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Rok XIX

Redakcja czynna od 12-13 I od 19—24, Administracja od 9-—18, w niedziele od

12-13 Redskeja i Administracja Mostowa 1, teletan 12-44. Konto P. K. O. 86.187.
„Dziennik Wiłeśski' wychodzi codzień,
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Powrót króla Jerzego
W. DN, 17.XI R. B.

ATENY. (Pat). Król grecki Je-
rzy 2-gi zamierza przybyć do Grecji

|w dniu 17 listopada.
| NOWY W HISZPANII
L MADRYT, (Pat). Chapaprieta u-

Bi | tworzył nowy rząd, w którym nowy-
mi ministrami są Usabiega i
„Lopez (min. rolnictwa), obaj
'towani.

y
depu-

Ofenzywa abisyńskaw listopadzie
ADDIS ABEBA. (Pat). Wobec

udania się na front ministra wojny
rasa Mulugueta, tekę ministra wojny
objąć ma ras Birru.

Ras Guetaszu gubernator prow.
Kaffa i Maggi b. poseł abisyński w
Paryżu przybył 'w tych dniach do
stolicy na czele 40.000 ludzi. Udaje

skiemu sumę 600 tys. franków w
srebrze oraz wielką ilość zwierząt
pociągowych i wszelkiego rodzaju
;towarów, podkreślając swą lojalność
'wobec cesarza. Niektórzy złożyli w
adrze całe swoje majątiki,

KOMUNIKAT WŁOSKI Nr. 3i.
RZYM. (Pat). Ministerstwo prasy

się on na czele swoich wojsk do ; propagand. .
: 5 y ogłasza mastępujący

Dessje, a stamitąd. w kierunku Mas- komunikat nr. 31: na froncie jacy|

sa-Ali, gdzie ma połączyć się z in- trejskim, jak donosi gen. de Bono,

nemi wojskami abisyūskiemi. W dnia 28 bm. dwa oddziały pierwsze-
kołach abisyńskich mówią, że armja z0 korpusu dokonały wywiadu w

ta ma zaatakować oddziały włoskie, piausien, głównej miejscowości pro-

które w pierwszych dniach PAŹ” wincji Haramat, Starszyzna z wielu

dziernika wtargnęły na tym odcinku rejonów, w których nie ma jeszcze

|:

Na froncię somajskim patrole
dubatów iły do ucieczki grupy
wojsk abisyńskich pomiędzy Scilia-
ve i Gorrahei. Nawet na tym Кгоп-

szczepów zgłasza swą uległość dla
| Włochów. Żabrano abisyńczykom
|152 karabiny.

ROCZNICA MARSZU NA RZYM.

RZYM, (Pat). Z okazji 14-ej rocz-

nicy marszu ma Rzym, w całych
Wioszech odbywa He= wam
ciągu inauguracja robót licznych,
dokonanych w roku ub. Wśród tych

robót na. uwagę zasługuje elektryfi-

ika „Awerow”,
i

|

i

do Abisynji.

   

   

 

DLA OCHRONY
PRZED

44

' garnizonów włoskich stawiała się w
dowództwie włoskiem w Adui dla

(7. złożeniu hołdu,

PARYŻ. (Pat). Prasa popołudnio-
wa donosi, że jakoby czynniki rzą-
dowe francuskie i brytyjskie ustaliły

wić miałaby podstawę dia rokowań
z Wiłochami. Propozycje te w o-
gólnych zarysach miałyby być na-

tekst nowej propozycji, która stano”)

kacja kolei żelaznych, mowie dwor-

ce, instalacje wodociągowe, drogi,

szpitale i t. d.

Nowe propozycje pokojowe|
W. Brytanja wydały jakiekolwiek
zarządzenia beż. całkowitej aproba-
ty Rady Ligi Narodów.
Możliwość odbycia narady. trzech

mocarstw należy uważać za całko-
| wicie nieprawdopodobne.

| Мста "amm Mae 6-GUsOWNA: usł «m: Sienujące: 1) Włochy otrzymają pra- PRZED KONFERENCJĄ MORSKĄ

ZAPOWIEDŹ WYPARCIA WŁO-
CHÓW Z ABISYNJI.

Ras Guetasze w rozmowie z przed
stawicielami prasy oświadczył, że w
ciągu listopada armja abisyńska 60-
tówa będzie do rozpoczęcia ofenzy-
wy oraz, że abisyńczycy mie odda-
dzą ani piędzi ziemi i w ciągu 2
miesięcy nie' będzie ani jednego
Włocha w Abisynji.

Po rozmowie z dziennikarzami
ras Guetaszu przyjmował hołd swo-
ich wasalów, z których, zależnie od
rangi, jedni całowali go w ramię, in-
ni w stoję.

Wczoraj przybyły do Addis Abe-
ba 2 pociągi wioząc transport 1500
żołnierzy przeznaczonych na front
Ogadenu.

MAKALLE ODDANE BĘDZE
BEZ BITWY,

LONDYN. (Pat). Wojska włoskie
w prowincji Tigre posuwają się po-
woli na szerokim froncie. Nie ulega
wątpliwości, iż ras Sejum, postępu-
jąc zgodnie z m ami cesarza,
będzie ustępował w dalszym ciągu i
prawdopodobnie bez bitwy odda
Makalie, która została już w zmacz-
nej części ewakuowana,

Przypuszczają, iż olbrzymie siły,
jakie abisyńczycy w dalszym ciągu
gromadzą w okolicy Dessie, zostaną
pchnięte ku północy dopiero po
przybyciu cesarza, tj. w początkach
listopada.

‚ М górzystych miejscowościach
Tigre toczą się bezustannie drobne
utanczki.

Ww Ogadenie lotnicy włoscy wy-
kazali ożywioną działalność.

MW Addis Abeba kupcy muzuł-
mańscy wręczyli rządowi abisyń- Ś

Wyjątkowa okazja taniego kupial
(0 do 31 października b. r.

za okazaniem niniejszego kuponu
otrzyma 10%/0 specjalnego rabatu przy
kupnie wszystkich artykułów w Składzie
Aptecznym, Perfum. i Kosmetycznym

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

Ceny niskie i stałe.

Kupoa Dziennik Wileński

 

wo do kontroli kilku prowincyj Abi-
synji, 2) ani w Harranze, ani w rejo-
nie świętego miasta Alksum, ani też
w zachodnich prowincjach Abisynji
Włosi nie otrzymają żadnych tery-
torjów.

LONDYN. (Pat). Agencja Reute-
ra dowiaduje się, że narady, prowa-
dzone między rzeczoznawcami an-
gielskimi i francuskimi w Paryżu,
niedały oczekiwanych rezultatów.
Jednakże obie strony uznały, że
niedawne propozycje, pochodzące
ze źródeł włoskich, nie mają prak-
tycznej wartości. Sondowanie poko-
jowych nastrojów strony włoskiej
oraz narady mogą być we Francji
dalej prowadzone, nie może jednak
być mowy o tem, aby Framcja lub

LONDYN. (Pat).
mającą się rozpocząć w Londynie
Ikonierenoją i | W. Brytanji,
Franoji, Wiloch, Stanėw Zjedn. i Ja-
ponji w kołach, zbliżonych do tut.
ambasady włoskiej, wskazują na
możliwe wysunięcia przez rząd
wzymski sensacyjnej propozycji roz-
szerzenia statutu obowiązującego w
kanale Suezkim mna całe Morze
Śródziemne, Co znaczyłoby zapro-
wadzenie swobody wszelkiego го-
dzaju transportowców również i
wojennych, w każdym czasie przez
Gibraltar i Dardanele. Projekt ten

Wzwiązku z

®

Wszyscy muszą zobaczyć

Nowości
konfekcji damskiej i męskiej.

У

modne tkaniny wełniane i
jedwabne,

CID artykuły gospodarstwa

domowego,szkłó,porcelana I
zabawki.
B-cia Jabikowscų

Wilno
Mickiewicza 18.

Dzisiejsze plenarne posiedzenie Sejmu

poświęcone było debacie nad projektem |

ustawy, upoważniającym Pana Prezydenta

R. P. do wydawania dekretów. W posie-

dzeniu wzięli udział czionkowie rządu z p.

Premjerem  Kościaikowskim i wicepremje-

rem Kwiatkowskim na czele.

Marszałek Car udzieli głosu sprawo-

zdawcy projektu rządowego wicemarszai-

kowi sejmu p. Miedzińskiemu. Rząd zade-

klarował — oświadczył reierent — goto-

wość wzięcia się za bary z ciężką rzeczy-

wistością iinansową i gospodarczą naszego

państwa. Plan, z którym wystąpił rząd, od-

powiada naszemu przekonaniu i dlatego

na komisji nie spotkał się z przeciwem. .

Pozostaje nam, gdy damy rządowi te

pełnomocnictwa, oczekiwać, że pian rządu

będzie szybko i stanowczo wykonany,

©7/W imieniu komisji pos. Miedziński

prosił Izbę o przyjęcie projektu ustawy,

według przedłożenia rządowego bez żad-

nych poprawek.

Na pytanie pos. Sarneckiego czy nowy

podatek ma być zastosowany również do

płac, wynoszących 125 zł. miesięcznie, pos.

Miedziński odpowiada, że odpowiedź tę

mógłby w tej chwili dać tylko rząd, o ile|

zechce. į

W rozprawie nad projektem ustawy o

peinomocnictwach zabrało głos szereg |
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Plendcne Losiedzenie Sejmu

iniem Mirza Śródziemnego i skiero-:
byłby  calikowitem zneutralizowa- | posłów.

soo

Skolei zabrał głos minister skarbu

Kwiatkowski: W przemówieniu szeia rzą-

du w tej lzbie i w przemówieniu mojem na

komisji  usiiowaliśmy wyjaśnić zarówno |

istniejący stan iaktyczny w odniesieniu do. i

zagadnień gospodarczych i iinansowych

panstwa, jak również odpowiedzieć, co — |

wedle opinji rządu — naieży uczynić zaraz,

by powstrzymać rozpęd zjawisk ujemnych

w tej dziedzinie życia i co w zarysie naieży

czynić w przysziości dla uzdrawiania na-

szego gospodarstwa» :

Pomimo to, zarówno dyskusja, jak też

i zgłoszony wniosek mniejszości, któremu

rząd przeciwstawia —_ się kategorycznie,

wskazują, iż isinieją jeszcze pewne mo- _

menty niedostatecznie wyświetione.

Każdy delicyt powstaje wówczas, śdy

wydatki są większe od dochodów. Za ca-

ły okres kryzysu ten deficyt skarbu pań- |

stwa — budżetowo i kasowo — jest bardzo

znaczny, a niezahamowany niezwiocznie 1

mógiby się szybko zwiększać. Jest tonie-

uchronna konsekwencja iaktów, że docho-

dy 70 procent obywateli państwa spadiy w |

tym okresie więcej, niż o poiowę. Na tę

sytuację oczu zamykać dziś nie wolno.

Deficyt ten wywoluje nietylko wiele

zjawisk ujemnych i to w całokształcieży-

cia prywatnego i publicznego, ale ponadto |

i to, że skutki te z narastaniem sum  defi-

„cytowych usiawicznie mnożą się i potęgują. |

Przy takiem rozumowaniu sprawy — |

 
|wany przedewszystkiem przeciw W.!

 

KATASTROFY
WIELKI POŻAR W ŁODZI
ŁÓDŹ. (Pat), Ub. nocy wybuchł

pożar w gmachu fabrycznym, nale-
żącym do” lirmy Przygórski. Gmach
ten został wydzierżawionym iabry-
ce pluszu berlińskiego i tabr. „Gu-'
ma'. Trzypiętrowy gmach w  nie-
zwiykle szybkim czasie stanął cały
w płomieniach, Alkcja 7 oddziałów
straży pożarnej musiała zostać — ©-
graniczona do ochrony budynków
sąsiednich. Alkcja ratunkowa trwała

do rana. Cały trzypiętnowy $mach
fabryczny spłonął doszczętnie. Stra-
ty sięgają miljona złotych.
POWÓDŹ W MAŁOPOLSCE,
KRAKÓW. (Pat). Padające od

'tzech dni deszcze spowodowały|
znaczny przybór wód w górnym bie-|
u rzek województwa  krakowskie-

goł Gdyby deszcze padały jeszcze
parę dni, mioże powstać niebezpie-
czeńsiwo powodzi w. okolicach pod-
górskich.

POWÓDŹ W. NIEMCZECH.
BERLIN. (Pat). Z całych Nie-

|miec nadchodzą alarmujące wiado-
mości o powodziach spowodowa-
nych ulewnemi deszczami. W. śgó-
(rach Harcu potoki i rzeki wystąpiły
|z brzegów, zalewając olbrzymie ob-
| szary, Tor kolejowy na długości 100,

j metrów został zniesiony przez wo-
dy. Z brzegów wystąpiły również:

ŻYWIOŁOWE
rzeki Bawarji, niszcząc szosy i dro-,

W, dolnym biegu Odry powódź.
wyrządziła olbrzymie szkody.
KATASTROFY ŻYWIOŁOWE

W JAPONJL
TOKIO. (Pat). Siine burze, jakie

przeszły w sobotę i niedzielę nad Ja
ponją, wyrządziły również znaczne
szkody na wschodniem wybrzeżu
Korei, Komunikacja okrętowa ule-
gła przerwie. Burza porwała 17 ło-
dzi rybackich z załogą, liczącą prze-
szło 100 ludzi. x obawa, że
„wszyscy oni zginęli, Dotychczas wy-
(łowiono zwłoki 7 rybaków.
| TOKIO. (Pat). Dopiero wczoraj
jogłoszono pierwsze urzędowe wia-
domości o skutkach niedzielnej bu-
rzy. W Tokio stoi pod wodą 31.577
domów, w Nagoia 15.000. We wsi
Tazuda wskutek obsunięcia się zie-
mi zginęło 30 osób. W! następstwie
podmycia mostu kolejowego nad rze
ką Nazui w pobliżu Fukisimy zwalił
się do rzeki pociąg osobowy, przy-
czem 11 osób zostało zabitych a 53
PY” ‚

TOKIO. (Pat). Z kopalni węgla
w Fukuoka, gdzie, jak wiadomo, na-
stąpił w sobotę wybuch gazów, wy-
dobyto dotychczas 59 zabitych i 15
rannych, W kopalni znajduje się je-
szcze 67 górników. Istnieje miała na-|

idzieja na uratowanie ich.

M. in. pos. Hermanowicz wyraża Ży- | niema tak ciężkich ofiar, któreby nie opła-

czenie, aby dzień 15 stycznia był kresem| cjjy się nawet poszkodowanym obecnie —

dwutorowości. jo ile drogą tych ofiar uda się rzeczywiście

 

 
ROR w ARGOTL ЛЕНЕ

Inspetoracie
W. nocy z piątku ma sobotę po.

' posiedzeniu komisji sejmowej odby-

ia się w gabimecie prezesa Banku

Gospodarstwa Krajowego, gen. Gó-

reckiego, pouina konferencja posłów

kombatantów, ma której omawiano

sytuację wewnętrzną.

Na konierencji tej prezes Sławek

bardzo krytycznie rwyrażał się o

metodach działania obecnego rządu,

powstałego nie bez wpływu śrupy
& zw. generalskiej. Widocznie jed-

nak p. Sławek 'nie odniósł zwycię-

stwa, skoro w Sejmie w poniedzia-
łek dn. 28 b. m. zebrało się około 60

posłów i senatorów, wśród których

Wizyta w Generainym

zahamować i zrównoważyć obie strony bud |

żetu, to jest wpływy i wydatki

Dopiero na tem tle należy rozpatrywać

sprawę urzędniczą. Nie wymagalibyśmy

oliar od urzędników i pracowników, gdy- |

byśmy nie mieli pełnej świadomości, że w.

chwili obecnej jest to taką samą sprawą 1

koniecznością, jak iakt pogorszenia w kry-

zysie sytuacji rolników i wszystkich obywa-

teli, nie rozporządzejących aapasami kapi-

tałów. ”

Rezerwę na przyszłość stanowi akcja

oszczędnościowa, która wymaga  nietyiko

czasu, ale i dobrej woli kilku tysięcy wyż-|

szych funkcjonarjuszów państwowych. į

Ponadto musimy podatkowo uchwycić

stopniowo i te elementy, które doprowadzi- |

ły do mistrzostwa system uciekający

od wszelkich podatków.
Stanu obecnego bez ofiar — i to ofiar

wszechstronnych — nie możemy przesko-

czyć. Więc musimy się przez istniejące za-

 

  

     

  

między imnymi zauważono b. pre-

mjerów Jędnzejewicza i Świtalskie-

$o, wicemarszałków Sejmu Miedziń-

skiego i Podoskiego, oraz wicemar-
szałka Senatu Kwaśniewskiego.

„Parlamentarzyści” ci samocho-
dami udali się do gen. inspektora sił :

zbrojnych dla złożenia mu wizyty i brzmieniu przyjętem przez komisję,

wyrazów uszamowania. W grupie tej| Po przemówieniu min, Kwiatkowskiego

przeważali zwolennicy „pułkowni- rozwinęła się obszerna dyskusja, którą zre-

ków”. „kapitulowai reierent projektu ustawy p.

/ Miedziński. .

OEIECYPAKPMGAZZA ВО NASA | W głosowaniu odrzucono zgłoszoną
|przez p. Krukowskiego poprawkę i całość

ŚWIADCZENIE NA PRACĘ NARO- projek Sode wiór mó SO
DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM, |czytaniach.

j ANIE ŁASKĄ! 2

pory przebić.
Narzędziem w tej walce staną się te

pełnomocnictwa, o które zwróciliśmy się

do izb ustawodawczych.

Dlatego proszę wysoką lzbę wimieniu |
rządu o przyjęcie przedłożenia naszego w
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— — ministerstwa na czele z dyr.

" nych, mianowany został
|, poznańskim

grupy trzeciej. у 

W niedzielę 3 listopada 1935 roku o godz. 22 w OGNISKU AKADEMICKIEM

Zabawa Niłodzieży Wszechpolskiej
 

Obniżka uposażeń.
W planie gospodarczym ministra

Kwiatkowskiego największe zainte-
resowanie wywołują dwa punkty,
które się bardzo mocno odbiją na
budżetach najszerszych warstw lud-
ności: podatek od wynagrodzeń po-
bieranych ze skarbu państwa i pod-
wyżka podatku dochodowego.

Ponieważ skala podatku od upo-
sażeń ma wynosić od 7 do 20 proc.,
przeto pensje najniższe będą zmniej-
szone o 7 zł. ma 100, przy pensjach
średnich (200 do 500 ziotowych) ob-
niżka wyniesie 20 — 60 zł, przy
1000-złotowych (naczelnicy wydzia-
łu) ponad 100 zł., dalej zaś: u dyrek-
torów departamentu (pensja 1750 zł)
280 zł, u wiceministrów (pensja
3.225 zi.) 680 zł., u ministrów |pensja
4,300 zł.) około 800 zi, premjer od
pensji 6.450 zł. płacić będzie R.
zł.

„O ile podatek uposażeniowy do-
ikmie okoio półmiljonową rzeszę lu-
dzi, pobierających.bąaź pensję, bądź
zaopatrzenie z kasy panstwowej, to
podwyżka podatku dochodowego o-
be,mie przeszło imiljon osób płacą-
cych dotychczas ten podatek a nad-
to kilkaset tysięcy tych, którzy zo-
staną do jego opłacania powołani
wskutek obniżenia t. zw. minimum
egzystencji, wolnego od podatku.

Minimum to wynosiło dotych-
czas przy dochodach t. zw. fundo-
wanych, t. j. opartych na samodziel-
nym warsztacie pracy (gospodar-
stwo rolne, warsztat rzemieślniczy,
sklep, fabryka, przedsiębiorstwo, za-
wody wolne) 1,300 zł. rocznie, obec-
nie wynosić będzie 1.200 zł. czyli
dochody miesięczne.100 — 125 zł.
podpadną pod podatek. Jeszcze
większa będzie różnica przy docho-
dach t. zw, niefundowanych, tj. pra-|
cownikach i robolnikach, których|
minimum podatkowe obniża cię z
2.500 do 1.500 zł., tak że gdy dotąd
podatek zaczynał się dopiero przy
100 zł. miesięcznej pensji, obecnie
rozpoczynać się będzie już od 126 zł.

Pracownicy i robotnicy zostaną
zatem o wiele silniej dotknięci, niż

e A ;

warsziaty saimodzielnė, gdyż wedie
aawnej proporcji minimum powinno-
by wymosić obecnie dia nich 2.000 a
nie 1,500 zł.

Wprowadzenie w życie zapowie-
dzi man. Kwiatkowskiego związane
jest z trudnościami.
Departament buażetowy minisier-

stwa skarbu rozpoczął już pracę nad
projestami dekretów.

Jak ostatnio stychać istniała ten-
dencja, by do Vil kategorji włącznie
nie obciążać płac w wysokości więk-
szej niż 8 procent. Jednak jak wy-
kazały próbne obliczenia, nie dałoby
się "wówczas osiągnąć
miijonów złotych z podatku od upo-
sażeń lumkcjonarjuszów pubuicznych.
Wobec tego przygotowane na próbę
tabeie podatku są przerabiane.

Powstaje zagadnienie, jak za-

 

kwoty 160;

'

łatwić sprawę uposażeń urzędników,
kontraktowiych, którzy 'opiacają już|
podatek dochodowy. Jak siychać
uowy specjalny podatek dia urzędni-
ków końiraktowyjch wynieść ma 4
do 16-tu procent, przeciętnie zaś 8

procent.
frawdopodobnie przez trzy mie-

siące, to jest przez grudzień, styczeń
i luty pensje pracowników  publicz-
nych będą obciążone podwójnie, to
jest na spłaty pożyczki inwestycyj-
nej oraz na ńówy podatek. W: tych
dwóch  miesiącaci nastąpi zatem
uga kasowa dla skarbu państwa.

Następnie ulga ta będzie znacz-
nie mniejsza, gayż taktycznie pra-
cownikom paastwowym wypłacać
się będzie prawie tyle samo, co o-
becnie, kiedy potrącane są raty na
pożyczkę inwestycyjną.

 

żbliżenie francusko - niemieckie
PARYŻ. (Pat). „Le Fetit Journai

zamieszcza sprawozdanie swego ko-
respondenta berlińskiego z rozmo-
wy z min. Hessem na temat możli-
wości zbliżenia między Francją i
Niemcami, W, czasie tej rozmowy
min. iłess wyrazić miał ubolewanie,
iż wysiłiki, podjęte przez kancierza
łiitlera i przez miego samego w celu

reakcję dzienników francuskich w
sprawie Kłajpedy, zaznaczając, że
sposób, w jaki zareagowała więk-
szość pi$m francuskich mna starania
Kzęszy,. zmierzające.do.skłonienia
rządiu litewskiego do poszanowania|
statutu kłajpedzkiego, bynajmniej

| nie przyczynił się do: uspokojenia w |
'Europie i enie stosunków '

  

Poświęcenie pomnika. Chrystusa Króla
w Ejszyszkach

Przypadkowo * byłem świadkiem
wzruszającej uroczystości w Ejszysz-
kach — poświęcenia pomnika Chry-
stusa-Króla 27-go pazdziernika r. b.
W roku jubileuszowym 1933 r.

gorliwy o chwałę Bożą i zbawienie
duch swoich parałian dziekan miej-
scowy ksiądz Bolesław Moczulski
powziął wielce doniosłej wagi pro-
jekt wzniesienia w miasteczku Ej-|
szyszki na rynku pomnika ku uczcze
niu dzieła Udkupienia ku większej
chwale Chrystusa Króla i Jego' Naj-
świętszego: Serca. Wykorzystał iks;
Moczulski. piac w miasteczku, na
którym za dawnych czasów istniał
pierwotńy kościożek, wzniesiony je-
szcze w 1413 r. przez księcia Witol-
da dia misjonarza, który był na tym
terenie zamieszkał i pracował nad
nawracaniem .sąsiedniej ludności,
podówczas pogańskiej, a który to
kościółek ża najściem Szwedów zo-
stał w 1666 r. zbunzony. i plac ten
odtąd leżał odiogiem, gdyż potem
kościół został wybudowany za mia-
Sieczkiejm na ładnem wzgórzu, gdzie
i obecnie istnieje wspaniały olbrzy-
mi kościół, zbudowany przez Ś. p.
ks. Kalinowskiego po. pierwszem
powstaniu,

Obróbka kamienia pod pomnik
zajęła dwa lata czasu.

Pomnik ustawiono na placu wo-
koło ogrodzonym i zrobiony z dzi-

wybworzenia mowej atmosfery we |irancusko - niemieckich. Min.Hess |kiego kamienia — miejscowego śra-
wzajemnych stosunkach irancusko- dał w końcu wyraz swym. nadziejom nitu. Wakoło uiożono pięć stopni z

i obecnego

niemieckich, nie znalazły odpowied-
niego liwięku we Francji, zwła-
szcza w. sierachoficjalnych. Min,
fiess zwraca następnie uwagę na

 

ZLitwy. я
REWIZJA U CZŁONKA T-WA
„OŚWIATA* W. WIŁKOMIERZU.

RYGA (Pat). Z Kowna donoszą:

„Dzień Polski* podaje, że w ub.
czwartek do mieszkania b. prezesa

członka zarządu sekcji
4.      

Przed Kongresem Kupieciwa
Poiskiego |

Naczelna Rada Zrzeszeń Kupiec-,
twa Polskiego, reprezentująca ;

wszystkie terytorjalne związki ku- į
piectwa chrześcijańskiego w Polsce,;

do|wicieli centralnych władzprowadzi prace przygotowawcze !

Ogólnopolskiego Zjazdu  Kupiectwaj

w Krakowie, które odbyć się ma w
dniach 23 i 24 listopada 1935 r.

W. przeddzień plenarnych obrad

Zjazdu odbędzie się posiedzenie De-
legatów Naczelne, Rady  Zrzeszeń
Kaupiectwa Polskiego dla opraco-

 

, wania szeregu zagadnień zawodo-
_ wych i organizacyjnych oraz dla u-

ienia rezolucyj, które będą

przediożone na plenarnym zebraniu
£jazdu.

W. uroczystościach zjazdowych
przewidywany jest udział przedsta-

państwo-
wych i gospodarczych.

Ministerstwo Komunikacji przy-
znało uczestnikom Zjazdu indywidu-
alne ulgi kolejowe w wysokości 50
proc w Obie strony. Znaczna ta ul-
ga ułatwi wzięcie udziału w Kongre-
sie szerokim rzeszom  kupiectwa
polskiego nawet z najdalej położo-
nych miejscowości kraju.

 

Inicjator Kasy Samop.
W. miejscowości Polany gm. mi-

| kolajewskiej niejaki Sylwester Puć-

 

' POŻAR W MAJĄTKU OZURKO.
Z Wilejki donoszą, iż wczoraj w
ku Ozurko własność „Oskierkimająjtka

(Wilno, Wileńska 30) wybuchł po-

żar. Ogień strawił kilka zabudowań
gospodarskich wraz z żywym i mart-
wym. inwentarzem.

Straty spowodowane pożarem;
sięgają do 35 tys. złotych. (h) A

NADZWYCZAJNE  POSIEDZENIE
SEJMIKU.

"W dniu wczorajszym odbyło się
nadzwyczajne posiedzenie Sejmiku
pow. Wileńsko-trockiego, na którem

rozpatrywane były sprawy gospo-
darcze, drogowe i administracyjne

_pow.. wileńsko-trockiego. Na posie-
dzeniu byli obecni przedstawiciele

nem. (h) '

-je

Rol. -- defraudantem
лана аНЕааmocy rolniczej, tórej sk: wa.
około 150 włościan, pobierając
m mw wysokości od 2 do

10 а.

Udziałowcy oraz członkowie,
którzy mieli wpłacić miesięcznie po
1 zł. składek korzystać rzekomo
mieli z pożyczek ma podniesienie
rolnictwa, zakup bydła, inwentarza
tep

Pudko pobrał pieniądze udziało-
we, „wyjechał do Wilna i tu roz-
trwonił na hulankach, W obawie
odpowiedzialności doniósł on radzie
nadzorczej, że pieniądze zgubił, |

Puókę aresztowano. (h)

 

Odprawa naczelnikó

|jakie przywiązuje. do działalności b.| ciósanego kamienia, potem olbrzy-
kombatantów, którzy we wszystkich mich rozmiarów i wagi po 200 pu-

| krajach tworzą wspólny front w ce- dów ustawiono kloce kamienne о-
Ilu zabezpieczenia istotnego polkoju. | ciosane i na nich stanęła przepiękna

figura Najświętszego Serca Jezuso-
'weżgo światło - szarej banwy, o zło-
conych obramowaniach szaty i po-
fzłoconem Sencu, o rękach, wyciąg-

‚ `піегу9‹:`„Ь ku modiącym się i wyrazie
samokształcenia przy tow. „Oświa*;Oblicza mile ku Sobie pociągającem,
ta' w Wiłkomierzu, p. T. Jankiewi- tak zdaje się żywo wzywającem:
cza, przybyli agenci policji krymi- „Pójdźcie do Mare wszyscy, którzy
nalnej, oraz policja irowa,któ- pracujócie i obciążeni jesteście, a
rzy przeprowadzili rewizję w mie-|Ja was ochłodzę”. Sama figura spro-
szikaniu, poczem udali się ,do lokalu  wadzoną została z Poznania, stano-
sękcji, gdzie zrewidowali kancelarję wi odlew z masy kamiennej i ma
i księgi. jwysokości, 1,85 metra, zaś, postu-

imont ze stopniami. ma gysokošci
OPOZYCJA NA LITWIE | ROSNIE.Lansas

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:
Na uniwersytecie. kowieńskim kol-!
portowana była ulotka, zawierająca;
weść memorandum, jakie byli pre-
zydenci Litwy złożyli prezydentowi
Smetonie. Memorandum to ma być
ostrą krytyką panujących na Litwie

sklepie akademickim. W związku z
tem aresztowano kilku studentów.

LUDZKI SZKIELET NA POLU.

Sołtys wsi Biały Dwór,
łymiupskaj Pieszkowski, zawiado-
mił policję, iż mieszkańcy jego wsi
znaleźli na polu ludzki szkielet, Po-
licja prowadzi dochodzenie. (e)

Rostkowski M. mistrzem Sokoła.
Odbyły się na strzelnicy Miej-

skiego Kom, WF i PW zawody
strzeleckie io mistrzostwo Gniazda
Sokoła Wileńskiego. Udział brało
14 zawodników. Mistrzostwo  zdo-
byt Mikolaj Rosikowski, mając na
300 możliwych 272 pkt. Dalsze miej-
sca zajęli: Kowalewski, Niepokoj-
czycki, Brancewicz, Nowicki, Ostasz
kiewicz, Narbuttowa i Kozłowski.

W. sokole odbywają się codzien-
nie ćwiczenia gimnastyczne i trenin-
gi gier sportowych. W: najbliższą
|miedzielię 3 listopada 0 godz. 18 w
| Sokoleodbędzie się pierwszy w tym
| sezonie popis gimnastyczny.

w straży pożarnych

 

 

- № dniu 27 b. m. odbyła się w działu Powiatowego Związku Straży
"Oszmianie w sali kina „Fan” odpra-|Pożarnych R. P.ża

Nowy wojewoda
poznański

WARSZAWA. (Pat). P. Artur
Miruszewiski, wojewoda, przydzielo- | stawiciel Wileńskiego Okręgu

- ny do ministerstwa spraw wewnętrz wódzikieśo Związku Straży Pożar- zademonstrowała
i „nych p. imstr. J. Piekarski.

z uposażeniem według

| ników straży. *

wa oficerów Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu pow. Oszmiań-
skiego, w której wzięło udział około

naczelników i zastępców naczel-

Na odprawie był obecny

Odprawę zagaił iprzewodniczył
ip. . Stankiewicz, prezes Zarządu Od- nice „Omeg.

"zed- |
oje- ny alarm straży oszmiańskiej, która

+, Program odprawy wypełniły ak-
|tualne sprawy bieżące w zakresie
| organizacyjnym, wyszkolenia i za-
|opatrzenia Straży Pożarnych w
sprzęt.

Na zakończenie został zarządzo-

uczestnikom  od-
prawy działanie nowoczesnych środ-
ków gaśniczych, jakiemi są prądow--

a

 

A] „tai "ból: egulują
8 Ё‚.ж 00 RIAROWIIE pacias leczenie

(gmina;ny:

ARTREJYAR
mioże się stać iawalidą
bo dolegliwości artretyczno-reumatyczne,
jako wynik przesycenia organizmu kwasem
moczowym, oraz powstałe na tem tle stany
zapalne powodują bóle, zniekształcają sta-

utrudniają ruchy, powodują stopniowo

nawet do
stosunków. Policjapolityczna doko- utratę zdolnoścido pracy, a w niektórych
nała rewizg! w uniwersytecie, konli-| wypadkach mogą doprowadzić
skując kilkaset ulotek, ukrytycn wj kalectwa.

Zioła Magistra Wolskiego „REUMOSA",
zawierające niezmiernie rzadką _ roślinę
chińską Schin-Schen usuwają kwas|zp

ша

cierpieniach artretysznych,
iBólach isehiasu.

Zioła ze znak, ochr, „Reumosa'do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
apłóciaych): A

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

reumatycz-

 

SPORT
Bokserzy.Wilna wybierają się

do Królewca.

4 i pół metra, razem więc pomnik
ma wysokości więcej 6-ciu metrów
i wygląda imponiująco.

Z frontu pomnika u stóp figury
na kamieniu wykuto nadpis:

CHRYSTUSOWI - KRÓLOWI
w 1900 lat

męki i śmierci na krzyżu
oraz

za odzyskaną niepodległość
Paraija Ejszyska.

Na stronie przeciwnej — na fron-
cie tylnym wykuto lata wzniesienia
pierwotnego tu kościoła i jego zbu-
rzenia:

1413 — 1666.
Na tę uroczystość poświęcenia

pomnika stawiła się bardzo licznie
patafja miiejscowa, a takoż ludność
ż parafij sąsiednich licznie napłynę-
ła: z parafii Nackiej, Raduńskiej, z
Podbocza i Werenowa, a z Koleśnik
przyszła pielgrzymka z księdzem
,wikarjuszem Janem Wysockim na
czele.
to euinie, odprawionej uroczyście

w kościele, uiormowała się olbrzy-
mia procesja z krzyżem i chorągwia-
mi ma czele. Prowadził procesję ks,
kanonik Karol Lubianiec, przybyły
tu z polecenia J. E. Ks. Ancybiskupa
Metropolity Wileńskiego, w asysten-
cji miescowego duchowieństwa. Kie-
dy procesja stanęła u stóp pomnika i
wiypełniła wszystek plac, został
prześpiewany przez miejscową Kru-
cjatę Eucharystyczną pod batutą or-
ganisty hymn „Krėluj nam Chryste“
ks, Chlondowskiego, i zaraz potem
odsłonięto figurę Pana Jezusa, do-
tychczas przykrytą, a ks. Lubianiec
dokonał poświęcenia i wstąpiwszy
na najwyższy stopień u stóp figury
Pana Jezusa przemówił do licznie
zebranej! ludności, winszując w imie-
niu J. В. Najdostojniejszego Arcypa-
sterza paraljanomi ejszyskim wspa-
niałego dzieła, jakiego ku większej
chwale Najświętszego Serca Jezu-
sowego, dia pociechy Kościoła kato-
lickiego i na pożytek dusz parafjan
tu „dokonali i w gorących wyrazach
dziękował masamprzód dziekanowi
ks. Mioczulskiemu za jego zbawien-
ną imicjatywę, wikarjuszowi tego
kościoła lks. Czesławowi Kulikow-
skiemu za jego wielce gorliwe, z po-
lecenia ks. dziekana, ikrzątanie się
koło zrealizowania tego pięknego
projektu, następnie komitetowi, któ-
ry służył księżom «swoją pomocą, i
wszystkim, co groszem lub pracą
byli się przyczynili do stworzenia te-
go wiekopomnego dzieła. Po prze-
mówieniu ks. kanonika  Lubiańca,
ludność prześpiewała jedną zwrotkę
uMy chcemy Boga", a teraz wstąpił
na stopnie pomnika i od stóp figury
wyglosił dłuższe okolicznościowe
przemówienie | O.  Franciszkanin,
przybyły specjalnie na tę uroczy-
stość z Grodna. Z wielkiem wzrusze-
niem obecni wysłuchali tego wspa-
niałego przemówienia na temat dzie-

„ła odkupienia rodzaju ludzkiego i
odzyskania opatnznościowo niepod-

| ległości Polski.
| . Teraz pnześpiewano uroczyście
„Budie, coś Polskę”... i ruszyła pro-
cesja puzy śpiewie „Serdeczna Mat-
ko” spowrotem do kościoła.

| Procesja stanęła na cmentarzu
„kościelnym i tu się odbyła ku czci
Chrystusa - Króla akademja wobec

 
‚ duchowieństwa, miejscowych władz

Został” już” wyznaczony * termin
meczu bokserskiego Polska Północ-
no-Wschodnia — y. Wschodnie.
Miecz odbędzie się 7 grudnia w Kró-
lewcu. Repnezenitacja Polski Północ-
no-Wschodniej składać się będzie z
zawodników Białegostoku i Wilna.
Z Wilna w pierwszym rzędzie pod
uwagę brani będą: | i, Krasno-
"piorow, Matiukow, Malinowski,
Szczypiorek i Pilnik, który będzie
niewątpliwie podporą drużyny.

Zanim jednak nadejdzie . termin
wyjazdu to tymczasem 1 listopada, a
więc już w piątek odbędą się. w
Wilnie wielkie propagandowe zawo-
dy bokserskie z iałem 4 bokse-
rów z Warszawy. Mecz odbędzie się
w sali Ośrodka WF o godz. 12.
Prócz spotkań z bokserami Warsza-
wyodbędąsię ciekawe  spolikania

p s оЁ . 1 @; '

zawodników wileńskich. dziekanowi. Mi Ialžemų 13 pos

„mocnikowi ks. Kulikowskiemu i ca-
„łajp w Ejszyszikach Akcji

Uwaga kolarze!

Wileńskie Towarzystwo Cykli-
stów i Motocyklistów przypomina,
że jeszcze można złożyć egzamin z
umiejętności jazdy na rowerze, ce-.
lem otrzymania prawa jazdy. Egza-
mina odbywają się tylko we E
między godz. 15, a 17 w lokalu 'W.T. dopisałia
C. i M. przy ul. Ludwisarskiej 4.

i przedstawicieli miejscowego szkol-
nictwa. Zagaił akademję przewodni-
czący Akcji Katolickiej na terenie
Ejszyszek, potem zostały wygłoszo-
ne referaty ma temat „Chrystus-
Król i rodzina”. Z wiellką przyjemno-
ścią to podkreślam, że referaty były
poważnie i rzeczowo opracowane, z
gorącem też przejęciem wygło-
szone. Na tenże temat z wielkim za-
pałem przemówił delegat Insty-
tutu Katolidkiego Akcji Katolickiej,
przybyły na tę uroczystośćz Wilna,
a za cenne jego myśli hucznie był
oklaskiwany i w czasie przemówie-
nia i tem bardziej po skończeniu.
Druhowie i druhny K. S. M. wygło-
sili sporo deklamacji, to samo uczy
nila dziatwa Krucjaty Eucharystycz-
nej.

Cześć i podzięka należy się ks.

Katolickiej. Każdy z tej uroczystości
wyniósł wrażenie wielce
niezmiernie pocieszające!

Po nieszporach błogosławieństwo
Przenajświętszym Sakramentem i u-
roczystość zakończona, Pogoda też

budujące i

|
!
||

 



CHIŃSKIE CIENIE
Dziwnie przedstawia się nasza urzę-

dowa rzeczywistość polityczna, jeśli
się zestawi ją z istotnem położeniem

kraju i jego prawdziwemi dążeniami.
Na oficjalnej widowni mamy rząd

mianowany przez Prezydenta, sejm

„wybrany” przez administrację i kłę-

biący się dokoła tego obóz sanacyj-

ny,który nie reprezentował nigdy ża-
dnego prądu ideowego,a obecnie coraz

szybciej przestaje być „obozem rzą-
dowym'. Różne grupy sanacyjne, od

„pułkowników” aż do „naprawiaczy”

i sanacyjnych radykałów, chwytają się
sejmu, jako jedynego dziś już terenu,

na którym można próbować, w spo-

sób legalny i jako tako lojalny prze-
różnych  „rozgrywek”* wewnętrz-
nych, mających na celu utrzymanie się

przy władzy. Te homeryczne boje,

prowadzone według osławionych za-

sad sanacyjnej strategii, mają jednak
to do siebie, że toczą się na bardzo

niepewnym gruncie.

Obecny sejm, nie mając żadnego o-

parcia w kraju, który nie uważa go
za swoje przedstawicielstwo, napróż-
no usiłuje, z inicjatywy „grupy puł-

kowników”, zamienić się w samodziel-
ne i odgrywające jakąś rolę ciało po-
lityczne, Zarówno zupełnie nieskry-
stalizowane pod względem  politycz-

nym jego oblicze, jak i ciężka spuści-
zna po rządach jego twórców, nie

sprzyja tym zamierzeniom. Spuścizna

ta zresztą ciąży dziś nad całą sytua-
cją, która nietylko pod względem go-
spodarczym jest — że użyjemy okre-
ślenia wicepremjera  Kwiatkowskie-
go — „najcięższą bodaj od chwili zor-

ganizowania zrębów administracji

państwa”, 8
Opinja kraju domaga się szybkiej |

zmiany systemu. Biorąc asumpt z cięż-

kich następstw „ery sanacyjnej“, kraj

kwestjonuje w sposób kategoryczny i

najzupełniej powszechny jakiekolwiek

prawo obozu majowego do roli nad-

rzędnej w życiu państwa, Obok tego,

trudności w pokonywaniu objektyw-
nych następstw polityki panującego|

systemu piętrzą się z dnia na dzień.
Chcąc im sprostać, nie wystarczą już
pełnomocnictwa, mechaniczne równo-

ważenie budżetu, a nawet reformy $o-
spodarcze,

Dziś potrzeba zasadniczej, głębokiej
reformy państwa i związania jego žy-
cia z szerokiemi prądami ideowemi,
które nurtują kraj, Wśród narodów,
które, podobnie jak my, wpadły w
wyjątkowo trudną sytuację, poradziły

z nią sobie tylko te, kierownicy któ-
rych umieli rozbudzić w masach entu-

zjazm walki o lepsze jutro i wiarę, że

wysiłki, poczynione przez społeczeń-

stwo na rzecz tej walki, nie będą

zmarnowane. 4
W naszej atmosferze zakłamania,

która zamieniła się w sztuczną wylę-

garnię legend, holdomanji i najniedo-

rzeczniejszych pomysłów, nie można

wywołać wśród mas zaufania, a cóż

dopiero rozbudzić entuzjazmu, W ta-
kiej atmosferze łatwiej rodzi się spi-
sek i głupstwo, niż wielki czyn poli-

tyczny, oparty na szerokich podsta-

wach zorganizowanego i powszechne-
go wysiłku.

Dlatego też atmosferę naszego Ży-

cia politycznego należy zmienić, usu-

wając to wszystko, co ją zrodziło i

podtrzymuje. Potrzeba ją zmienić jak

najrychlej, gdyż w ciągu ostatnich lat

kilku nasza „podróż do kresu nocy”

dobiega końca i kraj, w postawie
"czynnej — oczekuje świtu.

I dlatego to na tle tych głębokich

przemian, jakie zachodzą w łonie spo-

łeczeństwa, na tle sytuacji, prącej z

żelazną logiką do zasadniczych roz-

strzygnięć, różne sanacyjne grupy M

ich wodzowie, ich walki, hołdy, przy-

mierza i ruchy wyglądają jak chińskie

cienie na ekranie. Cienie te ruszają

si; nawet dość gorączkowo, wyczy-

niają mniej, lub bardziej dramatyczne

i uroczyste gesty, przykuwają nawet

na moment do siebie uwagę widza, a-

le z chwilą, kiedy'życie zapali wielkie

światło, znikną bezpowrotnie,

Światłem tem będzie zorganizowa-

na, świadoma wola narodu, który bli-

skim już jest ujęcia swoich losów i lo-

sów swojego państwa we własne ręce,  

mzA. | 3

Po kongresie radykałów Pizie prusr
„Kongres stronnictwa radykalno-so-

cjalistycznego we Francji (jawnej eks-
pozytury wolnomularstwa). nie wyco-
fał swych ministrów z rządu p. Lava-
la i wybrał p. Herriota (ministra w
tym rządzie) na prezesa stronnictwa.
To są najważniejsze wyniki tego
kongresu, jeśli chodzi o aktualne po-
łożenie polityczne. P, Laval ma tedy
swobodę działania do czasu otwarcia
posiedzeń parlamentu. a więc za-
pewne do końca listopada, Z punktu
widzenia położenia międzynarodowe-
go, jest to niewątpliwie fakt pomyśl-
ny, p. Laval może dalej prowa-
dzić swą politykę pojednawczą —
mądrą i dla sprawy pokoju pożytecz-
ną,

Umiarkowanie kongresu jest na-
stępstwem szeregu przyczyn, Przede-
wszystkiem wynika z poczucia patrjo- |
tyzmu u kierowników stronnictwa ra-
dykalnego, przecież przesilenie rządo-
we właśnie w chwili obecnej byłoby
dla Francji bardzo niebezpieczne. Da-
lej wynika z tego, że opinja publicz-
na we Francji coraz wyraźniej popie-
ra p. Lavala. Wreszcie z tego, że p.
Laval jest to człowiek bardzo zręczny
i nie zaniedbał z pewnością żadne-
go zabiegu, by kongres dał pomyślne
dla niego wyniki,  Przebieg { zakończenie kongresu
dają dużo materjału do oceny położe-
'nia wewnętrznego we Francji, Bo po-
mimo .tego, że nad sytuacją politycz-
ną w Europie ciąży zagadnienie wojny
i pokoju, nie temu zagadnieniu po-
święcono na nim główną uwagę, lecz
sprawom wewnętrznym. Trzeba о-
czywiście pamiętać o tem, że opinja
francuska naogół mniej się pasjonuje
sprawami  zewnętrznemi, niż we-
wnętrznemi, że politykę zagraniczną
pozostawia rządowi; trzeba pamiętać
o tem, że wolnomularstwo, które rzą-
dzi obozem radykalnym, ma wiele po-
wodów do trosk o swoją przewagę po-
lityczną. Obok tego wszakże, poło-
żenie wewnętrzne we Francji jest ta-
kie, że zmusza stronnictwo radykalne
do myśli o swej przyszłości,

Próbowało ono w dn. 6 lutego roku'
zeszłego opanować całkowitą władzę
'drogą zamachu. To się nie udało,

, przyszedł rząd pojednania pod prezy-
dencją p. Doumerguea,a potem tegoż
typu rządy pp. Flandina i Lavala, O-
becnie, jak to widać z przebiegu kon-
gresu, przywódcy radykałów widzą
dwa etapy na drodze do władzy —
rozwiązanie organizacyj prawicowych
i narodowych (są one nazywane nie- |
ściśle  faszystowskiemi) i i wybory.

i

Starcie z p. Lavalem nastąpi wcale , wspólny”, który szykuje się do ataku
nie.na gruncie polityki zagranicznej i
nie na gruncie akcji finansowej czy
gospodarczej rządu, lecz na gruncie
jego stosunku do obozu patrjotyczne-
$o we Francji, który jest niewątpliwie
coraz silniejszy,

Trudno dziś przepowiedzieć, w jaki
sposób walka ta się rozwinie i jaki
będzie jej wynik. To jedno jest pewne,
że we Francji zbliża się kryzys we-
wnętrzny, że masonerja dąży do od-
zyskania w państwie tej potęgi, jaką
miała przed kompromitującą ją aferą
Stawiskiego, a w szerokich sferach
społeczeństwa francuskiego zyskuje
coraz więcej zwolenników ruch naro-
dowy. Ruch ten nie jest jednolity.
Najdawniejszą i posiadającą najbar-
dziej wypracowany prośram i plan

działania, jest monarchistyczna
„L'Action Francaise", która nie ma
wprawdzie żadnej reprezentacji w
„kraju legalnym", lecz zato posiada
wielkie wpływy w „kraju realnym".
Dalej idzie ciaśle potężniejacy ruch
rolniczo - ludowy, szereg. orsanizacyi
narodowych i kombatanckich, wśród
których najliczniejsza jest organizacja
„Croix de Feu", Lewica natomiast
jest już ziednoczona, Istnieje porozu-
mienie miedzy komunistami, sociali-
stami i radykałami, tworzą oni „Front

 

na „ligi faszystowskie“, a następnie
na giosy wyborcze...

Wyboru p. Herriota dokonano przez
aklamację, a jego zgodę powitano о-
krzykami, że otrzymuje mandat dla
poprowadzenia partji do zwycięstwa
wyborczego. W tych okrzykach stre- |
szcza się to, co dziś najbardziej obcho-
dzi stronnictwo radykalne i stojące
poza niem wolnomularstwo — odzy-
skanie pełni władzy we Francji i u-
trwalenie się przy niej, To zapowiada
ostrą walkę wewnętrzną, której wy-
ników dziś jeszcze przewidzieć niepo-
dobna. Wśród czynników, skupiają-
cych się w obozie lewicowym, stron-

nictwo radykalno - socjalne zajmuje |

takie miejsce, jak swego czasu kie- |
reńszczyzna w Rosji, przygotowuje
grunt dla komunizmu,
Kto zna społeczeństwo francuskie,

ten wie, że jest ono nawskroś indywi-
dualistyczne. Dlatego trudno przy-
puścić, by pogodziło się ono z ustro-
jem komunistycznym, Można więc za-
ryzykować przypuszczenie, że gdyby
nastąpiło starcie obozów skrajnych —

narodowego i komunistycznego, zna-

komita większość narodu francuskie-

go oświadczyłaby się przeciw komu-

nizmowi.
S.K.

 

Abisyńscy sanitarjusze opatrują rannych w obozie za frontem.

 

Rzeczy najważniejsze
Życie polityczne w Polsce uległo w

ostatnich czasach wybitnemu ożywie-

niu. Życie polskie wychodzi z bez-

władu, — zanosi się na naszej ziemi
na wielkie zmiany. Wszyscy tych
zmian oczekują, wszyscy się ich spo-

dziewają; jedni, nieliczni, myślą o nich

z niepokojem, lub poprostu ze stra-

chem, inni, stanowiący główną masę

narodu — z radością i nadzieją.

Ale nie wszyscy z pośród tego sze-

rokiego ogółu, który zmian pragnie i
który czuje, że czas tych zmian już

się zbliża, mają zupełnie jasną świa-

domość, jakie te zmiany być powinny.

Nie wszyscy wiedzą, co dziś Pol-
sce jest najbardziej potrzebne,

A tymczasem wiedzieć o tem po-

winni.
Cały kraj musi być tego świadomy,

co jest dziś największą naszą bolącz-

ką i co powinno nieodzownie ulec na-

prawie, Cały kraj musi wiedzieć nie-

tylko, że chce zmian — ale jakich

zmian.

To nie dość zmienić ludzi. Tonie dość

nawet zmienić rozmaite szczegóły po-
lityki, Potrzeba jest szerokiego poli-

tycznego planu, któryby miał na celu

nietylko to i owo naprawić, ale całe

życie polskie z gruntu przebudować i

oprzeć je na nowych podstawach,

Cóż wymaga dzisiaj przebudowy?

Polska potrzebuje wielkich prze-

mian i śmiałej twórczości reformator-

skiej w trzech przedewszystkiem dzie-

dzinach, .
Po pierwsze — potrzebuje rozwią-

zania sprawy żydowskiej. Uwolnienie

Polski z pod wpływu żydowskiego —

 

to jest dokończenie budowy samo-
dzielności. Bo Polska, w której ży-

wioł obcy i wrogi, jakim są Żydzi, od-

grywa olbrzymią rolę polityczną, w

której lwia część życia gospodarczego,
a zwłaszcza niemal wszystkie płynne

kapitały, skupione są w ich ręku, w
której nawet w życiu duchowem, w

naszej nauce, sztuce, wychowaniu, o-

świacie, prawodawstwie i t. d. zna-

czenie ich jest ogromne—Polska w ta-
kim stanie nie jest jeszcze w całej peł-

ni niezależna, Polska musi się zdobyć

na wielki polityczny plan i śmiałą po-
litykę rządową, o plan ten opartą, —

mającą na celu szybkie, stanowcze i

gruntowne rozwiązanie sprawy Ży-

dowskiej,

Po wtóre — Polska potrzebuje na-

prawy gospodarczej. „Kryzys” obec-
ny, to nie jest zwykły kryzys gospo-
darczy „taki, jakich było wiele i jakie
same przechodzą i same mijają. To

jest zupełny przewrót w stosunkach

'aspodarczych świata; dawne czasy

minęły i nie wrócą „Zamiast czekać na

to, żeby kryzys się skończył, trzeba

zakasać rękawy i wziąć się do budo-

wy nowego życia w nowych, zmienio-

nych warunkach. Dzięki literaturze

Obozu Narodowego, dzięki zwłaszcza
ostatnim dwum książkom Romana
Dmowskiego, Polska oddawna—i zna-
cznie lepiej, niż zachód Europy — ro-

zumie istotę obecnego kryzysu. А`

tymczasem polska polityka rządowa

prowadzona jest tak, jakby nie było
żadnego światowego przewrotu go-
spodarczego. Trzeba raz wreszcie

skończyć z systemem bezradnego
 

„dreptania w miejscu, prowadzącym
nas do ostatecznej ruiny! Trzeba zdo-

być się na wielki plan gospodarczej

przebudowy. Trzeba pożegnać się z
dotychczasową rolą aparatu państwo-

wego w życiu gospodarczem, całko-

wicie zerwać z etatyzmem, w drakoń-

ski sposób zmniejszyć cały budżet
państwowy (z wyjątkiem budżetu
wojskowego), jaskrawo zmniejszyć a-

parat biurokratyczmy państwa. Trze-

ba gwałtownie obniżyć podatki, Trze-

ba ograniczyć rolę wielkich kapitałów

anonimowych (zwłaszcza zagranicz-

nych i żydowskich), — w miarę mo-

żności ograniczyć rolę wielkich przed.

siębiorstw przemysłowych i handlo-

wych na rzecz własności drobnej i zin-
dywidualizowanej. Trzeba o ile moż-

ności oderwać się od rynków świato-

wych, — zbliżyć życie gospodarcze

Polski do zasad samowystarczalności.

Po trzecie wreszcie — Polska po-
trzebuje podźwiśnięcia w niej pano-

wania moralności i prawa. Nie da się

to osiąśnąć samym tylko wysiłkiem

społeczeństwa, ale wymaga również

współdziałania rządu,

Do zmian tych dąży Obóz Narodo-

wy. W tym punkcie Polski, w którym

miał on ostatnio krótką chwilę udzia-
łu we władzach lokalnych, — w Ło-

dzi i jej samorządzie, — w duchu tych

zmian rozpoczął on już śmiałą i ory-

ginalną politykę, niestety, szybko

zniszczoną przez rozwiązanie łódzkiej

rady miejskiej, ;
Zmiany te muszą być — i będą —

przeprowadzone z czasem w całej

Polsce.

POSŁOWIE SZUKAJĄ DROGI

Biedny ten Sejm, powołany do życia
według recepty p. Sławka! Zakazano
mu organizować się w kluby, więc

| tajnie, nocami, w prywatnych loka-
lach zbierają się grupy posłów, by
się wypłakać na swój los nieszczęsny,
na swe osamotnienie w społeczeń-

| stwie, na swą bezradność, Wielu po=
słów chciałoby może i pokazać rogi,
ale czy to bała: bezpieczne? Czy
ktoś możny nie obrazi się na wskrze-
szenie „partyjnictwa'? A głosować
przeciw pełnomocnictwom? P. mar-
szałek Car został podobno podczas
pewnej wizyty poinformowany, że z
opozycyjnego votum wyciagnietoby
należne konsekwencje... Więc mil-
czeć? Więc tylko kwilić w komisji na

| nowe podatki? Zaiste należy współ-
czuć z posłami p. Sławka i rozumieć
ich wizyty u generałów, u b. prezesa

| Banku, u pewnych wybitniejszych
„pułkowników”, Ale nikt z tych dy”
gnitarzy drogi wyjścia im nie wskaże,
bo jedynem wyjściem byłoby zakoń-
czenie kadencji sejmowej zaraz po
pierwszem posiedzeniu, Lecz zwyczaj

| harakiri już i u Japończyków wy”
asa,

ZA KILKA MIESIĘCY...

P. Regnis opowiada w „Nasz.
« Przeglądzie", że na uwagę p. Miedziń-
skiego, iż inaczej wygląda pierwsza

 
„| mowa ministra, a inaczej druga, przy”
pomniał p. wicepremjer Kwiatkowski,
że istotnie druga, t. j. ostatnia mowa
b. ministra poczty Miedzińskiego
(kiedy go zmuszono do dymisji), róż-
niła się mocno od pierwszej,

„Obie strony, ft. j. rząd i pułkownie
cy) — pisze dalej p. Regnis — zachowu-
ją rezerwę. Grupa po daje
pełnomocnictwa — jak to się mówi,
„zgrzytając zębami”, grupa rządowa u-
śmiecha się do OZ ale nie
tak, by zbytnio drażnić towarzyszy wa
własnym obozie. Uśmiech i nie więcej,
nawet bez zapowiedzi istotnych zmian
politycznych. Jak konkretnie i bez złu-
dzeń występują wszystkie zapowiedzi w
dziedzinie gospodarczej, tak bezbarwnie
zapowiada się nowa wiosna, o której tyl-
ko w kuluarach opowiadają, że po kilku
miesiacach opracowany zostanie praw-
dopodobnie projekt nowej ordynacji wy-
w pont

Będzie to o kilka miesięcy zapóźno,
ale co stanie się w Polsce w ciągu
kilku najbliższych miesięcy?...

REJESTR BŁĘDÓW

Czy obecna rzeczywistość jest do
utrzymania? Cóż na nią się składa?
P. Koskowski przedstawia w „Kur.
Warsz." jej obraz:

„Inwestycje budowlane, RECO:
może ze wzrostem słownictwa wielko-
mocarstwowego, ale nie z ubóstwem kra-
ju. Nowe linje kolejowe, odpowiadające
elementarnym pojęciom o warunkach po-
a materjalneśo, ale bądź co bądź za
osztowne. Okropny zp
wzmagający się w sposób niepojetv, a
iocdtalĄc krańcową Berkėliwość
skarbową.
mysłu osobom, instytucjom, or$anom,
w imię domniemanych usłuś moralnych i
politycznych, ale zające wielkie luki
w budżecie, Olbrzymie tundusze dyspo-
zycyjne, będące w rozporządzeniu nie-
których ministrów.
Czy EO dziennikasą do tego, aby

wyliczać taki, dający się przedłużać bez
końca rejestr błędów wobec sk:
skiego?"

SYNEKURY

u pol-

nawet b. poseł Mackiewicz, dla któ-
rego rządy p. Sławka były — sądząc
ze „Słowa' — najszczęśliwszym i
najcnotliwszym okresem w dziejach
Polski. I oto, co te rządy (p. Sławka
i jego poprzedników) pozostawiły?
„Čo innego pensje ministrów, co inne-

go synek polityczne. Zasynekurszczo-
na jest faskoleko po gardło. Obniżanie
pensji małym urzędnikom i nietykanie
synekur, stwarza atmosierę niezdrową”.

Więc trzeba zabrać się do synekur.
Ale po kim one pozostały? Chyba nie
po „partyjnictwie“? '

na którą skaržy się w „Marcholcie“
tak gorzko prof, Kołaczkowski?

1 LEPIEJ NIE ZACZYNAC
„Czas“ krytykuje pomysi Banku

Inwestycyjnego, z jakim występuje
a rząd: l
„O inwestycjach miałaby decydować

kalkulacja przedsiębiorcy, nie chęć po-
niesienia ryzyka, lecz jakaś bliżej nieo-
Itrešlona rada fachowców. A kto zwróci
przedsiębiorcy straty, jeśli rada się po-
myli i wskaże mu inwestycję nierentow-
ną Gdzież pole na inicjatywę dla przed-
A eśli kapitał ma otrzymywać

tylko ten, komu przydzieli go Bank In-
westycyjny? już do-
świadczenie pod
B. G. K. nie 6 w czasie naszej pros
rity takim bankiem inwestycyjnym? Ja
wyślądają skutki tej planowej inwesty-
cji, to wszyscy wiemy. Lepiej na nowo
nie zaczynać”.
Tak więc w krytyce prasy sanacyj-

nej kruszy się coraz bardziej programa
p. Kwiatkowskiego. P. wicepremier
przekona się wkrótce, że nietylko no-
wy Sejm nie jest trybuną, z której mo-
żna przemówić e skutkiem do kraju,
ale żei obóz rządowy nie jest dziś
zdolny i skłonny do udzielenia mu
szczerego poparcia.

Przecież mamy 
ubwencje, udzielane bez na- |

Dziś niektóre z tych błędów widzi*

Czy nie po systemie owej „Sitwy”,

tym względem. Czyż j
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Poranek niedzielny
Schubert, Mendelssohn i Schumann,

trzy nazwiska, najbardziej charaktery-
styczne dla epoki rozkwitu romantyz -
mu w muzyce, znalazły się na progra-
mie niedzielngeo poranku symfoniczne-
$o w Filharmonji, Sto lat już mija od
chwili, kiedy utwory tych mistrzów,
pełnych entuzjazmu dla sztuki, odda-
nych muzyce całkowicie, nią tylko ży-
jących, ujrzały światło dzienne. Pisa-
ne prawie zawsze, niemal wyłącznie, w
momencie natchnienia przez ludzi, po--
siadających istotną siłę twórczą, dzie-
ła ich niezmiernie szybko opanowa!y
świat cały, przebiegły przez wszystn.e
ośrodki cywilizowane na kuli ziemskiej
i mimo odbijania się echem głośnem,
mie straciły dotąd na żywotności swo-
jej i nie uroniły nic ze swych wartości

objektywnych.

Niedawno przeszła przez Europę
szeroka fala gwałtownej i brutalnej
walki przeciw romantyzmowi w muzy-
ce. Walka ta, w której bronią napast-
ników są słowa i frazesy, odzwiercia -
dlające pojęcia, wzięte z poza muzyl.i
przeważnie, jeszcze się nie skończyła. |
Ale już słabnie znacznie. Romantyzm,
ponieważ reprezentanci jego już nie
żyją, nie traci słów, przemawia nato-
miast swemi dziełami, które świeżością
zawsze młodzieńczą, polotem natchnie-
nia, szczerościąi. jasnością wysłowie-
nia zwyciężają i odpierają ataki, często
niepoczytalne.

Jak romantyzm Chopina, tak samo
romantyzm mistrzów niemieckich nie
stracił pełnej racji bytu i stracić jej nie

. może tam, gdzie reprezentują go dzie-
ła natchnione, piękne, genjalne. Kto
ich nie czuje, nie rozumie, cam ponosi
winę i daje dowód braku zdolności re-
agowania na piękno ducha w dźwię -
kach wyrażone.

Z zadowoleniem stwierdzić należy,
iż u nas, w Warszawie — może dlate-
go, że kult Chopina zawsze ma napię-
cie wysokie — zdolność odczuwania in-
mych romantyków nie zanikła. Gdy
zjawiali się artyści, umiejący romanty-
ków interpretować (niema ich zbyt
wielu), umiano zawsze fakt ten ocenić
należycie. Umiano też słuchać,

W niedzielę, na poranku romantycz-
nym w Filharmonji było rojno, Znowu

NOWA FALA GRYPY ,

Ze zmianą pogody, z nastaniem chłod-
nych dni, deszczów — przyszła do nas tak-
że grypa. Zawsząd sygnalizują o tej choro*
bię. Na szczęście, grypa obgecna nie jest
tak groźna jak ongiś, tem niemniej wskaza*
na jest ostrożność,
Dobrze jest przy pierwszych tylko obja-

wach choroby (łamanie w kościach „bóle
głowy, katar dreszcze i, t. d.) zażyć na noc
Pyza. Motopiryny-Motoru i napić się
erbaty z suszonych malin, a wówczas łat-

wiej uchronić się od choroby i od ewent.
groźnych komplikacyj.

Wreszcie, należy jeden przeleżeć w łóż-
ku. (K)

 

 

znaleźli się liczni słuchacze, wśród
których nie brakowało przedstawicieli
najwyższych sfer intelektualnych. At-
mosfera wytworzyła się ciepła, a w.ta-
kiej tylko naprawdę grać i śpiewać
można.

Zawsze młodością tchnąca muzyka
Mendelssohna do szekspirowskiego
„Snu nocy letniej" i nieśmiertelna
„Symfonja niedokończona” Schuberta,
były osnową programu, Utwory te wy-
konała orkiestra pod dyrekcją T Ma-
zurkiewicza w miarę precyzyjnie, a
zarazem z porywem. Sztukę Schu-
manna reprezentował mało znany kon-
cert wiolonczelowy — jeden z naj -
piękniejszych w literaturze; wykonał
$o młody utalentowany muzyk, Bol.
Ginzburg. Nie panuje on jeszcze nad
swym instrumentem w sposób absolut-
ny, sądzić wszakże można, iż w krót -
kim czasie zdobędzie już swobodę in -
terpretacji, wymaganą od solisty na e-
tylko, że technika wokalna p. Henner-
towa, przy akompaniamencie p. Rosen-
bauma, wykonała kilka utworów auto -
rów wymienionych wyżej, wykazując

| sporą dozę kultury śpiewaczej, Szkoda
tylko, że technika wokalna p. Henner-
towej nie stoi na poziomie dość wyso-
kim. Braki emisji odbijają się na
brzmieniu tonów poszczególnych i na
przykrem zabarwieniu „gėry“.

У, 5.

 

 

ZE ŠWIATA
KULTURY

KRONIKA LITERACKA

Przed przyznaniem nagród stołecz-
mych, — Jak wiadomo w dn. 11 listopada
b. r. nastąpi przyznanie czterech nagród
m. st. Warszawy. Tymczasowa Rada
Miejska zatwierdziła ustalony przez ko-
misję oświatową skład sądów konkurso-
wych tych nagród. Skład ten jest nastę-
pujący: Sąd nagrody naukowej: radny
prof, Michałowicz, radny Jędraszka, rek-
tor proł. Pieńkowski, prof. Kętrzyński.

w kinie
Rolę główną w tym filmie gra Kiepu-

ra, a raczej jego głos. Sam Kiepura wy-
'stępuje w dwuch rolach — słynnego
śpiewaka i jego sobowtóra, co daje oka-

| zję do tego, by śpiewał jaknajwięcej. To
też w ciągu całego filmu z ekranu sły-
chać śpiew — oprócz Kiepury śpiewają

| też Irena Dębicka i Didur — a że tech-
nika udźwiękowienia jest b. dobra, więc

sam śpiew stanowi dużą atrakcję filmu.

Jednakże i film, jako film, jest dobry. Sąd nagrody literackiej: radny Lepecki,
radnyŚliwiński,- prezes P, A, L. Siero-
szewski, prof. Ujejski. Sąd nagrody
artystycznej, radny prof. Jastrzębo-
wski, radny prof. Pniewski, rektor
Pruszkowski i dziekan Antoniewicz. |
prot. Stromenger, rektor Państw, Konser- |
watorjum Muzycz. Morawski i dyrektor
Tow. Muzycznego Wieniawski.

KRONIKA NAUKOWA

Instytut Popierania Nauki, — Komitet |
Kasy !m. Mianowskiego w Warszawie na
odbytem w dn. 23 b, m. posiedzeniu u-
ikonslytuwwał się, jak następuje: prezes
komitetu — prof, Karol Lutostański, wi-
ceprezes — prof. Józeł Ujejski, skarbnik
—— min. Jąnacy Matuszewski, sekretarz —
prot Witold Doroszewski, zastępcy —
(proj. Adsm Krokiewicz i prof. Tadeusz
Wojno

WYSTAWY WARSZAWSKIE

Wystawa „Krajobrazu angielskiego".
W poniedziałek dn. 28.10 b. r, o godz. 16
odbyło się w Polskiem Towarzystwie
Fotograficznem (Chmielna 17) uroczyste
otwarcie wystawy fotograficznej „Kra'o-
brazu angielskiego”, pod protektoratem
p. ambasadora Wielkiej Brytanii, Brytyj-
ski komitet szerzenia znajomości kultury
angielskiej, stojący pod patronatem ks.
Walki, zainicjował wystawę, która w 86
fotograficznych zdjęciach, przedstawia
fragmenty krajobrazu angielskiego.

 

„Bosambo“ — Wkinie Šwiatowid
Bardzo dobry angielski film egzo-

tyczny. Scenarjusz wzięto z jednej z po-
wieści Wallace'a, należących do jego cy-
klu afrykańskiego. Film ma charakter
potrosze propagandowy — ma na celu
pokazać jakto Anglicy zaprowadzają go-
kój i łed w swych afrykańskich kolon-

| jach. Jednakże nie jest to tendencja szy-
ta grubemi niómi. i, oo trzeba przy-

; znać, przeprowadzona w sposób przeko-

nywający.
Film ten podkreśla tężyznę ołicerów

kolonjalnych i wyższość białej rasy. w

tym sensie ma pewne pokrewieństwa z

innym filmem angielskim — „Bengali“.

Poza zdrową atmosferą, wolną od ja-

kichkólwiek tendencyj przeżytego świa-

topoglądu — pacyflstycznych czy po-

dobnych, dużą zaletę tego filmu stano-
wią pokazane obłicie pieśni, tańce i oby-
czaje murzyńskie, Główne role gra bar-
dzo dobra para murzyńska Mae Mikin-
ny i rzeczywiście niezwykłym basem ob-

darzony Robeson. Oboje grają bez za-
rzutu z dużą swobodą i wyraźnem prze-
jęciem się rolą, a przedewszystkiem z

dużym umiarem. Pod tym względem mo-
śliby się od nich wiele nauczyć nasi
przedstawiciele białej rasy w filmie.

Film ten zresztą pokazuje artystyczne
zdolności murzynów  przedewszystkiem
ich zadziwiające poczucie rytmu, Które

tak zaimponowało Europie, że muzyka
i'taniec murzyński wywarły na nią wi-
doczny wpływ. )

HE

Filmy, w których występują słynni śpie-

wacy, miewały często tę wadę, że nie-

dwuznacznie zdradzały, iż cała akcja

jest tylko pretekstem do śpiewu. Stąd

zaniedbanie strony wizualnej filmu, non+

sensy w powikłaniach, martwe dłużyzny

między jednym śpiewem, a drugim i

wreszcie śpiew, gdzie się tylko da, czę-
| sto ni przypiął ni przyłatał,

Tutaj — nic podobnego śpiew zespo-

lony jest z akcją. Nie mamy wrażenia,

jakbyśmy byli na koncercie, niewiadomo

poco sfilmowanym. Oglądamy prawdzi-

wy film, przytem zupełnie dobry, Jest

w tym filmie, obok treści powiedzmy li-

terackiej, zresztą bardzo błahej, treść

„ wizualna, rozwijająca się żywo, trwająca

nieprzerwanie. Jest to przykład filmu

„na poziomie”, któremu, z racji dobrego

zmontowania treści wizualnej i dzięki

dobrej grze aktorów, a przedewszystkiem

dzięki dobrym momentom  epizodycz-

nym — nic nie przeszkadza błahość i

nieprawdopodobność, oraz nonsensy po

wikłania akcji. Jest to zresztą komedja,

nie mająca przesadnych ambicyj, czasem

nawet, niepotrzebnie, wpadająca w ton

farsowy. dać į
“O tych jednak nonsensach zapomina

się i łatwo je wybaczyć dzięki dobrej

grze aktorów głównych, i, co ważne, tak-

że epizodycznych, nieraz grających do-

skonale (księżna), ,

Rzecz robiona w Paryżu, dzieje się ni-

byto w jalkiemś mieście rosyjskiemprzed

wojną, ale równie dobrze mogłaby się

dziać wszędzie indziej na Zachodzie. Ma-

my motyw kłamstwa z miłości, przeprc -

wadzony konwencjonalnie: ojciec ukry-

wa przed ubóstwianą i rozkapryszoną je-

dynacżką swój, z konieczności obrany,

zawód płatniczego w wielkim hotelu, —

połączony z jakiemiś spekulacjami i przy-

noszący zresztą niezłe dochody, Córka u-

krywa przed ojcem spotkania z pewnym

dyrektorem banku, stałym bywalcem ho-

telu. Oczywiście pewnego wieczoru papa

zasta'e córeczkę w gabinecie z dyrekto-

rem. Dopiero po dobrej kolacji, w czasie

której gra muzyka cygańska a przeżywa-

jący tragedię ojciec, strzeże za drzwiami

swą pociechę, następuje efektowna a-

wantuta, kończąca się jednak w finale

„pojednaniem córkiz ojcem, i je; nawro-

tem do szlachetnego młodzieńca, zako-

chanego w pannie na zabój.

„Gdzież tu Rosja? Niby dano wszystko;

Nr.

Z ekranów stołecznych j

„kocham wszystkie kobiety” —
Atlantic

Sam Kiepura okazał się zupełnie do-

brym aktorem. Że gra dobrze rolę słyn-

nego śpiewaka to nic dziwnego, ważniej-

sze to, że jeszcze bodaj lepiej gra jego

sobowtóra, subjekta, któremu kazano u-

dawać sławnego artystę i który w tej

roli nie umie się ruszać. Dzięki dobrej

grze Kiepury — sobowtóra zapomina się

o tem, że cała ta nieprawdopodobna hi-

storja jest tylko pretekstem do tego, aby

tenor miał jaknajwięcej okazji do śpie-

wu. Zresztą, jak powiedziałem, robi się

tu wszystko, aby widz zapomniał o tem,

że cały film jest takim pretekstem. Na-

wet wtedy, gdy Kiepura śpiewa długą

arję z Rigoletta na scenie w operze, za

kulisami toczy się pewna akcja, którą

śpiewak widzi ze sceny i nawet bierze

w niej udział i dlatego ta scena w ope-

rze nie jest filmowo martwą dłużyzną

zalecającą się tylko śpiewem. Na zakoń-

czenie zaprodukowany jest ciekawy

trick — duet Kiepury z Kiepurą, nietyl-

ko dobrze śpiewany, ale i dobrze zagra-

ny.
Ogólne wrażenie — miłe i wesołe,

chociaż niewątpliwie nie mamy tu do-

czynienia z 'akimś majsiersztykiem fil-

mowym, a główną zaletą jest mimo

wszystko śpiew — świetny i dobrze zre-

produkowany. Film ten warto nietylko u-

słyszeć, ale też i zobaczyć, i

Partnerką Kiepury jest Lien Dyere

i druga jeszcze — luge List, boć przecie

gra tu dwuch Kiepurów. Bardzo dobry

jest sekretarz tenora, postać komiczna —

Theo Liugen.

Jedną z piosenek śpiewa Kiepura po-

polsku, a jako subjekt ma być Polakiem.

Niezbyt to dla nas wielki favor. Tytuł
filmu, będący tytułem refrenowej pio-
senki, niezanadto odpowiada treści.

H. Eys.

w kinie Majestic
Iwan Iwanowicz, Tania, Rudin, śnieg, ro-

manse cygańskie, nawet „sachar - ma-

rożnik” z lodami itp. — a jednak Rosji

niema, gdyż Rosji podrobić niepodobna.

Rosja ma swój styl w grze aktorskiej, /

geście, w charakterze, w pejzażu, styl nie

możliwy do naśladowania przez ludzi Za-

chodu. Więc mimo pewnych scen senty-

mentalnych i „Oczu czarnych”, doskona-

le śpiewanych po rosyjsku, film nic wspól-

nego z Rosją niema. Nie znaczy to jed-

nakże, ażćby był zły i nie posiadałin -

nych zalet. Potraktowany zbyt może tea-

tralnie, celuje wysokiej klasy grą aktor-

ską w której zbiera laury urocza Simon

Simona, pełna radości i życia, naiwnej i

szczerej prostoty, w wyglądzie przypomi-

nająca nawet typ Ros'anki, Duże pole do

popisu ma też stary aktor Harry Baur.

Dobre zdjęcia, piękna muzyka i śpiewy

chórów cygańskich z Niurą Messalskają

stanowią też nie najmnie'szą atrakcję fil-

mu. (a. L)

- „Zmoty” Zegadłowicza
Autor „Powsinogów beskidzkich”,

szeregu tomów poezyj, dramatów i po*

wieści, były dyrektor teatru Polskiego

w Poznaniu, b. redaktor wybitnie kato-

lickiej „Tęczy” — ojciec duchowy re-

gjonalnej a ciękawej grupy poetyckiej

„Czartaka”, wydał nową powieść i o-

patrzył ją frapującym tytułem „Zmo-

ry“.
Nie jestem zawodowym literatem i

krytykiem i nie zamierzam pisać Кгу *

tyki w dosłownem tego słowa znacze-

niu, Chcę tylko podzielić się wrażenia-

mi, odniesionemi przy lekturze tej —

nie waham się powiedzieć — ohydnej

elukubracji.
Nad tego rodzaju utworami, preten*

dującemi ze względu na przeszłość

twórczą autora, do miana literackich,

powinno się w innym wypadku przejść

do porządku. Beletrystyka nasza wy -

prokukowała w ostatnich latach i pro-

dukuje ciągle tyle słabych i marnych

rze.zy. tak mało jest w wielu wypdd -

kach oryginalną, że pominięcie tego ro-

dzaju produkcji milczeniem, nie „jest

grzechem. Specjalne cechy powieści

Zegadłowicza przemawiają za tem, że

zająć się nią trzeba.
Powieść ma być dalszym ciągiem au-

tobiograficznej powieści Zegadłowi -

cza p. t. „żywot Mikołaja Srebrempi -

sanego” i obejmuje okres ośmiu lat

gimnazjalnych — Mikołaja. — Miej -

„ scem akcji jest galicyjskie miasteczko

Wołkowice (Wadowice), a życie jego

przedstawione jest przez autora w spo-

sób tak jaskrawie ujemny, że w oczach

czytelnika staje się synonimem naj -

wsrętniejszej kołtunerji, zacofania, e-

goizmu i zbiorowiskiem wszelkich moż-

liwych zboczeń etycznych i wynatu-

„ rzeń,
— Modnem stało się w literaturze

naszej i obcej, zwłaszcza w ostatnich

latach, tworzenie mniej lub więcej in-

teresujących utworów na tle życia

szkolnego, Pisał Perzyński, Maku -

szyński, Nowakowski — pisze ostatnio

Parandowski.
Dlaczego nie miał napisać Zegadło *

wicz?
— A że można łatwo popaść w sza-

blon i powtarzać się, trzeba dać coś no-
wego, coś pikantnego. I pikanterja,

mająca specyficzne cechy, to nić, która

przewija się przez całą powieść,

Bohaterowie powieści Zegadłowicza

to najbliższa rodzina Mika i jego kole-

dzy. Rodzina, poza wcześnie z akcji po-
wieści wycofanym ojcem (śmierć) i

nieszczęśliwą matką Mika, to zbiór lu-

dzi, którzy poza jedynym celem, jakim

jest wyżycie się seksualne w najohyd-

niejszej formie „użycie życia przez nu-

rzanie się w orgjach pijackich, i gro-

madzenie pieniędzy — nie widzą nic.

Rodzina jakichś zabłąkanych Cze-

chów, jakieś typy muzealne, wyśrze -

bane z ery przedkonstytucyjnej i nie -

prawdopodobnie przeniesione w czas

studjów — Mika (Zegadłowicz ma dziś

dopiero lat 47) — to anachronizm, do-

bry w powieściach z czasów Lama i
Dzierzkowskiego. Dziś razi i wywołuje
niesmak i obrzydzenie.
A jeżeli rodzinka tak zacna była

rzeczywiście rodzinką Mikołaja Sre-

brempisanego — a powieść jest po-

wieścią autobiograficzną, co powie*

dzieć o autorze, który swoich najbliż -

szych, mniejsza o to, czy doźnał od
nich krzywd czy nie, w ten sposób

przedstawia i robi bohaterami podej -
qzanej wartości sensacji?

Grono nauczycielskie gimnazjum, do

którego — Mik uczęszczał, przedsta- wione w barwach przeważnie czarnych. 

Nie myślę stawać w obronie średnich
szkół galicyjskich, Kto je zna z auto -

psji wie, że przeżywały różne okresy,
że były w nich różne typy i typki, że
są one w szkołach całego świata, że
niema idealnych dyrektorów, kateche -
tów i nauczycieli, że młodzież ocenia

ich przeważnie subjektywnie, zależnie

od tak fluktujących w okresie studjów
gimnazjalnych sympatyj i antypatyj.

Zegadłowicz z widocznym i łatwo

wyczuwanym sadyzmem przedstawił

jaskrawo typy ujemne — poświęcając

ich charakterystyce wiele miejsca, zby-

wając natomiast py dodatnie (poza
jednym Znamirowskim) kilkoma słe -

wami. Nie wahał się wymieniać 1ch
pełnem nazwiskiem (znamy ich wszy-
stkich) ,w niezmienionem lub przez jed-
ną tylko literę zmienionem brzmieniu,

nie oszczędził ich życia prywatno-ro*

dzinnego (niektórzy zmarli, więc bro-

nić się nie mogą!) — słowem użył so-
bie, ile tylko mógł.

I dziwne, że w tej atmosferze peda-
„gogicznej jakoś ten Mikołaj wyrósł na
człowieka, a jeżeli Mikiem jest sam au-
tor — stał się poetą i wyniósł przecież
z tej przeklętej szkoły jakieś podsta-

wy samokształcenia, pęd do kultury i
twórczości. я

— A mlodziež, ci koledzy — Mika!
Toż to młodzieńcy, których cale zain-
teresowanie koncentruje się w tajni -
kach życia seksualnego, podpatrywa -
nia ich, babrania się w szczegółach wy-
naturzeń płciowych, odwiedzania do-
mów publicznych no i.. używanie i
nadużywania alkoholu.

Niewiniątkiem w tym zespole jest
tylko on, — Mik — aż do pomatu-
rycznego w łaszywą szatę poetyczną u.
branego aktu miłosnego — no i... spe -
cjalną sympatją autora otoczony Ży-

dek Adolt Silberschiitz...
Czy koledzy wdzięczni będą Miko-

miłych i drastycznych sytuacjach, od

których roją się „Žmory“ — nie wiem.

— Nie wiem, czy nie było wśród ko-

legów Mika i ich, którzy krwią
przypieczętowali powstawanie ojczy-

zny, walcząc w formacjach polskich i

niepolskich. Coby oni o Miku dziś po-
"wiedzieli?

Co powiedzą ich cikai) Wymie-
niając niektórych, czy profesorów, czy
kolegów rzucił Zegadłowicz swe ara-

tema na cały zakład, Czytający jego

powieśćma przed oczyma jeden obraz,

generalny korowód ciemięźców peda -

gogów i oddanych pijaństwu i rozpuś-

cie młodzieńców. ja
A to jest wysoce niesprawiedliwe!

Nie oszczędzii Zegadłowicz natural-
nie i duchuwieństwa, przedstawionego
w osobie katechety z jego słabostkami
iwoświetleniu, jakie znamy już z
różnych elukubracyj żydowsko . soc,a-
listyczno - wolnomyślicielskich. — By-
łoby to jeszcze do przełknięcia.

. — Ale natrząsanie się z wierzeń pro-
staczków, dość częste porównywanie
tych wierzeń z szamanizmem, musi o-
burzyć.

Jeżeli Zegadłowicz pracujący doa e-
dawnana placówkachkatolickich sam
nie wierzy w nic, to nie wolno mu w
żeń sposób traktować wiary malucz -
kich. Człowiek, który nawet przejdzie
ewolucję od przekonań katolickich do
niewiary, a jestczłowiekim kultural -
nym, nie daje w ten sposób upustu
swym sadystycznym nastawieniom.

Tak robi tylko człowiek mały. Ma -
łym też okazał się Mik - Zegadłowicz
w swych porachumkach z własną, naj -
bliższą rodziną, ze swymi nauczyciela-
mi, ze swymi kolegami — ba! nawet z
Sienkiewiczem!

Nasuwa się pytanie: Cui bono?—na-
„| pisano iwydano tę powieść, pełną ja -

kichś niesamowitych scen, makabry - wi za uwiecznienie ich w tych niezbyt

'

cznych  sytuacyj,  nieprawdopodob-

„nych figur, których zresztą galerję zo - '
stawiła nam już Zapolska i których
mamy dość. Kilka kartek przebłysków
lirycznych, przypominających dawne-
go Zegadłowicza, nie ratuje sytuacji.
Powieść nie jest jakiriś dokumen-

tem psychologicznym, jak to usiłują
wmówić w czytelników pewnych pism
literackich żydowscy krytycy (nawia -
sem trzeoa dodać, że poprzednie tomy
„Żywot Mikołaja Srebrempisanego"
oceniali niezbyt pochlebnie, dopiero
ten tom w pełni ich zadowolił) — jest
sadystyczną elukubracją człowieka,
który zdaje się za wszelką cenę —
chciał się policzyć z tymi, do których
czuł jakieś trazy.

Jeszcze jedna uwaga.
SSR okresie szukania hasła,

czy ideału wychowawczego dla mło-
dych pokoleń, Ani na chwilę nie wąt -
pię, że ostatnia powieść Zegadłowicza
przedostanie się do rąk naszej mło-
dzieży. Co ona z niej wyniesie? Co so*
bie przyswoi?
Tu troska największa,
Odmalował szkołę galicyjską w nie-

zbyt różowem świetle Nowakowski w
swym „Rubikonie”, Jakżeż Nowakow-
ski,nie obwijający zresztą także nicze-
go w bawełnę, góruje nad Zegadłowi -
czem!!
Przypomniał Zegadłowiczowi jeden

z młodych krytyków jego słowa z III
tomu „Żywotu Mikołaja Srebrempisa-
nego': „Pisarza tworzy nie talent, lecz
charakter, przekonanie, wiara w ideę",

Zdaje się, że pisząc w jakiemś zaśle-
pieniu swe „Zmory“ — zapomniał Że-
wa o tych swoich słowach. A
wymowne nasze czasy przyniosły i

to, że konfiskuje się np. nowele Burka
za jakieś tam słowa o komorniku —
natomiast bezkarnie ukazują się ohyd-
ne „Zmory”, cuchnąca plama na mniej
lub więcej wzorzystym dywanie naszej

beletrystyki. A.J. M. 
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$. р. Seweryn Samulski
na prowincji

Ze sfer rządowych wysunięto hasło
łączności i współpracy ze społeczeń-
stwem. Jak rząd zamierza to hasło
zrealizować, trudno jeszcze odgadnąć,
bo — „w słowach tylko chęć widzim...*

Nie mam zamiaru rozwijać i rozwią*
zywać całego zagadnienia, chcę tytko
na jedno zwrócić uwagę — na potize-
bę oczyszczenia atmostery psychiczro-
politycznej. Trzeba wszystko zrobić,
aby uruchomić energję społeczeństwa
polskiego. Bo w obecnej sytuacji w
Polsce Żydzi, Niemcy czy Ukraińcy
znajdują się w lepszem położeniu od
Polaków. 4

Najdosadniej odczuwa się to na
kresach, dlatego też moje dowody ze
stosunków kresowych czerpać będę.
W porównaniu np. z Rusinami czu-

jemy się 0 tyle pokrzywdzeni, iż od nas
żąda się maksimum lojalności (nie wo-
bec państwa, lecz wobec rządu), od
Rusinów — minimum. Maksimum, to
znaczy: nam zabrania się myśleć i roz-
wiązywać problemy życiowe inaczej,
niż w ciasnych ramach światopoglądu
i taktyki obozu rządzącego. Tymcza-
sem Rusinom zezwala się na zróż-
niczkowańe życie polityczne i społecz-
ne, byleby ono nie kolidowało tylko z
bezpieczeństwem państwa, Nasze zaś
sposoby odczuwania, myślenia i działa-
nia chce się „zgleiszaltować” w formy
narzucone nam z góry.
Weźmy np. pod uwaśę sprawę wy -

chowania obywatelskiego dorastającej
młodzieży pozaszkolnej, U Ukraińców
na tem polu działają głównie trzy jaw-
ne organizacje: „Łuhy”, „KAUM“
(Katolicka Akcja Ukraińskiej Mło-
dzieży) i „Kamieniari'. Rząd zezwala
działać swobodnie każdej z tych trzech
organizącyj i władze administracyjne
nie czynią w praktyce między niemi
żadnej różnicy, Podobnie jest i w sto -
sunku do Żydów. I u nich jest kilka or-
ganizacyj, grupujących młodzież we -
dług indywidualnego upodobania, a
sfery rządzące i władze administracyj-
ne nie mieszają się do tego wcale.

Jakże inaczej jest u nasl Wśród
młodzieży polskiej też głównie trzy or-
ganizacje działają: „Sokół', „Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży” i
„Strzelec“, Udowadniać chyba nie trze-
ba, jakie jest ustosunkowanie się władz
administracyjnych wobec tych trzech
organizacyj,
Podobnie jest i na innych polach pra-

cy społecznej i narodowej. Przytoczę

bardzo drobne, lecz charakterystyczne
fakty: Pewne Kółko Rolnicze (dosko-
nale prosperujące i zasobne) starało
się w kasie komunalnej o gwarancję
kredytu na sól — odpowiedziano mu:
„Usuńcie przedtem prezesa — ende -
ka“. — Przygotowuję wieczorek ku
czci św. Stanisława Kostki i aż mi się
zimno robi na myśl, ile to trzeba bę -
dzie mieć kłopotów z uzyskaniem, i to
uzyskaniem na czas, zezwolenia od
władzy administracyjnej. Boć przecież
w mojej miejscowości naczelnik Soko-
ła za to, że władze administracyjne ua

CZĘSTOCHOWA A

Wyjazd Generała OO. Paulinów na
Węgry. — W celu załatwienia szeregu
formalności, dotyczących klasztoru OO.
Paulinów na Węgrzech, wyjechał do Bu-
dapesztu Generał Zakonu, O, Pius Przeź-
dziecki w towarzystwie generalnego pro-
kuratora hlasztoru, O. Wincentego Ol-
szewskiego. Powrót nastąpi około 19-40
listopada.

KIELCE

Żyd z... Krzyżem zasługi oskarża fat-
szywie Polaków. — Przed tut. sądem
grodzkim toczyła się ciekawa sprawa
przeciwko Stan. i Bogusławowi Bołdy-
nom, oskarżonym 0 to, że — jak głosi
akt oskarżenia — „w dniu 18 maja r. b.
zaczepili Majera Cettela, odznaczonego
Krzyżem zasługi, którego poczęli bić
i zmuszać do zdjęcia krzyża, a gdy Cettel
nie chciał zd'ąć krzyża i bronił się, о-
skarżeni poczęli targać Cettela za krzyż
zasługi, usiłując krzyż zerwać, przyczem
Bogusław Bołdyn powiedział: „zde'm tę“
blachę,'bo nie masz prawa w tem cho-
dzić, teraz będzie rządził Hitler!“ Sala
sądu była szczelnie zapełniona žydo-
stwem, Bronił p, adw, Z. Wiatr, który m.
in. podkreślił, że Cettel niepotrzebnie
przechwala się krzyżem na piersiach i
srebrną: papierośnicą, « ofiarowaną mu
przez.p. J. Poniatowskiego, obecnego mi-
mistra „krzyż ma za swe. „zasługi”.. i...
przedstawicielstwo monopolu solnego, a
legionista St. Bołdym, choć walczył nie
ma orderów. Po qrzesłuchaniu świadków

 

 sąd wydał wyrok uniewinniający,

 

Milijonowe oszustwa
adwokata—Žyda

(Od wlasnego korespondenta)

Po wielkiej aferze oszukańczej Griff=
lów, żydowskich przemysłowców, któ-
rych łajdackie machinacje szły w mil-
jony, a których sprawa nie została

jeszcze ukończona mimo kilku lat od

wykrycia oszustw, miasto nasze będzie

wkrótce widownią drugiego wielkiego

procesu, którego bohaterem jest stani-

sławowski adwokat — Żyd, właściciel

wielu realności w miešcie, dr. Ignacy

Lachs,

Człowiek ten zażywał w mieście o-

gólnej powagi, uchodził za dobrego o-

brońcę, w rzeczywistości zaś należał

do ludzi najgorszej kategorji. Jako
adwokat i właściciel realności, „pod

płaszczykiem rzekomych cnót, jakie

powinny cechować obrońcę prawa, do-

puścił się całego szeregu oszustw i łaj-

dactw, które dowodzą, że człowiek ten

był zupełnie wyzuty z najprymityw-

niejszych zasąd etyki, Swój proceder

oszukańczy uprawiał adwokat dr. I-

gnacyLachs przez kilka lat. Dopiero w

czerwcu ub. r. oszukańcze machinacje

dr. Lachsa wyszły na jaw, a oszust 20-

stał aresztowany. Po kilku miesiącach

spędzonych w więzieniu adw. Lachs

został wypuszczony na wolność za kau-
cją 50 tysięcy zł.

Żmudre śledztwo prowadzone przez

prok. Matkowskiego zostało ukończo-

ne i w najbliższym czasie żydowski o-

szust stanie przed sądem stanisławow=

skim. : ;

Akt oskarženia zarzuea dr. Lachsowi
szereg oszustw. I tak w 1929 r. dopu-

ścił się adw. Lachs większego oszustwa

na szkodę fabryki czekolady „,Lokar-

no” w Stanisławowie, przez zawiąza-

nie fikcyjnej spółki akcyjnej, w skład

 

Złóż ofiarę nau al<cję

Stanisławów, w październiku.

której mieli wchodzić akcjonarjusze z
Wiednia. Za pośrednictwo w tej tran-
zakcji pobrał adwokat Lachs 9 tys. zł.
Jak się okazało rzekomi akcjonarjusze
wiedeńscy albo wcale nie istnieli, albo.
nazwiska niektórych mieszkańców
Wiednia były przeż adw. Lachsa wyję-
te z wiedeńskiej księgi telefonicznej, a
oni sami do żadnej spółki akc, nie
ab ee Te machinacje z fabry-
ą czekolady doprowadziły do tego, że

*dr. Lachs po pewnym czasie stał się
właścicielem wspomnianej fabryki.

popełnionych na szkodę różnych osób,
a nawet towarzystw żydowskich iak
np. na szkodę żyd, Tow. szkoły ludowej
i średniej w Stanisławowie, na szkodę
Т. Tiegera, Michała Bunija, oraz braci
Wawrzyńskich, właścicieli młyna, da-
lej kilka oszustw wekslowych, składa-
ją się na treść aktu oskarżenia. Cały

| szereg przykładów świadczy, że adw.
Lachs nie gardził żadnym zarobkiem.
Człowiek bardzo bogaty, zwiększał
swój majątek drogą oszustwa i łajda-
ctwa. Potrafił bez żadnych skrupułów
zniszczyć ludzi biednych, którzy szu-
kali u niego porady i opieki prawnej
jako u adwokata, | у

Caly akt oskarženia jest jednem pa-
smem zbrodni żydowskiego adwokata.

go będziemy w krótkim czasie świad-
kami, powinien być groźnem memceiito
dla społeczeństwa. Miasto nasze jest
wprost niewyczerpaną skarbnicą ży-
dowskich łajdactw, to też czas-najwyż-
szy odseparować się zupełnie od Ży- dów. '

 

Pozatem cały szereg innych oszustw.

Proces żydowskiego oszusta, które-, 

czas nie wydały zezwolenia na impre -
"zę sokolą — ukarany został grzywną i
bezwzględnym aresztem,
W takich warunkach rodzić się mu-

si w duszy atmosfera niechęci i oporu.
Wszyscy opowiadają na prowincji, iż
słowa p. p. Kościałkowskiego i Kwiat-
kowskiego na temat współpracy ze
społeczeństwem — to zwyczajne fraze-
sy, za któremi nie kryje się żadna
treść, U nas na prowincji w dalszym
ciągu trwa raczej walka ze społeczeń -
stwem polskiem.

Е. В.

KOLO

Proces narodowców przed sądem w
Kaliszu, — Przed sądem okręgowym w
Kaliszu toczył się proces przeciwko dzia-
łaczom Stronnictwa Narodowego: Mie-
czysławowi Rutkowskiemu, Wład, Wiś-
niewskiemu, Józefowi Mielcarkowi, Zy-
gm. Szyndlerow., Edw. Krzepielusze, St.
Frydrychowi i Janowi Chybkiemu. Wszy-
scy oni oskarženį byli o wywolanie zna -
nych zajść w Kole w czasie zjazdu powia-
towego Str, Narod, w dniu 25 sierpnia
SUK

Oskarżonych bronili bezinteresownie
adwokaci: Konrad Borowski z Warsza-
wy, Władysław Rutkowski z Koła i Ka-
żimierz Kowalski z m. Łodzi. |

W wyniku rozprawy, która obfitowała-
w b. ciekawe momenty wszyscy oskarże-
ni uwolnieni zostal. od winy i kary,

NOWY SĄCZ |
 

Mir. Słyś opuścił więzienie, — Działacz
Stronnictwa Narodowego na Podhalu,
m'r. Józef Słyś z Nowego Sącza, został.
skazany w grudniu 1934 r. na pół roku
więzienia z nowej ustawy (z października
1934 t.) o niektórych przesiępstwach
przeciwko bezpieczeństwu Państwa.

W ub, piątek m'r. Słyś po.sześciu mie-
siącach opuścił więzienie w Krakowie.

Mir. Słyś za naszem pośrednictwem
składa serdeczne podziękowanie za do-
znańą opiekę i pomoc dla siebie i swej
rodziny p. Prezesowi Zarządu Okręgowe-
go Stronnictwa Narodowego w Krakowie,
dr. Adamowi Pozowskiemu i wszystkim
Kolegom, Członkom krakowskich kół
Str. Nar, z p. dr, Oskarem Stuhrem na
czele.

STANISŁAWÓW
`

Eksplozja granatu. — Dmytro Kalytiuk
pastuch z Porohów w pow. Nadwórniań -
skim, poniósł śmierć od granatu, jaki zna-
lazł na polu i zaczął rozbierać,

 

Wyrok na bestjalskich zbrodniarzy. —
Sąd stanisławowski skazał na karę wię-
zienia Wł. Burasa na 3 lataiO Wynyka
na 1 rok, za usiłowane morderstw» na o-
sobie 2-letniego Dmytra Soroki, nieślub-
nego dziecka Żyda Togela. Wspomniani
za namową Togela starali się zgładzić ze
świata dziecko Togela, który nie chciał
płacić alimentów. Zbrodniczy Żyd Togel
został uwolniony,

Wyrok przeciwko komunistom. —
Przed sądem stanisławowskim odpowia-
dali dwaj żydowscy komuniści, członk? =
wie „Komsomołu” za działalność anty-
państwową. W wyniku rozprawy zapedł
wyrok zasądzający komunistę Józefa Vo-
gla i Ozjasza Zechnera na dwa i pół lat
więzienia, Oskarżonych bronił oczywiś-
cie adwokat Żyd,

Kto nie może płacić, niech zwija przed-
siębiorstwo. — Przykręconą śrubę podat-
kową znosi jeszcze Żyd, który zbro ny w
talmudyczną etykę umie sobie „pra-
wem i lewem” dawać radę z przeciwnoś -
ciami doby kryzysowej. Nic dziwnego
więc, że gęściej padają przedsiębiorstwa
polskie. To zjawisko powinny wziąć pod
uwagę nasze władze skarbowe. Jak wy-
gląda rzeczywistość zilustruje taki przy-
kład: właścicielka drugorzędnego pen-
sjonatu (10 pokoi) otrzymuje za rok ubie-
gły wymiar podatku obrotowego — 480
zł. Z dowodami w ręku śpieszy do naczel-
nika Urzędu Skarbowego p. Baradzieja,

 

 
 

 

Z Poznania nadeszła smutna wiado-
mość o śmierci ś. p. Seweryna Samul -
skiego, wybitnego finansisty, przemy-
słowca i działacza społecznego. Zmar-
ły odegrał dużą rolę w życiu gospodar-
czem Wielkopolski, nie tylko był znaw-
cą spraw ekonomicznych, lecz także
praktycznym działaczem na tem polu.

Był to człowiek, który zawdzięczał
wszystko własnej pracy, Ze stanowiska
skromnego pracownika wybił się na
wyżyny społeczne, w sposób, w jaki to
się dokonywa w Ameryce. Zdobył
wiedzę i znajomość podstaw teoretycz-
nych, pracując nad sobą i biorąc u-
dział w życiu praktycznem, a nie na ła-
wie szkolnej. Jego poglądy były tedy

 

Z CAŁEGO KMAJU
aby go przekonać, w jak rażącej sprzecz-
ności pozostaje istotny obrót z domnie -
manym. W odpowiedzi na prośbę p. na-
czelnik kończy: „jak Pani nie ma za co
płacić, to proszę zwinąć przedsiebior -
stwo”, otwiera drzwi i wzywa następne-
go interesanta,

Nasuwa się taka uwaga: skąd się wez-
mą pieniądze na pensję p. Baradzieja, je-
śli właściciele przedsiębiorstw pójdą* za
jego radą?

TORUŃ
 

Pożar kościoła. — W nocyprawdopo -
dobnie od iskier z trybularza przy rozpa-
laniu węśla do kadzidła w zakrystji koś-
cioła parafjalnego w Przecznie, (powiat

| toruński) powstał pożar, który zniszczył
urządzenie w zakrystjj wraz z wszelkie-
mi przedmiotami liturgicznemi. Wskutek
gorąca uszkodzone zostały w kościele oł-
tarze, obrazy i chorągwie, Straty wyno-
szą okóło 15.000 zł. Kościół był ubezpie-
czony na sumę 8000 zł. w Poznańsko-
Warsz, Tow. Ubezpieczeń, Kościół zbu-
„dówano w XIII wieku.

Pożar spostrzegli o godz. 5-tej robotni-
cy z Przeczna, którzy na szczęście zdo-
łali go zlokalizować,

WYSOKIE MAZOWIEC.
 

Nowy zarząd powiatowy Stronnictwa
Narodowego. — W tych dniach został
wybrany nowy zarząd powiatowy Stron-
mictwa Narodowego, w skład którego we-
szło 7 osób. Nowy zarząd będzie miał u-
łatwioną robotę, bo*z powodu ostatnich
wypadków nastroje szerokich mas są wy-
bitnie narodowe, a praca nie ustała mimo
więzienia przywódców.

Postrzelenie policjanta. — Niedawno
ciężko raniony został policjant Barańs<i
z Piekut. Oddano do niego 7 strzałów
przez okno, W stanie groźnym odwiezio-
no go do szpitala w Białymstoku. Spraw-
cy nie są znani, Jest to już drugi wypa*
dek postrzelenia policjanta. W związku z
tem aresztowano St. Sasinowskiego z Ko-
bosk,

.

oparte na ścisłej obserwacji i na do-
świadczeniu, były więc mocno ugrun-
towane i przemyślane. A że posiadał
przytem wielkie zalety osobiste, że był
dobrym „gospodarzem“ w calem tego
słowa znaczeniu: więc mógł odegrać

dużą rolę w życiu gospodarczem Pol-

ski, a zwłaszcza dzielnicy wielkopol -

skiej, Nie będę tu przedstawiał jego

pracy i zasług w instytucjach finanso-

wych i przemysłowych. Ktoś bardziej

kompetentny powie o jego działalnoś-

ci w Banku Związku Spółek Zarobko-
wych, gdzie był prezesem rady nad-

zorczej, w zarządzie fabryk Cegielskie-

goi innych instytucjach. Poznałem

Zmarłego na terenie prac społecznych
i politycznych. Interesował się żywo
sprawą publiczną irobił w zakresie

swego fachu i swej możności wiele.

Przy traktowaniu zaś tych zagadnień

ujawniał się jego zmysł praktyczny
nabyty w długiem doświadczeniu ży-

ciowem. Pisywał w dziennikach po--

znańskich, niżej podpisany miał moż-

ność poznać bliżej Zmarłego właśnie z

okazji jego współpracownictwa w

„Przeglądzie Wszechpolskim” w latach
1923 i 1924, — W pewnym sensie był
to typ Polaka przyszłości, typ który
musi się w Polsce wyrobić, jeśli naród
nasz ma odegrać rolę wskazaną mu
przez dzieje i przez układ stosunków.
Mam'na myśli konieczność zapanowa-
nia umysłów praktycznych i ludzi
zdolnych do pozytywnej pracy.

Ś. p. Samulski pozostawił po sobie
głęboki żal tych wszystkich, którzy go
bliżej znali i spotykali się z nim na
różnych terenach życia publicznego.

ST. KOZICKI.

ZE: LWOWA.

Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Wyprawy krzyżowe. :
Chimera:Piekło i tyg. Foxa z Abi-

synji.
Grażyna: Legjon nieustraszonych.
Kopernik: Folies Bergere,
Marysieńka: Bar Micwe.
Pan: Halka.
Pax: Wiosenna parada.
Raj: Dwie Joasie,
Stylowy: Bal w Savoyu i rewia.
Świt:Zbrodnia w Trinidad i występ i-

luzionisty, : .
Pokrzywdzeni udziałowcy. — MIRA

odbyło się plenarne posiedzenie Izby
przem - handlowej, na którem m. in. po-
ruszono sprawę Targów Wschodnich. Po
sprawozdaniu z odbytych Targów, złożo-
uem przeż w cedyr. Jasińskiego, który

  

Stwierdził, że tegoroczna kampania w zu-
pełności zadowoliła organizatorów, po-
Stanowiono podjąć pertraktacje z zarzą -
dem miejskim w sprawie warunków przy-
szłorocznej kampanii .

dyskusji nad sprawozdaniem zabrał
os r. Lewicki i stwierdził, że miasto nie

interesuje się zupełnie kwestją udziałów
w Targach Wschodnich. Od trzech lat nie
zwołuje się ani Rady nadzorczej, ani Wal-
nego zgromadzenia udziałowców. Co
więcej — nawet nie zaprasza się udzia -
łowców na otwarcie Targów.
Wywody interpelanta wywołały żywy

oddźwięk w kołach udziałowców, którzy
są niezadowoleni z sanacyjnych metod rządzenia Targami.

DO NABYCIA WE WSZYSTKICH KSIĘGARNIACH

My i Oni
Stron 80.

AKTUALNA PRACA P. T.

w Walce 6 Konstytucję
Pro. BOHDANA WINIARSKIEGO

Cena zł. 1.80. |
 

 

Zjazd powiatowy Str. Kar.
w Miechowie

W niedzielę, dn. 27 b, m, odbył się w
Miechowie zjazd powiatowy członków
Stronnictwa Narodowego, na który, mi-
mo deszczów i rozmokłych dróg, przy*
było kilkuset rolników z całego powia-
tu. й
Wszyscy uczestuicy zjazdu udali się

gremjalnie przez miasto do kościoła
wraz ze sztandarem robotniczej orga-
nizacji narodowej „Praca Polska“.
Licznie zebrana ra rynku i przed koś-
ciołem publiczność z sympatją patrzy-
ła na jasne koszule członków Stronni-
ctwa Narodowego. Uczestnicy zjazdu
wzięli udział w uroczystem nabożeń -.
stwie ku czci Chrystusa Króla: Po na-
bożeństwie gremjalnie kroczono do re-
mizy strażackiej, gdzie przy szczelnie

wypełnionej sali b. pos. dyr. Tadeusz
Lech zagaił zjazd powiatowy. Referat
o sytuacji politycznej wygłosił sekre -
tarz Zarządu Głównego Str. Nar. p.
Stefan Niebudek, zaś referat progra-
mowy — delegat Zarządu Okięsowego
Stronnictwa Narodowego w Krakowie,
p. Franciszek Jelonkiewicz.

Wobec zbliżających się Zaduszek,
sekretarz powiatowy Str. Nar., p. Jó-
zeł Bober, odszytał nazwiska pole-
głych za Wielką Polskę — zebrani, sto-
jąc, odpowiedzieli „wieczny odpoczy-

| nek racz im dać, Panie”,

Zjazd powiatowy w Miechowie jest
dowodem rosnących sił narodowych w szerokich masach Narodu polskiego.

 

_$tronnictwa Narodowego



г

‚

    

Walka Żydów © monopol przedzalnictwa
Otrzymujemy poniższe uwagi, rzu-

cające światło na kwestje łódzkiego
przemysłu bawełnianego, z prośbą o
zamieszczenie.

Wszystko, co się dzieje w przemy-
śle bawełnianym: załamanie się naj-
więkczych przedsiębiorstw, szalony
rozwój przedsiębiorczości anonimo-
wej, wzrost liczby przedsiębiorców
drobnych, żerujących na chałupnic-
twie, bezrobocie w przemyśle wielkim
i średnim, nieopisany wyzysk robot-
nika w małych przedsiębiorstwach,
coraz częstsze wypadki łamania u-
mów z robotnikami w  przedsiębior-
stwach większych, co wywołuje nieu-
stanne zatargi z robotnikami i upor-
czywe nieraz strajki, połączone czę-
sto z okupacją — wszystko to są o-
bjawy, towarzyszące toczącej się od
wielu lat zaciętej walce kapitału ży-
dowskiego o opanowania przędzal-
nictwa bawełnianego. Przędzalnictwo
wełniane od dawna już znajduje się w
ręku Żydów, lub kierowanego przez
nich kapitału zagranicznego. Walcząc
© zdobycie przędzalnictwa bawełnia-
nego, Żydzi walczą temsamem o zdo-
bycie monopolowego stanowiska w
przemyśle włókienniczym i całkowite
uzależnienie tego przemysłu od siebie,
zdając sobie dokładnie sprawę z tego,
e przemysł ten ma przed sobą ogro-

'mne możliwości rozwoju.
Przędzalnia bawełniana była u nas

zawsze dobrym interesem i jest nim
nadal, mimo kryzysu. Uruchomienie
przędzalń bawełnianych nawet w naj-

gorszych okresach kryzysowych nie

spadło poniżej 100 procent wyzyska-
nia posiadanych wrzecion, a docho-

dziło już do  dwustukilkudziesięciu
procent. Przeciętna w latach powo-

jennych zapewne nie jest niższa niż

150 procent,
Jakże więc wytłumaczyć to, że mi-

mo stosunkowo dobrej sytuacji przę-
dzalnictwa bawełnianego, położenie
całego przemysłu bawełnianego jest
złe, czego dowodem chociażby takt,

 
że największe przedsiębiorstwa tego ;

przemysłu, albo przejęte zostały przez

państwo za długi powojenne (Zakłady

Scheiblera i Grohmana), albo przez

obcy kapitał żydowski (Zakłady Po-

znańskich), albo znajdują się w sta-

nie upadłości (Widzewska Manufak-

tura, Geyer,  Schloesserowska Manu-
faktura i in.)?

Wytłumaczenie jest bardzo proste,

Przędzalnictwo samo jest produkcją
rentowną, zato grubo deficytowe są
inne działy produkcji wielkiego prze-

mysłu bawełnianego, jak tkactwo, wy-
kończalstwo, farbiarstwo. W tych

działach rozwinęła się i nadal silnie
się rozwija konkurencja drobnych

warsztatów, przedsiębiorców anoni-

mowych, tkactwa chałupniczego, dro-
bnego farbiarstwa i wykończalnictwa
zarobkowego. Przedsiębiorstwo, któ-
re przędzę z własnej przędzalni prze-
rabia w własnych zakładach na tkani-
ny i inne gotowe wyroby, traci na tej
produkcji wszystko, co zarabia na

przędzeniu, gdyż przedsiębiorca, któ-
ry kupił przędzę w przędzalni i dał ją

do przerobienia chałupnikom, albo

sam zajął się tem na wydzierżawio-

nych warsztatach, może wyproduko-
wane przez siebie w ten sposób to-
wary sprzedawać taniej niż tamten.

|Ma on bowiem do dyspozycji tańszą

robociznę, a co najważniejsze, ma ty-

„siączne sposoby uwolnienia swojego
 
-renie

produktu od ciężarów skarbowych i
ubezpieczeniowych, które w całości
musi płacić zakład wielki. Sposoby
te wynikają z wadliwej struktury na+
szego ustawodawstwa podatkowego i
'ubezpieczeniowego, przy której -sku-
teczna kontrola 'działać. . może* tylko
tam, gdzie istnieje drobiazgowa i ucz-
ciwa księgowość w przedsiębiorstwie,
Taka księgowość ' prowadzona jest u
nas tylko 'w przedsiębiorstwach wiel-
kich i niektórych średnich,* © : «
"W. przemyśle .bawełnianym. Żydzi

nigdy jakoś nie mogli się mocno 'usa-
dowić. Trzonem tego przemysłu były
zawsze wielkie firmy chrześcijańskie,
założone przez pierwszych pionierów
przemysłu: włókienniczego w Polsce,
sprowadzonych do okręgu łódzkiego
przez władze Księstwa Warszawskie-
go. Żydów wśród..tych pionierów nie
było. Gdy po wojnie przyszedł okres
gwałtownej ekspansji żydostwa:w
całym świecie, Żydzi łódzcy | zagięli
parol na przemysł bawełniany. Od te-
go czasu trwa ta walka,która rujnuje
nietylko wartościowe placówki prze-
mysłu, ale przysparza. także olbrzy-
mich:strat i szkód interesom finanso-
wym państwa i mąci spokój, socjalny.
Żydzi szybko'zorjentowałi się, że nie-
szczęsny nasz system. podatkowy i u-
bezpieczeniowy okaże się: najlepszym
sprzymierzeńcem ich planów zabor-.
czych na terenie przemysłu bawełnia-
nego. Zrozumieli," że rozwój przed-
siębiorczości anonimowej, stu-procen-
towo żydowskiej *'i uprzywiłejowana
sytuacja przedsiębiorstw drobnych,
równie bez wyjątku żydowskich, po-
derwie z biegiem czasu egzystencję
przedsiębiorstw wielkich nieżydow-
skich. " p
Niebawem zorjentowali się w swo-

jem położeniu także i przedsiębiorcy
chrześcijańscy, właściciele wielkich
zakładów. , Zrozumieli oni, że. trzeba|
coś zrobić, aby jakoś zagrodziė do-
stęp do przędzy tym, którzy z takiem
powodzeniem konkurująz ich własne-
mi tkalniami, Podjęte zostały próby
zorganizowania przędzalnictwa i zbytu
przędzy. Żydzi zorganizowali.zacięty
opór, wrzeszcząc w nieboglosy; że
pragnie się stworzyć jeszcze jeden
kartel,  . | L as
| Zaczęto wobec tego nalegaćna wła
dze, aby podjęły walkęzu aniem
się drobnych przedsiębiórców od pła-
cenia podatków i świadczeń ubezpie+
czeniowych. Znów Żydzi wystąpili z
protestami i oskarżeniami, że отпа-
czałoby. to nowe „postępy .etatyzmu.
A że Żydzi w przewidywaniu tych
odruchów samoobrony przemyślnie .0-
panowali i swoimi - ludźmi. obsadzili
wszystkie „ważniejsze placówki .orga-
nizacyjne życia gospodarczego na te-

, Łodzi, protesty. ich. odniosły
skutek, Władze. skarbowe prowadzą
n'by to.ostrą walkę z.przedsiębiorca-
mi anonimowymi, ale pożytku z tej

 

walki niema, żadnego, przeciwnie, .w
obecnej formie. przyczynia. się „‹ опа
jeszcze bardziej „do. oslabienią niežy-
„dowskiegoprzemysłubawełnianego, |

"Wielkie przedsiębiorstwa przemy-
słu bawełnianego mogłyby się. rato-
wać, likwidując wszystkie swe od-
działy przetwórcze, a. pozostawiając
w ruchu tylko przędzalnie. Drobni
przedsiębiorcy rozkupiliby ich war-
sztaty tkackie i inne urządzenia i ku-
powaliby od nich przędzę. Na taki  

zabieg „organizacyjny” jest już nie-
slety za późno, zresztą z punktu wi-
dzenia interesów gospodarstwa naro-
dowego byłaby to katastrofa. Ozna-

[ czałoby to bowiem dewastację nowo-
cześnie zorganizowanych placówek
produkcji Jeżeli więc utrzymywać
się bedzie po myśli Żydów obecny
stan w tym przemyśle, to można prze-
widywać,-że chrześcijański stan po-
siadania w przemyśle bawełnianym u-
legać będzie stopniowej likwidacji.
Żydzi zajmować będą oczywiście tyl-
ko przędzalnie, resztę pozostawiając
swemu losowi. Tutaj bowiem nie
trzeba obawiać się konkurencji, gdyż
przędzalnictwo jest gałęzią wielkiego
przemysłu i założenie przędzalni wy-
„maga wielomiljonowego kapitalu,

Przed kilku laty Żydom zdawało
się, że będą mogli zagarnąć przędzal-
nią zakładów Scheiblerowskich, naj-
większą w Polsce, gdyż liczy ona o-
„koło ćwierć miljona wrzecion. Rachu-
by te zawiodły. Zakłady Scheible-
rowskie objęte zostały przez Bank
Gospodarstwa Krajowego. Żydzi sfi-
nansowali wówczas całą literaturę, w

| której starali się wykazać, że Zakłady
tę trzeba zostawić swemu losowi, a
nie brać ich.na barki państwa, Podo-
bne kulisy mają wszystkie inne a tak
liczne „antyetatystyczne'' wystąpienia
Żydów łódzkich, działających pod ma-
ską różnych szumniebrzmiących, a
przez nich opanowanych organizacyj
gospodarczych. To nie przeszkadza,
że ci sami Żydzi zajmują jednocześnie
skrajnie proetatystyczne i prokarte-
lowe stanowisko, gdy chodzi np. o
przemysł wełniany, gdzie już dawno
są u celu 1 z biur kartelu przędzalń
czesankęwych (n. b, najsilniejszego i
najszkodliwszego kartelu w Polsce)
rządzą autokrafycznie całym tym
przemysłem jako monopoliści.

; PRZ.
'. Łódź, w październiku.

madzenie Stow. Chrześcijańskich kup-

«ców podróżujących -i. przedstawicieli

handlowychw Toruniu. Postanowiono

m. in., aby na najbliższym zjeździe

Rady zrzeszeń-. wystąpić z.wnioskiem,

pfotestującym przeciwko. tym przed-

a» które zatrudniają Ży-

| wJeżeli przedsiębiorstwa te nie usuną
Żydów, powinno się zastosować wobec

nichbezwzględny:bojkot, bo.dość jest

wykwalifikowanych, a bezrobotnych
"pracowników.— Polaków, którzy w
zupełności-zastąpią  Żydów.- Na zie-
miach zachodnich — nie powinno być
żadnego pracownika Żyda.

W związku z tem — „Słowo Pom."
zwraca uwage, że niemiecki przemysł
i handel otrzymał nakaz od swego rzą-
du, przerwania niezwłocznie kontaktu
handlowego i przemysłowego z przed-
stawicielami: Żydami, zamieszkującymi
poza granicami Niemiec. Termin li-
kwidacji stosunków: handlowych zo-
stał określony na trzy miesiące.

Dotychczasowe placówki handlowe,
obsadzone brzez Żydów, uleśną likwi-
dacji, a sprawowane funkcje przez Ży-

+“ 1

U Żyda...
Z Płocka donoszą do „Ored.":
„W walce o nn: wienie handlu i

rzemiosła wPłocku,oprócz pronagandy
i nawoływania do nonierania placówek
chrześcijańskich, otwierania coraz fo no-
wych placówek w dziedzinach, onanowa*
nych wyłącznie przeż Żydów. rozpoczeto
stosować wobec tych chrześcijan, którzy
mimo nawoływań mie chcą się rozstać z
Żydem i n Żyda kunnią. przyczenianie na
plecach kartek z napisem: „Ta świnia
kupowała u Żyda”. у r

 
 

Rozwój polskiego handlu
W tych dniach otwarty Został nowy |

polski sklep kolonjalny w Pilźnie. Za-
łożył go młody Polak, który przez
szereś lat pozostawał bez pracy, Nowo
założony sklep jest dziewiątą z rzędu
polską placówką handlową, jakie w
Pilźnie powstały w ostatnich 15 mie-

| siącach. Powstały wtym okresie:4
sklepy kolonjalne, 1 galanteryjny, 1 z
wapnem,1 handel skóramii t. d.

Wszystkie te rodzaje handlu dobrze
prosperują, przyczem i reszta ludności
ma duże z tego korzyści, bo niektóre
artykuły, których handel był dotych-
czas monopolem Żydów, spadły wsku-
'tek polskiej konkurencji bardzo znacz-
nie, np. na wapnie z 8-miu groszy do

Sprawy finanscwe

5za kilogram i na tym poziomie się u-
trzymują. Pęd do handlu jest olbrzy-
mi.
W tych dniach ma być otwarty

jeszcze jedeń sklep kórzenny. Powsta-
nie polskiego sklepu z żelazem i obu-
"wiem jest tylko kwestją czasu, Hasło
unarodowienia handlu znajdujew Pil-
źnie zrealizowanie. :
Rėwniež w okolicznych wsiach spra-

wa przedstawia się podobnie. Żydzi 0-
„puszczają wieś masowo. Na ich miej-
scu młodzi chłopi, zakładają sklepiki.
I wszystko to dokonywuje się od czasu, .

w pilzneńskiem,
| kiedy Obóz Narodowy rozpoczął pracę

i kudżełowe Belgii
Równowaga budżetu—inwestyc e

Z Brukseli donoszą: -
Premjer Van Zeeland, przemawiając w

Umji Katolickiej, poruszył absorbujące
opinję publiczną problemy budżetowei
finansoweBelgii Oświadczył on, że de-
ficyt budżetu za 1935 r. nie przekroczy
200 milj. ir., natomiast budżet na r. 1936

- będzie zdecydowanie zrównoważony,
Budżet nadzwyczajny przewidujew

ciągu 3 ipółlat wydatki wwysokości3

1 pół miljarda fr. Sumy te przeznaczone
na finansowanie| wielkich robót pu-

icznych, które mają przyczynić się do
zwalczenia bezrobocia. Finansowanie
robót publicznych ma następować drogą
pożyczek, zaciąganych stopniowo w

|miarę po! yiwdogódnyśk” warun-

kach. Wreszcie premjer Van Zeeland
sprecyzował, że nie może być mowy o
nowej dew: ;
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

—. Tak, i jak pan myśli, czy długo będą mnie

trzymać, jeśli nie przyjdę do pracy? Jestem uczci-

wie pracującą dziewczyną i nie mogę sobiepozwolić :

na utratę zajęcia.

LordMorshmoreton

„ cygara.
— Mógłbym pani ofiarować wzamian inne ża-

jęcie, gdyby pani zechciała przyjąć.

Billie spojrzała na niego bystro. Inni mężczyźni |

w podobnych okolicznościach zwracali się do aiej

z temi samemi uwagami. Czuła się trochę rozczaro-

waną do swego nowego przyjaciela. у

— Więc? —rzekła sitcho. O co chodzi?

+  — Wywnioskowała pani niewątpliwie ze słów

Mr. Bevana, że moja sekretarka porzuciła mnie

i wyszła za mąż. Czy chciałaby pani zająć |ej

miejsce?
Nie łatwo było wprawić Billie w zakłopotanie,

lecz tym razem oniemiała ona ze zdumienia. Ocze-
- kiwała czegoś całkiem innego.

—Jesteś niesłychany, ojezulku!

—Mówię zupełnie serjo.
— Czy będzie pan mógł znosić mnie w zamku?
— Zupełnie będę mógł. — Lord Marshmoreton

porzucił maniery formalne... — Przyjmij, moje dzie-

cko — prosił, — Muszę wreszcie. skończyć tę prze-

klętą historję rodzinną. Dopiero wczoraj moja sio-

bawił się końcem swego | b.
i się, gdy go zobaczyłam

stra Karolina wzięła mnje na bok, by mi w sprawie
tej historjiprzez "całe pół'godziny wiercić dziurę
w brzuchu. A ja poprostu nie mogę znieść myśli. że
idostanę z'agencji drugą taką Alicję Faraday. Miła

dziewczyna, miła dziewczyna, zapewne, lecz... lecz...,

| krótko powiedziawszy, za żadną cenę nie zgodzę się
na taką. !

Billie wybuchła śmiechem.
— Co zaimpulsywny dzieciak. Nie spotkałam

jeszcze tekiego mężczyzny, jak pan, Przecież nie wie
pan nawet, czyuiniem pisać na maszynie.

‚ —— Wiem. Mr. Bevan powiedział mi, że pani jest
świetną stenośralką.. | ‘
— \/ес Теггуtakže mnie chwalit? Billie za-

'myšlita,się przez chwilę. „Prawdę mówiąc, chętnie-
ym. przyjechała. Ten stary zamek spodobał mi

— W takim razie, sprawa załatwiona, rzekł
lord Marshmoreton, tonem stanowczym, Proszę iść
|do teatru i.zawiadomić, jak'się to robi w podobnych

wypadkach. Potem wrócić dodomu, spakować się
ispotkamysię na stacji Waterloo o 6-stej. Pociąg od-
chodzio6,15... ; PAY
— Powrót wędrówca w towarzystwie olśniewa-

jącej blondynki! Pan zapewne wszystko już ustalił.
Ale jak rodzina mnie przyjmie? |||
— Niech licho weźmie rodzinę! — odparł lord.
Billie patrzyła na niego z podziwem i serdecz-

nošcią. || ‚ SLI WOA A
‚ "  — Mężczyzna zawsze będzie mężczyzną, —
rzekła, Zgadzam się. Przyjdę na stację.

ROZDZIAŁXXII. |

  

 

_Keggs, rozkładając ciężar swego ciała wygodnie na
trzeszczącem. krześle, na które opadł; niech to bę-
dzie nauką dla ciebie, mały brzdącu. | — Widzisz smarkaczu; mówiłdo Alberta lokaj

Działo się to w tydzień po wizycie lorda Marsh-
moreton w Londynie,o godzinie 6 wieczorem. Pokój
gospodyni, wktórym wyższa kategorja służby zbie-
rała się naobiady, był pusty. Z całego wesołego
towarzystwa, które właśmie skończyło obiad, jedy-
nie Keg$s pozostał, oddając się spokojnie trawieniu.
Albert, do którego obowiązków należało podawać do
stołu wyższej służbie, ruszał się po pąkoju, w po-
sępnem milczeniu, zbierając talerze i szklanki, Chło-
pak nie był w szczęśliwem usposobieniu. Podczas
obiadu rozmowa toczyła się niemal wyłącznie o nie-
udanej ucieczce Reggie Bynga i jego «młodej żony,
a mało było tematów, których słuchanie sprawiałoby
Albertowi więcej przykrości, niż ten właśnie temat,
— Jakiż jest rezultat,iże tak powiem, wykwit,

kontynuował 'Keg$s swoje kazanie, wszystkich
twoich zabiegów i całego twego mieszania się do
"spraw ludzi od ciebie starszych i lepszych? Rezultat

i wykwit jesttaki, że straciłeś pięć szylingów i to
bez najmniejszej korzyści. Te pięć szylingów mógł-
byś obrócić na zakupno jakiej pożyłecznej książki
i naczyć się czegoś dobrego! А wiadomo, jakby, ci
się przydała nauka, gdyż ze wszystkich leniuchowa-
tychnicponiów, z jakiemi, ku memu utrapieniu, mu-
siałem mieć do czynienia, ty jesteś szampionem.
Uważaj na talerze, bębnie, i nie oddychaj tak głośno,
Może dostałeś astmy lub czegoś podobnego?
— Nie mogę teraz oddychać! — odrzekł płacz-

liwym głosem przeziębiony Alber. |||
— Pewnie, że nie.możesz, jak wieloryb. Keggs

pokiwał głową na znak'nagany. No i cóż — ciągnął
dalej —twój.Reggie Byng dał dęba i zwiał!. To po-
winno cię nauczyć ostrożności na. drugi raz, gdy  
przyjdzie ci ochota do hazarduigryw totalizatora. .-
Coza pomysł, by mikrus w twoim wieku miał odwa- |
gępuszczaćsięnatakierzeczy! || .
| HR 4 (den).

„26.24, kupno 25.98);

L.

Przeciwko zatrudnianiu Zydów
Niemcy likwidują przedstawicielstwa żydowskie

W Toruniu odbyło się walne zgro- | dów, zostaną zastąpione li-tylko przed-
stawicielami chrześcijańskimi.
W związku z powyższem zarządze-

niem, cały szereg przedstawiciel
chrześcijan w Warszawie otrzymało
już zapytania od firm niemieckich.
Jak się dowiadujemy, niektórzy

przedstawiciele Żydzi, zwrócili się do
firm chrześcijańskich z propozycją о-
fiarowania swego nazwiska, jako szyl-
_du koniecznego do zmiany umowy.

Ostrzedz przeto należy wszystkich
„kupców chrześcijan i. przedstawicieli
przed podobnym fałszywym krokiem.

у—

Gieldy pieniežne
DEWIZY

Notowania z dnia 28 paždziernika

Belgja 89.45 (sprzedaž 89,68, kupno
89,2); Holandja 360.75 (sprzedaż 361,65,
kupno 359.85); Londyn 26.11 (sprzedaż

owy Jork (kabel)
5.31 i trzy ósme (sprzedaż 5.34 i SS 6s-
me, kupno 5.28 i trzy Sausi Paryż 35.00
(sprzedaż35.09,kupno 34.91); Praga 21 98
(sprzedaż 22.03, kupno 21.93); Szwajcar-
ja 172.65 (sprzedaż 173.08, kupno: 172.22);
Stolkholm 134.55 (sprzedaż 135.20, kupno
133.90); Włochy 43.25 (sprzedaż 43,37,
kupno 43.13); Berlin 213.25 (sprzedaż
214.25, kupno 212.25); Madryt 7260
(sprzedaż 72.96, kupno 72,24). :
Obroty dewizami mniej niż średnie,

tendenca dla dewiz niejednolita Bank-
noty dolarowe'w obrotach prywatnych
5.32; rubel złoty 4.78 — 4.77; dolar zło-
ty 9.02; rubel srebrny 1.86; 100 kopieek
w bilonie rosyjskim 0.87; gram czystego
złota 5.9244, W obrotach prywatnych
marki niemieckie (banknoty) 137.00. W
obrotach prywatnych funty ang. (bank-
noty) 26.10. »

PAPIERY PROCENTOWE |

3 próc. pożyczka budowlana 40.50 —
40.75; 7 proc. pożyczka stabilizacyna

 

„60,25 — 59,75 — 60,75, (odcink' po 500
dol.) 61,25 — 61,50 (w proc.); 4 proc. po-
życzka inwestycyjna 109,75; 4 proc. pań-
stwowa pożyczka premjowa dolarowa
52,50 — 52,75; 5 proc. konwersy'na 66,50
— 67,00; 6 proc. pożyczka dolarowa 76,00
— 75,88 — 76.00. (w proc.); 5 proc. po-
życzka kolejowa 56,00: 8 proc. L. Z. Ban-
ku gospodarstwa RY 94,00 (w
proc.); 8 proc. obligacje Banku gospodar-
stwa krajowego 94,00 (w proc.); 7 proc.

Banku . gospodarstwa krajowego
83,25;7 proc.. obligacje Banku „gospodar-
stwa krajowego 83,25; 8 proc, L. Ža
ku rolnego 94.00; 7 proc. L. Z. Banku rol:
nego 83,25; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
4300 — 42,50; '4 proc. L. Z. ziemskie
37,50; 5 proc. L. Z. Warszawy (1933 r.)
62,00 — 51,75 — 52,00 — (odcinki drob-
ne) 52,50 — 52,00; 5 proc. L, Z. Łodzi
1933 r.) 4675; 5 proc. m. Piotrkowa
1933 r.) 45,00; 5 proc. m. Radomia (1933
B z» 5 proc. L. Z, Kal'sza (1933 r.) —

AKCJE

"Bank Polski — 93,00 — 96,00; Ostro-
wiec — 19,50. ;
Dla pożyczek państwowych i listów za-

stawnych tendencja przeważnie słabsza,
z akcyj mocny Bank Polski. Požyczki do-
larowe w obrotach prywatnych: 8 proc.
poż. z roku 1925 (Dillonowska) 91.50 —
90,50; 7 proc. poż. śląska 67,75 (w proc.);
1 proc. poż. m. Warszawy (Magistrat)
67,00 — 66,75.

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 28 października

Pszenica czerw. jaar szkl. 775 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 742 gl. 19,75
— 20,00; Pszenica zbierana 731 gl. 19,25
— 19,75. 8
Žyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;

Żyto II standart 678 gl. 13,00 — 13 25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 16,00 —
16,50; Owies II st. (lekko zadesz.) 648 gl.

* 15,00 — 16.00; Owies II stan. (azdeszcz.)
433 gl. 15,00 — 15,50; Jęczmień browar-
niany 16,50 — 17,50; Jęczmień 678 —
673 gl. 15,00 — 15,50; Jęczmień 649 gl.
14,75 — 15.00; Jęczmień 620,5 gl. 14,25 —
14,50; Groch polny 24,00 — 26.00; Groch
Victorja 31,00 — 34,00; Wyka 20.00 —
21.00; Peluszka 22.00 —123,00; Seradela

wó,nie czyszczona — — — —;
bin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-

bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
| 42,00 — 43.00; Rzepik zimowy 40,00 —
41,00; Rzepak i rzepik letni 39,00 —
40.00; Siemię Iniane basis 90 proc. 33.50
—.34,50; Mak niebieski 55.00 — 57,00;
Ziemniaki jadalne — 3,75 — 4,00; Mąka
enna gat. I — A 0 —20proc. 33 —

35.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 35 proc.
29.00—3100; 1 — D 0 —50 proc.
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc 25,60 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 —2600;I
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24,00; II-E
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60 —65

proc. 21,00—22,00; Mąka żytnia „wycią-
owa'0-30 23,00 — 23,50; Mąka żytnia
gat. I-45 22.00—23.00; Mąka żytI gat.

0-55 proc, 21,00—22 00: I gat 0-65 proc.
20.50 — 21.50; II 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 — 9,75; О.
tręby pszenne miałkie 9.25 — 9.75; O-
tręby żytnie 8,00 —- 8,50; Kuchy | Inia-
nę у — 1750, Kuchy czepakowe
1350 — 14,00; Kuchy słonecznikowe
— —— — —; Šruta sojowa 45 proc.

Ogėlny obrėt 6815 ton, w tem żyta
957 ton. Usposobienie spokojne.
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Warszawa mówi z całym światem!
Zwiedzamy Urząd telekomunikacyjny przy ul. Nowogrodzkiej

Duży gmach Urzędu telekomunikacyj-
nego przy ul. Nowogrodzkiej 45, gdzie
mieści się nowoczesna centrala telefonów

międzymiastowych, rzuca snopy światła
poprzez zapotniałe szyby kikcudziesięciu
okien. W chłodny i zadeszczony wie-
czór jesienny prawdziwą radość sprawia
wędrówka po zakamarkach tego gmachu.
odsłaniająca na każdym kroku cuda no-
woczesnej technikį telekomunikacyjnej.

Ciepło tu wszędzie i czysto. W roz-
mównicy telefonicznej z 16-tu kabin mo-
Żna uzyskać połączenie telefoniczne nie
tylko zewszystkiemi miejscowościami w

Polsce, lecz również z całym światem.
W sali dla publiczności w  telegrafie

przy pułpitach kilka osób pisze telegra-
my: iyni załatwiaą formalności u urzęd-
gów, Telegram przyjęty rzucany jest
niezwłocznie na taśmę transportera i
Przenoszony do sali aparatowej, skąd jest
madawany do mie'sca przeznaczenia.

Salę centrali telefonów międzymiasto-

wych,
nością, zajmu'ą dziesiątki skromnie ubra-
mych w śranatowe płaszcze telefonistek.
Każda z nich ma na głowie m'krotelefon.
Przed telefonistką zapala się lampka,

sygmalizw'ąc zgłoszenie się abonenta. Te-
lefonistka przerzuca odpowiedni klucz i
przyjmuje zamówienie na specjalnej kart-
ce. przyczem czas zgłoszenia rozmowy
odbija zapomocą zegara-kallenlografu.
Jest to konieczne dla kontroli spraw-
ności pracy na stacji.
Na dwóch ścianach sali zapalają się

białe, zielonei czerwone światła, wska-
zuące. czy przewody są wolne — czy za-
jęte, czy nawet zaięte i zamówione. Tam
też miezwłocznie telefonistka kieruje
swój wzrok, zna'ąc na pamięć rozkład
przewodów na tablicy. Przewód wol-
ny — następye połączenie. Przewód za-

jęty — kartka z zamówieniem rozmowy
wędruje pocztą pneumatyczną w ciągu
kilku sekund na stanowisko ruchu z o-
czekiwaniem.

Czas rozmowy liczy specialny zega-
rek, zatrzymuący się z chwilą, gdy 'e-
den z abonentów powiesi słuchawkę A-
bonent płaci — pomyślano więc o nale-
żytem zabezpieczeniu jego interesów.
Gdzieś włącza się telefonistka z cen-

tralji innego miasta, komumikując numer
warszawskiego abonenta. Telefonistka
nasza (w Warszawie) wybiera zgłoszony
numer zapomocą klawiatury. W ułamku
sekundy nadane przez nią impulsy wy-
wołują abonenta warszawskiego. Wszak

Pod światło

 

  

Z DUCHEM CZASU...

Czy masz chwilkę czasu? — zapy-
tai mnie moj przyjaciel, Franio, któ-
rego spotkałem na ulicy.
— W takim razie chodź ze mną na |

cmentarz.
— Na cmentarz?! Oszalałeś?!
— Na cmentarz samochodów. Czyż-

byś nie wiedział o tem, że posiadamy
w stolicy kilka cmentarzysk samocko-
dów? Tak, mój drogi, dorównujemny
Ameryce. Nas również stać na cmen-
tarze aut.
— No dobrze, ale cóż ty tam masz

do roboty?
— Chcę kupić taksówkę. Nie patrz

na mnie takim dzikim wzrokiem. Spra-
wa jest prosta. Mam dyplom wyższej |
uczelni, dżentelmeńskie prawo jazdy i
200 złotych gotówką. Dyplomu lu-
dziom nię pokażę, bo poco się nara-
żać na śmiech, ale prawo jazdy ma |
swoją wartość. Najważniejsza jednak
gotówka. Otóż za 100 złotych mogę
dostać wcale nienajgorszy wóz. Zoba-
czysz.

Zaprowadził mnie gdzieś na Wolę,
dzie na wielkiem podwórzu stało kil-
adziesiąt samochodów różnych ma-

rek i w różnym stopniu zużycia,
Tranzakcja jednak nie doszła do

skutku, bowiem, jak się okazało, za
pofniszczoną „chevroletkę” żadano aż
200 złotych. Franio nie mógł się po- |
zbyć całej gotówki. Nie zmartwił się
jednak niepowodzeniem.
— Rozmyśliłem się, powiedział mi.

Nie kupię taksówki. Kupię zato do-
rożkę konną. Tak będzie lepiej. Je-
steśmy, uważasz, krajem rolniczym i
powinniśmy o tem pamiętać. Nigdy nie
mieliśmy wielkiego entuzjazmu dla
wynalazków technicznych. Zato do-
bry koń zawsze radował Polaka.
Zresztą i tak za parę lat znikną w Pol-
sce samochody. Zostanie parę aut „o-
łicjalnych", limuzyny dyplomatyczne,
no i oczywiście pancerne auta policji.
Trzeba iść z duchem czasu.» .

x

Wczoraj widziałem mego przyjacie-
la, Frania. Siedział na koźle dorożki
i z zadowoleniem strzelał z bata.
Prawdziwy dyplomowany ae

wist.

rzęsiście oświetloną elektrycz: |

chodzi tu o czynnik pośpiechu, który w
całe” pełni został uwzględniony.
Na stanowiskach widzimy również tar-

cze numerowe, jak przy zwykłych apa-
ratach telefonicznych. Tarcze te będą
służyć do wywoływania abonentów na
sieciach podwarszawskich, gdy zostaną
one zautomatyzowane. Pozwoli to na

szybkie dokonywanie połączeń między-
miastowych z abonentami na tych sie-
ciach.

Niezmiernie ciekawie wygląda prze-
bieg pracy w sali aparatowej w telegra-
fie.
Na sbszernej sali ustawiono dziesiątki

aparatów Juza, Baudot i dalekopisów,
zamomocą których pmrzez 24 godziny na
dobę nadawane są teleśramy w kra'u i
zagranicą do nafbliższych sąsiadów Pol-

„ski. Wre tu praca; wszędzie widać po-
śpiech. Przy'ęty telegram zostaje rzu-
comy na taśmy transporterów i wedruje

! do specłalnej sali depeszowe', w której
nastenuje segregac'a telegramów na kie-
runki i doręczanie ich adresatom przez
depeszowych: rowerzystów — w dal-
szych okręgach doręczeń i pieszych — w
najbższych okręgach,
Obok tej sali mieszczą się urządzenia

centrali depesz, gdzie przy'mowane są
telegramy przez telefon od abonentów
zarejestrowanych. Telegram, nadany
przez telefon, jest rzucany na pas trans-
portera, który przenosi go do sali apa-
ratowej, skad 'est wydawany przez aya-
rat telegraficzny. Przez centralę depesz
wydawane są również telegramy do abo-
mentów w drodze telefonicznej, wskutek

, czego treść telegramu jest znana abonen-
| towi wkrótce po 'eśo otrzymaniu. :

I wreszcie rad'otelegraf, utrzvmuiący
połączenia z całym światem. Aparaty

| pracują. Tysiące kilometrów lecą w cią-
gu ułamków sekundy tajemnicze znaki

 
Jak już donosiliśmy, w dn. 12 listopada

przed warszawskim sądem okręgowym
rozpocznie się wielki proces o za'ścia w
dniu głosowania do Seimu 8 września b.
r. w śm, Kowiesy, pow. skierniewickie-
go. Na ławie oskarżonych zasiądzie 26
osób pod zarzutem udziału w związku
zbro'nym. Są to: Sylw. Sieczko, Wacł.
Gąskiewicz, Szczep. Kowalczyk, Edw.
Szulc, Luci, Lipiński, Kaz. Opacki, Wład.
Kowalczyk, Leon Karwowski, Bol. Bycz-
kowski, Józ. Rvbidki, _J. Grzybowski,
Stam. Lipiński, Wład. Rakowski, Wacł.
Stańczyk, Józ. Kwiatkowski, Józ. Le-
wandowski, Mich, Strzelecki, Stef. So-
kotowski, Stan. Selisa, Henryk Lipiński
Ad. Statkowski, Wład. Kwiatkowski,

dwukrotnie skaząnego przez sąd na karę
śmierci za napady rabunikowe z bronią
w ręlu i zabicie policjanta, znalazł się
w poniedziałek na wokandzie Sądu Naj
wyżsześo.
Wyrębekwyspecjalizował się w okra-

| daniu sklepów i przez dłuższy czas był
postrachem kupców gdyńskich, opryszek
bowiem wyspec'alizował się w wy'mowa-

| niu bez najmnie'szego hałasu szyb wy-

w ten sposób rabował na'większe sklepy.
Kiedyś w walce z policją Wyrębek utra-
cił oko, uderzony kolbą rewolwerową w
twarz.

Po dokonanem włamaniu do piekarni
Handkiego w Poznaniu, Wvrębek stoczył
walkę z polic'antem Strzałkowskim, któ-
rego zastrzelił ódbfając zatrzymanego

| stawowych. Szyby okle'ał on szmatami i
| 

B. minister przemysłu i handlu, Flo-
yar - Rajchman, ustanowił przed swoiem
ustąpieniem klucz podziału kontyngen-
tów importowych pomarańczy. Olbrzy-

Dzieci na sali sądowej
Władze sądowe wydały pouczenie w

sprawie wstępu na salę rozpraw podczas
procesów karnych. $twierdzonem zosta-
ło, że przepis procedury, zakazujący -
becności na procesach małoletnim iest
nieprzestrzegany. Nawet słuchacze wyż-
szych tczelni niepełnoletni muszą dla u-
zyskania wstępu na sale sądowe, zwra-
cać się po zezwolenie przewodniczą-
cego. i 

| szyfrów dyplomatycznych. Warszawa
rozmawia z Rzymem, Londynem i dale-
kiem Tokio. Wiadomo — w Afryce toczy
się wojna.

Młodzi radjotelegrafiści wsłuchują się
w sygnały stacyj zagranicznych. Notu'ą
madsyłane depesze i wysyłają je dalej na
falach eteru. I tak przez 24 godziny na
dobę.

Warszawa mówi z całym światem! (jb)

 

Ambasador włoski w Warszawie Bastia-
nini podczas przemówienia mą uroczy-

j stym obchodzie rocznicy „marszu na
' Rzym* w włoskim Instytucie kultury.

 \

„Związek zbrojny
celem przeciwdziałania wyborom do Seimu"

Zygm. Truszczyński, Kaz. Sas, Marj, Li-
piński i Stan. Jędrze'owski. Trzej z po-
śród nich: Sieczko, Gąskiewicz i Kowal.
czyk uważani są za prowodyrów i odpo-
wiadać będą za „założenie związku
zbro'nego, ma'ącego na celu przeciwdzia-

łanie przemocą wyborom do seimu“,
przytem Gąskiewicz z polecen'a Sieczki
miał kierować związkiem, a Kowalczyk
z polecenia Gąskiewicza przewodził gru-
pie, gromadzącej broń. Nie wszyscy 'e-
dnak z 26 oskarżonych brali. udział w

oskarżenia wymienia tylko 14.
Obrony oskarżonych podjęli się znani

adwokaci warszawscy,

| zafściach przed lokalem wyborczym, akt

 

Dwukrotnie skazany na śmierć
zabójca policjanta Wyrębek

Proces bandyty Matjana Wyrębka, | przez policjanta kompana Konarskiego.
| Po tem zabółstwie Wyrębek uciekł, gra-
| sując na prowincji, przeważnie w Kali-

sikiem,

Aresztowano groźnego bandytę w Po-
znaniu. Otoczony w pewnym domu przez
policę, Wyrębek ostrzeliwał się, a wi-
dzac, że nie ucieknie, usiłował popełnić
samobójstwo, strzelając sobie w usta.
Bandytę odratowamo, a dwie instancje

sądowe skazały go na śmierć.

W skardze kasacy'nej obrońca bandy-
ty podnosi, że od czasu utraty oka w
walce z qolic'ą, Wyrębek ulega atakowi
szału na widux polic'antów. Ponieważ
zaś lekarze,którzy badali Wyrętia. o-
rzekli, że jest on do pewmego stopnia
zboczeńcem, obrońca sławia tezę, że
Wyrębek cierpi na zamroczenie, 

Handel zezwoleniami na import
pomarańczy

mia większość kontyngentów przyznana
została rozmaitym związkom, . organiza-
cjom i zrzeszeniom, które z handlem o-
wocowym nie miały i nie mają nic wspól.
nego.

Min. przemysłu i handlu odnośnych ze-
zwoleń jeszcze nie wydało, gdyż czynio-
ne są zabiegi o zmianę klucza, pozosta-
wionego przez b. min. Floyara - Rajch-
mans, a już na rynku owocowym ofero-
wana jest sprzedaż zezwoleń na import
pomarańczy. 3
Rozmaite organizacje, zrzeszenia i

zwie”ki żądają od kupców owocowych
po 500 — 600 złotych za zezwolenie na
import 10.000 kg. pomarańczy: Handel
zezwoleniami przywozowemi jest zjawi-
skiem anormalnem i niemoralnem, wpły-
wającem na podrożenie towaru. (pr.) 

 

 

Burzliwe zebranie Bratniej Pomocy
na Politechnice

Zajścia wywołane przez komunistów
Dnia 28 b. m, odbyło się informacyjne

zebranie dla nowowstępujących studen-
tów na politechnice warszawskiej, W du-
żej sali, na pierwszem piętrze, zgroma-
dzona młodzież oczekiwała rozpoczęcia
zebrania. Po prawej stronie zajęli miej-
sca socjaliści, komuniści, Legjon Mło-
dych, Z. P. M. D, O. M. S. „Žycie“,
Myśl Mocarstwowa i inni, w liczbie oko-
ło 30 osób. ,
Resztę sali zajmowała młodzież naro-

dowa, w liczbie 200 osób.
Przemówienia przedstawicieli poszcze-

śólnych kół naukowych. prezesa Tow.
Bratnia Pomoc, przedstawiciela młodzie-
ży katolickiej, utrzymane w duchu naro-
dowym, przerywane były oklaskami i o-
krzyłkami: „Niech żyje Obóz Narodowy!”,
„Niech żyje Roman Dmowski!" i t. d. _
Zebraniu nadawali ton studenci, nale-

żący do Sekcji Akademickiej Stronnic-
twa Narodowego. W czasie przemówień |
rozrzucono ulotki, nawołujące do wstę-
powania w szeregi Sekcji Akademickiej
S. N. Nastrój na zebraniu był gorący.
Zkomunizowana młodzież akademicka
wywołała swojem zachowaniem się obu-
rzenie zebranych, co wyraziło się w 0-
krzykach: „Precz z komuną i sługami
żydow$kiemi!”, „Wyrzucić ich z sali!"
itd. Przy końcu zebrania powstał na
sali tumult. Pomiędzy młodzieżą narodo-
wą a grupą sanacyino - żydowską wyni-

 

Siałszowany podpis
ks. biskupa Gawliny

Prokurator sądu okręgowego podpisał
akt oskarżenia przeciw Celestynowi No-
wakowskiemu, Stefanowi Degórskiemu,
Antoniemu Narowskiemu. Są oni pociąg-
nięci do odpowiedzialności za fałszowa-
nie podpisów i listów biskupa Gawliny i
kilku księży, celem wyłudzenia pien'ę-
dzy od różnych osób prywatnych i du-
chowmych. Aferzyści ci działali na szer-
szą skalę, oraz zdołali wyłudzić większą
gotówkę, zostali zaś zdemaskowanidzię-
ki przypadkowi. Sprawa budzi duże za-
mteresowanie. (Om).

Serszcje afery mięsnej
Zarządzona przez władze nadzorcze

kontrola nad stowarzyszeniami handlu
mięsnego w Warszawie, przynosi coruz
nowe niespodzianki, odsłaniające skanda-
liczne nięporządki. Kuratorzy, ustano-
wieni w stowarzyszeniach centrali kup-
ców branży mięsnej i cechu rzeźników
ustalili, że obie te organizacje mimo wy-
sokich opłat azłonkowskich, pochodzą-
cych z t. zw. „łepkowego”, grzęzną w
długach. W centrali kupców długi wy-
noszą około 29.000 złotych. W cechu
rzeźników dotąd uawniono zobowiąza-
nia krótkoterminowe na 7.000 zł. Dalsze
dochodzenie władz, ujawni niewątpliwie
przyczynę powstan'a zobowiązań tych
organizacyj i sposób wydatkowania skła-
dek członkowskich. (i).

Siekierą w głowę
W Rembertowie na tle majątkowym

rozegrała się tragedja. Bren Jan podczas
sprzeczki ze swo'ą współlokatorką Ru-
kas, lat 38, która wynikła na tle rożii-
czeń majątlcowych, złapał siekiery i u+
derzył w głowę przeciwniczkę. Rukas
doznała pęknięcia kośćca i w stanie bez-
madzieinym została przewieziona do
szpitala Przemienienia Pańskiego.

Umyślne podpalenia

Według danych P. Z. U. W. w ubie-
głym roku było na terenie Polski 17 914
pożarów, w czem umyślnych podpaleń
było 5.875, co stanowi 33 proc. Jeżeli
weźmiemy pod wwagę wieś, to po wyłą-
czeniu miast było pożarów 15.260. w
czem 5.318 podpaleń, co stanowi 34 proc.

Cielsawe jest zestawienie, co jest po-
wodem umyślnych podnaleń? Jak wyni-
ka z danych P. Z. U. W. powodem do
podpaleń w dużym procencie jest nędza,
w. mniejszym spory rodzinne, a najmnie-
szym zawiści. Są również pożary z po-
wodu emigracji.

 

Pamiętaj 0
bezrobotnych

- narodowcach
  

kło starcie, podczas którego przewodni-
czący zamknął obrady,
„Hymnem Młodych” zakończono burz-

liwe zebranie informacyjne Tow. „Brat-,
nia Pomoc studentów politechniki war-
sžawskiej".

Z.P.M.D. — same zydy
W tych dniach w sali Tow. higjenicz-

neżo przy ul. Karowej odbyfo się zebra-
nie dyskusyjne Związku Polskiej Mło-
dzieży Demokratycznej. Tematem dysku-
sji był wygłoszony referat przez jednego
z członków tego Związku p. t. „Starzy i
młodzi”, Zaznaczyć należy, iż wśród ze-
branych w liczbie około '150 osób dało
się zauważyć przedstawicieli różnych
kierunków politycznych, m. in. także ko-
munistów; zaś Z, P, M, D. reprezentowa-
ła nieliczna grupa żydów, — przewodni-
czący zebrania Polak ji referent Polak.

*

Agresywne wystąpienia komunistów
na zebraniach stowarzyszeń akademic-
kich w nowym roku akademickim zwró-
ciły powszechną uwagę. Jak należy wnio-
skowaś, komuniści znacznie wzmośli
swą akcję wśród młodzieży wyższych u-
czelni,

relenis

Kościół - pomnik
na Targówku.

Na Targówku, na Pradze buduje się
kościół ; od wezwaniem Chrystusa Kr6-
la. Świątynia ma-być jednocześnie po-
mnikiem poległych w r. 1920 w obronie
stolicy bohaterów.

J. E. ks. kardynał Kakowski ofiaro-
wał dla budującego się kościoła  reli-
kwię, w postaci drzewa Krzyża Św.
Dzięki wysiłkom komitetu budowy,

któremu przewodniczy „ks proboszcz
Golędzinowski, położońo już fundamen-
ty świątyni i wyprowadzono mury do
wysokości kilku metrów. —°
Obecnie jednak szczupłe zasoby finan-

sowe komitetu już się wyczerpały i tył=
ko ofiarność społeczeństwa stolicy odda-
lić może groźbę powstrzymania budowy.

Ofiary na tak godny cel, składać moż-
na w P. K. O. na konto Nr. 14060 lub na
ręce Komitetu Budowy Kościoła, ul. Ty-
kocińska 23.  *

Wszelkie, na'skromniejsze nawet dat-
ki przyjęte będą z prawdziwą wdzięcz-
nością,

Zgon uczonego

Zmarł w Krakowie, przeżywszy 75 lat,
ś. p. Michał Bogucki, b, profesor uniwer-
sytetu Stefana Batorego w Wiilnie, czło-
mek komisji filologicznej Polskiej Aka-
demi Umiejętności. »

Badanie lekarskie
fryzjerów

W związku z rozporządzeniem o za-
kładach fryzjerskich, starostwa. grodzkie
przeprowadzą badania lekarskie pracow-
ników tych zakładów. Będzie zwrócona
szczególna uwaga na gruźlicę, jaglicę,
choroby weneryczne i skórne. Pozatem
pracownik fryzjerski musi mieć zdrową
jamę ustną. Zaświadczenia lekarzy sta-
rościńskich mają moc w okresie 6 mie-
sięcy. Po tym terminie pracownik musi
poddać się powtórnemu badaniu. (Om)

0 pracę 600 lekarzy
Mimo zapewnień rozpoczęcia w naj-

bliższym czasie pertraktacyj w sprawie
zawarcia nowej umowy zbiorowej z leka-
rzami ubezpieczalni społecznej w War-
szawie, dotychczas pertraklacje te nie
rozpoczęły się, co wywołuje niezadowo-
lenie śród zainteresowanych. Dotych-
czasowa umowa wygasa z dniem 31 gru-
dnia r. b. a nowa umowa, w myśl do
tychczasowej, winna być zawarta do 20
listopada. Sprawa ta dotyczy około 600
lekarzy. (b) р

Przybór na rzekach
Centralne biuro hydrograficzne dróg

wodnych zaobserwowało w. ostatnich
dniach przybór prawie na wszystkich
„rzękach zpowodu ciągłych opadów desz-
czowych. Ze względu na to, że jesienią
r. b, poziom wódna rzekach polskich był
wyjątkowo niski, przybór tón narazie nie
grozi powodziami Poziom Wisłypod
Warszawą podniósł się w dniuwczoraj-
szym do 1 mtr. 6 cm, a w ciągu naj-
bliższych dwóch dni /spodzicwana jest
kulminacja do 1 mtr. 50 cm. Ostatnie o-
pady deszczowe spowodowały: polepsze-
nie stanu żeglugi. 6)
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i Teatr i muzyka. Wyrwicz - Wichrowskiego. Kierownictwo* DANINYMAJĄTKOWEJ

— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś o muzyczne Mieczysława Kochanowskiego.i ZA я > д b 5

\
в godz. 8-ej komedja w 3-ch aktach M. Zniżki ważne. . Н niem 30 listopada r. b. upły-

  

e : ; loom. Achard'a pt. „Fotograł i tancerka”. — Teatr „Rewja”. Dziś rewja pt. „Od! wa temmin płatności różnicy pomię-

"TAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? W. związku z pracami prowadzone- —- świąteczna popołudniówka, Dnia 1 wieczńa historja“. Początek przedstawień dzy ostatecznym wymiarem nadzwy-

Po przejściowych  krótkotrwa- mi na ać Rossa i A listopada rb. o godz. 4-ej dama będzie na o godz, 6.30i9-ej. . |ezajnej daniny majątkowej, a wpła-

taśnieniach — onowny ulic, prowadzących na cmentarz przedstawienie popołudniowe komedja Kir- ; |cona już czik Dla

łych przejaśnieniaci E ponowny UC. „P A WŁ, i ONE ОНаР ИЛ я Gene aaop Ei : ; połyka m |coną już zaliczką na tę daninę. Dla

wzrost zachmurzenia aż do  desz- dojście dc cmentarza w dniu Za do P propag Polskie RaujoWiino ; rolników, opłacających państwowy

2 ч Gz < 105 i i owe.
! 1 + a Aš

czów, począwszy od zachodu kraju. Szek TES OBCA? utrudnione, — Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś z Środ т оан е |podatek gruntowy w wysokości po-

Po nocnych lekkich przymroz-, zwłaszcza, że na ulicach przylega- powodu próby generalnej operetki „Mada- ać - 30 października 1935. — | nad 25 złotych, ale nie wyżej niż 60

kach — w ciągu dnia temperatura jących do cmentarza zostały „zdjęte me Dubarry" przedstawienie zawieszone. ‚ 6:30: Pieśń. , Gimnastyka. Muzyka;złotych rocznie, wymiar tej daniny

ой 7 40 10 С. bruki, a trwające od kilku dni desz- — Jutrzejsza premjera „Madame Du- Dziennik poranny. Muzy Giełda rolni-| wynosi 20 proc. podatku gruntowe-

э й Žasliai S owały rozmycie jezdni. barry w „Lutni”, Jutro odbędzie się pre- cza. Audycja dla szkół, 11.57: Czas i Hej-| „| , sę ra

Najpierw słabe, potem umiarko- cze spowodowały 1ozmy ) mjera operetki Millóckera „Madame Du- nał. 12.03: Dziennik  południewy. 12.15:|50 A 40 proc. podatku gruntowego

wane wiatry z południo-zachodu i W sprawie tej w dniu 30 bm.wladze barry". Eiektowna ta operetka w 10 o- Kobieta skąpa i kobieta oszczędna, pog.|ila tych, którzy opłacają podalek

 

zachodu. „zwołują konterencję zainteresowa” įrazach została przygotowana z wielkim 1230: Koncert, 13.25: Chwilka dia kobiet.|gruntowy w wysokości ponad60zło-

DYŻURY APTEK. mych:urzędów, aa obmyślenia nakładem a wystawowych i starań 13.30: Płyty. 15.15: Codzienny odcinek po-| tych rocznie. Ministerstwo Skarbu

Dziś w nocy dyżurują następujące: środków mogącyc udostępnić do- artystycznych. Nowe stylowe dekoracje, wieściowy. 15.25: Życie kulturalne miasta i| wydało już w tej awie ólni o

apteł ° stęp do omentarza w dniu Zadu- kostjumy skopjowane z wzorów historycz-'prowincji. 15,30: Płyty. 16.00: Kuba chci- i dci,deze p

Rodewicza — Ostrobramska 4, Jurkow-: szęję nych — pełna wdzięku stylowa wystawa w wiec, obrazek dla dzieci. 16.20: Recital| | id ES, Ao ю

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —- Ё 2 trase; Dnia” 26 b opracowaniu W. Makojnika, dadząWilnu skrzypcowy Adama Kriegla. 16.45: Rozmo-| JAC MIEGOPUSZCZENIE twoz zenia się

Miekiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste — Strajk we mya, Dai M. niespotykane na miejscowych scenach wra- wa muzyka ze słuchaczem  Radja. 17,00: zaległości z tytułu ostatniej spłaty

fańskiej, wybuchł strajk.w młynie zbożowym żenia artystyczne. W rolach głównych: „Szary człowiek przed mikrofonem”. 17,20: | nądzwyczajnej daniny majątkowej i

Z MIASTA. braci Kinkulkinów i Brancowskich. Elna Gistedt (Madame Dubarry), M. Ta- | Koncert. 17.50: Świat się śmieje, 18.00: Koa-| wycłani ROCao Nate 4

— 11 wycieczek przybywa do| Strajk wybuch na tle żądań 25 proc. trzański (Król Ludwik XV), W. Szczawiń- cert. 18,40: Płyty. 19.00; Nowe  rozporzą- a T eta ych do

Wilnaz całej Polski. W. dniach 1 iipodwyżki i zawarcia umowy zbioro- ski (Dubarryj, E. Zayenda (Rene Lavalle- dzenie oddłużeniowe. 19.10: Skrzynka ogól- 1550р asis

ŻAR Sad b będzie do Wil Be“ Ža mie 23 robotników. Strajk tyb 3., Biosk (Ks. de Chaisellej, K. Wyr- na. 19.20: Chwilka społeczna. 19.25: Wiad.| NIEZWYKŁE OSKARZENIE.

istopada rb. przybędzie do ma. wej. Strajkiuje ro Ч JK wicz-Wichrowski (Markiz de Brissacj, Z. sportowe. 19.50: Reportaż aktualny, 20.00:į

11 wycieczek z terenu całej Polski. |prowadzi ZZ2. Molska (Ks. Luxemburg), D. Lubowska Komedja muzyczna. 20.45: Dziennik  wie-| Od pewnego: czasu mieszkańcy

Najliczniejsze będą wycieczki z SPRAWY MIEJSKIE. (Madame Santerelle), S. Bestani (Małgorza- czorny. 20.55: Obrazki z Polski współczes-| M Kobryń, Antoni Łukaszuk i Je-

Warszawy i Łodzi. (h) —- Nowe wejście do Magistratu. ta), W. Malinowska (Madame Labillej, S. nej. 21.00: IK-ta audycja z cyklu „Twór-|rzy Kozakiewicz trwali "w zatargu

Kubiūski (Lamond), L. Detkowski (Cha- czość Fryderyka Chopina. 21.45: Kwadrans|na tle porachunków osobistych, A:

— Kary na właścicieli domów.| Zarząd Miejski przebudował wej- nd), | 3 a: в po J.

WI. arus paepavvakaonej atei io a bi Taniseis LET areojęzor perc oo eroaery
ustracji wielu esyj na enie | główn imachu ul... Dominikań- , nį baleto « fon- 23.05: Płyty. Ч ti м i go przed po-

zżżwik Wilna Iikunasts właścicieli Ša 27 Wejście zostało rozszerzone NO a wozy е We, : licją o to, iż namawiał on rzekomo

nieruchomości zostało pociąśniętychłi ozdobione portalem, na którym u- ČK A i IA L i aa GwUch osobników: Jana Šwiderskie- |

do odpowiedzialności za  niechlujne|mieszczony został herb miasta Wil- grafiku świata. Odczyt będzie ilu- do mieszkania swojej lokatorki Anny Orze-|$0 i Józefa Jackowskiego do wy-

stany klatek schodowych, podwójna. strowany' przezroczami w. liczbie „chowskiej, gdzie zdemolowała  wnętrze,! mordowania rodziny  Kozakiewi-

rek, ustępów itp. M. in. starosta HANDEL I PRZEMYSŁ. około 60. Następnie odbędzie się oraz wytłukia wszystkie szyby. | czów. Ciekawym szczegółem oskar-

grodzki ukarał grzywną w wysoko- — Zakończenie przygotowania pokaz prac Klubu Fotografików z GE” położyła policja.  Spisano LM było wymienienie rzekomej

ści zł. 30 z zamianą na areszt Mor-|do sprzedaży świadectw na 1936 I. objaśnieniami P. St. Turskiego. Po- _ — Podrzutki Przu ul. Nowoświeckiej |ceny za glowy zabitych. Za zabicie

ducha Lewina za antysanitamy stan! Przygotowania do ‚ rozpoczęcia czątek o godz. 20-ej. OEM konc Pódenechć: W Kanie: dziec: |]: Kozakiewicza i jego żony Mari

posesji przy ul. W. Pohulanka 17.|sprzedaży świadectw _ przemysło- RÓŻNE. ®° РК! męskiej w wieku około 5 tygodni. zapłacić miał Łukaszuk po 200zło- 5

Pozatem zostai ukarany grzywną Ziwych i kart rejestracyjnych na rok ab odės Ii: ak Nieznana matka pozostawila swoje tych, za zabicie zaś dwuch synów

zamianą na areszt Paweł Sipowicz |1936 we wszystkich urzędach Wi- о. kv : = dziecko płci męskiej w wieku około 2-ch po 300 złotych, co razemwyniosło-

Й Й 23 ya ь niczej. Polskie Linje Lotnicze „LOT“ miesięcy przy drzwiach schroniska im. p rd rodziny 1000 złotych.

(Podgórna 3), który będąc w nie- jleńskiej Izby Skarbowej zostały u- о), ikują, że zamknięcie linji łot- Dzieciątka Jezus. by za mord rodziny 1000 ziotych. |

trzežwym stanie odegrywał rolę wy-|kończone. Sprzedaż rozpoczyna SIĘ miczęj Wilno — Wa: Wiarsza- Obu podrzutków umieszczono w przy-| „Według aktu oskarżenia Świder-

8 е г 5 ‚ miczej Wilno Warszawa, Wansza: k | : й

wiadowcy służby śledczej dniem 2 listopada rb. (h) \ s . : +1. tułku dla miemowlęt. (h) |ski i Jackowski donieśli o namawia

— Wydział tryczny podaje |. 5 "SPRAWY SZKOLNE Wo RO aErgo "p 2 : WYPADKI.niu ich przez Łukaszuka policji, któ-

do wiadomości, że mw ostatnich| — Legitymacje zniżkowe. Na = iedoli 1 iopada a ‚ — Karambol na ul Kalwaryjskiej, ra sprawdzić miała prawdziwość ich

dniach zaczęły się powtarzać wy- |podstawie pism Min. Komunikacji z | ; N ul. Kalwaryjskiej prywatne auto najecha-|słów przez podsłuchanie mamowy,

padki umyślnego rozbijania lamp ildn. 21:X 1935 r. Nr. H. O. II-24/130 KRONIKA POLICYJNA. ło na aka>owowncWacława Mackie-,jaka miała się ponowniepowtórzyć

pea ya miki uk line Wpue Pakayh | One Ua,Nena,Ia Us ana i ООО НООООО molpo arte am
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