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Skład nowego rządu
WARSZAWA. (Pat), Pan Pre-

zydent Rzeczypospolitej mianował w
dniu dzisiejszym pana  Marjana
Zyndram - Kościałkowskiego Preze-
sem Rady Ministrów oraz na jego
wniosek: !

nistrem Spraw Wewnętrznych,
Becka Józeia Ministrem Spraw

Zagranicznych. B

Gen. Kasprzyckiego Tadeusza —
Ministrem Spraw Wojskowych.

Kwiatkowskiego Eugenjusza

'

Raczkiewicza Władysława Mi- Ministrem Skarbu. !

Opinja zagranicy o nowym rządzie |
polskim

PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa
w depeszy swego korespondenta|
waurszawiskiego wiąże sprawę zmia-
ny gabinetu z wynikami wyborów do

jmu i twierdzi, że „w czasie 0-,
statnich wyboró wjedyny korzystny|
wynik dla bloku rządowego zapisa-
ny został na konto p. Kościałkow-
skiego, który przez swą politykę
poj w st do miniej-
szości ukraińskich umiał zdobyć dla
obozu rządowego szerokie masy tej
ludności.

Najbardziej znamiennym elemen-
tem nowego rządu jest z pewnością
B. E j Kwiatkowski, przyja-
ciel Prezydenta Rzeczypospolitej i

tora fabryki azotowej. „Minister
Kwiatkowski uważany jest w Polsce
za twórcę portu gdyńskiego. W prze
ciwieństwie do innych czionków rzą
du, nie wchodził nigdy do ścisłej
grupy piłsudczyków pierwszej bry-
gady. był on ministrem przemysłu i
handlu w ośmiu kolejnych gabine-
tach w ciągu 4 ipół lat. W. tym о-
kresie zaznaczył się niebywały roz-
wój portu gdyńskiego, który stał się
pierwszym portem bałtyckim.

Nominacji gen. Romana Góreckie-
go na stanowisko ministra przemys-
łu i handlu przypisuje korespondent
Havasa specjalne znaczenie. =
Górecki jest inicjatorem posuhięć,
przedsięwziętych w ostatnich cza-
sach, celem wyświetlenia opinji fran]

Z pola
SOMALIJCZYCY DEZERTERUJĄ

Z SZEREGÓW WŁOSKICH, {
LONDYN. (Pat). Agenoja Reute-|

ra donosi z Hanraru: W kołach abi-

 
syńskich rozeszła się pogłoska,że! а
Samatarri, wódz włoskich oddzia-
łów somalijskich, przeszedł na stro-
nę Abisynji wraz z 2 tysiącami par-
tyzantów. Liczni somalijczycy dezer
terują z szeregów włoskich. Obrona
przeciwlotnicza Harraru, gdzie mie-
ści się sztab południowego frontu
abisyńskiego, jest wzmacniana przez
ustawienie licznych dział na okolicz
nych wzgórzach. Działa te są mas-
kowane talk, że będą mogły one o-
strzeliwać samoloty włoskie z bli-
skiej odległości.

Żaprzeczają tu wiadomościom, iż
fonpoczty włoskie znajdują się w od-
ległości 60 mil od Harraru.

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra donosi z Dżidżiga. Tysiące żołnie-
rzy albisyńskich przechodzi przez
miasto na front ogadenski. Nastrój
wśród żołnierzy jest dobry. Mobili-
zacja w okolicach Harraru została
całkowicie ukończona. Na froncie
ogadenskimi trwają drobne utarczki,
lecz s, iewają się wielkiego ata-
ku włoskiego w każdej chwili.

 

mm UWAGA —2——

Wyjątkowa okazja taniego kapral]
od dn. 10 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu
otrzyma 10% specjalnego rabatu przy
kupnie wszystkich artykułów w Składzie 8!
Aptecznym, Perfum. i Kosmetycznym|j!

W. NARBUTA |
Wilno, $-to Jańska 11, tel. 472,

Ceny niskie i stałe.

Kupon Dziennik Wileński

cuskiej prawdziwych uczuć i zamia-
rów Foiski. Gen. Górecki starał się
rozproszyć ostatnie nieporozumie-
nia między Francją a Polską. Doko-
nai on kilku podróży we Francji i
Beldgyi. Na terenie ministerstwa prze
mysiu i handlu działalność jego pój-
dzie prawdopodobnie rówmież w
tym kierunku i możliwe jest, że bę-
dzie on unikał niepokojenia kapita-
łów zagranicznych, których  inwe-
stycje w Polsce wydają się coraz
bardziej pożądane,
„Nowy rząd polski — ciągnie da-|

lej korespondent — jest pierwszym|
rządem po śmierci Marszałka Vil-
sudskiego. |

Minister Chyliński, który objął!
minisiestwo oświaty, zawsze zazna-|
czał na swem stanowisku podsekre-;
tacza stanu wielką życzliwość dla
kultury liancuskiej w Folšce.

W. polityce wewnętrznej w dal-
szym ciągu będą prowadzone wysił-
ki pojednawcze w stosunku do mniej
szości ukraińskiej. Wydaje się, iż
nowa ekipa rządowa będzie się sta-
rała złagodzić konłlikty, które istnie
ją obecnie w kraju. Lym wysiłkom
uspokojenia nawewnątrz, jak i naze-
wnątiz, odpowiadać będzie również
polityka gospodarcza, mniej rygory-

  

stycznie deilacyjna са tej, którą
prowadzono dotychcząs. W. nowym
rządzie znajduje się jednocześnie
eiement przeasiębiorczy i ostrożny.

walki
KŁOPOTY GOSPODARCZE

WŁOCH.
RZYM. (Pat). Sekretarz partji fa-.

szystowskiej Starace ogłosi zarzą-
enie, nakazujące wzmocnienie

kontroli poziomu cen. Zarządzenie
skierowane jest przeciw magazyno-
waniu i ukrywaniu towarów. W. ak-
cji przeciw wzrostowi cen mają wła-
dze partyjne współdziałać z organa-
mi państwowemi.

INDJE GOTUJĄ SIĘ DO WOJNY.
BOMBAJ. (Pat). Mimo  oficjal-

nych zaprzeczeń rząd lndyj czyni
przygotowania, ażeby w razie ogło-
szenia mobilizacji mogła ona być
przeprowadzona w. jaknajkrótszym
czasie. Urlopy oficerówinduskich, i
brytyjskich zostały cofnięte. W, Bom
baju czynione są przygotowania do
transportu wojsk do Atryki, Wojska

  

brytyjskie, stacjonowane w Poona
otrzymały rozkaz, by były gotowe
do odpłynięcia do Atryki, Rząd In-
dyj przeprowadza ankietę wśród le-
karzy i urzędników pocztowych,
pragnąc przekonać się, którzy z
nich gotowi są udać się zagranicę.
Rząd informuje się u władz wojsko-
wych, jaka ilość wojska może być
użyta do służby poza granicami In-

rdyj bez osłabienia ich sił obronnych.
* ldąc śladem towarzystw aseku-
racyjnych w Londynie, induskie to-
warzystwa ubezpieczeniowe — рой-
wyższyły swe stawki ze względu na
ryzyko wojenne. Wiele towarzystw
asekuracyjnych odmawia  ubezpie-
czenia towarów, wysłanych na okrę
tach włoskich lub kienowanych do
portów włoskich w Afryce. Liczne
towarzystwa okrętowe kierują swe
statki przez Przylądek Dobrej Na-
dziei zamiast przez kanał Suezki.

„my i za niewielkie

Michatowskiego Czesiawa — Mi-'
nistrem Sprawieaiiwości. |

Luylinskiego MONSŁanteżo —kie- |
rownisiem Munisterstwa W... i U.F.|

 

roniaiowskiego  Juijana — Mu-
nistrem Kolmctwa i Keiorm KOL

nych.
uoreckiego Romana — Ministrem

rrzemysiu 1 tiandiu,
Duikiewicza Muchała

suem NOMUNIiKACJi į
Jaszczoiia wiadysiawa — Mi-

nisueia Upiesi >poiecznej.
nalassiego zmia — Ministrem|

Koczt 1 Lelegraiow, 1
U godz. 11,90 cžionkowie nowe-

go rząau ziozyu przysięgę na ręce |
rana «rezydenia Mzeczyposponiej
na zamku, į

1
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ROZWIĄZANIE Lóż W TURCJI. |

STAMBUŁ. (Pat). Wszystkie ló-'
że masońskie zostaiy rozwiązane.

Majątek lóż przeszedi na własność

państwa.

Mini-

LITWINOW W GENEWIE. !
GENEWA. (Fat). Komisarz spraw

zagranicznych  Litwinow przybył
dziś popołudniu do Genewy.

OBRADY W SPRAWIE SANKCYJ.
GENEWA. (Pat). Podkomitet fi-

nansowy obradował <ziś popołudniu
i uchwalił tekst propozycji nr. 2, któ
ra będzie przedłożona jutro Komite-
towi 18-tu. Komitet powstał przez
przystąpienie do komitetu  17-tu
Meksyku w dniu wczorajszym. !

REKORDOWY LOT RADJO- |
SONDY. ‚

LENINGRAD. (Pat). Balon radjo-

sonda, wypuszczony przez instytut

archeologiczny w Słucku, osiągnął
rekordową wysokość 29.600 m. Apa-|

raty automatyczne zarejestrowały

na wysokości 13.100 m. temperatu-
rę 57,4 stopni poniżej zewa, na wy-
sokości 19 tys. m. — 51 stopni, a na

wysokości 27 tys. m. — 44 stopni.

Ta ostatnia temperatura utrzymy-
wała się do maksymalnej wysokości,
osiągniętej przez radjo-sondę.

UEasi TA A ST IS

MIMOCHODEM...

Często najlepsze rezultaty osiągamy
ze spraw i rzeczy załatwianych jakby nagle,
bez przygotowań, mimochodem.

Wywiad z Lavalem,,
PARYŻ. (Patj.. W: wywiadzie z

przedstawicielem agencji Havasa,
premjer Laval oświadczył co nastę-
puje:

Chciałbym upewnić między in.

Francję, że sytuacja jest bezwątpie-
nia drażliwa, lecz współpraca iran-
cusko - brytyjska, która potwierdzi-
ła się w Genewie w aimiosierze naj-;

większej serdeczności, w dalszym/

ciągu będzie się rozwijała w intere-

sie pokoju. Nasze deklaracje przed

Radą Ligi, jak i przed Zgnomadze-
niem Ligi, byty zawsze jednolite, jak
jednolitą będzie nasza akcja.

Minister Eden i ja mamy jedną
troskę. i jedną wolę doprowadzenia,

zgodnie z zasadami paktu do poko-|

jowego załatwienia konfliktu. Trze-

ba, aby wiedziano, iż wszelkie =

myłki i nieporozumienia naszej opi-|

nji publicznej co do jednolitości, pa-

nującej w stosunkach francusko-an-

gielskich, mogą tylko szkodzić spra-

wie polkoju. Przyjaźń Francji i An-|

Ślii zachowywana i umacniana, jest,

niezbędnem warunkiem powodzenia.'

Dla ułatwienia mi mego zadania,|

które jest trudne i zarazem wzniosłe, |

domagam się od Francuzów tylko |

jednego aby je zrozumieli. Tym,|

którzy obawiają się sankcyj wojsko-

wych, oświadczam, iż w moich roz- |

miowach z ministrami "angielskimi,|
nigdy nie było o nich mowy. Rozwa-

żaliśmy zgodnie z paktem Ligi, za-'

rządzenia natury gospodarczej i fi-

nansowej, których szczegóły są ©-°

becnie przedmiotem obrad  eksper-
tów. Tym, którzyby chcieli przeciw-

stawić nas Wielkiej Brytanji, oświad..

czam, iż W. Brytanja nigdy nie sai

 

 

na stanowisku akcji indywidualnej

poza ramami Ligi Narodów.

Jak zamordowano $.
w procesie o za-

na-

Wszyscy oskarżeni

mach na życie ś. p. min. Pierackiego,

ieżeli do Organizacji ukraińskich nacjonali-

Polski południowo - wschodniej części na-

szego kraju. Pierwszą grupę oskarżono po-

nadto o pomoc w morderstwie oraz o u-

możliwienie mordercy ucieczki.

OD R. 1933

Spiskowcy śledzili ministra spraw we-

wnętrznych Bronisława Pierackiego już w

1933 roku. Inwigilację min. Pierackiego

prowadził w tym czasie Ukrainiec, absol-

went gimnazjum we Lwowie, Mikołaj Łe-

bed. Rolę łącznika między władzami wyż- Przechodzimy naprzykład Wielką, obok

znanej ze szczęścia kolektury A Wolańska

(pod 6-ym). Na wystawach roziożone losy

loteryjne. Grać, nie grąć?.. Wiadomo, że

śraćl Wygrywają tylko grający: A przecież
chcielibyśmy wygrać? Naturalnie! Jeszcze

jaki Więc poco długie namysły. Wchądzi-
10 złotych wybidtamy

sobie ćwiartkę.
18 października ciągnienie  |-ej klasy.

Nasz los znajduje się w koie szczęścia.

Mamy szanse wygrania, jak i ani! Może

teraz jest właśnie nasza kolej... | w ten

sposób, mimochodem, możemy stać się za-

możni, do końca życia opływać w dostatku.
Tak jest—mimochodem, przechodząc obok
kolektur A. Wolańska!

ZLIKWIDOWANIE SZAJKI
KONIOKRADÓW.

W lasach mikołajewskich organa
służby leśnej zlikwidowały szajkę
kłusowników, która z niejakim Ko-
steckim mna czele, grasowała w la-
sach niszcząc zwierzostan.

Aresztowano 7 kłusowników z
bronią i upolowaną zwierzyną, na
którą nie mieli pozwolenia.

Aresztowanych skierowano do
dyspozycji władz śledczo - sądo-
wych. (h)

Komunikacja pocztowa pomiędzy
Anglją i Indjami odbywa się dotych-
czas przez Suez

Wiadomość
bombardowaniu  Adui spowodowała
podniesienie się cen o 10 do 20 proc.
na wiele artykułów pierwszej po-
trzeby. 3 PRZE

`о wybuchu wojny ij

szemi OUN, a Łebedem, w czasie jego po-

bytu w Warszawie odgrywał inż. Bohdan

Pidhałny. Ponadto Pidhajny zetknął mor-

dercę, Grzegorza Maciejkę, z Banderą, stu-

dentem Politechniki. Morderca ministra

członek OUN zaledwie 20-letni praktykant

cynkograliczny ze Lwowa, Grzegorz Ma-

|ciejko, otrzymał od Stefana Bandery roz-

kaz udania się do Warszawy i zabicia mi-

mistra Pierackiego w maju 1934 roku.

i BOMBA LUB REWOLWER

Bandera utrzymywał również tączność

z przeprowadzającym na terenie Warszawy

wywiad Łebedem i dostarczył mu pieniędzy

na wykonanie rozkazu. Wyprawiając Ma-

ciejkę do Warszawy, Bandera wręczył mu

, pistolet automatyczny, pieniądze, fałszywy

! dowód osobisty oraz udzielił wskazówek, w

' jaki sposób ma się spotkać z Łebedem. W

dostarczeniu rewolweru Maciejce pomocny

był Pidhajny. Maciejka otrzymał rozkaz

zabicia Pierackiego wystrzałem z rewol-

weru, albo przy pomocy bomby. Po przy-

byciu do Warszawy, około 7-go czerwca, a

więc mniej więcej na tydzień przed zbrod-

nią, Maciejko spotkał się z Łebedem, który

dostarczył mu bomby, oraz udzielił ob-

szernych wskazówek, dotyczących trybu

| życia ministra, zebranych podczas inwigi-

| lacji, wreszcie na krótko przed zbrodnią

wskazał mu osobę ministra, którego Ma-

<ciejko nie znał. Pomocnicą Łebeda w śle-

dzeniu ministra, była 23-letnia DariaHnad-

pok maturzystka gimnazjalna ze Lwo-

wa.

Bombę, którą otrzymał Maciejko spo-

rządził 'w  tajnem laboratorjum OUN w

Krakowie były student chemji uniwersyte-

„tu Jagiellońskiego, 30-letni Jarosław Kor-

'p

stów (OUN), mającej na celu oderwanie od į
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WŁAŚCIWĄ DROGE

DO CELU
wskazuje. człowiekowi,

borykającemu się

z trudnościami życio-

wemi, zdrowy instynkt,

błysk myśli, chwila de-

cyzji... Kiedy wszystko

zawodzi pozosłaje dro-

ga ostatnia: nadzieja

na uśmiech losy. Los

loteryjny-to najkrótsza

droga do dobrobytu.

Szczęśliwe losy do 1-ej

klasy 34-ej Lot. Państw., »

której ciągnienie rozpo-

czyna się 18 paždzier-.

nika r. b. sq do nabycia
w kolekturze

A.WOLAŃSKA
WILNO

Wielka Nr. 6
Zamówienia zamiejscowe

załatwiamy odwrotnie

Konto P. K. O. 145.461.
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Jedz ryDy -a m. LŽ

p. min. Pierackiego
UCIECZKA MORDERCY.

Droga ucieczki mordercy była pieczo-

łowicie przygotowana.

Natychmiast po morderstwie i ucieczce

przed pościgiem na ulicy Foksal, Grzegorz

Maciejko wyjechał z Warszawy do Lublina

„4 ukrywał się tam w mieszkaniu stud. uniw.

| lubelskiego, 28-letniego Jakóba Czornija.

Po przenocowaniu w Lublinie, Maciejko

pojechał do Lwowa, gdzie ukrył go25-letni

robotnik Eugenjusz Kaczmarski, były uczeń

5-ej klasy gimnazjum. Kaczmarski za po-

średnictwem b. studenta praw Mychala, ze-

tknął Maciejkę z Malucą, który torował za-

bójcy dalszą drogę ucieczki.

Morderca ukrywał się we Lwowie do

końca czerwca i przez cały lipiec. W tym

czasie dwukrotnie porozumiewał się zMa-

lucą za pośrednictwem Mychala. luca

oddał następnie zabójcę pod opiekę 21-let-

niej studentki politechniki lwowskiej Kata-

rzyny Zaryckiej, która z polecenia Malucy

udzieliła Maciejce schronienia w Jamnej

koło Tatarowa w woj. stanisławowskiem.

Duia 5 sierpnia 1934 roku Maciejko  prze-

kroczył granicę Czechosłowacji, do której

towarzyszyła mu  Zarycka. Przez granicę

przeprowadził ich oboje przez Przełęcz

Tatarowską aplikant adwokacki ze Lwowa,

27-letni Jarosław Rak. Po ucieczce zPol-

ski Maciejko schronił się na terenie Cze-

chosłowacji w  Jasinie. Dotychczas nie

wpadł w ręce władz polskich.

ZA GRANICĄ

W dalszym ciągu Rak oddał Maciejkę

pod opiekę wybitnego działacza OUN za

(granicą, Jarosława 'Baranowskiego, brata

jednego z morderców ś. p. posła Hołówki

Romana Baranowskiego skazanego na 10

lat więzienia i ostatnio zmarłego w więzie- у

niu Świętokrzyskiem na gruźlicę.

INICJATORZY ZABÓJSTWA.

W toku Śledztwa ustalono, że rozkaz

zabójstwa wyszedł z „Prowidu* (naczelnego

dowództwa) OUN „urzędującego”  zagrani-

«cą. Inicjatorami zbrodni byli prezes „Pro-

'widu* OUN Eugenjusz Konowalec, referent

į bojowy OUN Emil Semlik i byly rotmistrz

| armji ukraińskiej Ricko Jary.

i
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Zdrada wodzów etjopskich

PRETENDENT DO TRONU ABISYNJI
chce złożyć hołd Mussoliniemu

W przededniu zdobycia Makalle
PARYŻ, 12.10. (PAT). Korespon-

denci wojenni z frontu włosko - abi-
syńskiego przywiązują wielką wagę
do przejścia na stronę włoską Haile
Selassie Gugsa, który był wodzem
Makalle i wschodniej części prowincji
Tigre. Przyjacielskie uczucia tego
wodza abisyńskieśgo względem Włoch
były oddawna znane. Z punktu widze-
nia moralnego poddanie się Haile Se-
lassie Gugsa stanowi bezsprzecznie
duży sukces włoski, tembardziej, że
wódz ten ogólnie uchodzi za preten-
denta do tronu abisyńskiego. Spodzie-
wają się, że zajęcie Makalle i Amba
Alagi nastąpi lada chwila,
RZYM, 12.10. (PAT). Wobec przej-

ćcia rasa Gugsy na stronę Włochów,
mają tu nadzieję na prędkie zajęcie
(Makalle, odległej o 100 km. na po-
łudnie od Adui i Amba Alaghi, ddle-
głej o 150 km. Ras Gugsa był guber-
matorem Makalle i całej Tigrei wscho-
dniej. Od szeregu dni samoloty wło-
skie, przelatujące nad Makalle usiło-
wały nawiązać kontakt z Gugsą, który
odpowiadał zapomocą umówionych
znaków o swych zamiarach i ruchu
swych wojsk. Oneśdaj samolot wło-
ski miał wylądować w Makalle, by o-
statecznie doprowadzić do układu z
Gugsą, ale, gdy znajdował się nad
miastem, otrzymał zawiadomienie, iż
Gugsa wyruszył już ku linjom wło-
skim. Na przyśpieszenie decyzji Guśsy
wpłynęło wysłanie przez Haile Se-
lassie znacznych sił przeciw zdrajcy.
Kolumną, która wykona atak w kie-
runku na Makalle ma dowodzić gen.
Santini.

lak doszło do zdrady
RZYM, 12.10, (PAT). Prasa włoska

podaje liczne szczegóły, dotyczące
poddania się Gugsy Włochom. Ras
Gugsa zjawił się przed linjami wło-
skiemi w mundurze generała abisyń-
skiego w towarzystwie 1.500 żołnie-
rzy. Gen. Santiniemu oświadczył, iż
mie chce być uważany za jeńca, lecz
praśnie walczyć przeciwko armji abi-
PJ: na rzecz cywilizacji wło-
kiej, Jak podaje agencja Stefani Gug-

sa prosił, by go odwieziono do głównej
kwatery, by mógł złożyć hołkl genera-
łowi de Bono. Wobec wodza naczelne-
o sił włoskich jeszcze raz powtórzył

t uległości, dodając, iż „bandy jego”
liczą 15 tys. ludzi i pragną oddać się
Ki rozkazy Włoch. Inni przywódcy,

rzy mu towarzyszyli, również*uczy*
mili akt ulegiości. Ras Gugsa oświad-
czył, iż 6.400 jego uzbrojonych ludzi
oczekuje w Makalle, by wykonać akt
uległości. Ras Seyume z armją 40-ty-
sięczną wyruszył do wschodniej Ti-
rei, by zmusić rasa Gugsę do walki z

IWłochami. Z drugiej strony otrzymał
on rozkaz od cesarza niezwłocznego
udania się do Addis - Abeby. Obydwa
te fakty wpłynęły na jego decyzję
przejścia na stronę ochów, w sto-
sunku do których odczuwał zawsze
gaknajżywszą sympatję,

_ Oświadczenia swe ras Gugsa zakoń-
czył wyrażeniem życzenia udania się
ido Włoch, by złożyć hołd Mussoli-
niemu.

Prasa wyraża przypuszczenie, iż
Iwobec wyrażenia uległości przez rasa
Gugsę iinnych przywodcow tigreań-
skich cała prowincja wkrótce znaj-
dzie się w rękach włoskich, ponieważ
pozwoli na posuwanie się naprzód bez
mapotykania oporu. Dzienniki przewi-
dują bliskie zajęcie Makalle, в

Bunt w arm'i rasa Vassibu
RZYM, 12.10. (PAT). Według in-

formacyj prasy włoskiej z Dżibuti,
wojska włoskie są jakobyw odległości
80 klm. od Harraru, stolicy prowincji
Ogaden. Podobno wybuchł bunt w

 

Polak, to nie Abisyńczyk boso nie chodzi,

lecz kupuje tanio wzór polskiego rzemiosła
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50 ofiar trzesienia ziemi
MOSKWA — 12.10 (PAT) — W

okręg. : „ildow w Tudzinhistanie mia-
ło miejsce silne trzęsienie ziemi. 50 o-
sób utraciło życie, około 300 jest ran-
pych. Komunikacja prząwana. Linje
telefoniczne i telegraficzne uszkodzo-
ne. Most na rzece Hangau jest zburzo-

ny. Władze zorganizowały akcję po-
mocy. ;
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armji rasa Nassibu, który dowodzi
armją abisyńską w tej prowincji. Część
zbuntowanych na rozkaz Nassibu roz-
strzelano.

Marsz. Balbo jedzie na f'ont
BERLIN, 12.10. (PAT). Wedle do-

niesień z kół faszystowskich w Rzy-
mie marszałek Balbo ma podobnie, jak
i marszałek Badoglio wyjechać na
front we wschodniej Afryce. Urząd
gubernatora Libji na miejsce marszał-
ka Balbo objąć ma jeden z generałów
ipiechoty, Siły wojsk włoskich w Libji
oceniane są obecnie na 4 dywizje,

Olbrzymie trudności terenowe
LONDYN, 12.10. (PAT). Z powodzi po-

głosek i fałszywych wiadomości, jakie
przenika'ą zarówno ze źródeł abisyń-
skich, (ak i ze źródeł włoskich z placu
boju, istotną wartość posiadają te infor-
macje, w których korespondenci, postę-
pując w ślad za wojskami włoskiemi,
przedstawiają olbrzymie trudności tere-
kowe. Z tych korespondencyi można
wyciąśnąć wnioski co do sposobów pro-
'wadzenia tej wojńy i jej dalszego roz-

ot.
Na specjalną uwagę zasługuje kore-

spondencia w dzisie'szej prasie ang'el-
iskiej.

Korespondencja w „Morning Post“,
istóra zawiera m. in. następujące uwagi:
„Największe trudności przedstawia w

rytrei o godzinie 5-ej rano, korespon-
dent przybył do Adui, odległej zale-

dwie o 80 klm., dopiero przed północą.

'Nawet po stronie włoskiej jedyną drogę
stanowiła ścieżka, wijąca się poprzez
idziki i stromy teren, Włosi starają się
mozszerzyć tę ścieżkę na szosę. Przej-
ście przez rzekę Mareb, która stanowi
granicę między Erytreą, a Abisyn'ą, na-
stąpiło przy pomocy mostu pontonowe-
go. Po drodze korespondent  napotykai
auta ciężarowe, wiozące żołnierzy i ro-
ibotników, oraz naładowane bronią i a-
imumic'ą. Po przejściu rzeki Mareb droga,

«0 ile wogóle można ją tak nazwać, stała
się jeszcze bardziej ciężką i po przyby-
iciu do miejscowości Maibari korespon-
'dent musiał przesiąść się do małego
'wózka, poruszającego się przy pomocy
taśiny łańcuchowej, podobnie, jak w czoł-
sach, co pozwala na przebycie nawet
mało dostępnych terenów. Taki czołg-
"wózek był w stanie z łatwością wdrapy-
wać sę ro stromych ścieżkach, po któ-

| ych traktory artyleryjskie posuwa'ą się
| bardzo powoli. Po dalszych trzech kilo-
| metrach droga stała się tak ciężka, że
| ikorespómient zmuszony był iść piesz ,
:|przyczem na przejście 13 klm, zużył aż
7 godzin.

Mundury z Fnelii
dia Abisyńczyków

LONDYN, 12.10. (ATE). „Moming
Post'* donosi, że rząd abisyński udzielił

 
| damej chwili kwestia komunikacji. O tru- ; amgielskiemu przemysłowi włólcienni-
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dnościach tych korespondent sam prze-
ikonał się naocznie, gdy postępował w
klad za kolumną włoską, która zdobyła
Aduę. Wyruszywszy z Adui Ugri w E-

xzemu wielkich zamówień na mundury
«Па wojska. Koszt zamówienia wynosi
250.000 Ł. Zamówienia mają być wyko-
nane w ciągu 3-ch miesięcy.

Wojna potrwa dlugo!
PARYŻ, 12.10 (PAT). Pogłoski na

temat możliwości bliskiej akcji kon-
cyljacyjnej i pokojowej, o której do-
nosili w piątek  korespondenci ge-
'mewscy dzienników informacyjnych,
w sobotę mocno osłabły. Donosiliś-
my o możliwościach rychłych pro-
pożycyj "pokojowych — informuje
korespondent _ „Excelsiora*.  Je-
dnakże w kołach delegacji brytyj-
skiej dopuszcza się ich możliwość
tylko w ramach Ligi Narodów i po
matychmiastowem zaprzestaniu kro-
ków nieprzyjacielskich. Niektórzy, jak
'premjer Laval, donosi „Echo de Pa-
ris“, mieli nadzieję że nagły bez-
sprzeczny i oszałamiający triumf

WATTS ii i a ПИЗИЕОЕИ

Manifestaca angielskich
pacyfistów

LONDYN, 12.10, (PAT). Dziś w
Chelsea odbył się meeting skrajnej le-
wicy, który zakończył się manifestacją
pacyfistyczną przed poselstwem abi-
syńskiem.  Posłowi Abisynji Mar-
tin'owi wręczono adres. Poseł wy-
szedł do demonstrantów i podzięko-
wał, oświaldczając, że dziękuje nietyl-
ko obecnym, ale i rządowi brytyjskie-
mu, który wiele uczynił dla Abi-
synji

Na zgromadzeniu Labour Party w
Great Harwood (hrabstwie Lancas-
hire) Attlee wystąpił przeciw polityce
rządu, zarzucając mu  dwulicowošė,
gdyż z jednej strony występuje jako
bojownik pokoju, a z drugiej strony
zamierza zrzucić na obywateli wielkie
ciężary na dozbrojenie,

Katastrofa w kopalni

CHORZOW, 12.10. (PAT). Wczo-
raj o godzinie 18-ej w podziemiach
kopalni „Niemcy” w  Świętochłowi-
<ach na głębokości 450 metrów zapalił
się filar węgla, wskutek czego zawali-
ło się sklepienie. Czterech górników
zostało zasypanych. Kolumna rato-
wnicza przystąpiła natychmiast do
akcji ratunkowej. Około godziny 20-ej
zdołano wydobyć trzech górników,
których przywieziono do szpitala.
Meden z nich jest ciężko ranny, dwaj
inni odnieśli lekkie rany. Akcja ratun-
kowa trwa w dalszym ciągu.

Dzisiaj rano o godz. 4,30 natrafiono
ma zasypanego jeszcze w podziemiach
górnika Lisa, nie dającego już jednak
znaku życia. Jak stwierdzono, po-
niósł on śmierć wskutek. zmiażdżenia
głowy przez zwały węgla. Władze gór-
micze prowadzą szczegółowe docho-
Idzenie, celem ustalenia przyczyn ka-
Aastrofy.

wojsk włoskich może otworzyć drogę
do jakiegoś kompromisu. Jednakże z
dotychczasowych wiadomości wynika,
że wojska negusa stawiają zażarty o-
póri że armja abisyńska rozporządza
poważniejszemi zasobami materjału
"wojennego, niż to pierwotnie przy-
jpuszczano, żołnierze abisyńscy są wy-
ćwiczeni w strzelaniu z karabinów ira-
szynowych i't. d. W tym wypadku za-
iczyna przeważać opinja, że o ile nie
dojdzie ido interwencji zagranicznej,
ikampanja trwać będzie długo,

 

PRACOWNIA
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tel, 98-58-59
Poleca W. P.

wykwintną robotę sukien, okryć
futer, oraz wszelkie przeróbki
wchodzące w zakres krawiec-
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Tamże sprzedaż form bibułkowych do-
jasowanych podług ostatnich żurnali.

 

RYGA —12.10 (PAT) — „Siegodnia“
ogłasza wywiad swego korespondenta ko-
wieńskiego ze znanym działaczem Ntew-
skim w Kłajpedzie Włodzimierzem Zubo-
wem na temat stosunków w kraju kłaj -
1 edzkim.

Zubow oświadczył, że ze względu na
olbrzymią propagandę i agitację, prowa-
dzoną przez przeciwników  wszystkiemi
możliwemi drogami do radjowej włącz-
nie, już sam fakt, że Litwinom udało się
zachować stan posiadania, należy uważać
za dowód, że gdyby wybory odbyły się w
normalnych warunkach, element litew-
ski w kraju kłajpedzkim niewątpliwie wy-
powiedziałby się mocniej i wyraźniej.

Oceniając rezultaty wyborów, Zubow
zwrócił uwagę na moment ekonomiczny
który odgrywał poważną rolę: Rząd li-
tewski zarówno ze względu na litewską
jak i międzynarodową sytuację gospodar-
<zą nie mógł udzielić dostatecznej uwagi
życiu gospodarczemu kraju kła'pedzkie-
śo, z drugiej zaś strony walki polityczne
w tym kraju i nacisk z zewnątrz nie da-
wały rządowi możliwości prowadzenia w
odpowiednich rozmiarach pracy kom-
strukcyjnej, W rezultacie stworzyło się
pewnego rodzaju zaczarowane koło: wal-

  
 
 

Sankcje -- to skok w nieznane
Niebezpieczeństwo

PARYŻ, 12.10 (PAT). Prasa fran-

cuska ujawnia coraz większy niepokój
w miarę rozwoju procedury sankcyj,
nawet w dziedzinie gospodarczej,
Mechanizm sankcyj stwierdza

„Le Petit Parisien'' — został zastoso-
wany bez najmniejszej zwłoki. Wyda-
je się on bardziej groźny, niż się tego
można było spodziewać. W obecnym
wypadku, gdy chodzi o ekspedycję ra-
czej o charakterze kolonjalnym, me-
chanizm ten wydaje się nieproporcjo-
nalny wobec rodzaju zatargu. Osta-
tecznie jednak zwyciężyła w Genewie
przedewszystkiem surowość, ponie-
waż uważa się, że Liga Narodów
przechodzi obecnie okres „generalnej

próby” w dziedzinie zarządzeń, które
w razie poważniejszego wypadku, np.
w Europie, mogą oddać nieocenioną

usługę sprawie pokoju. Niemniej me-
chanizm ten kryje w sobie liczne nie-
bezpieczeństwa, które wzrastać będą
w miarę, jak sankcje będą się zao-
strzać, Zastosowanie różnych zaka-
zów może wywołać, zwłaszcza na
morzu, nieprzewidziane wypadki,
które natychmiast mogą przybrać
przebieg godny pożałowania. Sankcje
— kończy gazetą — w istocie rze-
czy są wielłkim skokiem w nieznane.
Cokolwiekby się mówiło — za-

znacza koresnondent „Matin'a“
trzeba stwierdzić, iż gra się z o-
śrniem. Sankcje gospodarcze  krvją
w sobie pelno zasadzek. Trzeba
więc już teraz bardzo uważać, aby
przez sanlcje, które chciano trakto-
wać jako łagodne, nie zamienić nie-
oczelkiwanie zatarsu włosko - abi-
syńskiego w zatarg, w który mimo-
woli zostałyby wciągnięte wielkie
mocarstwa,
Dopiero dyskusja nad sankciami

ekonomicznemi — pisze „Echo de
Paris“ pozwoliła nam ocenić donio-
słość. i skuteczność akcji przeciwko
Włochom. Jak słychać, rząd angiel-

 

 

groźnych powikłań

ski ma się już niecierpliwić zwłoką
i ewentualnemi komplikacjami. Nie
ulega wątpliwości, że szereń delega-
cyj użyje swego wpływu, aby san-
kcie miały charakter energiczny.

MIN. EDEN WZYWA DO
SZYBKIEJ AKCJI

GENEWA, 12.10 (PAT). Minister
Eden w przemówieniu do narodu
angielskiego, transmitowanem przez
radjo, oświadczył m. in. co następu-
je: Nie możemy zgodzić się na
zwłokę, śdyż ludzie się zabijają, a
siedziby ich są niszczone. cja
winna być szybka, jeżeli pragnie się,
by Liga Narodów osiąśnęła wyniki,
dla których została stworzona. Nie
mamy żadnych sporów z Włocha-
mi, które uważamy za starych na-
szych przyjaciół, Nigdzie h=rdziej
miż w Wielkiej Brytanji nie ucieszo-
noby się, śdyby Włochy powróciły
do metod pokoiowych, lecz podpisa-
liśmy uroczyste zobowiązania, od
których nie możemy się uchylić.
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Konfiskata ulotki
Sekcji Akademickiej S. N.

W. sobotę, 12-go b. m. Komisarjai
Rządu w Warszawie obłożył konfiska-
tą nakład ulotki Sekcji Akademickiej
Stronnictwa Narodowego w Warsza-
wie.

W obron'e sojuszu noisko-rumuńskiego
Rozsądny głos rumuńskiej prasy

BUKARESZT, 12.10. (PAT). Cała pra-
sa rumuńska rozpisuje się szeroko na
łemat ewentualnego paktu rumuńsko-
Isowieckiego oraz skutków, jakie stąl
wynikają dla sojuszu polsko-rumuńskie-
go. Zaznaczyć należy, że podczas, śdy
iprasa prawicowa bardzo energicznie sta-
je w obronie sojuszu z Polską i zwraca
urwagę nia niebezpieczeństwo, jakie dla
Rumunji stwarza pakt z Sowietami, to
prasa lewicowa złagodziła swe ataki
przeciwko Polsce.

B. premjer Jorga w artykule p. t. ..Pol-
ska a Rumunja'* pisze, że za istniejące o-
becnie nieporozumienie mogą kiedyś
drogo zapłacić oba państwa, wspólnie
zagrożone na wschodzie przez Sowiety.
Główne błędy, wynikające z kłótni mi-
mistrów Becka z Titulescu są te, że Pol-
ska sympatyzuje z Węgrami, a Rumunja
święcie wierzy w' Mosltwę, Autor twier-
dzi, że wspólne interesy, wiążące Ru-
mun'ę z Polską, powinny doprowadzić

do wspólnej linii politycznej,
„Miscarea”, organ Jerzego Bratianu, |

Wywiad z Zubowem

iki polityczne odbiły się na życiu gospo -
darczem, a życie ekonomiczne skolei wy-
wołało walki polityczne.

Przechodząc następnie do perspekty-
wy stosunków wewnątrz kraju kłajpedz -
kiego po wyborach, Zubow podkreślił że
należy uczynić wszelkie możliwe wysiłki
dla stworzenia atmosfery pokojowego
współżycia wszystkich mieszkańców i u-
zdrowienia życia gospodarczego kraju.
My Litwini — oświadczył Zubow — do
większości posłów, którzy przeszli ze zje-
dnoczonej listy, nie powinniśmy się odno-
sić jako do wrogów wewnętrznych, są to
bowiem nie wrogowie, lecz przedstawi-
ciele ludności, obdarzeni jej zaufaniem.
Mo'em zdaniem, niesłuszną byłoby rzeczą
widzieć w nich koniecznie „Niemców”,
nie należy bowiem zapominać, że ta $ru-
pa przeszła dzięki głosom znacznej wiek-
szości ludności litewskiej. Grupa ta w
swej przedwyborczej agitacji nie przed-
stawiała się jako czysto niemiecka, Uży-
wała haseł narodowych litewskich, nie
iktórzy mówcy tej listy nazywali się Li-
twinami i swe przedwyborcze wystąpie-
mia prowadzili w języku litewskim W
„Letuviska Ceitunga” i na zebraniach wy
śłaszali mowy w języku litewskim. Z na-

 

 

zwraca uwagę na niebezpieczeństwo
walk wojsk obcych. ma terytorjum Ru-
'munji w razie zawarcia paktu z Sowie-
tami, oraz rozbicia sojuszu z Polską, któ
ry zawarty został właśnie dla obrony
granicy wschodniej i jest najsolidniejszą
śwarancją utrzymania pokoju na wscho-
dzie Europy.

Prawicowa „Porunca Vremii'* pisze, że
ewentualny pakt z Sowietami, tak gorą-
©o popierany przez prasę, zwaną de-
'mokratyczną, a pozostającą na usłu-
igach Moskwy, miałby za logiczną kon-
sekwencję anulowanie sojuszu polsko-
rumuńskiego i wypadłby niekorzystnie
dla Polski, a przedewszystkiem dla Ru-
munji Korzyść tego wyciągnęłyby jedy-
mie Sowiety.

„Prezentul“ byłego ministra Madgearu,
nawiązując do pogłosek 0 pakcie z So-
wietami, stwierdza, że nietylko jest on
miepożądany, ale wręcz niebezpieczny
dla Rumunji, i żąda oficjalnego zaprze-
czenia.

 

0 pokój w Kłajpedzie
|.„„Awans zaufania” dla Niemców

szej strony jest gotowość do współpracy.
Musimy większości nowego sejmu dać,

że tak powiem, awans zaufania w nadziei,
że awans ten zostanieprzyęty przychyl-
mie, a zaufanie nie będzie zawiedzione.
W każdym bądź razie ze swej strony
chcemy działać lojalnie i zgodnie z kon-
wencją i statutem. Obecnie więc głos ma
strona przeciwna. Jeśli i ona przejawi ta-
ką samą dobrą wolę i szczerą chęć
współpracy, to w kraju kłajpedzkim bę-
dzie można stworzyć normalną atmosfe-
rę, która jest tak potrzebna całej lud -
ności.

 

Tragiczna śmierć
polskiego dypiomaty

NOWY JORK, 12.10. (PAT). Atta-
che ambasady R. P. Bohdan Zaniew-

ski został zabity w wypadku samocho-

dowym wmiejscowości Glendale (w
st. Utah). Towarzyszący mu stypen-

dysta funduszu kultury narodowej

Mieczysław Wojciechowski jest lekko
ranny.



ZMIANY
Trudno w tej chwili dokładnie prze-

widzieć, jakie oblicze będzie miał no-

wy rząd i na jakich zasadach oprze

swoją działalność,

Dymisja p. Sławka, logicznie rzecz
biorąc, jest następstwem klęski, po-

niesionej przez niego i jego obóz w o-

statnich wyborach sejmowych. Po
8 września, zarówno w kraju, jak i w

obozie rządowym, wytworzyła się ta-

ka sytuacja, w której dłuższe trwanie
„twórców nowej konstytucji”, w cha-
rakterze sterników nawy państwo-

wej było nie do utrzymania. Koniecz-

ność zmian narzucała się sama przez

się, chodziło i chodzi jedynie o to,

jak daleko zmiany te mają sięgnąć.

Postawa społeczeństwa, ujawniona

w fakcie bojkotu: wyborów, nakazuje
jasno, w jakim kierunku iśćby nale-
żało. Społeczeństwo ustosunkowało
się negatywnie zarówno do reformy

ustrojowej sanacji, jak i do całokształ.

tu jej polityki, Miljony. Polaków, ści-

ślej mówiąc niemal wszyscy Polacy,
zażądało w sposób kategoryczny

zmian zasadniczych w państwie. Żą-
danie to trwa nadali z każdym dniem,

pod naporem konieczności życiowych,

będzie.przybierało na sile. Rzecz na-
turalna, że ustąpienie p. Sławka i je-

go najbliższej grupy, żądań tych nie

wyczerpuje.

Niesądzimy jednak, aby czynniki

decydujące  wyciągnęły wszystkie

konsekwencje z tej postawy. społe-

czeństwa. Zmiany, jakie nastąpią po

odejściu p. Sławka, będą prawdopo-
dobnie niedużego znaczenia i nie zdo-
łają rozwiązać tych zasadniczych pro-

blemów, jakie stoją dziś przed Pol-
ską. Odbędą się one w ramach obo-
zu sanacyjnego, na zasadzie obowią-

zujących tam poglądów i pojęć. To

przesądza o niewielkiej ich skutecz-

ności.

Tymczasem Polska. domaga się
zmian innych, zmian bardzo gruntow-

nych, wyrastających z wielkich prą-

dów ideowych, nurtujących dziś sze-

rokie-warstwy naszegospołeczeństwa.
W oderwaniu od tych prądów, sktu-

piających dziś największą sumę ener-

gji narodowej, żadna zmiana nie wy-

woła tej fali entuzjazmu i masowego
zaufania, które są niezbędne dla rea-

lizacji rzeczy wielkich i trudnych.

Ominąć tej konieczności, w  warun-
kach, w jakich się znajdujemy, nie

można, dlatego też próby zamykania

oczu na nią na długo nie wystarczą.

Obóz Narodowy nie spodziewa się
zasadniczych pociągnięć od zmienio-
nego rządu. Zdajemy sobie sprawę, że

jest to wynik walk j różnic w łonie sa-

nacji i drobne ustępstwa na rzecz opi-
nji publicznej, Jako takie, zmiany te
nie będą miały decydującego znacze-

nia dla dalszego rozwoju stosunków
w kraju. W naszem głębokiem prze-
konaniu, jedynym sposobem rozwią-

zania politycznego i gospodarczego

kryzysu, który trapi Polskę, jest

wszechstronna przebudowa państwa

oraz stosunków politycznych i gospo-

darczych na zasadach narodowych.
Do tego zmierza nieuchronnie ewo-

'*lucja polityczna kraju, tego pragnie o-

gromna większość Polaków i to,

wcześniej czy później stanie się jedy-

nem wyjściem z sytuacji.

Dopiero zmiany w tym duchu po-

częte, wywołają w kraju powszechną

wiarę w wielką przyszłość Polski i

wyzwolą skrępowaną dziś i marnującą
się energię narodową,

 

Grecki minister wojny gen. Kondylis zo-

stał powołany na stanowisko regenta do
a w Grecji monarchji.  

NIEWCZESNY SENTYMENTALIZM
Przez cały świat idzie fala nastro-

jów antywłoskich. i proabisyńskich.
Czujemy ją i u siebie.
Wystarczy przypatrzeć się nastro-

jom tłumu, — wsłuchać się w to, co
się mówi w tramwajach, na ulicy, po
domach „szarych”, nie znających się
na polityce ludzi. Wystarczy rów-
nież wczytać się w to, co ukazuje się
w druku z pod piór ludzi dobrej wo-
li, — mało zorjentowanych, ale pra-
śnących służyć temu, co jest w ich
przekonaniu „słuszną sprawą”. Sym-
patje całego tego tłumu, — sympatje
tych wszystkich środowisk ludzkich,
— są po stronie abisyńskiej.

Jest to, w ogromnej mierze rezul-
tat szerzonej w świecie propagandy—
nieprzyjaznej Włochom i z tego po-
wodu biorącej pod swe opiekuńcze
skrzydła Abisynię. Szary tłum jest
zazwyczaj bezkrytyćzny, można
mu, jeżeli nie wszystko, to w każdym
razie bardzo wiele wmówić. Przeciw-
ko Włochom działają dziś w świecie
dwa potężne aparaty propagandowe,
prawie nigdy wzajemnie sobie nie
przeciwstawne, a dziś w całej pełni
idące z sobą ręka w rękę: propagan-
da Wielkiej Brytanii, widzącej w ak-
cji włoskiej zagrożenie swego stano-
wiska mocarstwowego, dla którego
całkowite bezpieczeństwo drogi z An-
glji do Indyj, wiodącej wszak przez
morze Czerwone, jest warunkiem
podstawowym; oraz propaganda ma-
sonerji, pragnącej upadku faszyzmu
we Włoszech i oddającej się nadziei,
że obecna wojna abisyńska może być
tem dla Mussoliniego, czem przed
czterema _ dziesiątkami lat byla
pierwsza Adua dla gabinetu Cri-
spiego,
Ale obok wpływu tej propagandy,

która mnóstwem dróg wszędzie prze-
nika, działa tu — jeśli idzie o nastro-
je w Polsce — również i zakorzenio-
ny polski sentymentalizm, nie liczą-
cy się z warunkami życia polityczne-
$0 i wyobrażający sobie, że można to
życie zawsze nagiąć do abstrakcyj-
nych, wszędzie jednakowe mających
zastosowanie zasad i kanonów, doty-
czących słuszności i sprawiedliwości,
rzekomo przez Włochów w sprawie
abisyńskiej naruszonych,
„Warto zadać sobie trud zgromadze-
nia argumentów, któreby uspokoiły
sumienia tych, co się powodują tym
niewczesnym sentymentalizmem, c
Przedewszystkiem „nie wolno

jest, dla sentymentu, zapominać: o
tem, co się wiąże w sposób zasadni-
czy z narodowym interesem. Niema
takiej sprawy politycznej, w której
gdzieś, komuś nie działaby się jakaś
krzywda. Dla tego, że do kogośod-
nosimy się ze współczuciem, . nie mo-
żemy zmieniać naszej zasadniczej po-
litycznej postawy, dyktowanej .nam
przez interesy, z interesami tego ko-
goś sprzeczne. Nie będziemy prze-
cież życzyć Francji niepowodzeń po-
litycznych w Marokku — wszak
jeszcze tak niedawno równie nieza-
leżnem, jak dziś Abisynja, — bo je-
steśmy zainteresowani w tem, by

 

 

Francja była silna. Tak samo leży w
naszym interesie to, by nie doznały
niepowodzeń na terenie afrykańskim
Włochy. Spróbujmy tylko sobie wy-
obrazić, jakiemu wzmocnieniu ule-
głoby w Europie stanowisko Niemiec,
gdyby wśród sił, siły niemieckie po-
tencjalnie neutralizujących, siła A
skauległa « osłabieniu! I jakiemu
wzmocnieniu  uległoby stanowisko
masonerji, gdyby osłabienia doznał —
fasz A wszak masonerja — bez
wzg ędu na odłamy, na jakie się dzie-
li,— w zasadniczej swej postaci jest
tradycyjnie nieprzyjazna Polsce.
Powtóre, skoro się już jest senty-

mentalnym, należy w tym sentymen-
cie stosować pewną hierarchję, a w
każdym razie konsekwencję. Niema
powodu wpadać w histerję oburzenia
z powodu akcjiwłoskiej w Abisynji,
w tym.samym czasie, gdy np. Indje.
Burma, arabska Palestyna, Trans-
waal, Cypr, Malta j; t. d, należą nadal
do Wielkiej Brytanji i nikt się tem
nie wzrusza. Wystarczy przypatrzeć
się rozpętanej obecnie akcji proabi-
syńskiej, by zdać sobie sprawę, iż nie
jest ona bezinteresowna, Dokładnie te
same czynniki w świecie, które orga-
nizują dzisiaj wylewanie łez nad Abi-
synją, temu lat kilkanaście, w latach
1918, 1919 i 1920 prowadziły gwał-
towną kampanję, wrogą niepod egło-
ści narodu znacznie większej miary,|
niż Abisynja: narodu polskiego. Gdzie
była Liga Narodów, gdy Japonia|
zdobywała Mandżurję i atakowała'
Szanghaj? Gdzie była, gdy w roku
1920-tym wojska sowieckie maszero-
wały na Polskę? Gdzie byla, gdy—
coprawda pokojowo — wydzierano
Polsce powiaty górnośląskie, które
głosowały w plebiscycie za Polską?|
Gdzie była chociażby, gdy opanowa-
na przez kapitał międzynarodowy
Boliwja, wysługuiąc się interesom naf-
ciarskim, napadła, przy pomocy wy-
ćwiczonej przez instruktorów  nie-
mieckich i wyposażonej w całą nowo-
czesną technikę wojenną armji, na
maleńki, ubogi i słaby, ale bohater-
ski patrjarchalny, żyjący tradycjami
dawnego państwa ezuitów  Para-
śwaj? Gdzie byli ci sami ludzie, któ-
rzy dziś tworzą Ligę Narodów, gdy
Wi.lka Brytania zdobywała  Trans-
waal, albo w roku 1916-ym krwawo
tłumiła powstanie irlandzkie? Nale-
ży.umieć dostrzec kryjącą się za za-
słoną frazesów, prozaiczną rzeczy-
wistość!. ь

Po trzecie, należywziąć pod uwa-
śę, że południowe, stłoczone na
swym nieurodzajnym półwyspie Wło-
chy, także mają swoje subjektywne
racje do szukania terenów, któreby
dla nich były polem do kolonizacji,a
choćby tylko rynkiem zbytu dla ich
wytworów przemysłowych, a wresz-
cie taniem źródłem surowców.
Po czwarte wreszcie, należy do-

kładnie rozważyć, czy istotnie Abisy-
nja zasługuje na tak wielkie współ-
czucie,
Przedewszystkiem — zaledwie dro-

bna część Abisynji jest istotnie Abi-

synją. Znaczna część terytorjum A-
bisynii, to są kraje, zdobyte przez
jej władców dopiero w końcu XIX
stulecia, — pokonane ogniem i mie-
czem i utrzymywane w ryzach środka-
mi, bynajmniej nie pokojowemi. Abso-
dutna większość ludności Abisynji, to
są plemiona murzyńske, — muzułmań-
skie, lub pogańskie — które z chrześci-
jańskimi i semickimi „Etjopami nie
mają nicwspėlnego ani pod wzglę-
dem rasy, ani pod względem języka,
ani pod względem religii, ani pod
względem tradycji historycznej. Ad-
dis-Abeba leży na nieabisyńskiem te-
rytorjum etnograficznem. Doprawdy,
dość trudno zrozumieć racje, które po-
zwalają ua pozostawanie tej ludności
pod panowaniem etjopskiem, lecz nie
pozwalają na wzięcie ich pod swe pa-
nowanie przez Włochy! ‘А wszak ze
strony włoskiej dawano już dość wy-
raźnie do zrozumienia, że Włochom
mie tyle chodzi o właściwą Abisynję,

{ со o należące do państwa abisyńskie-
go terytorja etnograficznie. nieabi-
syńskie.

A pozatem — czy istotnie zasłuży-
ła Abisynja na to, by być nietykalną
i w całej pełni niezależną?

Abisynja nie stworzyła żadnej wiel-
kiej cywilizacji. Czemże jest abisyń-
ska literatura, filozofja, sztuki pla-

į styczne,architektura, muzyka? Czem
| jest jej ustrój państwowy, jej struktu-
j raspołeczna, jej prawo, jej państwo-
| we i społeczne instytucje? Czem jest
jej życie gospodarcze, jej kultura rol-
ma, jej miasta, jej drogi i komunika-
cje, jej przemysł, rzemiosło i handel,
jej kanały, tamy, nawodnienia? Nie
da się poprostu Abisynji porównać z
takiem Marokkiem, Syrją, czy Arabją,
nie mówiąc już o Chinach, Japonii,
<zy Indjach. Abisynja jest dziełem
przypadku: dziełem warunków ge-
ograficznych, które uniemożliwiły jej
podbój przez sąsiadów. Ale na o-
szczęłlzonem przez obce inwazje te-
rytorjum nie potrafiła Abisynja stwo-
rzyć niczego, coby nie było tylko e-
chem i odblaskiem cywilizacyj ościen-
nych.

Oczywiście, byłoby szkoda, gdyby
Abisynja miała całkiem zniknąć. Pry-
mitywna oryginalność życia abisyń-
skiego, — zachowująca w sobie wiele

pierwiastków chrześcijańskiej cywili-
zacji Egiptu, — oraz tak długa, nie-
przerwana tradycja abisyńskiego žy-
cia państwowego, zasługują na to, by
je uchronić przed zniszczeniem. Ale
to zniszczenie przecież nie zagraża!
Ciąsłość bytu państwowego Abisynji i
jej sędziwej, dwutysiącletniej dynastji,
odrębność obrządku koptyjskiego i ca-
łego życia abisyńskiego, mogą tak sa-
mo trwać pod panowaniem włoskiem,
jak trwa pod panowaniem francu-
skiem tron sułtanów Marokka i całe
marokkańskie życie muzułmańskie.

Nie mamy więc co się zbytnio o los
Abisynji martwić,

Myślmy o sprawie abisyńskiej
mniej sentymentalnie, a zato więcej
polityczniel (jg).

 

 
 

Przywrócenie monarchii w Grecji
Generał Kondylis chce odegrać

rolę angielskiego generała Monka.
Jak tamten, rozczarowany do crom-
wellowskiej republiki, sprowadził na
tron króla z rodziny Stuartów, Ka-
rola II, tak i gen. Kondylis, jeden z
twórców  venizelowskiej republiki,
dokonał przy pomocy wojska małe-
io zamachu stanu, obalił rząd. Tsal-
'darisa, objął sam władzę i przepro-
wadził. w Zgromadzeniu Narodowem
uchwsłę znoszącą ustrój republikań-
ski, Król Jerzy II może wrócić na
tron, który przed 10 laty musiał o-
puścić.

Helleński Monk mógł działać pod
inspiracją Anelii, która bardzo wtej
chwili potrzebuje w Atenach rządu
zunełnie jej oddanego. Król Jerzy II,
brat stryjeczny popularnej w Anślji
księżny Kentu, Mariny, (która przed
kilku dniami dostarczyła pierwsze-
$o — nareszcie —wnuka parze kró-
lewskiej) — byłby wymarzonym dla
Anglji władcą Hellady (i Krety!) na
wypadek zaostrzenia się  zatargu
Londynu z Rzymem.

Ale możliwem jest także, iż am-
bitny generał grecki działał na wła-
sną rękę. Może chciał sobie stwo-
rzyć w monarchji wyjątkową sytua-
cię, osobistą, sytuację „kinśsmake -
ra', któremu król i dynastja winny
być wdzięczne aż po najdłuższe dni.

Wprawdzie „plebiscytjeśo żywota.
naznaczony na dzień 3 listopada o-
świadczy sie napewno za przywró-
eeniem monarchii. ale 'watpliwość

 

co do jego wyniku jest zawsze do-
zwolona. Większość za monarchią
może być zresztą niezbyt wysoka.
Zupełnie inaczej ten plebiscyt wy -
padnie „jeśli król już będzie rezydo-
wał w Atenach, a „enerśiczny” Kon-
dylis będzie jego premierem. Stanie
się on wtedy tylko formalnością, z
której zresztą można zrezygnować.
W każdym razie króla sprowadza
nie Tsaldaris, ale Kondylis, To wiel-
ka różnica —dla p. Kondylisa.

Król podobno upiera się przy za-
sadzie, że tylko plebiscyt może przy-
wołać na tron dynastję. Król stawia
nawet warunek, że za monarchją o-
świadczyć się musi znaczna więk-
szość narodu greckiego. Co za para-
doks! Król bardziej szanuje wolę na-
rodu, niż p. Kondylis, który
1 jeszcze miesiącami, zwalczając re-
woltę wenizelistów, przysiegal, że
zostanie wiernym republice!

Z plebiscytem, czy bez plebiscy-
tu, Jerzy II wróci do Aten, gdzie
mu władze odda reśent królestwa,
gen. Kondylis. Trudno bowiem u-
wierzyć w pogloskę, by chciano na
tron grecki — w razie obstawania
„Jezego II  przy'plebiscycie — po-
wołać jego stryia Mikołaja, ojca

| księżnej Kenżu. Byłoby to przecież
osłabienie monarchii przez wywoła-
nie w niej niezgody. Książę Mikołaj
nie ma zreszta syna (tylko dwie cór-
ki: Marinę i żonę. księcia - regenta
;Pawła Kara$eorgewicza), a więc dy-
nsstja Gldeksburśów  skorczyłaby

się na nim w Grecji Uwagi te odno-
szą się również do planu oddania
tronu księciu Kentu, który przytem
jest w Grecji zupełnie nieznanym.
Dzienniki donoszą, że Grecy, ob'ecu-
ją sobie, iż książę Kentu orzyniesie
im (wraz z Marina) wyspę Cypr, za-
mieszkałą przez Greków, a stano-
wiącą od przeszło pół wieku wła -
sność Anglii Trudno jednak wyo-
brazić sobie, by Anglja pozbywała
się Cypru wlašnie teraz, kiedy bu-
duje porty w Haifie i Akabie i sku-
pia ogromną uwaśę na bezpieczeń-
stwo swych dróg w Lewancie, Myśl
ta zrodziła się chyba przez analogję.
Powołanemu przed 70 laty na tron
grecki Jerzemu I Anglia na drogę
do Aten ofiarowała mało dla niej
ważne wyspy Jońskie. Ale Cypru
nikomu nie da, nawet księciu Kentu
i jego Marinie. Dla floty i lotnictwa
biytyjskiego punkt to prawie taksa-
mo ważny, jak Malta.

Republika grecka miała żywot
burzliwy, podobnie zresztą jak mo-
narchja Gliicksburgów. Jerzy I zo-
stał zamordowany, Konstantyn dwa
razy wypędzony z kraju , Jerzy II
także musiał Grecję opuścić. Wy-
śnanie zwykle mało uczy monar-
chów. Wracają rozśoryczęni i żądni
zemsty. Dowód: Burboni, a także i
ojciec Jerzego II. Wenizelos, twórca
republiki, jeszcze żyje i może krćio-
wi uczynić panowanie przykrem i
niener"nem. (i  

   baterja
najżywotniejsza!
 

PRZEGLĄD PPASY
WOŁANIEOZMIANY

Dwa dzienniki, „Czas“ i „Robotnik“,
wystąpiły z artykułami, domagające*
mi się—każdy w innej formie i w in-
nym celu — zmiany rządu. Zostały za.
spokojone, Tegosamego dnia nastąpi
ła dymisja p. Sławka. Post hoc
nie oznacza oczywiście propter
hoc. Zmianę rządu zapowiadano ną
moment powrotu p. Becka z Genewy,
a p. Beck właśnie powrócił,
Artykuł „Czasu wyrażał zniecier.

pliwienie z powodu milczenia rządu
o programie gospodarczym i finanso»

„Jeśli ają nastąpić zmiany w rząs
dzie — pisał — i jeśli od tego uzależnio-
ne jest rozpoczęcie na dalszą metę 0:
ibliczonych prac, powzięcie zasadniczych
decyzyj,i dokonanie męskich posunięćy
to zmiana ta powinna nasiąpić įaknaj-
szybciej. Jeśli natomiast zmiana ta nię
IE przewidziana, to decyzja taka winną
yć społeczeństwu celem jego ugpokoje-

nia, celem położenia kresu alarmującym
plotkom, w sposób miarodajny zakomu-
nikowana, A jednocześnie powinny za«
paść decyzje, któreby mogły ob/aśnić o-
inię co do dalsz zamierzeń czynni=
ów rządowych”.
Zdaniem „Robotnika”* zapanowałą

w obozie rządowym zupełna inercja,
Hołduje się tam hasłu: „nie zmieniać
niczego, nie ruszać niczego, niech
wszystko trwa, jak trwa”. Ale
„komplikacja'niebylejaka polega, na

tem, że Polski nie stać na „trwanie”, ani
na leniwe korzystanie z „sily inercji '

amy es „dreptania na miejscu”, ile
krajnie, chce już więcej „dreptać ną
miejscu”
Tu leży „punkt centralny" sytuacji,

SBBRe poor jest nie do utrzy-
rwanie' na podstawie o

inercji * nikomu nie wystarczy. Bieg zda-
rzęń i w samej Polscei poza Polską roz»
wija się w tempiecoraz to szybszem”,

Tylko „Robotnik“ łudzi się strasz
liwie, przypuszczając, że to zaklęta
koło inercji potrafi przerwać ruch so-
cjalistyczny. Nigdy ruch ten nie był w
takiej inercji pogrążony, jak obecnie,

CIEŃ NA PORĘBCE

„Kur, Warsz.“ przedstawia tragicz*
ne położenie włościan, wywłaszcza*
nych w Porębce nadSołą, gdyż ną
miejscu ich osiedli i gruntów powsta
nie olbrzymi zbiornik, regulujący stan
wody na Sole i służący dla wytwarza-
nia energji elektrycznej, Płaci się chło+
pom dobre ceny, Dobre, jak na czasy
dzisiejsze. Ale tu zaczyna się tragedja,
„Chłop przypuśćmy, 5 hektarów,

na których ciąży pożyczka hipoteczna,
zaciąśnięta us lawnego szacunky
45.000 z rde i niema mowy o wy*
właszczeniu, ani o sprzedaży gospodar-
stwa, jakoś się tam żyje. To się procent
zapłaci, to wyzyska obrodziejstwa no-
wej ustawy oddłużeniowej. Nagle nad-

odzi sprawa zapory, z! iornika, ktėry
sa Z. jego zagrodę na 8 me,

—iTns po
pareEau 1,000 zł. za hektar.cii
„dostanie _35.000 zł, ale winien jest
45.000. Takwyrąbanę jest na jego hi.
potece. Suma więc, jaką otrzyma, pój*
dzie do depozytu sądowego i wszystko
dostanie wierzyciel. Może nawet zlikwi-
dowany gospodarz zostanie mu coś wi.
nien, a sam... weźmie kijek, torbę żebra-

Aukpójdzie w świat...
yłoby okrucieństwem traktowanie

tej sprawy zbyt formalistycznie. Trze-
ba ją uregulować w sposób wyjątko-
wy, jak wyjątkowym jest sam wypa-
dek. Sumum jus byłoby tu sum-
ma injurja.

PONURE PARADOKSY

Londyński korespondent „Gaz,
Polskiej" nazywa słusznie ponurym
paradoksem fakt, że

„czarne dzikusybiją isię o pakt Ligi
współpracę międzynarodową (tak się
wiem okoliczności złożyły, że bronią oni
nietylko swejAC a jeden z
PALNSRYCI areo! cywilizowa-
wa narodów białe rasy, marzący 0
wskrzeszeniu wielkiego imperjum rzym-
sio, naród, którego pomniki świetno-

lo dziś dnia przetrwały na wyspach
Brytanji, reprezentuje w opinii
prawo dżunśli,
r ae jest E paradoksem, že

Labour Party eye uje w obronie satra-
Pji RSI pe zie istnieje niewol-
nictwo
Jak na balu maskowym, tak dziś na

scenie politycznej, Pacyfiśćci występu-
ją w roli zwolenników wojny przeciw
Włochom, a ludzie cywilizowani, jako
protektorzy rasów, negusów i dziku

świata
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Teatry stołeczne.

KRO
Tragedja „Króla Lira" wzięta jest

z legendy, nie z historji. Jest oczywi-
ste, że rozgrywa się ona w okresie
przedchrześcijańskim, Wskazują na
to nietylko owe Jowisze i Junony,
których wzywają tu bohaterowie
szekspirowscy, owi „bogowie”, któ-
rych, naprzykład, wspomina Edmund
w swoim monologu w pierw. akcie.
Wyraźniej jeszcze uzmysławia to ca-
ła atmosfera dzieła, w którem czło-
wiek pozostawiony jest jakby sam na
sam z sobą, ze swoim grzechem, ze
swoją namiętnością i zbrodnią, — bez
jakiejkolwiek pomocy zzewnątrz, bez
Łaski, bez Odkupienia., A przecież
pojedynek między Edmundem i Edga-
rem (akt V, scena III) odbywa się
najdokładniej według przepisów póź-
nośredniowiecznego, rycerskiego -

byczaju!..,
Ale bo też nie prawdy historyczno-

obyczajowej szukać. należy w tej tra-
gedji Szekspira, tak jak nie warto
zastanawiać się nad niemożliwością
sytuacyj, kiedy król Lir nie poznaje
przebranego Kenta, lub stary Gloster
swego, symulującego obłąkanie syna.
Prawda Szekspira — ta, która prze-
konywa i wstrząsa — to prawda
duszy ludzkiej, jej najtajniej-
szych drgnień, najgłębszych instyn-
któw, wieczysta prawda wnętrza

człowieczego, w genjalnem jasnowi-
dzeniu odsłonięta, Gdy słuchamy dja-
logów „Króla Lira”, tak okrutnych w
swej wyrazistości, tak jaskrawych w
kontrastach, mamy wrażenie, iż są
nam przedstawione nie słowa bo- 

+ $

Ю
W TEATRZE POLSKIM
haterów tragedji aleich myśli naj-
skrytsze: słowo zawsze już jest wypa-
dkową różnych tendencyj, miarkowa-
ne wpływem rozwagi, konwenansu,
obawy; tylko: myśl, w swojej pier-
wszej nagłości, może być zdolna
do takich natychmiastowych prze-
rzutów,  nieusprawiedliwionych a
straszliwych podejrzeń, niemiłosier-
nej bezwzględności.. 0W tem tkwi
potęga wizji szekspirowskiej, jej
powszechno - ludzka  zrozumiałość.
Czyż „Król Lir" nie jest, w baśniowej
formie ukazaną, niezmienną, poprzez
wieki powtarzającą się tragedją: py-
chy, żądzy pochlebstw, żądzy pano-
wania... '

Sądzę tež, iž najlepszą inscenizacją
„Krėla Lira“ bylaby taka wlašnie,
która ściszyłaby, odsunęła na dalszy
plan te wszystko, co w utworze ma
charakter jakby dodatkowy, zew-
nętrzny — aby tem silniej uwydatnić
jego treść najgłębszą, na niej skupić,
bez rożtargnień, całą uwagę. Cóż na-
tomiast uczynił p. Schiller w Teatrze
Polskim?
Popisywano się przed nami mecha-

nizmem sceny obrotowej, majster-
sztykiem sztucznych piorunów, wspa-
niałością — z różnych epok histo-
rycznych wziętych—uzbrojeń i kost-
jumów. Popisywano się ustawiczną
zmianą dekoracyj, różnokolorowemi
światłami reflektorów, tłumem sta-
tystów. Jest coś naprawdę bardzo...
kapitalistycznego w idei, że przy
wystawianiu arcydzieł literatury pie-
tyzm w inscenizacji uważa się za coś

 

Jak sie odbył konkurs dramałycny?
Donosiliśmy już, że w dn. 30 ub. m.,

rozstrzyśnięto konkurs dramatyczny Pol-
skiej Akademji Literatury, ogłoszony w
maju 1934 r.
W skład sądu konkursowego weszli:

Juljusz Kaden Bandrowski, Jan Loren-
towicz, Kornel Makuszyński. Zofja Nał-
kowska, Jozef Šliwicki, Leopold Staff,
Jerzy Szaniawski, Arnold Szyfman, Ka-
zimierz Wierzyński, Władysław Zawis-
towski i Tadeusz Boy Żeleński, Obradom
sądu konkursowego przewodniczył pre-
zes P.A.L. Wacław Sieroszewski, funkcje
sekretarza pełnił kierownik biura P.A.L.
Michał Rusinek.
Na konkurs nadesłano 287 utworów,

z których zdyskwalifikowano 2 sztuki z
powodu późnego nadesłania, pozostałe
natomiast przydzielono poszczególnym
sekcjom sądu konkursowego do czytania.

Sekcje konkursu zakwalifikowały do
przeczytania przez wszystkich członków
sądu 15 utworów. To drugie t. zw. wspól-
ne czytanie sztuk ukończył sąd konkur-
sowy w ciągu września b, r. Po odbyciu
szeregu posiedzeń, poświęconych dysku-
sji nad wyróżnionemi sztukami sąd kon-
kursowy przyszedł jednomyślnie do prze-
konania, że żaden z nadesłanych utwo-
równie zasługuje na odznaczenie 1-szą
nagrodą.

Ponieważ regulamin konkursu zawierał

 

 

postanowienie, że Il-a i III-a nagroda
będzie bezwzględnie przyznana, posta-
nowiono większością głosów przyznać:
drugą nagrodę w wysokości 3.000 zł. dra-
matowi p. t. „Bogoburcy“ oznaczonemu
godłem „Her Armeńczyk”, trzecią nagro-
dę w wysokości 2.000 zł. komedji „Dowód
osobisty Zebrzydowskich”, oznaczonej
godłem „Antoni Andrzej”. Po otwarciu
koperty okazało się, że autorem dramatu
„Bogoburcy“ jest Jerzy Ostrowski, au-
rtorkązaś komedji p.t. „Dowód osobisty
Zebrzydowskich“ jest Marja Jasnorzew-
ska (Pawlikowska). Poza sztukami nagro-
dzonemi nie wyróżniono żadnych utwo-
rów. Nagrody przesłano autoromwdn.9
b. m. natomiast egzemplarze nagrodzo-
nych utworów przekazano dyrekcji gene-
ralnej T.K.K.T., ponieważ Towarzystwu
temu przysługuje do dn. 31.X,35 r. pra-
wo pierwszeństwa do ewentualnego wy-
stawienia sztuk,

Sekretarjat P.A.L. zawiadamia, że
sztuki nienagrodzone mogą być odebrane
z biura (Krak.-Przedm. 32) najpóźniej
do dnia 30 listopada 1935 roku. Po её-
zemplarze można zgłaszać się codzien-
nie między godz. 9-ą a 13-tą. Egzempla-
rze mogą być także wysyłane pocztą po
uiszczeniu opłaty na pokrycie kosztów

przesyłki w wysokości 1 zł. w znaczkach
pocztowych.

Józef Hofmann
w Filharmon ji

Gdy przetł rokiem Józef Hofmenn
po długoletniej nieobecności zawitał
do Warszawy i wystąpił trzykrotnie na
estradzie, stolica Polski, tak <azwyczaj
chłodna i mało przejmująca się tem, co

się dzieje na terenie muzycznym, nagle

ożyła, poczęła objawiać oddawna nie-
widziany entuzjazm, a w końcu jakąś
szczególną radość z racji zetknięcia się

z wielką sztuką i wielkim jej przed-
stawicielem. Nareszcie! zdawały się
wołać rozgorączkowane usta, naresż-
cie! zamiast szarzyzny przeciętnego;
„dobrego” lub „doskonałego” grania
na fortepianie mamy naprawdęsztu -
kę — i to jak piękną!

Kto w roku zeszłym słyszał Hof-
manna, kto umiał słuchać i wczuć się

w jego interpretację takich dzieł, jak

koncert E-moll, sonata B-moll lub nok-

turny F-dur czy Es-dur Chopina, kto

zdołał dość silnie skupić się duchowo,

by wraz z Hofmannem zagłębić się w
tajniki sztuki Beethovena, odkrywane i

ukazywane przez tego artystę, czy też

zwyczajnie rozkoszował się skończe-
nie mistrzowskiem wykonaniem licz-
nych drobiazgów — ten nie zapomni

ofmanna nigdy, ‘
Jest jakaś dziwna siła w grze tego

artysty, siła, działająca na znacznej

mrzestrzeni w czasie, Trudno z abso- 

lutną pewnością wskazać źródło tej si-
ły. Można jednak sądzić, iż podstawą
jej jest niezmierna naturalność i pro -
stota stosunku artysty do dzieła sztu-
ki. Hofmann, mimo rzadko spotyka-
nej perfekcji i precyzji technicznej,
mimo fantastycznej wprost doskona-
łości wykończenia wszelkich szczegó -
łów, nigdy nie jest w ścisłem znaczeniu
wyrazu pianistą - wirtuozem, lecz zaw-
sze artystą, interpretatorem, ukazują-

cym słuchaczowi piękno dzieła, ukry-
te i niedostępne laikom i wielu, wielu
estradowcom, mimo ich mozolnych wy-
siłków w kierunku odcyfrowania i źro-
zumienia tego piękna.
To jest też zapewne przyczyną po -

zornie niezrozumiałego faktu, iż arty-
sta o wyjątkowych możliwościach wy-
konawczych, dla którego wszystko, co
nosi w sobie zarodek piękna mużycz -
nego, nie jest obce, — artysta ten lubi
sięgać do literatury zapomnianej już i
dziś niezbyt wysoko cenionej. Hof-
mann, wierny pamięci swego mistrza,
Anton, Rubinsteina, często gra jego

| utwory, od paru dziesiątków lat nie-
mal niespotykane na estradzie. W pią-
tek właśnie umieścił Hofmann w pro-
gramie wieczoru symfonicznego sław -
my — ale przed 30 i więcej laty —
koncert D-moll (IV-ty) Rubinsteina.

` a

równoznacznego z... kosztownością...
A powtóre — trzeba o tem zawsze

pamiętać, śdy przedstawia się na sce-

nie jego dzieła — Szekspir był jed-
nym z największych mistrzów słowa,

jacy kiedykolwiek pojawili się na zie-
mi, Zwłaszcza w późniejszym, trze-
cim okresie jego twórczości, do któ-
rego właśnie „Król Lir* należy, styl
jego staje się szczególnie zwięzły,
dobitny, nabrzmiały treścią, gdzie
każdy wyraz nabiera wagi, niczem w
najprecyzyjniej skonstruowanym afo-
ryźmie. Łatwo zrozumieć, jakiemi
trudnościami najeżone jest w tym wy"
padku zadanie tłumacza!

Teatr Polski gra „Króla Lirą” w
starym przekładzie Józefa Paszkow-
skiego, tego samego, o którym niegdyś
powiedział (w studjum o „Hamlecie"')
Wyspiański: „Gdy po angielsku nie u-
miem i język angielski jest mi obcy,
ožczytywalem tę scenę (t. j. monolog
Hamleta) kilkakrotnie w tłumaczeniu
Paszkowskiego i przyszło mi na myśl
BEE tę scenę z
aszkowskiego”. I w stosunku

do „Króla Lira' takie „przetłumacze-
nie z Paszkowskiego' wydaje się — w
niejednej scenie — wprost niezbędne.

Kiedy słyszymy, jak stary hrabia
Gloster syna swojego, udającego ob-
łęd, żegnał słowami: „trzymaj się cie-
pło; kiedy król Lir klęcząc nad zwło-
kami ukochanej córki, wykrzykuje pa-
tetycznie „ani zipniel'; gdy tenże Lir,
w poczuciu swego majestatu, zapew -
mia, iż jest „królem z przodu i z tyłu”
— zamiast wzruszenia reagujemy mi-
mowolnym uśmiechem, I trudno prze -
jąć się grozą i potęgą przekleństw Li-
ra, rzucanych na niewdzięczne starsze
córki, jeżeli groza ta wyraża się na-
przykład słowami:

„W/ywrę ja ną was zemstę taką, taką,
Że się świat cały— Zrobię coś takiego,
Że — nie wiem jeszcze co: będzie to

i jednak
Coś okropnego..."

W rezultacie: przedstawienie zawio-
dło. Arcydzieło szekspirowskie tylko
chwilami, w pewnych momentach, po-
trafiło na mgnienie oka przejąć słucha-
czy; naogół widowisko raczej nużyło,
miż wzruszało. Niemniej podnieść na-
leży poważny wysiłek artystyczny p.
Józeła Węgrzyna, włożony w odtwo-
rzenie roli tytułowej, dobrą grę pp.
Brydzińskiego (Gloster), Damięckiego
(Edmund), Kondrata (Błazen).
Muzyk” p. Palestera — na szczęście

dość dyskretna.
JAN REMBIELIŃSKI.

UŁKIz maca ZAKONNIK
STOSUJĄ SIĘ:
1axO REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

I PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJI 55 ŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZE CYM.

UŻYCIE 1-8 PIGUŁKI NA NOC. 
Utwór ten, w ręku całej plejady piani-
stów brzmiałby pustką i budził nudę.

W interpretacji Hofmanna, oglądany
przez pryzmat jego talentu odtwórcze-

go, napełnił się nagle treścią, stał się

żywy, bogaty w kolory, pełen wyrazu,
chwilami zaś jaśniał blaskiem i impo -

nował siłą. Tak to wielki artysta
tchnieniem swem powołał do życia

dzieło, zdawałoby się już na śmierć
skazane.

Napisany w formie sonatowej kon -
сег! D-moll Rubinsteina, konstrukcję

ma dość szablonową. Trzeba było sły-
szeć, jak, dzięki nasileniu i osłabianiu

dynamiki, oraz uplastycznieniu głosów
drugorzędnych, umiał Hofmann uczy-

nić interesującą fakturę tego dzieła!

Odrzuciwszy zupełnie na bok wyzy-
skanie elementu czysto wirtuozow-
skiego, co byłoby wielką pokusą dla
pianisty przecięt., Hofmann położył
nacisk na stronę wyłącz. wewnętrzną;

ze zdumieniem też przekonaliśmy się w
piątek, że koncert ten bynajmniej nie
jest utworem pustym, Zrozumieliśmy
też fakt ogromnego powodzenia tego
dzieła przed laty,w epoce wielkich
pianistów — artystów, których coraz
mniej dzisiaj, mimo tak znacznej licz-
by dobrze grających na fortep. Jakże
proste i skromne jest Andante koncer-
tu, a ile poezji wydobył z niego Hof-
miann, jak pięknie brzmiała melodja,
płynąca miękko, a tak wyraziście,

Drugim dużem dziełem programu
był koncert Schumanna,

Epoka, w której żyło się i oddychało
ideałami, kiedy dążeniem i celem mu- 

W dniu 10 b. m. minęła bezgłośnie
setna rocznica śmierci, Kazimierza Bro-
dzińskiego. Prochy jego kryje opusz-
czona mogiła na cmentarzu drezneń-
skim. Nietylko zapomniano o doczes-
nych szczątkach tej wybitnej postaci,
zapomniano również o pisarzu, a nawet
nauka polska nie spłaciła w zupełności
względem niego długu. Niema bowiem

krytycznego wydania pism Brodzińskie-
go, brak też monografji, Pracował nad
nią śp. prof. Bronisław  Gubrynowicz,
wydał jednakże tylko pierwszą jej część,
pozostawiając podobno w rękopisie nie-
mal wykończoną część końcową. Przed

 

Brykieta gozowo-toksyczna
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ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA NAUKOWA

Nominacje profesorów honorowych i
tytularnych. — Pan Prezydent R, P. za-
mianował profesorami honorowymi na-

stępujących profesorów emerytowanych:
W Uniw. Jagiellońskim Włodzimierza
Dometrykiewicza, Henryka Hoyera, Le-

ona Sternbacha, Stanisława Zarembę, na

wydz. filozof, oraz Fryderyka Zollą na

wydz. prawa. W uniw, Jana Kazimierza
we Lwowie: Władysława Abrahama,
prof, hon. na wydz. prawa, Adolia Bec-
ka, prof. hon. na wydz. lekarskim, Leo-
na Pinińskiego, prof. hon. na wydz. prawa
i Hilarego Schramma, prof. hon. na wydz.
lekarskim.
W uniwersytecie Piłsudskiego w War-

szawie: Ludwika Krzywickiego, prof. hon.
na wydz. prawa, Ignacego Koschembar-
Łyskowskiego, prof, hon, na wydz. pra-
wa Tadeusza Zielińskiego, prof. hon. na
wydz humanistycznym. :
W Politechnice Lwowskiej dr. Waw -

rzyńca Toisseyer'ego prof. hon. na wydz.
inżynierji lądowe; i wodnej, W Akademii
Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie
dr, Wacława Moraczewskiego, proł, hon.
Ponadto Pan Prezydent mianował W U-
niw, Jagiel, dr. Eugenjusza Artwiń-
skiego, prof. tytularnym na wydziale le-
karskim. W Uniw. Jana Kazimierza dr.
Kazimierza Jareckiego, prof. tyt, na
wydz. humanistycznym. W Uniw. Poznań-
skim dr. Witolda Kuloszę, profesorem ty-
tularnym па wydz, rolniczo-leśnym,

WYSTAWY W WARSZAWIE

Z Instytutu Propagandy Sztuki. — W
sobotę dn. 12 b. m. o godz. 12-ej w Insty-
tucie Propagandy Sztuki nastąpiło otwar-
cie nowych wystaw, a mianowicie wysta-
wy grupy artystów wielkopolskich „Pla-
styka”, oraz kolekcyj prac Józefa Czaj-

kowskiego, Henryka Grunwalda i Tymo-
na Niesiołowskiego. 
myka, tak samo jak poety czy malarza,
było osiągnięcie doskonałości wyrazu
swych myśli i uczuć, kiedy, cała dzia-
łalność twórców i artystów była cią -
głym wysiłkiem znalezienia drogi do
ideału, — epoka ta stworzyła atmosie-
tę, w której narodziło się jedno z pięk-
niejszych dzieł, w literaturze fortepia-
mowej istniejących, któremu na imię
koncert A-moll Schumanna,

W naszych czasach, gdy się głosi
walkę z romantyzmem, proklamuje
„rzeczowość'* w muzyce (jak w dysku*
sji gospodarczej) i odrzuca się element
uczuciowości — coraz trudniej o inter-
prelatorów dzieł Schumanna, Chopina,
którzy umieją dojrzeć w nich coś wię-
cej poza pięknem linji zewnętrznej,
barwy, ewent, efektów dynamicznych,
Świat romantyczny nie każdemu jest
dzisiaj dostępny. Nierzadko ściślejsza
więź łączy dzisiejszego pianistę z
Haendlem naprz., a zwłaszcza z takim
Scarlattim, niż z Schumannem; nawet
z Mozartem raczej, niż z Beethovenem,
stojącym już na progu epoki roman -
tyczne... ,

Hofmann nie jest tak pojętym piani-
stą „nowoczesnym“, Wolno sądzić, iż
nie istnieją dla niego szkoły i różne
„izmy'* w sztuce, lecz znaczenie posia-
da tylko piękno, wszystko jedno, ja-
kim językiem powiedziane,

Wierny zasadzie traktowania każ-
dego utworu, jako całości samej w so-
bie, tworzącej świat odrębny, Hof-
mann ujmuje koncert Schumanna z tą
samą naturalnością i prostotą, a bez ja- 

 
 

Kto dzisiaj czyta Brodzińskiego?
rokiem wyszły dwa tomy pism estetycz=

nych Brodzińskiego, wydane starannie
przez prof, G. Korbuta, przygotowane

przez śp. dr. Al. Łuckiego, który wiele

trudu poświęcił ustaleniu tekstów Bro-

dzińskiego .
Dzisiaj kto jeszcze czyta pisma Bro-

dzińskiego? — zapytuję prof. Ignacy
Chrzanowski w Kurjerze Poznańskim
(nr. 469). „Wiesława” czytuje młodzież

szkolna jako cząstkę „lektury obowią*

zującej”, ale, jak słychać, bez żadnego

upodobania. Pozatem jedynie historycy
literatury nie mogą i nigdy nie będą
mogli nie znać jego pism, Dla ogółu
społeczeństwa już się przestarzały.

„Otóż, w setną rocznicę śmierci Bro-
dzińskiego niechaj wolno będzie przy
pomnieć — pisze prof. Chrzanowski —
jedno jego pismo, które się nie przesta-
rzało, A jest niem nie „Wiesław”, nie
rozprawa „O klasyczności i romantycze
ności” i nawet nie „Mowa o narodowośr
ci”, tylko pismo, niestety, nieskończone,
będące tylko „ułamkiem”: „Wspomnie-
nie mojej młodości”, Słusznie powie-
dział o nich jeden z najsubtelniejszych
i najwrażliwszych na piękno krytyków
polskich (Józef Tretiak), że „w całej
literaturze polskiej niema pomnika au-
tobiograficznego, kreślonego ręką poety,
któryby posiadał tyle wdzięku, szcze-
rości i prostoty”.

Pisał Brodziński ten swój pamiętnik
już w wieku dojrzałym, już po klęsce
1831 roku, może dopiero pod sam ko-
niec życia, pragnąc zostawić po sobie
pamiątkę dla swej jedynej córki, Ka-
rusi, Ten zamiar wycisnął swoje pięt-
no na utworze: nie chciał ojciec smucić
ani nawet roztkliwiać swego dziecka

zbyt jaskrawym opisem rozpaczliwie
smutnych, wręcz okropnych warunków,
w jakich wzrastał, więc nie tając praw-
dy, opromienił swą opowieść nietylko
cichą pogodą, ale nawet — tu i owdzie
— łagodnym humorem; a wspomnienia
o tych niewielu chwilach szczęścia, ja-
kich zaznał w obcowaniu z ludem wiej-
skim, w serdecznej opiece starszego bra
ta i w budzącem się uczuciu ku siostrze
stryjecznej, ogrzał ciepłem tęsknej, rze

wnej radości
A tak doskorala pamięć zarówno wy-

padków, jak uczuć, i pełna prostoty
sztuka pisarska sprzymierzyły się we

„Wspomnien:ach mojej młodości” z ser-
cem,. którego też ciche bicie słychać od
pierwszej do ostatniej karty,
W żadnym innym utworze Brodziń-

skiego nie zajaśniała w takim blasku je-
go uaprawdę „piękna dusza”.

 

OTYŁOŚĆ
osłabia serce

Serce otyłych, obłożone warstwą tłuszczu,
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcze”
śniej odmawiają posłuszeństwa, Otyłość spo*
wodowana jest złą przemianą materji albo za-
burzeniem czynności gruczołów dokrewnych.

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA"
zawierają jod organiczny, znajdujący się w

morskiej roślinie Yahanga, który pobudza or-
graiam do spalania nadmiernego tłuszczu.
tosuje się je przeciwko otyłości i nię wy-

magają one specjalnej djety.
Zioła ze znak, ochr, „Deśrosa” do nabycia

w aptekach I drogerjach (bladach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E, Wolski, Warszawa,

Złota 14, m, 1,
551

kiejkolwiek wybujałości, jak dzieła
klasyków. Dzięki temu znowu ukazuje
nam przez pryzmat swego talentu dzie-
ło Schumanna, ten owoc czystego na-
tchnienia poety - muzyka, w formie
przedziwnie jasnej, zrozumiałej, a
przeto niezwykle cennej, Gdy kai:
mann konczy grač, oczywišcie wybu-
chają oklaski, ale najważniejsze, iż
budzi się w słuchaczu głęboka wdzięcz-
mość za rozkosz duchową, którą daje
ten wyjątkowy artysta,
Poza dwoma koncertąmi program

wieczoru zawierał w sobię dzieła or-
kiestrowe: uwerturę „,Leonorę'* Beet-
hovena i poemat Różyckiego „Mona
Lisa Gioconda'. Prowadził je A, Doł-
życki.
W naturze tego kapelmistrza, obda-

rzonego niewątpliwie talentem znacz -
mym, górują pierwiastki zgoła od-
mienne od tych, które widzimy u Hof-
manna. Temperament, energja, chęć
narzucenia swego „ja' są tutaj prze-
ciwstawieniem naturalności, prostoty i
głębi wejrzenia w istotę duchowego
piękna sztuki. Dlatego też Dołżycki
świetniej prowadzi taką „Monę -Lizę“
niż „Leonorę* i dlatego w prowadze-
niu partji orkiestrowej koncertów
(Schumanna zwłaszcza) nie może ści-
śle zjednoczyć się z Hofmannem i pod-
dać się jego koncepcji.
Tym razem Filharmonja zapełuiłą

się nareszcie. Gorący nastrój publicz -
ności znalazł wyraz w licznych owa =
ejach i uporczywych oklaskach.

WITOLD SZELIGA.



 

Historia pewnego działacza narodowego |

Bohater mojej opowieści nazywa się
Bronisław Wojtkiewicz. Pochodzi on z
miasteczka Janiszki, które pozostaje о-

becnie po stronie litewskiej, Poznałem go
'w okresie t. zw. plebiscytu wileńskiego,
t.j. wyborów do sejmu orzekającego,
którego uchwały wcieliły Wilno do Rze-
czypospolitej.

Niestety, przy podziale „pasa neutral-

nego'* rodzinne jego miasteczkopozo -
stało po stronie litewskiej, O powrocie

ma Litwę nie można było marzyć, skoro

się zaangażował w walkach o Wilno,
Niezbyt różowo zapowiadało się życie

Wo'tkiewicza w Polsce. Wyzuty z mie-
mia, bez żadnych zapasów gotówkowych,
bez wykształcenia fachowego, a mając
pięćdziesiątkę za sobą, musiał się tułać
po skromnych 100 — 150 złotowych posa-
dzinach, až wreszcie osiadł w Smorgo-
niach, gdzie otrzymał koncesję na prowa-
dzenie biura pisania podań.
Niebawem zaczęło mu się całkiem nie-

źle powodzić, Zyskał bowiem mir i uzna-
mie u okolicznych mieszkańców, którzy
szli doń po poradę w niezbyt skompliko-
wanych a najczęściej bardzo bolesnych
sprawach. Jednych godził, drugich upo-
minał, innych znowuż kierował do sądu,
I tak szło mu coraz lepiej, aż przyszedł
wok 1928-у — rok pierwszych pomajo-
wych wyborów sejmowych, w którym
też przeniósł się Wojtkiewicz do Świę-
«ian, stolicy swego rodzinnego powiatu.

Niebawem urządził się ma dobre w
Święcianach, gdzie nie tylko prowadził
swoje biuro podań, ale rozpoczął pracę
narodową, zakładając koło Stronnictwa
Narodowegoi biorąc czynny udział w or+
ganizacjach społecznych, Rozpowszech+
miał także energicznie prasę narodową,
Raz po raz odwiedziali go przedstawiciele
służby bezpieczeństwa; interesując się
gorliwie jego pracą i osobami, które go
©dwiedzały.
W końcu 1929 roku otrzymał on zawia-

domienie ze starostwa, że koncesja na
prowadzenie biura podań nie zostanie mu
odnowiona na rok 1930. Starostą w Świę-
cianach był podówczas p. Stefan My-
dlarz, obecny starosta w Końskich,

Interwenga u wojewody Raczkiewicza
miała ten skutek, że Wojtkiewicza pozo-
stawiono w spokoju, a chociaż koncesji
mu nie przywrócono, to jednak mógł on
poszukać sobie innego zajęcia nię rzuca-
jąc jednocześnie pracy politycznej i spo-
łecznej.

Wykorzystując swe stosunki 1 znajo-
mość terenu, wykupił on świadęctwo
przemysłowe na prowadzenie biura po-
średnictwa przy kupnie - sprzedaży i
dstotnie przy ożywionej podówczas par-
«celacji pośredniczył przy wielu tranzak -

«cjach sprzedaży ob,ektów majątków jak
ma wsi, tak i w miasteczku, Jednocześnie
zarabiał sporo jako nieoficjalny agent je-
dnego z Towarzystw asekuracyjnych,

Przyszły jednak drugie wybory sejmo-
zapoviennastąpiło znaczne zao-
strzenie stosunków na prowincji, cił
talkże Wilno wojewodaR
bramy na stanowisko marszałka senatu.
Podniosto głowę miejscowe żydostwo,
iktóre postanowiło zlikwidować „niebez +
pieczne gniazdo endeckię", Otwartą woj-
nę z Wojtkiewiczem rozpoczął przede -
'wszystkiem miejscowy adwokat — Żyd,
nazwiskiem Sole.

Począł on oczerniać Wo'tkiewicza w
©czach miejscowego społeczeństwa nie
przebiera'ąc w sposobach i słowach,

Sprawa trafiła wreszcie do sądu i zna-
lazła swój wyraz w wyroku Sądu Grodz-
kiego w Postawach z dnia 8,7,32 r., ska
tującym Solca na 100 zł. grzywny z za*
mianą na 7 dni aresztu za zniesławienie
Wojtkiewicza,
Wyrok ten zamiast uspokoić wrogów

Wo'tsiewicza, jeszcze bardziej ich roz'ą-
trzył, Postanowiono za wszelką cenę zli-
krs Wojtkiewicza na terenie Świę-

n.
Okazją niebawem nadarzyła się. Wy

szukano mianowicie jakąśmałopiśmienną
starowinkę nazwiskiem Cynianowa, któ.
ra miała z Wojtkiewiczem rozrachunki i
namówiono, by zaskarżyła go do sądu o
rzekome przywłaszczenie weksli,
„Tegooskarżenia wystarczyło, by Wojt-

kiewicza osadzić w więzieniu pod zarzu-
tem popełnienia przestępstwa z art, 574
k. k. 1903 r.

Jednocześnie dokonano rewizji w mie-
szkąaniu Wojtkiewiczą i w sekretariacie
Stronnictwa Narodowego, który w jego
mieszkaniu się mieścił, zabierając da u*
rzędu śledczego nie tylko prywatne do-
kumenty aresztowanego, ale także doku-
menty Str, Narod, Niemal jednocześnie
wpłynęły na Wojtkiewicza skargi o róż-
ne przestępstwa. :
Z aresztowania Wojtkiewicza skorzy-

stał przedewszystkiem Żyd Kowarski
wł. domu, w którym miesz, Wojtkiewicz
Wraz z gronem współwyznawców dostał
się on do mieszkania, które splądrowano.
Gdy do mieszkania Wojtkiewicza zgła-
szaly sie liczne osoby, mające z nim róż-

 

na Kresach

ne rozrachunki z tytułu zawieranych w
swoim czasie tranzakcyj, Kowarski kiero
wał je do urzędu śledczego mówiąc, że ci
otrzymają swe należności, którzy pospie-
szą zaskarżyć Wojtkiewicza przed poli +
cją. W ten sposób powstało aż 18 spraw

o na,rozmaitsze przestępstwa do... kazi-
rodztwa włącznie,

Jakie to były sprawy, najlepiej może
charakteryzuje sprawa Nr. Kg. 496-32

Sądu Grodzkiego w Święcianach.
Niejaki Słoboda Jan miał oskarżyć

Wojtkiewicza o kradzięż. Skarga wpły-
nęła do starostwa, następnie do sądu.

Gdy zbadano pod przysięgą oskarżyciela
Słobodę, oświadczył on, że nigdy Wojt-
kiewicza nie oskarżał, a podpis pod skar-
gą został od niego wzięty podstępnie, bo
w rzeczywistości podpisał on czysty ar-
kusz papieru. Sprawę rzecz jasna sąd u-
morzył. Charakterystyczna była sprawa
z oskarżenia Cynianowej, Nie podlegała
ona kompetencji sądu w Święcianach i na
żądanie Wojtlkiewicza, już po jego aresz-
towaniu, została przekazana właściwemu
sądowi w m. Łyntupach, przed którym
Wojtkiewicz stanął po dwumiesięcznym
pobycie w więzieniu, ‚
Na rozprawie, zeznająca pod przysię -

ga, Cynianowa złożyła tego rodzau wy-
jaśnienia, iż Wojtkiewicz został uniewin-
niony.
Po rozprawie odwieziono Wojtkiewicza

do Šwiecian, ge le został zwolniony
z więzienia, lecz zanim doszedł do mie-
szkania, zatrzymał go policjant i odpro-
wadził z powrotem do więzienia z powo-

du innej sprawy.
Chodziło mianowicie o sprawę Kg.

2781-32, z oskarżenia niejakiego hu-
la, któremu miał Wojtkiewicz przywłasz-
czyć pieniądze, Aczkolwiek już w pierw-
szej instancji Wojtkiewicz sprawę wy -
grał, to jednak zanim opuścił więzienie
nadeszło zarządzenie o dalszem jego
przetrzymaniu w innej sprawie, w której
nie'aki Smogorzewski świadek Solca о-
skarżał go znowu o przywłaszczenie pie-
niędzy. Widząc, że w ten sposób może
pozostawać w więzieniu aż do nieskoń -
czoności, bo kolejne rozpoznawanie aż
10 pozostałych spraw potrwałoby może
całe lata, zażądał Wojtkiewicz jednocze-
snego wyznaczenia spraw.
Sprawy przekazano do rozpoznania in-

nemu sędziemu i w lutym na wokandzie
znalazło się jednocześnię 5 spraw, z któ-
rychw4zapadły odrazu wyroki uniewin-
miające, a w jednej skazujący, obalony
jednakże następnie w drugiej instancji
Słowem w przeciągu lutego i marca

1933 r, większość spraw przeszła przez
sale sądowe, przyczem jeśli nie w pierw-
szej to w drugiej inst, z reguły zapadały
wyroki uniewinniające, a motywacja wy
roków była tego rodzaju, iż żadnej wąt-
pliwości co do całkowitej niewinności
Wojtkiewicza nie pozostawało. Wreszcie
w dniu 16 marca, po zapadnięciu wyroku
umiewinniającego w sprawie Nr. 2331-32
z oskarżenia Czechowiczów (też świad-

kowie z procesu Solca) Wojtkiewicz o-
puścił więzienie,
Gdy przyszedł on do swego mieszka -

mia, znalazł obraz żywo przypominający

to, co się widywało podczas zawieruchy
wojennej, po przejściu nieprzyjaciela,

Większość mobli została sprzedana z
licytac'i z powodu nieuiszczenia jakichś
należności, Sprzedane zostało także całe
urządzenie Str, Narod.
Za bezcen sprzedane zostały rzeczy je-

go własne i Stronnictwa, a straty z tego
tytułu wynosiły parę tysięcy złotych, Co
nie zostało sprzedane, splądrowała ban-
da Kowarskiego. Jednocześnie sprzedano
Wojtkiewiczowi dem i budynki gospo-
darcze. :
Niezrażony tem wszystkiem osiadł on

ponownie w Święcianach i zabrał się e-
nergicznie do odbudowania zniszczonego
warsztatu „ Nie szło to mu łatwo,
Nie łatwo było pracować i odrobić to
wszystko, co zrujnował pobyt w więzie-
niu. Ale Wojtkiewicz nie rozpaczał i pra»
cował ze zdwojoną energją, Aż raptem,
pomowne aresztowanie i znów oskarżenię
o przywłaszczenie, W lipcu 1933 r. zna-
lazł się Wojtkiewicz za kratami więzien-
nemi pod zarzutem przywłaszczenia wek-
sli niejakich. Smogorzewskich,

Zrozpaczony, nie mając pieniędzy na
wzięcie sobie obrońcy, w stanie ostatecz-
nej apatji stanął on przed sądem, gdzie
też zapadł wyrok skazujący. W drugiej
instancji zapadł wyrok skazujący go na
2 lata więzienia,
Jednakże i na ten raz Wotkiewicz nie

załamał się. Złożył on przy pomocy adw.
Węsłowskiego do sądu Najwyższego
skargę kasacyjną, która została uwzględ-
niona. Sąd Okręgowy w następstwie ka-
sacii uniewinnił go, przyczem w moty -
wach wyroku beęzpodstawność oskarżenia
została podkreślona ze szczególnym na-
ciskiem.

W ten sposób w lutym 1934 roku, po
przeszło 7 miesięcznym pobycie w wię-
zieniu, Wojtkiewicz znalazł się ostatecz-
nie na wolności, |

 

Wilno, w październiku.

Do Święcian jednak już nie miał poco

wracać.
Wszystko, co posiadał, stracił, Stan

psychiczny i fizyczny jego był tego ro-

dzaju, iż o pracy „od początku” nie mo-

gło być mowy”.
Osiadł w Wilnie, gdzie zaopiekowali

się nim przyjaciele polityczni i stąd roz-
począł serję procesów cywilnych, mują-
cych na celu odzyskanie chociażbyczęści

zniszczonego, lub wręcz zrabowanego

mienia,
Po wielu zabiegach i staraniach dostał

on wreszcie prącę, za którą otrzymuje 30
zł. miesięcznego wynagrodzenia no i po-
koik na mieszkanie,
Przed kilku dniami nadeszła wiado-

mość o umorzeniu dochodzenia w ostat-
niej z jego karnych spraw. Dziś więc nie
ciąży na Wojtkiewiczu namniejszana -
wet plamka. Swe obrachunki ze sprawie-
dliwością wyrównał on bez reszty,

Oficjalnie dano mu całkowitą satysfak-
cję przez wielokrotne stwierdzenie bez -
podstawności oskarżeń, jakie nańrzu -
cano.
Ale kto wynagrodzi Wojtkiewiczowi o-

we długie miesiące spędzone kratą
więzienną? Kto wygrówna tę krzywdę
moralną, jaka mu sią stała? Kto wreszcie
pokryje straty matsrjalne, jakie. poniósł
on z powodu niesłusznego aresztowania
i przetrzymywania w więzieniu?

Wilnianin.
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Oto jestem!

„ZŁOTARÓŻA”
Milcząca, a wymownia
Cicha, a błyszcząca wszystkiemi
barwami swych oskonałości!

Wszystko znajdziesz we mnie, Palaczu!
Doskonały pomysł, wytworne opakowanie,
najszlachetniejsze surowce, a nadto,
byś mógł mną się upajać — 'estem
ceną przystępną dla wszystkich bez różnicy!

PAL MNIE!
U

Przemysł Gilzowy Stefan Kamiński,
Warszawa, Rymarska 12 tel. 11-23-88

H
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Spisek milczenia przeciw pamieci

bohaterskiego generała

Dnia 10 października b. m., w chmurny
i słotny ranek, odbyła się ekshumacja a
następnie złożenie do grobowca zwłok
bohaterskiego obrońcy Lwowa i Warsza”
wy, ś. p. gen. Tadeusza Jordan - Rozwa-
dowskiego. Na cmentarzu Obrońców
Lwowa zebrała się — prócz najbliższej
rodziny ś, p. Generała — grupa kilku o-
sób, które przypadkowo i to w ostatniej
niemal chwili dowiedziały się o terminie
smutnego obrzędu, Przybyli zatem zaled-
wie dwaj członkowie Komiteśu budowy
grobowca, prezeska Narodowej Organiza-
cji Kobiet p. Demelówna, prezeska Stra-
ży Mogił Bohaterów p. Mazanowska, hr.
Dzieduszycki i kilku członków Stronni-
ctwa Narodowego.

Pozatem nie było nikogo.

Z uderzeniem godziny 9-ej przystąpio-
no — przy akompanjamencie jesiennego
deszczu — do ekshumacji. Zaledwie jed-
nak odrzucono kilka łopat ziemi, mu-
siano przerwać r botę, śdyż okazało się,
że Komitet na obrzęd nie zaprosił nawet

księdza. Po długich poszukiwaniach (księ-

 

‚ 7 САКЕбСО KRAJU
ŁUKÓW—
Napad na sekwestratorów. — W Koc.

ku w czasie pełnienią czynności urzędo-
wych przez sekwestratorów Andrzeja
Drabińskiego i Bolesława Zająca, którzy

zjawili się w mieszkaniu Lejby Szulma-

na celem wyegzekwowania zaległych po-

datków, wtargnęło do mieszkania kilku
młodych Żydów, a mianowicie; Moszek
Szloma i Szmul Szułmanowie, Abram
Kurchand, Moszek Moncarz i Lejbuś Ro-
baczek.

Gdy,sekwestratorzy, ną skutek odmo-
wy zapłacenia przez Szulmana podatku,

przystąpili do rewizji mieszkania, celem
dokonania sekwestru, zebrani Żydzi sta-
wili im czynny opór, przyczem Lejbuś
Robaczek rzucił się na sekwestratora Za-
jąca i uderzył go w głowę szufladą. Se-
kwestratorzy sytuację zdołali jednak о-
panować.

Przeciwko winnym napaści na urzęd-
| ników w czasie pełnienia czynności służ
bowych skierowano sprawę na drogę są-
dową.

MOGILNO
atamana

Śmierć chłopca pod samochodem, —
Przez wieś Kwieciszewo pod Mogilnem
przejeżdżał samochód ciężarowy firmy
„Suchard“ z Poznania, W tym czasie
znajdowała się na ulicy grupka dzieci, z
których kilka usiłowało przebiec tuż
przed  przejeżdżającym samochodem.
Czteroletni Kazimierz Pryka wpadł
wprost pod samochód. Mimo wysiłków
szofera, którychciał wyminąć dziecko,
lekkomyślny chłopczyk znalazć śmierć na
skutek pęknięcia czaszki j złamania о-

bojczyka. ;
Jak wykazaly dochodzenia nie ponosi

tu żadnej winy kierowca samochodu.

Lei Sua
EPPO YIN

kupującemu Że

ODIROT А
PL53 KRZYŻY18.

 

OSTROŁĘKA

Konsekracja kościoła, — J, E. ks. bi-

skup Łukomski dokonał konsekracji

wspaniałego kościoła paraśjalnego w Rze-
kunia pod Ostrołęką, W przeddzień
1500 osób przystąpiło do sakramentu

bierzmowania.
Po konsekracji kościoła i wielkiego oł-

tarza Jego Ekscelencja odprawił Mszę
św, pontyfikalną. Po Mszy św. organiza-

cje Akcji Katolickiej przedelilowały
przed ks. Biskupem i duchowieństwem.
W uznaniu zasług w dziedzinach koś -

cielnej i społecznej Arcypasterz zamiąno-
wał miejscowego proboszcza ks. Stanisła-
wa Sulińskiego kanonikiem honorowym

łomżyńskim.  

RADOM
—

Nowa alera, — Ostatnio aresztowano w
Radomiu w związku z aferą Krzysztofor-

skiego b. naczelnika Urz. Skarb, sekre-

tanza Sejmiku  Paszlcowskiego oraz

Kruszkowskiego, którzy popełnili sze-
ręg nadużyć na szkodę tegoż Sejmiku,
Śledztwo w tej sprawie toczy się w szyb-

kim tempie,

Mord pod Radomiem, — We wsi O-
sów w okolicy Bartodziej pobity został
przez braci Skibów ojczym ich Sarenik,
który po krótkich cierpieniach zmarł od
ran, zadanych mu widłami przez napast-
mików. Mord ten wynikł ze sporów ma-
jątkowych w rodzinie Skibów, Mordercy
zostali aresztowani i osadzeni w więzie-
niu radomskiem, ;

ZABRZE

Śmierć w szybie, — Wydarzyl się na

kopalni „Życzenie Jadwigi" w Borsikwer-

ku - Zabrzu straszny wypadek, który po-  

Lwów, w październiku.

ża bowiem mają o tej porze zajęcie) przy=
»ył jeden z księży Zmartwychwstańców,
który odmówił egzekwje i dokonał po-
święcenia miejsca wiecznego spoczynku
ś.p. gen. Rozwadowskiego, Skolei trumnę
ze zwłokami złożono w grobowcu, wznie-
sionym wedlug projektu prof. Zygmuuta

Rozwaądowskiego, a ufundowanym ze
składek publicznych, zebranych przez
„Lwowski wojewódzki komitet budowy
pomnika”,
Na mogile bohatera panie z N. O. K.

złożyły wiązanki kwiecia,

х

Zaiste, tak smutnego obrzędu nie by-
ło dotąd na cmentarzu Obrońców Lwo-
wa. A przecięż składano na wieczny spo-
czynek zwłoki jednego z najdzielniejszych
żołnierzy Rzeczypospolitej, zwłoki ob-
rońcy Lwowa i Warszawy!

Okazało się, że Komitet budowy gro-
bowca nie zrobił nic, aby społeczeństwo
lwowskie mogło uczcić pamięć bohater-
skiego Generała, bo zawiadomień o ma»
jącym się odbyć obrzędzie nie dostali na-
wet członkowie Komitetu.

Tak więc świadomie, wbrew najistot-
niejszej woli społeczeństwa, a zwłaszcza
tych, którzy materjalnie przyczynili się
do budowy grobowca, uknuto i zrealizo-
wano spisek milczenia przeciw pamięci

jednej z najjaśniejszych postaci Odrodzo+
nej Polski.
Mylą się jednak ci wszyscy, którzy są-

dzą, że taką małostkowością i takiemi
metodami zdołają wymazać z serc pol-
skich imię bohatera,

Gen. Tadeusz Rozwadowski jest i po-
zostanie dla narodowców wzorem rra -
wości,

ciągnął za sobą śmierć młodego górnika.
Na pokładzie Schuckmanną mianowicie,
18-letni ładowacz Leonard Pander z Bi-
skupi zajęty był przesuwaniem wózka do
szybu. С
W dotychczas niewyjašniony sposób

pchnął on wózek poza cel i runął wraz z
wózkiem do 86 metrów głębokiego szy+
bu, ponosząc śmierć na miejscu. Wypa-
dek ten wywołał wśród towarzyszów pra
cy nader przygnębiające wrażenie,

 

    

  

PRZODUJE
RĘCZNE OBUWIE

 

Czas zaopatrzyć się
w solidne obuwie
na iesienne słoty

RĘDZI NSKI EGO AP Sloga
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ТЕ LWOWA
Co grają w teatrach?
i delki: Niedziela g. 12 „Chłopcy

z placu broni”, . 15,30 „Awantura w

raju”, $. 20 „Muzyka na ulicy”.

Repertuar kin;

NE Pod al Pierawy krzy: у :

Chimera;Mały Kułkownik, z Shirley

Temple.
Grażyna: Dziewczęta w. mun

Kopernik: To djabeł nie kobieta,
Marysieńka: To djąbei nie kobieta.
Pan: Czerwony sułtan I dodatki.

Pax; Młody las i dodatki.
Palace: Dwie Joasie.
Rai:Pieš; Hope. Žo

atiusza1 т

świty Prowokator Asi
{ rotu,

Koza Poco kiej, — Wdniu dzie
j j w 25-tą r i erciseksiš SA Ua EM

lundurkach.

н ogram obejmuje: o godz. 10 na-

we. Ę zylice Archikatedralnej,

w czasie którego śpiewać będzie chór

żeńskiego Seminarjum, o godz. 11-tej od-
słonięcie i Doo nowego grobow -

ca na cmentarzu Łyczakowskim, wieczo-

rem o godz. 19-tój uroczystą akademię w

sali Kasyna i Koła Lit, Art, Na ementarzu
przemawiać będzie dyrektorOssolineum

dr. Bernacki, który w imieniu Komitetu

odda pomnik w opiekę miastu. Na aka-  

demji (wstęp bezpłatny) przemówi Leo=
pold Stail, wiceprezes P, A. L.
Czarny dzień komunistycznego obroń -

cy — W głośnym procesie komunistycz -

nym MartyOliner £ Lówenthal i tow.

obrońca jej dr, Mehrer ważył zdanie, iż

wobec tego, iż K. P. Z. U. skreśliła ze

swęgo programu postulat oderwania

Wschodniej Małopolski, przeto można u-
wažač ją za partję legalną, zaprzeczył te-

mu twierdzeniuZ broń-

cy przesłuchany w charakterze świadka

rad. dr. Bechmetiuk, który kategorycz-

nie stwierdził, iż na ostatnim zjeździe

K. P. Z, U. w styczniu b. r, nietylko że
nie slkreślono tego postulatu programo-

wego, ale przeciwnie, postanowiono wal-

kę o ten postulat jeszcze bardziej zao-
strzyć.
Niecwóeśliwy. skok jadącego „na fa -

pę*. — Wieczornym pociągiem wczoraj-

szym z Chodorowa do Lwowa jechał bez

biletu Paweł Bożek,pomocnik, Sado
zaęty u jednego z kupców Iwowskich,
Gdy do wagonu wszedł konduktor celem
komtroli biletów, Bożek wymykał oje
przed nim z wagonu do waśonu, a

Nap ma do oslatniejoI dalsz: zefo
zamkniętą, rzucił się z pędzącego

pociągu awradaląo, doznał pęknięć
czaszki oraz wstrząsu mózgu Pociąg
zatrzymano i zabrano Bożka do Lwowa,
gdzie Pogotowie Ratunkowe w stanie
ciężkim przewiozło go do szpitala pow =
szechnego.
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INFORMATOR FIRM CHRZEŠCIJANSKICH
 

 

 

SKUJARA ; S-ka Tel. 9.30-89

 

Brackka10 SUKNIE, KOSTJUMY

OKRYCIA
 

TANIO
Flanele - Barchany = Baje - Welwety
ZAMIEJSCOWYM ZA POBRANIEM POCZTOWYM

PRZEŚCIERADŁA Z KOL. SZL. szt.
OBRUSY KOLOROWE 120X140 szt,

M. CELIŃSKI

RĘCZNIKI KĄPIELOWY sztuka . .

KUPISZW NOWOOTWARTYM MAGAZYNIE
PŁÓTNA BIELIŻNIANE (szt. 17 m.) . od zł. 10—
DYMKA NA KALESONY metr . . 1—

KOŁDRY WATOWE szt. в в в . od zł. 10— FIRANKI SIATKOWE z 3-eh części od zł. 10-—
SCE KOPERTY POD KOŁDRY | s «a : „ „ 470 PLEDY PODRÓŻNE WEŁNIANE „ „ „ 10—

E aaa POSZEWKI NA PODUSZKI . « « » „ 1-70 KOGH WEŁNIANE 210.0 seb wi w: e
К 225 KAPY PIKOWE DO PRANIA . » « „ „ 280 DYWANIKI PRZED ŁÓŻKO . . . » = 3—
ak DRELICHY NA MATERACE mtr. „„ „175 GOBELINY NA OBICIA MEBLI mtr. 5 „ 2—

MARSZALKOWs5KA 38. Tel. 9-65-585

 

ANTYKI

PAWEŁ GRODECKI
Antyki, mahonie, jesiony.
obrazy, drobiazgi i t p.

ALEJA-JEROZOLIMSKA 31, tel. 9.99.50

 

 

 

APTECZNE ARTYK.
 

SKŁAD ĄAPTECZNY i PERFUMERJA
SRITISITT KD ASS RITEK PAKO

Bracia SZAMOTULSCY

Warszawa Nowy Świat Nr. 21

Telefon 646-45

e

  

 

'ARMATURY PAROWE I WODNE

POMPYsoscżwraicztów
RURY vmalizacyjne
WODOMIERZE i FILTRY do WODY

WANNY i PIECE KAPIELOWE

Hamerliński i Fulde, Jerozolimska 11
or оНнЫ аСОАа ООООааа

 

 

JAN LEWANDOWSKI Warszawa,
MarszałkaFocha 12. Tel. 226-38.

i silników. Analizatory

Poke" i „Duplex-Mono“do spa-

lin. Armatura do maszyn i kotłów
rowych. Pompy wszelkiego i

ju,
 

BIELIZNA

 

WEŁNY, JEDWABIE, BAWEŁNA,
KOŁDRY

PELAGJA SMÓLSKA
MARSZAŁKOWSKA 6
 

BIŻUTERJA

 

 

KAWIARNIE

SZTUKA I MODA
® в М онн
Codziennie wieczorem koncerty wo-
kalne i orkiestralne, Wystawa ma-
larstwa, rzeźb, grafiki, sztuki stoso-

wanej.

Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

MEBLE

W. WIELKIM
M E B L. E WYBORZE

gotoweina zamówienia

MORAWSKI

 

 

 

BIŻUTERJA

„Piotr Smalec“'
Mazowiecka 2

R. Z.F. 1877.

Sprzedaż Naprawa

 

 

BIŻUTERJA I ZEGARKI

 

JAR WULSKI —
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 5956-51 *
Instytucjom na spłaty. Własna pracow
 

CZYTELNIE

 

CZYTELNIA „ZEW*”
ZOFJI WIŚNIEWSKIEJ

NOWY ŚWIAT 18 obok SMOLNEJ
front — sklep, tel. 601-21

KILIMY

 

TAPCZANY, FIRANKI, KILIMY
ceny niskie, dogodne w:

pARAS< Antoniewicz
Widok 8. Tel. 292-48.

ME B LE. (ieżkowski
ul. N.-Świat 39 i PL. 3-ch Krzyży 12

Poleca mebie na dogodnych warunkach.
Wyrób własny Gady fabryczne.
 

 

 

KONFEKCJA

SYPIALNIE,
EBLE STOŁOWE, GABINETY
SOLIDNE—TANiIO

KOSEWSKI UM
za

EGZ. od 1896 +
 

 

Suknie, bluzki, dział dziecinny

J. RYBCZYŃSKA
Warszawa, Elektoralna 13

Wykonanie solidne.

KOŚCIELNE WYROBY

 

Ceny niskie.

wykonane solidnie

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY.

 

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

szkło — aluminium.

D./T.-H. inż. S. MUSZYŃSKI
CHMIELNA 36, telefon 596-18 2
 

PIÓRA WIECZNE

 

PiORA WIECZNE
REPARUJE SPECJALNY ZAKŁAD

W. GARBIŃSKI
MARSZAŁKOWSKA 119.
 

+
  MEBLE z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

Ceny niskie życzącym spłaty.
 

 

 

Wyroktikościelne, monstrancje, kielichy
puszki do komunikantów i t. p.

A. NAGALSKILS-ka
WARSZAWA, ul. AŃSKA 16.

Tel.11-23-21P. K.50.4172.

KRAWATY |

MEBLE WŁASNEJ WYTWÓRNI
gotowe i na zamówienia.

CENY NAJNIŻSZE

NOWY ŚWIAT 12
 

 

  
Krawaty na sezon jesieny najtaniej

sprzedaje, odświeża używane, pracownia 
WMA 123 m. 2.

ST. ŁAGOWSKIEGO
front 1 p.

MEBLE J. Fogiel
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6.
Poleca meble gotowe i na zamówienia
Wyrób własny, Ceny fabryczne.
 

 

NAJTANIEJ KUPISZ

Swetry, Pulowery, Pończochy, Skar-

petki, Bieliznę jedwabną, Trykotową

Rękawiczki w Składzie Fabrycznym

K. GLINICKI
Marszałkowska 59, Krucza 35,

Chmielna 27
 

Bieliznę męską, damską, pościelową,

kołdry, płótna, pończochy, trykotaże,

parasole, krawaty i kapelusze wnaj:
nowszych fasonach poleca

WYTWÓRNIA I MAGAZYN

JÓZEFA JARKIEWICZA
ZŁOTA 45 róg por

47.Hurt Detal
 

 

BIELIZNA
KRAWATY, GALANTERJA

R. MALICK!
€hmielna 20
 

 

„V. PADEREWSKI
Chmielna 15

Su damska w wielkim wybo-

rze. Ceny niskie. Wyrób własny.
Przyjmujemy obstalunki z własnych

i powierzonych materjałów.

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY KAMGARNY I SUKNA CENYFABRYCZNE___
 

FOTO NAPRAWA
OKULARY, BINOKLE

J. UNIESZOWSKI
Chłodna 37, tel. 2-15-24.
 

 

NAPRAWA
aparatów fotograficznych

lornetek, piór wiecznych
{ ołówków

E. KRZYŚKO

 

Warszawa, Mazowiecka 3. Tel. 608-00 |

SUKNA BIELSKIE
S. FORSZTETER i S-ka

Warszawa, Marszalkowska 96
tel. 9-64-78

za okazaniem o

niniejszego 1 0 / w"

SKŁAD FABRYCZNY

B. PRZYŁGYSZ
NOWY ŚWIAT 34

towe i na zamówienie
DUŻY WYBÓR

MEBL
Poleca meble

MLECZARSKIE ZAKŁADY

 

 

KRAWCY

pełne steryli-
zowane 10%

homogenizowana
i sterylizowana

odżywczy i
dla dzieci

MLEKO
ŚMIETANK

niezastąpiony artykuł
wzmacniający organizm

i starców.

PRZETWORNIA

S. CHARAZIKSKI
Warszawa, Śliska 6/8. Tel 5-82-42.
 

PRACOWNIA KRAWIECKA
SKA -— DAMSKA,

ROBOTA SOLIDNA I B. TANIA

$Ł MIĘTKA, ierozolimska 27 m. 9
"Tel. 9.99-24.

OBUWIE
 

 

 

 

 

Pracownia Futer i Okryć Damskich

BOHDAN GRYGO
b. prac. f. B. Herse if. „Goussin Cattley“
Warszawa, Mokotowska 45/14 parter.
Tel. 8-41-57 Ceny przystęnne.
 

 

"KOSZULE, R: i PULOWERY
poleca

A. MROZIŃSKA
| Marszalkowska 49, tel 9-39-20
 

BŁAWATY
 

Skład bławatny

Z HYŻEWICZ
* — Вгаска 5

welny. įedwabie, Hanele, tow.ыа
le, Iniane i L p.
 

FUTRA

rzeróbki, I dne, =

FUTRA: ROBOTA SOLIDNA S. PROSIŃSKI
A. KACPRZYK Ś-to Krzyska 26, tel 2-85-09

Kuśnierz poleca: Garnitury, palta jesienne, zi-

KRUCZA 7. mowe, futra w różnych jakošciach,
burki, kurtki i inne.

Przyjmujemy bony Kupców Połskich

wf. „K.iZ.Bbrowscy"
Warszawa, Marszałkowska 79

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów
 

 

1. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m. 4
 

POLSKIE PIÓRA WIECZNE

smok
Żak

ST. WINIARSKI
Warszawa, Nowy-Świat 53

49
 

PŁÓTNA SKŁADY
 

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

SKŁ.
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

wł. L. SZCZUBIAŁ
u. Bracka 185 tel. 516-02

Warszawa
 

POGRZEBOWE ZAKŁADY

 

Dbałością urządzenia uroczystego po-

grzebu, zaufaniem klijenteli cieszy się

najtańszy ZAKŁAD POGRZEBOWY

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

9.88-06 (czynnacałą dobę)
załatwiając sumiennie i taktownie po-
grzeby, przewozy i ekshumacje zwłok
w kraju 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
 

 

 

 

FUTRA: Pracownia

F. Adamczewskiego
Przyjmuje zamówienia i przeróbki z
własn z iPW: towarów

6 m. 14, parter.
 

GRAWERZY

KSIĘGARNIE

 

KSIĘGARN:A, CZYTELNIA
1 MATERJALY PIŚMIENNE

E. NEBELSKI
Warszawa, Chłodna Nr. 29.
 

KUCHENNE NACZYNIA

Obuwie
dziecięce uczniowskie

i ortopedyczne mocne

poleca

J. BRANDYSIEWICZ
Warszawa, Króla Alberta I. Nr.8

(dawniej Niecała)
 

 

 

 

STANISŁAW  LIPCZYŃSKI
Marszałkowska 149, tel. 204-84

Oznaki wojskowe i sportowe, stemple
metalowe i gumowe. ;

Wyżymaczki- Balje cynkowe-

Kotły do bielizny- Deski de pra-
sowania- Wyprawy kuchenne.

E. CHROSTOWSKI
WARSZAWA

Marszałkowska 108 róg RAA

MAGAZYN OBUWIA
DZIECIĘCEGO i DLA MŁODZIEŻY

L Bocheński i Fr. Raczek
Warszaawa   Nowy Świat i (przy pl. Trzech Krzyży)
 

 

KUPISZ NAJTANIEJ
w SPÓŁCE

WŁÓKIENNICZEJ
wł. Fr. Nawara S-cy

BRACKA 13, TEL. 9-25-38
A bieliznę pościelową, stołową

ł osobistą wełny sukniowe, kołdry,
pledy, flanele, welwety. KALOSZE MASZYNY DO PISANIA

 

ŚNIEGOWCE, KALOSZE
w wielkim wyborze

w f. „K. i Z. Bobrowscy”  Warszawa, Marszalkowska 79   SKŁAD MASZYN DO PISANIA I LICZE-
NIA, kas kontrolujących i numeratorów

oraz REPARACJE takowych.

M. BIAŁOBRZESKI    Zgoda 5, tel. 229-67.

OPTYCY.

 

„MAGAZYN Rusza |

(sk)
JynSE 63

Zakłady Graficzne, Introligatorskie

Hurtownia papieru, Mate: jałów Pisemn.

„PIONIER“
wł. Kazimierz Makowski

Warszawa

Marszałkowska 111. Tel. 201-74
 

PRALNIE
 

WACŁAWA
Żelazna 71. Filja, Leszno 31.

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

połyskiem. Robota ręczna.
 

RAMY I OBRAZY
   PRACOWNIA RAM. ROBÓT POZŁOTNI-
CZYCH KOŚCIELNYCH i SALONOWYCH

OPRAWA OBRAZÓW

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

 

MEBLE
GOTOWE iNA
ZAMÓWIENIE ADAM JĄSZCZOŁT

FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU 1887.

 

FABRYKA i MAGAZYN

ŚNIADECKICH 10
tei. 8-09-85.

 



ж

WSKAŻE CI POLSKIE ŻRÓDŁA ZAKUPÓW
”

  

   

    

BIURO TECHNICZNE

wł. TADEUSZ DZIERŻEK

Warszawa, ul. Pierackiego

 

 

 

„TELEFUNKEN - AMBASADOR*
na dogodnych warunkach sprzedaję

RĄDNICA*
Żelazna 75a,    

RĘKAWICZKI

ZOZ
Wykwintne rękawiczki męskie,

damskie w najnowszych faso-
nach poleca

„HE LENA"
Marszałkowska 104 róg Widok

mmp  
Popierajcie firmy ogłaszające się

w W WARSZAWSKIM DZIENNIKU

r

 

 

„PROTOS“
Kr. 18. Tel.: 624-22 i 274-16

 

"B. MIODUSZEWSKI" ||
wi. J. Thommėe

Wytwórnia rękawiczek i sprzedaż
pończoch. Ceny konkurencyjne.

Złota 16. 579
 

SKORZANA GALANTERJA
 

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

108, MARSZAŁKOWSKA 108
(róg Chmielnej)

 

SPORTOWE PRZYBORY
 

Tanie przepisowe ubiory gimnastycz-
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

ŻÓRAWIA 3,   ©6
° NARODOWYM  

TLCAKŁECK
Sprzedaż najnowszych odbiorników

TELEFUNKEN
typ „AM

  

SZKŁO

. DUDAŁO
Marszałkowska 104, tel. 506-91

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

aż
Lustra. szyby, szlifiernia szkła,

podlewnia luster
Ul Widok 26, tel. 634-07

529

 

 

Magazyn ubiorėw męskich, uczniowskich
oraz przepisowe muadurki dla uczenni:

poleca

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

TAPCZANY
 

TAPCZANY HYGIENICZNE,
 

UBIORY MĘSKIE
 

90 zł. palta, garnitury
gotowe, wykonane  pierwszorzędnie, z

okazyjnie zakupionych materjałów biel-

skich. Zamówienia z pierwszorzędnych
materjałów Bielskich, na jedwabiu zł.

135—, z angielskich 160,— zł. Długoletni

mistrz krawiecki, były współpracownik

firm: Herse,  Uleniecki,

Wilcza 24a parter, front, przy Kru-

czej tel. 862-34,

Józef Markowski   
 

 
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

E. Pietruszewski Nowogrodzka 36
Ceny niskie Życzącym spłaty.   

 

 

        

 

Najnowsze typy odkurzaczy

„PROTOS“
BASADOR“  Wyrobu Zaktadėw „SIEMENS“ į

UCZNIOWSKIE UBIORY
 

(pty
V.

L PRACOWNIA
UBIOROW

| | UCZNIOWSKICH

ы ы m

ЭОЛЕОЛ о
Duży wybór garderchy gotowej uczniow-

skiej i męskiej.

 

   

   
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 Normalizacyjuy zaśw. Nr. 265.

 

 

MEBL 
Gotowe i na

zamówienie irma „STY 66 Marszałkowska 104

vis A vis Dworca Głównego

 

 
 

 

"Nieuzasadnione zarzuty
przedw%o Zw. spółdzielni

Przed paru dniami ukazały się w prasie

artykuły, atakujące Związek spółdzielni

mleczarskich i jajczarskich oraz jego dyrek-

tora naczelnego dr. Wł. Piaskiewicza.

Dla zbadania powyższych zarzutów rada

naczelna Związku spółdzielni mleczarskich

i jajczarskich powołała specjalną komisję.

Komisja ta stwierdziła, że podniesione za-

rzuty są nieusadnione, gdyż Zw.spółdziel-

ni mleczarskich i jajczarskich kierowany

przez dr. Wł. Piaskiewicza zdążał do plano-

wego i oszczędnego organizowania zbytu

nabiału, do systematycznego podnoszenia

jakości spółdzielczej produkcji nabiałowei

do wprowadzenia na rynek towaru z marką

spółdzielczą, do prowadzenia pionierskiego

eksportu polskiego masła, serów i jaj oraz

do wzmocnienia więzi organizacyjnej po-

Vrriiiiii

JEŻELI JESTEŚ CHORY
na katar żołądka, katar kiszek, wątrobę,

kamienie żółciowe, krwotoki, hemoroidy,

wzdęcia brzucha, serce, nerwy, bezsenność,

wycieńczenie, reumatyzm, kaszel, astmę,

pęcherz, migrenę, zawroty głowy, bóle krzy-

ża, cierpienia kobiece i wszelkie inne cho-

roby a żadne ci już lekarstwa nie pomaga-

ją!Nie martw się! Jest coś wyższego niż te
ziemskie materjalne lekarstwa!

jest HIPOLIT RUDZIŃSKI
Nowv Świat 60 m. 2,

który wszelkie bóle i cierpienia natych-
miast usuwa. Jeżeli SOS —przyjdź tylko

do HIPOLITA RUDZIŃSKIEGO, przekonasz
się, że odzyskasz zdrowie.

Przyjm. w godz. 10 — 2 i 4 — 7.

 ROEAOEEERZZOGZEELITE AIBAC SIEST TENS

Walące się domy

Specjalna komisja, złożona z przed-

stawicieli urzędu inspekcyjno - budowla-

nego Zarządu Miejskiego i starostwa

grodzkiego północno - warszawskiego,

dokonała szczegółowych oględzin domów

przy ul. Obozowej Nr. Nr. 57, 59 i 63.

Są to wszystko zmurszałe drewniane do-

my, w których belki są przegniłe i powy-

ginane, grzyb dalelko posunięty, dachy

znacznie zniszczone etc., a w jednem

z mieszkań stwierdzono obsuwanie się

sufitu.
Ze względu na stan zagraża'ący bez-

pieczeństwu publicznemu, budynki: te

zakwalifikowano do natychmiastowej
rozbiórki, po uprzedniem usunięciu loka-

torów. W domu przy ul. Obozowej 57

należy usunąć dwie rodziny, przy Nr. 59
— jedną rodzinę i Nr. 63 — z części bu-

dynku frontowego i części lewej oficy-

mleczarskch i jejczarskich
między spółdzielniami i Związkiem, oraz o-

brony interesów rzeszonego mleczarstwa.

Ceny płacone spółdzielniom przez Zwią-

zek za pierwszy gatunek masła są bez-

sprzecznie wyższe od cen, płaconych przezz

htrtowników prywatnych. Umowa zaś za-

warta ze szwedzką wytwórną wirówek by-

ła dla Związku korzystnaiumożliwiła pokry*

cie strat powstałych jeszcze przed objęciem

kierownictwa Związku przez dr. Wł. Pias-

kiewicza, Umowa ta w niczem nie narażała

interesów rolników na straty,gdyż, tak wów-

czas, jak i dzisiaj swoboda rolników zao-

patrywania się w maszyny i narzędzia mle-

czarskie w dowolnem źródle nie jest i nie

była nigdy krępowana,

(R)

Lustracja
pensjonatów i hoteli

Miejska służba zdrowia przystąpiła do
| przeprowadzania szczegółowej lustracji
| hoteli, pokojów umeblowanych i pensjo-
natów w związku z nowemi przepisami
o przedsiębiorstwach tego typu, wyma-
śającemi szeregu urządzeń, których brak
zauważono w wielu zakładach. M. in.
„przepisy wymagają urządzenia łazienek
oraz w każdym pokoju umywalni z bie-
żącą gorącą wodą.  
Już czwarty tydzień trwa polski strajk

w młynach Grasberga. Już blisko mie-
siąc robotnicy oczekują na ustępstwa ze
strony Żyda-kapitalisty, który narzuca
im warunki pracy, stojące poniżej pozio-
mu ludzkiej egzystencji. Dotąd bezsku-
tecznie.
Ale mimo szerzącej się nędzy, wśród

pozbawionych wszelkich środków utrzy-
mania robotników panuje nastrój zde-
cydowany. Nie ustąpić Żydowi. Walczyć
do końca.
Oparcie moralne mają strajkujący w

całej opinji narodowej i w Związku Za-
wodowym „Praca Polska“, do ktėrego
wszyscy niemal robotnicy młynarscy na-
leżą. Niedawno „Praca Polska* prze-
prowadziła zbiórkę pieniężną wśród
swych członków i uzyskane tą drogą pie-
niądze podzieliła między strajkujących.
W sobotę odbyła się u inspektora pra-

cy Fedorowicza konierencja z przedsta-   my — dwuch lokatorów. (b). wicielami Związku Zawodowego „Praca

 

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk, Związku Zaw. Chrz. Służby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz 1-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).
1 Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.
IL AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
Il. Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek).
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Wizyta prezydenta
St. Etienne

W przejeździe |do Rosji Sowieckiej
zatrzymał się w Warszawie na paro-
dniowy pobyt prezydent i senator mia-
sta St, Etienne we Francji, p. Soulić.
St Etienne jest ośrodkiem przemysłu
i kopalń, w którym znajduje zatrud-
nienie wielu  emigrantów-Polaków.
Sen. Soulić został przyjęty przez za-
rząd m. st, Warszawy. Oświadczył on,
iż wierzy w przyjaźń polsko - francu-
ską, która dziś jest tak samo silna, jak
zawsze, a wyraz praktyczny temu
przekonaniu dał, broniąc tych Pola-
ków, którzy zamieszkują w jego o-
kręgu.

Czwarty tydzień walki
Przeciwko wyzyskowi Żyda-kapitalisty

Polska“. Dalsze rokowania toczyć się
będą w poniedziałek z udziałem praco-
dawcy.
Taktyka, jaką uprawiał dotąd p. Gras-

ber$ w walce z robotnikami, polegała
na przedstawianiu strajku jako politycz-
nego — „antysemickiego”. Miało to na
celu zjednanie dlań przychylnego stano-
wiska władz administracyjnych, Nie wąt-
pimy, že bezskutecznie.

Jasne jest chyba, že chodzi o krzywdę
robotniczą, bez względu na narodowość
pracodawcy, Okoliczność, że jest on w
tym wypadku Żydem, stanowi jedynie
wymowny przykład, jak Żydzi potrafią
krzywdzić pracowników, będąc praco-
dawcami. Jest to przykład tembardziej
znamienny, że olbrzymia większość Ży-
dów usiłuje nazewnątrz uchodzić za „o-
brońców ludu* i należy do stronnictw
skrajnie radykalnych, a wśród komuni-
stów element żydowski stanowi czynnik
decydujący.  
 

„Tydzień Miłosierdzia” rozpoczął Się
Odezwa J. Em. Ks. Kard. Kakowskiego

W związku z „Tygodniem Miło-
sierdzia”, który odbędzie się na tere-
nie całej archidiecezji warszawskiej,
Jego Eminencja Ks. Kardynał Dr.
Aleksander Kakowski, Arcybiskup
Metropolita Warszawski wydał ode-
zwę następującej treści:

Zbliża się zima i z nią wkrótce zajrzy
w oczy biednych i bezdomnych przej-
mująca grozą troska o ciepłe mieszkanie,

o ciepłą strawę i ciepłą odzież. Już dziś
z lękiem i niepokojem patrzą rodziny
biednych na swe dzieci, zgłodniałe i
obdarte i bólem šciskają się serca, że
nie będą mogły zaspokoić ich pierw-

szych nawet potrzeb,

Zaiste, sytuacja materjalna tysiącz-
nych rzesz jest nad wyraz trudna, nieraz
wprost tragiczna. Nędza woła o ratu-

nek!

Pomni na przykład Najmiłosierniej-

szego Zbawiciela naszego, Chrystusa Pa-
na, który zawsze skuteczną miłością ota-
czał biednych i nieszczęśliwych, nie
przechodźmy obojętnie obok niedoli
braci naszych. Naszemi niech się staną
słowa Zbawiciela: „Żal mi ludu..., bo nie

mają, coby jedli* (Mat. XV, 32).

Aby jednak sprostać wielkim zada-
niom chwili bieżącej, nabrzmiałej skut-
kami kryzysu gospodarczego, nie wy-
starczy pomoc nielicznych jednostek. O-
śromowi nędzy i biedy przeciwstawić
musimy, obok zabiegów i starań władz
państwowych i samorządowych, które nie
szczędzą trudu celem opanowania bez-
robocia, zbiorowy wysiłek ofiarności ca-
łego społeczeństwa i tuż u progu nad-
chodzącej zimy śromadzić środki na
akcję charytatywną.

W tym celu poleciliśmy Katolickiemu
Związkowi „Caritas* zorganizować do-
rocznym zwyczajem „Tydzień Miłosier-
dzia”, który w Stolicy trwać będzie od
12 do 19 października b. r. w pozosta-
łych zaś parafjach archidiecezji war-
szawskiej od 21 do 30 października b. r.

Żywimy nadzieję, że wielkie miłosier-
ne serce społeczeństwa warszawskiego,
które rok rocznie daje wymowne dowo-
dy głębokiej i rzeczywistej troski o bie-
dnych współbraci, odezwie się czynem
ofiarnym, i posypią się na akcję chary-
tatywną ofiary i datki, Wierzymy, że w
baj zbożnym czynie nie zbraknie niko-
go

Wszystkim, którzy przyczynią się do
powodzenia „Tygodnia Miłosierdzia* —
wszystkim, którzy złożą choćby naj-  

drobniejszą ofiarę na rzecz ubogich i bie-

dnych, błogosławię z głębi serca paster-

skiego.

Warszawa, 11 października 1935 r.

(—) Aleksander Kardynał Kakowski.

 

Dr. Miller w Warszawie
W dniach od 17 — 20 października za-

trzymuje się p. Karol Miiller z Jeny w War-

szawie, celem wprawiania sztucznych oczu

wedle natury. (R).

Baczność narodowcy!
Zebrania niedzielne

Dziś dn. 13 października r. b. odbędą

się zebrania kół:
Grzybowskiego Wola im. Popławskie-

go, Wola im. Sowińskiego o godz. 12 m.

45 przy ul. Śliskiej 34. Przemawiać bę-

dzie proł. Stanisław Stroński.
Marymonckiego o godz. 5 po poł. przy

ul. Zablociūskiej 13. Przemawiać bę-

dzie delegat Zarządu.

Zebranie dla nowowstępujących
W środę, dnia 16 października r. b. o

godz. 7 min. 45 w lokalu przy ul. Złotej
30 m. 37 odbędzie się zebranie kursu
dla nowowstępujących do Stronnictwa
Narodowego. Referat p. t. „Historja O-
bozu Narodowego'* wygłosi kol. red, Jó-
zeł Petrycki.

Sympatycy, chcący się zapisać na
członków S. N., proszeni są o przybycie
na zebranie.

Bezrobstni koledzy
Do wydziału ofiar „Warszawskiego

Dzien, Narodowego* zgłosili się dwaj
koledzy organizacyjni — bezrobotni
narodowcy, zasługujący na szczegól-
ną pomoc, @
Jeden z nich, wykwalifikowany

krawiec, b. sekretarz zarządu jedne-
go z kół Str. Nar. został pozbawiony
pracy za udział w akcji antyżydow-
skiej, Zwracamy się do krawieckich
firm warszawskich z zapytaniem: czy
nie znalazłoby się dla niego zajęcie?

Drugi, miody chłopak, znalazł się na
bruku warszawskim bez środków do
życia, oderwany od rodziny, która
jest w nędzy, Prosi o zajęcie ekspe-
djenta w sklepie, gońca lub t. p.
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Kronika wileńska.
7 DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Apteka Jundziła Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-

miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza

6 — Ostrobramska 28, Filemonowicza 2

ielka 29.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano miejscami  mglisto lub

chmurno, na Pomorzu i w Wileń-

skiem drobny deszcz, W. ciągu dnia

dość pogodnie.
Chłodno.
Słabe wiatry z południo-zachodu.

URZĘDOWE.

— Pożegnanie wojewody Jasz-

czołta. W związku z nominacją wo-
WŁ. Jaszczołta

w

dniach najbliższych odbędzie się po-

jewody wileńskiego

ministrem Opieki Społecznej

żegnanie odchodzącego do Warsza-

wy p. Jaszczołta.

Aż do chwili mianowania nowe-

go wojewody wileńskiego obowiązek

wojewody spełniać będzie wice-wo-

jewoda p. Jankowski, (h)
Z MIASTA.

— Wyjazd wycieczki prawników.

Po dwudniowym pobycie w Wilnie

i zwiedzeniu Trok i Werek, wyciecz

ka prawników Rzeczypospolitej, z

ministrem sprawiedliwości p. Micha-

'sa będą przystosowane do dzisiej-

szych czasów kryzysowych, a jed-

mocześnie wszystko tam będzie

|simaczme i zdrowe.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.

— Nowy prof, zwyczajny. Na

wniosek ministra oświaty Pirezydent

R. P. mianował profesora nadzwy-

czajnego U. S. B. dr. Jozeia Patkow-

skiego profesorem zwyczajnym fizy-

ki doświadczalnej na wydz. matema-

tyczno - przyrodniczym tegoż uni-

| wersytetu.

SPRAWY KOLEJOWE.

— Tydzień propagandy Okręgu

Kolejowego L. O. P. P. Okręg Kole-

jawy L.O.P.P, przystępując do zor-

ganizowania XII tygodnia propagan-

dowego 'tuszy nadzieję, że wynik za-

równo pod względem ilościowym jak

i pod względem jakościowym prze-

wyższy wyniki z lat poprzednich.

Nadzieję swą opiera na przeko-

naniu, iż żyjemy w okresie wielce

osobliwym, który zmusza dowyłka-

zamia jak największego zrozumienia

dla spraw obrony przeciwlotniczo-

gazowej.
Niech przeto będzie ambicją kaž-

dego pracownika kolejowego dąże-

mie do uzbierania ma cele obrony

j lotniczej miljona złotych, co nie jest

łowskim, 0 godz. 5 wiecz. specjal-|mrzonką, ponieważ już kolejarze

nym pociągiem odjechała z Wilna,|przysporzyli lotnictwu przeszło 800

żegnana na dworcu przez ta-|tysięcy złotych.

wicieli wileńskiego sądownictwa i HANDEL I PRZEMYSŁ.

palestry. (h) — Protokuły za handel w nie-
— W dniu 16 b. m. po dokona-

nym grtuntownytm remoncie ponow-

nie zostanie otwarta restauracja St.

Georges. Podczas obiadów i kolacji
znany kwartet

K. Huzarskiego.

Dancing. Zakład ten istotnie będzie

jednym z najwytworniejszych lokali

a co najważniejsze

dowiadujemy się, że ceny uGeorge- | czo-sądowej.

przygrywać będzie

dyrekcją p.

naszego miasta,

dzielę. Organa P. P. sporządziły 9

,protokułów za niedozwolony handel

w niedzielę. Większość protokułów

ądzono sklepom spożywczym! w

śródmieściu. (h)
WYPADKI.

— Nagły zgon. Izaak Welk (Hetmańska

| 3) zmarł nagle w mieszkaniu. Zwłoki Welk

| zabezpieczono do przybycia komisji śled-

(h)

 

 

HELIOS | Rewelacyjna premjera.

Adolf Dymsza
w podwójnej reli „uczniaka”

Tom, Ćwiklińska, Marr oraz
i „taksatora lombardu“, Jadzia Andrzejewska, K.

CHOR DANA w najweselszej komedji muzycznej

„WACUS““
Cudowne pieśni Chóru Dana.

powod

Nad program:
o godz. 4, 6, 8 i 16.20.

Komiczny mecz piłki nożnej. Nienotowane

zenie w Warszawie.

KOLOROWA ATRAKCJA oraz najn. tygodnik. Początek

W sob. i niedzielę od 2 ej
 

(A
Oczy

Rola tytułowa:
—"

ZAKLAD
KRAWIECKI

czarne w
SIMONE SIMOŃ. Pieśni cygańskie, Melodje rosyjskie.

MICHAŁ PIECH i SYN
WILNO, ZAMKOWA 10 tel. 10-04.

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości,

CENY KONKURENCYJNE.

„Ostatnie 2 dn!

„SING-SING“
Wkrėtce olšni Was przepych

Carskiej Rosji
w przeboju    [2 s)

<>'

 

 

 
Żądajcie staie do potrawimarynat naturalnego WILNO

fermenta- i Własne składy | bocznica: Bi 2

cyjnego Octu Spirytusowego ak Rosa ia Šalkomai | ul. Zamkówa Ni. 18

który gwarantuje zawsze zdrowie I bezpieczeństwo życia. tel. 22-40. tel. 17-90.

FABRYKAasy;Bola URBANOWICZ paz
USOWESO , NAJSTARSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIE

WILNO, SZEPTYCKIEGO 10.

„BŁ
TiAk Ai k TEE

AWAT POLSKI“|
WILNO, WIELKA 28, — Tel. 15-92. |

Poleca:

Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie i

Wełny ua ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze

PO CENACH NAJNIŻSZYCH.

W. WELER, Wilno, Sadowa 8

Zakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych

POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

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

KONSUMENCI! EEE|
 

W. dniu wczorajszym rozpoczął

się tydzień L. O. P. P. Uroczystość

wczorajsza odbyła się ściśle według

zapowiedzianego programu.

13-ej na placu Łukiskim zgromadziły

się poszczególne służby O.P.L. Gaz.

których przeglądu dokonał na miej-

scu p. Wicewojewoda.
Po przeglądzie odbył się na placu

pokaz aparatu „Mira“, služącego do

odkażania terenu, poczem uformo-

wany został pochód. Na czele pocho-

du posuwały się na motocyklach i

rowerach drużyny  rejestracyjno-

alarmiowe w maskach gazowych, а-

larmując  ludniość (przy pomocy

dzwonków, tyfonów i gongów. Za

nimi również na motocyklach jechał

oddział służby bezpieczeństwa, roz-

porządzający ustawionym na samo-

chodzie aparatem radjowym odbior-

czo - nadawczym. Oddział ten po-

przedzał „jeździec chorąświany z

chorągwią Obwodu Miejskiego L. 0.

P. P., oraz czterech jeźdzców z ian-

farami. Tuż za nimi kroczyła orikie- 

orm

 

Bank udziela swym
drobne oszczędności od 1-go złotegoi więks.

sowę. Bank czynny codziennie opró

 

— Pogryziony przez

W dniu przedwczorajszym lekarz  pogoto-

wia ratunkowego udzielił pierwszej pomo-

cy osobnikowi nazwiskiem Lewin Dawid,

zam. przy ul. Subocz 8, którego dotkliwie

pokąsał syn jego Izrael. Gorszące zajście

spowodowane zostało porachunkami na tle

nieporozumień osobistych. (e)

Skutki nielegalnej operacji. Na

skutek dokonania nielegalnej operacji spę-

dzenia płodu doznała zakażenia krwi nie-

jaka Jadwiga Jakóbowska, zam. przy ul.

Żydowskiej 10. Jakóbowską w stanie cięż-

kim odwieziono do szpitala żydowskiego(e)

— Pogryziony przez przyjaciela. Józef

Wielki pochód służb O. P. L. GAZ.

O godz.

SA:

stra wojskowa 1 p. p. leg. Za or-

kiestrą szły oddziały służby obser-

wacyjno - meldunkowej, oraz pa-

się drużyny służby odkażającej, u-

mieszczone па samochodach. Na sa-

miochodach i na „diwiukolkach“ roz-
mieściły się drużyny sanitarno - ra-

townicze, zaopatrzone w nosze i

różny sprzęt ratowniczy. Pochód za-

mykały oddziały służby przeciwpo-

żarowej, pogotowia technicznego i
służby teletechnicznej,

Pochód podążył ulicami Mickie-

wicza, Zamikową, Wielką, Niemiec-

ką i Wileńską do ul, Żeligowskiego,|
gdzie mieści się siedziba zarządu

grodzkiego L. O. P. P. Na ul, Wileń-

skiej i Żeligowskiego pochód, w któ-

trole rozpoznawcze. Dalej posuwały ;zet Turczyński,

 rym brało udział około 1000 osób
został roziwiązany. В

dd 2 е За
W, międzyczasie na ulicach mia- i

sta odbyła się kwesta uliczna, która
według obliczeń prowizorycznych
'dała przeszło 600 złotych. (e) !

Januszewicz, šlusarz Elektrowni, zam. przy‹

ul. Tartaki 24, pogryziony został podczas

libacji przez ]przyjaciela swego Wacława

Czaplińskiego.  Poszkodowanemu pierwszej

pomocy udzieliło pogotowie ratunkowe. (e)

Katastrofa motocyklowa. Na ul.

Śniegowej podczas szybkiej jazdy upadł z

motocyklu i doznał silnego potłuczenia cia-

ła Antoni Zabolski, zam. przy ul. Śniego-

wej 30. Przybyłe na miejsce wypadku po-

PREMJERA

l

własnego syna. gotowie ratunkowe po udzieleniu mu pierw

szej pomocy odwiozło go do szpitala św.

Jakóba. (e)

KRONIKA POLICYJNA.
Qfiara porachunków rodzinnych.

ul. Tomasza Zana 1 Witoldowej
pobity został do utraty przytomności nie-
jaki Franciszek Gawerski, zam. we wsi
Wierszuliszki, gm. rzeszańskiej. Poszkodo-
wanego własnym jego wozem odwieziono
do ambulatorjum pogotowia ratunkowego,
gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. U-

Na rogu

stalomo, iż padł on ofiarą porachunków ro-
dzinnych, (e) |

— Zatrzymanie awanturnika, W dniu
wczorajszym zatrzymano i osadzono w

areszcie 3 komisarjatu P. P, B, Rusieckiego,
robotnika z N. Wilejki, który będąc pija-|

nym wyprawiał awantury na ulicy. (h)

— Napadnięci i pobici, Na przechodzą-
cych ulicą Rysią Piotra i Alfonsa Dublewi-
czów (Rysia 14) napadło kilku osobników,
którzy kijami pobili wspomnianych do

utraty przytomności, l

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8-ej wiecz. komedja w 3-ch aktach

Kirszona „Cudowny stop”.
— Recital fortepianowy Józeia Tur-

czyńskiego. Znakomity pianista polski Jó-
wyróżniony ostatnio naj-

wyższem odznaczeniem przez rząd bułgar-

ski za zasługi położone na polu szerzenia

kultury muzycznej w tym kraju — wystąpi

w dniu 15 b. m. (jutro, we wstorek) z jedy-

nym recitalem fortepianowym w Wilnie w

sali Teatru Miejskiego na Pohuiance. Szcze

góły w afiszach. Bilety wcześniej do naby-

cia w kasie zamawiań „Lutnia '.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś .o

godz. 8.15 w. operetka Kalmana „Dziewczę

z.Holandji“.
Jutro „Nitouche“.
— Teatr „Rewja“. Dziś premjera no-

wego programu p. t. „Maski szatana”,

składającego się z 18 obrazów.
Początek przedstawień o godz. 6 m. 30

i 9-ej.

Poiskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 14 października.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Muzyka. Dzien

nik peramny, Muzyka. Informacje. Audycja

dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa. 11.57 Czas

i Hejnał. 12.03 Dziennik południowy. 12.15

Płyty. 13,25 Chwilka dla kobiet. 13.30 Pły-

ty. 14.30—15.15 Przerwa. 15.15 Mała skrzy-

neczka. 15.25 Życie kulturalne miasta i pro-

wincji. 15.30 Najprawdziwsze tanga. 16.00

Lekcja języka niemieckiego. 16.15 Recital

špiewaczy Zofji Temnickiej. 16.40 Skecz —

„Colin i S-ka”. 1700 Z obozu wakacyjnego

dla dziewcząt. 17.15 Minuta poezji. 17.20

Koncert. 17.50 Pogadanka Brunona Wina-

wera. 18.00 Suitą na dwa fort. Sergjusza

Rachmaninowa. 18.40 Płyty. 19.00 Litewski

odczyt ekonomiczny. 19.10 Kolonja Polska

w lndjach — felj. 19.20 Chwalka L. Э, РРа

19.25 Koncert reklamowy. 19.35 Wiad.

sportowe. 19.30 Pogadanka aktualna. 20.00.

Audycja strzelecka. 20.30 Płyty. 20.45Dzien

nik wieczorny. 20.55 Obrazki z Polski

współczesnej. 21,00 Panna Andzia miała

wczoraj wychodne. 21,30 Wieczór lit. „Re-

ligijność Jana Kasprowicza”. 22.00 Koncert

syinf. 23,00 Kom, met. 23.05—23.30 Płyty.

Rusai2 TENST ATK K INTA

ŚWIADCZENIE NA PRACĘ МАКО-

DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM,

A NIE ŁASKĄ!

BIŁEKAEG SIEINIT G ЕБАЕЧБавЕ

  

 

 

 

  W. DOWGIALLO
$-TO JANSKA 6. Tel. 22-35.

Qstatnie_nawości stalezna składzie. Robota solidna. (eny umiarkowane.*

— OSZCZĘDZAJ
W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM

NARODOWĄ

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL, 8-22

Sp.;z Ogr. Odp.

hurtowa I detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

drzewa opałowego I cementu.

członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje

ze wkłady na solidne oprocetowanie, Załatwia operacje inka-

cz świąt i niedziel w $odz. 9—11 rano i 5—7 wiecz.

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej.

iira ОЕр

KROI EZ ZOO A ]

„CENTROOPAL“
 

  

 

TEL. 18-82.

|

NY
t

  
Wszelkie: reperacje?wizakres zegarmistrzostwa wchodzące,

oraz robotyaWARD złoeenie,

WYROB W ZŁOTYCH, SREBRNYCH I METALOWYCH ^

pf. L. PERKOWSKI „I
ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła”Św. Jana).

K. MALINOWSKI

poleca:
ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando-
le, puszki, kielichy, monstrancje itp.
WYROBY METALOWE: nakrycia
stołowe, cukiernice i t. d.
WYROBY ZŁOTE, SREBRNE

I DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary i zegarki pierwszorzędnych
firm krajowych i zagraniesnych.   (

"srebrzenie |; niklowanie.
BARDZO UMIARKOWANE,

dyplomowany  poszu-

   

  

NIAJCIE PRASĘ |

   

DO WYNAJĘCIA ,

  

   

Е —

CASINO | i —————| POKÓJ | Warszawska Szkoła

ORA Dziś nowy sukces | UMEBLOWANY Tańców Art. Bal.
dla inteligentnej pani

FRANCISZKA GALL ВЕСЕ оя4 niem. arbarska 5 a а
m 5; 39—2 uż Tańczyć

„i „„MAŁA MATECZKA marsa A.
33

Ё Р й—-

Nowe arcydzieło przewyższ. dotychczasowe kreacja jako l | tania

„Csibi”, „Wiosenna Parada" i „Piotruś”. 6 pok Iki 1 Przyjma

Ńad program: Cudowny KOLOROWY DODATEK | aktuaija. Bil. honor. nie ważne. god iz. "kai jo zapi

Pocz. s. punktuainie; 4, 6, 8 1 10.15 sz kei "korytarzo dam

Е *— wy, II piętro, do wy- ай

REWJA|ga nej p Ža ЕЧНО
Maski szatana;--—>——

Rewja w 2 cz. i 18 obrazach. Udzial calego zespolu. i Lekarze j Kupno g

Nasze szlagiery: Fata Morgana — Bolesław Majski. Winobranie — B. Relska i balet. |sgo ! sprzedaž

s Negro w eż repertuarze. M. Żejmówna — A. Jaksztas. Tombak—Sketch— _

Ą. Kaczorowski. O... Siup... Polka — Bohuszówna, Kaczorowski. Codziennie 2 przed- © >

Šlawienia o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta 3 przedstawienia o 4.15, 6.45 i 915, ) ;:›:;ЁЪЗ!ЕЁ! ["“і[п'“п'е

Każdy wytworny Pan powinien ubierać się RCZEBOWA Ма уежч
r t. Szp. Sawicz |. я ij

TYLKOv ZMKŁADZIE KRAWIECHUM CHRZEŚCIJAŃSKA | CZYTAŻCEJJ, | Crorowy skórne| Bię Zara okay wę:
ROZPOWSZECH- weneryczne kobiece, syłać, Kalwarja pie-

Wileńska 34, tel.1$-66 |Papa
Przyjmuje od 5—7 w.

 4 Pomożmy
DOKTOR [4 bliźnim
ZYGMUNT |"iNTELIGENTNA
KUDREWICZ saszb.auc
at aż Tow żadnych środków do

gd Žž UL życia, niezdolna do

sagi tel —" pracy, z powodu cho-

kak8-1 i -60, roby oczu, prosi o
i 3-8,

 

najmniejszą pomoc
materjalną. Łaskawe

DOKT ÓR zgłoszenia — przyjmie
Administracja | „Dz.

W. W (10 [| l l 0 Wileńskiego", Dla b.
ielki S. S.

Ordynat. Szp. Sawicz, marzę o —

 

 

 

 
 i
Nagas „Oszmianka“ Wilno, Micklewicza 46!

wydaje: śniadania, obiady,
kolacje sposobem gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze-

brania towarzyskie. Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umi arkowane.
Abonament miesięczny rabat.

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

  

Skórne i weneryczne, OSOBA |
Zawalna 22, tel. 14-42 e. sk ris

3 į L nikogo z krewny:

Д PRACA. ||į NAUKA. powrócih _|znalazla się w tak
Ę 4 REDYERZIERSYIKE | ciężkich warunkach,

©RROEREDTZYKA RÓŻNE |że tylko doraźna po-
,moóc ze strony sere

Kucharka Ro: ss | salackšta6j wid ją

| niemieckiego grun= + |uratować, Łask. olia-

kuliniarna postąpi de townie za mieszkanie ry na ręce Szan. Ad-

zakładu b R go- | przy dek zaa INSTYTUT ministratorki „Dzien.

| spodynię do „się chętnie dzieć Wil”, która zna pro-
ia: "udala ©. wieku szkolnym i KOSMETYCZNY szącą o pomoc. P

Bernardyūski 3 do- przedszkolnym. Adres AE WER A

аЕMEWRNE| JKEDA |pyRUKI
cy. 245| TATARSKA 10, |

MIERNICZY eszkania Absolwentki _Kursów| ai]

i pokoje Kewa w Paryżu. = ze PILNE:

WODYRKNENSEGIZA |konuje masaże, elek- и 2:

kuje pracy u mier- KSS BILETY

niczych . przysięgłychMi z tryzacje i wszelkie

lub jakiejkolwiekbądź Mieszkanie zabiegi, wchodzące w| WIZYTOWE

Łask. SZ SAS. wszystkiemi wygoda- zakres kosmetyki. ZAPROSZENIA

wać: ilno, zaułek| mi, śwież dr. .

Prawy. Żołatóćskk: 43| sowa alekindma,Ar Ceny BROSZURY
m. 2. W. Zaborowski.|dres: ul. Witoldowa| dostępne. AFISZE
KZP ZWECEŃNEACE hs: tg —TW WYKONYWA

DRUKARNIĄ

А. ZWIERZYŚSKIEGG
Mostowa ulica Nr,1

Telefon 12-44
 

Odpowiedzialny redaktor: STANISŁAW.JAKITOWICZ,


