jest to charakter i typ rzadkiego u nas
krytyka, który ma cywilną odwagę
mówić prawdę i mówić samodzielnie.
W charakterze biegłego staje obec-

nie dyr. Jan Lorentowicz i przychyla
się do licznych wniosków prof. Chrza-
nowskiego i Ujejskiego. Dzięki Miria-
mowi kultura polska odzyskała wiel-
kiego poetę. Edycja Piniego jest nie -
krytyczna, wadliwa i bezładna a meto-
ida oceny pamfletowa.

Prof. Aureli Drogoszewski wyraża
swą opinję o edycji krytycznej, w któ-
rej żąda podania tekstu autentycznego.
Wydanie Piniego było jednak potrzeb-
ne czytelnikowi.
Jako ostatni biegły wypowiada о-

pinję Stanisław Miłaszewski, oświad-
czenia jego.są szczególnie interesują -
ce: Odkrycie Norwida — mówi — wy-
warło wybitny wpływ na współczesną
poezją polską. W uznaniu pionierskie-

go dzieła Przesmyckiego nazwał go

Żeromski pracownikiem najwyższej
zasługi. Miriam wspiera znawstwo

badacza intuicją poety, twórczą meto-

dą pracy, Edycja Piniego jest kompi-
lacją przeznaczoną do popularyzacji.
Z tem jednak koliduje przedmowa. Тп-

terpunkcję Norwida uważam za rzecz

pierwszorzędnego znaczenia. To jest

jeden z warunków zbliżenia do duszy
czytelnika. \

PTL POWO

NA SEZON POWAKACYJNY

Po wywczasach letnich rozpoczynamy se-
zon jesienny, Wszystkow domu odremon-
towane, odświeżone, naprawione, Najważ*

niejsze jednak pozostawiliśmy na koniec. To
radjo. Śtary aparat i nieco chrapliwy głoś-

nik wysłużyły:się dosyć! Zrobimy z nich
prezent cioci na dalekiej prowińcji.. ||
Wybór nowego aparatu radjowegoto

kwestja poważna: nie możemy „ubrač się
w radjodbiornik przestarzały.
Z tą trudną sprawą zwlekaliśmy do ostat-

ka i zrobiliśmy dobrze. Oto ukazał się na
rynku radjoodbiornik ÓW niezwykły—
to AMBASADOR + TELEFUNKEN. Wszy
stko nowe, wypróbowane .м laboratorjach,
złożyło się na to cacko radjotechniki współ-
czesnej.
Nowy głośnik Telefunken - Navi zapew-

nia aparatowi ton pełny, miękki, naturalny.
Cewki dają selektywność wyczuloną do
ranic ostatecznych. Wspaniałą akustykę
aje skrzynka aparatu o nowej linji, przy-

czem kontakty platynowe i srebrne zapew*
niają odbiór OM
AMBASADOR - TELEFUNKEN jest

istotnie ambasadorem dźwięku, tonu, pre
cyzji i zasięgu radjowego. Będzie on służył
nam przez długie lata, ©.

cy na grzbiecie Żukowa motor. Cały ich
szereg leży już na górze, Co chwila jeden
z nich, wyprowadzony na start, wystrze-
la w niebo. Na dole jakiś aeroplan war-
cząc startuje właśnie z lotniska.

Zawody szybowcowe, zorganizowane
przez L. O. P. P. sprowadziły na cichą
Ustjanową niezwykle wartki wir życia.
Widać jak się ta uboga 'wioska nagwałt
do tego obcego jej tempa dostraja. Tylko
co ukończony budynek stacji kolejowej
świeci świeżą białością, Obok rozstawio-
no wielkie płócienne namioty, służące za
sale jadalne dla tłumów przybyłych. na
zawody. Wzdłuż toru ustawiono słupy z
barwami LOPP. i napisami „uczmy się la-
tać', W obozie szybowcowym i na dro-
dze wiodącej na Żuków ruchwielki. Ja-
dą samochody wojskowe i dyśnitarskie,
„powozy ziemian, pnie się pod górę kilko-
tysięcznamasa szarego człowieka, gęsto

przetykana czarnymi Żydami,

Ruch taki będzie tu trwał: długo, Za-
wody otwarte 22 b, m, ciągnąć się będą
aż do 6 października, Jest to impreza na
wielką skalę, Do zawodów staje około 30
„rasowych”* szybowców i 26 zawodników,
sztab kierowniczy liczy około 20 osób.
Wszystkie szybowce własnej konstrukcji
f produkcji, wszyscy zawodnicy wyszko-
leni w Polsce i przez polskich instrukto-
rów. Kosztowało to wiele pracy, która,

początki swe bierze jeszcze w'latach
przedwojennych, a szczególnie wartkiem
tempem płynie od roku 1927-28,
Po pierwszych zawodach — w roku

1923 w Białce koło Nowego Targu i w
Gdyni w r. 1925, szybownictwo polskie
staje do obecnych krajowych zawodów w

"dzieł Norwida, też nie jest 
'czesny 

Adw, Breiter: — Czy pan się zaj-
mował Norwidem?

Miłaszewski: — Poezji Norwida o-
sobiście wiele zawdzięczam, Ja jestem
poetą, byłem też krytykiem literackim.
Reprezentuję odczucie tego pokolenia,
które działało w okresie odkrywania
Norwida. Mogę być przeto charaktery-
stycznym świadkiem jak to działało,
Przedmowę prof. Piniego cechuje pe-
wien rozmach pamfletowy.

Proł, Pini: — Czy nie sądzi pan że
Norwid jest nierozwiązalną zagadką?
Miriam łudzi się, że go zna. Uprosz-
czenie interpunkcji pozwala na zrozu-
mienie tekstu.

Miłaszewski: — Interpunkcja poma-
ga właśnie szerokiej publiczności do
zrozumienia poety, Jestem obyty z re-
żyserją. Reżyser wali w tekście wy-

krzykniki i myślniki, to ułatwia aktoro-
wi zrozumienie.
Po przerwie obiadowej przemówie -

ne adwokatów. Rozpoczął je z teatral-
ną emfazą i patosem rzecznik oskarży-
cieli prywatnych Jan Lesman. Stylem
niemiłym atakuje osobę prof. Piniego,
rzuca inwektywy stwarzając cały . ro-
mans kryminalny”, i przesadnie pod -
nosząc zasługi Miriama, Wydaje mu
się, że PPI czas, ażeby odsłonić
maskę prot. Piniego. którego 40 stron
wstępu to nieustanny paszkwil na Nor-
wida. Pan Pini nienawidzi Miriamza,
zohydza Norwida itp, W  wywodzie
prawnym stara się udowodnić, że pra-
wa Przesmyckiego są własnemi prawa-
mi wydawcy, Uzasadnia wniosek o za-
sądzenie pokutnego, odszkodowania za
krzywdę materjalną i moralną. Prze -
smycki otrzymał 1600 rubli jako hono-
rarjum, za cztery tomy dzieł zebranych
Norwida. Firma Parnas Polski zaro-
biła 57 tysięcy na swej edycji Norwi-
da. Miriam opiekował się Anną Nor-
widową, żoną brata poety, co stwie: -
dzają liczne listy, Żyją krewni Norwi-
da Łempiccy, którzy upoważnili Prze-
OSdo wydawania Norwida.

rońca prof. Piniego, adw. Emil
Breiter stanął ściśle na gruncie aktu o-
'skarženia i dowodził, że Przesmyckie-
mu brak jest wszelkiej legitymacji
prawnej do wytaczania aktu oskarże-
nia. Rodzina Łempickich udzieliła peł-
nomocnictw Przesmyckiemu, który wy-
stępuje w drodze karnej jako pełno-
mocnik innej osoby. Oskarżenie usiło-
wało dowieść, że prawa autorskie Nor-
wida ok w samoistny sposób
na Miriama. Umowa z Anną Norwid:
nie miała żadnego prawnego znacze -
nia, có stwierdza strona przeciwna, u-
poważnienie p. Łempickiej do wydania

ważne,

więc Miriam żadnych praw autorskich
nie posiada. Ocena subjektywna Nor-
wida przez prof. Piniego nie stwarza
też żadnej płaszczyzny prawnej oskar-
żenia, Przesmycki nie ma praw sukce-
sora. Jeżeli musimy uważać za absurd
roszczenia prawne np. wydawcy dzieł
Słowackiego, to tem samem absurdem

Ustjanowej, zorganizowane już na euro-
pejską skalę i mając za sobą szereg bar-
dzo poważnych osiągnięć. O nieustającym
rozwoju naszego szybownictwa świadczy
choćby to, że zaraz w pierwszych dniach
obecnych zawodów pobito jeden dotych-
czasowy rekord polski, Świadczą o tem
jeszcze dobitniej same szybowce, lśniące
i lekkie cuda techniki, Polscy konstruk-
torzy szybowcowi wyprodukowali pięć
typów szybówców akrobatycznych i wy-
czynowych — są to: Sokół, Komar,
CW5, SG3, SG28. wreszcie najnowszy
typ dwuosobowy ITS4.

Jest to dorobek niebylejaki.

Przygotowawczy etap w_. pracy nad
szkoleniem konstruktorów wypełnia mo-
„delarstwo, krzewione przedewszystkiem
wśród młodzieży szkolnej. W Ustjano-
wej jest więc także i obóz modelarzy.
Obok lotniska, między wysokiemi drze -
wami stoi kilka namiotów, między niemi
kręcą się młodzi modelarze. Kierowni-
kiem obozu jest mjr. Skarżyński, Jest on
dla. tych chłopaków znakomitym następ-
cądawnego Kmicica czy Wołodyjow*
skiego, sławnych rycerzy, Wpatrzeni są
w niego jak w tęczę. Gromadzą się do*
koła stołu przy którym siedzi ich nowo-

Wołodyjowski w ' otoczeniu
skrzętnie notujących panów z prasy. Mjr.
Skarżyński pokazuje nam dwa curiosa te-
"go obozu-najmłodszego modelarza, któ-
ry liczy sobie dopiero 10 lat i „dwa po-
kolenia modelarzy” t. j. ojca i syna, któ-
rzy obaj biorą udział w obecnych zawo*
"dach. Do zawodów tych staje około 360
modeli, startów ma być 1360. Zawodnicy
entyzjazmują się już zgóry i co chwila

są roszczenła prawne Miriama Z same-
$0 założenia wynika, że Przesmycki
nie mógł być naruszony w swych pra-
wach autorskich, bo Pini zrobił wyda-
nie popularne, zmienione, nie iden -
tyczne, co stwierdzili znawcy. Obrona
dowodzi następnie bezpodstawności
pretensyj oskarżenia do wymierzenia
pokutnego.

Przemawiał jeszcze ze strony oskar=
życieli adw. Beylin, który wznowił ar-
gumenty przeciw Piniemu i dowodził
świadomego pogwałcenia praw autor-
skich, obstawał przy ważności upoważ=
nień danych Miriamowi. в

Prof. Pini w ostatnim słowie wska <
zał na to, że już w 189% r. Wiktor Go-
mulicki zwrócił się w odezwie publiko-
wanej w prasie z prośbą o pisma i
rękopisy Norwida. Z tego później ko-
rzystał Przesmycki.
Około godz. 11 w nocy sędzia Rybiń-

ski zawiadomił, że wyrok w sprawie

godz, 13, na sali 11, (leg. art.)

 

Brykieta gazowo-toksyczna

„BRYTOX“
TĘPI PLUSKWY 14504robactwo

kujawłasna kolumna NBl. 9-00-19
składach apt.Sprzedaż w lepszych    

WYSTAWY

Z Zachęty. — W sobotę dnia 28 b. m. o

godz. 12-ej nastąpiło w Zachęcie otwarcie

nowych wystaw, a mianowicie wystawy dzieł

$. p. Marji Nostitz - Wasilkowskiej, 6, p. Kas
zimierza Wasilkowskiego i ś. p. Leopolda
Wasilkowskiego, wystawy dzieł 6. p. Hen<
ryka Piątkowskiego oraz kolekcyj prac Wa-
cława Zaboklickiego, Stanisława Jakubow=

skiego, Aleksandra Lecha Kłopotowskiego,
Antoniego Suchanka, Jana Umińskiego i wy
stawy ogólnej Wystawy te omówimy obszer=

nie, :
Międzynarodowa wystawa fotografiki=—

Wdn.28 b. m,odbyło się w Warszawia
w Salonach Garnizonowego Kasyna Ofi-
čerskiego, Al. Szucha 29, otwarcieIX
Międzynarodowego Salonu Fotogtałki
w Polsce. W Salonie bierze udział około
20 państw, które nadesłały najlepsze
prace swoich czołowych mistrzów, IX
Międzynarodowy Salon Fotograficzny
daje obraz prądów, które nurtują współ*
czesną fotografikę swiatową, pokazuja:
„jej dorobek artystyczny,

ZMARKĄ NNI
STOSUJĄ SIĘ: ŻOŁADEK,
JAKO REGULUJĄCE
PRZY CIERPIENIACH W (05 S

NADMIERNEJ m ŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

I PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJI$ĄŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZ!

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC.

mają jakieś niesłychanie ważne zagadnie-
nia z któremi zwracają się do swego kie-
rownika. Podejrzewam jednak, że to mo-
że nie zagadnienia są tak pilne, ale ra-

| czej chęć rozmowy ze słynnym lotnikiem,
Nietrudno im dostąpić tego zaszczytu,
bo mjr. Skarżyński rozmawia chętnie z
każdym ze swych młodych podwładnych.
Mimo to jednak rozmowa taka celebruje
się z nabożeństwem. Aż zazdrość bierze,
że kiedyśmy to my śnili o Indjanach nie
było jeszcze takiego prawdziwego obozu
i takiego „wielkiego wodza Komanczów”.
Jeden z modelarzy z dumą pokazuje

nam start swego modela. Biały model
wzbija się lekko w powietrze i długą
chwilę leci, opadając wreszcie w znacz-
nej odległości, już koło lotniska, й
Tam zaś, warcząc głucho startuje właś-

nie, prawdziwy aeroplan. Od strony Żu-
kowa nadlatuje cicho jasny szybowiec

Tak oto wygląda górna warstwa ust-
janowskiego życia — szybowce nad Ust-
janową. Ale jest jeszcze i Ustjanowa pod
temi szybowcami, żyjąca swojem życiem,
o którem dowiedzieliśmy się też wielu
ciekawych rzeczy. Z przedstawicielem
tego życia,odzianym w zgrzebny strój, ga-
daliśmy pnąc się po stromem zboczu Żu-
kowa na mie'sce startu. Zziajany i spoco-
ny zapytałem go wtedy — nie zmęczyliś-
cie się, ojcze? Odpowiedział mi:

—Ba, bo i po co?
Tamto drugie życie idzie sobie powoli.

nie męcząc się, ale i w niem są zmagania
i zawody. To jednak odłóżmy do następ-
nego feljetonu. 

HENRYK EYSYMONTT.

powyższej zapadnie w dniu 30 b. m. o -
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Wśród cudów Andaluzji
Z podróży sim „Piłsudski””

Już w Algerze, oglądając zimowy
pałac Gubernatora, mieliśmy przed-
smak sztuki architektonicznej maury-
tańskiej, ale znawcy wspaniałości tego
świata, obiecywali nam prawdziwe
rozkosze w tym względzie, dopiero

„w: Hiszpanii.
Trasa naszej wycieczki prowadziła

mianowicie z Afryki do Malagi t. j.
portu na południu Hiszpanii, gdzie
mieliśmy się zatrzymać dwa dni, ce-
lem zwiedzenia któregoś z takich
miast, jak Sewilla lub Granada.

Było nam zaś wiadomem, z resztek
naszej wiedzy geograficzno-history-
cznej, że kraina leżąca w zasięgu por-
tu do którego zajechaliśmy w gościnę
zwie się Andaluzja i przed wielu —

„ wielu laty została odebrana, na prze-
ciąg kilku stuleci, praojcom dzisiej-
szych torreadorów, przez wojowni-
czych Maurów. To pogańskie nlemię
miało prócz wielu innych ujemnych
i dodatnich właściwości, także prze-
"dziwne zamiłowanie do misternej ar-
chitektury, którą się posługiwali przy
budowie swych pałaców, Zdobywszy
tedy część Hiszpanji pozostawili tam
szereś pomników swej sztuki budo-
wlanej, która do dziś zachwyca znaw-
ców i prostaczków.
_ Miasta Sewilla, Cordoba i Granada,
to miejscowości , które stoją do wybo-
ru dla chcących zapoznać się ze sztu-
ką maurytańską, Aliści nasza szóstka
zapalczywych podróżników, zapra-
wiona niedawną wyprawą afrykańską,
postanowiła zobaczyć wszystko,

Dokładne pomiary mapy, oblicze-
nia czasu j studja kolejowych rozkła-
„dów jazdy, wykazały znaczne trudno-
-ści w przebyciu przestrzeni,wynoszącej
ponad 700 km. w czasie stojącym nam
do dyspozycji. Nie chcąc jednako-
"woż stracić ostróg podróżniczych któ-
re zdobyliśmy w opinji naszych współ-
towarzyszy z „Piłsudskiego”, dzięki
swoim wyczynom afrykańskim, posta-
nowiliśmy pokonać piętrzące się trud-
ności i dopiąć celu,

Oczywiście jazdy koleją zaniecha-
liśmy gdyż ten środek lokomocji jest
w tych stronach w stanie cośkolwiek
pierwotnym, pod względem częstotli-
wości pociągów, Po krótkiej więc na-

ie została zdecydowana podróż
HE: w możliwie kawalerskim
'tempie.

/_ Pewną dalszą trudność stanowiła
ta okoliczność, że do Malagi przybić
"miał nasz okręt pod wieczór, oraz że

| nie znając żadnej ajencji turystycznej
w tym wino-dajnym grodzie, wykaza-
liśmy ponadto 100 procentową nie-
mxnajomość dźwięcznego języka hisz-
pańskiego,
Ale szczęście śmiałym dopomaga,

przeto zajechawszy do portu, napo-
tkaliśmy zaraz na wstępie jakiegoś
miłego Szweda, który znając dobrze
język hiszpański, władał także niena-
gannie angielskim i niemieckim. Przy
jego zatem uprzejmej pomocy dobiliś-
my targu z pewnym grubawym Hisz-
panem właścicielem auta i jego szo-
ferem zarazem, który za kwotę 550
pezetów (około 140 zł.), zdecydował
się odbyć zamierzoną przez nas dro-
ję: Malaga — Sewilla — Cordoba —

Malaga.
Trasa ta zamykała całą niemal An-

 

 

„daluzję, przeto pomysł ów wcaleprzy
apadł do gustu naszemu szoferowi,.

pulchna buzia tego grubaska: wycią-
śnęła się coś niecoś, skoro się dowie-
dział, że jazda ma się rozpocząć na-
tychmiast t. j. późnym wieczorem i że
pierwszy etap (250 km.) . Malaga —
Sewilla ma się odbyć jeszcze tejsamej
nocy. :

W DRODZE DO ŠEWILLI

Nasza zdecydowana postawa fie-
dopuszczała żadnej dyskusji ani opo-
zycji, wobec czego nabrawszy benzy-
ny co tylko zmieści, ruszyliśmy w dro-
gę na cały regulator. Powoli jednak
mieliśmy się przekonać, że zastrzeże-
nia naszego grubaska nie były pozba-
wione racji, .

Otóż wyjechawszy z Malagi, niemal
z miejsca zaczęliśmy się piąć strome-
mi serpentynami w górę do wysokości
około 1000 m. Aby się bowiem dostać
do owych specjałów maurytańskich,
trzeba było przebyć całe pasmo Sier-
ra Newada t. j. gór których mityczna
dzikość znana nam była jedynie z róż-
nych barwnych opisów wojen napole-
ońskich.

Przyznać trzeba, że po przejecha-
niu wśród nocy około trzech godzin
ciągłych zakrętów, wściekłych wira-
ży, nagłych wzniesień ; jeszcze naglej-
szych spadów, czuliśmy się zupełnie
jak niedobitki armji napoleońskiej,
która ongiś tędy chadzała — zdecy-
dowani na najgorsze, ale też obojętni
na wszystko,
Bo proszę tylko wziąć pod uwagę: noc

że oko wykol, drogi zupełnie nie zna-
my, że zna ją nasz szofer, to tylko z
iekka przypuszczamy, gdyż nie rozu-
miemy nawzajem ani słóweczka, auto
sadzi z góry i do góry jak oszalałe, co
minutę coraz to ostrzejszy zakręt, raz
w prawo raz w lewo, silne snopy świa-
teł reflektorów giną co chwila na za-
krętach w ciemnej przestrzeni, co
świadczy, że pod nami przepaść może
5 m. ale może i 500 m, Tylko, że w no-
cy wszystko raczej przemawia za tem.
że 500 metrów. I wśród tych rozkoszy
płynie sobie kwadransik za kwadran-
sikiem, naprzód jedna godzinka póź-
niej druga, a tu ani.rusz dłuższego ka-
wałka równej, prostej drogi.

Chcieliśmy coprawda interwenjo-
wać czasem o zwolnienie tempa,ale od-
niosło to skutek odwrotny, gdyż chy-
try Hiszpan rnając na względzie na-
szą junacką dzielność u początka po-
dróży, rozumiał, że nam szybkość nie
odpowiada i dodawał jeszcze gazu.
To też rychło daliśmy spokój naszym
wysiłkom, zdając się zupełnie na zrzą-
dzenie Opatrzności,
W końcu, najgruntowniej sprepa-

rowani nerwowo i fizycznie, tysiącz-
nymi łamańcami i zakrętami naszego
auta, doszliśmy do filozoficznego prze-
konania, że jeżeli zamiast zobaczenia

 

ZDROWE PIĘKNE TANIE

Drzewka i Krzewy
 

__ Starożytni filozofowie, a za nimi {
alchemicy późniejszych czasów przyj -
mowali.a priori, nie mając na to żad-
nych dowodów, że poszczególne posta-
cie, w jakich nam się ukazuje materja,
mogą przechodzić jedne w drugie, że
więc możliwe jest przemienić np. żela-
zo, lub inny jaki kruszec pospolity na
złoto lub srebro, trzeba tylko znaleźć
sposób takiej przemiany. Całe wieki
zeszły na szukaniu tego sposobu bez -
skutecznie. Późniejsza chemja dała
nam odkrycia w sumie niewątpliwie
cenniejsze od owej upragnionej łatwej
fabrykacji złota, natomiast właśnie tej
możności przemiany pierwiastków ka-
'zała nam się wyrzec. Oparła się na za-
łożeniu, że atomy, z których składają
się poszczególne pierwiastki, są nie-
zmienne, wobec czego próżną rzeczą
jest silić się o zamianę, przeistoczenie
jednych w drugie.

Jak wiadomo odkrycie i zbadanie

ciał t. zw. promieniotwórczych, zapo-

czątkowane przed 40 laty przez mał-
żonków Curie, a doprowadzone do da-
leko posuniętego stadjum przez samą

już M. Curie - Skłodowską, obaliło to

twierdzenie chemii nowoczesnej. O-

kazało się, że atomy pierwiastków są
io twory bardzo skomplikowane, że

 

promieniotwórczość niektórych ciał
jest właśnie objawem rozpadania się
atomów tych ciał i że zsozadaian A
się atomów uranu powstaje radjum,
a to zkolei przez dalszy rozkład prze-
mienia się w ołów. Dziś wyobrażamy
sobie atomy jako systemy planetarne
w minjaturze: każdy z nich składa się
z jądra, naładowanego elektrycznoś-
cią pozytywną, a koło a: jądra krą-
żą jak planety koło słońca drob-
ne cząsteczki elektryczności ne-
gatywnej, elektrony. Od ilości tych
elektronów w atomie zależą chemicz-
ne właściwości danego ciała, gdyby.
więc można było od atomów jakiegoś
ciała oderwać w ten czy inny sposób
pewną liczbę składających go cząste-
czek, to otrzymalibyśmy inne ciało,
np. z rtęci możnaby w ten sposób o-
trzymać złoto. Przykłady takiego od-
rywania cząstek atomu mamy właś-
nie w ciałach promieniotwėrczych,
atomy ich wyrzucają z siebie cząste-
czki, rozpadają się; niestety dzieje

się to pod wpływem przyczyn zupeł-
nie nam nieznanych i żadne nasze
sposoby nie mogą wpłynąć ani na za-
trzymanie teśo procesu, ani na jego
przyśpieszenie lub też rozpoczęcie w
ciałach, które dotychczas promienio-

twórcze nie były. į

 

 

osobliwošci maurytafskich, mamy na-
przód zawitać: w sposób cośkolwiek
nagły na łono Allaha, to już lepiej zro-
bić to we śnie, aniżeli na jawie. Za-
czem jedenpodrugim powolutku po-
snęlišmy į w tak błogim stanie prze-
jechaliśmy resztę gór, budząc. się. do-
piero w jakimś jasno oświetlonym mia-

steczku,
Patrzymy na zegarki i konstatuje-

my, że minęła już dwunasta, a tu ulice
oświetlone w najlepsze i ludzi pełno.
Myślimy, jakieś święto lub lokalna
uroczystość, Gdy jednak w następnym
miasteczku o jakieś pół godziny póź-
niej zastaliśmy znowu to samo, zain-
teresowaliśmy się tym objawem i oka-
zało się, że ludziska tutejsi w godzi-
nach słonecznych siedzą z powodu
skwaru w domach, zgoła nic nie ro-
biąc, natomiast życie przeciąga się
term dłużej w noc.

Przejeżdżając już teraz doliny i po-
mniejsze górki dotarliśmy szczęśliwie
do Sewilli o godz. pół do trzeciej nad
ranem. Jasno tu było jeszcze, na uli-
cach i sposobem hiszpańskim najzu-
pełniej gwarno, ale naszem pragnie-
niem były wygodne łóżka, gdzieśmy
się też szybko znaleźli, zasypiając
snem kamiennym. |

Wczesnym jednak rankiem byliśmy
już na nogach i po śniadaniu, które
gospodarz rozentuzjazmowany przy-
byciem cudzoziemców, uczcił wymia-
na naszych dobrych pezetów papiero-
wych, na cośkolwiek fałszywe srebr-
ne, ruszyliśmy na turystyczny podbój
miasta, Otóż Sewilla okazała się wca-
le — wcale, gdyż i ulice ruchliwe i
budowle niczego, a na dodatek wspa-
niała gotycka katedra,

'DZIWY I CUDA ALCAZARU

Nas jednak gnała żądza ujrzenia
Alcazaru, maurytańskiego pałacu,
który do dziś jest świetnie zachowany,

Baedeker i inne posiadane przez nas
przewodniki pisały o tym cudzie nie-
stworzone rzeczy, * przeto jako do-
świadczeni oglądacze osobliwości, ©-
bawialiśmy się rozczarowania,

„. Weszliśmy więc z rezerwą „ślobtrot-
terów" w podwoje Alcazaru, ale już
po minięciu dwu mniej frapujących
sal stanęlišmy olśnieni _ wspania-
łością tego cośmy ujrzeli, Trudno jest
zaiste wyrazić słowem piękno i har-
monję barw w jakiej są utrzymane
stjuki, arebski, oraz mozaiki, pokry-
wające sufity i ściany komnat, które
stanęły przed nami otworem.
Każdy mniej lub więcej zna z rycin

czy zdjęć kinowych wdzięczne kształ-
ty architektury maurytańskiej. O całe
niebo jednak piękniej wyglądają te
łuki i kolumnady w rzeczywistości,
gdyż skąpane w gorącem słońcu hisz-
pańskiem lśnią całą skalą przepysz-
nych kolorów.

owocowe
PARKOWE
ALEJOWE
16LASTE
BYLINY
oraz ROŻE

polecają:

Tak było do ostatnich miesięcy,
Drugie pokolenie badaczy ciał pro-
mieniotwórczych, mianowicie p. Ire-
na Curie (córka Piotra i Marji Curie-
Skłodowskiej) z mężem swym F. Jo-
liot, dokonało ważnego odkrycia:
sztucznego pobudzenia ciał dotych-
czas neutralnych do promieniotwór-
czości. Poddając niektóre ciała, jak
aluminjum, bor, magnezjum działaniu
promieni radjoaktywneśo ciała Polo-
njum, stwierdeili, że w rezultacie o-
trzymuje się nowe ciała promienio-
twórcze; z boru tworzy się promie-
miotwórcza odmiana azotu, z alunii-
nium promieniotwórcza odmiana fos-
foru, a z maśgnezjum krzemionki. Pro-
mienie Polonjum zawierają cząsteczki
materjalne, wyrzucane z wielką szyb-
kością tak, że naświetlanie temi pro-
mieniami równoznaczne jest z bom-
bardowaniem danego ciała-drobniut-
kiemi pociskami. Pociski te przeni-
kają do jądra atomów bombardowa-
nego ciała, więzną w tych jądrach i
tworzą z niemi jądra atomów różnią-
cych się od atomów bombardowanego
ciała, tworzą więc inne ciało.
Zademonstrowana została tu wiec

znów przemiana jednego ciała na dru-
gie, lecz ta strona odkrycia pp. Jo-
о* ma narazie tylko teoretyczne
znaczenie, gdyż przemiany zachodzą
w tak minimalnych rozmiarach, że
praktycznie nie zbliżają nas bynaj-
mniej do celu dawnych alchemików.
Natomiast praktycznie ważniejsze
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Na ogół przeważa kolor jasno-błę-
kitny w połączeniu z blado-różowym,
przyczem dla tem większej wyrazi-
stości, przedziwnie subtelne w linii
stjuki i arebeski, podkreślone są zło-
tem. Nic w tem niema przeładowania
bogactwem, ani ciężkości złoceń stylu
bizantyńskiego. Przeciwnie wszystko
jakby z najdelikatniejszej koronki,
przetykanej złotem. Poprostu rozkosz,

Niemal żal się robiło, że niestety
przed wiekami trzeba było tych po-
hańców wyrzucić precz, gdzie pieprz
rośnie, Coby oni tu byli jeszcze innych
rzeczy ładnych nastawiali?
Tak sobie mniej — więcej nieśmia-

ło rozmyślając i starając się całą siłą
woli zamykać rozdziawione.w zachwy-
cie gęby, maszerowaliśmy z komnaty
w komnatę z jednego dziedzińca w
drugi, Mijamy jedną kolumnadę za
drugą a tu śliczności coraz większe,
okrzyki zachwytu och! i ach! coraz
głośniejsze.

Oczywiście usłużny cicerone, który
nas oprowadzał, dodawał przepiękne-
mu otoczeniu jeszcze lekkiej pikante-
ji przez różne prawdziwe lub zmy-

ślone a dowcipne historje o pięknych
hurysach, które w jednych pokojach
kochały możnych kalifów, a w innych
znowu zdradzaly ich ze i ko-
chankami. Tu potężny władca wy-
mierzał poddanym swoją surową
sprawiedliwość, tam znowu jakiś za-
wistny panujący zabił swego brata,
którego się lękał i tak coraz dalej,
baśni coraz więcej, aż puste do nie-
dawna krużganki napełniają się w na-
szej wyobraźni tłumem postaci w po-
wiewnych wschodnich szatach pysznie
harmonizujących z nieskazitelnie or-
jentalnym charakterem otaczających
nas kolumn, ścian i malowideł,

Wchodzimy wreszcie do przepięk-
nego ogrodu, założonego już wpraw-
dzie przez Karola V, ale w zupełnej
harmonji z orjentalnym charakterem
opisanego powyżej pałacu,

Natomiast słońce, które w państwie
tego szlachetnego monarchy nigdy nie
zachodziło, powinno było schować
się ze wstydu, gdy taki potężny wład-
ca, taka rozreklamowana wielkość,
popełniła taką gaffę, jak nadbudowa-
nie nad dawnym przepięknym mau-
rytańskim Alcazarem piętra, w guście
swojej epoki, a raczej bez żadnego gu-
stu.
Toteż słusznie wypisywał tam Karol V
po wszystkich ścianach słowa swojego
zawołania „Plus ultra“, To bowiem
nadbudowane pietro jest rzeczywišcie
czemś więcej aniżeli znieść można,

Dlatego też pominę opis tej nadbu-
dowy milczeniem, ograniczając się do
uwagi, że ta część pałacu była w u-
żytku królów hiszpańskich po ostatnie
czasy, a nawet ostatni Alfons hiszpań-
ski miał tam ucztować w dniu, w któ-

majątku

jest to, że otrzymane tą drogą ciała
są promieniotwórczemi odmianami
ciał, które dobrze znamy, lecz które
promieniotwórcze nie są np.: azot,
fosfor, krzemionka, węgiel i t. d. Pro-
mieniotwórczość tych nowych ciał nie
jest stała, mija u niektórych bardzo
szybko (dlatego nie spotykamy tych
odmian w przyrodzie: dawno już „wy-
wietrzały', straciły promieniowanie),
po kilku lub kilkunastu minutach,
lecz i ta właściwość może być, jak
zobaczymy bardzo cenna.

Odkrycie p. Joliot, podjęte na-
tychmiast przez wielu badaczy, daje
duże nadzieje na przyszłość w dzie-
dzinie chemji, biologii i medycyny.
W chemii staje się bardziej czułym
instrumentem analizy chemicznej za
pomocą t. zw. wskaźnika promienio-
twórczego, pozwalającego wykryć о-
becność ciał w tak minimalnych ilo-
ściach, jakich żadna inna analiza nie
wykryje. Wystarczy domieszać do ba-
daneso ciała drobną ilość jeśo pro-
mieniotwórczej odmiany, a właśnie
ta promieniotwórczość zdradzi jego
obecność wszędzie, :

W biologji obiecują sobie wiele po
odkryciu radjoaktywnych odmian a-
zotu, węgla, fosforu, arsenu i innych
pierwiastków, odgrywających wielką
rolę w życiu organizmów  zwierzę-
cych i roślinnych. Tutaj również pro-
mieniotwórczość jeste czynnikiem
zdradzającym obecność danego ciała.

 

 

Granada, we wrześniu 1935.

rym wybuchła rewolucja, To też zo-
stawionych smakołyków już nie zjadł,

ale za to stół rozsunięty w sali jadal-

nej na pamiątkę niedoszłej do skutku,
ostatniej uczty królewskiej, przypom-

niał naszym zgłodniałym żołądkom
konieczność posiłku,

MECZET W CORDOBIE

Przegryzłszy coś nie coś tylko, aby,
nie ryzykować swego cennego zdrowia,
dosiedliśmy naszego auta, które w

świetle dnia okazało się znakomitą
amerykańską maszyną, i pomknęliśmy
w dalszą drogę biorąc kierunek na
Cordobę.

Znamy wszyscy uwodzące tango tej
samej nazwy, jk nie taniec był na-

szym celem, ani piękne czarno-okie
dziewy andaluzyjskie, lecz inne znow
arcydzieło zbudowane przez Maurów,
kolosalny meczet, w którego wnętrzu
stoi dziś katedra katolicka,

A było to tak. Przed tysiącem lat
Maurowie dotarłszy w głąb Hiszpanii,
zbudowali w Cordobie na znak swego
panowania ogromnych rozmiarów щеч
czet o 1200 filarach i kolumnach,
wznosząc w ten sposób jeden z naj<
piękniejszych i największych pomni<
ków genjuszu kościelnej — żeby tak
powiedzieć — architektury maury«
tańskiej, tak samo jak najwspanialszy«
mi pomnikami šwieckiej architektury
maurytańskiej są pałace: Alcazar w
Sewilli i Alhambra w Granadzie,

Na oglądnięcie tego cordobańskiego
meczetu — katedry poświęciliśmy kil-
ka godzin, a wart on jest całych ty<
godni oglądania i studjowania, O jego
ogromie świadczy fakt, że po wypę*
dzeniu Maurów wyjęto w samym środ<
ku 300 kolumn z owych 1200-tu i na
ich miejsce zbudowano całą katedrę
chrześcijańską, na dowód zapanowa*
nia krzyża nad półksiężycem,

Reszta meczetu t. j. około 900 ko+
lumn pozostała nietknięta, lecz w. cią«
gu wieku, możne tamtejsze rody hisz*
pańskie anektowały poszczególne par«
tje dawnego meczetu, budując kapli-
ce, zresztą bez żadnego stylu. To też
już w ostatnich latach królestwa, a w”
szczególności obecnie rząd republiki,
usuwa, te nie harmonizujące z całoś<
cią inowacje, pozostawiając oczywie
ście samą katedrę nienaruszoną, tak
jak przed wiekami została wbudowa*
na w maurytański meczet.

Nasyciwszy oczy wspaniałością tej
budowliŠiek pod wieczór da-
lej, aby wczesną nocą stanąć w Gra-
nadzie, gdzie może aż nazbyt krzykli=
wie rozreklamowana, Alhambra, mia«
ła nazajutrz otworzyć przed nami
swoje wrota,

Dr. ROMAN ŚLĄCZKA.

 

Pod zarządem

$tef. Tokarza

nie gratis i franco

 

Gdy więc wprowadzimy do organiz-
mu którekolwiek z tych ciał z do-
mieszką promieniującej odmiany, to
będziemy mośli śledzić drogę tego
ciała w organiźmie, przyswajanie go
ya poszczególne organa i tkanki

it p.
W medycynie jak wiadomo ciała

promieniotwórcze znajdują dziś sze-
rokie zastosowanie, wykrycie więc
tych nowych ciał o sztucznie pobu-
dzonej radjoaktywności jest bardzo
ważne, jeżeli się weźmie pod uwagę
kolosalne koszty, związane dziś ze
zdobyciem przez szpitale i kliniki od-
powiedniego zapasu soli radjowych.
Oprócz tego właśnie ta właściwość,
że promieniowanie tych nowych ciał
po jakimś czasie ustaje jest dla me-
dyczneśo ich zastosowania bardzo
ważna. Wiadomo, że naświetlanie
musi być bardzo pilnie dozorowane
dawkowane, gdyż inaczej prowadzi
nieraz do katastrofy, Wiele też części

wewnętrznych ciała niepodobna do-
sięśnąć zzewnątrz, a wprowadzenie
preparatu radjoweśo do wewnątrz np.
przez połknięcie często nie było
wskazane właśnie dlatego, że dłuco-
trwałe jego działanie mogło sprowa-
dzić fatalne popalenie tkanek. Te no-
we ciała dadzą zastosować odpowied-
nie dozowanie preparatów, gdyż po
jakimś czasie ich promieniowanie sa-
mo przez się ustaje.

ARCTURUS,   
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Bielizna także podlega modzie
(ZO) Kryzys swoje, a moda swoje. Nie

zwraca najmniejszej uwagi na nasze co-
raz bardziej kurczące się budżety domo-
we, a narażając nas na tysięczne pokusy
nasuwa nam przed oczy coraz to inne,
coraz to piękniejsze nowości. Zmienność
jej odbija się nietylko na sukniach, kost.
jumach, okryciach czy kapeluszach, ale

 
cjarnia w dużym stopniu bardziej intym-
ną dziedzinę, jaką jest bielizna. I tu i tam
ciągłym wahaniom podlega krój, linja,
sposób przybrania i kolory.

Wyraźny wpływ na modę bieliźnianą
mają pory roku. Zimą bowiem wymaga-
ne jest zupełnie inne wyekwipowanie a-
niżeli w lecie. Nie idziemy oczywiście
śladami naszych prababek. Jesteśmy wy-
sportowane i zahartowane, więc niema
mowy o żadnych ciepłych i pogrubiają -
cych sylwetkę dessous. Wręcz przeciw-
nie, muszą onę być jaknażcieńsze, odpo-

wiada”ące przylegającym i uwydatniają-
cym kształty sukniom. Że zaś zimą życie
towarzyskie jest ożywione, panie bawią-
ce się i tańczące muszą mieć specjalnie
strojną bieliznę, która w lecie, w czasie
sportów i wycieczek nie znajduje żadne-

go zastosowania. i

Trzeba tu raz jeszcze zwrócić uwagę,
że pomiędzy bielizną, a krojem sukien
istnieje ścisły związek, że ogólne ten -
dencje mody przenoszą się na dessous i
wyciskają na nich swoje piętno. Ma to
zresztą niekiedy swoje dobre strony Na-
przykład tak bardzo modne w tym roku
hafty, szamerowania i wyszycia wyłącz”
nie ręczne dają nieoczekiwany zarobek
rzeszom pracownic, które mają za sobą
długie naprawdę „chude lata”. W ślad
za suknią staje się aktualnie'sze bogate
przybranie bielizny. Jak zawsze tak j tu
trzeba naturalnie zachować pewien u-
miar i rozróżnić pomiędzy bielizną stroj-
ną, a przeznaczoną na codzienny użytek

i do sportów. Tu przedewszystkiem
praktyczne względy muszą być brane pod

uwagę i należy unikać zbyt strojnego
przybrania.

Wynaleziono jednak kompromis dro-
ga połączenia praktycznego z estetycz-

nem, Nie odbierając bieliźnie codziennej
jej skromnego charakteru, prostoty i
praktyczności sięgnięto do wzorów z koń
ca zeszłego stulecia, do wyszydzanych
tylokrotnie haftowanych „ząbków”, Po-
wróciły one do mody wraz z marszczo-
nymi spódnicami, bufiastymi rękawami,
sztywnymi haftami i tyloma innymi mo-
tywami z przed kilkudziesięciu lat, Nie
możemy zaprzeczyć, że dzisiejszym na -

szym pojęciom w zupełności odpowiada

pojęcie dessous w formie princesse kra-
jane w ten sposób, że góra zastępuje

biusthalter, ozdobiony ręcznie haftowa-

nymi ząbkami i wypełniającymi je punk-
cikami. Takie dessous nie mówiąc już o
tem, że daje się dobrze uprać i upraso-
wać jest naprawdę ładne, a staromodne
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ząbki w zmienionej postaci są dla znają-
cej je jedynie z komicznych opisów mło-
dej generacji interesującą nowością Na
przedostatnim rysunku widzimy hafto-
waną w ten sposób kombinację, której
pod względem estetycznym nie można
nic zarzucić.
Dawna moda w połączeniu z rozpow -

Я, -

szechniającym się obecnie styłem „woj-
skowym” ma również swój wpływ na
ranne kaftaniczki i t. zw. „liseusy'. Na
ostatnim rysunku widzimy kaftaniczek do
pidżamy, którego szamerowania przypo-
„minające dawne austrjackie mundury sta-
nowią zabawny kontrast z bufiastymi rę-
kawami.

Bielizna wieczorowa robiona wyłącz-
nie niemal w kolorach pastelowych 20-
winna w odcieniu odpowiadać sukni, Jest
ona przybrana koronką, która tworzy
nietylko obramowanie u góry „ale zdobi
całość delikatnie inkrustowanemi 'moty-
wami, Model taki widzimy na trzecim
skolei rysunku.

Moda tegoroczna lubu'ąca się w świe-
cidłach, bogatych materjałach į wszel--
kiej wspaniałości wprowadza również
spody pod suknie robione ze sztywnej
tafty, tak że w teatrze i na wieczornych  

przyjęciach usłyszymy znów charaktery-
styczne szelesty, które tak były miłe
uszom naszych matek i babek. Spód taf-
towy oszyty jest górą ładną koronką, po-
zatem pozbawiony przybrania, natomiast

dość suty, gdyż musj dawać odpowied-
nie oparcie stylowej sukni. 5
Ważną część naszej garderoby stano-

wią również koszule nocne i tą kwestją
| musimy zająć się bliżej, podkreślając, że
mamy tu dwie zupełnie różne tendencje.
Podczas gdy jedne panie wolą skromne,
przypominające stylem męskie koszule z
wykładanemi kołnierzami i biegnącym
przez środek rzędem guzików (obrazek
środkowy), inne przedkłada'ą modele bo-
gato przybrane i pośrodku drapowane,
zdobne koronkami i haftami, dołem klo-
szowe „a góra z szerokimi kielichowymi
rękawami (rysunek pierwszy).

Ubranie poranne, które również trze-
bą zaliczyć do ekwipunku bieliźnianego,
robi się na zimę z lekkiej ładnej wełny
albo cienkiej flanelki, Szlaroczki, które
w ostatnich latach usunęły nieco w mrok
pidżamy, teraz są znowu mniej noszone.
Nowe modele składają się z kaftanicz-
ków przypominających nieco uniformy
wojskowe, zapinanych na duże guziki, i
szerokich długich spodni.

PRZYBRANIE SUKNI WIZYTOWEJ

Przy tegorocznych sukniach wizyto-
wych odgrywa przybranie bardzo dużą
rolę. Do najnowszych należą przybrania
z futer, odznaczające się nadzwyczajną
rozmaitością. ;

 

Na rysunku naszym widzimy okrągły
kołnierz, obramowany futrem z obciąga-
nymi futrem guzikami, na ostatnim ty-
sunku mamy falbanę obramowaną iu-
trem, wreszcie okrągły kołnierz wyszy-
wany pośrodku drobnemi pasami grono-
stajów, gronostajową, kokardą.

SZAMEROWANIA I SZNURY
Jak już niejednokrotnie podkreślaliśmy

wszelkiego rodzaju pasmanterje i sznury
odgrywa'ą w tegorocznej modzie bardzo
dużę rolę. W szczególności nadzwyczajną

 

popularnością cieszą się zastępujące pa-
ski grube wiązania ze sznurów, zdobiące
zarówno suknie wizytowe jak i wieczo-
rowe. Sznur taki jaki widzimy na rysun-
ku może być zarówno w tym samym ko-
lorze co suknia, jak i w odcieniu kontra-
stującym z nią, Suknie wieczorowe wią-
zane są sznurami przetykanemi metalicz- nemi nićmi,

Co nowego
w Biskupinie?

W ostatnich dniach przybyli do Bisku«
pina, celem zwiedzenia wykopalisk dru
doc. R. Jakimowicz, dyrektor Państw,
Muzeum Archeologicznego w Warszawie,
dr. Lubicz-Niezabitowski, profesor Uni
wersytetu Poznańskiego zdr. Rakowskim.

Dn. 24 b. m. przyjechali z Niemiec dr,
prof. Unverzagt, dyrektor „Staatliches
Museum fiir Von-und Frūhgeschichte“ w
Berlinie i dr. Kothe, asystent Archi-
wum Państwowego w Berlinie,

Goście zagraniczni wyrażali się z wiel+
kiem uznaniem o metodach badań tere<
nowych i o zamiarze rozkopania całega
półwyspu. Osada bagienna w Biskupinie
nie ma równej sobie w całej Europie, iak
się wyraził prof, Unverzagt, znajdująa
tak samo jak prof. Kostrzewski szereg
rewelacyj w zakresie rozplanowania о-
sady i szczegółów konstrukcyjnych.
Równie zasłużona pochwała spotkała

wyposażenie techniczne i balon wykona=
ny w Legjonowie, do podwieszania apa"
ratu fotograficznego, zastosowany po raz
pierwszy do prac tego rodzaju. Prof,
Unverzagt zamierza balon taki nabyć do
prac wykopaliskowych na obszarze Rze«
szy, Zarazem prof, Kostrzewski, dyrektog
Instytutu Prehistorycznego Uniw. Po-
zmańskiego otrzymał na miejscu zapro<
szenie do Berlina, celem wygłoszenia od«
czytu o osadzie bagiennej w Biskupinie,
Prof. Unverzagt zapowiedział również
swój przyjazd w roku przyszłym,
W bieżącym tygodniu zapowiedział

swój przyjazd do Biskupina prof. dr.
Sprockhoff, dyrektor Muzeum w Mogun-
cji i dr. Oskar Sosnowski, profesor Poli=
techniki w Warszawie.
Pozatem napływają do Biskupina cze

ne wycieczki szkolne i in. W ub. niedzie»
lę zwiedziło wykopaliska zgórą 3500 о-
sób. Wczoraj przybyła m. in. grupa ofie
cerów z 59 p. p. z Inowrocławia oraz gen,
Thomme, d-ca O. K. VIII. Teren otwarty
będzie dla zwiedzających do 8 paździer=
nika włącznie.

CHORA WĄTROBA.
zatruw. organizm

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby ł
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju
zatrucie organizmu, a na tem tle szereg naja
rozmaitszych chorób.
Zioła Magistra Wolskiego. „Billosa” zawie:

rające znane rośliny egzotyczne retu
i Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej
pracy oraz prawidłowego wydzielania żółcii
powodują naturalne wypróżnienia. Stosują

 

się przy cierpieniach wątroby i woreczka
ciowego (kamicy żółciowej). 5

Zioła ze znak, ochr. „Billosa“ do

*

ny EW
Wytwórnia Magister E Wolski, Warsza | wa, Złota 14, m. 1.
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Norymberga znana jest i slawna na ca-

łym świecie. Ale jest to wielkie, półmi!jo-
nowe miasto, które zalało starą Norym-
bergę. Poszczególne wspaniałe zabytki
toną wśród budowli nowych, chociaż do-
kładane są wielkie starania, by te nowe
budowle z dawnemi sharmonizować. Je-

, dnak życie ma swojeprawa,jego biegu
powstrzymać nie można, a z żywego
przemysłowego miasta uczynić muzeum.

Ci, którzy pragną odnaleźć czar miasta
średniowiecznego w nieskalanej postaci,
jadą dalej, i coraz bardziej ożywiony
szlak turystyczny prowadzi do Rothen-
burga.
Dokumenty historyczne wspominają

już o nim na przełomie ósmego i dzie-
wiątego wieku, największy jednak roz-
kwit Rothenburga przypada na wiek
czternasty i piętnasty, gdy ożywionym
szlakiem handlowym ciągnęli kupcy, a
znajdująca się w relikwiarzu kościoła
świętego Jakóba kropla krwi Chrystusa
Pana przyciągała tłumy pielgrzymów.

Dziś Rothenburg jest małem miastecz-
kiem, liczącem około dziewięciu tysięcy
mieszkańców zaledwie i właśnie dlate-
śo, ponieważ w pewnej chwili skostniało,
zachowało w całości prawie ten sam wy-
gląd, jaki miało przed wiekami.

Przyjeżdżam rano, i już zdaleka mam
przed sobą obraz miasta, otoczonego mu-
rami, w których tłoczą się domy i dom-
ki o spadzistych dachach, krytych da-
chówką. Wysoko nad domami wznoszą
się wieże kościołów i baszty, któremi je-

żą się mury,
Norymberga też zachowała dawne mu-

ry, które ją opasywały. Ale dzięki cią-
głemu swemu rozrostowi rozlała się sze-
roko poza te mury, i dziś szukać ich
trzeba wewnątrz nowego miasta. Posiada
ona również podobne šredniowieczne
dzielnice, ale gdy z góry zamkowej spoj-
rzy się na miasto, niemniej wysoko, niż
wieże kościołów i baszty wznoszą się
kominy fabryczne, któremi cała Norym-
berga gęsto jest przetkana. Jak wyglą-

 

dała ona dawniej, musimy sobie odtwa-
rzać przy pomocy wyobraźni.

W Rothenburgu zaś ma się wrażenie,
że jego historją skończyła się w wieku
szesnastym, gdy zbudowano wspaniały

renesansowy ratusz. Potem tak mało już
tam zmieniano, Wstawiono nowoczesne
szyby, poprawiano tynki, ale nawet spa-

tynowane cudownie dachówki muszą
mieć kilkowiekową przeszłość za sobą.

Zarys miasta nię jest symetryczny,
Dyktowała je naturalna struktura wzgórz,
wznoszących się stromo na wysokuść
sześćdziesięciu metrów nad rzeką, któ-
ra robi w tem miejscu parę zakrętów,
znacząc miastu naturalne granice, poza
które wystąpić nię mogło i ze względów
obrónnych mie chciało. To też, idąc
wzdłuż murów, ma się wciąż przed sobą
coraz nowe perspektywy ich zarysów,

załamań i spiętrzeń, a poza murami, tak,
jak i dawniej, niema nic: strome urwi-
sko. Ponieważ zaś człowiek  średnio-
wieczny nie był „standaryzowany”, więc
w żadnej wzorowni nie opracowano mu
najracjonalniejszego kształtu baszty. Ka-
żda jest inna, każda ma swoje odrębne
oblicze i swoje imię, każda jest jednost-
ką jedyną w swojem ukształtowaniu;
większe spośród nich są zarazem brama-
mi, prowadzącemi do miasta, jak w Kra-

kowie Brama Florjańska. Rothenburg po-
siada ich siedem.

W pięknym budynku przy rynku, gdzie
dawna rada miejska przychodziła sobie
na wino i piwo, znajduje się stary zęgar,
a pod nim dwa okna, Gdy zegar wybije
godzinę dwunastą, okna same z siebie
się otwierają. W jednej z nich ukazuje
się połączona z mechanizmem zegaro-
wym postać szwedzkiego dygnitarza а-
w drugiem tęgi, średniowieczny rajca
rothenburski, Na znak Szweda pan radca
wznosi ku ustom powoli kułel majesta-
tycznych rozmiarów i pochyla go coraz
bardziej i bardziej... Gdy wychylił go do
dna, okna się zamykają.  

Scena ta wiąże się z dziejami Rothen-
burga w czasach wojny szwedzkiej. Je-
den z radców założył się z dowódcą

wojsk szwedzkich, że wypije duszkiem
kufel piwa, mieszczący prawie cztery li-
try, pod warunkiem, że Szwedzi oszczę-
dzą jego miasto rodzinne. Pan rajca za-
kład wygrał i miasto ocalił, Oceniłby ta-
ką strategię wojenną nasz Zagłobal
Nadzwyczaj piękne są niektóre sienie

i podwórza domów dawnych patrycju-
szy Rothenburga, z pietyzmem zachowa-
ne. Piękne są też studnie, odlewane z

bronzu lub kute w kamieniu. :
Największym skarbem był ongi dla

mieszkańców miasta kościół świętego
Jakóba, wspaniała budowla gotycka w
której mieści się wedle przekazywanej
od wieków tradycji kropla krwi Zbawi-
'ciela. Dziś mieszkańcy Rothenburga są
przeważnie protestantami, a krzyż, do
którego ongi pielgrzymowano z najda|-
sżych stron, przestał być przedmiotem
kultu i figuruje już tylko, jako zabytek
artystyczny pierwszorzędnej miary, Oł-
tarz bowiem dla tego krzyża rzeźbił gen-
ja!ny Tillman Riemenschneider, współ-
czesny Stwoszowi, a ołtarz ten stanowi
jedno z jego arcydzieł,

Nie jestem historykiem sztuki, to też
przyznaję z pokorą, że dopiero we
Frankonji odkryłam Riemenschneidera i
nazawsze pozostanę pod jego urokiem.
Mówiono mi o nim tutaj wiele, nigdy jed-
nak nie przypuszczałam, że to, co zoba-
czę, nietylko nie zawiedzie mych oczeki-
wań, lecz, przeciwnie, wielokrotnie je
przewyższy,
Niemieccy historycy sztuki stawiają go

na równi zę Stwoszem, Przyznają wpraw-
dzie, że Stwosz jeszcze przewyższa Rie-
menschneidera pod względem maestrji
technicznej, natomiast Riemenschneider
góruje nad Stwoszem niedoścignioną głę-
bią przejmującego wyrazu swych postaci.
Stwosz jest bardziej ziemski, co wiąże się
podobno i z innem jego życiem prywat-
nem. U  Riemenschneidera zaś duch  

wznosi się na takie wyżyny i tak prze-
świetla jego dzieła, że rzadko zdarzyło
mi się widzieć w sztuce coś, co mogła-
bym z tem porównać,

I w ołtarzu Rothenburskim jest coś ta-
kiego, oo odrazu chwyta za gardło za
wzruszenia. Scena centralna przedstawia
ostatnią wieczerzę, Chrystus podaje Ju-
daszowi chleb na znak, że on to właśnie
Go zdradzi. Wyraz twarzy Chrystusa,
który patrzy Judaszowi prosto w oczy, a
zarazem jakgdyby się coła, jest poprostu
przejmujący.

Dzieła Riemenschneidera rozsiane są
po całej Frankonji, a w muzeum berliń-
skiem jest sala, jemu poświęcona. W mu-
zeum w Wirzburgu znajduje się też spo-
To jego rzeźb, między innemi owa odna-
leziona na strychu chłopskiego domu
Madonna z Acholdschausen, jedna z naj-
piękniejszych. Madonna ta stanowiła
część grupy ukrzyżowania. Świętego Ja-
na z tej samej grupy poczciwy kmiotek
zdążył już porąbać na drwa...
Ale głównem arcydziełem Riemensch-

neidera jest ołtarz w Creglingen, małej
miejscowości, położonej o kilkanaście ki-
lometrów od Rothenburga. Ołtarz ten
przedstawia Wniebowzięcie Matki Bo-
skiej. Wszystko jest w nim doskonale,
skończenie piękne. Przedewszystkiem
dziewczęca, pełna słodyczy i powagi za-
razem Matka Boska. Nietylko twarz jej,
lecz cała postać, układ fałd szaty, jak-
gdyby owianej niebiańskim powiewem,
anioły, unoszące się dokoła, nadzwyczaj»
ne postacie rozmodlonych w dole aposto-
łów, z których każdy w inny, a wspaniały
sposób przeżywa tę chwilę — to już est
ta sztuka najwyższa, gdzie piękno opisać
i uzasadnić się nie da, pozostaje tylko
zachwyt i najczystsza radość, jaką sztu-
ka dać może, gdy się wzniesie na takie
wyżyny.
Warte przyjechać do Frankonii już dla

tego jednego, by poznać Tillmana Rie-
menschneidera!

M. W. N.
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Powyborcze refleksje
ze Stanisławowa

Jak w rzeczywistości wypadły wybory w naszym okręgu — Prawda o ugodzie polsko-
ukraińskiej—Stanowisko prasy ukraińskiej po wyborach —Żydowska kalkulacja i interes

Przebieg wyborów do Sejmu w po-

wiecie stanisławowskim, był podobny

do wyborów w innych okręgach. Zu-
pełny brak zainteresowania się wybo-
rami, dosadnie zilustrował wolę spo-

łeczeństwa kresowego, w tym  plebi-
scycie milczenia. Jednakże wyniki wy-

borów w pow. stanisławowskim dały

asumpt ukraińskiej i miejscowej pra-

sie sanacyjnej do wyciągania fałszy-

wych wniosków, co do zachowania się

polskiej ludności naszego okręgu w

czasie głosowania (co do „ugody* pol-

sko-ukraińskiej).

Wybory do Sejmu w naszym okrę-

gu — jak wskazuje niżej podana staty-
styka — wypadły fatalnie, Zaledwie

10 do 15 procent całej ludności brało

udział w głosowaniu. Oficjalnie poda-

no ogólną liczbę głosujących w całym

okręgu na 78 tysięcy, na ok. 240 tysię-

cy uprawnionych. ziwne, że nie po-

_ dano szczegółowych wykazów ze

wszystkich okręgów wyborczych w

wojew. stanisławowskim, jak i z po-

szczególnych obwodów, jak to miało
miejsce dotychczas po poprzednich

ach. Przytaczamy więc kilka

cyfr z okr. stanisławowskiego ilustru-

jących wybory.
I tak: w Krechowcach liczących 473

mieszkańców Polaków i 1600 miesz-
kańców Rusinów, na 955 uprawnio-
nych do głosowania, głosowało zaled-

wie 113 osób, w Drohomirczanach (418

Polaków, 963 Rusinów) uprawnionych
do głosowania było 700 osób, głosowa-

ło około 150 osób, w tem zaledwie ok.
30 Rusinów, w Bednarowie (159 Pola-
ków, 1709 Rusinów) uprawnionych do
głosowania ok. 1200 osób, głosowało

ok. 120, w Marjampolu (miasto i wieś)
uprawnionych do głosowania 1100. gło-
wało 113, w Jezupolu (1700 Polaków,
2079 Rusinów) uprawnionych do gło-
sowania 1800, głosowało 270 osób. w
Miktorowie (61 Polaków, 2656 Rusi-
nów) uprawnionych do głosowania
1200 osób, głosowało tylko 170, w
Rybnie (10 Polaków, 655 Rusinów) u-
prawnionych do głosowania ok. 400 o-
sób,głosowało tylko 5 osób, w Uhry-
nowie Dolnym (146 Polaków, 780 Ru-
sinów) uprawnionych do. 500 osób,
łosowało 7 osób, w Brzezinie (Pola-

106, Rusinów 36) wraz z 5 dalszy-
mi gromadami, na 766 uprawnionych,

głosowało 47 osób,
Cyfry te jasno wskazują, że całe

społeczeństwo od wyborów się wstrzy“
mało, a przedewszystkiem wieś ruska,
głosowaniem swojem niedwuznacznie

zajęła stanowisko wobec t. zw. „ugo-
dy” polsko - ukraińskiej. Zamiast
uczciwie przedstawić tak społeczeń-
stwu jak i czynnikom miarodajnym w
Warszawie prawdziwy nastrój wśród

społeczeństwa polskiego i „ukraińskie-

go”, prasa „ukraińska rozpisuje się o

tem, jak to Polacy nie dotrzymali un.o-

wy. W rzeczywistości nie dotrzymało

ZIE
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki: Niedziela g. 15.30 „A-

wantura w raju”, godz. 20-ta „Muzyka na

icy”.

Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin;
2p

asini "
С\ш‘п:;п Sy pułkownik, z Sbirley

Temple.
Grażyna: Marzące usta,
Kopernik: Mała mateczka.
Marysieńka: Człowiek — wilk.
Palace: Dwie Joasie.
Pan: Potocsbarskie noce i Poco praco-
6.

Rol: Żyd Stis. 2
Stylowy: Audjencja w Ischlu į rewja,

Świt: Wesoła Zuzanna.

Ukraińskie dążenia. — Precyzuje je 0-

wtatnie „Diło”, pisząc, =ukraidska re-

rezentac a riamentarna nie

$ ji 0 chce „jakiś pry
publicysta z prowinejonalnego

tygodni A Asię tyko. о

strzeženia status guo, gdy: nie by:

dzą polityką. Tak samo ukraińscy pos-
wie i senatorzyniemogąaw śla-

dy „pewnowców | P> pe
Pewnego z Wołynia). którzy „uwielbia 4
obecny stan rzeczy“. „Žadaniem polit

j — pisze „Dilo“ — jest piety о

onić, lecz i zdobywać. I właśnie w kie-
runku zdobywania musi być nastawiona
cała praca polityczna nowej reprezenta-

ji Nietylko złowróżbne sprawy Co-

dzienne i sprawy piekące, NRA na
arenę przez nasze życie lokalne, ale i

wielkie narodowo-polityczne „aspiracje

ukraińskie muszą znajdować się zawsze

w polu widzenia naszych nowych repre-

zentantów”,
zywiścię, zacytowane wywody „Di-

Ki są dla nas żadną nowością, gdyż
naro narodowe „ ałopolsk

żę —

mitywn'

 
| dość nieoczekiw!

(Od wlasnego korespondenta)

umowy ani społeczeństwo polskie, któ-
re żadnej umowy nie zawierało, ani
społeczeństwo „ukraińskie'. Nie dzi-
wimy się więc prasie ukraińskiej, któ-
ra chcąc wstydliwie ukryć zupełny
brak poparcia „ugody polsko - ruskiej
ze strony społeczeństwa ukraińskiego,
stara się oczernić społeczeństwo pol*
skie przed rządem. Dziwić się należy
tylko tym czynnikom i miejscowej bru-
kowej prasie sanacyjnej, która fałszy-
wie przedstawiając wyniki wyborów,
stara się przed Warszawą tutejsze pol-
skie społeczeństwo denuncjować.
W brukowym dzienniku „Ostatnie

Wiadomości Małopolski Wschodniej”
w Nr. 250 z dn. 9 września b. r. sta-
nisławowski „redaktor tego pisma tak
pisze:

„Pozatem należy podkreślić, że U-
kraińcy w 90 proc. dótrzymali zawar-
tego paktu wyborczego, głosując na
kandydatów polskiego i ukraińskiego.
Tego nie da się powiedzieć o stronie
polskiej. Polacy w dużym stosunkowo
procencie głosowali wyłącznie na kan-
dydatów polskich, łamiąc w ten spo-
sób zasady kompromisu..."
Ten sam „dziennikarz“ w stanisła-

wowskim tygodniku „Głosie Ziemi Sta-
nisławowskiej' Nr. 25 z dn. 22 wrześ-
nia b. r., w artykule p. t. „Ukraińska o-
cena wyników wyborczych”, omawia-

jąc głosy prasy ukraińskiej o niedo-
trzymaniu kompromisu przez  społe-

czeństwo polskie, w wyborach do sej-

mu, w wielkiej mierze przyznaje jej

rację, oraz stara się dociec przyczyn
tegoż w działalności Obozu Narodo-
wego w Małopolsce Wschodniej. Oto
jego z sai

a eczefūstwo maloj le — pi-
sze salas —zbył długo pe

 

 

Stanisławów, we wrześniu.

stawało pod destrukcyjnemi wpływami
dadookiei, zbyt dee karmionabyło
tanią strawą zoologicznego szowiniz -
mu narodowego, aby po niespodziewa-
nem naogół zawarciu kompromisu wy*
borczego mogło odrazu zerwać z psy-
Poe nawykami, które z bie-
iem lat stają się drugą naturą...".
ylko zupełny ignorant mógł napi-

sać w ten sposób. Przedewszystkiem
społeczeństwo polskie nie zawierało
żadnej ugody wyborczej i nie miało o-
bowiązku jej dotrzymywać, Wstrzy-
manie się zaś od wyborów Polaków
względnie nie głosowanie na kandyda-
ta ukraińskiego —to było wotum nie-
ufności dla ugody, a zarazem także dla
całego systemu. Oto jedyne przyczyny
stanowiska przy wyborach społeczeń-
stwa polskiego.
Komu na tem fałszywem przedsta-

wieniu istotnego stanu rzeczy w Mało-
polsce Wschodniej zależy — nie wie-
my. Uczciwie rzecz biorąc, w głosowa”
niu do sejmu na terenie Małopolski
Wsch. nie brało udziału ani społeczeń-
stwo polskie, ani społeczeństwo „ukra-
ińskie'., Zaś ten największy procent
głosujących, składający się z Żydów,
za swój „patrjotyczny” czyn przedsta-

wi w najbliższym czasie w naszym 0+

kręgu (stanisławowskim) weksel do re- alizacji.
(ar.)

Wielkie zebranie Sir. Nar.
w Poznaniu

W czwartek dnia 27 b. m, zwo”

łano do sali Domu Królowej Jad-
wigi zgromadzenie Stronnictwa Na-

rodowego, które ściąśnęło ogromne

rzesze mieszkańców miasta Poznania

ze wszystkich warstw społecznych.

Już przed wyznaczonym terminem

sala i przyległe ubikacje były tak

nabite publicznością, że zabrakło na-

wet miejsc do stania. Setki osób, za-

legających Aleje Marcinkowskiego, nie

mogąc Się już dostać do środka, mu-

siało z żalem zrezygnować z udziału
w zebraniu.

Nastrój od samego początku pano-

wał gorzcy i pełen entuzjazmu dla
Obozu Narodowego. Zebranie zagaił

prezes zarządu okręśoweśo Stron.

Narodowego dr. Czesław Meisner.
Referaty wysłosili: dr. Marjan Sey-

da i prof. B. Winiarski, Dr. Seyda

mówił o polityce zagranicznej, a zwła-

szcza o stosunku Polski do Niemiec.
Swoje przemówienie referent zakoń-
czył ustępem:

„Polityka niemiecka ma jasny

cel, jasne drogi, do niego wiodące:

w stosunkach swych zewnętrznych

ma być Polska jak najbardziej po-

litycznie uzależniona od Niemiec;
w wewnątrz ma być Polska możliwie

słaba i rozbita, t. zn, gdy Niemcy

rosną w potęgę nacjonalizmemi
antysemityzmem, cieszą się w Ber-

linie z paraliżowania w Polsce ru-
chu narodowego, a faworyzowania
Żydów. Ф

Kto planom niemieckim idzie na
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Z CAŁEGO KRAJU .
DROHOBYCZ Р

Omal nie katastrofa kolejowa, — We

czwartek w godzinach popołudniowych

maszynista pociągu osobowego, zdąžają-

cego z Drohobycza do Lwowa, odczuł

wstrząs parowozu, wobec czego zatrzy-

mał natychmiast pociąg. Gdy zeszedł z

parowozu, zauważył na torze całe stosy

kamieni, które parowóz już w części roż-

gniótł, a w części posuwał przed sobą.

Jak stwierdzono, kamienie te ułożyli na

torze chłopcy z pobliskiej wsi, którzy

paśli bydło na pastwisku obok toru. Po-

licja podjęła dochodzenia celem wykry-

cia sprawców.

KORONOWO

Ucieczka 7 bandytów z więzienia. —

Nad ranem z więzienia w Koronowie, z

którego przed kilku miesiącami zbiegło

12 więźniów, znów uciekło 7. Siedzieli 0-

  

LWOWA
celach i dążęniach „realnej” polityki u-

kraińskiej. Uwagi te mogą być jedynie

zimnym tuszem na pe sanatorów, na-

zwanych przez „Diło' z ośliwie „prymi-

tywnemi publicystami z prowine onalne-

o tygodnika”, którzy wiele, bardzo wie-

e powa sobie po „ugodzie” z ukra-

incami,
Kamień ieln' budowę nowego

gmachu dh ke Kolei Elekirycz-

nej u zbiegu ulic. Pełczyńskiej i Kadec-
ga aTa ET w niedzielę, 29

. m. 0 godz, 10-tej.
Wozy o tramwajowej Nr. „10% r.

dą — w związku z przebudową ul. Kaž-

mierzowskiej — kursować od dn. 28 b.m.

aż do odwołania przez ul. Zamarstynow-

ską i pl. Krakowski, zamiast przez pl.

NSE i ul. M i ob

eezesm sądu jo
В wzNE w

stan z p. Zie. iego ma —

wadtut pogłosek — m prezes sądu

okr. w Sosnowcu, p. Zbrowski.
Gwaltowna burza na terenie woje-

wództwa iwowskiego, — Gwałtowna bu +

НА,КнгаСО o, poczyniła znacz:i a lwi jo, pocz acz*

3 szkody, W czterech miejscowościach

a ZPo BT iary w lupiorunów, _poz e

ziach, W Dublanach Lwowem, ugo-

dzi run Draitra tiucha žy
w krytycznej chwili zajęty był kopaniem

kartofli Wbełkiniach, w powiecie ja

sławskim, ł piorun kominem
Marji Dubajowej, spoczywającej w

owej chwili w łóżku. Dubajowa, rażona
iorunem, poniosła śmierć na miejscu,

Radawie, w tymże powiecie, uderzył
stodołę i jecił pożar, który

Boch A dom DieszkalnyTA
too

SAI НАЙ сарнаоi i edczy w porozumie-

2 komizarjatami iii Likdnųna
terenie całego miasta. W ciągu trzech

godzin przed północą ujęto przeszło sto eįrzanych osób, odprowadzonych do
Wydziału śledczego

| jednego zbiega nie ujęto.

 

ni w celi. w której znajdowało się,47 u-

więzionych.
Wybili w ciągu nocy ścianę do sąsia-

dującego z więzieniem kościoła i tą drogą

uciekli przez ogród kościelny do ogrodu
zw. Grabiną.

Charakterystyczne jest, że uciekło

tylko siedmiu więźniów, a 40 więźniów

nie zbiegło, .chociaż mogli to uczynić.

Wpłynęła na to okoliczność, že równo*

cześnie w kamienicy p. Kozłowskiego,

wpobliżu więzienia wybuchł pożar. Za-

palił się strych i spłonął dach i wtedy na

mieście rozległ się alarm, zwołujący straż

ochotniczą. Więźniowie sądząc, że jest

to alarm dozorców zakładu karnego, nie

skorzystali ze sposobności ucieczki.

Zbiegli więźniowie są to skazani na

wieloletnie kary więzienia za liczne kra-

dzieże i rozboje: Maksymiljan Knyper,

Franciszek Turkowski, Władysław Kraj-

czyński, Stanisław Brodziński, Edward

Dominacki, Józef Kawczyński i Michał

Wieczorkiewicz.
Do Komorowa przybyła na motocy=

klach policja z Bydgoszczy, która pro-

wadzi pościg za zbiegami. Dotychczas ani

KRASNYSTAW

Morderstwo. — We wsi Stężyca na po-

wracających do domu Wł. Szurana i Št.

Wdowicza napad! jakiś osobnik, który po

oświetleniu ich latarką elektryczną dwo=

ma strzałami z rewolweru położył tru-

pem na miejscu Wdowicza, a Szurana

ciężko ranił. Podejrzany o dokonanie za-

bójstwa jest niejaki Paweł Antoniuk, któ-

ry pałał nienawiścią do Szurana, z któ-

tego macochą utrzymywał miłosne sto-

sunki,

NISKO
о—

Pożar tartaku w Studzieńcu, — W no-

cy wybuchł groźny pożar w tartaku An-

toniego Welzowskiego. Tartak spłonął

doszczętnie a pożar zniszczył przytem 0-

gromne składy desek i budulca. Pożar

trwał przez całą noc do rana i wyrządził

szkodę w wysokości 100.000 zł, Przyczy-

na narazie nie została ustalona.

STANISŁAWÓW
—
Skazanie žydowskiego kupca zatai

szerstwo. — Sąd stanisławowskiskazał

Pamiętaj o
bezrobotnych

- narodowcach  

żydowskiego kupca Maksa Beisera, na 8
miesięcy bezwzględnego aresztu, za sfał-
szowanie podpisu na wekslu.

Tajemnicza śmierć rosyjskiego emi-
granta. — Zmarł w tajemniczych okolicz*
nościach J. Foluszniak, rosyjski emigrant,
zamieszkały w Stanisławowie, Wezwany
lekarz nie mógł dokładnie stwierdzić
przyczyny śmierci. Na miejsce wypadku
przybyły władze prokuratorskie i śled-
cze, celem zbadania przyczyny zgonu Fo-
kuszniaka.

6 lat więzienia za ojcobójstwo, —Przed
sądem stanisławowskim stanął Dmytro
Bohaczenko, oskarżony © zbrodnię 0/co-
bójstwa. W sierpniu b. r. w domu Boha-
czenki wybuchła awantura, w czasie któ-
rej Bohaczenko stanął w obronie matki,
bitej przez ojca. W pewnej chwili, syn
wyrwał z ręki ojca drewniany wałek i
uderzył nim starego Bohaczenkę kilka
razy po głowie, W wyniku odniesionych
ran, stary Bochaczenko zmarł na miejscu

Ojcobójcę skazał sąd na 6 lat więzienia, a
współoskarżoną jego matkę, uwolnił od
winy i kary.

Sensacyjne samobójstwo, — Popełnił
samobójstwo przez wypicie silnej truciz-
ny, były dyrektor Kasy Chorych w Sta-
nisławowie, Stanisław Kochański, znany
działacz socjalistyczny w naszem mieś -
cie. Przyczyna samobójstwa — silny roz-

Poznań, we wrześniu.

rękę, Źle służy sprawie polskiej»

Jej dobro wymaga istotnej, bez-

względnej samodzielności polityki
polskiej.
Prof. Winiarski przedstawił BN:

stycznie wewnętrzne położenie. Polski,

a zwłaszcza surowej ocenie poddał or-

dynacje wyborcze.
Bardzo ciekawa była część re-

feratu prof. Winiarskiego, w której

mówca przedstawił wybory ostatnie

do sejmu i ich przewidywane następ-

stwa. Prof, Winiarski zakończył swoje

wywody stwierdzeniem:
„Przez swoją postawę  społe-

czeństwo polskie wypowiedziało

się nietylko przeciwko nowej usta-

wie wyborczej, ale, zgodnie z zapo-

wiedziami pism „sanacyjnych“, že

wybory będą miały charakter ple-

biscytowy: „za“ albo „przeciwko“

obecnemu systemowi, — wypowie-

działo się przeciwko temu systemo-

wi i dało wyraz swemu pragnieniu,
aby w Polsce nowy zapanował ład,
na narodowych podstawach opar-

bylo
Zebranie zakończyło krótkie prze-

mówienie przewodniczącego i odśpie-
wanie pieśni narodowych. Czwart<

kowe zóromadzenie zaświadczyło, iż
Obóz Narodowy w Poznaniu jest
czynnikiem decydującym i w dalszym
ciąśu przyciąga ku sobie coraz to
szersze masy.

Kraków — r

narodowej Lodzi
W Krakowie odbylo się w sali Do-

mu Ludowego „Wisla“ wielkie zebra-
nie Stronnictwa Narodowego, Na ze-
braniu tem przemawiał kpt. rez. Grze-
gorzak z Łodzi o walce i zwycięstwach
Obozu Narodowego w Łodzi. Po
przemówieniu kpt. Grzegorzaka u-
chwalono następującą rezolucję: „Ze=
brani na Zgromadzeniu Stronnictwa
Narodowego w Krakowie wyrażamy
hołd wszystkim narodowcom, w Łodzi
za ich nieugiętą walkę o narodową Pol-
skę i zapewniamy, że taką samą walkę
poprowadzimy ua terenie Krakowa z
wiarą w zupełne zwycięstwo Idei Na-
rodowej". Rezolucja ta spotkała się
z entuzjastycznem przyjęciem u okołą
500 zebranych członków Str, Nar.

Kpt. Grzegorzak w tym samym dniu
popołudniu wziął udział i przemawiał

na uroczystości poświęcenia lokalu

koła Stronnictwa Narodowego w Ska-
winie k. Krakową. Na poświęcenie to
przybyło przeszło tysiąc członków

Stronnictwa ze Skawiny i okolicznych

wiosek, jednak silnie skonsygnowana
policja zabroniła odbycia zebrania.

Poświęcenie lokalu odbyło się więc w

gronie wyłącznie miejscowych człon-

ków. Władze organizacyjne Str. Nar.

nie chcąc dopuścić do jakichkolwiek

zajść, poleciły przybyłym członkom

spokojne rozejście się do swoich wio-

sek. (I):
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Iraėcie pėkolerdų,

ИОТРО
PL. KARZYZY 18:   

 

Z KRA
Teatr im. Słowackiego: niedziela pop.

„Azais“, wiecz. „Iwan Groźny”,
Kina polskie:
Apollo: „Mały pułkownik” z Shirley

Temple.
Šwit: „Szopen — piewca wolności”.
Sztuka: „Baboona '.
Stella: „Halka”.
Uciecha: .„Dziewczęta w mundurkach”,
Promień: „Miłość cyganki”,
Teatr w Podgórzu. Po rozbiciu się per<

sonelu artystycznego Teatru Domu Żoł.
nierza, część zespołu rozpoczyna swą
działalność na scenie przy ul. Śmolki w
Podgórzu, wystawiając w dzisiejszą nie-

dzielę o godz. 6 wiecz. sztukę Dominika
p. t. „Ojeowizna”,
Posiedzenie Rady miejskiej, W najbliż-

szy czwartek odbędzie się iedzenie

krakowskiej rady miejskiej. Na porządku
dziennym znajdzie się szereg spraw $o-
spodarczych.

z tego wy-Mrżyń w „Czasie“ į co
lo? Kilka dni temu do redakc „Cza-

su” w Krakowie zgłosił się młody czło-
wiek, przedstawiając się jako Francuz
podróżujący po Polsce i prosił o informa-
cje i wskazanie mu jakiegoś przewodnika
po Krakowie. Korzystając z chwilowego
odejścia urzędniczkiod biurka do tele-
fonu skradł z jej torebkipodpisany wek-  | ma 500zł. i ulotnił się.**2 Akademji Umiejętność. W ponie-
działek dnia 30 września b r o godz 6

 

KOWA
wiecz. odbędzie się posiedzenie Wydzia-
łu filozoficzno historycznego. Na porząd-
ku dziennym referaty: prot. Uniwersyte-
tu warszawskiego Romana Rybarskiego
„Skarbowość w dobie SejmuWielkiego”
i Dr. Sylwiusza Mikuckiego „Geneza
herbów Piastów śląskich”,
Nowy Rektor w Śląskiem „oe

duchownem. Biskup śląski ks. Stanisław
Adamski zamianował rektorem Seminar-
jum śląskiego O. Szymbora ze Zgroma-
dzenia Księży Misjonarzy. Dotychczaso=*
wy rektor Seminarjum ks. prałat Maśliń-
ski obejmuje kierownictwo nowej parafji
Św. Antoniego w Chorzowie.

, Ambasador niemiecki w Krakowie, W
piątek przed południem przejeżdżał
rzez Kraków ambasador niemiecki von
ibbentrop udający się na polowanie do

Łańcuta. Po przybyciu pociagu berliń-
skiego udał się do wagonu salonowego
konsul niemiecki w Krakowie p. Schillin-
ger, który powitał ambasadora Ribben=
tropa.

2 czaszki ludzkie. W czwartek przed-
om robotnicy zajęci przy kopaniu
anału na ul. Grzegórzeckiej naprzeciw

ul. św. Łazarza wykopali dwie czaszki
ludzkie oraz inne kości, które na polece-
nie lekarza obwodowego Dra Stopczań<
skiego przewiezione zostały do
= pogrzebowego przy ul.
1el.

do;
Rakowio+

    

rm
a
k
o
"
S
R
S

A
a
a

S
T

a
k
i
s
a
,

3
1
2

 



INFORMATOR FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
TAkd | 6 KUPISZ W NOWOOTWARTYM MAGAZYNIE

PŁÓTNA BIELIŻNIANE (szt. 17 m.) . od zł. 10— KOŁDRY WATOWE szt. 4 4 od zł. 10— FIRANKI SIATKOWE z 3-eh części od zł. 10—
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ZAMIEJSCOWYM ZA POBRANIEMPOCZTOWM M. CELIN SKI, MARSZAŁKOWSKA 38. Tel. 9-63-35
 

 

  

BIURO TECHNICZNE PROT0 $' Sprzedaż najnowszych odbiorników Najnowsze typy odkurzaczy

wł. TADEUSZ DZIERŻEK 33 TELEFUNKEN „PROTOS“ |
Warszawa, ul. Pieracklego Nr. 18. Tel: 624-22 127416 type „AMBASADOR“ Wyrobu Zaktadėw „SIEMENS“
 

 

 

 

 

 

  

 

 
  

 

 

    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

   
  

 
 

  

 

      

 

ANTYKI KURSY KROJUSkład bławatny FUTRA: Pracownia UKNIE LUZKI DMPLET :

PAWEŁ GRODECKI Z. HYŻEWICZ F. Adamczewskiego dech.dękekiik, defecianych. MGAntyki, mahonie, fesiony, Bracka 5 RFlara ką zamówienia i przeróbki z kidrki i | aids i modelowania. Mistrzyni Cechi i Pa-obrazy, drobiazgi i t. p. wełny, jedwabie, flanele, tow. bia- w A nz Ia kasi l х ryskiej Akademji Eugenji Lemafskiej.ALEJA-JEROZOLIMSKA 31, tel. 9.99.50 le Iniane i t. p. Uu. Tocha6 m. 14, parter. e” ce : ш:‘:::іоа?::*\ ЁЁЁ:У teoretyczniesm i
: APTECZNE ARTYK BLACHARSKIE ZAKŁ, GORSETY, WŁ SADOŃSKI szawa, Jerozolimskie 7, tel 9.08-26.] °

r я :i ZAKLAD BLACHARSKI PASY LECZNICZE sa m różnych о tma 25 MASZYNY DO PISANIA> systemów ч
_____БКЦПLaninas Maknio mik1 "słono:|||GORSETY podłog” najnowszych modeli tu. 25461 SKŁAD MASZYN DO PISANIA I LICZE- |' St. Tański POŃCZOCHY gumowe uszczuplające zns bns szotala Bu Ducha NIA, kas kontrolujących i numeratorówZAMOTULSCY "Jans „|| | Własnego wyrobu od 10 zł. i różn. łabryk, oraz REPARACJE takowych. |тайа LCEODNAA oisislon 27265| polecają: M. BIAŁOBRZESKIor SZOBER — SZYMCZYK MĘSKIE DAMSKIE Zgoda 5, tel. 229-67.
Warszawa Nowy Świat Nr. 21 BIZUTERJA Skorupki róg Marszałk, tel. 806-43, Palta, Bielizna, Bielizna, Pończo- |

* Krawaty, Piżamy, chy, Pulowerki MAKARONY,Telefon 646-45
Trykotarze, Skar- ręczne i maszy- 4

GRAWERZY, petki Las nowe |
ECA:e Ki - . В Chrześcijańska iSTANISŁAW  LIPCZYŃSKI||| R. Ginter i H. Rybarska FABRYKA MAKARONÓW !'АЕМАТИЕУ PAROWE I WODNE BIŻUTERJA Marszałkowska 149, tel. 204-84 KONFEKCJA MĘSKA I DAMSKA |

A “ o pz i sportowe, stemple Marszałkowska 122, tel. 624-91 WŁADYSŁAWA
metalowei gumowe. " .

Pompy odśrodkowe z silnikami, s Piotr„Smalec MORAWSKIEGO.
W: Boniiraterska 11 III podwó

zna PL R. Z. F. 1877. JUBILERZY. KOŚCIELNE WYROBY WWŁSed "LE.

Pol swoj: b k \Wodomierze, wanny, piece. Savradai Naprawa|| [SKLEP I AEK 1 BYLHpmaczieniew zania tik||| sooeóhwłstozgołani ©food 4Odżelaziacze, chlorownice do wody. $-ka puszki do komunikantów i tp. PMEAA az:
Hamerliński | Fulde, Jerozolimska 11 , BIŻUTERJA I ZEGARKI E. BRETSZNAJDER i RE A. NAGALSKI i $-ka

Marszałkowska 92. WARSZAWA, ul. BIELAŃSKA 16."
Tel.11-23-21 P. K. O. 17726, MEBLE

PA KALOSZE{
› W WIELKIMKRAWATY, MEB LEЗОЕ

gotoweI na zamówie:
„Bi \ ŠNIEGOWCE, KALOSZE Krawaty na sezon jesieny najtaniej MORAWSKI2 z w wielkim wyborze 2 sprzedaje, odświeża używane, pracownia Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

JAN woLSKI „||| W LZ BORROWsCY ST. ŁAGOWSKIEGOWarszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51 a, Marsz Marszałkowska 123 m. 2. front 1 p. M E B L E CiežkowskiInstytucjom na spłaty. Własna pracow. KAPELUSZE STONE r ip iii, Nosis y sadia©

KAMGARNY I SUKNA Poleca meble naEwarunkach.CZYTELNIE Nase tasak a Wyrób własny eny fabryczne.
KAPELUSZY JESIENNY56CZYTELNIA „ZEW poleca SUKNA BIELSKIE |||, rorEsrsiatwneZOFJI WIŚNIEWSKIEJ S. FORSZTETER i S-ka STOŁOWE, GABINETY\Ёівіішс п?-\\- д;""“с'\й pał A blog ar a. Trębacka 11 Warszawa, Marszałkowska 96 SOLIDNE—TANIOłdry, płótna, | , tryko = „ tel. 601- 8 akino 2Taaesė ady w naj- : Magazyn załatwia wszelkie prze- tel, 9-64-78 KOSEWSKI ZEnowszych fasonach poleca : ; ^ róbki oraz odświeża i przefasonowuje ka-okaranie o

WYTWÓRNIA I MAGAZYN FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY stare kapelusze, niniejszego 1 0 Jo Z.
JÓZEFA JARKIEWICZA wykonane solidnieZŁOTA 45 róg Sosnowej FOTO PAPAWA LADY BINOKLE KAWIARNIE KRAWCY. MEBLE z najlepszych materjałówHurt 473 Detal UNIESZ WSKI х : Z. PIETRUSZEWSKI

A I MOD, CHŁODNA 19,W. PADEREWSKI +D > Si KRÓLEWSKA 14 IEPLIŃ Wes życzącym spłaty.
= Codziennie wieczorem koncerty wo- C l I

Z Chmielna 15 Kalne |orkiestralne. Wystawa ma- al T. CIEPLIŃSKI 30 MEBLE WŁASNEJ WYTWÓRNIBielizna damska w wielkim wybo- larstwa, rzeźb, grafiki, sztuki stoso- R psie J на Can аНОО gotowe i na zamówienia,rne. Ceny niskie. Wyrób własny. ь NAPRAWA wanej. SEA a Up as CENY NAJNIŻSZEPrzyjmujemy obstalunki z własnyc sparatów fotograficznych =i powierzonych materjałów, RE PI: wacaych KILIMY ЗЕО as NOWY SWIAT 12

ое OBÓTA SOLIDNAIB. TANTAR .BIELIZNA TAPCZANY, FIRANKI, KILIMY MEBLE J. Fogiel
® šukių“ usa J. MIETKĄ, Jerozolimska 27 m. 9 NOWY ŚWIAT 54. BIALOLĘCKA 6.KRAWATY, GALANTERJA Warszawa, Mazowiecka 3. Tel. 608-00 > AR Ag ki ainas) Tel. 9.99-24, j | Poleca meble gotowe i na zamówienia

R. MALICKI Widok 8. Tel. 292-48, Wyrób własny, Ceny tabryczne.Chmielna 20 S$. PROSIŃSKI 

 

FOTO - ALBUMY KNOTKI $-to Krzyska 26, tei 2-85-09 MEBL SKLAD FABRYCZNY
EGZ. OD 1903 R. poleca: Garnitury, palta jesienne, zi- B. PRZYBYSZ   
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Warszawa, Marszałk. 112. Tel. 6-63-99 e, znane od 55-ciu lat OBUWIEST. WINIARSKI 3. wańtawa, BL. 3 krzyży 13 KSIĘGARNIE
- Ė ÓW

KOSZULE, WRO 1 PULOWERY Warszawa, Nowy- Świat rę ach KSIĘGARNIA,CZYTELNIA wf. „H.i Z. Borkowscy
A MROZIŃSKA Г мее И Warszawa, Marszałkowska 79. Fak NG m RÓG E. NEBELSKI znajdziesz OBUWIEMOCNE ostatnichMarszałkowska 49, tel. 9-39-20 I RYBCZYŃSKA Warszawa, Chłodna Nr. 29.
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A. KACPRZYK : dziecięce uczniowskieKUPISZ NAJTANIEJ Kuśnierz Eau >. APOLONIA zaa w es iortopedyczne mocne

w Spółce Włókienniczej KEARFELDOWA M ais poleciŁ Fr N S- sowania - Wyprawy *
BRACKA 13,"TEL. 9-25-38 Pracownia Futer i Okryć Damskich MAGAZYN DAMSKIEJ KONFEKCJI E. CHROSTOWSKI Į] BRANDYSIEWICZ

płótna, bieliznę pościelową, stołową BOHDAN GRYGO Warszawa, Marszałkowska 111, tel. 275-69 a м R
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MAGAZYN OBUWIA
DZIECIĘCEGO i DLA MŁODZIEŻY

1. Bocheński i Fr. Raczek
Warszaawa

Nowy Świat i (przy pl. Trzech Krzyży)   
OPTYCY.

MAGAZYN xRyszafd|

Pikaunski
MARSZAEKOWS

  

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY,

 

Wszelkle artykuły oświetleniowe na
elektryczność — naftę — spirytus,
Żyrandole, kinkiety, grzejniki, lampy
spirytusowe, naftowe amerykańskie
„Diamond“ i generatory do nich.
Szkła do lamp Petromax. Świeczniki
1 kandelabry kościelne, kuchenki
Gratz i Emes — Atis. Porcelana —

szkło — aluminium.

D./T.-H. Inż. S. MUSZYŃSKI
CHMIELNA 36, telefon 596-18 3

+ 

 

PARASOLE

 

WYTWORNIA PARASOLI
męskich i damskich

I. GOSTKIEWICZ
Kredytowa 5 Telefon 297-18   

PIÓRA WIECZNE

 

PIÓRA WIECZNE
REPARUJE SPECJALNY ZAKŁAD  MARSZAŁKOWSKA 119.  

PŁÓTNA SKŁADY, i

 

ER: PŁÓTNA BIELIŹNIANE
Stołowe: białe, kolorowe. Pościelowe:
różnych fabryk, Płaszcze, ręczniki ką-
"pielowe, kapy pikowe, drelichy i t. p.

` Skład płótna
MAGAZYN JAROSŁAWSKI

N. HARTFIEL
Marszałkowska 136 róg Ś-to Krzyskiej

tel. 6.71-17 
W. GARBIŃSKI|

 

‹

1
1

 

PŁOTNA
ścierki, ręczniki, obrusy koce,
kołdry, bielizna pościelowa, far-
tuchy i t. p. bardzo tanio poleca

SKŁAD
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

wł. L. SZCZUBIAŁ
u. Bracka 18 tel. 516-02

Warszawa
 

POGRZEBOWE ZAKŁADY.

Dbałością urządzenia uroczystego po-
grzebu, zaufaniem klijenteli cieszy się
najtańszy ZAKŁAD POGRZEBOWY

P. W. ŁOPACKIEGO
Plac Zamkowy Nr. 15, telefon 6.75-06.
Filja Plac Trzech Krzyży Nr. 14, tel.

9.88-06 (czynna całą dobę)
załatwiając sumiennie i taktownie po-
grzeby, przewozy i ekshumacje zwłok
wkraju i zagranicą. Wielki wybór

*z własnych fabryk, trumien metalo-
wych, sosnowych i dębowych, oraz fa-
bryczny skład wianków metalowych.
Własnych 10 karawanów samochodo-

wych i 6 karawanów konnych.
Wyczerpujące kosztorysy i informacje

bezinteresownie. 477

 

   
PAPIER "
 

Zakłady Graficzne, Introligatorskie

Hurtownia papieru, Mate:jałów Pisemn.

„PIONIER“
wł. Kazimierz Makowski

Warszawa

Marszałkowska 111, Tel. 201-74

 

 

PRALNIE

 

nWACŁAWA«
Żelazna 71, Filja, Leszno 31,

Farbiarnia, pralnia chemiczna i bie-
lizny, solidne pranie kołnierzyków z

połyskiem. Robota ręczna.    
RAMYI OBRAZY,

 

PRACOWNIA RAM, ROBÓT POZŁOTNI-
CZYCH KOŚCIELNYCH I SALONOWYCH

OPRAWA OBRAZÓW

J. CIESIELSKI
Warszawa, Zgoda 3 (sklep) Tel. 628-16    

RADJO SZKŁO

 

 

„TELEFUNKEN - AMBASADOR*
na dogodnych warunkach sprzedaję

RĄDNICA*
Żelazna 75a,
 

RĘKAWICZKI

Wykwintne rękawiczki męskie,
damskie w najnowszych {а50-
nach poleca

„HELENA“
Marszalkowska 104 rėg Widok
 

 

„B. MIODUSZEWSKI“
wł. J. Thommėe Wytwórnia kawiczek I sprzedaż

pończoch. Ceny konkurencyjne,
Złota 16. 579

SKÓRZANA GALANTERJA

 

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

108, MARSZAŁKOWSKA 108
(róg Chmielnej)    

SPORTOWE PRZYBORY,

 

Tanie przepisowe ubiory glmnastycz-
ne, mundury P. W. I harcerskie

Wiatrówki od 8 zł. w dużym wyborze.
Wszelki sprzęt sportowy. Skład głów-
ny książki: O clirześcijański i polski

charakter harcerstwa.

Skład przybor. Sportowych
Zofji Uhmowej c

ŻÓRAWIA 3. &

TAPCZANY,

 

TAPCZANY HYGIENICZNE,
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

E. Pietruszewski Kowogrodzka 36
Ceny niskie Życzącym spłaty.    

3. DUDAŁO
Marszałkowska 104, tel. 506-91

Szkło, porcelana, kryształy i różna
galanterja krajowa i zagraniczna.

Lustra, szyby, szlifiernia szkła,
podlewnia luster,

UL Widok 26, tel. 634-07

 

UBIORY MĘSKIE
 

Magazyn ubiorów męskich, uczniowskich
oraz przepisowe mundurki dla uczenniz

poleca

FR. RĘKAWEK
ul, Elektoralna 47, tel. 5.43-66,
 

 

135 zł. garnitur
pierwszorzędny bielski na jedwabiu, na
zamówienie, angielski — 160 zł, z powo-
du okazyjnego zakupu materjałów, Wy-
kwintny krój. Wykonanie terminowe.
Gotowe garnitury od zł, 80,—. Palta od

zł. 60,—.
Długoletni mistrz krawiecki, b. współ-

pracownik firm: Herse, Uleniecki,RY =: 4

Wilcza 24a parter, tront, przy Kru-
czej tel. 862-34,

Józef Markowski
Palta na zamówienie 125,    

UCZNIOWSKIE UBIORY
 

/

«| PRACOUNA |
UBIOROW |

| UCZNIOWSKICH
AB || "

ZE: iJ6ŻEELEAC,,
Duży wybór garderchy gotowej uczniow-

skiej i męskiej.

WŁÓCZKI I WEŁNY

NAJLEPSZE WŁÓCZKI I WEŁNY
do robót ręcznych

POLECA:

I. FILINSKI
Warszawa, N. Świat 32, róg Pierackiego,
Marszałkowska 153 — Marszałkowska 74

Marszałkowska 127 m. 1
NAUKA ROBÓT BEZPŁATNIE

ZEGARY

 

   

 

 

 

 

EGZYSTUJE 63 LAT

W. GRABAU
ZEGARMISTRZ N. ŚWIAT 70  ZEGARY

ZEGARKI

BUDZIKI

PRACOWNIA REPERACYJNA
` 453  
 

 

  
"KERO ZEGARNISTRZGWSKI С

T.GAŁECKI
tel. 0.5674,

  

* WARSZAWĄ|

PASY DO MASZYN

ROK ZAŁOŻENIA 1898.

Fabryka pasów do maszyn i technicznych skórzanych
"wyrobów

TOMASZ LISOWSKI
w Warszawie, ul. Młynarska Nr. 7. Telefon 622-94.

P. K. O. Nr. 18,497.

Polski Komitet Normalizacyjny zaśw. Nr. 265,

 

 

 

Księgarnia i Czytelnia „WIEDZA“
u' Marsza'kowsk» 53
ARETY TASBTK KodaZYKA

Wypożycza ostatnie nowości w 4-ch językach oraz lekturę szkol-
ną dla młodzieży bez kaucji.

od ul. Śniadeckich)(3-c dom
7 Tel. 8-74-81

 
 

Za obrazę Prezydenta Rzeczypospolitej
Niezwykła sprawa w sądzie okręgowym

Na wokandzie Sądu Okręgowego w

Warszawie znalazła się sprawa z rzadko

spotykanego w kronikach sądowych arty-

kułu 125 K.K., mówiącego o obrazie Pie-

zydenta Rzeczypospolitej.
Oskarżony Tadeusz Przybyłowski,

pracownik kolejowy otrzymał delegację

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk, Związku Zaw. Chrz. Służby Domowej

Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —
mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE

od godz. f-ej do 5-ej
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dań —zł, 1,50

(w abonamencie 10 obiadów zł.14).
Т, Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.
II. AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
IIL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06,

(Plac Teatralny dom PP. Kanysiszsk):

pe 2 LLS im

"Fałszywi zakonnicy

Od pewnego czasu na terenie Warsza-

wy i w okolicach obchodzikh domy pry-

watne kwestarze, strojem przypominaią-

cy habity oo. Franciszkanów, a legity-

mujący się jako Bracia misjonarze kreso-

wi św. O. Franciszka z Ameryki, z de-

legacją na Polskę w Tarnopolu.

Kurją Metropolitalna Warszawska po-

daje do publicznej wiadomości, że zgro-

madzenie takie nie istnieje i że kwesta-

rze ci nie należą do żadnego zgromadze-

nia zakonnego i nie mają prawa noszeu.ia

szat duchownych, jak również nie otrzy-

mali upoważnienia na kwestę od władzy

duchownej, a wobec tego nie zasługują

na zaufanie. Kurja Metropolitalna :ed-

nocześnie przypomina, że wszyscy kwe-

starze duchowni, obok pozwolenia od

władz państwowych winni mieć upoważ-

nienie od miejscowej władzy duchownej

Ł j. Kurji Arcybiskupiej.  

służbową do Częstochowy, jako członek
komisji, która miała tam dokonać rewizji
gospodarki kolejowej. Po przybyciu na
miejsce, niektórzy z członków komisji
pozostali na noc w wagonie, Przed snem
:0zmawiano między innemi na temat dru-
giego małżeństwa Prezydenta Rzeczypo-

spolitej i wówczas miały paść z ust o-
skaržonego słowa, stanowiące przestęp-

stwo z ait 125. Nie były one wypowie -
dziane publicznie i niktby się zapewne o
nich nie dowiedział, gdyby nie dwaj ko-
ledzy P-skiego, którzy w dwa miesiące
po rzec«mym fakcie przestępstwa, zło-

żyli odpowiedni meldunek władzom prze-
łożonym, jak twierdzi oskarżony, w celu
przeszkodzenia mu w awansie,

Na rozprawie wczorajszej Przyby-
łowski wie przyznał się do winy, wy'aś-
niając, że nie miał zamiaru obrazić pana
Prezydenta Rzeczypospolitej, nie wypo-
wiedział też słów, które podaje akt o-
skarżenia, wyraził jedynie w słowach o-
ględnych osobistą opinję, o drugiem mał-
żeństwie pana Prezydenta.
Dwaj koledzy — donosiciele Stani-

sław Kalikowski; Stanisław Łoziński, po-
wołani jako świadkowie, podtrzymali
jednak swoje zarzuty.

W tych warunkach bez znaczenia była
okoliczność, że rozmowa miała charakter
prywatny, gdyż zgodnie z konstrukcją
prawną art. 125, a w odróżnieniu od
przepisów mówiących o zwykłej obrazie,
do uznania cech przestępstwa obrazy

Prezydenta Rzeczypospolitej nie jest ko-

nieczne, by dokonano jej publicznie ani
by słowa obraźliwe doszły do wiadomoś-

ci osoby zainteresowanej. W wyniku
rozprawy sąd skazał oskarżonego na rok
aresztu z zawieszeniem wykonania kary.

Dodać należy. szczegół, który wyszedł

na jaw podczas procesu, że oskarżony

był członkiem Legjonu Młodych, ale wy-

stąpił z tej organizacji, kiedy stosunek do

niei sfer oficjalnych uległ zasadniczemu
zogorszeniu. Był więc ,„sanatorem'* ultra-

lojalnym.  
Baczność narodowcy!
Zebranie dla nowych członków

Stron. Kar.

W środę, dnia 2 października b, r. o
godz. 7 min. 45 w lokalu przy ulicy Zło-
tej 30 m. 37 odbędzie się zebranie kursu
dla nowowstępujących do Stronnictwa
Narodowego. Reierat p. t. „Kwestja ży-
dowska* wygłosi delegat zarządu.
Sympatycy, chcący zapisać się na

członków, proszeni są o przybycie na
zebranie.

" Akademia ku czci

Wandy Malczewskiej

W ubiegły piątek w wielkiej sali Fil-
harmonji warszawskiej odbyła się uro-
czysta  akademja — koncert ku czci
Wandy Malczewskiej, Protektorat nad
akadem'ą objęli II,EE. ks. ks. biskupi
Szlagowski, Gawlina i Tomczak. Uro-
czystość zaszczycił swą obecnością Nun-
cjusz Apostolski Monsignor Marmaggi.

Salę wypełniło liczne duchowieństwo,
delegacje wszystkich zakonów i organi-
zacyj katoliczich, oraz tłumnie przyby-

ła publiczność.
Bogaty program części koncertowej

wypełniły utwory o treści religijnej, w
wykonaniu chóru „Harła” i artystów о-

pery warszawskiej, oraz również dekla-

macje utworów poetyckich.

Bezpłatne koncerty

W niedzielę, dnia 29 b. r. zostały zor
ganizowane następujące koncerty letnie

wydziału oświaty i kultury zarządu miej-
skiego w następujących punktach mia-
sta: 1) od godz. 12-ei do 14-ej na terenie
„„100 Pociech“ na Pradze; 2) od godz.
15-ei do 17-ej w Parku im. Paderewskie-
gu 3) w Parku Žeromskiego, 4) na Wy-

rzeżu Kościuszkowskiem; 5) na Ocho-
cie: a) na skwerze obok Iństytutu Rado-
wego, b) na Polu Mokotowskiem obok
autostrady; 6) na Nowem Bródnie na boi-
sku K. P. W.; 7) Parku Traugutta z wy-
stępami studjo baletowego p. Jasiewiczo-
wej teatru objazdowego „Przodowni-
ca.  
 

Nowy sezon Koncertowy
w Filharmonji Warszawskiej

W nadchodzący piątek (4 paždzier-
nika) odbędzie się inauguracja nowego
sezonu koncertowego Filharmonji war-
szawskiej, na którą złoży się koncert
symfoniczny pod dyrekcją Adama Doł-
życkiego i z udziałem świetnego skrzyp-
ka Szymona Goldberga. Program zawie-
ra symionję Emila Młynarskiego, „Uro-
czyste preludjum* Ryszarda Straussa,
koncert skrzypcowy Beethovena i solo-
we utwory skrzypcowe, Koncert nie bę-

dzie nadawany przez Radjo.
Sezon nadchodzący zorganizowany zo-

stał przez Filharmonję warszawską we-
spół z Zrzeszeniem grona Artystów Or-
kiestry Filharmonji Warszawskiej. Skład
orkiestry pozostaje dawniejszy, co daje
gwarancję, że produkcje orkiestrowe stać

będą, jak dotąd, na najwyższym pozio-
mie artystycznym. Do współudziału w
koncertach symionicznych, które zwy-
czajem lat ubiegłych odbywać się będą co
piątek, oprócz wszystkich artystów pol-
skich miejscowych, zaproszeni zostali
pjaniści: Józef Hofmann, Rachmaninow,
Horowitz, Giesening, Schnabel, Serkin,

Webster, Ellegard, prowadzone są per-
traktacje z Wandą Landowską. Ze
skrzypków usłyszymy: Milsteina, Zimba-
listę, Ginette, Neveu, Temiankę, Olgę
Luboschiitz, Francescati'ego; dobiegają
końca starania o pozyskanie Kreislera,
Józefa Szigetiego, Eriki Morini. Z kapel-
mistrzów obcych wystąpią Bruno Wal-
ter, Abendroth, Horenstein, Kabasta,

Koncesje na sprzedaż
znaczków sądowych

Pierwszeństwo przy  otrzymywaniu
koncesyj na sprzedaż znaczków sądo-
wych w gmachach sądów, przyznańe zo-
stało przez ministerstwo sprawiedliwości
inwalidom wojennym i wdowom po inwa-

lidach. Podania o udzielenie koncesji in-
walidom załatwiane będą w. pierwszej

kolejności. (i)  

Ferrero i in. Interesujące będą dwa kon-
certy orkiestry filharmoników berlińskich
pod dyrekcją Furtwūnglera. Odbędą się
też koncerty chóru oratoryjnego Filhar-
moni, którym kierować będzie prof.
Stanisław Kazuro.
Na intencję nowego sezonu koncerto-

wego odbędzie się Msza święta w ko-
ściele św. Krzyża we wtorek 1 paždzier-
nika o godz. 9 r., podczas której chóry
kościelne i orkiestra Filharmonji wyko-
nają szereg utworów religijnych.

ATEITISSTSTN TTK

chronicznie cho=JEŻELI JESTEŚ turni to.
łądka, katar kiszek, wątrobę, kamienie żół-
ciowe, krwotoki, wzdęcia brzucha, «gólne
osłabienie, nerwy, bezsenność, reumatyzm
astmę, pęcherz, bóle krzyża, cierpienia ko-
biece i wszystkie inne zastarzałe choro=

by i żadne U. eIKAPFS SIE ani ZNAG
już lekarstwa

gą nie pomagają, nie trać na=
chorskie dziei, przyjdź do  Rudziń=
skiego. przekonasz się! Że wkrótce odzy=

skasz zdrowie.

Hipoiit Rudziński

Nowy-Świat 60 m. 2.
Przyjm. 10 — 214 — 7.

Koniec kariery
p. Opęchowskiego

W tych dniach został osadzony w wię-
zieniu pod zarzutem szantażu znany ną
gruncie warszawskim Antoni Opęchow-
ski, który od kilku lat usiłuje odegrać w
Warszawie rolę działacza społecznego i
politycznego.. Wystąpienia jego nosiły
zawsze charakter równie jaskrawy, jak
niepoważny. Ostatnio za teren swej
„działalności” politycznej upatrzył sobie
p. Opęchowski jedną z grupek sanacyj-
nych t. zw. „part'ę pracy”, gdzie też za-
czął zdobywać poważne wpływy. Obec-
nie, w związku z aresztowaniem, kie-

rownictwo partji zawiesiło go w pra-
wach członka.
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Kronika wilenska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Pogoda słoneczna, rankiem miej-

scami miglisto.
Ciepło, jednakże noc chłodna.

(Dnia 29-go, nad ranem temperatura
spadła па Wileńszczyźnie poniżej
zera).

Słabe wiatry z kierunków potu-
dniowych.

DYŻURY APTEK:
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste
fańskiej,

Z MIASTA.
— Wycieczka kolejarzy niemiec-

kich w Wilnie, Dziś spodziewane
jest przybycie wielkiej wycieczki
kolejarzy niemieckich. Wycieczka,
na której czele stoi generalny dy-
rektor kolei niemieckich, przybywa
do Wilna własnym pociągiem. Go-
ście niemieccy zwiedzą miasto i za-
poznają się z historycznemi zabyt-
kami Wilna. Równocześnie nawiążą
bliższy kontakt z kolejarzami wileń-
skimi. (h)
— Sprawdzanie recept i narko-

tyków. Z polecenia władz lekar-
skich z dniem 1 października r. b.
rozpocznie się w Wilnie i na pro-
wincji ogólna lustracja składów
aptecznych i sprawdzanie recept na
wydawane narkotyki. (h)

dniem 1. X. sodowiarnie
będą otwarte do 9-ej. Z polecenia
władz  administracyjnych z dniem
1 października r.b. wszystkie sodo-.
wiarnie, znajdujące się na terenie
m. Wilna, będą otwarte do 9 %wie-
czór, zamiast do godz. 11 wiecz.,
jak było w okresie letnim. (h)

SPRAWY MIEJSKIE.
— Zakończenie robót miejskich

letnich. Z dniem wczorajszym za-,
kończony został plan robót letnich. |

 

Według tego planu w Wilnie upo-
rządkowano 27 ulic, które otrzy-
mały nową nawierzchnię i chodniki.

 

UROCZYSTE

SMOSARSKAP
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+ Niezaležnie od tego zbudowano 3
kanały burzowe oraz naprawiono
sieci kanalizacyjnej na przestrzeni
7 klm. Pozatem zbudowano wodo-
ciągów na przestrzeni 3 klm.

Przy pracach tych zarząd miasta
zatrudniał 580 robotników, którzy
w ciągu lata byli zatrudnieni bez
przerwy. Od poniedziałku rozpocz-
ną się roboty, przewidziane w pla-
nie jesiennym. (h)
—Brukują ulice na własny koszt.

Dzierżawca majątku Tuskulany przy-
stąpił do zabrukowania ulicy, łą-
czącej Tuskulany z Pióromontem,
ponieważ po deszczu przejazd jest
zupełnie niemożliwy. Starania dzier-,
!żawcy, by samorząd miejski zabru-,
|kował tę ulicę, nie dały wyników,
więc zainteresowany doprowadzi

| droge do należytego stanu na włas-
ny koszt.

 
„POCZTA I TELEGRAF.

| — Dla wygody filatelistów pocz-
|ta wprowadza odmienne unieważnie
nie znaczków pocztowych dla celów
filatelistycznych, a mianowicie przez
"umieszczenie datownika tylko na
jednym rożku znaczka pod warun-
kiem, że:

1) odcisk datowknika nie powi-
nie nobejmować mniej jak 1/4 po-
wierzchni znaczka,

2) przesyłki takie będą nadawa-
ne przy okienku urzędu pocztowego
Wilno 1,

3) nadawca winien umieścić swój,
adres na takiej przesyłce, '

4) równocześnie przy nadaniu,!
nadawca winien okazać legitymację|
lub poświadczenie, stwierdzające że|
jest członkiem kółka
nego.

filatelistycz- iš

 

— -Rękawicznicy przygotowują
transporty rękawiczek zagranicę.
W związku z likwidowaniem: strajku
rękawiczników i przystąpienia do
pracy robotników, dowiadujemy się,
iż warsztaty przystąpiły do wykkony-
wania zamówień przedewszystkiem
zagranicznych. W, pierwszych dniach
października r. b. wysłany zostanie
transport, rękawiczek do Anglji i
pańtsw bałtyckich. (h)

ROZNE.
— Rozwiązanie komisyj wybor-

czych. Z dniem 28 bm. rozwiązane
zostały w Wilnie i na prowincji ko-
misje wyborcze do Sejmu. Do dnia
28 bm. komisje przyjmowały prote-|
sty przeciwko wyborom. Ponieważ|
w przepisanym terminie niewpłynął |
żaden protest, komisje zakonczyły
ostatecznie swoje czynności. (h) |

KRONIKA POLICYJNA.|
— Kradzieże. Na gorącym uczynku!

kradzieży z kieszeni Benedykta Kierzula'
28 zł. ujęta została niejaka Janina Jatkow-|!
ska, zam. przy ul. Sniegowej 5. Kradzież|
miała miejsce na rynku Łukiskim.

— Pobity na ui. Zawalnej. Przed paru
miesiącami w pobliżu cmentarza Rossa za-
bity został niejaki Krasowski. O zabójstwo
był podejrzany Jan Wilkowski, który оза-
dzony został w więzieniu. Z braku dowo-
dów winy, Wilkowski został onegdaj wy-
puszczony z więzienia. Wiczoraj na prze-
chodzącego Wilkowskiego ul. Zawalną na-
padło dwóch osobników, którzy go dotkli-
wie pobili. Zachodzi podejrzenie, iż Wii-
kowskiego pobili krewni  Krasowskiego,
którzy są przekonani, iż sprawcą zabójstwa
jest Wilkowski. (h)
— Oiiara nożowników kolo kina „Pan“.

Wizorajszej nocy kolo kina „Pan“ znale-
ziono w kałuży krwi St. Januszkiewicza
(Solna 10), któremu nieznani osobnicy za-
dali 5 ciężkich ran w piersi i szyję. Ja-
nuszkiewicza pogotowie ratunkewe skiero-
wało do szpitala św. Jakóba. (h)

— Krwawa bójka w tartaku Szapiry.|
Wjczorajszej nocy podczas zabawy w tarta-7
ku Szapiry (Bagatela 22), wynikła bójka,|
w wyniku której poranieni ciężko zostali

Achramowicz (Wodociągowa 38) i J.
skierowano do szpitala  Radziunis, których

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godz. B-ej wiecz. komedja amerykańska
„Klub kibiców”. Ceny propagandowe.

Jutro o g. 8 wiecz. „Damy i huzary“
W przygotowaniu doskonała komedja

W. M. Kirszona p. t. „Cudowny stop'.
— Teatr muzyczny „Lutnia”*. Dziś o

 

godz. 8.15 wiecz. przedstawienie z cyklu
propagandowych. Ukaże się op. Lehara
„Skowronek', Ceny od 25 gr.

Jutro op. Kalmana „Holenderka”.
— L. Romanowska w „Lutni*, Nieba-

wem rozpocznie swe występy na scenie
teatru „Lutnia” wybitna artystka L. Roma-
nowska, zaszczytnie znana Wilnu z szere-

gu występów w ubiegłych sezonach w

„Lutni“.
— Teatr „Rewja”. Dziś premjera no-

wego programu rewjowego p. t. „W džun-
glach Afryki”, Początek przedstawień o
godz. 6 min. 30 i 9-ej.

Z za kotar studjo.
Nowe Trio Sałonowe w radjo.

Trzej uzdolnieni muzycy: Tadeusz Zy-

gadło — skrzypek, Mieczysław  Hoher-

man — wiolonczelista i Władysław Szpil-|

man — pianista, zorganizowali nowe Trio |

Salonowe. Pierwszy występ tego zespołu

zapowiedziany został na poniedziałek, dn.

30.IX. godz. 15.30.
Janina Godlewska i Andrzej Bogucki

śpiewają piosenki w radjo.

Dobrze znana jest radjowej

ności śpiewacza para Janina Godlewska i
publicz

Andrzej Bogucki. Dnia 30.IX., t. j. w po-

niedziałek, o godz. 20.25 nasi śpiewacy

zwabią, jak zwykłe, do aparatów radjo-

wych liczne rzesze słuchaczy, którzy będą

mogli delektować się miłemi piosenkami

solowemi oraz, duetami,

Recital wiolonczelowy Tadeusza Liiana.

Doskonały wiołonczelista. Tadeusz Li-

fan wystąpi przed mikrofonem rozgłośni

warszawskiej dn. 30.1X. o godz. 21.00. Ar-

tysta wykona utwory Schumanna, Schu-

|programu będzie

 berta, Głazunowa i Gilleta.

proszków, skutkiem czego zatruła się. Od-|

wieziono ją do szpitala. (h) B |

— Zaginięci uczniowie odnałezieni z0-|

stali w Szczuczynie.  Donosiliśmy wczoraj,|

iż dwaj uczniowie gimn. im. Mickiewicza,

Chwoles i Nelkin, wyszli z gimnazjum i za-|

ginęli. Powiadomiona policja rozesłała za|

HANDEL I PRZEMYSŁ. |św. Jakóba. Sprawców bojki, na czele z | zaginionymi uczniami listy gończe, na sku-|

— Protokuły za handel w nie-
dzielę, W dniu wczorajszym z okazji
'świąt żydowskich sporządzono za-
ledwie 3 protokuły karne za handel'
w niedzielę. (h)

_w największym SUKCESIE POLSKIM wszystkich czasów

„DW
aktualja |

CASINO|
POWRÓT FR

J
Nad program: Przepiękny DODATEK KOLOROWY p i:

А 1Е “
„Chiński Słowik”, najnowsze

in. Pocz. s. PUNKTUALNIE 44, 6, 8 i 10.15,

Dziś
Wstrząsający film niesamowity, arcydzieło pełne grozy

i niesamowitości.

ANKENSTEINA
(DALSZA WĘDROWKA STRASZNEGO MONSTRUM PO ŠWIECIE)

W roli Bor A Karloff Wsp niełe pomysły reżyserskie I techaiczne
gł. Nad program: Doda'ek i aktualja. Pocz.o4
 

  

 

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
1 KOSMETYCZNY

Prow. Farm.

WŁ. NARBUTA
jwłaściciela apteki przy ul. Świętojańskiej.)

Wilno, ul. Ś-to Jańska 11, TeL 4-72.
POLECA:

1) Wszelkie zioła i herbatki lecznicze.
2) Odżywki krajowe i zagraniczne.
3) Chemikalja techn. i do fotograiji.
4) Pastylki, sole i wody mineralne.
5) Sole i extrakty sosn. do wanien.
6) Środki dezyniekcyjne.
7) Artykuły opatrunkowe i do pielęg-
niarstwa chorych.

8) Periumerja i kosmetyka.
9) Galanterja apteczna.

10) Artykuły gospodarstwa domowego.
11) Środki do walki z robactwem.
12) Wszystko do wyrobu win owocow.
Ceny na wszystkie towary przystępne,

IDARMO DAJEMY
50 NAJLEPSZYCH PRZEPISÓW

do konserwowania owoców, jarzyn, grzy*
bów etc.

przy zakupie gwarantowanych słoi
do zapraw.
“

„Irena „Irena-Patent“
Żądać we wszystkich sklepach.

Skład fabryczny na województwo pėl-
nocno-wschodnie

D/K. R:A 0D X N i EC y
wł. L MALICKA,

Wilno, ul. Wielka 19, tel. 4-24. |
Poszukujemy przedstawicieli

1 komisaalów. |

oraz

  

 

premjera
otwarcie sezonu!

J. Makarewiczem (Wingry), aresztowano, (h)|

WYPADKI|
— Zatruła się proszkami od bólu glowy.|

Natalja Koneczna (W. Stefańska 2), lat 14,
cierpiąc na silny ból głowy, przyjęła 5

REWJA|
RRC

Balkon

Jaksztasa oraze p
Czerw:

Anons: W najbliższym programie wyst

Negro, znakomity nowoczesny piosenkarz
o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta

humorysty Antoniego

„W DŻUNGLACH
Rėwja w 2 częściach i 16 obrazach, z udziałem

baletmistrza K. Ostrowskiego, primabałeriny Ba:

tek których w  Szczuczynie zatrzymano ,

obu chłopców. Uczniowie pociągiem na

„gapę” dostali się do Lidy, a stamtąd pie-

chotą i furmanką przyjechali do Szczuczy-

na, skąd zamierzali kontynuować podróż |

do Warszawy. (h)

do godz. 10-ej.
Ф

|19,35: Wiad. sportowe. . 19.50:

Radjowy koncert symioniczny.
Prawdziwem wydarzeniem muzycznem

będzie koncert symfoniczny Orkiestry Pol-
skiego Radja pod dyr. Grzegorza Fitelberga
dn. 40.1X. (poniedziałek) o godz. 22,00, a to
ze względu na niezwykle ciekawy program
tego koncertu. Pierwszym utworem, wyko-
nanym przez orkiestrę, będzie V Symfonja
e-moll Czajkowskiego. Wykazuje ona w sil- %

Czajkowskiego;nym stopniu „rosyjskošė“

z ogromną wyrazistością występują tutaj
narodowe cechy jego muzyki. W częśc:

ostatniej symionji przeważają
motywy ludowe, zaś ogólny nastrój to —
rozlewna uczuciowość słowiańska, tworzą-
ca z kompozycji dzieło bliskie również i
publiczności polskiej. Następnym numerem

poraz pierwszy w. Pol-
skiem Radjo wykonane dzieło Ravela „In-
troduction et Allegro" na orkiestrę smycz-
kową, flet, klarnet i harfę, jako instrument
solowy. Solistką będzie znakomita harfiar-
ka Lotaria Bologna. Wreszcie na zakoń-
czenie koncertu usłyszą  radjosluchacze ‚
uwerturę Palestra, nieprzeciętnie zdolnego,
młodego kompozytora polskiego, „Uwer-
tura", skomponowana specjalnie dla radja,
a więc zastosowana specjalnie do wymo-
gów dźwiękowych mikrofonu, wykonana
była przed kilku tygodniami w Polskiem
Radjo. Spotkała się wówczas z tak wiel-

kiem zainteresowaniem, że utwór ten po-
stanowiono w krótkim czasie powtórzyć.

Polskie Radjo Wiino
Poniedziaiek, dnia 30 września,

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzy-
ka. Dziennik poranny. Muzyka, 7.55: !n-
formacje. 8.00: Audycja dla szkół. 8.10—
11.57: Przerwa. 12.00: Czas i hejnał, 12.03:
Dziennik południowy. 12.15: Muzyka lekka.
13.25: Chwilka dla kobiet. 13.30: Płyty.

14,30—15.15: Przerwa. 15.15: Mała skrzy-
neczka — listy dzieci. 15.25: Życie kultu-
ralne miasta i prowincji. 15.30: Koncert.
16.00: Lekcja języka niemieckiego. 16.15:
Koncert solistów. « 16,45: Ożenił się —
skecz. 17.00: Służba domowa u nas i za-
granicą — pog. 17.15: Minuta poezji. 17.20:
Piyty. 17.50: Pogadanka. 18.00: Recital
organowy prof, Feliksa Nowowiejskiego.
18.40: Koncert dla młodzieży (płyty). 19.00:
Litewski odczyt ekonomiczny. 19.10: Mu-
zyka polnych kamieni — felj. 19.20: Chwil-
ka społeczna. 19.25: Koncert reklamowy.

Pogadanka
aktualna. 20.00: Audycja żołnierska, 20.25:
Duety i piosenki w wyk. Janiny Godlew-
skiej i Andrzeja Boguckiego. 20.45: Dzien-
nik wieczorny. 20.55: Obrazki z Polski
współczesnej. 21.00: Recital wiolonczelowy
Tadeusza Lifana. 21.30: Wieczór literacki
„Satyra lwowska”. 22.00: Koncert symf.
23.00: Kom. met. 23.05—23.30: Płyty.

pierwszej i

WODE ISATNAUAI TVT Nk aa ŻA

 

OCHMISTRZYNI,25 gr. Program Nr. 41 p. t. Slice ię: ННЕ

6 czarstwie, hodowli
A drobiu, przyrządzaniu

1 „ Wwędlin, j
całego zespołu i ulubieńców Wilna, 3 pokojowy, odpowie- prycy. aS,
si Relskiej, pieśniarki Mary Żejmówny, dni „na biuro, przed- |rekomendacje poważ-

ożegnalnie występującego piosenkarza St. siębiorstwo — handlo- |nę, Wilno,  Ostro-
ińskiego. Wj „We pracownię, do |jramska Nr. 5, m. 34.
ąpią: wiośniana, żywiołowa pieśniarka Gosia wynajęcia przy ul.| ——. SZER

Bolesław Majski. — Codziennie 2 seanse: Mostowej Nr. 1. In-| OCHMISTRZYNI,
3 seanse: 4.15, 6,45 i 9.13. W soboty kasa czynna „formacje w  Admin.|w starszym wieku,

„Dzienn. Wil.* zdrowa, zna się b. do-
 

 

brze na kuchni i
  

HELIOS|

Reż. Herry HATHAWAY.

   
A

BENGALI
Od vwielu Int kinematograija nie stworzyła takiego arcydzieła

Film, który każdy widzieć powinien!

Nad program; Niebywała atrakcja kolorowa oraz aktualja. S.

0. HatkiedlC2
dawn. J. K. Gorzuchowski

 

Najsłynniejszy film świata

Gary COOPER —

szard Cromwell

о 24,6, 81 1020

TANIO!
PRĘDKOJ
SOLIDNIE!

Franchot Tone—Kat:
helen Burke — Ry-

Mieszkania 4

| I pokoje
rsA

wszelkiem  gospodar-
stwie, poszukuje pra-
cy. Wymagania skro-

Pokój
umeblowany, z osob-

 

   
nem wejściem, można |mne, UL Szkaplerna

„|Z utrzymaniem, — &0|31—4, 183--2
wynajęcia. Zamkowa > >
14—1, 32—2) , aumozrozzznawanaa

LOKAL RÓŻNE.
pod biuro pisania po-
dań w  handlowem INTAIIA

punkcie do wynaję- MISTRZ KOWALSKI
cia z całem urządze- Polak, poszukuje w
niem biurowem i du- miasteczku woj. Wi-
żą  klijentelą. Lokal leńskiego odpowied-
ten także nadaje się niego punktu na za-
dla Związku, Stowa- iożenie warsztatu ko-
rzyszenia, biura i t.p, walskiego lub  war-
'Dowiedzieč się w biu sztatu pod dzierżawę,
|rze ogłoszeń S. Ju- mogę z własnem na-

    

 

 

 

szenia wolnych miesz-
kań i pokoi umeblo-
wanych. Opłata od
P. T. Wlašcicieli nie-
ruchomości po wy-

Każdy wytworny Pan powinien ubierać się

TYLKO w ZIKŁADZIE KRAWIECKIM CHRZEŚCIJAŃSKIM
Ww. DOWGIAŁŁO

-TO JANSKA 6 Tel. 22-35.
Ostatnie nowości stalena. składzie. Robota solidna.(enyumiarkowane.|

 

   

 

 
  

W. JUR
mistrz fir.

 

WILNO, Ul. MICKIE

 

TiIŲĘ
EE Perfumy wody kolońskie, przyrządy do go-
= lenia oraz wszelką galanterję i inne towary
= należy nabywać tylko w chrześcijańskiej firmie

=. „LUDWIK Zamkowa 12
= 53 vis a vis Skopowki

= Tam wielki wybór i
Za. ceny bardzo dostępne

EIA

 

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

EWICZ
P. BURE

fermenta-
cyjnego

FABRYKA

WICZA 4.

KONSUMENCI! <ZEGBEE
Żądajcie stale do potrawImarynat naturalnego

Octu Spirytusowego
który gwarantuje zawsze zdrowie I bezpieczeństwo żyćla.

oćrusemy. BolaURBANOWICZ
WILNO, SZEPTYCKIEGO 10.

 najęciu.

WDOWA
p kój2 trojgiem dzieci w. 0 ]

bardzo ciężkich wat umeblowany dla u-

uprasza o  łaskawą dentki, nauczycielki,
pomoc w kupnie pod- słoneczny, opał, świa-
ręczników szkolnych tło — 25 zł Zwie-
Łaskawe datki upra" rzyniec, Litewska 13,
sza się składać w |m. 2. 30—2
Adm. „Dzien. Wil* |

Br. MARIA PETROSEWICZOWA
CHOROBY KOBIECE

 

TEL. 18-82.

 

W. WELER,
Zakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych
POLECA ma sezon jesienny wiasnej hodowli zdrowe i silne

DRZEWKA OWOCOWE
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpiainie. Istnieje od 1860 r.

wznbwiła przyjęcia, codziennie od 10—12

Wilno, Sadowa 8 Ul. Mickiewicza 37, tel. 3-98.

runkach materjalnych, rzędniczki Sądu, sj: lub do obsługi ja-
pani.| —

Į|mie posadę do dzieci

potrzebni do maj. na
Polesiu. Zgł. list. pod
adresem: Ende, Łódź
Piotrkowska 108.

OSOBA
w starszym wieku,
znająca krawiecczyz-
nę, poszukuje pracy
na dom, móże na

przychodzącą do pra-
cy domowej, do dzie-

kiejś _ starszej
Ad. Mickiewicza Nr.
19, m. 5. —2

NAUCZYCIELKA-
wychowawczyni przyj-

w wieku przedszkol-
nym i szkolnym, Mo-
że być na wyjazd.
Łask. zgł do Admin.
„Dz. Wil" pod M. R. 

  

LL .22000:000000

 

Nowootwarta  IKE
A

EA
A
A
A

zr

i 66 Wlino, Mickiewicza 46
Restauracja „Oszmianka wydaje: śniadaala, obiady
kolacje sposobem gospodarczym. Przyjmnje zamówienia na ze-

»ł brania towarzyskie. Sala oddzielna Gabinety. Ceny umiarkowane.
Abonament miesięczny rabat.

kolońskie. 
| rano i od 5—7 wieczór.

1

ko firm NA WAGĘ: kremy, pudry,

 

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI.

 

RMLEŻY KUPOWAĆ tykow CRZEŚCIKŃSKIE POLSKIE drm
W. CHARYTONOWICZį

i APTECZNY D/H.
į MICKIEWICZA Nr. 7. Telei. 9-71.

i Szczególnie poleca nasze przeboje: ogromny wybór pierwsza

Ceny bardzo niskie.

 

33—1
еч B

nie ;

róże, perfumy, wody

WILNO, g Ęwyszskaje mieszkanie, lej, RE4 ada>

ZAMKOWA 9. POŚREDN. MIESZK. nų
poleca w dużym wyborze zegary I zegarki A m kowala,

_od5 złlwzwyż oraz wykonywa wszelkie repe- Uniwersal PRACA. INSPDB
"racje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące. В +› Bir ś

| Ceny dostępne, kostało „r LRSIOTIESRIRČS d NAUKA. i

SA MICKIEWICZA %.| [hiazdowy-leśnik|zoom

(iu, przyimje aso: || gospydyni wiejska! „ SłuchaczKonserwatorjum Mu-
zycznego w Wilnie
udziela lekcji gry na
skrzypcach. Adres:
ul. Szkaplerna Nr.
50—4. 26—4

ZA LEKCJE
francuskiego i  nie-
mieckiego jęz. poszu-
kuję pokoju.  Zwie-
rzyniec. Witoldowa
55-a m. 2. 3

 

Pomożmy.
4 bliźnim

 

   
JESIEŃ,

dni coraz chlodniej+
sze, uboga  dziatwa
szkolna niema obu:
wia, ubrania, niema
w czem pójść do
szkoły. *

Sz. Panie Czytel-
niczki, pośpieszcie z
pomocą sierotkom i

| ubogim / dzieciakom,
; |składając jakieś u-
| |branko, buciczki, pła-
i |szczyk i t. p. IV Kon-
j terencji Pań Św. Win-
| |centego 4 Paulo, Ba-
; |kszta 10—2, lub w

„Dzien. Wil.* Adm.
Žalos i m iii

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW, JAKITOWICZ. .
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