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STANISŁAW BUŁHAROWSKI
NOTARJUSZ

Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby Portowa 12 do kościoła Św. Ja”
Mmm kóba odbędzie się w dniu 23 października o godz. 6-ej 30 pp.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w dniu 24
października o godz. 9-ej 30, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu Rossa. |

O tych smutnych obrzędach podaje do wiadomości
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BUDKIEWICZOWA
 

ŽONA INZYNIERA WLODZIMIERZA BUDKIEWICZA
po długich i ciężkich cierpieniach, opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu

dn. 21 października 1935 w' wieku lat 58,
Eksportacja zwłok z domu żałoby przy ulicy Rydza-Śmigłego 5-—15 odbę-

dzie się dnia 23 bm. o godz. 4 pp. do
Nabożeństwo

kościoła Wiszystkich Św.
żałobne odbędzie się w tymże kościele dnia 24 bm. o $0-

dzinie 10 rano, po nabożeństwie pogrzeb na cmentarzu Rossa.
O czem powiadamiają krewnych.

EJ w smutku
„ przyjaciół i znajomych | pogrąženi

MĄŻ, DZIECI I WNUKI.

Na froncie afrykańskim
nastrój wyczekiwania

ASMARA. (Pat). Zajęcie przez Wło-

chów w dniu wczorajszym ważnego punkiu
strategicznego Dagnerei oraz iortu Burdodi

otworzyło armji gen. Graziani drogę w kie-

runku Harraru,
Na ironcie północnym odbywają się je-

dynie loty wywiadowcze oraz umacnianie

zajętych dotychczas pozycyj. Ras Gugsa 0-

kazał się bardzo pożytecznym dla Wło-
chów, udzielił im bowiem wielu cennych in-

iormacyj o operacjach abisyńskich.

Ze źródeł irancuskich podają,
działy ras Kassa posuwają się nocami na

północ i północo-wschód, w dzień zaś kry-
ją się w górach. Te same źródła podają z

AddisAbeby o wymarszu oddziałów śwardji

cesarskiej do Dessiez. Oddziałom tym to-
warzyszyły tysiące kobiet i dzieci aż do

pierwszego etapu mianowicie do szczytu

góry Entoto. Przy rozstaniu, zgodnie ze
zwyczajem abisyńskim, wznoszono rozdzie-

rające okrzyki. W pałacu cesarskim czy-

nione są ostatnie przygotowania do wyjaz-

du cesarza na iront, co wywołuje olbrzymi
entuzjazm wśród żołnierzy, $dyż według

pojęć abisyńskich, wojna rozpoczyna się

dopiero z chwilą, gdy cesarz staje na czele

wojska.

Według doniesień ze źródeł niemiec-

kich, w okolicy Amba i Alagi skoncentro-

wano 50 tysięcy żołnierzy abisyńskich.
Marszu na Makalle nie należy oczekiwać
przed upływem kilku tygodni.

Według pogłosek negus polecił z uwa-

gi na posuwanie się Włochów w kierunku

Harraru przewieźć b. cesarza Ligg  Jasu,

więzionego od r. 1916 w okolicy Harararu
do Galla. :

ADDIS ABEBA. (Pat). Rząd abisyński

ogłosi dekret w sprawie rekwizycji surow-
ców i przedmiotów służących pośrednio

czy bezpośrednio celom wojny.
ADDIS ABEBA. (Pat). Według inior-

macyj abisyńskich, Włosi okopują się silnie

w zajętych obszarach północnych w prze-

widywaniu ofenzywy abisyńskiej. Spodzie-

wane są poważne walki. W szczególności

Włosi fortyfikują Edagahamus w prowincji
Agama.

PARYŻ. (Pat). Donoszą z Addis Abeby:
na wszystkich frontach panuje nastrój wy-

czekiwania. Poza drobnemi  utarczkami i

wywiadami lotniczemi, nie doszło nigdzie
do większych walk.

ому НОЫ В 6Й bin йй
Wyjątkowa okazja taniego kupna!
od dn. 10 do 31 października b. r.

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

W. NARBUTA
Wilno, Ś-to Jańska 11, tel. 472.

Ceny niskie i stałe.

Dziennik WileńskiKupoa

 

że od- |

Na północy tj. w prowincji Tigre Wło-
si umacniają swe pozycje w przewidywaniu

„ataku abisyńskiego. Lotnictwo włoskie
stwierdziło koncentrację poważniejszych sił
abisyńskich w okolicy Gondaru.

O sytuacji na: ironcie południowym
wiadomości ze wszystkich zródeł zgodnie
donoszą, że obie strony koncentrują znacz-

„niejsze siły w przewidywaniu operacji w

, Ogadenie. Wojska włoskie z Erytrei prze-
rzucane są na front somalijski,

| ' Jednocześnie ras Desta na czele 200.000

|ludzi rozłożył się w dolinie rzeki Webbe-
| Szabeli.

NAPŁYW BRONI DO ABISYNJI,
BERLIN. (Pat), „Berliner  Tageblatt"

donosi z Addis Abeby: Od czasu zniesienia

WARSZAWA, (Pat). Dn. 22
października odbyła się u Pana Pre-
zydenta Rzeczypospolitej na zamku
królewskim w Warszawie konieren-'
cja w sprawie planu najbliższych-
prac gospodarczych rządu. W kon-'

Prasa paryska

PARYŻ. (Pat). „Echo de Paris“,
podaje następującą informację z.
Warszawy. Kząd czechosłowacki cołnął w ubiegły piątek exeguaiur
konsulowi polskiemu w Morawskiej
Ostrawie. Natychmiast potem rząd|
polski poinfonmował rząd czecho-|
sldwacki, iż analogiczne zarządzenia
represyjne zostały powzięte w sto-
sunku do dwuch konsulów czeskich
w Poznaniu i Krakowie, Komentarz
półołicjalny wyjaśnia, iż  coinięcie

Badanie zwłok

KRAKÓW. (Pat). W, dniu 21 paź-
dziernika o godz. 17-ej, zgodnie z
programem opieki nad zwłokami
Fierwszego Marszałka Polski Józe-
fa Piłsudskiego — nastąpiło dnugie
komisyjne badanie stariu. zabalsamo-|
wania ciała. Badania dokonała ko-
misja w składzie: gen. dr. Roupper-
ta, gen dr, Wieniawa Długoszew-|
skiego, ppłk. dr Czyża, mjr. dr. Kali-
cińskiego oraz dr. Laskowskiego, Po
przeprowadzeniu szczegółowych |
ględzin komisja stwierdziła, że stan|
zabalsamowania ciała jest w zupeł-
ności zadowalający, Po dokonaniu
komisyjnych badań, zwłoki Marszał-
ka przełożono z dotychczasowej
truminy srebrnej do nowej trumny,

 

 

Wilno, Środa 23 Października 1935-/roku

Konferencja gospoparcza u Pana Prezydenta

polsko-czeskich

Piłsudskiego

|kona dodatkowych oględzin

Cena numeru! 20 gr,

 

 

 

 

Prenumerata: mies. z odnoszeniem i
Ogłoszenia: wiersz m/m. przed tekst.
12 gr., nekrologi 25 gr,

Termin:

i tekście (5 łam.) 35 gr., za tekst, (10 łam.)
ogłoszenia cyfrowe i z zastrzeżeniem miejsca o 25/* drożej.
gy druku mogą być dowolnie zmieniane.

poczt. 3 zł. 50 gr. Zagranicę 7 zł.
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Sugestje pokojowe
PARYŻ. (Pat). Londyński kores-

pondent „Le Petit Journal“ donosi,
że pierwsza fazą konfliktu włosko-
angielskiego uważana jest za zakoń-
czoną, gdyż ie rozważane są w
3-ch zainteresowanych stolicach tj.
w Paryżu, Londynie i w Rzymie pew
me sugestje. Nie mają one narazie
charakteru nawet przedwstępnych
projektów, są to tylko zwyczajne
próby praktycznego skierowania wy
siłków ku realnemu celowi, mogące
mieć szanse powodzenia po upływie
pewnego czasu. и

RZYM. (Pat). Rozmowy dyplo-
matyczne w sprawie konfliktu wło-
sko - abisyńskiego _ kontynuowane
były wczoraj w Rzymie podczas
spotkania ambasadora brytyjskiego
Droumonda z podsekretarzem stanu
Suvichem. Z miarodajnej strony wło-
skiej oświadczają, iż niema jeszcze
mowy o właściwych rokowaniach na

dotychczasowe nie dały, nie roz-
strzygnięto np. ile okrętów  brytyj-
skich będzie wycofanych z morza
Śródziemnego i jak dalece zmniej-
szone zostaną oddziały włoskie w
Libji Wbrew pogłoskom, koła wło-
skie podkreślają, że te rozmowy dy-
plomatyczne między Rzymem i Lon-
dynem toczą się bezpośrednio a nie
za pośrednictwem ambasadora fran-
cuskiego de Chambrun.
LONDYN, (Pat). Dzisiejszy ,,Mor-

ning Post“ twierdzi, że Mussolini
wysunął. następujące  waruniki* jako
podstawę do dyskusji przy ewent.
rokowaniach pokojowych:

1. należy uczynić rozróżnienie po-
między obszarami, na których miesz
kają szczepy ri, a obszarami,
zamieszkałemi przez inne szczepy,

DLA OCHRONY // podstawie planu bądź angielskiego
bądź włoskiego. Chodzi jedynie o
ogólne wyjaśnienie sytuacji. Żadnych
decydujących rezultatów rozmowy

zakazu wywozusprzefk. wojennego do Abi-
synji, nadchodzą tu* znaczne transporty

broni Gdyby to trwało nadal — ošwiad-
czył korespondentowi : jeden z  attaches

wojskowych — wojska abisyńskie w każ-
dym razie w walce partyzanckiej będą w
ciągu 3 miesięcy nie do zwyciężenia. Kara-

biny maszynowe, które dotychczas były

tylko w dyspozycji oficerów, obecnie roz-
dawanć są szeregowcom. Doradcy wojsko-

wi negusa, k.órzy jeszcze przed paru ty-
godniami zapatrywali się pesymistycznie na

sytuację, obecnie wypowiadają się z uino-
ścią w powodzenie oręża abisyūskiego.
Zniesienie zakazu wywozu broni do Abi-
synji wywarło pozatem duży wpływ psy-
chologiczny na ludność,

ierencji wzięli udział: p. premjer Ko-
ściałkowski, b, premjerzy Sławek i
Jędrzejewicz oraz ministrowie wcho
dzący w skład komitetu ekonomicz-|
nego ministrów.

o stosunkach
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należące obecnie do t. zw. Abisynji.
2. obszary, na których nie za-

mieszkują szczepy Amhari, grani- |
czące z kolonjami wioskiemi, miaiy-
by być poddane pod protektorat
Wioch.

3. Obszary, na których mieszka-
ją szczepy Anmari, tworzące w ści-
siem znaczemiu tego siowa Abisynję,

muiafyby być podporząakowane kon-

troli Ligi Naroaow z zastrzeżeniem
rozbro,enia tych szczepow i zapew-
nienia pewnej stabilizacji politycz-
nej kraju.

4. mieszkańcom prowincji Tigre
należy umożliwić wyrażenie woli
wprowadzenia ustroju  autonomicz-
nego pod protektoratem Wioch. 
NIEMCY NIE WEZMĄ UDZIAŁU

W, SANKCJACH.
RZYM. (bat). „Laroro Fascista”

/ donosi z Berlina: Niemieckie stery
póiurzędowe zapewniają, że stano-
wisko Niemiec webec sanikcyj zosta-
ło. ustalone w sposób bezapelacyjny.
iiząd niemiecki zachowa  jaknajści-

7 ślejszą neutralność i nie weźmie w
żadnym razie udziału w sankcjach,
rozwijając w dalszym ciągu swoje
stosunki handlowe » Włochami.

- Gbrady.iąby Gmin
LONDYN. (Pat), Hoare twierdzi, iż najbardziej skom-

>dziś w lzbie Gmin debata nad = plikowane postanowienia paktu Li-
tyką zagraniczną rządu brytyjskiego
miała charakter wielkiego dnia par-
lamentarnego. Zanim przystąpiono
do debaty, członkowie rządu odpo-
wiadali na interpelacje, wśród któ-
rych na uwagę zasługuje zapytanie,
postawione przez szela opozycji
Attlee pod adresem premjera, czy i
kiedy ogłosi w Izbie o rozwiązaniu
obecnego parlamentu i rozpisaniu
nowych wyborów.  Premjer odpo-
wiedział, iż decyzję swą ujawni ju-“
tro, zabierając głos w toku dalszej
debaty nad sytuacją międzynarodo-
wą. Premjer Baldwin zapowiedział,
iż debata trwać będzie 3 dni, tj. dzi-
siaj, jutro i pojutrze,

Min. Hoare w swem przemówieniu
przypomniał bieg wypadków ostat-
nich trzech miesięcy podkreślając,
że polityka W. Brytanji nie uległa w
tym czasie żadnym! zmianom oraz, że
polityka lojalności w stosunku do
zobowiązań ligowych uzyskała a-
probatę prawie wszystkich w Izbie,

Przechodząc do omówienia war-
tości systemu zbiorowego bezpie-
czeństwa min. Hoare zaznaczył, że
nie można twierdzić, że Liga zban- exequatur jest zarządzeniem wyjąt-

kowem, rzadko stosowanem. Po raz
pierwszy w historji Polski odrodzo-
nej wydarzył się tego rodzaju wypa-
dek, a tę skandaliczną procedurę|
zastosowała Czechosłowacja. Po.
obu stronach granicyR:|
ILE pisze dziennik — będącej przed-
miotem sporu od r. 1919 istnieje w
okolicach Cieszyna ostre mapięcie.|
Po stronie polskiej odbywają się
często masowe demonstracje.

ś.p. Marszałka

wylkonanej całkowicie z kryształo-
wego szikła, obramowanego meta-
lem. Zmiana trumny nastąpiła wsku
telk tego, że dotychczasowa trumna
okazała się niedość szczelną i za-
chodziła obawa przedostania się
wilgoci do wnętrza trumny. Dla
sprawdzenia stanu zabalsamowania
ciała w nowej trumnie, komisja do-

zwłok
wciągu najbliższego miesiącaż

Dotychczasowa trumna zostanie
w dniach najbliższych odesłana do
Warszawy: celem złożenia jej w Bel-
wiederze. Nową trumnę, zaprojekto-
'waną przez inż. arch. Wi ому
skiego Witolda, wykonali Sejp Mie-

krutowała, dopóki postanowienia
paktu nie zostały skutecznie wy-
próbowane, W. danej chwili jesteśmy
zajęci próbą stosowania ich, i o ile
chodzi o rząd brytyjski, to powiem, |
że szczerze usiłujemy doprowadzić
do ich powodzenia. Jesteśmy bo-
wiem przekonani, że o ile cele po-
stawione zawiodą, to cały świat, a
zwłaszcza Europa stanie w obliczu
bezprzyłkładnego niebezpieczeństwa.
Min. Hoare w b. ostrych słowach
wystąpił z krytyką tych wszystkich,
którzy — jego zdaniem — pragną
zamętu w Europie i chcą poróżnić
W. Brytanję z jej przyjaciółmi.

Przechodząc do akcji Ligi min.

-

 czysław i Antoni Paczka.

gi zostały wystawione na ciężką pró
bę. Z jednej strony, spór dotyczył
oddalonych obszarów atrykaūnskich,
z drugiej strony spór wywoiat różne
kwestje pomiędzy trzema wielkiemi
mocarstwami europejskiemi, które
są oddawna w przyjaźni. Mimo to
zbiorowe porozumienie zostato o-
siągnięte i sankcje gospodarcze nie
będą bezskuteczne, a gdy zastoso-
wane będą zbiorowo oraz nie będą
hamowane przez państwa, nienale-
żące do Ligi, to — zdaniem Hoare'a,
niewątpliwie skrócą czas trwania
wojny.

Wi sprawach sankcyj min. Hoare
oświadcza, iż rząd brytyjski nie ma
żadnych  intencyj prowokowania
sankcyj militarnych i pragnie unik-
nąć wszellkiej akcji jaka mogłaby
wojnę i jej niebezpieczeństwo roz-
szenzyć.. Presja ekonomiczna, jaką
się obecnie proponuje nie dąży do
rozszerzenia wojny. Korzystamy z
okazji, aby podkreślić tę Ikoniecz-
ność szukania dróg do honorowego
załatwienia sporu w ramach Ligi
Narodów. Poza granicami _Witoch
byłem bowiem pi ym  polity-
kiem, który przy iał światu
„słuszność włoskiego żądania eks-
|pansji i gospodarczego bezpieczeń-
| stwa,

Mowa Hoare oceniana jest przez
jpolityków, jak i przez dyplomatów
jako niezwykle zręczne i umiejętne
przedstawienie stanowiska  brytyj- 

| skiego, Mowa Hoare była w wyso-

I kim stopniu pojednawczą, a jego
zwrócenie się bezpośrednie pod ad-
resem Mussoliniego, aby skorzystał
z 10 dni zwłoki w zastosowaniu
sankcyj dla dokonania skutecznego
wysiłku pokojowego, było bardzo

' efektowne.

w

Komunikat Stronnictwa Narodowego
W niedzielę, dnia 27 października o godz. 5 popoł.

odbędzie się w lokalu własnym przy ul. Mostowej 1

ZEBRANIE STRONNICTWA NARODOWEGO
na którem wygłosi referat

Prof Wacław Koma nicki

O sytuacji politycznej powyborach
WSTĘP TYLKO DLA CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO.
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Dziś Ii pt DOKĘ MENA ЗЕЛZūmo;
Kwestuje T-we Pań Św. Wincentego a Paulo.
  

Katolickie Studjum w Rodzinie
NA MARGINESIE WIECZORU DYSKUSYJNEGG W ZWIĄZKU POLSKIEJ

INTELIGENCJI KATOLICKIEJ.

ty rzadkością... MW związku z tem
wysuwa się ważna sprawa stosunku
katolików do tych byłych katoli-
ków, neofitów kalwińskich i prawo-
sławnych, którzy swojem życiem za-
dali gwałt zasadzie nierozerwalności
sakramentu małżeństwa. \
przypadki ma terenie Wilna, że|
praktykujący katolicy utrzymują sto
sunki towarzyskie bez żadnych skru
pułów z takimi konikubinarjuszami.

Wdniach2—6września r. b.
odbyły się w Poznaniu odczyty i dy-
skusje pod tytułem „Katolickie Stu-
djum o Rodzinie'. Tematowi temu
poświęcono 24 reieraty wybitnych
polskich katolików, prołesorów wyż
szych uczelni i działaczy społecz-
nych, Dwa referaty: wygłosił dr. F.
Bossowski, profesor U. 5. B., ktory
w dniu 14 b. m, na zebraniu ogól-
nem Z. P. L K. złożył sprawozdanie
z całokształtu obrad.

Zagadnienie rodziny potraktowa-
mo na zjeździe poznańskim wszech-:

| [ymczasem na wielu z tych zbłąka-
nych nacisk zwartej opinji publicz-
nej podziałałby mieraz zbawiennie.

stronnie i wyczerpująco—w świetle Aby uniknąć tej zastraszającej
teologii, tilozofji chrześcijańskiej, so- |liczby rozbitych ognisk” rodzinnych
cjologji, prawa, ekonomji  Zastana-|wśród naszej inteligencji, mależy
wiano się przytem nad nowoczes-|przedewszystkiem działać pozytyw-
nym kryzysem rodziny i jego przy-| nie: więcej mówić o godności sakra-
czymami, omawiano czynniki spo-| mentu małżeństwa, o wielkiej odpo-
łeczne, które zagrażają rodzinie, O-| wiedzialności małżonków wobec Bo-'
brady toczyły się na zebraniach ple-| ga, znaczeniu zdrowej rodziny dla

ią

    

"stwa,

narnych i w sekcjach, których było
5: etyczna, socjologiczna, prawna,
ekonomiczna, kobieca.

Zjazd w Poznaniu miał za zada-
nie jeszcze raz uświadomić ogółowi
katolickiermu "w Polsce doktrynę
Kościoła w sprawie małżeńskiej, za-
maniiestować żądanie, aby prawo
osobowe polskie, które ma być wy-
dane, uwzględniało postulaty kato-
lickie i respektowało przekonania
religijne: większości obywateli Pań-
stwa Polskiego, wreszcie aby dać
impuls do urządzania podobnych
zjazdów oraz publicznych odczytów
na terenie większych miast Rzeczy-
pospolitej. Niektóre diecezjalne In-
stytutu Akcji Katolickiej już przy-
stąpiły do organizowania publicz-
nych odczytów, Na terenie Archi-
diecezji Wileńskiej są projektowane
w
odczyty publiczne w obronie kato-
lidkiego charakteru małżeństwa.

* Przedewszystkiem chodzi o wy-.
tworzenie głębokich przelkonań k
tolickich i mocnej, zwartej opi

| katolickiej, szczególnie w dobie, śd:
coraz bardziej mnożą się fakty,
świadczące nietyllko o zaniku prze-
konań religijnych, ale wprost ele-
mentarnego poczucia przyzwoitości,
właściwego każdemu kulturalnemu
człowiekowi. A więc np. p. X: przed
stawia w towarzystwie swoją córkę,
zięcia i... żonę swego zięcia; albo: w
jednem z miast wojewódzkich przy-
bywa do znanego adwokata na świę-
ta Bożego Narodzenia córka z kil-
koletnią córeczką w towarzystwie
2 wybitnych dygnitarzy; dziewczyn-
ka otrzymiuje na gwiazdkę prezenty,
jeden od „tatusia”, drugi od „narze-
czonego mamusi'. Albo jeszcze: p.
Z., matka, „katoliczka, organizuje
symulację przymusu przy wydaniu
córki zamąż, aby mieć pozory, po-
trzebne do unieważnienia małżeń-

Zanik głębszych przekonań
katolickich i rażącą leklkomysinošč
coraz częściej można spotkać u pa-
nien, wybierających się zamąż,  co-
raz częściej zdarza się słyszeć zda-
nie: będzie źle, to się rozwiodę,

Na gruncie wileńskim kursuje
opowiadanie o pewnym pedagogu,
który przed daniem się do zl
kalwińskiego w pospolitych, nieste-
ty, zamiarach wzywa na konierencję
swego Syna, ucznia szkoły średniej i!
zaczyna go przekonywać, że matka
jego jest mało inteligentna i nie do-
równywa mu poziomem umysłowym,
żejejniekocha, (że kochainną ko-
bietę, znacznie inteligentniejszą itp.
Oto obrazek dobrej argumentacji,
której używa ojciec „pedagog' ce-
lem 4 ia syna ©0 godności
matki! Ijak w takich warunkach
mają kształcić się i hartować cha-
raktery?

Podobne przykłady nie są nieste-
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OšWIADCZENIE. | į
Ja, niżej podpisana, ošwiad-

czam, że zawiniłam wobec Boga i
Kościoła Rzymsko - Katolickiego
przez to, że będąc katoliczką za-
warłam związek małżeński w
«cerkwi prawosławnej. Obecnie
żałuję tego i społeczeństwo kato-
lickie przepraszam za dane zgor-
szenie.

Marja Dworzańska.
Żupramy, dn. 21.X. 1935 r.

 

 

ilnie, Grodnie i Białymstoku

Faństwa, o wzajemnem wychowy-

waniu się małżonków przez płynącą
z miłości wyrozumiałość, wczuwanie
się w stan duszy małżonka, przez
poświęcenie się wzajemne... Takie
jest stanowisko Kościoła, takie też
winien zajmować każdy wierzący

Znanesą katolik. Stanowczość i konsekwen-
cja w działaniu jest
stulatem doby obecnej.

naczelnym: po-
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Plan „Tygodnia_Szkoły Powszechnej”
W ubiegłą sobotę odbyło się ze-

branie likwidacyjne Komitetu Ty-
godnia Szikoły Powszechnej. Podsu-
mowano wyniki i zestawiono rezul-
tat prac ma terenie Wilna.

Akcja „Tygodnia* rozwijała się
w trzech kierunkach: propagando-
wym, imprezowym i tinansowyim.
Odpowiednie sekcje prowadziły po-
szczególne działy. W zakresie pro-
pagandy przeprowadzono dość sze-
roką kampanję prasową, skorzysta-
no z pomocy radja, wyświetlano w
kinach przezrocza i filmy okolicz-|
nościowe. W] dniu zbiórki ulicznej
przeszedł ulicami miasta pochód:

czonym wysiłkiem sekcji propagan-
dowej i imprezowej. Pozatem zorga-
pizowamo- specjalne przedstawienia
jaowe dla młodzieży szkolnej, prze;

© dochód ma cele budowy
‚ (Część dochodu z zawodów

lekkoatletycznych młodzieży szkol-
nej również przekazama została na;
onto  T-wa Popierania Budowy
Szkół.- Poważniejsze
zbiórką uliczną wpłynęły z „Rautu

 

Tiwarda rzeczywistość, bo bieda
i niedola dzieci, wyprowadzi wileń-|
skie Panie Miłosierdzia po kiweście
na ulice miasta Wilna w środę dnia
23 października. Nie można przez
ustawę załatwić wszelkiej pomocy
bliźniemu, a już zwłaszcza opieki i
pomocy dzieciom; przy tej opiece
trzeba serca, i do serc chrześcijań-
skiej ludności (Wilna zwracają się
obecnie Panie Miłosierdzia. W o-
statnim roku sprawozdawczym opie-
kowały się Panie 1297 dziećmi w
575 biednych rodzinach; w ochro-
nach, przedszkolach, bursach, ter-
minach i szpitalach pomieszczono
[256 dzieci, z kolonjii półkolonii ko-
rzystało 172 dzieci, a zmarło 26.

| Wogóle troska o dzieci i starców
zajmuje pierwsze miejsce u Pań Mi-

łosierdzia. Boli nas, że znaczna licz-
ba dzieci nie uczęszcza do szkół, ale
bieda w rodzinach jest często tej
przykrej okoliczności przyczyną.|
Kto więc w tej pracy choćby gro-/
szowymi datkami wesprze nasze Pa-
nie Miłosierdzia, ten pośrednio przy-
czyni się do dwóch dalszych dobrych:
uczynków: umożliwi biednemu dzie-'
cku bezrobotnych maukę w szkole,
„wyrywając je częstokroć z atmosfe-,
ry narzekań, klątw, oraz złorzeczeń)
ji da sposobność do skromnego doży-|
jwiania, które w listopadzie rozpocz:|
|nie się we wszystkich wileńskich
szkołach powszechnych. Z tak
wzniosłych pobudek spełnijmy ten;
piękny obowiązek pomocy dla na-|
szej biednej młodzieży. Składka śro-|
dowa pójdzie na bursę i schronisko
Pań Miłosierdzia, w których 50 bie-|
dnych dziewcząt znajduje schronie-|

,nie i utrzymanie; dla wielu znich |
„stanowi ten zakład stację opieki
przejściowej, nim się je zdoła umieś-|
cić gdzieś na stałe. Za pomoc w na-|
turze dla biednej dziatwy wobac
nadchodzącej zimy w  ubrańkach,|
sukienkach, bucikach i bieliźnie bę-|
dą Panie Miłosierdzia bardzo|

  

Wpiątek o godzinie 19-2
zebranie Miocizie

' Prz
około 5.000 zł. Niezależnie od wyni-|
ku gotówkowego bardzo wielkim|

propagandowy, zorganizowany połą-|sukcesem tegorocznego „Tygodnia*|
jjest większe niż w latach poprzed-'

|kim -osobom i

 

bez_rautu', ze sprzedaży nalepek i
chorągiewiek oraz z list składko-|
wych. Całokształt spraw finanso-
wych ogniskuje się «w sekcji finan-
sowej. . Ponieważ napływają jeszcze
wciąż listy: składek i sumy ze sprze-
daży nalepek, ostateczne podsumo-
wanie kwoty, osiągniętej w ciągu
tygodnia możliwe będzie po pewnym
dopiero czasie. Przewidywać -należy,
iż będzie to suma poważna, większa
znacznie niż w roku ubiegłym z po-
dobneij akicji „Tygodnia'”* uzyskana.

ypuszczainie azi się cyfrą

nich zainteresowanie społeczeństwa.
Komitet „,/Tygodnia' składa niniej-
szem. gorące. e wszyst-

i tytucjom, które
przyczyniły się do powodzenia akcji
„Tygodnia, w szczególności zaś
tym, którzy pracą swą w poszcze-
góinych sekcjach dali możność о-

sułmy poza |siągnięcia tak poważnych rezulta-.
tów.

Zbiórka na biedne dzieci
wdzięczne; rzeczy te, choćby uży-
wame, można składać w oddziałach
paraljalnych Pań Miłosierdzia lub u
prezeski ŻZotji Kościałkowskiej, ul.
Larzecze 3.

 

NAPAD NA POLICJĘ.
ŚWIĘCIANY. W, dniu 20 bm., o

godz. 20-ej, w czasie dokonywanej
rewizji przez 3 policjantów w sto-
dole Franciszka Komajki we wsi
Dawciuny, gm. kiemieliskiej, w po-
szukiwaniu ukrywającego się Jana
Adamowicza, dokonano czynnej na-
paści na przeprowadzających re-
wizję. Napadu dokonali Kazimierz
Baniewicz z, Dawciun, Aleksander
Baniewicz z zaśc. Romanowo, Józef
Jędzinowski z Dawciun, oraz inni w
liczbie około 15-tu, uczestnicy zaba-
wy, odbywającej się w tejże wsi.
Napastnicy, korzystając z ciemnej
nocy, rzucali do stodoły kamienie,
kołki oraz inne przedmioty, wzno-
,sząc wrogie okrzyki. Jeden z polic-
jantów, w obronie własnej strzelił z
karabinu do zbliżających się, lecz
chybił. Napastnicy na odgłos strzału
rozbiegli się. Jędzinowskiego za-
trzymano. Dalsze dochodzenie trwa.

PODNIESIENIE POZIOMU WÓD
NA RZEKACH.

W, związku z ostatniemi deszcza-
mi poziom wody na rzekach w Wi-
leńszczyźnie podniósł się od 15—60
cent. Na Wilji poziom wody podniósł
się o 45 cnt. Na Mereczance o 40
ent. (h)

URZANAD NAROCZĄ. |
Z Kobylnika donoszą, iž czas

onegdajszej burzy na jeziorze Na-
rocz wicher wywrócił kilka łodzi
rybackich wraz z rybakami. Dzięki

 

zarządzonej akcji ratunkowej ryba-/
ków zdołano uratować. Potonęły
tylko łodzie i sieci rybackie. (h)

1

!

!

Egzekucje wznowione
Jedna z organizacyj donosi:
Dnia 15 b. m. upłynął tenmin, do

cja zaległości podatkowych u wła-
ścicieli gospodarstw rolnych.

Nowy minister skarbu, wicepre-
mijer Kwiatkowiski, zaakceptował za
rządzenie, polecające wznowienie
akcji egzelkucyjnej na wsi. Okólnik
_ministerjalny poleca, aby kroki egze
kucyjne przeprowadzane były przez
urzędy skarbowe stopniowo i j
mowały przedewszystkiem platni-
ków zamożniejszych, SĘ

Podkreślając konieczność stop-
niowego likwidowania zaległości po-
datkowych, ministerstwo skarbu
przypomina podwładnym organom
|ułożony zgóry plan egzekucyjny i
| poleca unikanie przeprowadzania
egzekucyj masowych.

lzby skarbowe wezwane zostały
do czuwania mad ścisłem wykona-

unyuzyu, którego wstrzyjmana została egzeku- niem powyższego zarządzenia,
KS ati eini i BA ROOKIESO isI D

|CHORĄ WĄTROBĄ
zatruwa organizm

Zaburzenia w runkcjonowaniu. wątroby
i wydzielaniu żółci powodują swego rudza-
ju zatrucie organizmu, a na tem tle szereg
najrozmaitszym chorób.

Zioła Magistra Wolskiego — ‚ ВШоза“
zawierające znane rośliny egzotyczne
Combretum i Boldo, pobudzają wątrobę do
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lamia żółci i powodują naturalne wypróż-
nienia. Stosują się przy cierpieniach wą-
troby i woreczka żółciowego (kamicy żół-
ciowej).

Zioła ze znak. ochr. „Billosa”* na naby-
eis w aptekach i drogerjach (składach ap-
tecznych). й

Wytwórnia Magister E. Wolski, War-
szawa, Złota 14, m. 1.

GCAiiii PORĘ WERE s A O Ii ION

W diniu wiczorajszym został za-
| kończony i Zgazd Absolwentów ln-
j stytutu Nauk. Handiowo - Gospodar-
czych w Wilnie.

Pierwszy dzień Zjazdu pokrywał
się z uroczystościami 10-lecia lnsty-
tutu, drugi 1 trzeci w ścisłym gronie
absolwentów.

Ustępujący Zarząd Stowarzysze-
nia złożył sprawozdanie ze swej dzia

"iauniošci w ostatniej kadencji. /mie-
nionó Statut Svowarzyszenia, utwo*-
rzóno šekčję pomiocy koleżeńskiej i
zatrudnienie

| wentów. :

| Po udzieleniu absolutorjum ustę-
| pującemu Zarządowi i wyrażeniu mu
podziękowania za pracę odbyły się

| wybory.
| Do Zarządu weszło 9 osób z p. A.

| Wiśniewskim, jako prezesem i pp.

| J. Konstantynowiczem, oraz J. Kwa'

T Tiwk

POLSKIE. WYDAWNICTWA NiO-
|SĄ POMOC DZIECIOM WiLEN-

SZCZYZNY.
Polska Macierz Szkolna Ż. W.

w. Wilnie w bieżącym roku szkolnym

uruchomiła szereg szkół powszech-
nych na wsiach Wileńszczyzny, m.
in. w aniejscowościach, które dotych

'czas szkół nie posiadały, Szkoiy te
| utrzymywane-są z wielkim trudem,
iwarunki bowiem tinansowe Polskiej

Macierzy Szikolne; oraz ciężkie po-
ioženie budżetowe gmin nie mogą

"zapewnić szkołom tym odpowiedniej
egzystemcji.

Szkotom Polskiej Macierzy Szkol
nej, spełniającym szczytne zadanie

oświatowe na Wileńszczyźnie, chęt-

nie przychodzą Zz poniocą polskie

wydawnictwa, które pomimo prze-

żywanego również ciężkiego kryzy-

su nadsyłają zupełnie bezinteresow-

nie podręczniki, pomoce do nauki i

książki dla dzieci. Należy tu wymie-

nić: Instytut Wydawniczy „Bibijote-
ika Polska“, Książnicę - Atlas, Za-
kład Narodowy im. Ossolińskich,

(Państwowe Wydawnictwo Książek
' Szkolnych, Polską MacierzSzkolną

w Warszawie, Księgarnię św. Woj-
ciecha w Poznaniu, które nadesłały

dotychczas książek i pomocy na 0-
gólną sumę około 2.000 zł, В

Polska Macierz Z. W. w Wilnie
składa tą drogą serdeczne podzięko-

We wszystkim, którzy już pośpie-

szyli z pomocą, a zarazem gorąco

wić do firm i wyldawnictw 0 dal-
szą pomoc w podręcznikach, pomo-
cach naukowych i materjałach szikol

nych.

 

WŁAMANIE DO CERKWI

W nocy z 20 na 21 blm. do cerk-
wi prawosławnej w Michorowi-

czach włamali się złodzieje, którzy

rozbili skarbonki z ofiarami, a na-
stępnie zamierzali rozbić skarbiec.
Podczas tego stróż nocny Matwie-
jew zauważył rabusiów i wszczął

alarm. Włamywacze nie naruszając
skarbca zbiegli. Zarządzono za nie-
mi pościg. (l)

nictwa przy ul.

litycz państwowej wkroczylismy w 
| nie na zebranie.

„ia SIA ITA IKOA IBIEDAWERE

9-aj w Sali Šniadeckich |
ży wszechp

bezrobotnych  absol-'
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ZEBRANIE STRONNICTWA NARODOWEGO
Stronnićiwo Narodowe w Wilnie wznawia

zebrania swyćL czionków. Pierwsze zebranie :

Mostowej 1 w niedzielę 27. bm. o godz. 5-ej popoł.

Na zebraniu tem prof. Wacław Komarnicki wygłosi referat o sytu-

acji politycznej po wyborach. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że w po-

Zjazd Absolwentów L. N..H. 6. w Wilnie
sowicem, jako wiceprezesami,

Przed zamknięciem Zjazdu jedno-
głośnie nadano godność członków
honorowych: „Prezesowi Polskiego
Towarzystwa Krzewienia Wiedzy
Handlowej i Ekonomicznej w Wilnie
p. Dyr. Biennackiemu  Marjanowii
Profesorowi Instytutu p. Dr. Królowi
Michałowi.
AAA DTSTSS T RAT I a уа

Teatr Lutnia
Królowa i Prezydent operetka w 3

aktach Oskara Straussa.
No, nareszcie, jest o czem pisać!

Bezkrólewie skończyło się i to w
sposób zadowalający najwybredniej-
sze gusty.

, Na oddawna opuszczony tron
primadonny wstąpiła i _ szczęśliwie
"nam panować zaczyna Elna Gistedt.

Jest to bodaj ostatnia, przynaj-
mniej jak na polskie stosuniki, diva
„operetkowa w „ wielkim stylu.
| Zmierzch operetki wogóle, a fatalne
jwpływy rewjowe w szczególności
"nie rokują, by na firmamencie ope-
'retki zabłysnąć mogła drugapodob-
„nej miary,gwiazda.

Humor, werwa, wdzięk, umiejęt-
ność posługiwania się miłym głosem
i sztuka interpretowania piosenek
łączy się w itej uroczej Szwedce z
prawdziwym. talentem. aktorskim.

Gistedit nie zawsze. jest. usposo=
biona, nie zawsze chce grać staran-

nie, ale gdy chce i może, wtedy daje
naprawdę dobry teatr, powyżej zwy-
kłego poziomu. rodzaju operetko-
wego.

Tylko ta wymowa... Podejrze-
wam, że artystka uczyniła „sobie z

cudzoziemskiego akcentu i błędów
językowych swoisty wdzięk, któ-
rym posługuje się może już z nieco
nadmierną przesadą. Ostatnio na-
przykład wyrazistość dykcji bardzo
na tem ucierpiała.

Operetka „Królowa i Prezydent”
zaciekawić może raczej ze względu
na libretto, odbiegające nieco od
szablonów, niż ze względu na dość
banalną muzykę. Jedynie w niektó-
rych momentach II aktu inwencja
kompozytora zdaje się trochę oży-
wiać. « ‚

Starannie wystawiona / znalazła
ta nowość dobrych mnaogół wyko-
памсбм; Oprócz Elny Gistedt na
szczególne wyróżnienie zasługuje
doskonała para: Bestani i Szcza-
wiński, no i naturalnie Wyrwicz
Wiichrowski w roli pełnego poświę-
cenia szeia opozycji.

P. Martówna i p. iCesielski wy-
konali taniec czarno-biały ku wiel-

kiemu zadowoleniu publiczności.
Czem się różnił ten taniec od ро-

przednio wykonywanych zielonych,
pomarańczowych, żółtych z zegarem
1 Бех — doprawdy nie wiem, pozo-
stanie to zdaje się na zawsze tajem-
nicą wykonawców.

Strona muzyczna przedstawienia,
chociaż daleka od doskonałości,
bardzo zyskała na zmianie osoby
dyrygenta.

' osieał p. Mieczysław Kocha*
| nowski. S. W.

 

o przenwie wakacyjnej
dzie się w sali Stron-

okres zmian dotychczasowego stanu

rzeczy, i że zmiany te będą coraz głębsze i bardziej zasadnicze, Oświetlić

ten niezwykie interesujący moment w życiu naszego państwa będzie za-

daniem preiegenla. Niewątpliwie członkowie Stronnictwa przybędą licz-

 

olskiej

 



CIĘŻKI 105
Na łamach prasy wciąż pełno jest

niepokojących wiadomości o losie lu-
dności polskiej, zamieszkałej w Niem-
czech. Raz po raz przychodzą wieści
o nowych formąch ucisku, o nowych
metodach germanizacji i o nowych

zniewagach, jakie spadają na tych
nieszczęśliwych ludzi,

Ostatnio, katowicka „Polonja“ za-
mieszcza obszerniejsze opisy stosowa-

nia wobec Polaków na Śląsku Opol-

skim ustawy sterelizacyjnej, Ustawa
ta, obliczona w zasadzie na stereliza-

cję niedorozwiniętych, alkoholików,

zboczeńców i zbrodniarzy, w rękach

administracji pruskiej staje się nowem

narzędziem ucisku ludności polskiej.
Posługując się nią bez skrupułów, mo-
żna wytworzyć nie bylejaki teror

wśród ludności, pozostającej bez nale-

żytej opieki i obrony, zdanej na łaskę

i niełaskę lokalnej administracji. Z
wiadomości „Polonji”* wynika, że wła-

dze pruskie zdały już sobie sprawę z

przydatności tego niegodnego narzę-
dzia i zaczynają na Śląsku Opolskim
stosować ustawę z całą niemiecką bez-

względnością, W ten sposób przybywa

nowy cierń do tej korony cierniowej,

którą nie od dziś nosi nasza ludność w
Niemczech.

Miljon zgórą Polaków mieszkają-

cych w Rzeszy i siedzących przeważ-

nie na swojej odwiecznej ziemi, znaj-

duje się obecnie w położeniu nad wy-
raz ciężkiem. Jej prawa do swobodne-

go rozwoju życia kulturalnego w du-

chu narodowym są niemal żadne. Ta
olbrzymia liczba ludności posiada za-

ledwie 30 polskich szkół elementar-
nych i jedną średnią w Bytomiu,
Ogromna większość dzieci i młodzieży

polskiej musi uczęszczać do szkół nie-

mieckich, gdzie nawet wykłady religii

odbywają cię w języku niemieckim,
Nawet przyznanie Polakom Reichs-

biirgerrecht'u — najwyższego stopnia
obywatelstwa niemieckiego — zostało

wyzyskane dla celów germanizacyj-

nych, Pociągnęło bowiem za sobą dla

młodzieży polskiej przymus należenia

do szeregu rządowych organizacyj, wy.
chowujących ją w duchu hitlerowskim.

Obok tego teror bojówek w stosunku

do opornych Polaków, wymawianie

im pracy i ustawowych zasiłków oraz

szereś innych form ucisku narodowego
trwa bezustannie, `

Wielki juž czas, aby nasze czynniki
decydujące, które wykazały tyle za-
pału i wiary w piękne słowa kanclerza

o sąsiedzkiej przyjaźni polsko - nie-

mieckiej, zajęły się poważnie losem na-

szej ludności w Rzeszy. Nie jesteśmy

przecież wobec Niemców bezbronni i
jeśli nie potrafiliśmy wyzyskać dla te-

go celu licznych usług na terenie
szerszej polityki, które p. Beck wy-

świadczył dyplomacji niemieckiej, mo-

glibyśmy przynajmniej pamiętać ©
tem, że w granicach Rzeczypospolitej

mieszka sporo Niemców.

Ta mniejszość niemiecka cieszy się

w Polsce nietylko bardzo szerokiemi
uprawnieniami, ale ponadto w prakty-

ce administracyjnej,  wyjątkowemi

względami, Nawet część prasy rządo-

wej bije już na alarm z powodu ogro-

mnego rozpanoszenia się organizacyj
hitlerowskich wśród mniejszości nie-

mieckiej w Polsce. Jeśli ten stan rze-

czy zestawimy z sytuacją, w jakiej

znajdują się nasi rodacy w Niemczach,

plan działania nasfinie się sam przez

się.

Nie sądzimy, aby zastosowanie cho-
ciażby w małej części zasady równo-

rzędności w położeniu naszej mniej-

szości niemieckiej do tego, z czem się

na każdym kroku spotyka polska lu-

dność w Rzeszy, mogło minąć bez

wpływu na los tej ludności, Jak wia-
domo, Trzecia Rzesza przywiązuje o-

gromną wagę do utrzymania wśród
Niemców mieszkających poza granica-

mi Rzeszy najściślejszej spójni moral-

nej i kulturalnej z macierzą niemiecką,

Potrzebne jej są w tym celu możliwo-
ści względnie swobodnego działania

wśród Niemców, obywateli państw ob-
cych. Ta okoliczność powinna stać

się punktem wyjścia do akcji na rzecz

otrzymania podobnej swobody w sto-  

— ——— — —

DOBRE DNI P. LAVALA
Piątek i niedziela były dobremi

dniami dla p, Lavala, który ciężkie
ma życie obecnie, W piątek dowie-
dział się o bardziej ugodowem usposo-
bieniu rządu angielskiego, w niedzie-
lę uzyskał mandat do Senatu w dwóch
okręgach — Paryżu i w dep. Puy-du-
Dóme.

Cała prasa europejska pisze o „od-
prężeniu', a dobrze poinformowany
„Temps'” powiada w artykule wstęp-
nym:
„Odprężenie

Rzymem jest rzeczą realną, a z; Ošč w
interpretacji art. 16 statutu Ligi między
ondynem i Paryżem zupełna...*
Jest rzeczą niewątpliwą, że toczą

się rokowania bezpośrednie między
rządem angielskim i Mussolinim. Od-
roczenie sprawy stosowania sankcyj do
dn. 1 listopada jest zrobione na to, by
dać dyplomacji trochę czasu...

Uzyskanie miejsca w Senacie wzma-
cnia ». Lavalą na stanowisku premje-
ra. Nie jest to bez znaczenia, jeśli się
zważy, że ma on bardzo poważne tru-
dności wewnętrzne,
Pewne powodzenie na terenie mię-

dzynarodowym, oraz wzmocnienie sy-
tuacji w kraju, pozwoli p. Lavalowi na
energiczniejszą działalność w dotych-
czasowym duchu.

Plan jego jest jasny — utrzymać do-
bre stosunki Francji z W, Brytanią i
Włochami, nie zrobić nic takiego, coby |
było sprzeczne ze statutem Ligi, Wy-
konanie tego planu nie jest łatwe wo-
bec ostrego zatarśu między Włochami
a W, Brytanją i wobec nacisku Anglji
na Ligę, by wystąpiła przeciwko Wło-
chom z całą bezwzględnością. A je-
dnak jest to plan jedynie możliwy do
zastosowania w obecnych warunkach,
Polityka Francji tak była w ciągu ca-
łego powojennego okresu oparta na

Lidze, że dziś — nawet gdy Liga wy-
wkazuje całą bezsilność, trudno jest
wywrócić całą politykę francuską do
góry nogami. Nie może też Francja
lekomyślnie odwracać się tyłem do
Angli Z drugiej zaś strony niema
Francja żadnego powodu do tego, by
się angażować w wojnę na rzecz inte-
resów angielskich, jest natomiast dla
niej rzeczą bardzo pożyteczną, jeśli
Włosi będą zajęci w Afryce wscho-
dniej i tam znajdą zadowolenie swych
aspiracyj kolonizacyjnych,
Gdyby p. Laval miał zupełną wol-

ność działania, to prawdopodobnie

 

między Londynem a |

 

poszedłby całkowicie z Włochami —
tak nakazują bowiem realne interesy
Francji Niestety, ma on w rządzie
przedstawicieli lóż, któreby chętnie
widziały klęskę Włoch, a potem upa-
dek Mussoliniego i faszyzmu, Wolno-
mularstwo uważa chwilę obecną za do-
4 okazję do stłumienia ruchów na-
rodowych w państwach europejskich i
ma nadzieję powrotu do dawnego zna-
czenią w Europie, Masonerja tedy nie
pozwala p. Lavalowi na politykę taką,
jaką on sam uważa za najodpowied-
niejszą i zmusza go do poważnego li-
czenia się z jej wolą, grożąc usunię-
ciem go od steru polityki francuskiej,
$dy zbierze się parlament. Gdyby to
nastąpiło, to przyszedłby do władzy
rząd czysto masoński, który mógłby
doprowadzić do katastrofy europej-
skiej, wywołując „wojnę świętą” prze-
ciw faszyzmowi.

P. Lavala popiera cała prawica
francuska, Na stronę włoską przechyla
się też coraz bardziej szeroka opinja
we Francji. Coraz częstsze i coraz
silniejsze są głosy nietylko przeciwko
angażowaniu się wojskowemu, lecz na-
wet przeciw sankcjom gospodarczym,
które wprowadziłyby poważny roz-  

strój w stosunki gospodarcze we Fran-
cji.
Losy p. Lavala i powodzenie jego

polityki obchodzą nietylko Francu-
zów. Wszak przejście Francji pod cał-
kowite rządy lóż i poparcie przez nią
polityki angielskiej doprowadziłoby
Europę na skraj przepaści, Bo zasto-
sowanie sankcyj gospodarczych wnio-
słoby nowy zamęt w i tak już trudne
i zagmatwane stosunki gospodarcze w
Europie, a nie jest wykluczone, że do-
prowadziłoby do zatargów  zbroj-
nych... Nikt zaś nie jest w stanie prze-
widzieć, jakie katastrofy nastąpiłyby
wówczas,
Kto się uważnie przygląda temu, co

się dzieje, kto patrzy trzeźwo na wy-
padki, ten musi przyznać, że Liga Na-
rodów, wymyślona na to, by usunąć
wojny z powierzchni ziemi, jest w
rzeczywistości maszynerją do wywo-
ływania zatargów i wojen. Wszak gdy-
by nie było tej instytucji, to W, Bryta-
nia musiałaby sama się rozprawić z
Włochami i nie miałaby podstawy do
tego, by zachęcać inne narody do te-
go, by — jak to się mówi — wyciąga-
ły dla niej kasztany z ognia.

 

Abisyńczycy ciąśną
 

na wojnę z bębnami

 

FRONT OPOZYCJI NIENARODOWEJ
__W kołach, nieprzychylnych wobec
obozu sanacyjnego i umiarkowanych
politycznie i społecznie, ale nieprzy-
chylnych również i Obozowi Narodo-
wemu, dają się w ostatnich czasach
zauważyć charakterystyczne  mane-
wry. : '

Chodzi o posanacyjną sukcesję.
Jest rzeczą dla każdego jasną, że

system „sanacyjny“ długo już w Pol-

sce nie potrwa. . A ponieważ nie mniej | materjału. Nie brak jest w kraju ży-
jasne jest dla wszystkich i to, że siłą,
która niejako automatycznie wysunie
się na czoło, gdy „sanacja' runie, jest
Obóz Narodowy, — rodzi się wielki
niepokój wśród Żydów i w kołach ma-
sońskich. Gdybyśmy nawet nic nie
wiedzieli i niczego nie dostrzegali, mo-
ślibyśmy już zgóry, drogą prostego
wnioskowania, sformułować przypusz-
czenie, że koła masońskie i kryjący się
za niemi Żydzi, pracują dziś nad tem,
by zbliżającą się w Polsce przemianę
polityczną uczynić możliwie nie nie-
bezpieczną dla masonerji i Żydów, to
znaczy tak ją przygotować, by zamiast
Obozu Narodowego sukcesję po rzą-
dach sanacyjnych objęło coś, co mia-
łoby pozory przynależności do Obozu
Narodowego, lecz coby nim nie było
w istocie,
W interesie masonerji i Żydów leży

powstanie w Polsce nowego, pozorne-
go „obozu narodowego”, który wy-
znawałby poglądy narodowe w rze-
czach mniejszej wagi, który posługi-
wałby się narodową etykietą i umiał
grač na narodowych nastrojach społe-
czeństwa, lecz który w rzeczach zasa-
dniczych i obóz żydowsko - masoński
najbliżej obchodzących nie miałby z
Obozem Narodowym nic wspólnego.
Obóz ten musiałby objąć spadek po
sanacji, oczywiście nie drogą walki,
bo do stoczenia jej nie miałby sił, lecz

LSPSITTLUmDATA WZAOWAPTZETAOECA ь-

sunku do mniejszošci polskiej w Rze-

szy.
Trzeba tylko śmiało wejść na tę dro-

gę i konsekwentnem, stanowczem po-

stępowaniem zmusić rząd niemiecki do
wyciągnięcia wniosków z nowego sta-

nu rzeczy,  

drogą dobrowolnego przekazania tego
spadku w jego ręce — i musiałby, przy
poruocy sprytnie przeprowadżonej re-
klamy, starającej się zamydlić społe-
czeństwu oczy, wytworzyć złudzenie,
że on to właśnie jest obozem narodo-
wym i że to właśnie Obóz Narodowy
do władzy dochodzi,

Dla powstania takiego pseudo-naro-
dowego obozu istnieje w Polsce sporo

wiołów, które są wrogo, a w każdym
razie krytycznie usposobione do sa-
nacji, które nie mają nic wspólnego z
lewicą (socjalizmemi t. p.), które zga-
dzają się na wiele poglądów Obozu
Obozu Narodowego, np. na sprawę
stosunku naszego narodu do Niemiec,
na wiele szczegółów narodowego po-
glądu na sprawy gospodarcze, na oce-
nę wielu faktów historycznych w u-
biegłem dwudziestoleciu i t, d, — lecz
które różnią się od naszego Obozu je-
dnym drobiazgiem: nie podzielają na-
szego stanowiska wobec Żydów, oraz
wobec masonerji,

Być może ujrzymy jeszcze w Pol-
sce rząd, któremu sanacia dobrowolnie
swą władzę przekaże, albo którego po-
wstaniu stawiać będzie opór jedynie  pozorny, — rząd więc, który w pro-
stej linji będzie się z rządów sanacyj-

nych wywodzić, — lecz który usito-
wać będzie uchodzić za rząd narodo-
wy. „Oto sanacja już upadła, oto nie-
ma już po niej śladu, — będzie ten rząd
mówić, — cel więc dążeń ogółu spo-
łeczeństwa jest już osiągnięty!”

W istocie, cel ten wcale jeszcze o-
siąśnięty nie będzie, bo ludzie, którzy
w rzeczach bardziej zasadniczego zna-
czenia poglądów narodowych nie po-
dzielają, nie będą zdolni do poprowa-
dzenia prawdziwie narodowej polityki
i do przeprowadzenia w życiu pol-
skiem tych przemian, których naród
od rządów narodowych oczekuje.

Wiele oznak wskazuje, że żywioły,
o których tu mowa, już się do spełnie-
nia powyżej opisanej roli szykują, Czy
rola ta istotnie im kiedykolwiek w u-
dziale przypadnie, to jest kwestja inna,
W każdym jednak razie, wskazana jest
w obozie narodowym czujność, by nie
dać opinji narodowej zdezorjentować
podszywaniem się pod hasło narodo-
we różnych żywiołów, które do Obozu
Narodowego w rzeczywistości wcale
nie należą,

Odróżniać narodowców pozornych
od narodowców prawdziwych. obóz
pseudonarodowy od Obozu Narodo-
wećo, — to ważne zadanie opinii pu-
blicznej,
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Miną! dwuletni termin

wystąpienia Niemiec z Ligi Narodów
GENEWA, 21.10 (PAT). Dziś upły-

nął przewidywany przez par, 3 art. 1

paktu Ligi Narodów dwuletni termin,
w którym ustąpienie Niemiec z Ligi

Narodów stało się definitywne.

Niemcy wstąpiły do Ligi Narodów

dnia 10 września 1926 roku w następ-

stwie zawarcia układu w Locarno, Po-

siedzenie, na którem nastąpiło przy-
jęcie Niemiec, miało charakter bardzo

uroczysty, Dłuższe przemówietie wy-
głosił ówczesny minister spraw zagra-

nicznych Rzeszy, Stresemann. Ustą- |

pienie Niemiec z Ligi spowodowane

zostało różnicą zdań w sprawie roz-

brojenia między Niemcami z jednej

strony, a Anglją, Francją i Stanami

Zjednoczonemi — z drugiej. Zostało о-

no proklamowane przez kanclerza Hit-

lera dn. 14 października 1933 r. i no-
tyfikowane oficjalnie Lidze przez mi-

nistra von Neuratha. Odnośną notę

doręczył sekretarzowi generalnemu

Ligi tutejszy konsul niemiecki, dr.

Krauel dn. 21 października 1933 r.  

PRZEGLĄD PRASY
„ZBLIŻENIE* DO MŁODZIEŻY

Dzienniki cytują przemówienie p,
premjera Kościałkowskiego w  Uni-
wersytecie Poznańskim, Znajduje się w
w niem ustęp o Legjonach i o młodzie-
ży dzisiejszej:
„Pomiędzy obydwoma pokoleniami po:

wstać winna więź serdeczna, pełne odczu»
cie 1 wzajemne zrozumienie,

usimy coraz częściej w jednym kro=
czyć szeregu, zastępując Po
młodymi. A jeśliby ktokolwiek pró
wał między naszem pokoleniem a nadcho-
dzącemi pokoleniami Polski przepaść wys
twarzač — ten się omyli i starania te mię
ą zniweczone naszym wspólnym wysiłe
iem serca i ducha”, 8
P. premjer chyba dobrze wie, kto1

co wytworzylo „przepašė“ między
młodzieżą dzisiejszą a obecnym syste«
mem politycznym, bo między żołnie-
rzumi, którzy w tych czy innych for-
macjach bili się o Polskę a młodzieżą
dzisiejszą żadnego konfliktu niema i
być nie może, Usunięcie tego rozłamy
nie jest rzeczą łatwą, gdyż wytwo*
rzyły go różnice natury ideowej i mo+
rainej a pogłębiła wiadoma polityka,
Dziś dużo się mówi i pisze o zbliżenin
do młodzieży, ale zbliżenia tego nie o-
siągnie się ani mowami, ani specjalną
polityką „młodzieżową”. Chodzi a
rzeczy bardziej zasadnicze,

TWÓRCZOŚĆ UMYSŁOWA
W NIEMCZECH .

„Mały Dziennik” pisze o osłabienią
twórczości literackiej, artystycznej i
naukowej w Niemczech. Według jego
informacyj ё
„wykłady nauk przyrodniczych w szko.

łach zostały ograniczone, uniwersytety
znajdują się w stanie opłakanym (a
czem świadczy _wciąż zmniejszająca się
ilość katedr). Zwłaszcza kompromitują«
co wyśląda obecny stan nauk przyrodnie
czych, chemji i+medycyny. Nawet naj.
bardziej znane uniwersytety niemieckie u-

a się z trudem. Przyczynia się do
tego w dużym stopniu oczywiście i to, żę
liczba studentów z każdym niemal rokierą
się zmniejsza. :

obnie przedstawia się położenie do»
mów wydawniczych (liczba wydawnictw
zmniejszyła się ostatnio o 50 proc), i tea-
trów (10 proc. wystawianych sztuk, te
propagandowe sztuczydła autorów nar.+

| socjal., 20 proc. — utwory klasyczne, ą
70 proc. — ni re L
kówedja. RE oe is Ab
mas). O braku talentów wśród pozosta*
łych w Trzeciej Rzeszy poetów świadczy
najlepiej znamienny fakt, że po raz
pierwszy od roku 1859 jury nagrody imie=
nia Schillera nie uznało w roku zeszłym
nikogo, ktoby był godny tego odznacze-
nia”,

Jest możliwem, że z powodu wyda«
lenia żydowskich pisarzy i uczonych,
pewne dziedziny nauki, literatury i
sztuki wykazują mniejszą ilość pra-
cowników. Dowód to, jak poważne
stanowisko w twórczości umysłowej
niemieckiej zajmowali dotąd Żydzi.
Ale ilość skompresuje się z czasem ja-
kością. Rewolucja narodowa musi
wywołać ożywienie i pogłębienie twór-
czości. Hitleryzm znajduje się dziś
jeszcze w stadjum obronnem, w sta-
djum — jakby można powiedzieć —
oblężenia, tem się zapewne głównie
tłumaczy jego skrajna podejrzliwość
wobec twórców, nie myślących cał-
kiem prawowiernie, Z czasem i tam
chyba przyjdzie do większej toleran-
cji i swobody. We Włoszech reżim fa-
szystowski, choć także dyktatorski, u-
możliwił rozkwit nauki i literatury.

Nie należymy do chwalców żadnej
dyktatury, a więc także i dyktatury
hitlerowskiej, ale sądzimy, żę trzeba
brać z pewną ostrożnością doniesie-
nia, pochodzące głównie ze źródeł ży
dowskich lub pokrewnych, o obec
nym stanie Niemiec.

POSELSTWO POLSKIE
DO ABISYNJI

P. Ossendowski opowiada na pod-
stawie studjum młodego historyka,
Czesława Chowańca, o królu а-
nie III, że wielki pogromca Turków
myślał o pozyskaniu dalekiej Abisy-
nji do koalicji antytureckiej, Nie tyl-
ko Abisynję, ale i Persję.
„Do Persji i Abisynji udało się liczne

poselstwo. Brali w niem udział Gardziec-
ki, Knab, Kuntecki i ianin kamieniec-
ki — Teodor Miranowicz.

Duszą jednak Janowego poselstwa był
poseł nadzwyczajny „Polski i sprzymie-
Sarny 2 ° su A in zę:
atv i tajemniczy, w typie współ»

czesnego Bazyleśo Zacharowa i La
wrence'a w jednej osobie — Konstantyn
Sulejman de Svri - Zsórski,
Przybywszy do Aleksandrji, poseł pol-

ski dowiedział się, że kraj negusa za*
mknięty jest dla cudzoziemców. Niezra+
żonv tem iranowicz zaczął działać
przez patrjarchę aleksandryjskiego i ko-
misarza indyiskiej kampanji — Holen-
dra Justusa van Hauvela. Celem tych za-
biegów było pozyskanie władcy Abisy=
nji — Jana dla idei walki z Portą.

iranowicz powrócił do Ispahanu w
Persji, nic narazie nie wskórawszy. Or-
mianin uczynił jednak niezawodnię
wszystko, co R w jego mocy, bo
przecież Sobieski przyrzekł odbudowę
niezależneśo państwa ormiańskiego ze
stolicą w Eczmiadzinie”,
Wiadomo z innych dokumentów,

że dwaj kupcy ormiańscy į Hauvel
RA do Aksum i rozmawiali
pod jego murami z „abuną”, t. j. bi-
skupem, i że ten dostojnik pośredni«
czył między posłami, a negusem Ja<
nem,

`
р

     



Popis chórów i orkiestr
Związku Mazowiecki go Stowarzyszeń Śpewaczych i muzycz ych

W niedzielę, 20 października, odbył
się w Warszawie ogólny zjazd chórów
i orkiestr Związku Mazowieckiego sto-
warzyszeń śpiewaczych i muzycznych.
Zjazd połączony był z popisem zespo -
łów „oraz konkr.; w skład jury weszli
znani fachowcy i dział. na terenie śpie-
wu chórowego, pp.: St. Kazuro, W. La-
ski, SŁ Niewiadomski, F. Nowowiei -
ski (Poznań) i St. M. Stoiński (Kato-
wice).

Zjazd rozpoczął swe czynności od
wysłuchania Mszy świętej w kościele
św, Krzyża, poczem złożono wieniec
pod tablicą pamiątkową Fr. Chopina,
znajdującą się w tym kościele, następ-
nie pochodem wyruszono do Filhar-
monji.
Właściwe popisy rozpoczęły się w

południe w sali Filharmonji wykona -
niem przez orkiestrę pracowników
państwowej fabryki karabinów Polo-
neza Ogińskiego i uwertury „Bajki”
St Moniuszki.
Kierowany przez kapelmistrza J.

Lewandowskiego zespół _ „karabinie-
rów' prezentuje się niewątpliwie do-
datnio, Jest to orkiestra dęta, dobrze
dobrana; gra czysto, trzyma się w ryt-
mie, cząsem tylko daje — jak na salę
chociaż wielką, ale zamkniętą — zbyt
dużo brzmienia. Jeśli chodzi o inter-
pretację wymienionych wyżej utwo -
rów, to Polonez wykonany był nie-
mal bez zarzutu, w „Bajce* zaś niektó-
re fragmenty były rozciągane w tem-
pie, a efekty dynamiczne zbyt ostre.
Po orkiestrze nastąpiły popisy chó -

rowe, Słyszeliśmy na pierwszem miej -
scu zespołu mieszane Okręgu Błońskie-
go. Całkowicie poprawnie, dając ładne

rzmienie, świeże i młode, chóry błoń-
skie wykonały dwa utwory: Żukow -
skiego ,,Wędrowniczek'* i Minchejme -
та „Вагсаго!а“, Następnym numerem
popisu był występ połączonych war -
szawskich miejskich kół śpiewaczych.
Pod dyrekcją p. T. Czudowskiego о-
gromny, imponujący siłą brzmienia ze-
spół chórowy łącznie z orkiestrą tram-
wajów i-autobusów miejskich wykonał
Modlitwę z op. „Flis“ i V sonet krym-
ski („Ruina“) Moniuszki, Wytrawny
i bardzo muzykalny dyrygent, p. Czu-
dowski, zdobył wraz ze swym chórem
powodzenie bardzo duże.
Po chwili zaroiło się na estradzie od

mas chórowych, stanęły bowiem wszy -
stkie zespoły mieszane Związku Mazo-
wieckiego w liczbie zapewne ponad
600 osób, Batutę wziął w ręce naczel-
ny dyrektor związkowy, znany kierow-

 

 

nik „Harfy”, p. Wacław Lachman.
Dwa razy zatrzęsły się muryFilhar-
monji: raz gdy zespoły, znakomicie
zresztą trzymane w garści i świetnie
śpiewające, dały wspaniałe fortissimo,
drugi zaś raz, kiedy po odśpiewaniu
przez nich „Serenady“ Moniuszki i
„Mazura”* Maszyńskiego zerwała się
burza oklasków.
Po przerwie popisywały się zespoły '

męskie warszawskiego okręgu Macie -
rzy (dyr. Lachman), wykonywując
podniosły utwór P. Maszynskiego
„Chrystus z nami“, dalej ukazaly się
na estradzie chóry pracowników wy -
twórni wojskowych (mieszane i mę-
skie), na zakończenie zaś połączone
zespoły męskie Związku Mazowieckie-
go przy udziale solisty, p, Adama Do-
bosza, z towarzyszeniem orkiestry od -
śpiewały pod dyrekcją W. Lachmana,
jego utwór „W górach”, Znowu burza
oklasków i oznaki entuzjazmu wypeł-
niły salę.
Popołudniu tegoż dnia odbyły się —

już w sali Konserwatorjum — indy-
widualne popisy chórów, w liczbie

około dwudziestu.
W .elokrotnie podnoszono i omawia -

 

no publicznie kulturalne i społeczne
znaczenie śpiewu zbiorowego, organi -
zacyj chóralnych, kultywowania zami-
łowania do rodzimej pieśni polskiej,
budzenia w ten sposób szlachetnych u-
czuć SŁ Nie będziemy
więc obecnie poruszali tego tematu,
podkreślić natomiast pragniemy fakt
niewątpliwego, bijącego w oczy rozro-
stu organizacyj śpiewaczych na terenie
Związku Mazowieckiego (prezes T.
Czerniawski) i ogromne postępy w
dziedzinie opanowania przez nie tech-
niki śpiewu zbiorowego. Zjazd i popi-
sy udowodniły, iż cicha, mało znana —
zwłaszcza w stolicy — praca dokoła
organizowania i nauczania miłośników
pieśni polskiej postępuje stale i nie -
przerwanie, że wydaje rezultaty wi-
doczne, Pozwala to nam widzieć w
czynności Związku Mazowieckiego ele-
ment artystycznej kultury o znaczeniu
niewątpliwie dodatniem; budzi on w
nas nadzieję na lepszą przyszłość w
sensie pobudzenia szerokich mas do
brania udziału w budowie kultury ar-
tystycznej Polski, dziś, niestety, nie
znajdującej się w stanie świetnym.

W. S.

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Kongres pisarzy katolickich Belgii —
W tych dniach odbył się w Brukseli
pierwszy kongres pisarzy Belgji, zorga-
nizowany staraniem Stowarzyszenia
Francusko - Flamandzkiego „Scriptores
catholici". W wygłoszonych referatach
poruszono m. in. sprawę stowarzyszenia
międzynarodowego związku „,„Scriptores

Catholici", oraz teatru katolickiego, któ-

ry miałby rozpocząć swą działalność pod
postacią teatru objazdoweśo. Następny

kongres pisarzy katolickich odbędzie

się w roku przyszłym w Bruges.

Testament H. Sienkiewicza. — Testa-

ment Henryka Sienkiewicza znaleziony

w Oblęgorku pow. kieleckiego i złożo-

ny swojego czasu u prezesa Sądu Okrę-

gowego w Kielcach, po załatwieniu

wszelkich formalności, został przesłany

do notar'usza Henryka Colonna Walew -

skiego w Kielcach, celem przechowania.

Testament ten nie posiada mocypraw -

nej, gdyż nie jest to ostatnia wola pisa-

rza i obecnie ma tylko wartość histo-

ryczną. Pisany jest przez Henryka Sien -

kiewicza od początku do końca własno-

ręcznie i zaopatrzony jest jego podpi-

sem, 1

KRONIKANAUKOWA
Ogólno - polski zjazd pedagogiczny, —

Ogólno-polski zjazd pedagogiczny od-

będzie się w Krakowie w dniach od 24

do 26 października b. r. Protektorat

nad zjazdem pedagogicznym objął prof.

dr. Wł. Heinrich, dyrektor studjum pe-
dagogicznego U. J. Ministerstwo W, R.
i O. P, udzieliło urlopów uczestnikom
zjazdu. Adres sekretarjatu zjazdu: Kra-
ków, ul. Straszewskiego 27, Studjum Pe-
lagogiczne,

MEDYCYNA

Kurs trachomatologii i okulistyki, —
X kurs trachomatolog'i i okulistyki spo-
łecznej d!a lekarzy odbędzie się w Pań-
stwowej Szkole Higjeny w Warszawie, w
czasie od 18 do 27 listopada 1935 r. i za-
wierać będzie 20 godzin wykładów i 30
godzin zaięć praktycznych i demon-

stracyj w ambulatorjach szpitali oraz w
przychodniach przeciwjaślicznych Miej -
skich Ośrodków Zdrowia. Pewnej liczbie
lekarzy, prowadzących przychodnie prze-
ciwjaglicze, oraz lekarzom powiatowym i
samorządowym, zatrudnionym przy akcji
zwalczania jaglicy, udzielone będą sty-
pendja w wysokości od 50 do 150 zł.

jat Państwowej Szkoły Higieny, Warsza-
wa, Chocimska 24, do dnia 12 listopada
rb

WYSTAWY

Z Zachęty. — Wystawa retrospektyw-
na Henryka Piątkowskiego, Marji Kazi-
mierza i Leopolda Wasilkowskich oraz
pozostałe wystawy w Zachęcie będą
zamknięte we czwartek dn. 24 b. m.
Otwarcie nowych wystaw w sobotę 26
października.

————
088

: Jak to było s:

na polskiej „Wormandie ?
Niemal do łez byłem wzruszony wdzię-

cznemj kształtami naszego nowiutkiego

transatlantyka m/s Piłsudski, aobejrzaw-

szy z grubsza zaraz w Tryješcie piękne

malowidła, zdobiące ściany przeróżnych

jego barów i salonów, odczuwałem gwał-

towną potrzebę, przelania tego rozanie-

lenia na papier i przesłania go w formie

korespondencji do dalekiej Ojczyzny.

Nie pomnę co stanęło temu zbożnemu

planowi na przeszkodzie, dość, że rzecz

ię przewlekła.

p tede: już w drugim dniu podró-

ży zeźliłem się serdecznie na kurek wo-

dociąśowy w mojej kabinie, który nie

baczny na moje wysiłki i zaklęcia, tak

dalece się zawziął, że woda lała się z

niego cieniutkim, ale nieustannym stru-

myczkiem, grożąc zupełnem zalaniem

statku, gdyby tak miało zostać do końca

podróży.

Szczęśliwie jednak pokonawszy tę

przeciwność, tego samego już dnia zosta-

łem wystawiony na nową próbę.

Odwiedziwszy bowiem we właściwej

porze... łazienkę, zamknąłemprzezornie

drzwi od wewnątrz na zasówkę. Aliści

następnie, gdy chciałem zasówkę otwo-

rzyć stawiła tak stanowczy opór, iż po

Kilku minutach zmagań, obleciał mnie

zimny strach, iż przyjdzie mi chyba całą

wycieczkę odbyć w tak niezaszczytnem

odosobnieniu,
Gdy znalazłem się wreszcie naswobo-

dzie, pomyślałem sobie: coś niedobrze!

trzeba się cośkolwiek wstrzymać z pea-

nami na cześć tej ojczystej „Normandie",

alby jak mówi przysłowie, nie chwalić

dnia przed zachodem. Postanowiłem tę-

dy odczekać cierpliwie końca naszej  

wycieczki, kiedy i pierwszy entuzjazm

wywietrzeje, a także pasja, rozbudzona

ową niegodziwą zasówką, będzie mniej

szewska.

Temu należy przypisać, że niniejsze

refleksje ukazują się dziś, gdy M/S „Pił-

sudski“ ma juž dawno za sobą nie tylko,

kompromitująco niereprezentacyjny wy-

jazd z Tryjestu, lecz także huczne, a z

serca płynące okrzyki rozentuzjazmowa-

nych rodaków za oceanem i sztywno —

ołicialne ceremonie powitalne w Gdyni.

Przyznać to trzeba, że w ciągu całej

podróży wbrew zapowiedziom wszyst-

kich prospektów, w żadnym porcie nie

wyzyskano przyjazdu naszego M/S „Pił

sudskiego” dla celów propagandy. Wi-

docznie nasze ciała konsularne cierpią

w sprawach propagandy. swego kraju na

ostry a przewlekły nieżyt. Wymaganą

jest tedy radykalna terapia dla tychciał,

a conajmniej zmiana klimatu.

Jeżeli ów nieżyt i inercja były bardzo

pożałowania godne, to już koroną

wszystkiego był występ, a raczej wystę-

pek lizboński, gdzie tameczny dygniterz

polski,palnął sobie do licznie zgroma-

dzonej braci lechickiej i paru notablów

portugalskich oracię po francusku, nie

splamiwszy swoich dyplomatycznych ust

ani jednem słowem polskiem.

Całe szczęście, że nasz M/S „Piłsud-

gki* nic nie robił sobie z niewczesnych

pomysłów różnych rodzimych dyploma-

tów i sam na własną rękę godnie i z roz-

machem reprezentował polską flagę han-

dlową.
Przyznać trzeba, że wprawdzie nie o-

gromem swoich rozmiarów, gdyż nie

wątpliwie nawet różne starsze „Berenga-

rie" czy „Maurytamje” bardzo zgóry mo-

głyby spoglądać na obiekt naszej dumy
marynarskiej, ale w swojej kategorji mo-

že M/S.„Pilsudski“ iść śmiało w zawody

© palmę pierwszeństwa. Przedewszyst-

kiem przepiękna rzeczywiście — linja

kształtów przemawia już sama ujmu/ą-

co do obojętnego nawet widza.

„Tak np. w Algerze staliśmy zarazobok

dwu angielskich statków pasażerskich,

z których jeden był nieco mniejszy, a

Mieliśmy tedy możność czynienia ob;ek-

tywnych porównań i nie tylko, że nie

potrzebowaliśmy się wstydzić, ale wręcz

przeciwnie mieliśmy nawet możność za-

dzierania nosa wobec pysznych synów

Albionu. Ci zresztą synowie okazali się

wcale mili tak, że naszemu wyjazdowi

z portu algerskiego towarzyszyły z ich

strony serdeczne okrzyki pożeśnania, co

z naszej strony zostało też zaraz ochoczo

podjęte i rozstawaliśmy się jak starzy

znajomi.

Niestety niezbadane są koleje losu, to

też nikt na jednym i drugim okręcie nie

przypuszczał wówczas, że naszangielski

sąsiad będzie za dwa dni przedmiotem

katastrofy na pełnem morzu, w której na

szczęście mimo rozbicia okrętu, nikt ży-

cia nie postradał,

Nie można pominąć milczeniem naszej

kuchni okrętowej, zważywszy że pobyt

w jadalni wyczerpywał conajmniej jedną

czwartą całego programu dziennego.

Pozatem i na okręcie i już po powrocie

do kraju można było spotkać się z naj-

bardzie' zjadliwemi utyskiwaniami na po-

dawane nam jadło. Otóż: w interesie

prawdy stwierdzić należy, że ingredjen-

cje któremi nas karmiono stały najzupeł-

niej na wysokości zadania i to tak pod

względem jakości jak i ilości, A napod-

stawie bardzo dokładnej obserwacji

stwierdzić sumiennie można, że właśnie 

Zgłoszenia na kurs przyjmuje sekretar+

drugi nieco większy od naszego okrętu. |
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Rozmowa z Solskim we Lwowie
Wznowi:nie Nowacz;ńskieg? „W.elxiego Fryderyka"
Lwów przeżywa w tych dniach nieby*

lejakie święto: oto na scenie Teatru
Wielkiego święci obecnie jubileusz sześć-
dziesięciolecia pracy scenicznej nestor
aktorstwa polskiego, z największych naj-
większy. я

Zapowiedziane występy Ludwika Sol-
skiego w jednej z jego szczytowych kre-
acyj: Fryderyka II w dramacie Nowa-
czyńskiego, obudziły miasto z letargu i
wprawiły jego mieszkańców w nastrój
gorączkowego podniecenia. Sekretarjat
teatru oblężony: ci spieszą zgłosić akces
do jubileuszowych uroczystości, tamci
walczą o bilety już nie na premierę, bo o
tem mowy niema, ale na drugie, trzecie,
czwarte przedstawienie, inni wreszcie
praśną choćby tylko raz jeden ujrzeć Mi.
strza „w cywilu”, takiego, jakim jest w
życiu codziennem: starszego pana, pa-
trzącego na świat z uśmiechem pełnym
serdecznej życzliwości, o szybkich, zwin-
nych ruchach i oczach pełnych młodzień-
czego zapału. Te lata, które mu się na
każdym kroku wytyka, nie tknęły ani
marsowego spojrzenia, ani energicznych
gestów, ani zawadjąckiej, powiedział-
bym, postawy. Solski najwidoczniej za-
warł jakiś potajemny pakt nieagresii ze
starością, bo wiedźma paskudna pozosta-
wiła go w spokoju i poszła szukać mniej
nieugiętych ofiar,

Ilekroć asystu'ę przy próbie teatralnej
jako widz - amator, nie mogę się oprzeć
poczuciu jakby popełnianej mimowoli
brzydkiej niedyskrecji. Sztuka roznegli-
żowama, bez świetnej szaty dekoracyjno-
kostjumowej wygląda całkiem inaczej
niżwkilka dni później, dy prezentuje się
publiczności zapięta na wszystkie guziki
kinkietów. I aktorzy grają inaczej. Bi-
skup Krasicki włożył suknię duchowną,
ale nie raczył zdjąć okularów. Ad'utant
jego książęcej mości następcy tronu pru-
skiego ma piękną aparycję ołicerską, ale
występuje w komnatach pałacu Sans-
Souci — w pięknie skrojonem ubraniu,
model 1935. Pani generałowa Skórzew-
ska czarująco wygląda w najmodniejszym
kapeluszu i eleganckim kostjumie, cóż
dopiero, gdy zastąpi go wielopiętrowa
krynolina! Słowa ich wszystkich dźwię -
czą epoką oświecenia, bajek Krasickiego,
biedermajerowskich mebli i kandelabrów
staroświeckich, ale suknie kłamią,
Tylko jeden Solski!
Tak. Tylko Solski jest w każdym calu,

w każdym ruchu ręki, w każdem mach -
nięciu laską Fryderykiem Wielkim. Na-
przekór nowoczesnej marynarce, gołej
głowie (jeszcze bez znanego kapelusza) i
brakowi charakteryzacji, Niema co mó-
wić: Fryderyk Wielki, król pruski i ko-
niec, Patrząc na innych, nie zapomina
się, iż teatr to przecież właściwie jedno
wielkie oszustwo, „nabieranie'* widza, de-
maskujące się tak wyraźnie na próbach. |
Patrząc na Solskiego, zapomina się o złu-
dzie; mistyfikacja staje się prawdą ży-
wą, anachronizm kostjumowy — szcze-
gółem bez znaczenia. Taka jest magicz-
na moc genjuszu. ‘

*

ilość była powodem różnych konsekwen-

cyj gastrycznych, których ofiarą padło

wielu pasażerów. W porównaniu bowiem

z normalną ilością jadła spożywaną

przeciętnie przez szanujących się śmier-

telników, zostało obżarstwo na statku

wykluczone z zespołu siedmiu grzechów

głównych, a stało się niewinną rozrywką

towarzyską. Dodajmy też, że działo się

to przy skwarze dochodzącym do --50

st. C„ a znajdziemy wówczas wy'aśnienie

dla niejednego bolesnego wspomnienia.

Na szczęście jednak, per saldo wspo-

mnień przykrych pozostawiła podróż

M/S „Piłsudskim” nie wiele, Mam tu o-

czywiście na myśli wspomnienia, których
źródłem był sam statek.

Bo jakże nie wspomnieć miło takiej

np. emocji jak kąpiel w basenie okręto-

wym. Gdy na pokładzie szalał upał
wprost nie do zniesienia, trzeba było tyl-

ko kazać się zwieść windą na spód okrę-

tu, gdzie nadsmażone ciało można było

zanurzyć w chłodnej wodzie basenu. Na

odwrót zaś, gdy byliśmy już wyżej na

północy człek przewiany na pokładzie

wcale chłodnym zefirkiem, delektował

się w tymże samym basenie wodą mor-
ską z lekka podgrzaną.

Zaraz obok basenu urządzono bardzo ;

pomysłową niewielką halę zprzyrząda-

mi do gimnastyki i sportu, gdzie urocze

damy okazywały piękno swoich kształ-

tów, a płeć brzydka sprawnóść swych
mięśni. "

Wspominając o urządzeniach statku

nie można nie podkreślić tego, na co się

wszyscy godzili beż zastrzeżeń, to jest

niezwykłe dbałości o estetyczne i arty-

styczne potraktowanie wszystkich sal i

ubikacyj statku.
Jeżeli ktoś szukałby tam przepychu.

obliczonego na gusty nędznych snobów

doznałby rozczarowania. Jeżeli jednak

przyjmiemy za cel harmonijne połączenie 

Wieczorem, w hotelu Solski przyjmu»
je dziennikarzy, co niby natrętne osy nie
chcą mu dać spokoju. Jestem właśnie ta-

ką osą i łagodząc możliwie ostrość żą-
dła pytam o wspomnienia, łączące zę
Lwowem znakomitego gościa - jubilata.
Solski rozpromienia się: widocznię trafi"
łem dobrze i poruszyłem przyjemny №е ч
mat.
—Pierwszy raz grałem we Lwowie bo-

daj że w roku 1898. Heller wyjechał w
miesiącach letnich ze swoim zespołem da
Krakowa, a my przyjechaliśmy na wystę-
py do Lwowa. Graliśmy wtedy „Pana Jo-
wialskiego”, „Dožywocie“, „Z dobrega

serca“. To bylo moje pierwsze zetknięcie
się z Iwowską publicznošcią w teatrze
skarbkowskim.
— A następne?
— Następne w roku 1900, w jesieni,

Zostałem zaangażowany do zespołu Te-
atru Wielkiego przez Tadeusza Pawli-
kowskiego. Był to pamiętny okres w dzie-
jach tego teatru. Graliśmy m. in. „Na»
dzieję'* Heijermansa, „Wesele'* Wyspiań*
skiego, „Lilith” Germana, dramaty Ma-
cieja Szukiewicza, a z obcego repertuaru
szęreg utworów Szekspira, Moliera i in+
nych. W 1905 objąłem kierownictwo te-
atru im. J. Słowackiego w Krakowie, ale
0 Lwowie nie zapomniałem i zaraz w na-
stępnym roku, przy najbliższej sposnb-
ności, odwiedziłem go znowu,Apotem tą
się już przyjeżdżało bardzo często,

Zapytu'ę o czasy nowsze, powojenne.

— Grałem kilka razy gościnnie za dym
rekcji ć. p. Ludwika Czarnowskiego, nan

wet w Teatrze Małym przy ul. Сгофес=
kiej, pamiętam doskonale ten teatrzyk,
teraz zdaje się zamknięty, prawda?

Potwierdzam, że istotnię sympatyczną
ta scenka zeszła na psy, czyli na kino.

— Wówczas mniejwięcej grałem takżę
Fryderyka, a ostatnio w ubiegłym roku
Łatkę w „Dożywociu”.

R>zmowa schodzi na występy Solskie4
go sprzed paru tygodni w Poznaniu. Ju-
bilat gra! tam w „Judaszu“ Rostworow «
skiego, oraz w „Intrydze i miłości” F,
Schillera. Oczywiście stawiam pytanią
odnośnie dalszych planów, bo bez niega

nie mógłby się obejść żaden szanujący
się wywiad.
—Teraz wracam narazie do Warsza

wy — odpowiada Solski — a potem,
prawdopodobnie w styczniu, jadę do Kra»
kowa. Posypały się na mnie honory —
dodaje z uśmiechem — jestem już hono
rowym dyrektorem teatrów w Krakowie,
Poznaniu i Lwowie, a także honorowym
członkiem Tow. Literatów i Dziennika»
rzy we Lwowie, nawet honorową odzna

kę mi dali, o proszę, bardzo ładna.
Pokazuje wpięte w klapę złote pióro,

a ja myślę, że niema wogóle takich od -
znaczeń, któreby mogły choć w częśc;
wynagrodzić go za te sześćdziesiąt lat

pracy i twórczego znoju.
Ale też Lwów wita Solskiego w swo*

ich murach całem sercem i całą duszą.

"vigniew Papp.
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praktyczności ze szczerym artyzmem, to

nasz transatlantyk zawodu nam nie
sprawił.
Zamiast przydługich opisów dla wyka*

zania, że tak jest jak piszę, wystarczy

podać choćby dwa kierownicze nazwie

ska, które nadawały ton pracom w tej
dziedzinie, są to: rektor Akademji Sztuk
Pięknych w Warszawie Pruszkowski i

prof. Jastrzębowski, To też z pełnem za-

dowoleniem przebywało się w tych sa=

lach, a niewinny flirt czy zagorzałe boje

brydżowe znajdowały artystyczne tło,

na którem osiągane wyniki, przedstawią
ły się tem ponętniej, |

Nie można wreszcie pominąć tak waże

nej kwestji jak urządzenia i wygoda ka-

bin. Otóż o drogich kabinach burżuje

skich nie będę mówił, gdyż za drogie pie-
niądze człek słusznie oczekuje komfortu,

Podkreślić należy natomiast, że kabi-

ny któremi będzie jeździł nasz „szary

człowiek”, t. j. kabiny III klasy, są urzą-

dzone bardzo wygodnie. Nawet czasami

przychodziły refleksje, czy aby nasz ko-

chany ludek, który ma jeździć do Ame-

ryki temi kajutami, będzie umiał uszano-

wać tę dbałość o jego wyśody.
Miejmy jednak miłą nadzieję, że po-

czucie szacunku dla publicznego dobra i

rygor okrętowy, zachowają na długo te

wszystkie piękne koce oraz zgrabne

szafki i stołki kajut III klasy, w stanie

nienagannym.

Tak tedy sumując wszystkie spostrze-

żenia, stwierdzić wypada, że ów pierw-

ezy specjalnie dla Polski robiony trans-

atlantyk udał się nam. Że zno'na praca

wydobywców naszych czarnych diamen-

tów, przy pomocy których zapłaciłiśmy

Włochom za okręt, nie poszła tu na

marne i że polska bandera handlowa ra-

dośnie może się trzepotać, wiodąc ten

okręt przez dalekie morza i oceany.

Dr. Roman Ślączka.



Oblicze i dusza kresowego miasteczka
Mniejsża o to, jak się nazywa, ale

dla wygody nazwijmy je Typowo i o-
kreślmy jego położenie geograłiczne:
Podole małopolskie. Е
Położone iest wśród dość ładnei o-

kojicy — wyz stepowy. Szumiące łany
pszenicy, złota kukurydza, plantacje
szerokolistnego tytoniu i -pszezoły,
pszczoły — dodają jej uroku. W po-
wietrzu unosi się słodki zapach hrecz-

Do miasteczka wjeżdża się ze wzgó-
rza. Ciekawy, lecz niemiły widok ude-
rza przybysza: strzelista wieża koś-
ciółka i baniasta kopuła cerkwi pośrod-
ku — dookoła jakaś czarna, brudna
plama, a dopiero po krawędziach tej
plamy białe domki w otoczeniu zieleni.
Gdy się już wjedzie w uliczki mia -
steczka, orjentujemy się, że ta czarna,
brudna plama, to żydowskie środowi -
sko, które, niby rak, rozsiadło się w
środku Typowa i coraz nowemi odga -
łęzieniami wpija się w organizm mia -
steczka, wysysając z niego biel i zie-
leń. Ale byłoby się niesprawiedliwym,
gdyby żydowstwu przypisało się tylko
brud i odrapanie w zewnętrznej szacie
Typowa. Nie. Typów posiada także
jeg łedną uliczkę z willami i ogród-
ami — to siedziba inteligencji żydow-

skiej: panów adwokatów, lekarzy, ap -
tekarza i zbogaconych kupców zbożo -
wych. Pozatem centrum miasteczka, to
jeden nieład, brud, bezplanowość i
jakby tymczasowość. Nikt tu się z
miejscem nie liczy — ziemi jest do -
syć — więc szerokie zaśmiecone place,

‚ a na nich rudery, rudery i rudery, zu-
pełnie nie w artystycznym nieładzie
rozrzucone. Oryginalnością miastecz -
ką jest targowica bydlęca w centrum i
Odrapany wielki gmach bazarowy,
jeszcze z czasów tureckich, dziś wła -
sność żydowska.

Ludność miasteczka stanowią Pola-
cy, Rusini i Żydzi,
Do Polaków zalicza się pan hrabia,

proboszcz, burmistrz, przysłany tu nie-
dawno z kongresówki celem założenia
„Strzelca“, i dość dużo Buczkowskich,
Witkowskich i Wiewiórskich, którzy
wiedzą o tem, że są „szlachetnie uro -
dzeni“, lecz mówią po rusku i handlu-
ją z Żydami, Ale fantazja w nich jest.
Choć w połatanych kubrakach chodzą
i palce im z butów wyłażą, to jednak
pić umieją, gdy trzeba i jest za co —
a gdy sobie podochocą, to przybierają
takie miny, jakby lada chwila mieli za-
nucić butną piosenkę: „Nie tak in ill»
tempore bywało”,

Rusini są cichsi, pozornie potulniej-
si, lecz Bóg ich wie, co się tam w nich
kryje, bo co parę tygodni powstaje ja-
kaś nowa kooperatywa. Oprócz swego
proboszcza i nauczycielstwa mają jesz-

 

cze swoistą inteligencję — kierowni -
ków i subjektów po kooperatywach z
tytułami inżynierskiemi.
Panującym jednak žywolem, nietyl-

ko pod względera liczebności, ale i
pewności siebie — są Żydzi. „My ma-
my pieniądze i z nami jest pan staro-
sta, więc możemy nietylko „ejruw* za-
wiesić, ale i po całym Typowie space-
rować",
Praca narodowa i społeczna (pol-

ska) były tu kiedyś. Świadczą o tem
wegetujące instytucje, jak: Sokół, T.
S. L., kółko Rolnicze Kasa Stefczyka,

ale to było ongiś, ongiś, A dziś.,, „Le-
piej chodź pan na preferansa i kieli -
szek wódki, bo tu — by się można

 

jeszcze czego dogadać — pan wie, że
starosta popiera tylko Strzelca”, A i
ze Strzelcem nie jest znowu tak do-
brze, bo maciejówki i portki już się
wytarły, a na nawe kore=enda w okresie
oszczędnościowym nie dostała sub-
wencji,
Osobna wzmianka należy się jesz -

cze panu hrabiemu. Niedawno wrócił z
zagranicy, więc rządca — Żyd parce-
luje nagwalt między swoich bliższe
grunta, Ło panu hrabiemu trzeba pie -
niędzy na zapłatę zaleśłych podatków
i ubezpieczalni, a zresztą, zostanie
jeszcze panu hrabiemu ośrodek — w
stepie.

Ks. FRANCISZEK BŁOTNICKI.
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Ureczystość „Pracy Polskiej"
w Zgierzu

Poświęcenie sztandaru — Pochód i nabożeństwo — Zebranie
(Od własnego korespondenta)

W niedzielę, dnia 20 b. m. odbyło się
wspaniała uroczystość poświęcenia
sztandaru związku zawodowego pracow-
ników przemysłu włókienniczego „Praca
Polska“ w Zgierzu. ;
Na uroczystość tę przybyło szereg de-

legacyj zjednoczenia zawodowego „Praca
Polska"; reprezentowane były ośrodki
łódzki, warszawski, poznański, ostro-
wiecki i Zagłębie Dąbrowieckie.
Zbiórka wyznaczona została w ogro-

dzie przy ulicy Marszałka Focha, skąd

 

Z CAŁEGO KRAJU
ŁUCK

Dziwne praktyki L. O. P. P. — Niejed-
nokrotnie poruszaliśmy już sprawę bez-
prawnego udzielania przez łucki LOPP.
swej firmy rozmaitym sklepom żydow-
skim, zwłaszcza tytoniowym i gazeto-
wym. Widocznie głos nasz, poparty
przez opinię publiczną, poskutkował,
śdyż firma wspomnianej organizacji z0-
stała na szyldach zamazana, lub zmienio
no szyldy na nowe, Nie zrobiono jednak

tego ze wszystkimi handlarzami żydow-
skimi. Otóż przy głównej ulicy miasta
(Jagiellońskiej Nr. 91) znajduje się sklep |
z szyldem „Handel win wódek i wyro-
bów tytoniowych L. O. P. P.* Nie wiemy
od kiedy to L, O. P. P. handluje wódka-
mi i winami, przecież działalność tej
poważnej organizacji ma zupełnie inne

zadania, znane zresztą szerokiemu ogó-
łowi. Tu należy zaznaczyć, że sklep ten
w żydowskie święta jest zamknięty. I nie
dziw, gdyż wspomnianą koncesję dzier-
żawi Żyd. Uważamy, że sprawa ta jest w
grubym nieporządku, i winne się nią za-
jąć wyższe władze organizacji LOPP.

Zamach na sołtysa. — W Berežkach,
w pow. sarneńskim zbiegły z więzienia
bandyta Trolfim Hodunko postrzelił z za-
sadzki miejscowego sołtysa Andrzeja
Kokota, z zemsty za to, że Kokota przy-
czynił się do jego ujęcia, Ciężko rannego
sołtysa odwieziono do szpitala

RÓWNE

Aresztowanie bogatego kupca żydow.
skiego. — W Równem na polecenie sę-
dziego został aresztowany bogaty miej-
scowy kupiec Kalamon  Borensztejn,
główny eksporter chmielu wołyńskiego

 

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki: Wtorek g. 20 Jubileusz
Ludwika Solskiego, który wystąpi w
sztuce Nowaczyńskiego „Wielki Fryde-

ryk”,
Repertuar kin:
AD Wok. к

ino: ri owe.
Chimera: eis Pakowak.
Grażyna: Orłow.
Kopernik: Folies Bergżres z M. Che-

valierem.
Marysieńka: Bar Micwe oraz Żyj i

śmiej się. й
Pan;Hatka z Ladisem Kiepurą.
Pax: Młody las i dodatki.
Raj: Dwie Joasie. t
Sty! : Dziewczę z obłoków i rewia.
Świt: iej serc i Rodzina Rotszyl-

Zebranie Izby przem. - handlowej od-
będzie się w czwartek, 24 b. m. o godz.
17-ej. :
Piękna uroczystość kościelna w Zbo-

iskach Nowych. — Staraniem Komitetu
budowy kościoła w Zboiskach Nowych
pod Lwowem oraz Sekcji Opieki nad
kościołami dla kresów wschodnich przy
Narodowej Organizacji Kobiet we Lwo-
wie odbyła się w ub. niedzielę podniosła
uroczystość wprowadzenia Obrazu Mat-
ki Boskiej Nieustającej Pomocy, przywie
zionego z Rzymu a przeznaczonego do
głównego ołtarza w nowym, przed dwo-
ma laty wzniesionym kościele w Zboi-
skach Nowych, gdzie stary, polski koś-
ciół zabrali po pierwszym rozbiorze Ru-
sini, a na miejscowym folwarku pod pro-
tektoratem metropolity Szeptyckiego
rozsiedli się grecko - katoliccy belgijscy
Redemptoryści, którzy prowadzą niższy
zakład naukowo - wychowawczy,
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To też wobec tak silnych wpływów ru-
skich tuż pod Lwowem na jego rogatkach
wzniesienie polskiego kościoła było na-
kazem chwili i dzisiaj już stoi duży drew-
niany kościółek, skupiający całą ludność
polską Zboisk w ilości zwyż 1800 dusz
i tworzy jedną z wielu, wielu zasług ks.
arcybiskupa d-ra Bolesława Twardow-
skiego, który na polu wznoszenia koś -
ciołów i kaplic w swej archidjecezji i ra-
towania w ten sposób dusz polskich ma
już w dziejach naszej ziemi zasłużoną
kartę.

Uroczyste wprowadzenie obrazu w u-
roczystej procesji, w której wzięły udział
nieprzeliczone tłumy wiernych, nastąpi-
ło z kaplicy SS, Felicjanek przy ul. Żół-
kiewskiej 100 we Lwowie. Procesja po-
dążyła do sąsiednich Zboisk Nowych,
gdzie w kościele obraz złożony został w
wielkim ołtarzu. Po przybyciu procesji
na miejsce, okolicznościowe kazanie wy-
głosił ks. Arcybiskup, który dziękował
zebranym tłumom za tak masowy udział
w uroczystości, a następnie krzepiące i
podniosłe słowa poświęcił omówieniu
kultu Matki Boskiej Nieustającej Pomo -
cy. Sumę odprawił proboszcz z Malecho-
wa, ks. Leopold Mikrut, kazanie wygło-
si! O. Redemptorysta z Mościsk, W cza-
sie sumy śpiewał chór Cecyljański koś -
cioła OO. Dominikanów.
Wśród licznie zebranej publiczności

zauważylimy bardzo liczny zastęp Naro-
dowej Organizacji Kobiet z nieutrudzoną
p. Demelówną i p. Marją Scherffową na
czele. Ich usilnemu współdziałaniu mię -
dzy innemi zawdzięczać należy, iż uro -
czystość niedzielna, wypadła tak pięk-
nie.  

za granicę, oraz właściciel suszarni. Bo-
renstejn oskarżony jest o działanie na
szkodę skarbu państwa i prowadzenie
podwójnych ksiąg handlowych.

RADOM

Adres; „Warsz. Dz. Nar." w Radomiu:
Żeromskiego 46.

Rada powiatowa Str. Narodowego, —
W dniu 20 października b. r. o godz.

11 rano odbyło się w lokalu własnym
stronnictwa zebranie rady powiatowej
Str. Narodowego, powiatu radomskiego,
Zebranie to, na którem było reprezento-
wanych przeszło 100 kół wiejskich S$. N.
świadczy o żywiołowym rozwoju idei
narodowej wśród chłopów. Na radzie
przemawiał refęrent organizacyjny po-
wiatu radomskiego p. Borowski.

Dzież „Straży Ogniowej”, — Radomski
oddział powiatowy związku straży po-
żarnej R. P. urządził w dniu 20 b. m.
„dzień strażacki”. Imprezy „dnia stra-
żackiego” były następujące: zorganiz „-
wano ćwiczenia pokazowe zawodowego
pogotowia straży, żeńskiego oddziału
'samarytańsko - pożarniczego, pokaz gry
strażackiej w piłkę wodną. Wszystkie im-
prezy odbyły się na placu strażackim
przy ul. Traugutta 57. Przeprowadzono
również zbiórkę na cele straży ogniowej
na ulicach miasta Radomia.

Nieszczęśliwy wypadek z bronią. —
Rządca majątku Jenowa - Wola pod Ra-
domiem p. Marjan Brych, tak nieszczę-
śliwie manipulował rewolwerem w kie-
szeni, że w pewnym momencie spowodo-
wał wystrzał, Kula przebiła mu brzuch,
raniąc ciężko jelita. Pana Brycha prze-
wieziono do szpitala św. Kazimierza w
Radomiu, gdzie poddano go natychmia-
stowej operacji Stan chorego bardzo
groźny, т 41

Wielki proces złodziejów grosza pu-
blicznego. — Dawno oczekiwany proces
przeciwko sprawcom nadużyć w magi -
stracie radomskim został przez sąd okrę-
gowy w Radomiu wyznaczony na wtorek
22 b. m. Na ławie oskarżonych zasiądą:
były naczelnik wydziału prezydjalnego w
magistracie Wiktor Czapski, mąż zaufa-
nia byłego komisarskiego prezydjum ma-
gistratu. Był on jedną z czołowych figur
w różnych miejscowych sanacyjnych ог -
ganizacjach. Drugim oskarżonym jest
Franciszek Kwoczyński, były referent
szpitalnictwa miasta Radomia. Trzecim
jest b. urzędnik w wydziale opiekispo -
łecznej Cyprjan Krogulec, oraz b. naczel-
nik wydziału opieki społecznej w zarzą-
dzie miasta Paweł Olszewski, Cała „mi-
ła" czwórka asów sanacji radomskiej za-
siada przed sądem oskarżona o popeł-
nienie krociowych nadużyć na szkodę
miasta w poszczególnych wydziałach
magistratu radomskiego, oraz w
przedsiębiorstwach miejskich. Wszyscy
oskarżeni przebywają w więzieniu, Głoś-
na ta sprawa była przedmiotem długich
dyskusyj na posiedzeniach radomskiej
rady miejskiej i niewątpliwe wyjawi ku-
lisy komisarskiej gospodarki miejskiej.
Jako świadkowie przed sądem zeznawać
będą: dawni i obecni kierownicy samo-
rządu miasta i przedsiębiorstw,

 

STANISŁAWÓW
 

świętokradztwo, — Na terenie nasze-
go wojew. kroniki kryminalne notują'o-
statnio szereg świętokradczych kradzie-
ży. Znowu dokonano włamania do koś-
cioła w Rożniatowie, gdzie w poszukiwa-
niu za gctówką, nieznany sprawca po-
rozbijał skarbonki.  

Nieszczęśliwy wypadek na dworcu ko -
lejowym. — Na dworcu kolejowym w
Stanisławowie, wydarzył się nieszczęśl:-
wy wypadek, Oto do będącego w ruchu
pociągu towarowego, usiłował wskoczyć
torowy PKP. Julian Czyżyk, lecz wsku-
tek paślizgnięcia się wpadł pod koła po-
ciągu. które odcięły mu prawą nogę. Po-
zatem Czyżyk doznał ogólnych kontuzyj.

Gdy Żyd dentysta bije pacjenta. — Do
Sądu Okręgowego w Stanisławowie
wpłynęła skarga przeciw stanisławow-
skiemu dentyście dr. Leonowi Ordowe -
rowi o pobicie i zniesławienie pacjenta.

Oskarżenie wnosi Helena Byksa, wdo-
wa po posterunkowym PP., który poległ
w czasie napadu OUN, na pocztę w Tru -
skawcu. Oskarżycielka obwinia dr. Ordo-
wera. że ten w czasie zabiegu denty-
stycznego, uderzył w głowę jej 12 letnie-
go synka tak silnie, że dziecko doznało
ogólnego wstrząsu nerwowego i ataków
nerwowych.

Śmierć wskutek pobicia. — W szpita-
lu powszechnym w Stanisławowie, zmarł
nie odzyskawszy przytomności Zdzisław
Filingiewicz dozorca murarski, którego
pobili w bestjalski sposób murarze, na
przedm'eściu Górka.

Żywcem spłonęły. — W Pasiecznej
zdarzył się grozą przejmujący wypadek.
Mianowicie Jewdocha Mychajczuk wy -
robnica, rozpalając ogień w piecu ku-
chennym, nalazta na tlejące drzewo ro-
(py naftowej, która momentalnie się za-
jęła a płomienie objęły odzież na My-
chajczukowej i jej 5-letniej córce, Na
krzyk Mychajczukowej zbiegli się sąsie-
dzi i zdołali z trudem ogień ugasić.My-
„chajczukowa i jej córka doznały ciężkich
poparzeń i obie w stanie beznadziejnym
zawieziono do szpitala w Nadwėrnej,
gdzie tego samego dnia zmarła w strasz-
nych męczarniach córka, matka zaś znaj-
duje się w stanie beznadziejnym.

 

 

Zgierz, w październiku

wyruszył pochód do kościoła, W pocba-
dzie, w którym niesiono kilkadziesiąt
sztandarów i propotców wzięły udział
delegacje kół Stronnictwa Narodowego,
cechy i koła Stow. Młodzieży Katolic-
kiej, Na czele pochodu, liczącego ponad
tysiąc osób, kroczyła orkiestra. Uroczy-

ste nabożeństwo odprawił ks. prei. Cie-
siołkiewicz.

Ks. prał, Cesarz poświęcił sztandar i
wyśłosii podniosłe kazanie, które na licz-
nie zgromadzonych wiernych zrobiło głę-
bokie wrażenie. Na zakończenie odśpie -
wano „Boże coś Polskę",
Po nabożeństwie zebrani w nadzwy-

czajnym porządku, którego strzegła straż
porządkowa, przedefilowali przed zarzą-
dem centralnym Zjed. Zawod. „Praca
Polska“ i udali się do ogrodu przy ulicy
Marszałka Focha, Tu ustawiono wysokie
podjum okryte amarantem, na tle któ-
rego wznosił się olbrzymi orzeł biały.
Niżej umieszczono portret Romana
Dmowskiego. Na podjum ustawiły się
sztandary, niżej proporce.

Uorczystość rozpoczęła się od podnie-
sienia na maszt biało - amarantowej
chorąświ, przez środek której przecho-
dził około dwu metrowej wielkości miecz
Chrobrego, orkiestra odegrała hymn
narodowy. Zagaił uroczystość prezes
miejscowej filii włókniarzy „Praca Pol-
ska” p, M. Chojnacki i oddał przewod-
nictwo p. Zajączkowskiemu. Do licznie
zebranych członków i gości przemówił
w imieniu zarządu główn. włókniarzy
„Praca Polska“ p, J, Bąkowski, w imie -
niu zarządu centralnego „Praca Polska“
przemawiał p. Aleksander Górecki, w
imieniu górników przemawiał p. Rząt-
kowski, górnik z kopalni „Jowisz”. Na-
stępnie przemawiali p. L. Trella, Grze-
gorzak i inni, A
Po przemówieniach odbyła się uroczy-

stość wbijania gwoździ. Uroczystość nie-
dzielna pozostawiła głębokie wrażenie
na ludności robotniczej Zgierza. Nastrój i
zapał, jaki panował w czasie zebrania,
świadczy o sile i tężyźnie młodego ru-
chu zawodowego, który coraz to szersze
kręgi zatacza w Polsce.
Dziś już niema ośrodka przemysłowego

w Polsce, gdzieby nie istniała „Pracą
Polska”, Mimo przeszkód, mimo braku
środków pieniężnych, mimo szykan —
idea narodowego ruchu zawodowego zdo-
bywa coraz więcej uznania wszeregach
robotników Polaków. Uroczystość w
Zgierzu była tego jaskrawym dowodem.
Depesze nadesłały: Zw. Zaw. Muzy -

ków „Praca Polska” w Warszawie, Zw.
Zaw, Pracowników Tramwajów, Autobu-
sów i Kolejek Dojazdowych „Wspólna
Praca", środowisko warszawskie ipo-
znańskie, Zw. Zaw, Pracownikówprze -
mysłu papierniczego w Poznaniu i Zw.
Zaw. „Praca Polska” zCzęstochowy.

A. G.

DTSSASTA сса

Do poiskiego Ludu Wiejskiego
List otwarty b. przywódcy, ludowców wzywający do wstępowania

w szeregi Stronnictwa Narodowego
Bracia Chłopi:

Po raz pierwszy odzywam się w pi-

śmie do Was, bracia chłopi ludowcy,

jako czynny działacz Stronnictwa

Ludowego na całe województwo lu-
belskie, Wierzyłem przywódcom i
szczerze pracowałem, oszukany jak i
Wy. Zdrada panów  Malinowskich,
Czernickich i. t. d. otwarła mi oczy i
oto stwierdziłem też, że obecny Pre-

zes Stronnictwa Ludowego w Toma-
szowie, Józef Wójcik, nas zdradza,
udaje opozycję, a pocichu układa się

z sanacją o marne ochłapy. Bracia
Chłopi: Jeżeli chcecie być czemś w
Polsce, jeżeli chcecie wywalczyć coś

dla Polski i dla siebie, to poprzyjcie
Stronnictwo Narodowe, wstępujcie

doń, a wypędźcie handlarzy Waszą
skórą. Ważna jest chwila obecna, nie

pozwólcie się sprzedawać. Idźcie za

moim przykładem. Chcąc służyć Pol-

sce i ludowi, widzę jedną drogę, to
Stronnictwo Narodowe. Tam niema
handlu, nie robią tam interesów, są

oddani Ojczyźnie i Ludowi. Sztan-  

dar z mieczem Bolesława Chrobre-
$o poprowadzi Polskę do wielkości,
a lud do dobrobytu. W jedności siła
nasza: Witrącono mię do więzienia
przy pomocy kłamliwego apostoła,
Józefa Wójcika, który za złożonepie-
niędze przez Ludowców zaniósł wie-
niec dożynkowy przeciwnikom na-
szym. Dość tego fałszu, otwarły się
oczy: Jedna jest droga dla ludu — to
droga wraz z całym Narodem Pol-
skim, a o prawa dla tego Narodu wal-

czą Narodowcy.
Zwracam się więc do Was, bracia

ludowcy, abyście opuścili szeregi
Stronnictwa Ludowego, w którem
tylko klęski i zdrady doznał chłop.
Wstępujcie w szeregi Stronnictwa

Narodowegol
Upraszam o umieszczenie tego li-

stu otwarteśo we wszystkich pismach
narodowych.

Chełm-Lubelski, dnia 8 październi-
ka 1935 r.

Józei Popławski

 

Sironmmicóma Narodomego
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Z tajemnic oszczedności w gospodarce państw
Przebrzmiały echa walk posłów i

senatorów Klubu Narodowego w dwu
poprzednich Sejmach i Senatach z mi-
nistrem skarbu, Matuszewskim, o osz-
czędności w gospodarce finansowej
państwa. P, Matuszewski przeciwsta-
wiał się wówczas wszystkim  wnio-
skom Klubu Narodowego, utrzymując
z uporem, iż dalsze oszczędności są
niemożliwe. Na tem samem stanowisku
stanął min. Zawadzki,

Obecnie dyskusja na ten temat
rozpoczęła się na nowo. Rozpoczął ją
p. Matuszewski. Doszedł on do wnio-
sku, że jednak są w budżecie setkami
pozycje zbędne lub sztywne, które
należałoby skreślić lub — okroić 1 о-
stro o te oszczędności zaatakował

rząd. Jest to zwycięstwo Obozu Na-

rodowego na odcinku budżetowym.
Trzeba stwierdzić „iż po latach upor-

czywej walki przeszedł do obozu

„detajlików”, jak ironiczne nazywano

członków Klubu Narodwego, zajmują-

cych się budżetem, i w „Gazecie Pol-

skiej” rozpoczął kampanię o odeta- |

tyzowanie budżetu państwowego.

Chcemy dziś jemu i społeczeństwu do-

pomóc w zorjentowaniu się w tejdzie-

dzinie,
Rozpoczynamy druk notatek bud-

żetowych. Celem ich jest wskazanie,

jak nierówno opadały wydatki pań-

stwa na różnych odcinkach, Podajemy

jeoczywiście tylko przykładowo, w

formie wyjątkowych zestawień. Nie

zamierzamy omawiać w naszych no-

tatkach całości zagadnień budżeto-

wych, należycie zrobimy to przy spo-

sobności zapowiadanego preliminarza

na rok 1936/37. Szczegółowo nato-

miast wskażemy, jak regime wpłynął

na gospodarkę budżetową państw dla

swoich własnych celów i dla wygody

rządzących.

WYDATKI NA WOJSKO

Budżet wojskowy jest rozbity na

kilka działów. Jest on ciągle, jak na

nasze potrzeby, za mały. Sąsiedzi na-

si wydają na armię o wiele więcej, niż

my. Polska jest mniejsza i biedniejsza

od innych. Na nasze siły wydajemy je-

dnak na armię dużo. Chcielibyśmy, a-

by te pieniądze były jak najlepiej u-

„žyte,

Wydawaliśmy:
na _  naKor. na na

Rok potrzeby Ochr. przeds, emeryt.

armji Pogr. wojsk. wojsk.

(w miljonach złotych)

1924 6746 9,1” 145 5,4

19255 6752 355 172 11,1

Ikw.1926 134,9 15. 33

" 1926/27 6229 299 141 133

1927/28 823,2 451 159 20,5

1928/29 851,2 555 191 259

1929/30 849,5 571 165 323

1930/31 775,0 501 34 406

1 1931/32 7614 403 20 398

- 1932/33 7608 395 22.35

1933/34 7619 37,7 63 365

preliminowano na rok
1934/35 762,2

1935/36 761,7

UTRZYMANIE WOJSKA

Miarą tego, jak potaniały produkty

rolnika ijak spadek cen rolnych od-

działał na koszty utrzymania państwa,

są wydatki państwa na wyżywienie lu-

dzi i zwierząt w wojsku.
Oto zestawienie. W dawniejszych la- 

tach budżety wojskowe podawały w o-
scbnych rubrykach koszty wyżywienia
ludzi, zwierząt i t. zw. - uboczne wy-
datki, Od paru lat wszystkie elementy
wyżywienia ludzi i zwierząt zebrano
w jedną sumę. Dla jednolitości obrazu
podajemy za wszystkie lata tylko koń-
sową sume wydatków.

Rok wydatki w milj. zł.
1924 118,2
1925 139,2

I kw. 1926 27,0
1926/27 100,9

1927/28 177,2
1928/29 169,5
1929/30 136,3
1930/31 1149
1931/32 66,6  

1932/33 56,2
1933/34 53,7

preliminowano:
1934/35 61,3
1935/36 57,8

Sumy preliminowane nalata ostat-
nie są, jak doświadczenie uczy, o kilka
milionów wyższe od istotnie potrzeb-
nych. Na końcu roku zostaje zwykle
parę miljonów zł. niewydanych,

Zestawienia powyższe mówią nam,
iż gospodarka wojskowa nie powinna
odczuwać kryzysu. Wskutek spadku
kosztów utrzymania wojska, a nie ob-
cięcia sumy globalnej na wojsko mo-
žna rac'onalniej zaopatrywać wojsko
w sprzęt wojenny.

 

Potrzeba uporządkowania handlu
węglem opałowym

- Z twowskich kół gospodarczych nade-

słano nam nast. uwagi:

Węgiel należy do artykułów pierwszej

potrzeby, handel nim odgrywa doniosłą

rolę w życiu gospodarczem  społeczeń-

stwa. Winniśmy przeto w tej sprawie po-

święcić więcej uwagi. Węgla dostarczają

kopalnie zagłębia Śląskiego, Dąbrowiec-

kiego i Krakowskiego. Nailiczniejsze ko-

palnie śląskie zrzeszyły się w 6 koncer-

nach: Giesche, Robur, Progres, Skarbo-

ferm, Fulmen i Pszczyna. Pozostałe ko-

palnie dąbrowieckie i krakowskie nie są

zrzeszone. Koncerny wchodzą w posz-

czególnych miastach w porozumienie z

hurtownikami i zobowiązują się dostar-

czać w sezonie np. do 3.000 ton mie-

sięcznie, hurtownicy zaś ręczą zaodbiór

mimimalny począwszy np. od 1000 ton

miesięcznie. Skutkiem tego każdy z tych

koncernów ma po większych miastach

kilku swych hurtowników.

Т, Zdarza się więc często, że jakaś

instytucja państwowa czysamorządowa

lub przedsiębiorstwo ogłasza przetarg na

dostawę węgla z pewnej ściśle oznaczo-

nej kopalni lub koksowni i żąda, aby do-

stawca stający do przetargu wykazał się

zaświadczeniem koncernu, do którego

kopalnia należy, że otrzyma od niej prze-

znaczoną przy przetargu ilość węgla.

K»ncern atoli nie dopuszcza do tego. by

jego odbiorcy konkurowali między sobą

i upoważniado oferowania tylko jedne-

go ze swych odbiorców. W takich wy-

padkach przetarg staje się fikcją, wobec

czego nie zachodzi potrzeba wogóle je-

go ogłaszania,

IL. Zdarzają się też wypadki ogłasza-

mia przetargów na dostawy węgla z róż-

nych kopalń dostarczających równorzęd-

nego materjału opałowego i należących

do różnych koncernów, ale wówczas ce-

ny oferowane stają się często t. zw. „ce-

ną kradziežową“. Dostawca bowiem. o- ;

feruiąc towar za cenę poniżej kosztów

własnych, cudów przecież nie może do-

kazać, ani węgla nie będzie dostarczał

dla czyichś pięknych oczu, czy. zasz-

czytu,

Musi on więc szukać zarobku w poro-

zumieniu z właścicielami wag pomosto-

wych, i komisjami odbiorczemi, które

stanowią częstokroć dozorcy, woźni a

nawet tacy, którzy go informują o kon-

kurentach, o cenach oferowanych i po- 

mogą mu przez zachwalanie przy odbio-
rze towaru. Nic więc dziwnego, że tacy
dostawcy przy większych dostawach ap.
ponad 1000 ton węgla i koksu, zarabiają
po kilkanaście tysięcy złotych, i rozcho-
dzą się w zgodzie ze swymi wyżej wy-
mienionymi odbiorcami,

Czy chrześcijanin potrafi tak wszyst-
kich zadowolić? To jest za trudna dla
niego rzecz. Takiej sztuki może doko-
nać tylko Żyd.

O wiele łatwiej idzie gra przy dosta-
wach dla drobnych odbiorców. Tu już
wagi pomostowe i dziesiętne stają się in-
strumentami i dają się stroić wedle ży-
czenia dostawców. O ile zaś niebaczni
odbiorcy zechcą jeszcze raz przeważyć
węgiel, natenczas dostawca każe go
„czemprędzej odwieść na skład.

Nawet wagony stoją na usługach do-
stawców! Stosownie bowiem do ich ży-
czenia wagony z węglem niższego gatun-
ku stroją się często w kartki z węglem
wyższego gatunku, co wywołuje zado-
wolenie zwłaszcza bystrego odbiorcy.
Przyłapanie zaś na jakichkolwiek nie-
ścisłościach unikają tacy dostawcy na-,
wet przed powołanymi do czuwania nad
porządkiem, którym potrafią udzielić za-
dawalających wy'aśnień. Następnie nie-
które dzienniki powiadomione o tych
malwersacjach często mają wiele zrozu- |
mienia dla takich dostawców, o ile ci o-
statni odpowiednio je poinformują.. o
stanie rzeczy. |

II. Wreszcie, by ułatwić odbiorcom
decyzję, wysyłają często Żydzi na wabi-
ka Polaka, który udaje samoistnego kup-
ca, ma własną pieczęć, ale podatku od
swego przedsiębiorstwa nie opłaca. Ko-
nieczną jest przeto rzeczą:

1) ogłaszanie przetargów na dostawę
węgla' z It należących do różnych
koncernów, 2) zachowanie tajemnicy о-
fert aż do-chwili przetargu, 3) wprowa-
dzenie po miastach wag pomostowych ko
lejowych i gminnych, wreszcie 4) wpro-
wadzenie służby handlowej, która kon-
trolowałaby handel węglem i chroniłaby
społeczeństwo przed oszustwem  niesu-
miennych handlarzy,

Jak zapobiegamy fałszowaniu pienię-
dzy i środków żywności, tak samo win-
miśmy zapobiegać okradaniu społeczeń-
stwa przy zakupach węglowych.

 

Rokowania gospodarcze polsko-niemieckie
WARSZAWA. — W poniedziałek

21.10 rozpoczęły się,w Warszawie roko-
wania gospodarcze z Niemcami, które u-
przednio były prowadzone przez pewien
okres czasu w Berlinie.
Przewodniczącym delegacji polskiej

jest dyr. departamentu handlowego w M.
P. i H. p. Sokołowski. Pozatem w skład
delegacji polskiej wchodzą: z Minister-
stwa Przemysłu i Handlu — radca han-
dlowy przy ambasadzie R. P. w Berlinie
p. Rawita - Gawroński, radca Suski i p.
Ciechomska; z M. S. Z. — radca Zarań-
ski; z Ministerstwa Rolnictwa — dyrek-
tor departamentu Ekonomiczneśo p. A-
dam Rose i radca Żółtowski; z Minister-
stwa Skarbu — radca Ruciński.

Delegacja niemiecka, pozostająca pod
przewodnictwem radcy Urzędu Spraw
Zaćranicznych w Berlinie p. Hennena,
składa się z pp. Forkela, Schefiold'a i
Scherera,

 

Sytuacja walutowa

WARSZAWA, 21.10 (PAT.). Na dzi-
siejszych giełdach walutowych nie zano-
towano prawie żadnych zmian Dewiza
na Londyn utrzymywała się mniej wię-
cej na dotychczasowym poziomie przy
nieznacznie mocniejszej tendencji. De-
wiza na Nowy York nieznacznie osłabła,
nie wykazując jednak wyraźniejszych
zmian kursowych. Dewiza na Amster-
dam notowana jest w dalszym ciągu
bardzo wysoko, ujawniając jednak na
niektórych giełdach nieznaczną tenden-
cję w kierunku osłabienia. Pozatem na
giełdzie w Warszawie osłabł nieco Zu-
rich: z 173,05 w sobotę do 172,90 dziś;

na innych giełdach nie wykazał on po-

ważniejszych zmian.

Koniunktura gosnodarcza
w Somalji brytyjskiej

Agencja Havasa donosi, iż w Somaji

brytyjskiej sprawa sankcyj gospodar-

czych w stosunku do Włoch nie wywarła

większego wrażenia i pozostała bez

większego wpływu na rozwój interesów

w tej kolonii. Włosi zakupili ostatnio w

tej prowincji szereg potrzebnych im

przedmiotów dla swych wojsk w Abisy-

nji; m. in. nabyli większe ilości wielbłą-

dów. W związku z dużemi zakupami, do-

konywanemi w tej kolonii, zanotowano

ostatnio niebywałe ożywienie w intere-

sach handlowych.
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna. E angielskiego

ROZDZIAŁ XXI

Pan i pani Reginaldowie Byngsiedzieliprzy.

w Regent-Grill-Room, wpatrzeni w Sie“

Jerzy siedział przy

samym stole, lecz czując się myślami o stomil

humoru, usiłując

stole t
bie zakochanemi oczyma.

dalekim. przyglądał im siębez

stając się

— I lordaMarshmoreton, uzupełnił Reggie.

I miljon innych ludzi, którzy będą strasznie zrzę- у : 2 3

dzić, że wziąłem ślub bez ich rady. Zostań przy nas, — Racja, moje kochanie, racjał Więc piszę

stary chłopie! Zjemy razem skromne śniadanie.

Nadejście kelnera z potrawami skierowało za-

interesowanie Regie'go do bardziej ziemskich 1ze-

czy. Napełnił szklanki z pękatej butelki, która spo-

czywała w kuble z lodem („Tylkotę jedną, mój dro-

gi” — szepnęła panna młoda tonemostrzegawczym

i „Oczywiście, kochanie”,

małżonek) i podniósł własną szklankę do ust.

— Na nasze zdrowie! Oby nam się zawsze do-

brze powodziło jak dzisiaj, w tym najweselszym dla

mnie dniu. I tak dalej, i tak dalej! A teraz,mówił

poważnym i'

nówmy się nadtem, jak wybrnąć z kłopotów. Jesteś

człowiekiem doświadczonym, którego rady bardzo

rację.

odpowiedział posłuszny

praktycznym, zasta-

w każdym razie napisać, Mr. Bevan ma zupełną

„szczęścia”, I co jeszcze?

". —- Dodaj kilka starannie obmyślonych zdań,

jak czarującą jest pani By: ; 3
— Pani Byng! Reggie uśmiechnął się zarozu-

miale, Ta częśćlistupójdzie mi gładko. Zresztą, mat-

ka zna Alicję. :
— Lady Karolina widywała mię w zamku, rze-

kła Alicja. Nie mogłabym jednak stwierdzić, że mię

zna. Zamieniła ze mną najwyżej parę słów.

/ 7 .— W takim razie, miałaś szczęście, moja dro-

ga. Matka mówi wiele, zwłaszcza w chwilach pod-

niecenia. Nie cieszę się jednak wcale, gdy zacznie

mówić zemną. Między nami mówiąc i niech to nie bę-

dzie brakiem dla niej szacunku, kiedy matka jest

Byn$...

zezwyciężyć przyśnębienie, które usunięte emo-

: % ady w wyścigowym wozie Reggie go (który po-

bił swój własny rekord jazdy do Londynu o 20 mi-

nut), — znowu 60 ogarniało. Wesoły obraz, ekstaza

Reggie'go, bardzo powściągliwe lecz równie uwi-

docznione szczęście jego młodej żony — wszystko

to napawało Jerzego melancholją. Nie chciał brać

udziału w śniadaniu poślubnem, lecz szczęśliwa mło-

da para oburzyła się a myśl, że mógłby ich opuścić

i ekąsić gdzieś indziej. EA

: рп__ Zostań rzy nas, chłopcze, prosił Reggie,

gdyž mamy wiele do przedyskutowania ipotrzebuje-

my rad człowieka doświadczonego. Pobraliśmy się

zed chwilą...
\ ;

. — Choć w urzędzie landa ir nie uwažają

tego za zupelnie legalne, wtrąciła Alicja. |

M I teraz musimy wymyśleć jaknajtaktow-

niejszy sposób zawiadomienia matki o wszystkiem,

ło. .
> Ria I lorda Marshmoreton dodała Alicja. Nie

zapominaj, że stracił on sekretarkę.  
potrzebujemy. Jak należałoby, twojem zdaniem, za-

wiadomić matkę?
—Napisz do niej list, poradził Jerzy.

Reggie ucieszył się ogromnie, az

— Czy nie mówiłem ci, że wymyślion jakiś

djabelsko chytry plan? zawołał z zapałem doAlicji.

Napisać list? Czyż można zrobić coś lepszego? Lecz

co w tym liście zamieścimy? dodał, i twarz jego

okryła się chmurą. To jest problem dość zawiły.

— Wcale nie. Trzeba wyznać wszystko szcze-

rze. Napisz, że bardzo ci było przykro postąpić

wbrew je; życzeniom. `

— Žyczeniom, powtarzal т e,

gryzmoląc skrzętnie na odwrotnie stronie licencji

ślubnej. fs, 13

— Lecz jestes przekonany, že ona pragnie tyl-

ko twego szczęścia. 4

Reggie wyraził miną powątpiewanie.

— Wcale tego nie jestem pewien. Ty nie znasz

mojej matki. ' :

— Nic nie szkodzi, wtrąciła Alicja. Trzeba to

półgłosem Reggie,  
podniecona i zaczyna perorować, to zużywa zawiele

—Taka jest wygadana?
— Nie chciałbym spotkać się z osobą, któraby

ją mogła przegadać, rzekł Reggie.
— A jak z finansami? Czy jesteś w tej sprawie

zależny od matki?
—Pytasz, czy matka. ma prawo do majątku ro-

dzinnego? Absolutnie nie mażadnego. Widzisz, gdy

nazywam ją matką, używam tego terminu w szeto-

kim sensie, gdyż w rzeczywistości jest ona moją ma+

cochą. Posiada ona swoją własną kolekcję funtów

szterlingów, a ja mam także własną.

— W takim razie cały problem przedstawia się

prosto. Nie wiem dlaczego się z powodu matki mar-

twisz. i

*— To samo mu przed chwilą powiedziałam —

wtrąciła Alicja.
-— Masz zupełną swobodę działania. Matka nie

może nic przeciw tobie zrobić,
(d. c. n.).  

Następne posiedzenie odbędzie się w

dniu 22 b. m.
osios,

Gieldy pieniežne
Notowania z dnia 21 paždziernika

DEWIZY

Belgja 89,35 (sprzeaż 89,58, kupna
89.22); Holandia 360.50 (sprzedaż 361,40,
kupno 359.60); Kopenhaga 116455 (sprze-
daż 117.20, kupno 116.10); Londyn 26.11
(sprzedaż 26.24, kupno 25.98); Nowy Jurk
5.31 i pół (sprzedaż 5.34 i pół, kupno 5.28
i pół); Oslo 131.15 (sprzedaż 131.80, kup-
no 130.50); Paryż 35.01 i pół (sprzedaż
35.10, kupno 34.93); Praga 21.98 (sprze-
daż 22.03, kupno 21:93); Szwajcarja
172.90 (sprzedaż 173.33, kupno 172.47);
Stokholm 134.75 (sprzedaż 135.40, kupno
134.10); Włochy 43.35 (sprzedaż 43.47,
kupno 43.23); Berlim 213.60 (sprzedaż
214.60, kupno 212.60).

Obroty dewizami średnie, tendencja
dla dewiz niejednolita. Banknoty dolato-
we w obrot. prywatnych5.35; rubel zło-
ty 4.79 i jedna czwarta — 4,79; "dolar
złoty 9.05 i jedna czwarta — 9.05; rubel
srebrny 1.85; 100 kopiejek w biłonie ro-
syjskim 0.87; gram czystego złota 5.9244.
W obrotach prywatnych marki niem.
(banknoty) 138.50. W obrotach prywat-
nych funty angielskie (bańknoty) 26.11.

Dla pożyczek państwowych i listów za
stawnych tendencja przeważnie słabsza,
dla akcji nieco mocniejsza. Pożyczki do-
larowe w obrotach prywatnych: 8 proc.
poż. z r. 1925 (Dillonowska) 89,75 —8900
— 89,50 (w proc.); 7 proc. poż. śląska
69,50 (w proc.); 7 proc. poż. m. Warsz,

(Magistrat) 68,50 — 68,25 (w proc.).
PAPIERY PROCENTOWE...

3 proc. pożyczka budowlana 41.004
7 proc. poż. stabilizacyjna 61,50 — 61,75
— 61,25, (odcinki po 500 dol.) 62,38 —
62,25 (w proc.); 4 proc. poż. inwestycyj-
na 110.75; 4 proc. państwowa poż. prem-

jowa dolarowa 52,75; 5 proc. konwersyj-
na 67.00;.6 proc. poż. dolarowa 78,75 —
71.50 —77.75 (w .proc.); 8 proc."L. Z.
Banku gospodarstwa kra'owego 94,00 (w
proc.); 8 proc. obligacje Banku gospodar-
stwa krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc.

L. Z. Banku gospodarstwa krajowego
83.25; 7 proc. obligacje Banku gospodar-
stwa krajowego 83,25; 8 proc. L.'Z: Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.' Banka
rolnego 83,25; 8 proc. L, Z. Tow. kred.
przem. pol. pol. funt.-94,00 — 90,75 (w
proc.); 4 i pół proc. L. Z: ziemskie 43,00—
42.88. SE

5 proc. L. Z. Warszawy 61,00; 5-pr
L. Z. Warszawy (1933 r.) 53,25 — 52,50—
52,75; 5 proc, L. Z. Łodzi (1933r.) 47.00;
5 i pół proc. oblig, m. Warsz;7 em.5800;
6 proc. oblig, m. Warszawy 8-i 9 em.
60,00 — 59,75. =

AKCJE ye

Bank Polski — 91,75 — 92,00 — 91,754
Warsz. Tow. fabryk cukru — 36.75.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 21 października

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl: ——
— — —; Pszenica jednolita 742 gl: 19,50
— 20.00; Pszenica zbierana 731 gl. 19,00
— 19,50. ‹
. Zyto I standart 700 gl. 1300 — 13,25;
Žyto II standart 678 gl. 12,75 — 13.00;

Owies I st. (niezadszcz.) 497 gl. 1600 —
16,50; Owies II st. (lekko zadsz.) 468 gl.

:15,50-16.00; Owies III st. (zadesz.) 438 śl.
15,00-15,50; Jęczmień brow. 16,50-17;50;
Jęczmień 678-673 gl. 15,00—15,50; Jęcz-

mień 649 gl. 14,75 — 15,00; Jęczmień
620.5 gl. 14,25—14,50; Groch polny2400
— 26.00; Groch Victorja 31,00 — 34.00;
Wyka 20.00-21.00; Peluszka 20,00-21,004

Seradela podwó nie czyszczona ———{

Lubin niebieski 8,25 — 8.75; Łu-
bin żółty — — — —' Rzepak zimowy
41.00-42.00; Rzepik zim. 39,00-40.00 Rze-
pak i rzepik letni 38.00-39.00; Siemię In,
basis 90 proc. 33,50 — 34,50; Mak nie
bieski 53,00 — 55.00; Ziemniaki jada!ne
3,75 - 4,00; Mąka pszenna gat. I-A 0 20
proc. 33—35.00; Mąka pszen. gat. I B
0—45 proc. 31,00 — 33,00; I-C 0 — 55
proc. 29,00 — 31.00; I — D 0 — 60 proc.
27.00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc. 25,00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — .26.00;
II-D 45 — 65 proc. 2300 — 24,00; NE
55—65 proc. 22.00 — 23,00; II-G 60—65
proc. 21, — 22,00; Mąka żytnia „wycią-
gowa* 0-30 23,00 — 23,50; Mąka żytnia
I gat. 0-45 22,00-23,00;Mąka żyt..I gat.
0-55 proc. 21.00-22.00; I gat. 0—55. proc.
20.50 — 21,50; (l gat. 16,50 — 17.50; ra-
zowa 16.00 — 17.00: poślednia -— — —
— —; Otręby pszenne „grube;przem.
stand. 9,75 — 10,25; Otręby. pszęune
średnie przem stand. 9,25 — -9.75: О-
tręby pszenne miałkie 925 — 9.75; O-
tręby żytnie 8,00 — 8,50: Kuchy Ima-
ne 1700 — 1750; Kuchy' rzępakowe
13,50 — 14,00; Kuchy słonecznikowe

maćaajaa. m ma; Śruta sojowa45 'proc.
— — —.

„Ogólny obrót 3844 ton, w „tem.žyta
972 ton. Usposobienie spokojne.
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Wyzysk „agentów kolejowych"
Nowej kategorji pracowników

Jak nas informują w Związku urzęd-
ników kolejowych — min, komunikacji
wprowadziło w roku bież. nową kate-
gorję pracowników kolejowych. Dotych-
czas istniały następujące grupy pracow-
ników kolejowych etatowi, prowizorycz-
ni stali i niestali, kontraktowi stali ; kon-
traktowi dziennie płatni, czasowi ; se-
zonowi ostatnio utworzono nową kate-

śorję t. zw. „agentów kolejowych”,
Agenci kolejow; otrzymują zajęcie na

małych stacyjkach kolejowych, które d>-
tychczas zatrudniały 2 — 3 pracowni-
ków. Do za:ęć agenta należy obok speł-
niania funkcyj dawnych trzech pracowni-

NOREK| RONA NAIR W ICCTAZSZOWAT!DUKOWICIOWEOCACK

Pragier zgłosił się
do więzienia

W poniedziałek o godz. 12-ej do kan-
celarji więzienia Mokotowskiego  zgło-
sił się, celem odbycia kary 3-ch lat wię-
zienia, orzeczonej w procesie b. działa-
czy Centrolewu, b. poseł Pragier. Pra-
£iera odprowadzili do bramwięziennych
rodzina j przyjaciele, Naczelnik więzie-
nia wyznaczył Pragierowi celę Nr. 35 na
I-ym piętrze, gdzie już odbywali karę
obecnie ułaskawieni więźniowie brzescy,

(i)

Bėjka karawaniarzy
Pomiędzy pracownikami towarzystw

żydowskich „Wieczność” i „Ostatnia Po-
sługa”, zajmujących się  grzebaniem
zmarłych, doszło do bójki na żydowskim
cmentarzu przy ul. Okopowej, Cmentarz
okupowali funkcjonarjusze „Ostatniej
Posługi", nie dopuszczając  pracowni-
ków firmy konkurencyjnej. Doszło do
bójki na laski i noże, Walczących roz-
dzieliła policia, a Pogotowie opatrzyło
rannych; Ańszela Feinglasa (Krochmal-
ва 16), Dawida Weingartena (Kroch-
malna 5), 54-letniego Szulima Kinclera
(Stawki 77) i Lejbę Wierzba (Niska 24).

8 lat więzienia
Warszawski Sąd Okręgowy na sesji

wyjazdowej w Skierniewicach rozpatry-
sł sprawę mieszkańca Skierniewic

Władysława Szeligi, oskarżonego o za-
bójstwo dzierżawcy osady młyńskiej we
wsi Bartniki Józefa Wysakowskiego,

Śledztwo nie ujawniło okoliczności,
mogących wyświetlić tło zabójstwa. Po-
żostał fakt strzałów i śmierci niewinne-
go człowieka. Ustalono jedynie, iż Sze-
liga w momencie zbrodni był podchmie-

Sąd skazał Szeligę na 8 lat więzienia.  

ków jeszcze i sprzedaż biletów kolejo-
wych.
Umowa, według której przyjmowanisą

agenci kolejowi nie określa ani godzin
pracy, ani urlopów wypoczynkowych, a-
ni ulg prze'azdowych, natomiast mówi o
wynagrodzeniu, które wynosi od-5 do
15 proc. od sprzedaży biletów, określa
również kary za przewinienia agenta ko-
lejowego, które dochodzą do 10 proc. za-
robków pracownika tej kategorji.
Za 15 i więcej godzin pracy, w zależ-

ności od ruchliwości przystanku kolejo-
wego, przyznawane ma agent kolejowy
za czynności techniczne ryczałt w wyso-
kości od 15 do 70 zł. miesięcznie (ostat-
nia cyfra w najlepszym wypadku), Z tych
zarobków musi jeszcze opłacać składki
do ubezpieczalni społecznej i funduszu
pracy. Wpływy z tytułu procentów ze
sprzedaży biletów wahają się od 25 do
60 złotych na miesiąc. Wyzysk ten upra-
wia przedsiębiorstwo państwowe, czer-
piąc kolosalne dochody, albowiem na
miejsce zwolnionych 2 czy 3 pracowni-
«ów z pensjami od 140 do 185 zł, przyj-
muje agenta kolejowego, który łącznie z
ryczałtem przeciętnie zarabia „а% 60
zł. miesięcznie.
Do pracy te' przyjmowani są kandyda-

ci tylko z pełnemi kwalifikacjami nie-
zbędnemi dla pracownikówumysłowych.

 

 

Baczność narodowcy!
Zebranie dla nowowstępujących
W środę, dnia 23 października b, r., »

godz. 7 min. 45, w lokalu przy ul. Zło-
tej 30 m. 37, odbędzie się zebranie dla
nowowstępu'ących do Stronnictwa Naro-
dowego. Referat p. t. „Nasz program”,
wygłosi kol. Jan Bajkowski.
Sympatycy, chcący się zapisać na

członków S. N., proszeni są o przybycie
na zebranie.

Poco umieszczono

te fotografje ?

Wszyscy chwalą nasze wozy kolejowe,
nawet zagranica wyraża się z uznaniem
o naszej komunikacji kolejowej, Nic też
dziwnego, że wozy, zwłaszcza w komu-
nikac'i dalekobieżnej, odgrywają dużą
rolę propagandową. Stąd też wywodzi
się ozdobienie korytarzy w niektórych
wozach pięknemi zdjęciami fotograficz-
nemi — widokami z Polski. Wszystko to
jest zrozumiałe, prócz jednego. Na tych
zdjęciach istnie'ą napisy: „Polonais —
Polska”, Wydawnictwo Ministerstwa
Wyznań Religijnychi Oświecenia Pu-
blicznego,
Ani słowem nie wspomina się » tem,

co przedstawia zdjęcie fotograficzne, a
ogranicza się tylko do tego, czyją są one
własnością, Co więc reklamujemy i w ja-
kim celu umieszczane są te zdjęcia?

ZEOSZTSOROWPSNI
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FELIKS PRZYSIECKI
Członek-Założyciel i wielokrotny członek Zarządu Klubu
Sprawozdawców Parlamentarnych, długoletni sprawoz-

dawca polityczny „Kuriera Warszawskiego" .
po długich cierpieniach zmarł dnia 20 października 1935 r. w Otwocku.
Ze śmiercią Jego dziennikarstwo polskie traci jednego z najwybitniej-

szych swych przedstawicieli, a najbliżsi
pracy i nieodżałowanego przyjaciela.

koledzy najlepsześo towarzysza

KLUB SPRAWOZDAWCÓW PARL*MENTARYYCH

 

illzjazd naukowyof.cerów służby zdrowia
W dniach 3, 4 i 5 stycznia 1936 r. od-

będzie się w Warszawie III zjazd nauko-
wy oficerów służby zdrowia z udziałem
oficerów rezerwy. Podczas zjazdu odbę-
dą się 2 posiedzenia ogólne, na których
zostaną wygłoszone 2 referaty progra-
mowe: 1) Eugenika z punktu widzenia
obrony państwa i 2) Segregacja rannych
i zagazowanych. W drugim dniu zjazdu
odbędą się posiedzenia w  poszcześ5l-
nych sekcjach, a mianowicie: sekcji cho-

rób wewnętrznych, chirurgicznej, chorób
skórnych, neurologicznej i psychiatrycz-
ne, bakterjologji i hig'eny, laryngolo-
gicznei, medycyny lotniczej, wychowania
fizycznego, farmaceutycznej,

 

„Humanitaryzm“ ubo'u rytualnego
według relacji żydowskiego pisarza

Wielokrotnie już omawialiśmy na
tem miejscu stosunki, panujące w han-
dlu bydłem i mięsem, Handel ten jest
zmonopolizowany przez żydowskich
hurtowników, którzy ciągną olbrzy-
mie z niego zyski z racji wygórowa-
nych cen mięsa w stosunku do cen
żywca. Jak dalece zabagnione są w
tej mierze stosunki, świadczą też a-
resztowania, przeprowadzone ostatnio
wśród żydowskich handlarzy mięsa w
Warszawie i w Zagłębiu Dąbrow-
skiem,

, Przy omawianiu przyczyn, które
wpływają na istnienie tak niezdro-
wych stosunków w handlu mięsem,
nie można pominać również sprawy u-
boju rytualnego. Skasowanie uboju ry-
tualnego niewątpliwie ułatwiłoby
walkę ze spekulacją żydowskich han-
dlarzy mięsnych, z drugiej zaś strony
byłoby zrealizowaniem postulatu To-
warzystwa opieki nad zwierzętami,
domagającego się wprowadzenia hu-
manitarnego uboju zwierząt,
— O rzeźniach i o tem, co się tam

dzieje, mówi sie wogóle niechętnie —
stwierdza dr. Kl, Łazarowicz (Samo-

KAI INNPADRE IT KTTSV ZZO ZZOZZN STS

Niespodziewane skutki oziebienia
Autobusy P.K.P. zamarzają

Autobusy państwowej linii samocko-
dowej (P. K. P.) przychodzą w ostatnich
dniach do Warszawy z dużemi, stałemi

opóźnieniami.

Młodzież szkolna i pracownicy biur,
do'eżdżający z okolic podmiejskich, stale

spóźniają się do zajęć i szkół, co powo-
duje zrozumiałe przykrości i straty.

Opóźnienia te są duże, np. wczoraj
ramny autobus z Grójca przyszedł do
Warszawy na 9.40 (zamiast na 7.40),
cryli z dwugodzinnem opóźnieniem. Au-
tobusem tym przyjeżdża do Warszawy
młodzież szkolna i pracownicy biur. Na-
stępny autobus (z Radomia), przycho-
chodzący na g. 9 rano, przyszedł z pół-
godzinnem opóźnieniem.

Poprzedniego dnia także półgodzinne
opóźnienie. Dn. 14.10 — godzinne opóź-
nienie, 9.10 — godzinne opóźnienie i t. d.
itd.  

Po zbadaniu, okazało się, że przyczyną
spóźnień autobusów P. K. P. jest... za-
marzanie motorów wskutek ostatnich
chłodów.

I to teraz, w październiku. A więc
ładne perspektywy na zimę. Będziemy
do biur przyjeżdżać zapewne na wie-
czór.

Okazuje się, że dyrekcia autobusów
państwowych nie postarała się dla kosz
townych wozów o żadne garaże. pomi-
mo, iż praktyka ubiegłe” zimy wykazała
zgubne skutki nocowania wozów pod
gołem niebem.

Nie trzeba dodawać, że prócz opóźn'eń
w komunikacji, tego rodzaju, eksploata-
cja autobusów P. K. P. doprowadza do
szybkiego niszczenia wozów, a co za tem
idzie, powiększając koszta amortyzacji,
jest źródłem wygórowanej taryfy.

- Śmiercią lub kalectwem
grozi czepianie

Są takie plakaty w wozach tramwa'o-
wych: Chłopiec bez nogi, o kulach, z
zazdrością przygląda się zabawie rówie-
śników, grających w piłkę nożną. Na
plakatach ostrzegawcze napisy: „Nie
czepiaj się tramwajów! Czepianie się
grozi kalectwem lub śmiercią!”

'Nikt jednak nie zwraca uwagi na te
ostrzeżenia. Kroniki notują śmiertelne
wypadki lub ciężkie kalectwa wskutek
czepiąnia się wozów tramwajowych.
Lekkomyślność dzieci i brak należytej o-
pieki ze strony starszych przyczyniają
się do powiększania liczby kalek, będą-
cych ciężarem dla rodzin i społeczeń-
stwa.

Podjęto też akcję zwalczania wypad-
ków tramwa'owych wśród dzieci. Od
hiedzieli specjalne lotne posterunki funk-  

się tramwajów
cjonarjuszów tramwajów mie'skich zwra-
cają uwagę, aby dzieci nie czepiały się
tramwajów. Czepiających się zatrzymują
celem wylegitymiowania oraz sporządze-
nia protokułów policyjnych. Rodzice lub
opiekunowie, winni braku dozoru nad
dziećmi, karani będą z art, 17 prawa o
wykroczeniach karą do miesiąca aresz-
tu lub grzywną do 1000 zł.
Akcja przeciwko czepianiu się wozów

tramwajowych przez dzieci będzie trwa-
ła przez tydzień (do 26 b. m. włącznie).
Powodzenie jej zależy od współdziałania
starszego społeczeństwa z funkcjonar'u-
szami dyrekcji tramwaów. Niechże więc
wszyscy rodziceei opiekunowie pouczają
dzieci i młodzież, że czepianie się tram-
wajów grozi śmiercią lub kalectwem.  

rząd miejski Nr. 20z r. b., art, p. t.
„Ubój rytualny*'), — Ludzie wrażliwi
starają się nawet nie myśleć o tem, do
tego stopnia jest to rzecz przykra,
A jednak nie tylko trzeba mówić, ale
wurest głośno krzyczeć o barbarzyń-
stwie uboju rytualnego!

Ubój rytualny nie czyni zadość
dwum podstawowym zasadom: 1) aby
śmierć następowała momentalnie i 2)
aby zwierzęta nie patrzyły na śmierć
swoich towarzyszy,
„Są wprawdzie ludzie — mówi at-

tor omawianej rozprawy — którzy
starają się dowodzić, że ubój rytualny
jest jednym z  humanitarniejszych
sposobów uboju, ale kto widział, jak
się ten ubój odbywa, jak męczy się
zwierzę, tracąc krew z poderżniętej
szyi i konając powol, ten napewno
przekonać się nie da”,
Do powyższych słów dr. Łazarowi-

cza dodajmy krótki opis uboju rytual-
nego, oparty na relacji niepodejrzane-
go św'adka, bo Żyda. W powieści nie-
jakiego Leonkavala Franka, p. t.
„Zbėjecka banda“, ohydnie przetlu-
maczonej na język polski przez nieja-
kiego J. Bermana ze Lwowa, znajdu-
jemy dwa krótkie opisy uboju wołu:
uboju normalnego'i uboju rytualnego
(ctr. 153 — 166).

Ubój normalny: „,...przymocowali do
czoła przyrząd i uderzyli weń młotem,
Słaby jęk, jak gdyby plunięcie (7)...
Wał stał i szybciej niż myśl runął".
Ubój rytualny: Pan „..mały z bladą

twarzą i śpiczastą czarną bródką, no-
sił czarne ubranie (pewnie chałat —
pizyp.), nieskazitelnie czystą bieliznę
i Ziote okiuary na lekko wygiętym
nosie, Rzezak. W ręku trzymał dłu
gi, błyszcza:y : płask. nóż, szerok: i
bez ostreg> nuńca; ze spokojem pa-
'zył, jak całcrcy w/ązali leżąceśo na
ziemi byka, ryczącego wołu.
nął przy głrw'e... przyłożył nóż : za-
nim pchnął róż, śa dlo pękło, Nóż do-
tarł aż do karku. Krew napelnila
rzeźnię. Wół koprzł kopytami, rzucał
na wszystkie strony pomocnikomi,
którzy klęczeli, wydawał oksopne ję-
ki, przyczem ciągle nowa krew try-
skała, drżał może pięć minut i skonał,
charcząc“...

Pomijając już obrzydliwe tłumacze-
nie na język polski, w powyższych
dwóch opisach mamy cenny przyczy-
nek do walki z ubojem rytualnym, L.
Frank naocznie przekonał się o sposo-
'bie uboju rytualnego, Świadectwo je-
go nie budzi chyba podejrzeń u Ży-
dów, węszących w akcji zwalczania u-
boju rytualnego robotę „endecką”.
Sprawę uboju rytualnego ujęto ró-

wnież jasno i wyraźnie w sprawozda-
niu komisji ankietowej: „Przemysł i
handel mięsny" (wydawnictwo komi-
tetu ekonomicznego ministrów, str.
57):
„Ubój rytualny dzięki obowiązko-

wemu i przestrzeganemu nadzwyczaj
skrupulatnie wnoszeniu opłat za u-
bój rytualny na ręce rabinatu, wywo-
łuje zupełnie zrozumiałe tendencje do
uproszczenia manipulacyj, prowadze-
nia dokładnej ewidencji bydła, a tem
samem umożliwienia koncentrowanie
się tego handlu w nielicznych rękach
monopolistów, prowadzących swe o-

Uklęk- |

 

peracje z wielką szkodą dla spożyw-
ców.

Rytualny ubój bydła, poza stroną
obrzędową dla wyznawców rytuału,
nie przynosi żadnych korzyści: ani nie
jest humanitarny, ani higjeniczny, ani
praktyczny,
To też najwięcej postępowe pań-

stwa, jak Szwajcarja, nie pozwalają go
stosować, Zniesienie: go w Polsce po-
stawiłoby sprawę mięsną zupełnie na
innych podstawach i dopiero wtedy
pozwoliłoby na jej racjonalne rozwią-
zanie z korzyścią dla interesów spoży-
cia .

Oto, tak przedstawia się humanitar-
na strona uboju rytualnego, o której
Żydzi mówią przy każdej okazji, nie u-
wzślędniając oczywiście. wyłuszczo-
nych tu argumentów, Zagadnienie u-
boju rytualnego ma jednak i drugą
stronę ogromnej doniosłości, a miano-
wicie stronę gospodarczą, Zajmiemy
się nią innym razem. (ib)
 

Tabela wygranych
Loterji Państwowej

Nieurzędowa

Wczoraj, w trzecim dniu ciągnienia 1-ej
kl. 34-ej polskiej loterji państwowej, wy-
śrane padły na numery następujące:

ZŁ 10,000 ną Nr. Nr.: 113628 13030

Zi. 5.000 na Nr 99672.
Zł 2.000 na Nr. Nr: 92985 158060 186808.
Zł 1,000 na Nr. Nr.: 33565 65729 87783

174865

ZŁ 500 na Nr. Nr.: 25061 38433.
Zi. 400 na Nr. Nr.: 10899 19444 49437

79789 102655 108074 114892 160327 166375.
ZŁ 200 na Nr. Nr.: 7202 19853 23892 38313

52283 68315 78051 96054 141224 158028
171129 181633 191487.

Zł, 150 na Nr Nr.. 2519 4563 8742 11647
34903 35996 54602 66428 80596 80788 81129

82323 83831 93253 96871 106417 107732

114531 146109 153050 157798 165401 168828

175126 181054,

KOŃCOWE CIĄGNIIENIE LOTERJI

ZŁ. 25.000 na Nr.: 7827.
Zł. 2.000 na Nr. Nr.: 2743, 18272, 24707

ZŁ 1.000 na Nr. Nr.: 25786. 35736,
98904, 124424,  

Poza referatami programowemi zosta-
ną wygloszone koreferaty i komunikaty
na dowolne tematy ze szczególnem u-
względnieniem medycyny wojskowej.

Komitet zjazdu prosi lekarzy wojsko-
wych służby czynnej i rezerwy o zgłasza-
nie koreferatów i komunikatów do dnia
15 listopada oraz o krótkie streszczenią
w języku polskim i francuskich (ang. lub
niem.) do dnia 1 grudnia. Zgłoszenie u-
czestnictwa w zjeździe należy nadsyłać
najpóźniej do dnia 5 grudnia. Koszt n-
czestnictwa w zjeździe wynosi 5 zł. Na-

leżność tę można wpłacać na konto P.
K. O. Nr. 30.121. Sekretarjat zazdu mie-
ści się przy ul. Górnośląskiej 45, tel.

9-73-57. (Redakcja „Lekarza Wojskowe-

go”).
— —

Do redakcji naszej przybyla w ponie.
działek wieczór grupa kilkunastu słu
chaczy z Wolnej Wszechnicy i zażądałą
zamieszczenia sprostowania artykułu, ja-
ki się w naszem piśmie o tej uczelni uka-
zał, Zastali tylko jednego redaktora,
który oświadczył, iż rzeczowe sprostor
wanie umieści. Ponieważ jednak  spro-
stowanie zredagowane było w niewła»
ściwej formie, przeto żądaniu ich odmó-
wiono.

Wówczas z $rupy kilkunastu jeden
pięścią uderzył redaktora,  poczem
wszyscy zaczęli uciekać. W korytarzy
napastnik dostał po łbie od jednego
ze współredaktorów, który w  między-
czasie przybył do lokalu redakcji. Teą
napastnik także wyślizśnął się i u-
ciekł. Pozostał tylko jeden słuchacz,
który podał swe nazwisko i bilet, о-
świadczając, iż napad potępia i że wziął
udział w delegacji, ponieważ chciał
sprawę załatwić rzeczowo i polubownie,
Nazwiska innych napastników są nie
znane.
Powyższy incydent świadczy najlepiej,

jakich wychowanków wydaje „Wszech-
nica”, w której obronie kilkunastu z
nich wzięło udział w napadzie na jed-
nego człowieka.

Niedozwolony zabieg

W sądzie apelacyjnym toczył się pro-
ces lekarzy Kazimierza Zawadzkiego z
Kutna i Franciszka Kubiczaka, oskarżo-
nych » dokonanie niedozwolonego zabie-
śu, w wyniku którego pacjentka umarła.
W pierwszej instancii dr. Zawadzki zo-
stał skazany na półtora roku więzienia
Z pozbawieniem prawa praktyki lekar-
skiej na 2 lata, Kubiczak zaś na 1 rok
więzienia.

Małe ferje w szkolnictwie
Z powodu przypadających 1 i 2 listo-

pada dnia Wszystkich Świętych i Dnia
Zadusznego, zaś 3 listopada, niedzieli,
nastąpi w szkolnictwie powszechnemi
średniem krótka 3-dniowa przerwa w za-
jęciach, (i)

 

Eksport wieprzów do Austrii
Sensacyjne odkrycie w aferze mysłowickiej
W związku z aresztowaniem głównego

właściciela spółki śląskiej, dzierżawią-
cej Targowicę w Mysłowicach, Kazi-
mierza Kazonia, w toku śledztwa ujaw-

niło się, iż Kazoń był również, współ-
właścicielem spółki z ograniczoną odp -
wiedzialnością, mianowicie: „Handel by-
dłem i nierogacizną”. Spółka ta egzy-
stowała do grudnia r. 1930, a mając zo-
bowiązania dochodzące do b. wysokich
kwot uległa likwidacji, a właściwie prze-
kształceniu na spółdzielnię, występującą
pod tą samą nazwą. Spółdzielnia ta zaj-
mowała się eksportem zwierząt rzež-

nych do Wiednia. Eksport ten głównie
polegał na spekulacyjnem manipulowa-
niu t. zw. pozwoleniami wywozu. Na ро-

czątku stycznia r. b. wspomniana spół-
dzielnia, której faktycznym właścicielera
był Kazoń, sprzedała nieakiemu Gold-
fiszowi, kupcowi żydowskiemu z Wied-
nia, świadectwa wywozowe polskie, za-
wierające wmowę na cały rok zgóry.
Kontrakt przewidywał, że Goldfisz ma
płacić Kazoniowi po 7 zł. od każdej
sztuki, W ten sposób spółdzielnia Kazo-
nia na spekulacji zarobiła 30.000 Tran-
zakcja pomiędzy Kazimierzem Kazo-
niem a Goldfiszem została zawarta w
Mysłowicach na Targowicy. Dodać na-
leży, iż wskutek tej manipulacji wywóz
polskiego mięsa do Austrji napotkał na
trudności konkurencyjne. (Om).

 



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Rano chmurno i mglisto, w ciągu

dnia przejaśnienia, nocą lelkikie przy

mrozki, dniem temperatura około 10

st. słabe wiatry z kierunków pół-

nocnych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Apteka Jundziła Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-

miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza

go — Ostrobramska 28, Filemonowicza“ —
Wielka 29. 4

Z MIASTA.
— Komunalna Kasa Oszczędności

miasta Wilna podaje do ogólnej wia-/

domości, że dnia 31-go października

1935 roku, o godz. 14-ej (2-ej) w lo-

kalu Kasy, przy ul. Mickiewicza Nr.

11 odbędzie się IX kolejne publicz-

ne losowanie książeczek oszczędno-

ściowych Kasy.
Kasa wylosuje

500.— każda.
Numery książeczek  uprawnio-

nych do udziału w losowaniu są wy-

mienione w lokalu Kasy dla spraw-

dzenia przez osoby zainteresowane.

SPRAWY MIEJSKIE.
— Magistrat osusza bagna. Za-

rząd m. Wilna przystąpił do osusza-

nia bagien, znajdujących się po obu

stronach drogi wiodącej do Kalwarji.

Bagna osuszane będą przy pomocy

specjalnie przekopanych kanałów

odprowadzonych do Wiki. W związ

ku z tem ruch kołowy na trakcie

Kalwaryjskim został wstrzymany i

skierowany traktem Mejszagolskim.

Do ukończenia tych robót przejazd

autobusowy do Kalwarji drogą o-

krężną trwać będzie 30 minut. (e)

SPRAWY PRASOWE.

—Przepisy о kolportażu. W

końcu ubiegłego miesiąca weszło w

życie rozporządzenie wojewody wi-

leńskiego o sprzedaży czasopism.

Rozporządzenie to zmierza

10 premji po zł.

 

miasta. Przójwiieżywikióki chodzi o

podniesienie wyglądu zewnętrznego,

{ zw. gazeciarzy i usunięcie zawo-

dowych żebraków, którzy pod рге-`

tekstem handlu gazetami zajmują się

żebraniną itp. W starostwie grodz-

kiem prowadzone są prace przygo-

towawicze, celem wiprowadzenia te-

go rozporządzenia w życie i poczy-

nając od 1.XI rb. przepisy tego roz-,

porządzenia zostaną już zastosowa-,

ne. Każdy ze sprzedawców gazeto-|

bowiązany będzie dbać o swój wy-,

gląd zewnętrzny i ie musiał po-|

siadać odpowiednią. odznakę
stracyjną w postaci blaszanego nu-

meru, wydanego przez starostwo

oraz legitymację, wystawioną przez

przedsiębiorstwo, w którem jest za-

trudniony.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Uprawnienia straży kolejowej.

Na terenie wileńskiej dyrekicji kole-

jowej rozszerzone zostały uprawnie-

nia straży kolejowej, powołanej do

czuwania nad porządkiem w obrębie

budynków, należących do P.K.P,

dworców kolejowych i w pociągach.

Funkcjonarjusze ochrony kolejowej

mają prawo pościgu za jadącymi bez

biletów, złodziejami kolejowymi itd.

Również do kompetencji ich należy

odprowadzanie aresztowanych do
posterunków policji. (h)

POCZTA I TELEGRAF.
— Znaczki lotnicze ważne w ko-

respondencji zwyczajnej. Władze

pocztowe  zarządziły, iż specjalne

znaczki, przeznaczone dla poczty
lotniczej, mogą być używane w ko-
respondencji zwyczajnej pocztowej.

;,Po wyczerpaniu obecnego nakładu,

wydane będą dla poczty lotniczej
serje znaczków. (h

SPRAWY AKADEMICKIE.
—Biuro pośrednictwa pracy cz

Bratniej Pomocy Pol. Młodz, Akad.

USB gorąco poleca wykwalifikowa-

reje-;

 
nowe

|

į tropolitalnej 1 odbędzie się Walne pn 7575725

nia sztandaru, 2) sprawa cennika! м Ч ) iny

płac 3) egzamina czeladnicze 4)! W. związku z wykryciem meliny: złodziej-

' 3 Boroń tató : „skiej w mieszkaniu paserki Emilji Prokszy

POK ontroli warsztatów. przy ul. Syberyjskiej 25, która przebywa ©-

|konanie robót konserwacyjnych na

wywanie pracy za jego pośrednic-
twem. Godziny urzędowania biura:
poniedziałki, wtorki — 13—15, śro- |

dy, czwartki i piątki — 19—21, w

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś,

o godz. 8 wiecz. komedja Kirszona „Cudow

dis Я ny stop“.

lokalu Bratniej Pomocy (ul. Wielka Jutro, po raz ostatni „Cudowny stop”.

24), telefon 7-70. ce — Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. „Królowa i Prezydent”, operetka Straussa.

— Dzisiejsza Środa Literacka W roli królowej występuje Elna  Gistedt.

Ceny miejsc zwyczajne. Zniżki ważne.
— Koncert Hanki Ordonówny. W nie-

dzielę tw Lutni wystąpi Ordonówna ze

'swym partnerem Igo Symem. Bilety już są

do nabycia w kasie teatru „Lutnia”.

— „Madame Dubary“. Oto tytuł naj-

„bliższej premjery, którą obecnie przygoto” ,

spowodu niemożności przybycia pre-
legenta Rzymowskiego nie odbę-!
dzie się.

— Żebranie krawców, Chrześci-
jański Związek Zawodowy krawców

i krawczyń w Wilnie powiadamia‚ 512 2 Re

swych członków (chałupników i cze- | *""* gop Dziś : )

Laika as A paai ia чеаИОЙ
, > P palarni opium”, Początek przedstawień o|

r. b. w lokalu Związku przy ul. Me-|godz. 6 min. 30 i 9-ej.

 

Zebranie z następującym porząd-

kiem dziennym: 1) sprawa poświęce- KRONIKA POLICYJNA.|
— likwidowanie złodziejskiej meliny.

 

ODCZYTY. becnie w więzieniu, aresztowana została

— Odczyt w Stow. Chrześcijań- jej wspólniczka Efrosina Jarmułkowiczowa,

skiego Uniwersytetu Robotniczego.zam. przy ul. Beliny 19. Dochodzenie poli-
Wie czwartek dnia 24 b, m o godz. 7 cyjne ustaliło, iż paserka  Proksza miala

ы ь 2 2 kilka wspėlniczek, ukrywających się przed

m. 30 wiecz.w sali Ch. Uniw. Rob. „ulieją, (e)
przy ul. Metropolitalnej 1, p. mgr.

 

— Szuka obrony przed mężem. Wczo-

Czesław  Jeśman wygłosi odczyt z raj zgłosiła się do VI kom. P.P. niejaka

przezroczami p. t. „Świat zaginio- Wanda Pietrowa |. 30, zam. przy ul. No-

wopopławskiej 12, donosząc, iż wobec
nych zwierząt”. Wstęp wolny.

SPRAWY ŻYDOWSKIE.
Cmentarz na  Pióromoncie.

Starosta grodzki wystosował list do

tymczasowego zarządu $miny wy-,

znaniowej żydowskiej w Wilnie, w

którym wezwał zarząd do niezwłocz

ciągłych gróźb męża, który przyrzeka ją

zabić zmuszona jest zawiadomić o tem po-

licję, prosząc o udzielenie jej odpowiedniej

opieki. W sprawie tej wszczęte zostało do-

chodzenie. (e)
Awantura na ul. Nowogródzkiej.

Wiczoraj w domu Nr. 63 przy ul. Nowo-

gródzkiej powstała wielka awantura, która

nego przystąpienia doprac konser- ściągnęła na podwórze domu tłum  cieka-

watorskich zabytku historycznego, wych. Właściciel wspomnianego domu,

jakim jest od stu lat nieczynny|Mejlach Gurwicz, wtargnął do mieszkania

|jednego z lokatorów, Wulfa (Ganesa, z

którym oddawna trwa w zatar$gu na tle ;

opłat komornych i przemocą wyniósł z

mieszkania przygotowane do wstawienia |

okienne ramy zimowe, chcąc go w ten spoć |

b zmusić do opuszczenia lokalu.

O wypadku samowolnego pozbawiania

cmentarz żydowski na Pióromoncie.

Na cel ten starosta zarządził wsta-

wienie do budżetów gminy na naj-

bliższe 3 lata po 15—20.000 zł. rocz-

nie, grożąc w przeciwnym razie wy- j|só

 

koszt gminy lokatora zimowych „dubeltėw“  powiado-

" RÓŻNE miono policję. (e)

El 6 (ackiej ji WYPADKI.
Przywódca austrjackiej partji — Podrzutek: Na klatce schodowej

socjalistycznej w Wilnie, Wiezoraj lokalu Gminy Żydowskiej znaleziono pod-

bawił wWilnie jeden zprzywódców rzutka płci żeńskiej w wieku około 3-ch

austrjackiej partji socjal-demokra- |miesięcy, którego umieszczono wprzytułku

Z za kotar studjo.
Koncert muzyki klasycznej.

W środę o godz. 20-ej Rozgłośnia Wi-

leńska transmitować będzie z Klubu Mu-

zycznego koncert kameralny pod dyrekcją

Ignacego Stołowa. Program zawiera utwo-

ry Torelliego i Haendla.
Dyskusje radjowe.

Zwracamy uwagę słuchaczy, że w śro-

dę o godz. 17+ej Polskie Radjo nada pierw-

szą audycję z cyklu „Dyskutujemy”. Cykl

ten powinien zainteresować przedewszyst-

kiem organizacje społeczne, posiadające

świetlice i kluby. Audycja środowa wyjaśni

co to jest dyskusja i jak ją trzeba prowa-

dzić,
Recital Kiepury.

Na czwartek przygotowuje Rozgłośnia

Wileńska miłą niespodziankę dla naszych

meomanów. Będzie to koncert Jana Kie-

pury z płyt. Usłyszymy w jego interpretacji

najpopularniejsze arje operowe, z Rigo-

jletta, Trubadura, Aidy i Turandot. Począ-

tek o godz. 18,40.

Polskie Radjo Wilno
Środa, dnia 23 października 1935,

6.30: Pieśń. Gimnastyka, Muzyka.

Dziennik poranny. Muzyka. Giełda rolni-

lcza. Audycja dla szkół. 11.57: Czas i Hej-

nał. 12.03: Dziennik południowy. 12.15:

Maglowanie i prasowanie bielizny, po$

|12.30: Płyty. 13.25: Chwilka dla kobiet.
13.30: Płyty. 15.15: Codzienny odcinek po-

wieściowy. 15.25: Życie kulturalne miasta i

prowincji. 15,30: Koncert. 16.00: Pog. mu-

zyczna z piosenkami dla dzieci starszych.

16.45: Rozmowa muzyka ze słuchaczem

Kadja. 17.00: Co to jest dyskusja i jak ją

trzeba prowadzić, odczyt. 17.20: Recital

skrzypcowy Józefa Kamińskiego. 17.50:

Świat się śmieje. 18,00: Muzyka lekka. 18.40

Płyty. 19.00: Jesienne roboty na łące, od-

czyt. 19.10: Skrzynka ogólna. 19.20: Chwil-

ka społeczna, 19.25: Koncert reklamowy.

19.35: Wiad. sportowe. 19.50: Reportaż

aktualny. 20.00: Koncert. 20.45: Dziennik

wieczorny. 20.55: Obrazki z Polski współ-

czesnej. 21.00: VIII audycja z cyklu „Twór-

czość Fryderyka Chopina". 21.35: Z Kra-

iny nieśmiertelności, szkic lit. wygł. dr.

Tadeusż Boy-Żeleński. 21.50: Tarczyca i

jej hormen, pog. 22.00: Koncert religijny

muzyki żydowskiej. 22.40: Muzyka salono-

wa i tan. 23.00: Kom. met. 23.05: D. c. Ork.

pod dyr. Z. Górzyńskiego. '

OBOWL CZŁONKA
STRONNICTWA NARODOWEGO

 

 

 

do u-

porządkowania obecnego chaotycz- nych pracowników biurowych i ko-

nego stanu kolportażu na terenie repetytorów oraz prosi o zaoliaro-

I Premjera. GIGANTYCZNY film EGZOTYCZNY

tycznej Julijus Brojtel. (e)

HELIOS| **“

 

BABOONA człowiek-zwierze oraz m
Potwó

wiecie osiągnął niebywały sukces.

„Toz“. (e)e

 

Dawno oczekiwane arcydzieło o nie-

zwykłem napięciu i artyzmie

Wstrząsający dramat ero-

tyczny. R

Genjalny

istrz ekranu HARRY BAUR.
Nad program:

   

 

  

   

  
  

ewelacyjna obsada:

INKISZYNIEW jako

  

KOLOROWA |kowa 15,

JEST PŁACIĆ

DOKTÓR
ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
syfilis, skórne i mo-
czopłciowe. Ul. Zam-

19-60,

 
 

 

 

  

   
 

   

 

 

  

 

 

  
 

 
 

 

 

 

  

  

    

   

 

      

 

  

  

SKŁADKI.

 

WROCASB
PRACA. 6

 

    

 

      
     

      

  

 

  

  

    

      

 

        

      

   
    

OSOBA
w średnim wieku ро-
szukuje pracy na

|przychodzącą przy $0-
spodarstwie. Poważne

   

 

  

 

 

 

ilm na całym świecie Film, który na catym Ś

Wyjatkowy nadprogr Bezkonkurencyjny film na ce'y ATRAKCJA oraz najn. aktualja, Seanse; 4, 6, 8 | 10.15 od 8—1 i 3—8. źeieńcje. 1334

yjatkowy n am: = — | Słowiańska2-am. 12

: »
NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ.

jowiańska 2-a m. 12.

>a song =p. i „Sprzedajemy na wesolo cASINO | ALWEOSANE KOLOSALNE POWODZENIE!promВ044

słynna komedja p. t:. „Pechowcy
Ž|

Bil. honor. i bezpł. n'eważne. R PSE
i =Ró: NE е JP

z Franciszka pałka
,

choćby zamałem wy-

Triumfuje
65 nagrodzeniem.  La-

skawe zgłoszenia do

w filmie 355
Red. „Dziennika Wi-

Kolorowy dodatek i inne w nadprogramie
leńskiego" pod „po-

sensacyjny obraz, grozą Zlonącej dżungli, gdzie możemy podziwiać w'ele słony, Ivów kroko CZYTAJCI AAAA|— Za moc stadjującgua.: |

dyli, nosorożeów, koni dzikieh I tysiący innych zwięrząt oraz cze ciel nieznanyct TAJCIE NINNYOANWGKAOJI, K MŁODA. JAN FARBOTKO

bóstw w obrzędach religijnych
ROZPOWSZECH- "INSTYTUT upno inteligentna вНЕ Cole "CY P>

Następny program CASIN O| NIAJCIE PRASĘ KOSMETYCZNY i sprzedażH |ciclka - wychowaw- adakuje posady za-

- NARODOWĄ NERUWYWNNNIKENEMI |czyni poszukuje po- rządzającego domami.

D sady do dzieci od Wilno, Dubroczynny

EEEEETSTID 0Ss Z CZĘD4AJ
a) я om „6—10 L ble zaulek 4 m. 6. 299—5

z sa i c sa-|waniem do 0
«5

TATARSKA 10, ein do sprzedania. Szk. Powsz. Świadec- PANNA

W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM |kzzyze gg *©- T a zj
| w Paryżu. Wy- _ —- |rencje poważne. Mły- kami jęz. niemieckie-

W WILNIE ; \:'т'\ч"P S OBRAZY Inowa 2—9, od 2—4-ej. $o —zajmie się dzieć-

yzacje i SZ: i 6 45—4 i lędni:

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22 zabiegi, wchodzące w Pk, asc) е pah zj

Bank udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje zakres kosmetyki. | gobelin i skrzypce: dó STOB U.S.B. Zatwierdzone przez |lub Ида

drobne oszczędności od 1-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Załatwia operacje inka- Ceny sprzedania. Leiewela udziela & Ё."Ре.“тз Z Ministerstwo W, R. i Raduńska 20—5.

sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz. dostępne. 6. Borkowski. 319ma TM cza O. P. Studjum bale- 304—1

Członkowie Bank bezpieczeni na dek śmierci KasieP. b j. п < Е ю е Li towe DŻOR

> owie Banku są ubezpieczeni wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej ALL Ta sis 37 m. 12. Róg Ciasne.j S Ą W LN x. POSZUKUJĘ PRACY

O"EH"PORĄ =" b DOLSKIEJ |do wszystkiego do

= a Wilno, Sadowa 8 i ZGUBY i OWN.|Dominikańska 8 — 3.|małej rodziny lub do

я a 5pot oiiiii HWPETLZWI Tw. Lekarze samotnych. Zna się

ы $
=————a kuchni, gospodar-

Zaklady ogrodnicze, sklad nasion i szkėlki drzew owocowych ——— į a >

W. JUREW (CZ POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne ZGINĘŁAE uno | Warszawska Szkoła stwie domowem, szy-

“D R Z E w 0 0 c 0NY E 19.X mała koteczka DOKTÓ "8Tańców Art. Bal. ciu. Filarecka 23 m.3.

i
ara w ciemne paski -——

mistrz fir. P. BURE DRZEWKA OWOCOWE. |ts" "Eini R | WAKDY JARSÓWAY|| »oszokozę
Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie. Istnieje od 1860 r. ||proszę odnieść za U Lidl || jwyucza ||Pracy w charakterze

i ilości i
wynagrodzeniem . 8 Ftańczyć pomocnicy w introli-

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Zamow ПТ ЧА OS SA { Katorni, drukarni” lub

Obsługa fachowa we własnych warsztatach. Ё ZAKLAD Н X d jn RUS i ai aide, I „ modnie odlewni czcionek.

CENY KONKURENCYJNE. KRAWIECKI l PR|Zawalna22, tel. 14-42 i elegan Peas 10 latpracowa;

i
z owrócił. jem przy drukarni

WILNO, Ul. MICKIEWICZA 4. WILNO, ZAMKOWA 10 tel. 10-04. j NAUKA. k „tanią, || introligatorni, znam
AA o 4 DOKTÓR MED. P te roboty dobrze. Po-

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości.
rzyjmu ||żocka 18 m. 6 45

J. PIOTROWICZ- je zapi- ||.- - :

z =
CENY KONKURENCYJNE. STUDENT U.S.B.

Najwytworniejsze stroje balowe i praktyczne garnitury biu- ше udziela lekcji w za- JURCZENKOWA Ši i CZ

rowe, spacerowe, wizytowe, palta jesienne, zimowe i futra|||Nowootwarta «“ Wilno, Mickiewicza46!|kresie 6-ciu klas. Spe- Ordynat. Szp. Sawicz,| mpletyilekcjejindywidu|| lat 40, poszukuje pras

awk ustaje „OsZmłanka” yje swsdaci, oda| aga sias es kopy, Leto | „a ponoszą
kolacje sposobem gospoaa:s<yim. Frzyjmvje zamówienia na ze- izyka. AD I „|| Mickiewicza 31—front ‚

PARE ARE prać towzszyskie. Bala, Seas rg Ceny umiarkowane ||15—4 (dom rządowy). Wileńska 34, tel.13-66 OE może

w ILH E Lki D 0w6 l AŁŁ0 l Abonamemiesięczny rabat.
47—1 Przyjmuje od 5—7 w. samodzielnie prowa-

dzić gospodarkę.

$-ТО JAŃSKA 6, TEL. 22-35. UR KAS ITTN TR т i K UA Aži Szklana 9, udasesoje

66
sek ua

KONSUMENCI! CENTROOPAŁ* JI» Eh
Ч

zycznych | umysło*

x 353
WILNO, WIELKA 28, — Tel. 15-92. wych wykwalifiko-

Sp. z Ogr. Odp.

hurtowa I detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

„drzewa opałowego I cementu.

WILNO

żak rmy MUSZTARDY
która da Wam TANI i ZDROWY PRODUKT, bez żadnych

szkodliwych dla zdrowia domiesizek

Tską znaną i solidną firmą są

ZAKŁADY PRZEMY- cia Własne składy I bocznica; Biuro:

SŁOWE FABRYKA B URBANOWICZ ul. Rosa | róg Parkowej | ul. Zamkowa Nr. 18

OCTU i MUSZTARDY ое tel. 22-40 tel. 17.99.

WILNO, ULICA SZEPTYCKIEGO 10, TEL. 18-82.
TOT KIKATSA SEO BIS Poleca:

Wełny da kostjumy, suknie i palta damskie

Wełny na ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze

PO CENACH NAJNIŻSZYCH.

wanych sumiennych 1
uczciwych — poleca
Wydział Mlo-
dych Stro u
aictwa Nar
dowego. Łaska:
we zgłoszenia prosi-
my kierować: Mosto- BB w: 1. „Dz. Wil",
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