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Rok XIX Nr. 293
 

LONDYN (Pat). W dzisiejszej debacie

o polityce zagranicznej w Izbie Gmin za-

brał głos premjer Baldwin, podkreślając

wysuniętą wczoraj przez min. Hoare'a tezę

o bezwzględnej i ścisłej wierności W. Bry-

tanji dla paktu Ligi Narodów, a także dą-
żenie polityki brytyjskiej, by rozstrzygnię-
cie zatargu było sprawiedliwe zarówno dla
Włoch, jak Abisynji i Ligi Narodów.

Przechodząc do spraw polityki we-
wnętrznej, premjer Baldwin zapowiedział,

że wybory do Izby odbędą się dn. 14 listo-

pada, nowa Izba zbierze się 26 listopada

dla wyboru speakerh, a 3 grudnia nastąpi
uroczyste otwarcie Izby przez króla.

W dyskusji, jaka się wywiązała po mo-
wie premjera, na uwagę zasługuje przemó-

wienie posła Amery, b. ministra kolonij,
który podjął krytykę polityki rządu, opo-
wiadając się raczej po stronie Włoch.

Po Amery zabrał głos Lloyd George.

Nawiązując do słów premjera Baldwina,

który oświadczył, że na okres najbliższych

trzech tygodni prawdopodobna jest cisza w

polityce międzynarodowej, Llloyd George

twierdzi, iż zapytuje w chwili, gdy uchwa-

lone zostały sankcje ekonomiczne, które,

równają się wojnie ekonomicznej, w chwili,

gdy na szyi Włoch zaciśnięta została pętla

gospodarcza przez 50 państw, jak może być

wogóle mowa o „ciszy*? Dla wyjaśnienia

pewnych kwestyj mówca zapytuje, czy rząd

brytyjski wiedział w swoim czasie o ukła-

dzie francusko-włoskim, zawartym w stycz-

niu i zdawał sobie sprawę z jego znacze-

mia. Lloyd George stwierdza tu, że dopiero

wczoraj w przemówieniu ministra spraw

zagranicznych ujawniono oiicjalnie ogiosze-

nie przez Francję w wyniku tego układu

desinteressement ekonomicznego w Abi-

synji. Ceną tego ustępstwa irancuskiego

było 18 dywizyj wioskich, co stanowi po-

iowę całej atmji Hitlera.
Lloyd George odczytał następnie dane

statystyczne, na podstawie których dowo-

dzi, że w okresie od stycznia do września

1935 r, a więc w okresie, w którym w

ciągu ostątnich trzech miesięcy działało

embargo na wywóz broni i amunicji, Fran-

cja wyslaia olbrzymie ilości materjałów i

setki tanków.

Mówca zapytuje następnie, co zaszło

w ostatnich dniach doprowadziło do odprę-

żenia między Londynem i Rzymem?

Stwierdza przytem, że w stosunku do Abi-

synji odprężenia nie widać i wojska włos-

kie wysyłane są w dalszym ciągu. Doma-
ga się również odpowiedzi, czy istotnie W.

Brytanja przyrzekia wycolač swą ilotę z

Wrażenia i debaty w izbie Gmin
wejścia sankcyj w życie, nastąpi porozu-

mienie, które odpowiadać musi dwum wa-

runkom; i) muszą je przyjąć wszystkie trzy

zainteresowane strony, czyli Włochy, Abi-

sypja i Liga Narodów, 2) musi ono być
zgodne z postanowieniami paktu Ligi, Nie

może być mowy o żadnym handiu lub tar-
gu, o żadnej tranzakcji imperjalistycznej.

Koncesyj  terytorjalnych, jakie proponuje

W. Brytanja pod postacią oddania Abisynji
portu Zeila, nie można oceniać jako tranz-

akcji imperjalistycznej.

Gdy min. Eden zakończył swą mowę,
cała Izba zgotowała mu niebywałą owację,
która dowiodła, że pozycja min. Edena

nietylko nie zostaia osłabiona, iecz prze-

ciwnie, uznanie dla jego pracy jest nie-

wątpliwe.

GŁOSY PRASY.
BERLIN (Pat). Koła niemieckie z nie-

bywaią uwagą śledzą rozpoczętą w Izbie

Gmin wielką debatę w angielskiej Izbie

Gmin na temat polityki zagranicznej. |

Pierwsze wydanie poranne na środę
„Germanii* przynosi obszerne caiostroni-

cowe streszczenie -mowy sir Samuela Hoare.

„Germania“ w artykule wstępnym oświad-

cza: Obserwatorzy angielscy porównywują
tę na trzy dni zakrojoną debatę Izby Gmin

/

kojenia w stosunkach międzynarodowych.
„Le Matin" jest zdania, iż mowa

Hoare'a jest uspokajająca co do roli W.
Brytanji w  konilikcie włosko-abisyńskim.

Stanowi ona zapowiedź pokojowego roz-
wiązania konfliktu.

„L'Oeuvre“ przypuszcza, iż W. Bry-

tanja będzie przystosowywała swe postępo-
wanie w polityce międzynarodowej do
swych najistotniejszych interesów.

„Petit Journal“ pisze: „Oświadczenia

sir Hoare'a świadczą o dalszych postępach| |
idei pojednawczej*.

ROZCZAROWANIE
PO MOWIE HORAE'A.

LONDYN (Pat). Reuter donosi z
Addis-Abeby: Wczorajsze przemó-
wienie min. -Horae'a wywołało roz-
czarowanie. W. kołach abisyńskich

PARYŻ (Pat). Havas donosi z
Rzymu, że redukcja garnizonów
włoskich w Libji, która ma nastąpić
równolegle do wycofania pewnej ilo-
ści jednostek bojowych floty brytyj-
skiej z Morza Śródziemnego, uważa-
na jest przez rząd włoski za przejaw

j (wczych zamiarów, które pra-
ngie zamanifestować wobecnej sy-
tuacji, zwłaszcza po wyjaśnieniach,
złożonych publicznie przez W. Bry-
tanję oraz
były się w
inim a ambasadorem brytyjskim
Rezultat tych rozmów został obec-
nie ujawniony w konkretnej postaci,
wyrażającej wzajemną wolę pokoju.

WYCOFANIE DYWIZJI WŁOS-
KIEJ Z LIBJL

RZYM (Pat). W, Rzymie nie ogło- nie oddawano się nadziei, że W.
Brytanja zastosuje sankcje gy
we, jednakże / przypuszczano,
pewne zarządzenia pół - wojskowe
będą przedsięwzięte,

szono dotychczas komunikatu o
koci rozmowie Suvicha z am-

: basadorem  Drummondem,
* której, jak
włoski podsekretarz stanu miał za-

podczas

rozmowach,które od-
Boga pomiędzy, Musso- |

 

 

informują koła francuskie,

ZAMIARY POJEDNAWCZE
komunikować, że rząd włoski posta-
nowił wycofać z Libji jedną dywizję
armji regularnej, Ę

ODPOWIEDŹ FRANCUSKA
PARYŻ (Pat). „Oeuvre” podaje,

iż na pytanie rządu brytyjskiego w
sprawie ielenia przez tlotę tran-
cuską pomocy flocie angielskiej, zo-
stała wczoraj odczytana przez pre-
mjera Lavala nota francuska na po-
siedzeniu rady gabinetowej.

Odpowiedź Francji jest negatyw-
„na — twierdzi „Oeuvre', gdyż wy-
'jaśnienia, jakich udziela nota, redu-
,kują się do oświadczenia, iż, aby
| Anglja mogła zastosować blokadę w
| tem przeświadczeniu, że może liczyć
ina udzielenie jej baz francuskich w
Tulonie i Bizerta, musi się zwrócić
do Ligi Narodów i uzyskać jedno-
myślną uchwałę. Jest to najbardziej
ograniczona i ścieśniająca interpre-
tacja art. 16-g0, ma jaką się mogła
zdobyć Francja, nie narażając się na
pogwadcenie paktu Ligi Narodów,

_Gorączkowe przygotowania z historycznem posiedzeniem parlamentu,

które odbyło się w przeddzień pzysapie”|

mia W. Brytanji do wojny światowej. „Ze;

swej strony przypominamy — pisze „Ger-|

mania“ — ostatnie oświadczenie Mac Do-|
nalda, który uważa obecną sytuację poli-

tyczną Anglji za najpoważniejszą od r. 1914.

Rząd W. Brytanji oczekuje, iż wzyska nie-
ograniczone pełnomocnictwa, a wszystko

świadczy, że mia na to duże Szanse”,

RZYM (Pat. W kołach oficjalnych
mowa sir Samuela Hoare'a nie była ko-

mentowana. Przyjęto ją w Rzymie naogół

z umiarkowanem zadowoleniem. W kołach

prasowych Rzymu panuje przekonanie, że

Wielka Brytanja nie odmówi prędkiego zba-

dania możliwości rozwiązania zagadnienia

abisyńskiego, licząc się z włoskim punktem

widzenia z tem zastrzeżeniem, iż rozwiąza-
nie to będzie mieściio się w ramach Ligi

Narodów. '

Z zadowoleniem przyjęto również fakt,

iż sir Samuel Hoare ponowii i sprecyzował

zapewnienia w sprawie kanału Suezkiego i

blokady.

nie się stanowcze angielskiego ministra na

rzecz akcji zbiorowej i stosowania sankcyj.

LONDYN (Pat). Cała prasa prorządo-

| wa z najwyższem uznaniem wyraża się o
 Gorsze wrażenie sprawiło wypowiedze- `

Morza Śródziemnego i czy w uchwalonych | przemówieniu sir Samuela Hoare'a, nazy-
sankcjach ekonomicznych przewidziane zo-| wając je enuncjacją prawdziwego męża sta-
stało uniemożliwienie dalszego wysyłania| nu, Dzienniki podkreślają jasność, z jaką |

do Erytrei, względnie do Włoch wszelkiej| Hoare sprecyzował stanowisko W. Brytanji
amunicji. |w rozmaitych sprawach, związanych z kon-

Lloyd George podkreśla, że akcja fliktem, np. w sprawie sankcyj militarnych.
sankcyjna podjęta zostaia — jego zdaniem|Dzienniki podkreślają również znaczenie,
— zapóźno, Gdyby w r. 1914 zastosowano| jakie Hoare nadał idei zbiorowej akcji w
sankcje ekonomiczne przeciw Niemcom, to, Lidze Narodów oraz solidaryzują się z od-
można było zahamować wojnę wszechświa-'parciem przez niego szkodliwej, według
tową. Ale gdy Niemcy maszerowali na Pa- opiuji angielskiej, akcji zagranicznej propa-
ryż, sankcje były już spóźnione, W tej gandy prasowej.
samej sytuacji znajduje się, zdaniem Llolyd Obydwa organy opozycyjne liberalne
George'a, obecny konilikt. „News Chronicle“ i iabourzystowski „Daily

Na przemówienie Llloyd George'a od- Herald* usiłują krytykować wystąpienie
powiedział min. Eden, podkreślając, że Hoare'a, zarzucając mu, że nie powiedział
przed uchwaleniem przez Ligę sankcyj, pań- nic o przyszłości i że nie określił, jakim
stwa nie były zobowiązane do powszech- będzie następny etap zbiorowej akcji prze-
nego embargo na broń i amunicję, Copraw-| ciwko wojnie, o ile sankcje gospodarcze
da, embargo to zostało przez Francję przy- | nie okażą się skutecznemi, ale nawet i te
jęte dobrowolnie. Rząd brytyjski jest prze-| dzienniki nie znajdują argumentów prze-

to zaskoczony iniormacjami Lloyd George'a. | ciwko polityce rządu, wyłożonej w prze-
Co do szybszego zastosowania sankcyj, mi-

mister wyjaśnił, że nie było to możliwe ze

względu na wyraźne postanowienia art. 16

paktu i na obowiązującą Ligę procedurę.

Min. Eden dowodzi skuteczności sankcyj
$ospodarczych i wyraża nadzieję, że w cią-

gu kilkunastu dni, jakie dzielą nas od daty

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

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

W. NARBUTA
Wilno, š-to Jaiska 11, tel. 472,

Ceny niskie i stałe,

Dziennik WileńskiKupon

 

mówieniu sir Samuela Hoare'a. Główny ich
atak dotyczy poprzedniego okresu 4-let-

niego, kiedy polityką W. Brytanji kierował
sir John Simon.

PARYŻ (Pat) Prasa francuska uważa,

iż mowa sir Hoare'a przyczyni się do uspo-

ZAMIAST NIEMIEC KANADA.
BERLIN (Pat). Niemieckie biuro

informacyjne donosi z Genewy: Wo-
bec tego, iż w poniedziałek ub. wyj-
ście Niemiec z Ligi Narodów upra-
womocniło się, przeto zawakowało
miejsce w Radzie Międzynar. Biura|
Pracy, które zajmowały dotąd Niem-|
cy, jako jedno z państw uprzemysło-

  wionych. Rada M. B. P. postanowiła;
miejsce to przyznać Kanadzie. !

do dalszych działań wojennych,
LONDYN (Pat). Wiadomości z Trzecia linja znajduje się w głębi

Addis- Abeby i Asmary zgodnie kraju. Bronić jej będą adris
stwierdzają, iż na froncie północnym abi y.
i południowym panuje spokój, zakłó- Po dokonaniu tej organizacji'
comy, jedynie 4qltarczkami. pomiędzy obrony, Abisyńczycy kontynuują
wysuniętemi placówkami, oraz czę- wypady i alkcję partyzancką na iron-
stemi raidami samolotów. | cie północnym. je włoskie

ków, i 50 pielęgniarek abisyńskich.
Zawieźli oni ze sobą 70 skrzyń le-
karstw.

MW. stolicy gromadzą się nowe
wojska: przybył tu gubernator pro-
wimcji Magi z 30.00U ludzi, oczeki-
wany jest gubernator prow, Wollagajormacje

Spokój ten jest jednak tylko po- potwierdzają działalność dywersyj-, z 35.000. Wojska gubernatora prow.
zorny. Obie wrogie anmje konty-
nuują gorączkowo swe przygotowa-
nia, Armja włoska w Tigre i Ogade- |
nie, po rozszerzeniu frontu, niewąt-|
pliwie wikrótce przystąpi do ataku.
Liczne oddziały abisyńskie przyby-
wają do Dessie, gdzie znajduje się
główna podstawa operacyjna armji
północnej,

Broń i amunicja przybywa do
Abisynji w wielkich ilościach, nie-
wystarczających jednak do uzbroje-
nia wszystkich wojowników abisyń-
skich. Czas sprzyja Abisyńczykom.

Z Addis-Abeby donoszą, że ce-
sarz nie przybył jeszcze na front
północny. Dzisiaj dokonał on prze-
glądu samolotów i wziął udział w
krótkim locie.

POWAŻNA SYTUACJA
NA FRONCIE POŁUDNIOWYM.
Na froncie południowym Włosi

mieli odnieść poważniejsze sukcesy
w dolinie Bulei, gdzie napotkali na
dość znaczne siły abisyńskie. W
walkach tych rwojska włoskie, dzięki
przewadze liczebnej i niezwykle
szybkiemu atakowi, miały zdobyć
poważną liczbę: jeńców. :

Sytuacja na troncie południowym
jest oceniana przez sztab abisyński
za bardzo poważną. Negus wydał
rozkaz niedopuszczenia do upadku
Gorahai, miejscowość ta stanowi bo-
wiem za puniktswiezyzc w
którym zbiegają się drogi karawan.
Armja abisyńska liczy 300 tys. żoł-
nierzy, wobec 140 tys., jakiemi roz-
porządzają na tym odcinku Włosi.

wiadomości, pomiędzy wojskami ras
Desty, na prawem skrzydle frontu
rozgorzała zacięta bitwa.

AKCJA PARTYZANCKA.
PARYŻ (Pat). Według ostatnich

infonmacyj, sytuacja w  Abisynji
przedstawia się, jalk następuje:

Abisyńczycy: przygotowali obronę
na | zasadniczych  limjach:
Pierwsza z nich biegnie naprzeciw:
linji Aksum—Adua—Adigrat. Obro-,
nęjej powierzono rasowiKassa i ra-
sowi Seyumowi. Obie armje łączą;
się w miejjscowości Hamie, w dolinie|
rzeki Talkaze i stanowią siłę około
250 tys. żołnierzy. żę

Druga linja obronna Abisyńczy-,
ków znajduje się w górskim rejonie:
Sakota i w okolicy jeziora Ashangui.
„Linja ta jest narazie sła-|
bemi siłami rezerwy.

 

nych oddziałów abisyńskich w Ery-
trei, w okolicy Tessenei.

KULE „DUM-DUM*.
|  ASMARA (Pat). W. ogłoszonym
;tu komunikacie, hr. Ciano, jako do-
wódca eskadry lotniczej, przeczy
wiadomościom o tem, jakoby lotnicy
włoscy używali bomb g :

Władze włoskie ogłaszają też, że
w Daguerrei wśród odebranej Abi-.
syńczylkom amunicji znaleziono ka-
rabin maszynowy firmy Wickers z
kulami dum-dum, a wszystkie na-
boje, odebrane ec

iły z angielskiej fi „ElPam
ODEZWA WŁOSKA
DO ABISYŃCZYKÓW,

ADDIS-ABEBA (Pat). Samoloty

!

|

i

Goła wyruszyiy na tront, gdzie ogó-
łem, jak sądzą, zgromadziio się już
neg miljon wojowników abisyń-
skich,

|

1

Jedz ryby — 1414uu
Wybory w Danji
КОРЕМНАСА, (Pat). Wezorajsze

WEST do parlamentu miaty w całej
адр przebieg spokojny. diem

oddano 1.646.128 Žas sa
mokraci uzyskali 68 mandatów (62),
lewica włościańska 28 mandatów

| (34), konserwatyści 26 mand. (27),
lewica radykalna 4 mand. (14), par-
tja ludowa 5 m. (3), prawicowa par- tja państwowa 4 m. (4), komuniści 2

nocnym ulotki następującej treści: (?)» duńscy narodowi socjaliści—bez
„Do ludu ziemi Tigre. Z rozkazu Tandatu. ZIE;
króla Wiktora Emanuela i Mussoli-,, Stronnictwa, popierające rząd,
niego, gen. de Bono mianował jego liczą razem 82 (76) mandatów, opo-
wysokość Haile Selassie, syna rasa 779% — 66 mandatów (72).
Gugsy, gubernatorem prowincji Alla-
wa i Talkazze, Ludu ziemi Tigre, | WALKA Z KORUPCJĄ

W HISZPANJLbądź szczęśliwy, iże dynastja cesa- | i
2 ь и MADRYT. (Pat), W, ikortezach

wróci do panowania. Bądź posłusz- | poruszono wielką aferę korupcyjną,

„włoskie rozrzucają na froncie pół-

rza Jana, z pomocą rządu włoskiego,|

ny zarówno gubernatorowi jak nam.”; w którą byli wmieszani wyżsi urzęd-
POMOC SANITARNA. : | nicy, należący do kół, stojącychNAADDIS- ABEBA (Pat). Abisyń- sko rządu. Sprawa dotyczy nadużyćczycy onganizują gorączkowo swoją przy wydawaniu Ikoncesyj na otwie-sanitarję wojskową. Do Ogadenu ranie domów gry. Kowkócy son)udał się lekarz Buxton w |specjalną komisję dla zbadania sfor-towarzystwie 2 lekarzy, europejczy- mułowanych zarzutów.

Wycieczka do Krakowa
Z POBYTEM aa ZE OD 4—8. XI rb.

„17,70.
ZAPISY W ORBISIE — UL. MICKIEWICZA 20, TELEFON 883.

a)

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 reierat

_ ‚ Рго!. Wacław Koma nicki

O sytuacji politycznej powyborach
" WSTĘP-TYLKO DLA CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO,



  

 

- brudny, w domu zaś życie miał nie

2 

przed dzisiejszem posiedzeniem Seji
Na dzisiejszem posiedzeniu sejmu

rząd wystąpi z wnioskiem o udziele-

nie miu pełnomocnictw gospodar-

czych. Z dyskusji, jaką wywołała

sprawa pełnomocnictw na łamach

prasy sanacyjnej, okazuje się, że

grupa pułkownikowska, frondująca

w stosunku do obecnego rządu, bie- |

rze w opiekę obecny sejm.

Wiadomo, że projekty gospodar-'

cze min. Kiwiatkowskiego różnią się

od programu płk, Matuszewskiego,

który to program był przejęty przez

koła pułkownikowskie. Uchwalenie'

ustawy 0  pełnomocnictwach w;

brzmieniu przedłożonem przez rząd,

pozbawiłoby pułkowników wpływu *

na kierunek polityki gospodarczej

drogą parlamentarną. Wobec tego,

pułkownicy pragnęliby przyokazji

dyskusji nad ustawą o i-

ctwach uzyskać dokładne wiadomo-

ści o zamierzeniach gospodarczych

nowego rządu i dowiedzieć się w ja-

kim kierunku pełnomocnictwa będą

wyzyskane. Wi sejmie i senacie mają

się domagać szczegółowych wy-

jaśnień.
Poza tem nie jest wykluczone, że

pułkownicy podejmą próbędokład-

niejszego sprecyzowania zakresu ш-,

prawnień rządu w ustawie o pełno-

mocnictwach. Już ma tle wielkiej

debaty gospodarczej nastąpi jeżeli.

nie formalny, to w każdym razie tak.

tyczmy podział na różne ugrupowa”|

mia, dzielące posłów nie według

okręgów, a według programu.

W. szczególności następuje

ślejsze zbliżenie między posiami na-|

leżącymi do zwolenników śrupypa

kowników.
Tak więc dyskusja nad ustawą o

pełnomocniciwach może być, jak

mówią, wcale ciekawa. Padają już

w tej dyskusji pierwsze strzały na

łamach prasy. Niezwykle charakte-

rystyczny jest artykuł w „Gazecie

Polskiej, powiadający, że „przeka-

zywanie m i władzy ustawo-

dawczej jest... posunięciem iw ząsa-

dzie niepožądanem“.

Dalej pisze „Gazeta Polska“, że:

„wystąpienie rządu premjera Ko-

'regulują wypróżnienie.

ściałkowskiego 0 pełnomocnictwa,

zachodzi w sytuacji specjalnie deli-

kainej. Parlament powołany na za-

sadach nowej konstytucji ma rozpo-

cząć swoje działanie od rezygnacji z

zakresu uprawnień przez tę konsty-

tucję izbomi właśnie zastrzeżonego'.

Wprawdzie „umiejętność rezy-

gnowania z własnych uprawnień sta-

nowi przekonywujący, dowód dojrza-

łości imstytucyj publicznych”, ale

tym razem „ów egzamin dojrzałości

musi być składany wyjątkowo wcze-

śnie".
Tej akcji „Gazety Polskiej" se-

kunduje również „Słowowileńskie.

Wygląda to na trochęnieoczeki-

waną obronę praw parlamentu.

Wedle „Gazety Polskiej” rząd

powinien zgłosić wyraźny plan,

przedstawiający w jakim kierunku

pełnomocnictwa będą uzyskane.

„Jeśli w sprawie treści stano-
wisko rządu i większości izby bę-

dzie zgodne, — wówczas zarówno

zakres udzielanych pełnomocnictw,

jak i czas ich trwania, winien zostać

ustalony... tak, aby rząd mógł wyko-

mać to, co będzie wolą zarówno je-

go, jak i parlamentu“.
A jeśli co do programu gospodar-

czego opinja rządu i parlamentu nie

będzie zgodna? Wówczas wolno się

domyślać, że pełnomocnictwa nie

będą uchwalone. Wi zacytowanych

powyżej słowach jest to powiedzia-

ne między wierszami, ale zi i

Sensacyjna sprawa znalazia się

na wokandzie 1o-go oddziału sądu

grodzkiego 'w Warszawie przy ul.

Długiej 50. WI charakterze oskarżo-

nego przybył do sądu ks.Marjan

Waśniewsiki, którego oskarżyli kie-

rownicy Źwiązku myśli wolnej o kry

tykę działalności 4wiązku w obel-

żywych słowach. :

Wiedług skargi, złożonej w sta-

rostwie grodzkiem północno - war-

szawskiemi, lks. Wiśniewski miał wy-

giosiė przed kościołem. na „Zolilborzu

przemówienie, w którem w obelży-

wych słowach krytykował działal-

ność polskiego źwiązku myśli: wol-

nej, wymieniając jakoprzywódców

Związku żydów. Podpisani na skar-

dze do starostwa Żydzi: radca min.

zagranicznych T. Jaśkiewicz i Da-

wid Jabłoński domagali się pociąg-

nięcia ks, Wiśniewskiego do odpo-

wiedzialności karnej za rzekome o-

belgi, rzucane pod adresem Związ-

ku myśli wolnej. Oto podstawa aktu

oskarżenia.
Sprawa wytoczona przez żydow-

skich bezibożników niewątpliwie w

zamiarze zdyskredytowania w opi-

nji publicznej powszechnie cenione-*

go i szanowanego kapłana, a pośred-

nio też. zobydzenia kleru katolickie-

go, przybrata mieoczekiwany przez

wolnomyślicieli obrót. W, świetle

bowiem danych, uzyskanych w cza-

sie śledztwa, okazało się, że ks, Wi-

śniewski istotnie krytykował anty-

religijną i szkodliwą dia społeczeń-

stwa działalność Związku myśli wol-

nej, lecz. czynił to w słowach oględ-

R bsi ii iIiki ii i

Piękne dzieła Verkadego.
Znakomity malarz irancuski, Mau-

rice Denis, wie wstępie do przepięk-

nej książki swego przyjacieia z cza-

sów imliodošci, ongi równierz mala-

rza, W. Verkadego, p. t. „Le tour-

meni de Dieu“, powiada: „Niewiele

modna znaleźć opisów nawrócenia

do Boga tak prostych, niemal naiw-

nych, tak peinych objektywizmu i

dobrego humoru jak w opowiadaniu

Verkadago... Verkade jest taki, jaki-

mi wyobrażamy sobie pierwszych

towaizyszów św. i'ranciszka, jakim
jasno,

Przeciwieństwa między grupą był brat Leon zKwiatków św. „Fran-

pułkowników, a O ym lem ciszka. Jego miiość sztuki, piękna,

zarysowują się jak widać coraz wy-
raźniej,

zmaniejszyta przezżycia mic się nie
jakiemu uległprzewrót duchowy;

° ‹ Уегкайе zachował w peini oryginal-
WBA ZACO AORTY COETZEEODA RK

BUNT ŻOŁĄDKA

łatwo uśmierzyć.. | :
stałą troską o prawidłowe funkcjo-
nowanie żołądka, zażywając znane

i wypróbowane zioła  trancuskie

The Chambard, które znakomicie
Skuteczne

przy uporczywem zaparciu. Cena

torebki35gr.

Tragedja nieletnich dzieci
pod opieką wyrodnej macochy

1- Był tegó dnia wesół, jak zreszią cała

jego klasa, ponieważ dekorowano

szkołę chorągiewkami o banwach

spowodu przypadającej

Sąd jny. w Wilnie rozpa-ąd Apelacyjnyw W „ :

kańców wsi Taniewicze (w iecie

święciańskim) oskarżonych o zabój-

stwo 1i-letniego syna Jana.

Po śmierci pierwszej żony Ale-

ksandra Dawidowicza, Jadwigi, Da-

widówicz pozostał z trojgiem  nie-

letnich dzieci i niedługo potem ožė-

Druga małżonka Dawidowicza,

Amna, znana była ze żłego uspóso-

bienia. Rodzona jej matka w ten

sposób wyraziła się 0 córce: przed jej

zamążpójściem: „Córkamoja, to zły

z dziećmi to te dzieci z kiszkami

pożre”. Rzeczywiście dzieci Dawi-

dowicza znalazły się w okropnem

połóżeniu. Nie mając należytej opie-

kiamizestrony ojca, aniteżzestro-

ny imacóchy, pozostawione zostały

własnemu losowi. Chodzity zaniedba

ne i brudne, często głodne, nato-

miast rózga, lub przykre słowa ma-

cochy spotykały ich na każdymnie-

mal kroku:

Nic 'też dziwnego, że wkrótce po

powtórnym  ożeniku zmarł pierwszy

syn Dawidowicza, Władysław, rze-

komo od wrzodów w gardle. W parę

miesięcy później umiera drugi 6

Wincenty. Po wiosce poszła о-

ska, że dzieci te zostały otrute, Prze

ciwko Dawidowiczom wszczęto w

tej sprawie śledzitwo, które jednak z

braku konkretnych dowodów wkrót-

ce zostało umorzone, Przy życiu

więc pozostał tyliko jeden syn Dawi-

dowicza, 1i-letni Jan. Dziecku te-

mu, pomiłmo, że pozostało u rodzi-

ców jedno i było kaleką, miało bo-

wiem garb, nie: działo się lepiej, niż:

zmarłym braciom. Do szkołychodził

mały Janek zawsze obszarpany i
' została

nar
nazajutrz rocznicy ania Nie-
podległości Polski. Był to ostatni
dzień jego (życia.

Późnym
Aleksander Dawidowicz szukał w

Sąsiedskich chatach swego syna, co
niepomiernie zdziwiło sąsiadów,
gdyż  Dawidowiczowie nigdy nie
troszczyli się o los chłopca. Naza-

jutrz zrana poszukiwania te powtó-

rzyły się znowu. Trzeba było dopie-

ro pomocy sąsiadów, którzy wska-
zali mu trupa małego Janka, leżą-

cego w ogrodzie w odległości kilku-

nastu metrów od jego chaty. 'Wów-

czas Dawidowiczowie, nie okazując
ani żalu, ani' zdziwienia wnieśli

zwłoki do izby. Ciało zmarłego no-|

siło ślady uduszenia.
Powiadomiona o tem policja

wszczęła śledztwo, w wyniku które-

go obaj imalžonikowie pod zarzutem
morderstwa własnego dziecka zna-
leźli się na ławie oskarżonych.

Wyrokiem Sądu Okręgowego
macocha, Anna Dawidowiczowa ska

zana została na 10 lat więzienia,
małżonek zaś jej wskutek braku do-
wodów obciążających
winniony.
W kilka miesięcy później spra-

wa rozpatrywana była przez Sąd

Apelacyjny, który obu małżonków
uniewinnił.

Wówczas prokturator złożył ka-

sację do Sądu Najwyższego w War-

szawie. Sąd Najwyższy wyrok Sądu
Apelacyjnego uchylił, pozostawiając
w mocy wyrok instancji - pierwszej.
Sprawa poraz czwarty rozpatrzona

pa Sąd Apelacyjny w

Wilnie. Po przeprowadzeniu prze-
wodu sądowego, podczas którego do zniesienia. Okrutny ojciec chło-

stał go okrutnie za lada przewinie-

nie i wypędzał z domu. Macocha

również mie szczędziła razów,często |

pozbawiając jadła. Ponadtow.

niewiadomo jakim celu dolewała mu |
do gorącej strawy zimnej wody, co.

stało się po iż chł na-

bawił się chronicznej choroby żo-,
ZŁ

W. dniu 10 listopada 1933 r. o

godz. 11-ej Janek poszedł doszkoły.

 

wina Anny Dawidowiczowej niezbi-

cie została ustalona, sąd zatwierdził
wyrok instancji pierwszej. Wyrodna
macocha, aresztowana po yta-
niu wyroku na sali osadzona została
na ptzeci lat 10-ciu 'w więzieniu
Stetańskiem. (e)

 

ŚWIADCZENIE NA PRACĘ NARO-
'DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM,

wieczorem tegoż dnia

został unie-.

ność i świeżość młodzieńczą. W jego

"stylu niema ani śladu pozy, czy de-

| wociarstwa; mówi jak myśli, a jeśo

język, zalatujący cyganerją artystycz
mą, wcale' mu nie szkodzi w wywo-

"dach apologetycznych, To też Vez-

(kade nigdy. nie jest nudny, czytają

"go nawet ci, co najbardziej lękają

‘& wszelkiej literatury „kleryka!-
nej“. Dusze udręczone, słyszącegłos

'Boga, ale jeszcze pelne lękupoczują

się mocniejsze, czytając go, dzięki

serdecznej prostocie, bijącej z kart

jego książki, zrozumieją, że przez

pokorę i prawość intencyj1: onezdo-

iają  wynwaćsię z. wszelikich zasa-

- |dzek_ djabelskich1 pojmą, co to jest
radość doskonafa 1 szczęście, które

je czeka. Książka Verkadego, opisu-

jąca młodość tego utalentowanego

artysty holenderskiego, jego życie i

prace wśród cyganerji antystycznej

paryskiej w zaraniu impresjonizmu

w malarstwie, pobyt w bretanji, na-

stępnie we Włoszech, a na temtle

ciągłe szukanie Boga, zakończone

wreszcie przyjęciem wiary  katoli-

ckiej i rychiem wstąpieniem do

klasztoru Benedyktynów w Beuron,

gdzie dotychczas przebywa, — to

prawidziwe arcydzieło. Zyskało ono

autorowi mnóstwo przyjaciół na ca-

łym świecie, doczekało się wydania
w kilkudziesięciu tysiącach egzem-

plarzywjęzyku niemieckim, nie li-

przekładów na francuski, an-

gielski, włoski, węgierski, holender-

ski. Nie doczekało się niestety do-

| tychczas polskiego wydania!

| Druga część życiorysu p. t. „Pęd

ku doskonałości” („Der Antrieb ins

Vollkommene') obejmuje :

trzydziestoletni okres ŻyciaVerka-

dego w Beuron, w Monachjum (na

dalszych studjach malarskich), w

| Monte Cassini, w Palestynie, obra-

|zując jego dalsze życie antystyczne,

| głębokie przeżycia podczas wojny, i

dając. całokształt jego duchowego

: ju w: sposób niezmiennie pro-

|sty, pełen pogody i radości wewnę-

trznej. Trudno się poprostu nie za-

zyjaźnić iz autorem, czytając ten

„Pęd ku doskonałości”, tem bardziej

| gdy dowiadujemy się, że jak ogrom-

na większość z nas Verkade w życiu

mistycznem, jak sam twierdzi, nie

wyszedł poza najpierwsze początki.

Należałoby koniecznie jak naj-

prędzej wydać obie części życiorysu

Verkadego po polsku. Tymczasem

zaś możemy om „je w Bibljo-

tece Wiedzy Religijnej (ul. Zamk

wa'8, czynna w środy i soboty

 
od|Cz

do 7 wiecz.), mianowicie: 1 cz. p. t.
„Le tourment de Dieu' po irancu-
sku, 2cz. p. tt „Der Antrieb ins
Voillikomimene' po niemiecku.

Wkrótce Bibljoteka Wiedzy Re-
ligijnej zdobędzie 1 cz. również w
języku niemieckim, dla wygody osób

lepiej znających ten języjk.

BUKARESZT, (Pat). Major Kar-
piński odleciał dziś rano o godz. 9-ej
według czasu 'wschodnio - europej-

skiego do Konstantynopola. Odlot
odbył się w obecności attache woj-

skowego płk. Kowalewskiego i jego

zastępcy mjr. Rastawieckiego. Przy

LONDYN. (Pat). Australijski lot-
nik Kingstor Smith dzisiaj o £. 7-ej

rano wystartował z lotniska w Crey-

don de Melbourne z zamiarem pobi-

cia włoskiego rekordu lotu Londyn
— Melbourne.

(GŁOSY CZYTELNIKÓW

Nie gorszyć 
Atmosfera moralna nowoczesne-

go miasta jakże miebezpieczną jest

dla miłodych pokoleń, szukających

wrażeń w rozrywkach, nieopatrznie

podsuwanych przez żywioły speku-

lujące i jące „swe przedsię-

brednych etycznie lub niewyrobio-

nych moralnie pokoleń starszych!

" Otóż nietylko w kinach tolero-

wane są rzeczy erotycznie niezdro-

we, drażniące zmysły przeczulonego,

miieszczucha, lecz i-w operetce.

Jako smutny objaw lekkomyśl-

nego zabawiania
małych latorośli jest coraz częściej

spostrzegane i w mieście naszem

przyprowadzanie ich przez niebacz-

ne na swe czyny matki (a może i
elkil...) na wesołe  widowi-

-- teatralne. Czyżby to

! SZKOŁA MUZYCZNA
W ŚWIĘCIANACH.

Staraniem — miejscowego  społe-

czeństwa zostało zorganizowane w

Święcianach Towarzystwo Muzycz-
no - Teatralne.

Towarzystwo to dla podniesienia

i szerzenia kultury muzycznej na

Kresach, przy poparciu p. Szpinal-

skiego dyrektora  Konserwatorjum

Muzycznego w Wilnie otwiera w

m-cu listopadzie 1935 r. w Święcia-
"nach szkołę muzyki jako filię Wileń-

„skiego Konserwatorjum.
| "W. szkole muzyki o trzechletnim

kursie będą udzielane lełkcje śpiewu,

nauczyci!

oraz gry na skrzypcach i fortepianie.|

TRAGICZNY WYPADEK
| PRZY BUDOWIE STUDNI.

Podczas fkopania 'studni we wsi

echowicze, gm. zaleskiej, wyda-

a iUS się wypadek, który pociągnął

POŻAR NA STACJI WERENÓW.

Onegdaj na stacji Wierenów skut-
kiem niewyjaśnionej przyczyny spło-

nęła szopa. Ogień nie zdążył prze-

rzucić się na sąsiednie zabudowania,

gdyż straż ogniowa pożar umiejsco-

| wiła. (h) ;
i ;

TRAIN TI ETO ISK KSS

ut Avi |. W piątek o godzinie 19-ej w Sali Śniadeckich

zebranie Młodzieży Wsz

za sobą śmierć włościanina. Miano-

|.Cve

Michałowicz Piotr, znajdując się na

rusztowaniu, przymocowany liną, ru-

nął w dół Dziwnym zbiegiem oko-

liczności przywiązana lina pod pa-

chami robotnika wyśliznęła się poc

szyję i Michałowicz, spadając, po-

prostu udusił się. Znaleziono na dole

tylko martwe ciało ika. (b)

naprawie defektu opon wiadze ru-|

, Lot Londyn—Australja

niedorostków i;

jeden z robotników, niejaki

Proces. kapłanaz.-bezbożnikami
nych. Nawoływał też społeczeństwo
do podjęcia w granicach istnieją-
cych przepisów prawnych zdecydo-
wanej akcji przeciwko demoralizu-
jącej propagandzie żydowskich wol-

nomyślicieli. Nawet, świadkowie,
wskazani przez skarżących złożyli

zeznania, korzystne dla ks. Wiśniew
skiego.

Co było robić w tak niekorzyst-
nej sytuacji? Żydzi postanowili nie

dopuścić do procesu, aby ich dzia-

łalność nie została ujawniona na fo-

rum sądowem. Na wczorajszą roz-

prawę ' podpisani na skardze dyśni-

tarze Związku nie przybyli, wobec

czego sąd z mocy prawa sprawę

umorzył.
Warto tu podkreślić, że obrona

ks. Wiśniewskiego adw. Stefan Ka-

czorowski zgłosił wniosek o rozpo-

znanie sprawy, aby w ten sposób

wyciągnąć na światło dzienne robo-

tę żydowskich wolnomyślicieli i uzy-

skac materjai do skargi o oszczer-

stwo przeciwko przywódcom Źwiąz-

ku myśli wolnej. Sąd jednak stanął

na stanowisku formalnem i sprawę
umorzył.

Żydowskie  bezbożnictwo pod-
niosło głowę, odiważyjło się wystąpić

przeciwko katolidkiemu kapłanowi,
lecz wycołało się czemprędzej!

ie Za o Ai i ik TL i S INi

Polski lot do Australji |
muńskie okazały wielką uprzejmość
i udzieliły łotnikowi polskiemu naj-
dalej idącej pomocy. Warunki atmo-

| sferyczne przy odlocie bardzo sprzy
jające. O ile się utrzymają nadal,
mjr. Karpiński będzie leciał bez za-
trzymania dalej do Azji Mniejszej.

Kingsdort Smith odbył tę podróż
w ciągu 7 dni 4 godzin 47 minut.

Rekord lotu Anglja — Australja
został osiągnięty przez Cambell'a i
Blodk'a, kitórzy przelecieli tę prze-
strzeń w 7 dni 4 godz. i 37 minut,

kius io kid i iaii i iik

maiuczkich!
(WOBEC CORAZ CZĘSTSZEGO PROWADZENIA DZIECI

NA OPERETKI).
quasi pedagogiczne postępowanie
wychowawczyń _ (zwłaszcza) miało
dobre wpływy na kulturę estetyczną
dzieci, pchanych na operetkową za-
bawę? Biedne serduszka tych ma-
leństw, nie przeczuwających, co je
czeka, gdy zmysły przedwcześnie
rozbudzone drastycznemi obrazka-
mi, apoteozującemi miłość i swawole
osóbstarszych, niekiedy zdeprawo-
wane i podkreślające swem zacho-
waniem (wobec dziatwy!) wybryki

, erotyczne artystów na sceniel..,
Nos A gdzie mam podziač dziecko
— utrzymuje matka — gdy chcę się
rozerwać po trudach i troskach do-
mowyjch ? Służącej rzadko ufać
można pod względem wpływu mo+
ralnego na dziecko, a zresztą wobec
kryzysu wiele z nas obywać się mu-
si bez pomoanicy domowej.

Alle tu już wikraczamy w drażli-
wą sprawę stosunków domowych i
systemu wychowania dzieci. Jakoś
radzić trzeba! Ale gorszyć dobro-
wolnie metodą rozrywek  operetko-
wychto narażać moralne zdrowie
dziecka na fatalne skutki w przy-

BIAŁOSTOCKIE KOCE DLA
ARMJI WŁOSKIEJ.

Rząd włoski zamierzał za pošred-
nictwem jednej z poważnych firm
zakupić w Białymstoku dla swej ar-
mji około 500 tysięcy koców typu
"wojskowego.

Prowadzone w tej sprawie per-
trakitacje doprowadziły już nawet w
swoim czasie do pewnego rezultatu,
bowiem były już uzgodnione warun-
ki dostawy, jakość towarui t. d. Sfi-
nalizowanie tranzakcji miało nastą-

| pić lada chwila.
| Jak się jednak dowiadujemy, do
| tranzalkcji tej prawdopodobnie wca-
lenie dojdzie, a to nietyle spowodu
uchwalonych przez Ligę Narodów
sankcyj w stosunku do Wiłoch, ile z

tego względu, że Włochy poprostu
nie mają pieni sf

Sankcje uchwalone przez Ligę
Narodów nie obejmują w chwili o-
becnej tego rodzaju artykułów, jak
koce.
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SEJM
iPEŁNOMOCNICTWA
Na dzień 24 b. m, zwołane zostało

posiedzenie sejmu, na którem premjer

Kościałkowski ma wygłosić exposć
rządowe. Prawdopodobnie w tymże

dniu złożony zostanie do laski mar-
szałkowskiej projekt ustawy o pełno-
mocnictwach dla prezydenta Rzeczy-
pospolitej,

Dokoła tej ustawy rozpoczęła się już

charakterystyczna dyskusja w łonie

prasy sanacyjnej, Ta jej część, z „Ga-

zetą Polską” na czele, która została

wierna odsuniętej od władzy grupie
„pułkowników”, przypomniała sobie

naraz, że sejmowi nie wolno udzielić

pełnomocnictw, dopóki rząd nie przed-

stawi szczegółowego planu, z jakim

zamierza je wykorzystać, Dopiero

wtedy, kiedy się okaże, że stanowisko

rządu pod tym względem zgodne jest
ze stanowiskiem Izb, może być mowa

© udzieleniu gabinetowi pełnomoc-

nictw, Jednakowoż, „zarówno zakres
pełnomocnictw, — pisze „Gazeta Pol-

ska“ — jak i czas ich trwania, winien
być ustalony przedewszystkiem z
technicznego punktu widzenia, to jest |

ustalony tak, aby rząd mógł wykonać |

to, co będzie wolą zarówno jego, jak

i parlamentu“. |
W takim to tonie pisze obecnie

„Gazeta Polska”, organ „grupy puł-
kowników', której przedstawiciele,

ilekroć tworzyli rząd i domagali się

od sejmu pełnomocnictw nigdy nie u- |
ważali za właściwe powiadomić go, co

zamierzają z temi pełnomocnictwami

uczynić, Obecnie grupa ta przypo-
mniała sobie naraz o prawach parla-

mentu i uznała za karygodne udzie-
lanie pełnomocnictw bez należytych

śwarancyj. ,
Na to się zanosi, że obecne Izby

będą miały obrońców jedynie w tej

grupie, Opinja publiczna nie troszczy

się bowiem wcale o losy sanacyjnego

parlamentu, Wybrała go administra-
cja, opowiedział się za nim nieznacz-

nv zaledwie procent Polaków. Społe-
czeństwo zbojkotowało wybory, da-

jąc tem samem wyraz swojemu sto-

sunkowi do nowej konstytucji, do sy-

stemu sanacyjnego i jego polityki. Do-

póki obecny ustrój i związane z nim
nadrzędne stanowisko obozu sanacyj-

nego w życiu państwa nie zostaną

zniesione, a przynajmniej dopóki te
zmiany nie zostaną w sposób miaro-

dajny i kategoryczny zapowiedziane,

społeczeństwo polskie nie zmieni

swojej postawy i swoich poglądów.
Pod tym względem nadzieje innej
śrupy  sanacyjnej, wypowiadane
przez „Czas'”, że obóz pomajowy mo-

że zdobyć sobie zaufanie społeczeń-
stwa, nie zmieniając ustroju i syste-

mu, a tylko stosując politykę umiar-

kowaną, są najzupełnie płonne.

Na tej dredze można zdobyć zaufa-
nie mocodawców „Czasu”, którzy do

niedawna darzyli niem p. Sławka, a-
le nie można osiągnąć zmiany postawy

naszego społeczeństwa, rozumiejące-
go, że nadszedł czas szerokich reform

polityczno - gospodarczych i głębo-

kich przeobrażeń. :
W tym stanie rzeczy sejm obecny,

nie uznawany przez społeczeństwo za

reprezentację narodową i pozbawiony

wszelkiego oparcia w kraju, nie przed-

stawia dla rządu p. Kościałkowskiego

poważniejszego _ niebezpieczeństwa,
Może on wprawdzie służyć „grupie

pulkownikowskiej“ za teren koteryj-

nej intrygi, ale i pod tym względem

teren ten trudno uznać za najlepszy.
Nowe Izby są bowiem przedewszyst-
kiem dziełem administracji lokalnej i

jako takie, chociaż zrodzone pod

„znakiem“ p. Sławka, napewno chęt-
niej będą się naginać do woli każdo-
razowego aktualnego rządu, niż pod-

dawać się sugestjom tych, którzy od

rządu zostali odsunięci. Przecież „wy-

brano” je pod hasłem „realnej współ-

pracy z rządem”.
Dlatego też los pełnomocnictw zdaje

się być przesądzony. Rząd je otrzyma.

Nie znaczy to jednak, aby otrzymał

ten dowód wiary i zaufania z rąk

przedstawicieli narodu _ polskiego.

Przedstawicielstwa takiego Polska
Uziś bowiem nie posiada.

Opinja polska jest żywo zaintereso-
wana sprawą zatargu włosko - abi-
syńskiego i wyprawą afrykańską
Włoch. Niestety, bardzo często mó-
wi się i myśli o tych rzeczach w spo-
sób zupełnie oderwany, tak, jakby one
były bardzo dalekie i nie wiązały się
wcale z realnemi i aktualnemi jntere-
sami naszego państwa.Tymczasem tak
właśnie nie jest — to, co się dzieje w
Abisynji, w Genewie czy na morzu
Śródziemnem, łączy się bardzo ściśle
z interesami Polski i Polaków.

Ot, choćby sprawa t. zw. sankcyj
śospodarczych. Wszak gdyby Liga
sankcje te uchwaliła, a Polska do tej
uchwały się zastosowała, to musieli-
byśmy przerwać wszelkie stosunki
handlowe z Włochami. A przecież
dużo towarów sprowadzamy z Włoch,
dużo też Włochom sprzedajemy.
Przerwanie wwozu i wywozu do
Włoch wprowadziłoby nowe zaburze-
nia w nasze stosunki gospodarcze. W
dodatku nietylko utracilibyśmy obec-
ny rynek zbytu we Włoszech, lecz
także możliwości jego rozszerzenia.
Weźmy dla przykładu węgiel. Wiek-
szość węgla sprowadzają dziś Wło-
chy z Anślji, nie ulega wątpliwości, że
nawet gdyby Anglja nie przerwała о-
becnie swych stosunków handlowych
z Włochami, to Włosi — nauczeni do-
świadczeniem, będą dążyli do zao-
patrywania się w węgiel w innych

 
krajach. Są więc w tej dziedzinie
widoki dla Polski; jeślibyśmy poszli
bez zastanowienia na stosowanie
sankcyj, to wpędzilibyśmy nowego od-

| biorcę węgla w ręce niemieckie czy
inne.,
Wskazane powyżej bezpośrednie

szkody nie wyczerpują zagadnienia,
bo wszystkie kraje europejskie są w
stosunkach handlowych z Włochami,
a cały szereg tych krajów więcej
sprzedaje Włochom, niż kupuje od
nich.  Przecięcie tych stosunków

| wprowadziłoby niesłychany zamęt w
| stosunki gospodarcze Europv, co od-
biłoby się także na nas. Słyszymy
ciągle o tem, jak ciężkie są stosunki

/ gospodarcze, wiemy doskonale, jak
j trudno jest znaleść nowe i jak trudno
| utrzymać dawne rynki zbytu... Utra-
ta rynków zaś, to nietylko pogorsze-
nie bilansu handlowego, lecz także u-
trata zysków dla przedsiębiorców i
wzmożenie bezrobocia... Z powyż-
szego widać, że nie chodzi w omawia-
nem przez nas zagadnieniu, o rzeczy
oderwane, o wydawanie sądów mo-
ralnych, lecz o bardzo realne, dotykal-
e i żywotne interesy naszego naro-
а.
To nie wyczerpuje jednak sprawy.

Wszak zastosowanie sankcyj gospo-
darczych może doprowadzić do zatar-
gów zbrojnych. A wtedy każą nam
wysvłać naszych żołnierzy, by woio-

wolnomularstwa!
Pisząc to, już słyszę decydviacy

'ar$ument zwolenników sankcyj: Nie
można pozwolić na to, by jakieś pań-

"stwo napadło inne, bo wtedy stwarza
się precedens. który w przyszłości
wyzyskają Niemcy. By mieć w od-

Socjalistyczny „Robotnik* z dnia
20 b. m. zamieszcza artykuł b. posła
K. Czapińskiego p. t. „Kler a wojna”.
W artykule tym p. Czapiński, który
zresztą jest dobrze znany ze swych
wystąpień przeciwko Kościołowi, za-
rzuca duchowieństwu katolickiemu,
że, posiadając znaczny wpływ na
wiernych, jednak wobec zatargu wło-
sko - abisyńskiego milczy i że Wa-
tykan nie rzuca na szalę swego wpły-
wu. Przyczynę tego stanu rzeczy upa-
truje p. Czapiński w tem, że „kler
zbyt się zbliżył do świata kapitali-
stycznego“ i faszyzmu.

Pan Czapiński, mimo że uchodzi w
kołach socjalistycznych za „зреса“ od
spraw religijnych, udaje, że nic nie
wie o przemówieniach Ojca św. w
których sama możliwość wojny zo-
stała potępiona w niezwykle stanow-
czych i ostrych słowach, co wywoła-
ło nawet zrozumiałe niezadowolenie
we włoskich kołach politycznych, Je-
szcze kiłka dni temu cała prasa domo-
siła o próbach podjętych przez dyplo-
mację watykańską w celu zażegnania
konfliktu, podawano przebieg konfe-
rencyj nuncjusza w Paryżu, m-śra Ma-
ślione z premierem Lavalem. P. Cza-
piński robi minę, jakby o tem wszyst-
kiem nic nie wiedział,

Jeżeli zabiegi Stolicy Apostolskiej
w kierunku pokojowym są bezsporne,
to z drugiej strony znane są też po-
wszechnie usiłowania socjalistów, by
zatarg zbrojny włosko - abisyński roz-
szerzyć na Europę, a tem samem wy-
wołać nową wojnę światową, 

 
wali w imię interesów W, Brytanii lub |

 

powiedniej chwili pomoc i obronę ze
strony „Europy”, trzeba być twardym
i bezwzględnym obecnie, Kto dziś po-
zwala Włochom napaść na Abisynję,
ten zgóry rozgrzesza podobne wypad-
ki na przyszłość, a więc i napad Nie-
miec na Polskę,
Argument powyższy byłby przeko-

nywający, gdyby zachowanie się W,
Brytanji i innych państw żądających
sankcyj przeciwko Włochom,  wyni-
kało z ich przeświadczenia o koniecz-
ności utrzymania powagi Ligi i z o-
brażonego poczucia sprawiedliwości,
Tak jednak nie jest — i tu tkwi istota
rzeczy — bo W. Brytanja rządzi się
w tym wypadku, jak to zresztą robiła
zawsze, li tylko własnym interesem.
Jeśli dziś Liga zajmuje tak groźną
postawę, to tylko dlatego, że to odpo-
wiada interesom W. Brytanji i wolno-
mularstwa, W przyszłości, gdy zajdzie
nowy wypadek „napaści' i W. Bryta-
nja i wolnomularstwo zachowają się
tak, jak im nakażą ich interesy, nie o-
glądając się na żadne precedensy,
Wróćmy do zacytowanego wyżej

przykładu: napaści Niemiec na Pol-
skę. O wolromularstwie wiemy z fi-
storji, że było zawsze przeciw Polsce;
najnowsze badania historyczne p. K.
M. Morawskieśo wykazały, że w lo-
żach przygotowane były rozbiory
Polski, Co zaś do W. Brytanii, to win-

 

  

SANKCJE
niśmy pamiętać, że wielkość jej jest
zbudowana na polityce egoizmu naro-
dowego, a stałą zasadą jej polityki
jest wciąż nie angażowanie się zbytnie
w sprawy kontynentu europejskiego.
Czyż wiele lat upłynęło od czasu, jak
Anglja, zawierając pakty lokarneń-
skie, odmówiła wszelkich gwarancyj
granic na wschodzie Europy,

Złudzeniem tedy i to niebezpiecz-
nem złudzeniem, jest ufność w gwa-
rancje Ligi Narodów, gdy będzie cho-
dziło o całość i niepodległość Polski,
Gwarancjami istotnemi, realnemi, mo-
śą być li tylko: siły własne i sojusze
z silnymi, I dlatego to sądzimy, że w
położeniu obecnem rzeczą © wiele
ważniejszą jest zabezpieczenie sobie
sojuszów i oddziałanie na dogodny
dla nas układ stosunków w Europie,
niż dbałość o Ligę, jej przyszłość i
wszelkie jej sprawy. W naszem prze-
konaniu, pomyślny dla nas układ po-
lityczny w Europie musi się opierać na
ścisłem współdziałaniu Francji z Wło-
chami; nie jest też dla nas wcale rze-
czą obojętna posiadanie dobrych sto-
sunków z Włochami.
Oto dlaczego jesteśmy przeciwnika-

mi nietylko wszelkich aspiracyj do
odgrywania roli żandarmów „sprawie-
dliwości”, lecz także stosowania
sankcyj gospodarczych, aw

` . ”

  

Prezydent Francji Lebrun wydal polow anie dla korpusu dyplomatycznego.
Na zdjęciu ks. Monaco podczas strzału.

 

Rada ministrów Francji
Sprawozdan'e Lavzla

PARYŻ, 22.10 (ATE). Dzisiejsze
posiedzenie rady ministrów trwało
przeszło dwie i pół godziny. Laval
złożył sprawozdanie z rokowań, pro-
wadzonych celem odprężenia stosun-

 

Kto zaoznia sytuacje wojenną?
Zarówno socjaliści francuscy, połą-

czeni dziś w jeden blok z komunista-
mi (front commun), jak i socjaliści an-
gielscy pchają swe rządy do zastoso-
wania wobec Włoch ostrych sankcyj,
nie wyłączając wypowiedzenia wojny,
Zamiast zatem dążyć do zlokalizowa-
nia zatargu włosko - abisyńskiego i do-
prowadzenia do jakiegoś kompromisu,
socjaliści i komuniści chcą rozpętać
wojnę i na terenie europejskim, utopić
świat w morzu krwi i wywołać nieob-
liczalną wprost w swych  następ-
stwach katastrofę dla całej ludzkości.
Premjer Laval, który za wszelką cenę
chce uniknąć widma wojny na terenie
europejskim, atakowany jest przez so-
cjalistyczną prasę francuską i angiel-
ską,

P. Czapiński wprowadza w błąd
swych czytelników, gdy stawia zarzut
solidarności Watykanu w sprawie
wojny włosko - abisyńskiej ze stano-
wiskiem imperjalistów i kapitalistów.
Jest wręcz przeciwnie. Socjaliści i ko-
muniści wiedzą doskonale, że tu nie
tyle chodzi o Abisynję, o jej niepodle-
głość i prawo do samodzielnego bytu
państwowego, ile o podział wpływów
dwu imperjalizmów, a mimo to stają
w obronie największego w całym świe-
cie imperjalizmu i kapitalizmu, jakim
jest bezsprzecznie imverjalizm anglo-
saski. W atakach na Watykan i Fran-
cję idą dziś zgodnie organy angielskich
masonów - kapitalistów i socjalistów.
Czyż socjaliści polscy sadzą, że przez
ślepe naśladowanie ich służą idei
prawdziwego pokoju? * (KAP)

 

ków pomiędzy Anglją a Włochami.
Sprawozdanie Lavala było dość krót-
kie. Premjer wyraził nadzieję, że od-
prężenie angielsko - włoskie będzie
trwałe i doprowadzi w konsekwencji
do ułatwienia rozstrzygnięcia kon-
fliktu włosko - abisyńskiego. Raport
został zaaprobowany przez ministrów.
Druga część posiedzenia była po-

święcona sprawom wewnętrzno - po-
litycznym. Rząd zamierza przed dniem
31 października, w którym to dniu u-
pływają pełnomocnictwa, udzielone
przez parlament w lipcu, wydać kilka
dekretów z mocą ustawy. Dekrety te
dotyczą przeważnie spraw drugorzęd-
nych, jak np. uproszczenia ubezpie-
czeń. M, in. przewidziane jest wyda-
nie rozporządzenia, regulującego spra-
wę zebrań pod gołem niebem. Koła
rządowe obawiają się, że lewica, do-
magając się zakazu t. zw. antypań-
stwowych stowarzyszeń, grupujących
elementy skrajnie prawicowe, posta-
wi gabinet w trudnej sytuacji w parla-
mencie. Dlatego też rząd zamierza
wydać zakaz zgromadzeń pod gołem |
niebem, który będzie obowiązywał
w zystkie organizacje, aby w ten spo-
sób unicestwić manewr lewicy.

——о—

0 moral:ą strone zatargu

W zamieszczonym przedwczoraj ar-
tykule „O. moralną stronę zatargu“
włeradł się błąd, który wypaczył myśl
przewodnią artykułu. Mianowicie po
zdaniu: „Przed Trybunałem Bożym sta-
ną kiedyś i Włosi, którzy zaatakowali
Abisynję i pośrednio targnęli się na po-
tęgę angielską — staną też . Anglicy,
którzy pracują nad tem. by cios odparo-
wać, choćby topiąc świat w ogniu no-
wej wielkiej wojny” opuszczono drugie
zdanie, które brzmi: „Nie naszą rzeczą
jest wdąwać się w przewidywania, jak
wyrok tego Trybunału wypadnie”,
Błąd ten obecnieprostujemy.

[PRZEGLĄD PRASY
FATALNY STAN SAMORZĄDÓW,

W samorządach jest źle. W okresie
sanacyjnym to nie nowina. Deficyty
budżetowe, wygórowane opłaty za
świadczenia, brak planów, wzrost za-
dłużenia, a przedewszystkiem nad-
mierny wzrost wydatków administra-
cyjnych. Pisze z tego powodu p. M.
Roki w „Gaz. Polskiej”:
„Wydatki personalne wszystkich ko-

mun łącznie z zakładami i przedsiębior-
stwami sięgają ćwierć miljona złotych
rocznie. Procent wydatków administra-
cyjnych w porównaniu z ośólnemi wydat-
kami budżetowemi sięga w gminach wiej-
skich 40, a nierzadko 50 i więcej, Prze-
ciętna w miastach i powiatach jest znacz-
nie mniejsza, ale nie dajmy się zwieść
przeciętnej: w poszczególnych miastach
nierzadko procent ten wynosi 30 i wię-
cej, w powiatach niekiedy 25 i więcej.
niejeden związek samorządowy jakśdy-

by po to tylko istniał, aby utrzymać ad-
EUaisirasių: To też jeżeli nie chcemy sta-
nąć w pół drogi i zmarnować zo po-
niesionych ofiar, musimy się zdecydo-
wać na tęnajboleśniejsza operację, jaką
jest ujęcie i załatwienie kwestji pracow-
niczej. Obniżka uposażeń czy redukcja
etatów? Sądzę, że nie unikniemy ani je-
dnego, ani drugiego sposobu. A ponadto
nie unikniemy rewizji wypłaconych eme-

, rytur i ograniczenia praw emerytalnych
pro futuro. м
Wszysktie proponowaneśrodki powin-

ny być zastosowane łącznie, bo inaczej
stracą wiele na swojej skuteczności, albo
wręcz staną siębezskuteczne”, 5
Po okresie radosnej twėrczošci'

przychodzi bolesne samoograniczanie
się. Za szeroką rękę „pułkowników*
pokutują dziś wszyscy, samorządy,
państwo, obywatele. Samorządy w

| rękach sanacji, rady miejskie bowiem
z większością narodową zostały roz-
wiązane, I oto gospodarce tych samo-
rządów wydaje dziś p. Jaroszyński
najsmutniejsze świadectwo. Niektóre у
z tych samorządów „realizują swoje
zadania na tak niskim poziomie, że
nie może on usprawiedliwić -racji ich
istnienia". A jednak istnieją, nie są
rozwiązywane. Inne samorządy kon-
sumują swą substancję majątkową, ip
pokrywają bieżące wydatki w drodze И,
zaciągania długów, L

Cala polityka samorządowa sanacji
stoi przed bankructwem.

„WARUNKI ZAUFANIA*

Jeśli się daje rady rządowi, jak ma "Ak,
zdobyć zaufanie społeczeństwa jeśli się ja
przedstawia warunki, które rząd wi- ||
nien spełnić, to stwierdza się tem sa- © ho
mem, że rząd zaufaniem kraju się nie tat
cieszy. Stwierdzenie to pośrednie i Pi
wykrętne, znajdujemy w konserwa-
tywnym „Czasie“ i
Ozgan konserwatywny żyje ciągle

złudzeniami, że system obecny może
zdobyć zaułanie kraju, wprowadzić
praworządność i t. p. Od lat to samo
zaleca i — skutek jest taki, że prawo-
rządność jest dalej warunkiem do
spełnienia, a stopień zaufania kraju
wyraził się w znanych cyfrach udziału
obywateli w wyborach.
Warto zacytować, jak „Czas”* wyo=

braž. sobie możność pozyskania
stronnictw opozycyjnych:
„Wystarczyłoby zaprosić kilku panów

z opozycyjnych sztabów partyjnych do
współudziału w rządzeniu, i sprawa była- |
by załatwiona. Przypuszczalnie nawet =.

| dania z ich strony nie byłyby zbyt wiel-
ie

„Czas” będzie miał jeszcze sposo”
bnośś pisać nieraz o tej „łatwości”
pozyskania opozycji, dlatego zosta-
wiamy go z jego naiwnemi złudze-
niami,

PRZECIW NADAWANIU PRAW,
„WOLNEJ WSZECHNICY*

Z powodu udzielenia * Wolnej
Wszechnicy prawa nadawania niž-
szych stopni naukowych, zamieszcza
„Ilustr. Kurjer Codzienny” szereg
słusznych uwag o polityce uniwersy-
teckiej. Skasowano katedry i instytu-
cje pomocnicze, zdewastowano teren
szkolnictwa wyższego.

„Czytając komunikat rozszerzający
prawa Wolnej Wszechnicy w Warszawie,
uświadomiliśmy sobie odrazu, do jak
szkodliwych dla poziomu naukowego
skutków prowadzi wydawaniemiektoryca
dyplomów naukowych przez Wolną

szechnicę. Wolna Wszechnica nie bę-
dzie miała np. prawa wydawać dyplo-
mów z zakresu nauk penis Ве-
dzie mogła jednak wydawać takie dyplo-
my z dziedziny nauk ekonomiczno - spo-
łecznych. Tymczasem w gruncie rzeczy
nauki ekonomiczno - społeczne wymaśa-
ją uzupełniającego je wykształcenia
prawnicześo — i to na rzeczywistym u-
niwersytecie”,

„Chłopiec czy dziewczyna z maturą
gimnazjalną w kieszeni — nie ma uczesz-
czač na uniwersytet, t. į. na normalną
szkołę wyższą, która ma pełne prawa, ale
ma zapisywać się na Wolną Wszechnicę,
o której przy zachowaniu osob'stego
szac la jei pracy i jej kierowników,
musimy użyć określenia: ni pies. ni wy”

a.
Jednem słowem: lubimy dwuturowość,

chociaż ta dwutorowoś* jest szzodliwa.
Wspomnienia dwutorowości są u nas
wspomnieniami historvcznemi'*
Nadawanie praw Wolnej Wszech-

nicy jest niecelowe. Podyktowało je
chyba niezrozumienie charakteru tej
uczelni, charakteru, którym przed kil-
ku dniami zajęliśmy się w obszernym
artykule,

 
  



+

 

„iła miły Bóg, co robicie z kulturą polska!
Taki tragiczny okrzyk, a zarazem nie-

zmiernie ciężkie oskarżenie czynników
rządowych, wyrywa się z gorzkich słów
prawdy, rzuconych przez Stełana Ko-
laczkowskiego w nowym artykule „Orga-
nizacja kultury w Polsce“, (w październi-

kowym zeszytie „Marchołta”).
Proł. Kołaczkowski jest — jak wiado-

mo — stūprocentowym pilsudczykiem i
wrogiem „endecji“, lecz szanujemy w
nim zawsze przeciwnika godnego, uniysł
niezależny, bardzo śmiały i samodziel-
nie myślący. Tej męskiej odwaśi sądu dał
Kołaczkowski przykład już niejednokrot-
nie. Rychło po przewrocie majowym o-
głosił artykuł p. t. „Psychologja mafji“
(Droga 1927 Nr. 6), w którym odsłonił
groźne niebezpieczeństwo przenoszenia
konspiracyjnych form myślenia na nowe
życie, co tak fatalne wydało skutki. Cią-
żenia tej koncepcji „sitwy” nad całem
życiem Polski — stwierdza autor teraz —
są aż nadto znane, choćby w postaci od-
suwania wszelkiej inicjatywy, idącej z
łona samego społeczeństwa.
W obecnem stud'um, które długoza -

przątać będzie uwagę publiczną, Kołacz-
kowski zasiąg krytyki znacznie rozsze
rzył, doświadczenie swe wzbogacił i z
całą bezwzględnością wypowiedział, co
myśli o panach rządzących Polską. Na
innem miejscu rozprawimy się z jeśo in-
wektywami rzucanemį w naszą stronę.
Tutaj zsumować i przytoczyć chcemy tyl-
ko te sądy Kołaczkowskiego, które w
różnej formie i różnych czasach padały
również z naszej strony, czasem w sfor-
mułowaniu niemal identycznem. Ileż np.
razy powtarzaliśmy to, o czem Kołacz-
kowski mówi „jak nieobliczalne szkody
wyrządziła programowa nieufność rządu
do inicjatywy społeczeństwa” (str. 72).
Ale ograniczymy się narazie do spraw

kultury, Cechy polityki kulturalnej rządu
streszcza autor w tem: „nieprzydatności
lub wielkiej szkodliwości mechanicznego
załatwiania tych spraw”. O tym formzli-
stycznym traktowaniu spraw kultury au-
tor wydaje takie słuszne sądy:

„Wiara, że cała poezja polega na umie-
jętnej robocie artystycznej, nie jest gor-
sza ani ciaśniejsza od wiary, że z'edno-

czenia narodu można dokonać na drodze
rozporządzeń i organizacyj politycznych.
Wiara w selekcję przez dawanie nagród
artystom jest równie umotywowana psy-
chologicznie, jak wiara, że przez dawa-
nie pósad i protekcje wybierze się elitę.
Czy to będzie tworzenie Akademji, czy
tworzenie różnych „Straży przednich"—
u podstawy jest ta sama biufokratyczna
psychika, przekonana, że organizacje i-
deowe można tworzyć metodą odkomen-
derowywania, orderów i protekcyj, że

życie rozbudzić można drogą przemiano-
wywania twórców na urzędników a u-
rzędników na pionierów, Literaci, którzy
przez solidarność (znowu psychika „Si-
twy”) i przez to, że sami żadnej idei nie
mieli, stworzyli pośrednio trybunę dla
pana Słonimskiego, aby mógł być nau-
czycielem narodu, nie zrobili nic bardziej
zdrożnego od urzędników, którzy najbar-
dziej mętnego werbalistę, p. Pomirow-

 
|

skiego, odkomenderowali na redaktora
pisma, mającego nadać pion moralny pu-
blicystyce,

W życiu literackiem — pisze dalej au-
tor — było wiele złego, ale ingerencja
czynników  miarodajnych @а rządu,
właśnie dlatego, że posługiwano się po-
wierzchownemi kryterjami lojalności po-
litycznej przy zupełnej nieznajomości lu-
dzi, dawała rezultaty żałosne. Niewiado-
mo poco subsydjowano Wiadomości Lite-
rackie najpierw wprost, a od jakiegoś
czasu pośrednio , subsydjuąc Pologne | szacji kultu: ‚
litteraire, żeby potem, zakładając inne DORIAN O AMY
pismo, z niemi walczyć. Ale Wiadomości

Literackie, jako wyraz gustów i snobiz-
mów $inącej burżuazii, jak wszystko co
spontaniczne, okazały się żywsze od u-
rzędowo spłodzonych a górnie i preten-
sjonalnie ochrzczonych Pionów. Wiado-
mości szerzyły snobizm i plotkarstwo, a-
le miały do rozporządzenia talenty, Pion
działa zabójczo jak każda bezmyślność.
Szczególnie na zdezorjentowaną mło-
dzież, zwłaszcza tę, która żadnej kultury
z domu nie wyniosła, bezkierunkowość i
poziom Pionu działają tem u'emniej, že
pismo to występuje z pretensjonalnem ha-

słem w tytule i występuje z urzędu. Re-
zultat jest jeden niewątpliwy — wyrzu-
cenie w błoto około setki tysięcy złotych.
Gdyby to był wypadek sporadyczny,

ale w tem jest metoda: prawdziwy gen -
jusz wynajdywania ludzi... z talentem do
posad i powierzania im kierownictwa
sprawami kultury i sztuki. Za rządowe
pieniądze w rządowych pismach utrzy-
mu'e się synekury poto, żeby ci ludzie

 

przyczyniali się do szerzenia zamętu, lub
do korupcji przez swój oportunizm, tego
lub innego obrządku: literacki czy spo-
łeczny. Wieloletnie płatne, przekracza-
jące wszelką miarę gadulstwo Kadena
Bandrowskiego w Gazecie Polskiej i o-
sławione jego „redaktorstwo” dodatku
literackiego, które ośmiesza rządowy or-

gan, to jeden z wielu przykładów tej...
organizacji kultury”,

„Inteligencja polska — kończy autor—
musi się domagać zmian i radykalnej na-

szerszem tego słowa znaczeniu, gdyż
to, co się dzie'e, napełnia *ą rozpaczą i
palącym wstydem wobec obcych naro-
dów.

Jeżeli dotąd nie podniósł się zbiorowy
krzyk rozpaczy: „Na miły Bóg, co robicie

z kulturą polską!* — to bynajmniej nie

spowodu braku uświadomienia sobie za-

trważającego stanu rzeczy przez cały

myślący ogół. Dwa są głównie powody
tego, że uczucia, które ten ogół przeży-
wa, nie znalazły wyrazu.

Pierszy: Porobiliście już, panowie po-
litycy, z większości inteligencji biurokra-
tów. Obojętność, służalstwo i nikczemne
tchórzostwo wśród niej — oto są owoce
waszych metod. Drugi powód milczenia
jest znów inny: to skłonność intelektuali-
stów do tej formy krytyki, ironiczno mil-
czącej, zrodzonej z przeświadczenia, że
się nie będzie zrozumianym, że się nie
ma do kogo mówić”.
Do tych surowych lecz słusznych sądów

Kołaczkowskiego jeszcze powrócimy.

 

 

Nr.
 

(Co czytają uczennice?
W jedynem państwowem gimna-

zjum żeńskiem im. Królowej Jadwigi
we Lwewie, uczennice III klasy (no-
wego typu), a więc dziewczynki 14 —
15-letnie czytają z polecenia nauczy-
ciela , jako lekturę obowiązkową w
języku niemieckim, powiastkę p. n.
„Kai aus der Kiste' (Kai z paki). Jest
to bardzo niewybredna, miejscami
mocno niesmaczna, w wilgarnej śwa-
rze wielkomiejskiej napisana histo-
ryjka o wyczynach szajki uliczniko-
wskiej w Berlinie, zorśanizowanej i
operującej pod nazwą „Czarnej Ręki".

Cała opowieść to jeden nieprzer-
wany łańcuch przestępstw, których
dopuszcza się owa szajka, działająca
bezkarnie w cieniach nocy i w świet-
le dnia, w ciąśłym konflikcie z po-

CHORA WĄTROBA

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju
zatrucie organizmu, a na tem tle szereg naj-
rozmaitszych chorób.

Zioła Magistra Wolskiego „Billosa'* zawie-
rające znane rośliny egzotyczne Combretum
i Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej
pracy oraz prawidłowego wydzielania żółci i
powodują naturalne wypróżnienia. Stosują
się przy cierpieniach wątroby i woreczka żół.
ciowego (kamicy żółciowej).

Zioła ze znak, ochr. „Billosa” do nabycia
w aptekach i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E Wolski, Warsza-

wa, Złota 14, m. 1.

 

 

Featry stołeczne

 

Bom otwarty.
Pewien dystans pomaga sprawiedli-

wej ocenie, pozwaladostrzec, we właś-
ciwszych proporcjach, wartości posz -
czególnych dzieł i autorów. Potomnym
łatwiej, aniżeli współczesnym, ustalić
w należyty sposób hierarchję pisarzy,
każdemu z nich wyznaczyć zasłużone
miejsce i rangę. Wyraźnie odczuwamy
to, kiedy w dwu teatrach stołecznych
mamy sposobność oglądać i porówny-
wać dwa utwory sceniczne z przed lat
МЕМЕ 0Ы RTN L TRIO KTDURNI NSS

TEMPO, TEMPO!
Żyjemy w okresie niesłychanie ciekawym.
Tam rewolucja lub wojna, tu zmiana
rządu, tam państwo wprowadza ograni-
czenia dewizowe, inne państwo zbroi się.
— Zjawiska gospodarcze przewijają się
koło nas z zawrotną szybkością. Wszę-
dzie tempo i jeszcze raz tempo, Wszy-
stko się dzieje za wolno, wiadomości
wszelkie dochodzą nas zwykle kilkanaś-
cie godzin później.Dzięki radju możemy
je otrzymywać prędzej — radjo infor-
muje nas o wszystkiem. Dzięki radju nie
zostajemy w tyle. — Na głuchej prowin-
cji aparat radjowy z tak powszechnie ce-
nioną baterją anodową Centra infor-
muje szybko i sprawnie o et

 

Nowe filmy polskie
Wacuś — w kinie Capitol

Produkcja filmowa polska nie zajmuje,
jak wiadomo, przodującego miejsca w
Europie — możnaby ją raczej umieścić
na szarym końcu. Jest to tembardziej
dziwne, że materjał aktorski posiadamy
naprawdę dobry. Braki filmów polskich
składa się zwykle na karb ciężkich wa -
runków finansowych, zdaje się jednak, że
główna przyczyna znajduje się gdziein-
dziej. Na przykładzie filmów amerykań -
skich widzimy, że przepych wystawy nie-
raz idzie w parze z banalnym lub też zgo-
ła miernym scenarjuszem, a wynik arty -
styczny jest raczej ujemny.

Zdaje się, że słabą stroną filmów pol -
skich jest brak dobrych scenarjuszy i re-
żyserów. Odbiło się to na komedji filmo-
wej „Wacuś”, Scenarjusz „Wacusia”
przypomina „Csibi”, „Piotrusia” a z fil-
mów polskich cieszący się w zeszłym
roku dużem powodzeniem „Czy Lucyna
to dziewczyna”. Tylko, że tym razem ka-
zano p. Dymszy udawać uczniaka.

Urzędnik lombardu, p. Rosołek pozna-
je p, Kazię, która pragnie prowadzić
stancję dla chłopców. Chcąc jej dopomóc,
udaje, że jest swoim włanym bratem Wa-
cusiem, nieznośnym uczniakiem. którego
umieszcza na stancji. Sytuacię kompliku-
je fakt, że bohater filmu występuje przed
p. Kazią, w której jest oczywiście zako -

chany, jednocześnie jako on sam. i jako
„Wacuś”, Wynika stąd szereg zabaw -
nych, lecz niesłychanie naciągniętych sy-
tuacyj które parokrotnie nie zostają roz-
wikłane. Qczywiście wkońcu sprawa się

wyjaśnia i następuje nieodzowny happy

end.
Nielogiczność scenarjusza jeszcze bar-

dziej podkreślił reżyser p. Waszyński  

przejaskrawiając i tak już niepraw-

dopodobne sytuacje. Parę  fragmen-

tów dobrze pomyślanych, stosunkowo

słabo wiąże się z treścią filmu (np. ilu -

stracja do piosenki Dana „W niedzielę").

Dymsza w podwójnej roli Wacusia i je-

go brata, urzędnika lombardu, nie stwo-

rzył rewelacji. Sympatyczny ten i bardzo

popularny aktor najlepiej czuje się v

skórze warszawskiego „Antka” i w zasa-

dzie jego role niezbyt odbiegają od tego

typu. Jako „Wacuś” robił co mógł. ale

na nieszczęście nie posiada on zdolności

Franciszki Gaal do zamieniania się w

dzieciaka na zawołanie, Widz nie może

oprzeć się zdumieniu na widok p. Ćwi-

klińskiej, rozpływającej się nad „rozkosz-

nym chlopaczkiem“ — tak, że niektóre

obrazy robią wrażenie karykatury.

P. Andrzejewska była rozbrajająco na-

iwnem dziewczęciem, które przez czas

dłuższy pozwala p. Dymszy wyprowa-

dzać się w pole. W roli tej nie miała po-

la do popisu, ale trzeba stwierdzić, że

jest to świeża, obiecująca siła, która w

ręku dobrego reżysera mogłaby być bar-
dzo atrakcyjną. P. Ćwiklińska jak zaw -

sze znakomita. Ale dlaczego każe się tej

świetnej artystce grać zawsze podtatu-
siałe histe' yczki?

Reszta obsady — na poziomie Zdjęcia
dobre, szkoda, że prawie niema plene-

rów Teksty dialogów i piosenek pp. Tu-
wima i Toma pozostawiają sporo do ży-
czenia, a zwłaszcza dowcipy ma'ą wybit-
nie nie-aryjskie (prawdopodobnie nie-
świad »mie) zaberwienie.

Nadprogram doskonała kolorowa gro-
teska rysunkowa z cyklu Merry Melodies,

: H. M.  

w Teatrze Letnim
zgórą pięćdziesięciu: „Pana Damaze-
go” Józefa Bliziūskiego i „Dom otwar-
ty” Michała Bałuckiego. Z tej odle-
głości różnica ich poziomów jest już
dlanas, dzisiejszych, całkiem widocz-
na. '

Bliziński był obserwatorem subtel-
nym i wnikliwym, umiejącym wejrzeć
wgłąb dusz, wydobyć na jaw — i uka-
zać w kształcie artystycznym — ich
znamiona trwalsze, istotniejsze; Ba-
łucki chwytał raczej: zewnętrzny ko-
mizm osób i sytuacyj, & niemalem,
zresztą, poczuciem sceny i znajomoś-
cią komedjopisarskiego rzemiosła. Bli-
ziński do portretowanych przez siebie
rodaków miał stosunek bardziej in-
tymny, serdeczniejszy; Bałucki, jakby
z lekkim odcieniem mizantropji, inte-
resował się powierzchowną przede-
wszystkiem ich śmiesznością. W rezul-
tacie: pierwszy dał w teatrze swym lu-
dzi żywych, z sercami bijącemi i krwią
w Łyłach. drugi zabawne, zręcznie po-
ruszane, o karykaturalnych rysach —
kukiełki.

Zupełnie trafnie zaznaczono tę róż-
nicę, przeznaczając „Pana Damazego"
na pierwszą scenę stolicy, zaś „Dom o-
twarty” do farsowego raczej repertua-
ru — Teatru Letniego. Zupełnie słusz-
nie też uwydatniono jeszcze tę od-
mienność odpowiednią reżyserją i do-
borem aktorów. Dzięki temu właśnie
krotochwilę Bałuckiego wystawiono
dobrze, konsekwentnie, i — z pełnem
powodzeniem. '

Jakie szczęście, że reżyser, p. Ziem-
biński nie zmuszał artystów do „prze-
żywania' swych ról, do szukania w
nich „prawdy psychologicznej”, której
niema, do — nie potrzebnego zupełnie
w tym wypadku — pietyzmu czy na-
maszczenia! W tem przyczyna sukce-
su przedstawienia, że opracowano je z
humorem, bez snobizmu.
Aktorzy, uchwyciwszy właściwy

ton, świetnie wywiązali się z zadania,
zbyt wiele miejsca też zajęłoby skła-
danie wszystkim po kolei gratulacyj,
na jakie zasłużyli. Trzeba wszakże
wymienić _niezrównanego Znicza
(Fujarkiewicz z Mościsk), przezabaw-
nego Dymszę (Alfons Fikalski) i
Woszczerowicza (Wróbelkowski), któ-
ry wyglądał i poruszał się na scenie
jak ożywiony rysunek Kostrzewskiego.
P. E. Barszczewska (Kamilla) czaro -
wała swoją młodością i wdziękiem.

Przysłuchując się atoli wybuchom
śmiechu, jakie „Dom otwarty'* wywo-
łuje, nie trudno spostrzec, że na spo -
'tęgowanie efektu komizmu oddziaływa
tutaj, poza autorem i odtwórcami, trze-
ci jeszcze zgoła od nich niezależny, a
być może, najważniejszy w tym wy-
padku — czynnik chronołogji. Jest ja -
kieś prawo psychologiczne, sprawiają-
ce, iż rzeczy stare, które nie są jeszcze
bardzo staremi, są przez pewien okres
czasu zabawne, zanim staną się dostoj-
ne swoją dawnością. Nikt nie śmieje
się na myśl o rzymskiej kwadrydze lub
tryremie, ale jest coś niewątpliwie ko-  

wajów konnych, czy też w śpieszącej

się, przedwojennej lokomotywce kolej-
ki wilanowskiej albo grójeckiej... Nic

humorystycznego nie znajdujemy w 0-

byczaju rycerskim średniowiecza, ale

bawi nas wykwintniś, - wchodzący do
salonu z kapeluszem w ręku i stawia-
jący go z powagą pod swem krzeseł -
kiem. Powszechność takiej właśnie te- ,
akcji psychicznej łatwo sprawdzić
eksperymentem: któż nie uśmiechnie
się, przeglądając żurnale mód z przed
lat czterdziestu, trzydziestu, dwudzie -
stu pięciu?...

Otóż wydaje mi się, że epoka Bałuc-
kiego ma w chwili obecnej, dla dzisiej-
szego pokolenia, największe bodaj na-
tężenie owej „vis comica”, ustępując
już zresztą potrosze, z roku na rok co-
raz bardziej nas śmieszącej, najbliższej
z kolei — epoce „przybyszewszczyz -
ny“. I tutaj znowu oddać trzeba po-
chwałę reżyserowi, p. Ziembińskiemu,
że zrozumiał komizm autentyku, że —
wystawiając „Dom' otwarty” — dał
nam nie karykaturę karykatury „ale iej
kopję najrzetelniejszą, przez to najle-
piej uwydatniając dla nas, współcze-
snych — całą jej stylowość i zabaw-
ność,
To tež na zamvtanie, gdzie w dzisiej-

szej chwili w Warszawie spędzić wie-
czór wesoło, szukając nie głębszych
jakichś myśli lub wzruszeń, ale roz-
rywki, odpowiedzieć trzeba: — Na
„Domu otwartym”... W swoim zakre-
sie — farsa ta jest niezawodna, :

JAN REMBIELINSKI.  

rządkiem prawnym i organami bez*
pieczeństwa publicznego, wystawia-
nych co krok na drwiny i pośmiewi-
sko, ośmieszanych nawet doborem
swoistych i soczystych nazwisk dla
przedstawiciel. W nagrodę za wszyst-
kie łotrzykostwa bohater powiastki,
a zarazem herszt „Czarnej Ręki,ów
mały „Kai z paki', zostaqe po latach
wielkim i wpływowym potentatem,
„królem reklamy'* w Berlinie.

Po przeczytaniu , kilkudziesięciu
stronic tej budującej powiastki prze-
ciera się oczy ze zdźiwienia iŠa
nia. Wszakże lektura to jeden z naj-
potężniejszych czynników wycho-
wawczych szkoły! Czyżby w kanonie
lektur nowego gimnazjum, w któ-
rym — jak wiadomo — brakło miej-
sca dla „Trylogji' Sienkiewicza, zna-
lazło Wz na podobne arcy-
dzieła, jak „Kai aus der Kiste“ Wol-
fa Duriana? Jakież walory wycho-
wawcze czy kształcące może posia-
dać ten wątpliwego gatunku repor-
taż, nadający się chyba do felietonu
trzeciorzędnego pisemka brukoweśo,
albo jakby żywcem wycięty z smut-
nej pamięci „Detektywa''?

Trudno uwierzyć, by taka lektura
odpowiadała intencjom ministerjalne-
$o programu dla gimnazjum. Zaśląd-
nijmy doń.. „Barwne, plastyczne o”
brazy, sceny, opowiadania, *
poezje, ilustrujące na tle krajobrazu
i środowiska różne typy narodowości
niemieckiej (mieszkaniec wybrzeża
morskiego, gór, nizin, wielkich miast,
okręgów przemysłowych), prace,
zwyczaje, obyczaje!! A więc z tego
mają dziewczynki polskie poznać
„prace, zwyczaje i obyczaje wielkie-
$omiasta niemieckiego?!

„Podłożem całej pracy szkoły —
głosi program ministerjalny dla gim-
mazjów — winna być wiara w potęgę
czynnika moralnego.. Szkoła powin-
na rozwijać te siły i pielęgnować nie-
przemijające wartości etyczne!! Pięk-
nie — lecz czy zapomocą takiej lek-
tury? Czyż można się potem dziwić,
że młodzież szkół średnich, karmiona
taką strawą duchową, świeci absolut-
ną niemal obecnością np. na przed-
stawieniach „Wyzwolenia” Wyspiań-
skiego?

A gdzież zresztą to okrzyczane i
tak reklamowane wychowanie pań-
stwowe? Zapewne wyszydzanie i
ośmieszanie przez młodzież (bo bo
haterami powiastki są młodzi uliczni-
cy!) państwowych organów bezpie-
czeństwa ma rozwijać w wychowan-
kach „świadomy stosunek do spraw
społecznych i państwowych”, jak te-
go domaga się program ministerjalny.

Trudno przypuścić, by wprowadze-
nie takiej lektury, jak „Kai z paki”,
było tylko wybrykiem, czy nieoglę-
dnością jednostki. Utwór ten musi
być niezawodnie na indeksie lektur,
zaleconych przez władze szkolne,
skoro wydała go w swojej „biblioteczce
niemieckiej (tom 42)" Książnica —
Atlas, jako wydanie autoryzowane
wyłącznie dła szkół na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej”,

Czas już, by doborem lektur szkol-
nych zainteresowały się żywiej sfery
rodzicielskie i by w wypadkach, po-
dobnych do opisanego powyżej, zało-
žylv stanowczy protest. Precz x
„czarną ręką” od naszych

„Semper Fidelis",

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA KULTURALNA

Z komitetu odbudowy Wawelu. Pod prze-
wodnictwem p. ministra Spraw Wewn. Wł.
Raczkiewicza odbyło się na Wawelu trze-

cie doroczne posiedzenie Komitetu Odbudo-
wy Zamku Królewskiego. Na posiedzeniu
tem obecni byli m, in.: ks. wicemin. Żongo-
łowicz, nacz. wydz. min. W. R. i O. P. Za-
wistowski, generalny konserwator  Remer,
dyr. dep, Min. Spraw. Wewn. Stawiski, za-
stępca szefa kanc, cyw. Pana Prezydenta R.
P. dr. Skowroński, wicewojewoda krakow-
ski dr. Małaszyński oraz członkowie Komi-
tetu Odbudowy Wawelu.

Zebrani wysłuchali na wstępie sprawo-

zdania kierownika odbudowy rektora Szysz
ko - Bohusza, który przedstawił obraz prac,
dokonanych w ub. roku. Po przyjęciu spra-
wozdania do wiadomości zatwierdzony zo*

stał program prac na nowy okres. W nad-

chodzącym okresie mają być wykończone

sale na 2-gfiem piętrze. W związku z tem po-

stanowiono rozpisać konkurs па projekty

dekoracji sal jazdy polskiej. W zakończeniu

obrad przyjęto m. in. regulamin komisji kon-
trolującej fundusze na odnowienie Zamku,

pochodzące z ofiarności społecznej.

KRONTKA ARTYSTYCZNA

Wynik konkursu na projekty mebli.

 

micznego w wagoniku dawnych tram - W wyniku ogłoszonego przed kilku miesią-

 
\

,

cami konkursu na projekty artystycznych

mebli o polskim charakterze, nadesłano 23
prace, które rozpatrzył sąd konkursowy, w
skład którego wchodzili przedstawiciele
sztuki, architektury i przemysłu meblarskie-
go Z nadesłanych prac wzięto pod uwagę
tylko 8 projektów, z których jednak żaden

nie zdobył pierwszej nagrody. Drugą nagro-

dę (300 zł.) przyznano p. Marji Czermiń-
skiej - Sawickiej z Warszawy za męski po-

kój, trzecią nagrodę podzielono między p,

Witolda Jeżykiewicza z Bydgoszczy (pokój
męski) i p. Karola Szeję z Murzek /na G.
Śląsku za pokój sypialny. Ponadto zakupio-
no projekty: p. Edmunda Czajkowskiego x
Bydgoszczy, Władysława Sawickiego, stud,

Akad. Szt. P, w Warszawie i p. Szeji. Na=

środzone i zakupione projekty będą wyko»
nane przez bydgoskie fabryki mebli i wysta-

wione aa wystawie artystycznych mebli,
która odbędzie się w przyszłym roku w

Bydgoszczy.

FILM

FilmpolskiwSzwecji,—Wdn. 14b.
m. odbyła się w Sztokholmie premjera
polskiego filmu z Andrzejewską i Eichle-
równą p. t. „Wyrok Życia”. Po szwedzku
film zwie się „Ukradziona miłość".
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Rsiądz poseł z Tarnowa
Jednym z dwu księży - posłów w o-

becnym Sejmie jest ksiądz prałat Lu-
belski z Tarnowa, Był on już posłem w
pierwszym Sejmie z ramienia katolic-

ko - ludowych. Mimo silnego naporu z
dołu, z pośród duchowieństwa para -

fjalnego, ks. Lubelski, mandat przyjął.
Obecnie korzysta z każdej sposobności,
aby wobec duchowieństwa i działaczy
katolickich uzasadnić potrzebę i poży-
tek udziału jego w Sejmie. Na tem tle
doszło na odbytym niedawno zjeździe
mężów katolickich w Tarnowie do bar-
dzo charakterystycznej dyskusji.

Zjazd poświęcony był pogłębieniu
akcji katolickiej w diecezji tarnow-
skiej. Zgromadził on poważny zastęp
działaczy, Zaraz na początku dysku-
sji zabrał głos ks. Lubelski, aby odpo-
wiedzieć sobie samemu na postawiune
pytanie: dlaczego kandydowałem?
Odpowiedź na to pytanie można

streścić w słowach: Czasy dla kato-
licyzmu są ciężkie. Trzeba bronić
wszędzie zaasd katolickich. Idę do
Sejmu, bo tam dla obrony Kościoła i re
ligji moja obecność jest potrzebna”.

Już to wystąpienie ks. Lubelskiego
wywołało wśród zebranych niepokój.
Raz po raz pytano o stosunki ks, Lu-
belskiego z Żydami, bo Żydzi agito-
wali za nim: W jednej z komisyj wy-
borczych w Tarnowie zjawił się jako
mąż zaufania ks. Lubelskiego Żyd. Na
wiecu w „Sokole'* przemawiali Żydzi
gorąco za głosowaniem na ks. Lubel -
skiego. Czyżby i Żydom zależało na
obronie zasad Kościoła katolickiego w
Sejmie?
Prawdziwa jednak burza wybuchła

przy drugiem przemówieniu ks, Lubel-
skiego. W diecezji tarnowskiej wycho-
dzą — poza oficjalną „Currendą”, dwa
pisma o charakterze katolickim: „Po-
słaniec akcji katolickiej", oficjalny or-
ganAkcji Katolickiej, i „Nasza Spra-
wa , organ t. zw. Stowarzyszeń Kato-
Iickich. Ks. Lubelski jest asystentem
Stowarzyszeń młodzieży żeńskiej i re-

„Naszej Sprawy”. Pismo to
w czasie akcji wyborczej zajęło zdecy-
dowane stanowisko sanacyjne, a różne
przejawy życia politycznego komento-
wało w sposób bardzo tendencyjny. Ks.
Lubelski w przemówieniu swemzażą-
dał od wszystkich członków zjazdu
prenumerowania jego „Sprawy“ pra-
wie że pod klątwą. Żądanie za
łało protest zebranych. Po silnem
przemówieniu jednego z uczestników
zjazdu, zabrał głos jeden z księży i ofi-

cjalnie zakomunikował, że uczestnicy
zjazdu mają obowiązek popieraćtylko
„Posłańca Akcji Katolickiej",
J. E. ksiądz biskup Lisowskiwydał

ma wiosnę r. b. List pasterski, poświę-
eony Akcji Katolickiej. W Liście tym

y:
mledno tylko wyklucza Akcja Kato-

licka; politykę. Ona nie jest akcją poli-
tyczną, lecz apolityczną. Mimo ja -

snych i uroczystych zapewnień, tylu
Jeszcze nam nie dowierza, nie ufa i  

* (Od własnego korespondenta)

ciągle nas podejrzewa o „robienie pc -
lityki“, o „zamaskowaną endecję“ o»
przygotowywanie pod płaszczykiem
Akcji Katolickiej wyborów i tym po-
dobne brednie. Jak mamy zapewnić,
jak mamy dowieść, że Akcja Katolicka
nie jest polityczną akcją, ale religijną,
że owszem — do Akcji Katolickiej nie
mogą należeć ci, którzy zbyt są zaan -
gažowani w jakiemš politycznem stron-
nictwie, przynajmniej nie mogą zajmo-
wać stanowiska kierowniczego“. (Stro-
nica 43), 9 с
Tak czytamy w lišcie pasterskim. Dla-

tego w imieniu wielu, bardzo wielu ka-

Tarnów, w październiku.

tolików diecezji tarnowskiej wnosimy
prośbę do księdza biskupa Lisowskiego:
skoro ks. Lubelskiemu spodobało sę
życie polityczne, skoro zdecydował się
na mandat poselski, niech ustąpi z kie-
rowniczych placówek w Akcji Katolic-
kiej. Niech nie nadużywa „Naszej
Sprawy”. Niech idzie w teren tylko ja-
ko poseł BB,! Niech zjazdy katolickie
wolne będą od wystąpień politycznych
ks, Lubelskiego.
Powtarzamy: to prośba bardzo wie-

lu księży i świeckich działaczy kato-
lickich diecezji tarnowskiej,

M.N.  

W rodzimej parafji H. Sienkiewicza
W parafji Okrzeja, w Woli Okrzej-

skiej urodził się w r. 1846 Henryk
Sienkiewicz, W urzędzie parafjalnym
przechowuje się dotąd jego akt uro-
dzenia i chrztu. Gdy w odrodzonej
Rzeczypospolitej w r. 1924 składano
w katedrze warszawskiej zwłoki śp
Henryka Sienkiewicza, Biskup Hen-
ryk Przeździecki wezwał młodzież z
całej Polski do usypania kopca w
miejscu urodzenia Wielkiego Pisarza.
W r. 1932 zorganizował się w tym ce-
lu komitet, który ułożył odpowiedni
statut, zalegalizował go i kupił plac
pod kopiec. W tym samym roku za-
częto sypać kopiec w odległości mniej
więcej kilometra od kościoła okrzej-

 

Bla lupców chrześcijańskich
najiepszym organem reklamų jest

„WARSZAWSECE DZIENNIK WAFRODOWY**

 

  

Z CAŁEGO KRASU
JASŁO

Zastrzelenie bandyty. — Groźny ban-
dyta Florjan Jureczek z Niegłowic pod
Jasłem grasował od szeregu miesięcy w
powiecie jasielskim i gorlickim. W tych
dniach policja zabiła go.
Jureczek miał na sumieniu szere$ ra-

bunków, między innemi mordetstwo ra-

 

bunkowe w Lipińcach, pow. gorlickiego, :
a ostatnio 1 października dokonał napa-
du rabunkowego na ambulans pocztowy
na drodze między Libuszą i Lipińcami.
Po dłuższym pościgu policji Jureczek zo-
stał osaczony w gminie Święcany pow.
jasielskiego, przez miejscowy posterunek
PP. w niedzielę w południe i w czasie u-
siłowania ucieczki z kryjówki na strychu
w domu miejscowego gospodarza. ostrze-
liwując się policji z karabinu, został za-
bity strzałem przez starszego posterun-
kowego PP. Bochniaka.

Posterunkowy z marażeniem własnego
życia wtargnął do sieni domu i mimo o-
strzeliwania się bandyty, nie pozwolił mu
zejść ze strychu.
Tak szybkie zlikwidowanie tego groż-

negobandyty należy przypisać energicz-
nej akcji pościgowej policji, wdrożonej
przez komendanta powiatowego PP. w
Jaśle komisarza Waltera.

KOŚCIAN
 

Zebranie Stronnictwa Narodowego, —
W ostatnią niedzielę w Kościanie odby-
ło się w Sokolni zebranie członków Str.
Narodowego pow. kościańskiego. Zebra-
mie poprzedzńła Msza św, w kościele far-
nym oraz poświęcenie proporczyka.
Mszę św. na intencję Stronnictwa Naro -
dowego odprawił ks. prob. Bednarkie-
wicz, który też od ołtarza przemówił do

——————————

ZE LWOWA
ze grają w teatrach?

eatr Wielki: Środa g. 20 „Wielki
Fryderyk" z L. Solskim w rolitytułowej.

Repertuar kin:
Apollo; | kope
Casino: rawy krzyżowe.
Chimera: ėsii
Grażyna: Orłow,
Kopernik: Folies Bergėres > M. Che-

valierem.
Bar Micwe oraz Žyj iMarysieńka;

śmiej się.
Pan: Halka z Ladisem Kiepurą.
Pax: Młody las i dodatki,

SĘowy: Dziec: tok:У! : Dziewczęz oblokėw i rewja.
a iej serc i Rodzina Rotszyl-

W.
Pensija Pol. Czerwon: Krzyża
y ul. Łyczakowskiej107, Soetalo po

Psia przerwie ponownie otwaT-
te. Kosztem 170 tys. zł. budynek został
odnowiony i częściowo przebudowany о-
raz zaopatrzony w szereg udogodnień,
Obecnie sanatorjum dysponuje pomiesz-
czeniem dla 90 chorych, O szczegółach
przebudowypożae dziennikarzv
zo RO . С. К. p. Garapich na
wrządzonej erencji prasowej.

Strajk robotników, zajętych przy bu-
dowie jezdni na ul. Kaźmierzowskiej zo-
stał w ub. sobotę zlikwidowany, gdyż ży-
dowsko - warszawska firma „Strada”,
wykonująca budowę, podwyższyła staw-
ke godzinową robotników do 50 śr.
Raut korporacy sk — Dn. 3 listopada

odbędzie się w salach balowych II Domu

 

Zióż ofiare maЕС]©>

 

Techników (uL Abrahamowiczów 14) re-
prezentacyjny raut Korporantów.
Po stracie warsztatu kz —zastrze-

Hitsię.— Uwylotual. Kołłątaja od sat
dwudziestu pracował przy toczydle prze-
nośnem szliłierz Franciszek Kubicki, №-
czący 66 lat. W ostatnim czasie toczydło
obracało się coraz rzadziej, zarabiał te-
dy niewiele, to też zalegał z opłatami ko
munalnemi, Wobec tego ubiegłej soboty
m" go z długoletniego stanowiska,
czem Kubicki do tego stopnia przejął się,
iż wystrzałem z rewolweru pozbawił się
życia.
Wypadek montera na głównym dwor -

cu. — Przed południem monter koleio-
wy, Józef Krzysztołowicz, liczący 55 !at,
zajęty był naprawą instalacii eiektrycz-
nej na peronie dworca głównego. W pew-
nym momencie drabina zesunęła się i
monter upadł z wysokości sześciu me -
trów, doznając rozbicia aa: ciężkich
obrażeń na całem ciele, W stanie grož -
mym przewieziony został do szpitala
powszechnego,
Wypadek na „zielonej trybunie”. — W

czasie zawodów piłkarskich na Bogda-
nówce 15-letni Michał Bazyli, pragnąc
ptzypatrywać się rozgrywającemu się
meczowi a nie mając pieniędzy na bilet,
wdrapał się na parkan, Sea boi -
sio. Nieszczęśliwym zbiegiem okolicz -
ności miał w kieszeni otwarty sztylet i
gdy w pewnej Chwili stracił równowagę i
upadł. wbił sobie ostrze noża pod pachę.
Ciężko rannego chłopca przewieziono do
szpitala.  

zgromadzonych. Po nabożeństwie udano
się grupami, bo na pochód nie udzieliły
władze zezwolenia, do sali „Sokoła”.
Zebranie zagaił p. dr. Zenkteler ze

Smigla, wita'ąc delegata Stronnictwa Na-
rodowego z Łodzi p. Belkego, radnego
rozwiązamej rady miejskiej i przedstawi-
ciela Zarządu Wojewódzkiego p. Miodu-
szewskiego z Poznania, Jako pierwszy
mówca wystąpił p. Mioduszewski, który
przedstawił całokształt polityki wew -
nętrznej.
Pan Belke przedstawił powstanie

Stronnictwa Narodowego w Łodzi, tej
dotychczasowej twierdzy marksizmu.
Po przemówieniach nastąpiło dekoro-

wanie mieczykami Chrobrego.

Odśpiewaniem pieśni Młodych zakoń -
czono to piękne zebranie.

Wielka sala była przepełniona człon-
kami Stronnictwa Narodowego tak, że
wielkiej części przybyłych nie można by-
ło na salę wpuścić.

ŁUCK

Zły przykład, — Magistrat m. Łucka
przeprowadza obecnie pnace, związane z
układaniem nowego bruku na jezdni w
centmum miasta przy ul. Jagiellońskiej.
Oburzenie wywołał afkt, że dnia 20 b. m.
t.j. w niedzielę kilku robotników praco-
wało, zalewając cememtem szpary w
kostkach bruku. Rozumiemy, że magi-
stratowi zależy na pośpiechu i wykorzy
staniu ostatnich dni pogody, ale to wszy”
stko nie może tłumaczyć jawnego śwał-
cenia wypoczymku niedzielnego, a co
najważnie'sze dawanfa przykładu żydow-
skiej ludności, która  gwałci  świę-
ta katolickie, handlując pokryjomu
tylnemi weściami do swych skdepów i
warsztatów. (M.) у

RYBNIK
 

Zbrodnia na szosie. — Późną nocą wra-
cał w stanie zupełnie pijanym z zabawy
do domu w Stanowicach 36-letni konduk-
tor kolejowy Henryk Jeziorowski, W
drodze do domu natknął się na swego
wroga, ślusarza Józefa Gobarę, jadące-
$o na rowerze do domu. Jeziorowski miał
z G. od dłuższego czasu pewne pora-
chunki. Spotkawszy go na drodze, Jezio-
rowski wszczął z nim kłótnię, która
wkrótce zamieniła się w krwawą bójkę.
W bójce Gobara rzucił swego przeciwni-
ka do rowu przydrożnego a następnie
wystrzelił do niego z rewolweru, kładąc

go na miejscu trupem. Gobara zamierzał
jeszcze raz wystrzelić, jedna< broń mu
się zacięła. Wobec tego wskoczył do ro-
wu i począł bić nieżyjącego już J. ko'bą
rewolweru po głowie i dopiero spo-
strzegł, że Jeziorowski już nie żyje.

Po dokonaniu zbrodni Gobara wsiadł
na rower i od'echał spokojnie do domu.
Zwłoki ś. p. J. znalezione zostały przez
robotników, śpieszących do pracy na po-
bliską kopalnię „Dębieńsko”, Robotnicy
zawiadomili o strasznem odkryciu tele-
fonicznie policję. Wkrótce też na miej-
scu zbrodni zjawili się posterunkowi po-
licji, którzy wszczęli energiczne docho-
dzenia. Policjanci, kierując się śladami
kół roweru zbrodniarza, pozostawionemi
na rozmokłej ziemi, doszli do mieszka -
nia Gobary, który przyznał się do winy
i oddał zarazem rewolwer, którym za-  

strzelił Jeziorowskiego. Ś.p.Jeziorow -
ski osierocił żonę i kilkoro nieletnich
dzieci. Gobarę aresztowano. У

SIEDLCE

Podwójci podsłuchuje pod oknami. —
W ubiegłym tygodniu odbyło się w Są-
dzie Grodzkim w Siedlcach rozprawa
przeciwko Franciszkowi Izdebskiemu i
Hipolitowi Dybowskiemu, ze Stronnictwa
Narodowego, oskarżonym na skutek do -
niesienia przez Sawickiego, podwójciego

gm. Domanice, oto że na zebraniu Stron-
nictwa Narodowego w dniu 27.10.1934 r.
we wsi Tworki-Jastrzębie gm. Domani-
ce, mieli ubliżyć rządowi i urzędnikom.
Na przewodzie sądowym tenże Sawiaki
zeznał, że będąc za oknem słyszał wy-
zwiska na rząd i stwierdził, že Sti onni-
otwo Narodowe nie jest organizacją le -
galną. Podczas zeznań na pytania adw.
Chrzanowskiego świadek Sawicki nie po-
trafił wyjaśnić, dlaczego Stronnictwo
Narodowe jest organizacją nielegalną i
wykazał, że pojęcia najmniejszego nie ma
o sprawach politycznych. Następni świad-
kowie jak również i sołtys, który był ra-
zem z Sawickim, nic podobnego nie sły-
szeli Sąd wydał wyrok uniewinniający.

Tenże Sawicki w całej wsi nie ma sza-
cmiku u gospodarzy, jest stale wyśmie-
wany, jednak w sanacji takich ludzi do
samorządu przeprowadzono wiele, któ-

rzy więcej wstydu przynoszą jak pożytku
dla samorządu.

 

SKOLE-
 

' Polowanie dla zagranicznych gości. —
Odbyło się w polowanie w Skolem na je-
lenie, w którem udział wzięło szereg za-
graniczmych gości, jak ks. Lobkovitz z
Paryża, p. Kónigswarter z Wiednia, szef
wydziału eksportowego w węgierskim
min. przemysłu p. Kunder, inż. Murin z
Czechosłowacji, oraz szereg gości z Nie-
miec i im. ościennych krajów.

RADOM

Adres „Warsz. Dz. Narodowego” w
Radomiu: Żeromskiego 46.

Zawody strzeleckie w Radomiu. — W
dniu 3 listopada b. r. zostaną przeprowa-
dzone w Radomiu jesienne zawody strze-

Święto
Już po raz trzeci w doroczne święto

parafjalne obchodzono tu uroczystości
Jadwigowe. Połączone są one zawsze
z uczczeninem Patronki parafji św.
Jadwigi, księżniczki śląskiej, i świę-
tobliwej Pani na Wawelu, królowej
Jadwigi, ku czci której, król Jagiełło
wystawił w Nieszawie piękną świąty-
nię, Uroczystości te zbiegają się ra-
zem i przeszły na ziemi nieszawskiej
do tradycji, Ściągają one rzesze wier-
nych z całych Kujaw, W tym roku
wypadły niemniej wspaniale.
Uroczystą sumę celebrował ks, pra-

łat dr. S. Gruchalski z Włocławka w
asyście księży prefektów z Lubania i
Nieszawy. Podniosłe kazanie wygłosił

 

 

skiego, Kopiec o 40-metrowej średni-
cy w postawie ma mieć 15 metrów
wysokości, W latach 1932 i 33 do
kopca przybyło około 100 wycieczek,
przeważnie młodzieży szkolnej. Do-
tychczas usypano około 4.000 m.
sześciennych. Komitet, który zebrał
dotąd 3.500 złotych, werbuje w dal-
szym ciągu członków, Składka człon-
ka czynnego wynosi rocznie 5 zł.,
wspierającego zaś 5 zł. jednorazowo.
Adres Komitetu: ks. dr. Antoni Kresa
w Okrzei. Rachunek P. K, O. Nr.
143913,

Okrzeję znano też, jako placówkę
marjawicką, Było tu do dwuch tysię-
cy marjawitów. W r. 1923 prawie
wszyscy wrócili z błędnej drogi do
Kościoła Chrystusowego, Obecnie na
terenie parafji Okrzeja pozostało ich
jeszcze około 150, Co roku nawraca
się do 10 osób.

W roku bieżącym stanął tu w O-
krzei nowy murowany Dom Katolic-
ki, który zbudowali parafjanie okrzej-
scy ze swym dziekanem proboszczem
ks. dr. Antonim Kresą, Odbyło się po-
święcenie tego domu. Dokonał go Ar-

cypasterz diecezji siedleckiej, JE. ks,
Biskup Dr. Henryk Przeździecki, któ-
ry przybył do Okrzei w towarzystwie
ks, prałata Kamieńskiego i Grabow-
skiego, Akt poświęcenia, który odbył
się po sumie, miał przebieg bardzo u-
roczysty. ы

Salę domu wypelnili po brzegi pa-
rafjanie, Zebrały się też organizacje.
Na akademji przemawiał ks. Biskup.
Referat o zadaniach Akcji Katolickiej
wygłosił p. Edward Lewicki, prezes
Diec. Instytutu Akcji Katolickiej,

Po akademji ks. Biskup w towarzy=
stwie księdza proboszcza i przedsta-
wicieli władz pojechali na Kopiec
Sienkiewicza,

leckie, na strzelnicach małokalibrowych
przy ul. Pierackiego, na stadjonie wy-
twórni broni i wytwórni P. M, F. W za-
wodach mogą wziąć udział zawodnicyą
którzy odpowiadają warunkom przewi-
dzianym w programie i zamieszkują na
terenie Komendy Obwodowej P. W, 72
p. p. Od udziału w zawodach wyklucze-
ni są zawodnicy, posiadający odznakę
wyborową. Zespoły muszą się składać z
członków jednego klubu, organizacji,
szkoły itp. Klasyfikacja będzie przepro-
wadzona jednostkowo i zespołowo. Zgło-
szenia zawodników przyjmowane są do
dn. 28 października godz. 18 w sekretar-
jacie komendy Z. S. ul. Piłsudskiego 14.
Wpisowe wynosi 50 gr. od zawodnika, a
po 2zł, od zespołu. Dla szkół i młodzie-
ży pozaszkolnej 25 gr. od zawodnika i 1
zł, od zespołu. Broń własna według wa-
runkków poszczególnych strzelań, Dla nie-
posiadaących broni na poszczególnych
strzelnicach będą przygotowane kara-
bimici, za które komitet organizacyjny nie
bierze żadnej odpowiedzialności. Amuni-
cja własna. Czas strzelania liczy się od
chwili zajęcia stanowiska. Czas serji o-
cenianej liczy się od chwili ukazania się
tarczy wystawionej na żądanie na pra-
wej górnej krawędzi tarczy. W czasie za-
wodów będzie czerwonym pasem umiesz-
czonym na prawej górnej krawędzitar =
czy. W czasie zawodów obowiązuje re -
gulamin strzelnic oraz regulamin VIII Na-
rodowych Zawodów Strzeleckich. Szcze-
gółowy rozkład poszczególnych strzelań i
zespołów zostanie wywieszony dn. 31
października b. r. na wszystsich strzel-
nicach.

 

Jadwigi w Nieszawie
(Od własnego korespondenta)

Nieszawa, w październiku

ks. kan, Nikodem Ast z Ciechocinka,
Popołudniu nieszpory z procesją od-
prawił ks. prob, Trzask, a kazanie wy-
głosił ks, St. Wojsa, dyr, Akcji Kato-
lickiej we Włocławku, Wieczorem w
sali Sokoła odbyła się uroczysta aka-
demja ku czci Świętobliwej Królowe
do której lud kujawski ma szczegoane
nabożeństwo. Sala była wypełniona
po brzegi.
Na akademię złożyły się: słowo

wstępne ks. proboszcza W. Kneblew-
skiego, dwa referaty, występy dru-
hen Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży i chóru parafjalnego oraz
żyw” obrazy dzieci z przedszkola pa-
rafjalnego.
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“"odpowiadający. procentowi

płaci ogół ludności chrześcijańskiej
Wskazywaliśmy już, że gołosłowne

„jest twierdzenie o t. zw. humanita-
ryzmie uboju rytualnego. Dr. Klemens
Łazarowicz (Samorząd miejski Nr.

20) podaje również interesujące szcze-

góły, dotyczące gospodarczej strony

uboju rytualnego.
„Rzezacy rytualni — pisze autor —

pobierają nadmiernie wysokie opłaty,

co odbija się na cenie mięsa. Rzezacy
„ci są wyznaczani przez kahały ży-

dowskie i część tych opłat za ubój po

opłaceniu rzezaków zabiera kahał. O

nadmiernej wysokości tych opłat moż-
„na wnioskować z sum, jakie z tego Źró-

„dła wpływają do gmin żydowskich.
Otóż w 1929 roku kahały miały z te-
go źródła 10.833.138 złotych, wydatki
na rzezaków wyniosły 4.535.148 zło-
tych (dane z prac p. Izaaka Bornstei-
na „Struktura budżetów żydowskich
$min wyznaniowych” oraz „Budżety
śmin wyznaniowych żydowskich”). W
budżetach wielu gmin żydowskich,
zwłaszcza w małych miasteczkach,
wpływy z uboju rytualnego wynoszą
80 proc. do 100 proc. całego budżetu".

Przez ubój rytualny szerokie war-
stwy społeczeństwa polskiego ponoszą
znaczne koszty. Niestety ubój bydła i
owiec w Polsce odbywa się prawie
wyłącznie sposobem rytualnym. Ży-
dzi zjadają tylko przednie części ubi-
tych sztuk, większą część mięsa kunu-
ją chrześcijanie, pokrywając w: ten
sposób wysokie koszty uboju, świad-
cząc na rzecz rzezaków i śmin ży-
dowskich podatek pośredni. Dr. Łaza-
rowicz słusznie podkreśla, że „żadna
gmina wyznaniowa w Polsce nie posia-
da takiego przywileju, aby cała lud-
ność wszelkich wyznań była onodat-
kowana na jej korzyść. Za czasów 10-
syjskich gminy żydowskie miały obo-
wiązek pokrywania kosztów  szpital-
„nych i kosztów opieki społecznej za
swoich ubogich _współwyznawców,

„wtedy więc można było jeszcze od
biedy mówić, że gminy żydowskie są
obciążone większymi ciężarami, niż
gminy innych wyznań. W państwie
polskiem gminy żydowskie zostały
zwolnione od tego obowiązku i koszty
szpitalne oraz koszty opieki za ubo-
śich wszelkich wyznań ponosi gmina
administracyjna. Niema więc absolut-
nie żadnego powodu do specjalnego
uprzywilejowania śmin żydowskich,
gdy inne gminy wyznaniowe podob-

_ nych przywilejów nie posiadają.
Zupełnie racjonalnie rozwiązano

sprawy uboju rytualnego na terenie b.
zaboru niemieckiego, gdzie ubojowi
rytualnemu podlega procent zwierząt,

ludności
żydowskiej (w Poznaniu około 5 %).
Natomiast na terenie b, zaboru rosyj-
skiego i w Małopolsce, gdzie prawie
wyłącznie istnieje ubój rytualny, cała
ludność musi ponosić niczem nieuza-
sadnione świadczenia na rzecz żydow-
skich śmin wyznaniowych i rzezaków.

„Utrwaliło się u nas przekonanie —
pisze dr. Łazarowicz — że mięso ko-

-szerne jest droższe niż mięso trefne
„(z pośladków) i że dlatego konkuren-
cja rzeźników chrześcijan, unikają-
cych uboju rytualnego, naraża ich na
straty. Żydzi, rzecz prosta, twierdze-
nie to podtrzymują. Tymczasem obser-
wacja warszawskiego rynku mięsnego
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w ostatnich latach wskazuje co inne-

go. (Józef Wojtyna: „Handel mięsny

w świetle organizacji rynku warszaw-

skiego” str. 127). W maju i czerwcu

1935 roku cena  koszernego mięsa

przedniego wynosiła przynajmniej w

90 proc. około 0,85 za 1 kg., zadnie

kosztowało w tym czasie przynajmniej

w 90 proc. 1,20.— 1,25. Dział Handlo-
wy rzeźni warszawskiej sprzedawał

mięso przednie nawet po 0,75 zł. W

miesiącach letnich przywóz mięsa ma-

leje z powodu gorąca i łatwości psu-

cia, ludność więc chrześcijańska uży-

wa prawie wyłącznie mięsa z uboju

warszawskiego. W zimie ta rozpiętość

w cenach jest mniejsza, w marcu 1935

roku przeciętna cena I i II gatunku

mięsa przy uwzględnieniu stosunku

ilościowego (w przodkach 25 proc.

mięsa zalicza się do gatunku I, 75 proc,

do gatunku II, w tylnych częściach

80 proc, zalicza się do I gatunku, a

20 proc. do II) wynosiła 1,06 zł. za ki-

logram loco rzeźnia mięsa zadniego,

a tylko 93 i pół gr. mięsa przedniego.

Gdyby nie było uboju rytualnego, to

cena mięsa przedniego i tylnego wy-
nosilaby 1 zł. za kilogram. Jak obli-
cza p. Wojtyna tylko w okresie wcze-

sno - wioseńnym w tym roku ludność
chrześcijańska m. Warszawy nadpła-
ciła za mięso 1.116.000 złotych, a o
tyle mniej zapłaciła za mięso ludność
żydowska. Łatwo sobie wyobrazić, ja-
kie zawrotne sumy nadpłaca rocznie
cała ludność chrześcijańska, aby lud-
ność żydowska miała mięso tańsze, Do
tych sum należy dodać jeszcze opłaty,
które ponosi ludność chrześcijańska na
rzecz rzezaków rytualnych i kahałów
za ubój rytualny”.
Rozprawić się tu jeszcze należy z

argumentem, którego Żydzi używają
najchętniej w obronie uboju rytualne-
go. Chodzi mianowicie o komentowa-
nie przepisów religijnych żydowskich
przez rabinów, którzy dowodzą, że re-
ligja żydowska zezwala Żydom jeść
mięso, pochodzące tylko z uboju rytu-
alnego. To twierdzenie rabinów, rze-
komo „uczonych w Piśmie", jest nie-
zgodńe z prawdą, jak to wykazał
znawca Talmudu ks. dr. Trzeciak w
broszurze p. t. „Ubój rytualny” (War-
szawa, 1935).
Sprawa nieuzasadnionej drożyzny

mięsa, tego niezbędnego artykułu spo-
żywczego, obchodzi żywo / ludność
chrześcijańską. Cenę mięsa należyob-
niżyć, a stanie się to przedewszystkiem

| przez zniesienie uboju rytualnego.
Z podanych tu w obszernem stresz-

czeniu wywodów dr. Łazarowicz wy-
<iąśa następujące wnioski:

1-o. Jeżeli chodzi o względy hu-
manitarne w stosunku do zwierząt (a
ma to znaczenie i społeczno - wycho-
wawcze), to należałoby ti nas wzorem
innych państw zakazać uboju rytual-
nego, jako niehumanitarnego. W kra- |
jach, gdzie taki zakaz istnieje, ludność
żydowska mięso jednak jada, będzie
więc jadła i w Polsce.

2-o. Jeżeli chodzi o względy eko-
nomiczne, to ubój rytualny powinien
być skasowany, aby mięso przez jego
potanienie udostępnić dla najszer-
szych warstw ludności, Opodatkowa-
nie artykułu pierwszej potrzeby na
rzecz gminy wyznaniowej nie powin-

tem.

 
'— Paryż! szepnęła młoda mężatka z zachwy*

no absolutnie mieć miejsca. Pozatem
ubój rytualny pośrednio ułatwia spe-
kulację i śrubowanie cen mięsa przez
monopolistów.

3-0. Gdyby narazie powszechne
lub wyłączne stosowanie uboju huma-

i okazało się niemożliwe, to
bezwarunkowo ludność nieżydowska
powinna być zwolniona od jadania
mięsa, pochodzącego z uboju rytualne-
go i składającego się tylko z tylnych
części. Niech więc wolno będzie tak,
jak to ma miejsce w niektórych mia-
stach zachodnio - europejskich i w
naszych województwach zachodnich,
stosować ubój rytualny tylko do takie-
go % zwierząt, który odpowiadałby
% ludności żydowskiej w danej miej-
scowości, Niech więc nadmierne kosz-
ty uboju rytualnego, zapewniające wy-
sokie zarobki rzezakom rytualnym i
dochody kahałom, obciążą tylko lud-
ność żydowską, jeżeli uważa ona dla
siebie za dogodne taki rodzaj opodat-
kowania się na rzecz kahałów. Niema
zaś absolutnie żadnej racji, aby na
rzecz gmin żydowskich była opodatko-
wywana ludność innych wyznań,

4-0. Powszechne obowiązkowe sto-
sowanie uboju humanitarnego mogło-
by być wprowadzone w drodze usta-
wodawczej. Byłoby to najracjonal-
niejszem rozwiązaniem sprawy. Wła-
dne jednak są wydać taki nakaz i po-
szczególne rady miejskie dla rzeźni,
które są własnością miast, A już nic
nie stoi na przeszkodzie i nawet nie
mogliby protestować przeciwko temu
Żydzi, gdyby poszczególne rady miej-
skie wzorem miast wojewódzkich za-
chodnich, dozwoliły na ubój rytu-
alny tylko takiej ilości zwierząt, jaka
jest potrzebna dla ludności żydow-
skiej (%zwierząt,podlegających ubo-
jowi rytualnemu powinien odpowia-
dać % ludności żydowskiej w danej

miejscowości). /

5-о. Sprawa walki z monopolista-
mi, którzy ciągną olbrzymie zyski z
handlu żywcem i mięsem, to już spe-
cjalne zagadnienie, któreśo tutaj po-
ruszać nie będziemy. Niewątpliwie
jednak zakaz a przynajmniej procen-
towe ograniczenie uboju rytualnego,
ułatwi tę walkę i umrzystępni dla lud-
ności ceny mięsa. Komisja ankietowa
Komitetu ekonomicznego ministrów
doszła do wniosku: „Zniesienie uboju
rytualnego w Polsce postawiłoby spra-
wę mięsną zupełnie na innych podsta-
wach i dopiero wtedy pozwoliłoby na
jej racjonalne rozwiązanie z korzy-
ścią dla interesów spożycia”. (Spra-
wozdanie komisji ankietowej Komite-
tu ekonomicznego ministrów. Tom
Ža, Przemysł i handel mięsny, str.

6-0. Aby obowiązkowe wprowa-
dzenie u nas uboju humanitarnego nie
wywołało narazie zamięszania w han-
dlu mięsem, należałoby niezwłocznie
rozpocząć alkcję zaznajamiania lud-
ności chrześcijańskiej z mięsem z
przodków, a ludności żydowskiej z

' mięsem z pośladków (mięso to może
być uznane za koszerne, o ile będą u-
sunięte żyły).

Haracz, płacony Żydom przez lud-
ność chrześcijańską, powinien być sia-
nowczo zniesiony, (jb).

 

| Komitetu Oszczędnošciowego R. P.

: i samorządowych;

 
ków. Mam nawet zamiar przysiąść się i porozma-

Program obchodu „Dnia oszczęrności'*
W dn. 31 b. m., jak co roku, obcho-

dzony będzie uroczyście „Dzień Osz-
czędności', Obchód przypada, jak
zwykle, w dn, 31 b. m.

Ustalony przez Centralny Komitet
Oszczędnościowy R. P. program ob-
chodu „Dnia Oszczędności'* przedsta-
wia się następująco:

1) Audycja radjowa o godz. 18: a)
przemówienie prezesa Centralnego

dr. Henryka Grubera; b) polska pieśń
o oszczędności; c) hiszpański hymn
oszczędności na r. 1935;

2) Zorganizowanie okolicznościo-
wych pogadanek w szkołach, odczy-
tów dla wojska, KOP-u i Straży Gra-
nicznej, oraz specjalnych akademij
oszczędnościowych; '

3) Wydanie przez Centralny Komi-
tet odezwy do obywateli;

4) Rozlepienie plakatów z odezwą

na ulicach miast i w lokalach instytu-

cyj oszczędnościowych, państwowych

КНУЖЕЛЕОСОЧОЙТЛОЛООТИЛИНЕССЕЛЫСМЕИСОИГРМЗИНТАДИКСИ BRI

"Sytuac'a walutowa
WARSZAWA, 22.10 (PAT). Na dzi-

siejszych giełdach walutowych nastąpiło

pewne osłabienie funta, Dewizę na Lon-

dyn notowano: w Warszawie: 26.08 wo-

bec 2611 w dniu wczorajszym, w Zuri-

chu 15.10 wobec 15.11 i jedna czwarta, w

Paryżu przy otwarciu 74,53 wobec 74,58 |

przy wczorajszem zamknięciu. i

Dewiza na Nowy Jork nie wykazała
żadnych zmian, ’

Niektóre inne dewizy wykazały pewne

osłabienie, które raczej jest refleksem

wczorajszego ich osłabienia na giełdzie

paryskiej. I tak: dewiza na Zurich spadła

w Warszawie z 172.90 do 172.80, pod-

czas gdy w Paryżu notowana była przy

otwarciu 494.25 wobec 493 50 przy wczo-

rajszem zamknięciu. Dewiza na Amster-

dam osłabła w Warszawie (z 360.50 do

360,35) i w Paryżu z 10.29 i jedna czwar-

ta do 1029), natomiast zwyżkowała w

Zurichu (z 203,35 do 208,50). Na wszyst-

kich giełdach osłabła dewiza na Medjo-

lan: w Warszawie z 43.35 do 43.25, w

Zurichu z 24.97 i pół do 24.93, w Pary-
żu z 12335 przy wczorajszem zamknięciu

do 12325 przy dzisiejszem otwarciu. Na

giełdzie warszawskiej osłabł pozatem

Paryż z 35,01 i pół do 35.00 i pół.

Regulacja ulic stol cy
Ze strony obywateli zarząd miasta

spotyka się z coraz żywszem współdzia-
łaniem w zakresie budowy 1 regulacji u-
lic oraz modernizacji poszczególnych
dzielnic. Owo współdziałanie wyraża się
w bezpłatnem odstępowaniu  potrzeb-
nych miastu terenów, co umożliwia
szybszą realizację zamierzonych inwe-
stycyj. Dzięki tej ofiarności zarząd miej-

ski mósł już w zeszłym roku uregulo-
wać kilka ważnych ulic i skrzyżowań w
śródmieściu, jak np. Przejazd i Tłomac-
kie, ul. Madalińskiego.

W roku bież. akcja ta ożywiła się, na-

biera'ąc na poszczególnych przedmie-
ściach i peryferiach np. na Grochowie,
Saskiej Kępie, Gocławku lub  Targow-
ku — masowego charakteru.

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

Reggie Byng otworzył oczy ze zdumienia.
— Teraz dopiero to widzę, gdy mi wyłożyłeś

"kawę na ławę, zawolał. Teraz widzę, jak jestem
* szczęśliwy. Przez lata całe przyzwyczajony byłem
tańczyć według taktu jej paluszka i nigdy mi nie
wpadło na myśl, że mam własną wolę. Daję słowo
uczciwości, że dopiero teraz przejrzałem.

— I teraz jest już zapóźno!
Co?
Jerzy wskazał wzrokiem na Alicję. Młoda Mrs

Byng uśmiechnęła się.
—Mr Bevan chce powiedzieć, że teraz będziesz

"tańczył według taktu mojego paluszka!
Reggie podniósł jej rękę do ust i ogryzał ją

pieszczotliwie.
—Kochany, miły paluszek. Będzie się to pod-

nosić, by Reggie tańczył posłusznie... Przerwał
i zwrócił się do Jerzego. Przepraszam cię stary! Za-
pormniałem się na chwilę. Nie zdarzy się więcej.
Zjedzmy jakie kurczę albo coś takiego.

Przy cygarze Reggie stał się wylewny..
4 — Teraz kiedyście usunęli z moich myśli oba-
wę matki, mówił puszczając z ust chmurę dymu, ra-
trzę w przyszłość dużo spokojniej. Sądzę, że naj-
lepszą polityką wobec matki będzie przedłużyć na-
-szą podróż poślubną, póki Czas, wielki lekarz, nie
.uleczy jej rany. Alicja pragnie wpaść na kilka ty-
£odni do Paryża... :  

* + * * wiać.

ję Z es chciałbym posunąć się kupołudnio- — Nie rób tego, prosiła żona. Czuję się zbyt
TĘ | ю winną.

— Jeżeli myślisz o Monte Carlo, mój drogi, >d- —Któż to jest? zapytał Jerzy powtórnie. Two-
rzekła jego żona z uprzejmą stanowczością, to nie! ja macocha?

— Nie, nie Monte Carlo! zapewnił spiesznie
Reggie, choć jest to wspaniałe miasto. Powietrze,
scenerja i tyle innych cudów! Lecz Nizza, Bordighe-
ra, Mentona i inne tamtejsze miejscowości są bardzo
warte zwiedzenia. .A' potem... Miałem zamiar odku-
pić mój jacht, kochaną starą „Syrenę”, i przez jaki
miesiąc lub więcej żeglować po morzu Śród-
ziemnem. Sprzedałem ją przed paru laty w Amery-
ce tamiejszemu sportsmanowi. Ale właśnie dziś wy-
czytałem w gazetach, że ów jegomość nagle umarł,
Myślę, że będzie teraz trudno odkupić „Syrenę”,

Nagle Reggie wydał głośny okrzyk.
— Wszyscy święci!
— (o się stało?
Jegotowarzysze patrzeli poza niego szeroko

otwartemi oczyma. Jerzy siedział tyłem do drzwi,
nie mógł więc spostrzec, co wprawiło ich w stan ta-

przerażenia; lecz wywnioskował, że ktoś zua-
ny im obojgu wszedł do restauracji, i pierwszą jego
myślą było, że to musi być matka Reggie'go. Reggie
ukrył się za menu, które trzymał przed sobą na-
kształt tarczy, a jego żona, rzuciwszy wzrokiem ku
drzwiom, odwróciła się szybko, tak że jej twarzy
nie można było dostrzedz. Jerzy rozglądał się nao- | nie w moim guście.
koło, lecz przybysz zapewne już usiadł i wmieszał
się w tłum gości restauracyjnych,
— Któż to jest? zapytał.
Reggie położył menu z miną człowieka, który

po chwilowej panice przychodzi do siebie.
,— Nie rozumiem, dlaczego tak się tem przej-

mujemy, rzekł odważnie. Zapomniałem, że nikt
z moich krewnych nie może wpłynąć na bieg wypad-

  

 
| doskonale. Nazywa się Dore. Billie Dore.

— Wielki Boże! zawołał Reggie. Tak źle zno-
wu nie jest, To stary Marshmorelon.

Lord Marshmoreton?
— Tak jest. I wygląda bardzo uroczyście.
— Czuję się wobec niego winną, Mr. Bevan,

odezwała się Alicja. Jak pan wie, opuściłam zamek
bez uprzedzenia kogokolwiek, i lord nie podejrzy-
mA gdy wróci, to nie zastanie już swojej sekre- |
tarki.

Reggie spojrzał ponad ramię Jerzego i zachi-
chotał.
— Nie będzie nic złego, kochanie. Nie potrze-

bujesz się martwić. Możemy zwiać niepostrzeżenie
drugiemi drzwiami. Lord jest w towarzystwie kobie-
ty. Stary najwidoczniej wrócił do życia. Flirtuje
z bardzo ładną, złotowłosą dziewczyną. Obróć swą
głowę Jerzy, pod kątem 45 stopni, to ją będziesz
węża zobaczyć. On cię nie dostrzeże, bo siedzi do nas
ylem,
— Czy wydaje ci się ładną? zapytała Alicja

lekceważąco.
—Teraz, kiedy lepiej jej się przyjrzałem, od-

parł żywo Reggie, to nie. Absolutnie nie! Zupełnie

— Jego żona skruszyła chleb, :
— Myślę, że ona ciebie zna, kochanie, rzekła

miękko. Skinęłaci przecież ręką.
— To mnie skinęła, wtrącił się Jerzy, wpro-

wadzając z powrotem pogodę w życie Reggie'go
i usuwając z jego twarzy wystraszoną minę. Znam ją  td. c. n.).

 

5) Przyozdobienie lokali instytucyj
oszczędnościowych flagami państwo-
wemi, zielenią, kwiatami i t. p.

*—

Giełdy pieniężne

Notowania z dnia 22 października

Belgja 89,30 (sprzedaż 89.53, kupna
89.07); Holandja 360.35 (sprzedaż 361 25,

kupno 359.45); Londyn 26.08 (sprzedaż
26.21, kupno 25.95); Nowy Jork 5.31 i je-
dna ósma (sprzedaż 5.34 i jedna ósma,
kupno 5.28 i jedna ósma); Nowy Jork
(kabel) 5.31 i jedna czwarta (sprzedaż
5.34 i jedna czwarta, kupno 5.28 i jedną
czwarta); Paryż 35.00 i pół (sprzedaż
35.09, kupno 34.92); Praga 21.99 (sprze -
daž 22.04, kupno 21.94); Szwa carją
172.80 (sprzedaż 173,23, kupno 172,37);
Stokholm 134.60 (sprzedaż 135.25, kupno
133.95); Włochy 43.25 (sprzedaż 43.37,
kupno 43,13); Berlin 21340 (sprzedaż
214.40, kupno 212.40).

Obroty dewizami średnie, tendencja
dla dewiz niejednolita. Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5,34 i pół;
bel złoty 4.78; dolar złoty 9.04 i pół;
gram czystego złota 5.9244. W obrotach
prywatnych marki niemieckie (banknoty)
135.50 — 136.00. W obrotach prywatnych
funty ang. (banknoty) 26.07.

PAPIERY PROCENTOWE

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 61 50
— 60.50 — 60 i pięć ósmych (odcinki po
500 dol.) 61 i pięć ósmych — 61.00 (w
proc.); 4 proc. pożyczka inwestycyjna
110.75; 4 proc. państwowa, pożyczka
premjowa dolarowa 52.75 — 5300; 5.pr.

konwersyjna 67,00; 6 proc. poż. dolarowa
11,50 — 77.00 (w proc.); 8 proc. L Z.
Banku gospodarstwa krajowego 94,00. (w
proc.); 8 proc. obligacje Banku gospodar-
stwa krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc.
L. Z. Banku gospodarstwa kra'owega
83,25; 8 proc. obligac'e Banku zospodar-
stwa krajowego 83,25; 8 proc. L. Z, Ban-
ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku rol-
nego 83,25; 8 proc. L. Z. budowlane Ban-
ku gospodarstwa krajowego 93,00;. 8
proc. L. Z. Tow. kred. przem. pol. funt,
91,00 — 90,75 (w proc.); 4 i pół proc. L.
Z. ziemskie 42,00 — 41,25; 5 proc. L. Z.
Warszawy (1933 r.) 52,50 — 52,25; 5 pr,

 

"1. Z. Łodzi (1933 r.) 47,00; 5 proc. m,
Siedlec (1933 r.) 34,25. '
„ Dla pożyczek państwowych i stów za:
stawnych tendencja przeważnie słabsza,
dla akcji — mocna. Pożyczki dolarowe w
obrotach prywatnych: 8 proc. poż. z r,
1925 (Dillonowska) 90,00 —*90,25 (w
proc.); 7 proc. poż. śląska 69,00 (w proc.)j

7 proc. poż. m. Warszawy (Magistrat)
68,25 (w proc.). °

* AKCJE

Bank Polski — 92,00 — 91,75; Wegiel
— 13,50; Norblin — 40,00; Ostrowiec —
17,50 — 18,00; Starachowice — 33,00 —

33,285 + :

Notowania z dnia 22 października
Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. ——
— — —; Pszenica jednolita 742 gl. 19,50
— 20.00; Pszenica zbierana 731 śL 19,00
— 19,50.

Żyto I standart 700 gl. 13,00— 13,25;
Żyto II standart 678 gl. 12,75 — 13,004
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 gl,
15,00-15,50; Jęczmień brow. 16,50-17,504
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 20,00-21,00;
Seradelapodwó nie czyszczona — ——
Lubin niebieski 8,25 — 8.75; Lu.
bin żółty — — — —‹ Rzepak zimowy

| 41.00-42.00; Rzepik zim. 39,00-40.00 Rze-
pak i rzepik letni 38.00-39.00; Siemię ln,
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 —2600;
II-D 45 — 63 proc. 23.00 — 24,00; ILE
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; (I gat. 16,50 — 17.50; ra-
zowa 16.00 — 17.00: poślednia — — —
— —; Otręby pszenne grube przem
stand 9,75 — 10,25: Otręby pszenne

średnie przem stand 9,25 — 975; O-
tręby pszenne miałkie 925 — 9.75; O-

tręby żytnie 8.00 — 8.50: Kuchy Ima-
ne 1700 — 1750: Kuchy rzepakuwe

„1350 — 1400; Kuchy 'słonecznikowe
Śruta sojowa 45 proc

Ogólny obrót 3577 ton, w tem żyta
810 ton, Usposobienei spokojne.

  



 

Nr.

Echa zajść w Tykocinie

p k R t i K Л !
we czwartek w Sądzie Apelacyjnym

ku p. Filipczuk, b. ksiądz, ktėry w swo- | karjeryW czwartek znajdzie się na wokandzie
Sądu Apelacyjnego w Warszawie gio-

śny proces ks. Antoniego Kochańskiego,
prefekta szkoły powszechnej w Tykoci-

mie, oskarżonego © przeciwdziałanie za-

rządzeniom władz szkolnych w sprawie

moszenia przez dzieci opasek żałobnych

po śmierci ś. p. marsz. Piłsudskiego.

Oskarżenie przeciwko księdzu Ko-

chańskiemu powstało w pierwszych

dniach po zgonie ś. p. marsz, Piłsudskie-

go i spowodowało niezwłoczne areszto-

wanie obwinionego a następnie prze-

trzymanie go w więzieniu do dnia roz-

prawy, co z kolei stało się przyczyną
znanych zajść w Tykocinie.

Sama treść sprawy jest dość nieskom-
ana. Akt oskarżenia zarzuca ks.

prełektowi Kochańskiemu, że przyszedł-
szy do klasy, zwrócił się do dzieci, któ-
re nałożyły opaski: „Zrzućcie te szmat-

ki", a na pauzie polecił jednej z dziew-

czynek zdjąć opaskę, mówiąc: „zdejm tą

płachtę". Ksiądz Kochański zaprzeczył

tym zarzutom, a obrona dowiodła w

czasie przewodu sądowego w pierwszej

instancji, iż żadne z dzieci do rzekome-
go polecenia księdza się nie zastosowa-
ło, a przeciwnie nazajutrz włożyły opa-

aki nawet te dzieci, które ich poprzed-

nio nie nosiły. Trudno ten fakt робо-

dzić z notorycznie znaną popularnością

ks. Kochańskiego wśród ludności, czego
zresztą jaskrawym przejawem były zaj-
ścia'w Tykocinie.

Najciekawsze z całego procesu są oko-
ficzności, w których powstało oskarże-

nie. Wśród miejscowego nauczycielstwa

szerzyło się bezbożnictwo i demoraliza-
cja, budząca zgorszenie ludności, Ksiądz
preiekt Kochański, znany z pobożności
i surowych zasad, zakłócał w sposób ja-

skrawy jednolitą postawę „moralną" te-
go środowiska; zrozumiałe, że wkrótce
stał się przedmiotem żywej niechęci i sy-
stematycznych szykan ze strony nauczy-
cielstwa. Antyklerykalny front szkoły
'Tykocińskiej był tak zwarty, że wobec

która chodziła do kościoła
i należała do jednego ze stowarzyszeń
religijnych, zastosowano bojkot kole-
żeński. AZ :
W tych warunkach nadarzyła się oka-

zja do oskarżenia księdza przed policją,
a jednocześnie wyróżnienia się wobec
władz gorliwością, którą ieljetonista sa-
R„L K. C.* nazwał „liberją bo-

] 1 '

Sposobnošė wyzyskano do ostatecz-
ności, Za plecami księdza, bez zwróce-
mia się do niego o jakiekolwiek wyja-
śnienia przeprowadzono tajne  „śledz-
two” i skonstruowano oskarżenie, które
okazało się skuteczne. Główną rolę ode-
grał tu inspektor szkolny z Bialegosto-

 

 

im czasie porzucił stan duchowny, ро-
różniwszy się z Kościołem, zmienił wia-
rę, ożenił się i został nauczycielem, a na-
stępnie inspektorem. Te szczegóły, wy-
szły na jaw podczas rozprawy w Sądzie
Okręgowym, choć p. Filipczuk starał się
je ukryć przed sądem i nawet w tym ce-
lu składał przysięgę razem ze świadka-
mi — katolikami b,

Słusznie mec. Z. Stypułkowski w do-
skonałej obronie powiedział: „To są lu-
dzie mali, którzy działali nie z pobudek
szlachetnego oburzenia, ale z chęci wy-
korzystania dni żałoby dla swych ma-
łych osobistych celów: ułatwienia sobie| szkole tykocińskiej, podamy jutro.

Znów dwie ofiary totalizałora
Samobójstwo urzędnika i gońca

 

Wczoraj wezwano karetkę Pogotowia
do dwu ofiar totalizatora. ,

Przechodnie na pl. Broni, wpobliżu
starego mostu kolejowego przy Cytadeli.
znaleźli w kałuży krwi jakiegoś młode-
śo mężczyznę, dającego słabe oznaki ży-
cia.

Lekarz Pogotowia stwierdził, że samo-
bójcą był 25-letni Edmund Brzozowski
(Freta 9), urzędnik zarządu miejskiego.
Brzozowski postrzelił się z rewolweru w
usta, Desperata w stanie ciężkim prze-
wieziono do szpitala Przem. Pańskiego.

Brzozowski zeznał, że dokonał zama-
chu samobójczego ponieważ popadł w

|
|
|

długi wskutek nieszczęśliwej gry na wy- |
ścigach. Od dłuższego czasu był on za-
dłużony w kasie miejskiej, pozatem po-
życzał od kogo się dało pieniądze, aby o-
degrać się. Wczoraj zaciągnął większa
pożyczkę u kolegów i z pieniędzmi temi '
pojechał na tor wyścigowy, gdzie wszy-
stko przegrał.

Zrozpaczony utratą pieniędzy Brzo-
zowski postanowił rozstać się z życiem.

Drugą ofiarą totalizatora jest 19-letni
Jan Stawski, goniec (Królewska 33). Za-
brał on pokryjomu przed matką 9 zł. z

 

Wyrok w aferze
Hartglass — Chencinerówna

W poniedziałek zapadł wyrok w aferze

Hartglass — Chencinerówna. Sąd skazał

Hartglassa, jako głównego winowajcę,
na półtora roku więzienia. Chencinerów-
nę zaś uniewinnił,

 

i pokonania znienawidzonego
przeciwnika”,

Sąd Okręgowy w Łomży skazał ks. A.
Kochańskiego na rok więzienia bez za-
wieszenia wykonania kary.

"Proces obudził olbrzymie zaintereso-
wanie nie tylko w okręgu łomżyńskim,
ale w całej Polsce.

Już po procesie ks, Kochańskiego w
Łomży ludność Tykocina wniosła do
Ministerstwa Oświaty memorjał, w któ-
rym scharakteryzowano rolę miejscowe-
$0 nauczycielstwa. Treść tego memorja-
łu, dosadnie malującego stosunki w

 
domu i pojechał na wyścigi, gdzie pie-
niądze te przegrał, W obawie przed karą
rodziców, chłopiec otruł się esencją octo-
wą w bramie domu przy ul, Żelaznej róg
Siennej.

Młodocianego desperata lekarz Pogo-
towia przewiózł do szpitala na Czystem.

 

Z marszu przeciwgazowego
Jeden z uczestników zwycięzkiej druży-

ny 21 p. p.

Poświecenie kościoła w Otwocku
Z drobnych cfiar parafian powstała imponująca świątynia

Ubiegłej niedzieli J.E. ks. arcybi-
skup Stanisław Gall w asystencji ks.
kan, W. Celińskiego i ks. Wł, Lewan-
dowicza, dyrektora Akcji Katolickiej,
przybył do Otwocka celem poświęce-
nia nowego parafjalnego kościoła.

Świątynia ta, zbudowana w nowo-
czesnym stylu z cegły na żelbetowych
filarach, powstała z drobnych ofiar
miejscowych parafjan z inicjatywy i
dzięki niestrudzonej pracy mie'sco-
wego proboszcza ks. Ludwika Wol-
skiego, jak również bezinteresownym
trudom twórcy jej planu i kierownika
robót, p. architekta Łukasza Wolskie-
go.

KRapitał

cenia kościoła, J.E. ks. arcypasterz w
gorących słowach podziękował wszy
stkim ofiarodawcom i tym, którzy
własną pracą przyczynili się do wznie-
sienia świątyni. Po sumie, odprawio-
nej przez o. Norberta Motylewskiego,
przeora Jasnogórskiego, podczas któ-
rej kazanie wygłosił ks. kan. St. Żela-
zowski, Jego Ekscelencja udzielił sa-
kramentu Bierzmowania około 1.000
osobom.
Na uroczystości poświęcenia ko-

ścioła otwockiego przybyły rzesze
wiernych z całej okolicy oraz liczni

| przedstawiciele duchowieństwa.

a praca

| Dopełniwszy uroczystego poświę*

Otwarcie świetlicy „Pracy Polskiej”
W sobotę dnia 26 b. m. o godz, 7-ej

wieczorem w lokalu „Pracy Polskiej“
(Złota 30 m. 37) zostanie otwarta świe-
tlica robotnicza dla członków „Pracy
Polskiej" oraz dla wprowadzonych go-

ści, podczas której kol. Ludwig wygłosi
! referat p. t. „Kapitał a praca”. Wstęp

wolny. Świetlice robotnicze odbywać się
będą następnie ico tydzień,

| W „Czarnym Dworze” za Powązkami
Napady na Żydów

„Nasz Przegląd“ donosi (dosłownie, z
zachowaniem swoistego stylu):
Ludność żydowska miasteczka Czar-

ny Dwór, za Powązkami, jest niepokojo-
na „występami“ tamtejszej łobuzerji.

| Szumowiny tej mieściny, przeważnie w

|

niedzielę napastują przechodniów Žy-
dów.
Onegdaj kilku drabów napadło na

przechodzącego tamtędy 65 letniego
icchoka Fuksa, zam. tamże, pobili go
dotkliwie i zadali ciężkie poranienie no-
żem. W obronie napadniętego stanął syn
oraz przechodzący tamtędy robotnik

| chrześcijanin. Napastnicy pobili młode-

 

go Fuksa, w międzyczasie zaś nadbiegł
policjant zaalarmowany przez robotni-
ka.
Awanturnicy stawiali opór policjanto-

Tramwaje hałasują
Mieszkańcy domówpołożonych w po-

bliżu skrzyżowań ulic, na których skrę-
cają tramwaje, żalą się na hałasy powo-
dowane przy skręcaniu przez tramwaje.
W celu zmniejszenia, względnie cał-

kowitego usunięcia wydawanych przy
tem przez tramwaje przeraźliwych dźwię
ków, konieczne jest odpowiednie smaro-
wanie szyn w tych miejscach.
Obecne hałasy są powodowane a!bo

zaniechaniem stosowania tego środka,
albo używaniem zbyt małej ilości sma-
rów. (b)

 

 

DZIAŁ AKADEMICKI
Nie nastroje, ale organizacia

Najbardziej nawet bezstronny ob-
serwator po małej wycieczce na teren
wyższych uczelni stwierdzić musi, że
wśród młodzieży akademickiej panu-
ja w pełni nastroje narodowe.
Dla ruchu narodowego byłby to o-

bjaw bardzo pocieszający, gdyby... nie
świadomość, że sam nastrój — to nie
wszystko, sam nastrój — to za mało,
to prawie nic.

Aby nastroje, panujące obecnie na
tczelniach, dały wyniki realne, nale-
ży je zdyskontować na korzyść czy-
nu — nie tego Czynu przez duże „C”,
lecz szarego, drobnego czynu codzien-
nej pracy dla dobra narodu. Te małe
czyny więcej nieraz wymagają ofiar-
ności i poświęcenia, niż te wielkie, co
w świat idą z biciem w bębny, z
dźwiękiem pieśni i furkotem  rozwi-
niętych sztandarów.

Nie wystarczy być uczuciami naro-
dowcem, mieć t. zw. świadomość na-
rodową, zdrowy, narodowy instynkt
oraz najlepsze chęci służenia sprawie
Wielkiej Polski. „Dobremi chęciami
piekło wybrukowane'* — mili kole-
dzy! Trzeba się zająć czemś zupełnie
innem, niż produkcją owych cennych
piekielnych brukowców. Trzeba po-
prostu wziąć się do pracy. Trzeba
pogłębić swój stosunek do narodu, za-
siliė swą świadomość narodową"
szkołą myślenia politycznego, uczucia
przetopić na formę organizacyjną, wy-
szkolić je niemniej, niż umysły, za-
hartować i narzędziem  krzepkiej
woli uczynić,
Ruch narodowy jest ruchem w ca-

łym swym sposobie myślenia najbar-
dziej nowoczesnym, najbardziej mło-  

dym; na czele jego stoją ludzie mło-
dzi — i młodych ludzi ruch nasz cią-
gle potrzebuje. Nie powinno nas to
dziwić. Ruch narodowy zatacza prze-
cież coraz szersze kręgi, coraz nowe
dziedziny życia narodu obejmuje.
chcąc dotrzeć wszędzie, kierować
wszystkiem, ująć całość życia
narodowego w swoje ręce, musi
stale cierpieć na głód świeżych, zdol-
nych jednostek, musi stale potrzebo-
wać dopływu młodych sił, dzielnych,
wyrobionych politycznie ludzi,

Nie powinien nas dziwić ustawiczny
apel do młodzieży akademickiej:

„Wstępuj do organizacji!“  „Zdo-
bądź się na męskie postanowienie
czynu!* „Bądź czynnym członkiem
narodu!' „Zapisz się do Stronnictwa
Narodowego!"

Musimy tak wołać. Musimy usta-
wicznie trącać łokciem „nastroje”, by
nie usnęły w zadowolonej bierności.

„Nastroje są” — mówimy. Niewolno
nam ich zmarnować. Skorzystajmy z
nich. Niech działaniem się staną — i
zwycięstwem. :

К.

*

1

SEKCJA AKADEMICKA STRON-
NICTWA NARODOWEGO ZAPRA-
SZA KOL. KOL. NA INAUGURA-
CYJNĄ MSZĘ ŚW. KTÓRA ODBĘ-
DZIE SIĘ DNIA 26 PAŹDZIERNIKA
(SOBOTA), © GODZ. 10 RANO, W
KOŚCIELE AKADEMICKIM ŚW.
ANNY (KRAKOWSKIE PRZEDMIE-
ŚCIE).

 

BRBuch Akademicki
WARSZAWA

Na terenach wszystkich uczelni
kolportowano w ostatnich dniach u-
lotkę, wzywającą na Inaugura-
cyjną Mszę Św. Sekcji Aka-
demickiej S. N.
Cechą charakterystyczną obecnego

roku akademickiego — jest zanik na
wyższych uczelniach warszawskich in-
nych organizacyj ideowych, poza na-
rodową. Nastroje narodowe panują
niepodzielnie wszędzie. Ulotki i ze-
brania Sekcji Akademickiej S. N. bu-
dzą żywy oddźwięk wśród młodzieży.
Zapisy do Sekcji trwają,
Koło Studjów Politycznych urzą-

dziło w czwartek w zeszłym  tygo-
dniu informacyjne zebranie dla I-go
roku Szkoły Nauk Politycznych, Prze-
mawiali: kol. Teodor Domaradzki,
Ńeyhoff, Perkowski i z ramienia ab-
solwentów kol. Aleksander Górecki.

KRAKÓW
W piątek 18-go paźdz., o BZ 20

odbyła się inauguracja „Młodzieży
Wszechpolskiej” w sali Kopernika na
Uniwersytecie Jagiellońskim. Przema-
wiali: prof, U. J. Władysław Konop-
czyński na t.: „Kiedy państwo było
bóstwem', oraz Adam Flis i Jerzy
Sikora.

Lwów į
Inauguracja roku akad, „Młodzie-

ży Wszechpolskiej" odbyła się w pią-
tek w ub, tygodniu. Liczne rzesze
młodzieży akademickiej wysłuchały
o 9-ej rano Mszy św. w kościele św.
Mikołaja, a o godz. 19-ej zapełniły sa-
lę balową II Doniu Techników (Abra-
hamowiczów 14), gdzie odbyła się A-
kademja. Przemówienia wygłosili:
prezes M. W. p, Skubiejski oraz pp.
Witold Nowosad i Adam Macieliński.  

Chór Akademicki
pieśni.

wykonał szereg

Zebrani opuścili salę w uroczystym|
i podniosłym nastroju.

Z $ckci Akademickiej $. N.
Zapisy do Sekcji Akademickiej

S. N. codziennie od 13 do 15-ej. Aleje
Jerozolimskie 17, m. 5.

*

Kierownictwo Sekcji Akademickiej
S. N. zawiadamia swych członków, iż
winni się oni, po przyjeździe do War-
szawy, natychmiast zameldować w lo-
kalu Sekcji (Aleje Jerozolimskie 17,
m, 5). Sekretarjat czynny codziennie
w godzinach od 13 do 15.

*

Kierownictwo Sekcji Akademickiej
S. N. zawiadamia, iż w czwartek, dn.
24 października, o godz. 19.30, odbę-
dzie się zebranie członków Sekcji A-
kademickiej S. N. w lokalu Sekcji
(Aleje Jerozolimskie 17, m. 5). Obec-
ność obowiązkowa,
Tegoż dnia o godz. 20-ej odbędzie

się tradycyjny „„czwartek'”, Referat na
temat: „O nowe oblicze ju-
tra”, wygłosi kol. Matłachow-
ski.
Wstęp dla członków Sekcij Akade-

mickiej oraz wprowadzonych gości.
*

Kierownictwo Sekcji Akademickiej
S. N. zawiadamia, iż kurs kandydac-
ki dla nowowstępujących rozpoczyna
się w przyszłym tygodniu.

я *

Uwaga! Następny „Dział akade-
micki“ ukaże się w. sobote, dnia 26-80
października b. r., w „Warszawskim
Dzienniku Narodowym”.

wi, poczem zbiegli. Gdy policjant odda
1Н się, by wezwać do pomocy kilku po-
sterunkowych, łobuzerja wybiła szyby w
kilku domach i sklepach.
Przed przybyciem policji awanturnicy

zbiegli. Władze wszczęły energiczne do-
chodzenie,

| Żałoba

po ś.p. Feliksie Przysieckim
We wtorek w południe odbyło się w

Sejmie posiedzenie zarządu klubu spra-
wozdawców parlamentarnych, Na posie-
dzeniu tem, prezes klubu p. Zofja Os
bergerowa wygłosiła przemówienie, po-
święcone pamięci zasłużonego dzienni-

karza, długoletniego członka zarządu
klubu sprawozdawców parlamentarnych
red. Feliksa Przysieckiego. Obecni przez
powstanie uczcili pamięć zmarłego. Na
znak żałoby posiedzenie zamknięto.

*
Zarząd Syndykatu Dziennikarzy Wan:

szawskich. przypomina, że dziś o godz.
9 m. 30 zrana w kościele Św. Karola Bo-
romeusza na Powązkach odbędzie się na-
bożeństwo żałobne, a następnie pogrzeb
ś. p redaktora Feliksa Przysieckiego.
Zarząd wzywa wszystkich kolegów do u-
działu w pogrzebie,

 

Tabela wygranych
Loterji Państwowej

Nieurzędowa

Wczoraj w 4-tym dniu ciągnienia 1-ej
kl. 34-ej polskiej loterji państwowej, wy=
grane padły na numery następujące:
ZŁ 100.000 na nr. 64836.
Zł, 5.000 na nr.: 158484
Zł. 2.000 na nr.: 145634
Zł. 11000 na nr. nr.: 16004 17603 46130

68900 113770 125211 180195

ZŁ 500 na nr. nr.: 11394 58358 133077
136745

Zł, 400 na nr, nr.: 14098 20785 70700 72144
13364 102111 134402

Zi. 200 na pr. nr.: 42244 48991 68074 77744
131361 136858 153893 158116

Zł, 150 na nr. nr.: 576 5986 7993 10267
25958 27480 30041 30812 34542 38831 41996
42489 43413 49605 53733 60971 64537 68802
71059 82319 84407 94361 104081 112658 117538
120825 121681 123437 128156 131249 132654
135020 137430 139127 153378 154196 158546
162917 169288 184543 187024 188680 M

Wezorajszą tabelę loteryjną uzupeł-
nić należy następującemi wygranemi:

ZŁ. 25.000 na nr.: 7827.
ZŁ 2.000 na nr. nr.: 2743 18277 24707
ZŁ 1.000 na nr. nr.: 25786 35736 98904

124424,
Zł. 500 na nr. nr.: 45679 52915 74844

91535 169719 170750.

21. 200 па nr. nr.: 38243 69355 86216
194998.

Zl. 200 na nr. nr.: 38243 69355 86216
104804 113212 123366 132330 150988.

i

ŻELAZNE ZDROWIE
to skarb nieoceniony! Jak go zdobyć i za-
chować, głowią się nad tem powagi nau-
owe z mniejszem lub większem powo-

dzeniem. A tymczasem sprawa nie jest
wcale tak skomplikowaną, iakby się na
pierwszy rzut oka wydawało. Cała ta-
jemnica poleśa jedynie na racjonalnem
odżywianiu się. Jako uniwersalną odżyw-
ke dająca zdrowie .i siły, tak dzieciom
jak dorosłym, uważać można płatki ow-
siane. Na czoło teśo rodzaiu produktów
wysuwają się płatki owsiane „Knorr“
sporządzane z naiszlachetnieisześo owsa.
Wolne od szkodliwych dla zdrowia łusek,
są płatki owsiane „Knorr” idealnem po-
żywieniem, a przez wielorakie sposoby
przyrzadzania nadają sie tak na šniada-
mie jak i na obiad czy kolację oraz do

| przygotowania ciast i t. p. smakołyków,
(R).
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Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W. całym kraju zachmurzenie, lek-

kie przymrozki, temperatura w ciągu

dnia od 6 do 10 st. Słabe wiatry

północno-wschodnie. R

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apteki:
Apteka Jundziła Mickiewicza 33.

Narbutta — Świętojańska 2. Tuagiela Nie-

miecka 15. Sukcesorów  Mankowicza

6 — Ostrobramska 28, Filemonowicza —

ielka 29. 4

Z MIASTA.
— Zamknięcie nawigacji na Wilji.

Zdniem wczorajszym nastąpiło zam-

knięcie nawigacji na rzece Wilji.

Wszystkie statki odejdą do portu

zimowego. Z dniem 1 listopada r. b.

zostaną przerwane roboty regula-

cyjne rzeki i pogłębianie Wilji. (b)
SPRAWY MIEJSKIE.

— Wstrzymanie dopływu wody.

Z powodu nieopłacenia należności

za wodę, zarząd miejski wstrzymał

w ostatnim tygodniu dopływ wody

do przeszło 20 kamienic w śród-

mieściu,
— O most Zielony. W związku

torpeda", sporządzona przez war-

sztaty PKP. Wi związku z tąpróbą,

wozem tym przyjeżdżają wyżsi urzę-

dnicy ministerjumi komunikacji oraz

udział wezmą w próbnej jeździe

przedstawiciele dyrekcji wileńskiej.

Próba ta ma na celu ustalenie

najwyższej szybikości, jaką można

będzie zastosować dla tego rodzaju

wozów, które w razie pomyślnyc.

wyników będą wyrabiane seryjnie.

SPRAWY HARCERSKIE.

— Zebranie harcerek. Wszyst-

kie harcerki, które przybyły do Wil-

na na studja lub do pracy zawodo-

wej, zapraszamy i zawiadamiamy,

że w niedzielę, t. j. 27 bm., odbędzie

się w świetlicy ZHP przy ul. Ostro-

bramskiej 7, o godz. 11-ej zebranie

starszych harcerek.
Prosimy o liczne przybycie, byś-

my się wzajemnie poznały i wdal-

szym ciągu żyły i współpracowały

po harcersku.

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.

— Walne zebranie rzeźników-

wędliniarzy. W środę, dn. 30 paź-

dziernika, o godz. 8 wiecz., w lok z przerwaniem robót remontowych

na moście Zielonym, skutkiem czego

została poważnie druga część mostu

obciążona, co w konsekwencji może

grozić katastrofą, władze  woje-

wódzikie, po zbadaniu tej sprawy,

poleciły zarządowi miasta przystą-

pienia do natychmiastowego remon-
tu mostu i zakończenia robót, gdyż

w przeciwnym razie władze woje-

wódzikie zimiuszone będą zamiknąć

most wogóle dla ruchu kołowego i

skierowanie całego ruchu przez most

Zwierzyniecki. związku z tem

zarząd miasta zamierza dalsze robo-

ty oddać w drodze przetargu. (h)
SPRAWY KOLEJOWE.

— Próba „lux-torpedy”. 24 bm.

z Warszawy przybywa do Białego-
lub Wilnastoku

CASINO |

na próbę „lux-

 

z życia

TARZAN;
KIEUSTRASZONY

bledną wobec tej jedynej atrakcji z
tytułowej. Czezielele riezaenych bóstw, stada słoni, Iwėw,

įkrokodyli, nosorožeėw, koni dz:kich i tysięcy ianych zwierząt — oto tło trapującej zkcji
Giro za.% 7 Nadorogram: Dodatek I nejo, aktualja

„Człowiek małpa”, Trader Horn*
nia Busterem]Grzbbem w roli

iINajwyższe napięcie!

PREMJERA Największy obraz,

przy ul. Metropolitalnej 1, odbędzie

się walne doroczne zebranie człon-

ków Chrześcijańskiego Związku Za-

'wodowego  Rzeźników-Więdliniarzy.

"Porządek dnia przewiduje: sprawo-

' zdanie kasowe, sprawozdanie zdzia-

łalności Związku za rok ub., wybór

nowego zarządu, komisji rewizyjnej

i sądu koleżeńskiego, oraz wytyczne

pracy Związku na rok przyszły. (e)
W sprawie umowy zbiorowej.

W. sobotę, dn. 26 października, o

godz. 7
"ul, Metropolitalnej 1 odbędzie się

'zebranie | czeladników rzeźnicko-

(,wędliniarskich, na którem rozpa-

'rowej. (e)

boże
TZ 220AGA
Va  

 

Dziš. GIGANTYCZNY film EGZOTYCZNY

ABOONA
V 2 Bezkonkurencyjny film na całym świecie

Wyjątkowy nadprogram:

1) Kolorowy dodatek w 2 akt p. t: „Sprzedajemy na wesoło"

2) slynna komedija p. t:. „Pechowcy“
Bil. honor. i bezpł. nieważne.
 

HELIOS| ***
Potwór

Dawno oczekiwane arcydzieło o nie-

zwykłem napięciu i artyzmie

Wstrząsający dramat ero-

tyczny. Rewelacyjna obsada:

Genialny INKISZYNIEW jako

człowiek-zwierze oraz mistrz ekranu HARRY BAUR.
Film, który na catym świecie osiągnął niebywały sukces. Nad program:

ATRAKCJA oraz najn. aktuelja, Seanse; 4, 6, 8 i 10.15.

li
s

W. JUR
mistrz fir.

  

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.

Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

,WILNO, Ul. MICKIEWICZA 4.

7 GI DKK Ik |

h| Lichterenko padł na ziemię.

(e) |

min. 30 wiecz. w lokalu przy

KRONIKA POLICYJNA.
—_ Obława w mieście, Organa P. P. „Szlozberg (Piwna 13) zameldowała w po- słowej. (e)

|—— OSZCZĘDZAJ —————
W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM

 

   

ml trzem pływa-

W osadzie Ginki, gm. twereckiej,
45-letni Bolesław Sidorenko dostał
ataku szału. Sidorenko uzbroił się
w karabin i wyszedł na ulicę rzeko-
mo na polowanie. Furjat, spotkaw-
szy pierwszego przechodzącego
włościanina, Kazimierza Lichteren-
kę, strzelił do niego. Raniony w bok,

Na od-
głos strzału wybiegło kilku włościan,
którzy, widząc uzbrojonego Sidoren-
kę, usiłowali go rozbroić, lecz ten
począł strzelać. Od kul szaleńca
zranionych zostało trzech włościan.
Sidorenko zbiegł do okolicznych la-
sów, gdzie urządzono obławę na
szaleńca.

Dnia 22 bm. o godz. 6 rano furja-

Szaleniec strzela do ludzi raniąc
4 osoby*

ka. Związanego przywieziono d

policję i lekarza powiatowego. (h)

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance.

o godz. 8-ej po raz ostatni
szona „Cudowny Stop”.

Dz

medji Marcego Achard'a p. t. „Fotograf
tancerka'* z E. Wieczorkowską w ro
głównej.
go. Režyserja — W. Czengerego.
sceniczna — W. Makojnika.

retka O. Straussa „Królowa i Prezydent”
Elną Gistedt w roli Królowej. 

ta ujęto koło leśniczówiki Makarów-

ub. nocy dokonały w mieście obławy na

rzezimieszków, przyczem przeszukano me-

liny złodziejskie i spelunki paserskie. W

wyniku obławy w ręce policji wpadło kilku

poszukiwanych złodziei i oszustów oraz

paserów. Zatrzymanych skierowano do dys-

pozycji władz śledczo-sądowych. (h)

— Nożownietwo. Wiczoraj na ul. Po-

narskiej powstała pomiędzy kilku pijanymi

osobnikami bójka, w czasie której pora-

niony został nożem bezrobotny Wacław

Jankowski, bez stałego miejsca zamieszka-

nia. Poszkodowany skierowany został do

szpitala św. Jakóba. (e)

! — Kradzieże, W dniu 22 bm. nieznani

sprawcy, zapomocą uszkodzenia zamka i

drzwi, dostali się do mieszkania Eugenii

Rychlickiej-Krystawiczowej (Ciasna 2), skąd

|skradli garderobę wartości zł. 120. Spraw-

 
jeę kradzieży Wacława lwaszkę (Polowa 5)

zatrzymano wraz ze skrądzionemi rzeczami.

W dniu 23 bm. przekazany on będzie do

dyspozycji władz sądowych.

Stanisław Zapaśnik z  Wołochowicz,

EBIT S. S i M O TDIA ED TANsi EAT TIR

osady i oddano do dyspozycji soł-
tysa Franckiewicza, który wezwał

komedja Kir-

Jutro o godz. 8 wiecz. premjera ko-

Przekład Bolesława Gorczyńskie-
Oprawa

— Teatr Muzyczny „Lutnia*, Dziś ope-

Z za kotar studjo.
Kapitan statku „Sivekin$* premjera

w Teatrze Wyobraźni.
Kapitan statku „Siveking' — Rudo!fa

Sterna jest to wzruszający fragment z życia
starego wilka morskiego, kapitana Burme-
stra. Walka obowiązku z miłością ojcowską

została w tym utworze przeprowadzona

przez autora w sposób niebanalny i wzru-

szający. Słuchowisko to odznacza się bar-

dzo dobrą budową i jasnym rysunkiem po-

staci, szczególnie dwie najważniejsze osoby

"| są bardzo wyraziste: kapitan statku, które-
go odtworzy Bogusław Samborski i sternik—

Lajker, kreowany przez Józefa Orw da.

Kapitan statku „Siveking” został przełożo-

ilny z niemieckiego i opracowany przez An-

li toniego Różyckiego. Słuchowisko to nale-

ży do zagranicznej literatury radjowej,
gdzie stanowi jedną z wybitniejszych pozv-

cyj repertuarowych. Premjerę tę nadaje Te-

atr Wyobraźni dnia 24 b. m. o godz. 21.00.

*| Polskie Radjo Wiino

©

— Teatr „Rewja”. Dziś rewja D t Czwartek, dnia 24 października,

„W palarni opium . Początek przedstawie- 6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Muzy*

nia o godz. 6.30 i 9-ej. ka. Dziennik poranny. Muzyka. Giełda

rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10—11.57:

Przerwa. 11,57: Czas i hejnał. 12.03: Dzien-

licji, że w dniu 22 bm., o godz. 18-ej komi-| nik południowy. 12.15: Poranek dla mło

niarz Józef Szmach, będąc w stanie pod-j dzieży. 13.00: Płyty. 14.30—15.15: Przerwa.

chmielonym, po wyłamaniu drzwi, wtargnął
do jej si
wyraził — zarżnięcia jej.

mieszkania z zamiarem — jak

Kominiarz,
połamaniu 3 drzwi i
oknach, oddalił się. Ponieważ Szmach ni

Wobec tego lo-
katorka zmuszona była uciekać przez okno.

po zdemolowaniu mieszkania,
wybiciu 12 szyb w

15.15: Codzieny odcinek powieściowy. 15.25:

ę| Życie kulturalne miasta i prowincji. 15,30:

Płyty. 16,00: Bajka o Kocie w butach. 16.15:

Recital fortepjanowy Hanny Dicksteinówny.

16.45: Cala Polska śpiewa. 17.00: Kolonje

angielskie i francuskie w Afryce — odczyt.

e|17.15: Koncert Zespołu Haliny Adamskiej-

ma stałego miejsca zamieszkania, został on Grossmanowej. 17.50: Książka i wiedza.

zatrzymany i przekazany władzom sądo- 18.00: Recital skrzypcowy Marji Marco.

wym. 18.40: Recital Kiepury na płytach. 19.00:

WYPADKL Przegląd litewski. 19.10: Jak spędzić świę-

— 3 podrzutków w ciągu dnia. Wczo-
raj na ulicach miasta znaleziono 3 pod-
rżutków. Ostatni podrzutek, z przypięt:
kartką „Marja”, znaleziony został w pobli-
żu domu Nr. 9 ul. Beliny. Podrzutków skie-
rowano do sierocińców. (h)

— Auto najechało na dorożkę. Na u
Niemieckiej prywatne auto (numer rejestra-|

to? 19.15: Pogadanka radjotechniczna. 19.25:

Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.

а 19.50: Pogadanka aktualna. 20.00: Muzyka

lekka. 20,45: Dziennik wieczorny. 20.55:

Obrazki z Polski współczesnej. 21.00:

Słuch. R. Sterna „Kapitan Statku Siveking“.

j121.35: Nasze pieśni. 22.00: Vl-ty koncert
"Historyczny. 23.00: Kom. met. 23.05—23.30:

 

  

cyjny 38238) najechało na dorożkę Jankiela|
Bieniuńskiego, zam. przy ul. Kurlandzk'ej
97. Dorożka została uszkodzona; wypad- śm. ejszyskiej, zemeldował, że w dniu 23

bm. o godz. 1-ej, przy ul. Tunelowej 12,

w й skradziono mu konia z wozem, na którym|

trzona zostanie sprawa umowyzbio- były dwa duże wieprze. Straty wynoszą licji śledczej wpłynął melduneń o zaginię-
|ciu Janiny Łukaszewicz, zam. przy ul. Wą-

Marja wozy 9, zdradzającej objawy choroby umy-
'zł. 500. Policja szuka złodziejów.

Awanturniczy kominiarz.

 

 

ków z ludźmi nie było. W sprawie zajścia
spisano protokół. (e)
— Zaginięcie chorej

W WILNIE

 umysłowo. Do pc-

Płyty.

YOTSIIA
Nowości wydawnicze
„Zygmunt Krasuski, Obserwacje

|szarego człowieka.Warszawa 1935 r.
Prasa. Organ Pol. Zw. Wydaw-

ców Dzienników i Czasopism. Rok

„VI. Zeszyt 3. Październik 1935 r.

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22
Bank udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjm
drobne oszczędności od 1-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Załatwia am e Le

sowe. Bank czynny codziennie oprócz šwiąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz.

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pośgrzebowej.
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I
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OO
ZAKŁAD OPTYCZNY)

Jana Iwaszkiewicz
.  WILEŃSKA 25.
j(daw. Ostrobramska

wykonuje binokle i
okulary ściśle we-
dług recept p.p. le-
karzy okulistów. Po-
leca najnowsze mo-

    

  

 

   

  
   

  
  

  

   

   

 

 
 

 

UWADZE DJABETYKÓW —
CHORYCH NA CUKRZYCĘ

poleca: chleb, mąkę, herbatniki, ciastka, czekolady, syro
wafle, babki biszkopty, miodownik, torciki, soki, mókosnóy:

firma: ZWIEDRYŃSKI
Wilno, Wileńska 36, tel 12-24.

„BŁAWAT POLSKI"
WILNO, WIELKA 28. — Tel. 15-92.

 

Poleca:

Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie

Wełny

  

   

EWICZ
P. BURE DRZE

 

POLECA na sezon jesienny własnej hodowli zdrowe i silne

WKA OWOCOWE.
Cenniki na żądanie wysyłamy bezpłatnie, Istnieje od 1860 r.

 

dele. Wszelkie ar-

babie! al maaac AU PRASĘ Kupno $
opiyia wchodzące. NARODOWĄ i I sprzedaż |] ZGUBY.

ai1та

w WELER Wilno, Sadowa 8 OBRAZY ZGINĘŁA

a 5 stazcn mistrzów 19.X mała koteczka

Zakłady ogrodnicze, skład nasion i szkółki drzew owocowych włoskich, Holendrów, szara w ciemne paski
gobelin i skrzypce do
sprzedania. Lelewela
6. Borkowski, 319
akd k siai kari _ -

 

 

ZAKLAD
KRAWIECKI

Poleca na

 

Najwytworniejsze stroje balowe i praktyczne garnitury biu-

rowe, spacerowe, wizytowe, palta jesienne, zimowe i futra

najtaniej w firmie:

ZAKŁAD KRAWIECKI

WILHELM DOWGIAŁŁO
$-TO JAŃSKA 6, TEL. 22-35,

KONSUMENCI! <EMEEEESR
MUSZTARDY

która da Wam TANI i ZDROWY PROBUKT, bez żadnych
szkodliwychdla zdrowia domieszek

znaną i solidną firmą są

Bcia URBANOWICZ
ź WILNO, ULICA SZEPTYCKIEGO 10, TEL. 18-82.

Żądajcie stale
znanej firmy

Taki
ZAKŁADY PRZEMY-
SŁOWE FABRYKA
OCTU I MUSZTARDY

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

sezon bieżący ostatnie nowości.

CENY KONKURENCYJNE,

ń Latdilie ||

DOKTÓR

W. WOŁODZKU
Ordynat. Szp. Sawicz,
Skórne i weneryczne,
Zawalna 22, tel. 14-42  

 

Nowootwarta

kolacje sposobem 

   

    
„—-

66 Wilno, Micklewicza 46
Restauracja „Oszmianka jwydaje: aladania, obizdy |

gospodarczym. Przyjmuje zamówienia na ze-

branie towarzyskie. Sala oddzielna. Gabinety. Ceny umiarkowane.
Abonamemieslęczny rabat

СОНБ VAS PASL ci r NSAUT KTP

„CENTROOPAŁ"
$p..z;0gr. Odp.;

hurtowa I detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

drzewa opałowego I cementu.

WILNO
Własne składy i bocznice; Biuro:

ul. Rosa | róg Parkowej | ul. Zamkowa Nr. 18 .
tel. 22-40 tel. 17 90.  

 

   

powrócił.

©DOKTÓR MED.
|J. PIOTROWICZ-
JURCZENKOWA
> Szp. Sawicz

 
Choroby skórne,

weneryczne kobiece.
Wileńska 34, tel.18-66
Przyjmuje od 5—7 w.

DOKTÓR
ZYGMUNT
KUDREWICZ
choroby weneryczne,
syfilis, skórne i mo-
czopłciowe. Ul. Zam-
kowa 15, tel. 19-60,

od 8—1 i 3-—8.

 

na ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze
PO CENACH NAJNIŻSZYCH,

U
M

„wabi się Klimcia,
'proszę odnieść za

wynagrodzeniem
Zamkowa 17—14.

BESTi
ė NAUKA. i

PANNA
ze šredniem wykszial-

cy м domu prywat-
nym w charakterze
nauczycielki, lub wy-
|chowawczyni dzieci.
Posiada kilkuletnią
praktykę i bardzo
dobre świadectwa.
Zgłoszenia pisemne
pod adresem: Orany,

| WP. Kapelmistrz B,
"Rokicki (dla J. R.).

| MŁODA,
inteligentna  nauczy-
cielka - wychowaw-
czyni poszukuje po-
sady do dzieci od
6—10 lat + przygoto-
waniem do V oddz.
Szk. Powsz, Świadec-
twa b. dobre, Кейе-
rencje poważne. Mły-

! 

  

  

ceniem poszukuje pra-į

STUDENT U.S.B.
udziela korepetycji Z
matematyki, fizyki i
chemji, = Mickiewicz:
37 m. 12. Róg Ciasn

292

STUDENT U.S.B.
udziela lekcji w za-
kresie 6-ciu klas, Spe-
cjalność matematyka,
fizyka. Żydowska
15—4 (dom rządowy).

41—1

. RÓŻNE |
(DATA,

Zatwierdzone _ przez
Ministerstwo W. R. i
O. P. Studjum bałe-

towe
SAWINY-
DOLSKIEJ

Dominikańska 8 — 3.

Warszawska Szkoła |
7% Tańców Art. Bal. —

WANDY JARSÓWNY
a baze

tb» fl
A p

i elegan
tko—
tanio.

Przyjmu
je. zapik

śnilety i lekcje Indywal ce а
|| Miekiewicza 31—front

  

 

Ww „DZIENNIKU nowa 2—9, od 2—4-ej.
45—4

 

Wydawca: ALEKSANDER ZWIERZYNSKI,

  WILEŃSKIM".

   
  

   

  
   

  

   

 

      

   

   
  
  
    

    
   

  

 

  

   

 

  
  

  
     

 

    
  

 

  
  

  
        
  

  

INSTYTUT
KOSMETYCZNY

IKEDA
TATARSKA 10,

Absolwentki Kursów
Kewa w Paryżu, Wy-
konuje masaże, elek-
tryzacje i wszelkie
zabiegi, wchodzące w

zakres kosmetyki.

teny
dostępne.

KODOWA.wadloŚLA

d PRACA. ti |, JAN FARBOTKO
kapitan rezerwy  po-
szukuje posady za-

| rządzającego domami.
|Wilno,  Dobroczynny
| zautek 4 m. 6, 299—5

|
 

OSGBA
w średnim wieku po-
szukuje pracy na
przychodzącą przy $o-
spodarstwie. Poważne
reierenc Adres:
Słowiańska 2-a m. 12.

44—4

JAKĄKOLWIEK
pracę przyjmę umy-
słową lub fizyczną
choćby za małem wy-
nagrodzeniem. Ła-
skawe zgłoszenia do
Ked. „Dziennika Wi-
ieńskiego'* pod „po-
moc studjującemu”.

PANNA ||
inteligentna, z począt-
kami jęz. niemieckie-

$o — zajmie się dzieć-
mi, względnie gospo-
darstwem u jednej
lub 2 osób. Adres:
Raduńska 206—5,

304—1

POSZUKUJĘ PRACY
do wszystkiego do
małej rodziny lub do
samotnych, Zna się
na kuchni, gospodar-
stwie domowem, szy-
ciu. Filarecka 23 m.3.

   

POSZUKUJĘ
pracy w charakterze
pomocnicy w introli-
gatorni, drukarni lub
odlewni czcionek,
Przez 10 lat pracowa-
łem przy drukarnii
introligatorni, znam
te roboty dobrze. Po-
iocka 18 m. 6. 45

SŁUŻĄCA,
lat 40, poszukuje pra-
cy na przychodzącą
lub na stałe; umie
dobrze gotować, może
samodzielnie  prowa-
dzić gospodarkę.
 

OGŁASZAJCIĘ SIĘ Szklana 9, u dozorcy.
| 314—1

 

 

Drukarnia A. Zwierzyńskiego.Wilno, Mostowa Nr. 1,

 
Odpowiedzialnyredaktor: STANISŁAW JAKITOWICZ,

 


