
Upiala pocaiowa ulsaczona ryczałtem. Prenumerata

DZIŁNNII

 

 

Cena numeru 20gr.

 

Prenumerata: mies. z odnoszeniem i
Ogłoszeniac wiersz m/m. przed tekst.
12 ge, nekrologi s gr. ogloszenia

Redakcjaczynaaod12—13 i od 19—24, Administracjaod 9—18, wniedziele od

12-13 Redalnoja | Aduinistracja: Mostowa 1, teleioa 12-44 Konto P. K. O. 80187.

„Dziennik Wileński" wychodzi codzień.

  

  

aaot
tekście (5 łam.) 35

3 zł. 50 gr. Zagranicę 7 zi.
że za tekst. (10 łam)

zastrzeżeniem miejsca©25:/*drożej.
erminy druku mogą być dowolnie zmieniane.

— лат-

 

Rok XIX Wilno, Czwartek 31 Października 1935 roku

KI и

į Najwymowniejsze argumenty dla oszczędzających i.. wkładców

podaje na Dzień Oszczędności 31.X, 1935 r.

(irześcijański Bank Spółdzielcy eos”

 

   

 

Przyjmuje drobne oszczędność

zamkowa 18
w Wilnie

Nr. 300

 

Dali Balai dlrdchomoki m. ln oj Wleń
WILNO, MICKIEWICZA 22 m, 29 tel. 21-62

ii większe wkłady, wypłacając

najwyższe oprocentowania.

Udziela krótkoi długo-termiaowe pożyczki na dogodnych warunkach:

Rozwój Banku w cyfrach porównawczych
 

 

     

  

wp SaSRPURCYJĘ < w FuxDUSZ POŻYCZKI

11 lat egzystencji Banku — — 1516 udziałowców, 806 wkładców rosesa | _MDZIAŁY| Zasos. |'wvomaE | ser

250.000 Zł. kapitału udziałowego 60.000 zł. kapitału zasobowego 10 Ta T) asi

800 000 Zł. wkładów i oszczędności400.000zł, rezerw do wypłaty 1532 218 | stow| nasz | ifośm| лор|

1.035.000 zł. wydanych pożyczek na cele produkcyjne, ы BoA ee| as зыаыю|—102000

   
  

2.470.000 zł. odpowiedzialności Członków za wkładyioperacje Banku

75.000 zł. wypłaconych Członkom zapomóg bezzwrotnych.
BANK WYDAJE pożyczki p. rzemieślnikom pobierając tylko 4'/,. rocznie

BANK PRZYJMUJE oszczędności drobne od 1 złotego i większe na oprocentowanie.

ZAMKOWA 18. Tel. 18-81. —Konto P,K.O. 81,418 ZAMKOWA 16.

Sp. | Jednym z najwiekszych błędów,

BANK TOWARZYSTW SPÓŁDZIELCZYCH gnnnnEsAKC. darki narodowej w okresie pierw-

Oddział w Wilnie ORAr

PRZY BANKU ISTAiEJ

 

 

Lokuj I osze.ędzaj jedynie w Pulsnim Banku Włeścicie:nieruchomoś mi

Lokaty są zabezpieczone mejątkiem nieruchomym wartości ponad pół
mujona ałotych.

Е NASA POGRZEBOWA.

Bank izałatwia Interesantów w godz, m.ędzy 11 a 18 prócz świąt | sobót,|

(D EATSSESSci.PARK KCK

„Dzien oszczednošci“
możemy jej podjąć, a nawet podjąw-
szy niezawsze moglibyśmy ją zbyć,
gdyż siła nabywicza maszej ości
jest niska.

'
=

UL ADAMA MICKIEWICZA Nr. 2, DOM WŁASNY. ivkKailiaioni SDE
Załatwia szybko I tanio wszelkie operacje bankowe. * 48 2 | „ekonomisci" przešcigali się w wy- Šrancuskich, amerykańskich itp., z

KORZYSTNA LOKATA WSZELKICH OSZCZĘDNOŚCI ZWROTNYCH NA KĄŻDE ŻĄDANIE. liczaniu naszych bogactw mineral. to pociąga za sobą bardzo ujemne

AIESEC LIITSOKSS nych, bogactw leśnych, potężnych skutki dla gospodarstwa narodowe-

‚ zakładów przemysłowych. Zapomi- go; mianowicie zyski z operacji ob-

WILEŃSKI i 31 nano o podstawowej prawdzie, że w cego kapitału odpływają zagranicę.

nid ° światowej je nie- 4 w każdym wraziesą w b

`семкл — PRYWATNY BANK HANDLOWY S.A. oobziv —|от«домвыA eckalek ny milikć
ilno założony w 1878 r. Warszawa PRON a A i ;

MICKIEWICZA 8 _ Załatwia wszelkie operacje wchodzące w zakres bankowości T SE ao

Telef : Przyjmuje wkłady na oprocentowanie Lida L А : — Чебупа гаЧа па ten zły stan rze-
elefony yjmuj y P Suwałki posiada węgiel, mafię, sól, cynk i czy jest stworzenie rodzimych kapi-

316, 408, 445, 816. potrosze innych nzeczy. Drzewo jestUskutecznia przekazy krajowe i zagraniczne

oraz do LITWYI ROSJI u nas mocno podniszczone, a boga-
ctwa gleby niewyzyskane. Niema4 Wynajmuje kasetki (safes) w podziemoym skarbcustalowym,

3 Inatomiast Polska drugiego podsta

i i Uigi wspłacie pożycz- owo warunku do rozwoju $ospo-

Pogłoski 0 amnestii ki inwestycyjnej |darczego, mianowicie kapitału.

|steśm: łeczeństwem bardzo ubo-

Jak słychać, opracowuje się o- stępstwa polityczne i karno-skarbo-; Zgodnie z zapowiedzią jaca Glos I aa em zasobów, gro-

becnie ustawę .amnestyjną, która ma we oraz kary do 6 miesięcy, więzie- ściałkowskieg Z 'madzonych inne społeczeń-

być ogłoszoną w dniu 11 listopada |nia. Ponadto kary więzienia do lat 2 Paa о ч jego elupose ryc i długich 1 Dlatego
© 4 . ‚ jmowem, wyd Ё a w ciągu i at.

b. r. Przygotowywana amnestja ma | mają być obniżone do połowy, a ka- ZZ ane sa: byč w” poło” © н
е „wie list i milmio ja potrzeby produk-

darować całkowicie kary za prze-;ry wyższe o jedną trzecią. oder p. zz cji w tej czy innej dziedzinie ui

j dla pracowników państwowych.
Moratorium dia bezrobotnych | Rate: lalopadówi- głstna: będniejak | NIEMA POWODZI

dotychczas, a ulgami objęte mają W KRAKOWSKIEM.
Z dniem jutrzejszym wchodzi w Bezrobotni, kitorzy dotąd korzy- о,

žycie zimowe moratorjum mieszka- staliz wstrzymania wyroków eka- BYĆ aty poczaniszyj ohegz | KRAKÓW (Pat). Dziś na terenie

niowe dla bezrobotnych, wstrzymu- misyjnych muszą dla prolongaty Re" 1 będąej 6 zmianom całego województwa krakowskiego

jące eksmisje z lokali jedno i Sao podania do właściwych są- as, urzędniczych po padają przelotne deszcze 2czę-

izbowych na okres od dnia 1 listo- | wprowadzeni ttniego: polki, ienas oda , górach
zaznaczyły się znaczne opady śnież-

dów grodzkich.

pada r. b. do 1 kwietnia 1936 r. О

ne i mróz. Wszystkie rzeki górskie,

Narady angielsko-włoskie |swiapczeNE Na PRACĘ Nano. wych deszczów silnie wezbraly, opa-

E

które zpowodu ostatnich kilkudnio-|

" PARYŻ (Pat). Agencja Havasa

donosi z Rzymu: Konferencja Mus-

soliniego z ambasadorem W. Bry-

tanji sir Eric Drummondem trwała

przeszło godzinę. Konferencja ta,

jak i rozmowy poprzednie, przyczy”

niła się do odprężenia. Do konte-

rencji tej, która odbyła się w przed-

dzień zebrania się komitetu koordy-

nacyjnego w Genewie, w którem to

posk ju weźmie udział Samuel

Hoare, przywiązują duże znaczenie,

W pėlotiejalnych kołach włoskich są

zdania, iż na konferencji wczorajszej

nie omawiano planu definitywnego

rozwiązania zagadnienia wiosko-

abisyńskiego, a jakoby poruszono

tylko tematy ogólne. Natomiast ze

strony, angielskiej nie usiłują zmniej-

szyć znaczenia wczorajszej narady i,

jak słychać, wysiłki Rzymu i Londy-

nu, zmierzające do pozytywnych

kroków, bynajmniej nie osłabły.

Zdaje się, że na konferencji wczo-

rajszej poruszane były sprawy, doty-
czące rozwiązania obecnego

ferencji nastąpi przyjacielskie poszu-
| gawanie podstawy rokowań, jeżeli
|nie zostaną wysunięte nowepropo-;
| zycje odmienne i różne od tych, z ja- , Ё
|kiemi Francja wystąpiła
| Anglji.

wobec

NIEZALEŻNA MONGOLJA.
TOKIO. (Fat). Agencja Rengo do-|

nosi, że przewodniczący rady poli-|
tycznej Wewnętrznej Mongolji ksią-|
żę Jun oraz sekretarz generalnytej- |
że rady książę De proklamiowali w
dniu dzisiejszym niezależność We-|
wnęirznej Mongolji. |

WYROK W SPRAWIE |
iNSP, BONNY. i

PARYŻ (Pat). Trybunał tutejszy
skazał na 3 lata więzienia z zawie-
szeniem b. inspektora policji Bonny,
(który odegrał doniosłą rolę podczas
| śledztwa w sprawach Stawiskiego i
radcy Prince'a. Bonny skazany zo-
stał za wykorzystywanie wpływów
na rzecz zagranicznego fimansisty| 

ikon-| Volbenga, którego skazano na 2 lata,

tliktu, które jednak różnią się znacz- | więzienia z zawieszeniem za ko-|

nie od ujawnionych w ubiegłym ty-

godniu. W wyniku wczorajszej kon-

Pamiętaj! ©.
 

| rupcje urzędnicze. Trybunał RZE)
dnił okoliczności łagodzące.

DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM,

 

dają.
A NIE ŁASKĄ! mija.

Niebezpieczeństwo powodzi

 

W dniu 31 października 1935 r. otwarta

została w Wilnie przy ul. Wielkiej 42

WYSTAWA
oraz

FIRANEK

DEKORACJI OKIEN
firmy Tow. Fabr, Firanek, tiulu I korone

ŚZLENKIER, GETTLICHSZEJ
WARSZAWA

Wszelkie informacje na miejscu

 

CZARNAKAWA" z tańcami w Kasynie Garnizonowem.
DOCHÓD NA RZECZ POLSKIEGO CZERWONĘGO KRZYŻA

tałów. Błędem byłoby przypuszczać,
jże do tego powołani są i
jludzie zamożni łub średnio sytuo-
(wani. Doświadczenie innych naro-
idów doprowadziło do przekonania,
że podstawą stworzenia wieikich
jkapitałów zagranicą były drobne
oszczędności, składane przez bardzo |
licznych t. zw. ciułaczy, którzy na-
wet ze swoich zarobków
potrafili stale, choć po parę złotych

NIE |odkiładać. We Francji, w Niemczech,
w Belgji, Szwajcarji nie podobna
wyobrazić sobie rzemieślnika, ro-
botnika, pracownika handlowego, u-
rzędnika, mie posiadającego ksią-
żeczki jakiejś kasy oszczędności,

Z takich drobnych oszczędności
banki gromadzą olbrzymie sumy,
które stają się z kolei podstawą roz-
woju gos; kraju.

Przyznać trzeba, że stale obniża-
jca się u nas skala życia, ogromne
ezrobocie, oraz ciężar danin pub-

licznych i podatków państwowych,
samorządowych, opłat ubezpiecze-
niowych mie spuzyja gromadzeniu
nawet drobniych oszczędności, Nie
może nic odkładać ten, kto coraz
|dalej brnie w długi, lub posiada za-
|robki poniżej minimum egzystencji.

Dla rozwoju kapitałów rodzi-
mych trzeba przebudowy naszego
|aparatu finansowego, pozostawienia
znacznie większej części dochodu
społecznego w rękach społeczeń-
stwa. Obóz nasz oddawna takiej re-
formy się domaga.

| Tem nie mniej dobrze jest sobie
uprzytommić tę podstawową zasadę
tworzenia bogactwa  marodowego,
choćby dziś z okazji dorocznego
„dnia oszczędności” i w miarę moż-
ności starać się tę ideę wprowadzać

1&
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Wyjątkowa okazja taniego Kupnal
od dn. 10 do 31 października b. r.

į za okazaniem niniejszego kuponu
9 otrzyma 10% specjalnego rabatu przy

kupnie wszystkich artykułów w Składzie
Aptecznym, Perfum. i Kosmetycznym

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

Ceny niskie i stałe.

Dziennik Wileński
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K. K. 0. |
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA

UI. Adama Mickiewicza 11.

PRZYJMUJE WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE W ZŁOTYCH OBIEGOWYCH I ZŁOTYCH W ZŁOCIE.

Wkłady eszczędnościoewe przyjmuje ed 1-go złetego począwszy.

PŁACI SOLIDNE OPROCENTOWANIE. WYPŁACA NA KAŻDE ŻĄBANIE BEZ OGRANICZENIA SUMY.

dzinach wieczorowych.
bankowości.
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Zapewnia TAJEMNICĘ WKŁADÓW.

Prowadzi rachunki czekowe,

Za wkłady i ich oprocentowanie RĘCZY MIASTO CAŁYM SWOIM MAJĄTKIEM.

Wkłady oszczędnościowe złożone w Komunalnej Kasie Oszczędności m. Wiina są wolne od podatków

i ed zajęć sądowych i administracyjnych. Biura Kasy dla dogodności publiczności są czynne w g0-

: oraz wszelkie operacje wchodzące w zakres

Prowadzi Zakład Zastawniczy (lombard) przy ul. Trockiej Nr. 14 (Mury po-Franciszk.).

dūma złożonych wkładów: ma: ddieńć 1pośdcionaika 1935 roba: sięga wysokości zł. 4.930.751.65.

DA DK ATOLad

=

DKA 4PAK AEA je. | Wykonanie . dekretów ›
W POCZĄTKACH LISTOPADA. |
WARSZAWA (Pat). Dn. 30 bm.|

odbyło się pod przewodnictwemwi- |
cepremjera Kwiatkowskiego posie-|
dzenie komitetu ekonomicznego mi-|
nistrów, na którelmi przeprowadzono|
ldyskusję nad sprawą przygotowania |
akcji dekretowej. |

Pierwsza serja dekretów, doty- |
cząca spraw, związanych z żagadnie- |
niem równowagi budżetu, ma być |
załatwiona w ciągu pierwszej deka- |
dy listopada.

Następnie omówiono i ustalono
zasady akcji w sprawie kartelowej
oraz w sprawie ograniczenia prze-
mysłowej działalności państwa.

Podzuonne dla BB.
WARSZAWA (Pat). W dniu 29 bm. | Przyjęcie zasad obowiązującej obecnie

  

 

  
ŁAGODNIE

I DOKŁADNIE

godz. 10-ej rano odbyło się przy ul. Szo-Jordynacji wyborczej przez. sejmowy i se-
pena 1 posiedzenie prezesów i sekretarzy |nacki klub parlamentarny BBWR było
wojewódzkich  organizacyj Bezpartyjnego J;chwałą, która bezpośrednio przesądziła
Bloku Współpracy z Rządem, W posiedze- likwidację dotychczasowych form organiza-

niu wzięli udział również członkowie pre- cyjnych, a co za tem idzie — i likwidację
zydjum Bloku. |samego Bloku. Jako były prezes uważamTWAINDUE

BANK KANOLOQY © GARSZAGJE akcAkcyjna
ROK ZAŁOŻENIA 1876,

ODDZIAŁ w WILNIE ul. Mickiewicza 17
CENTRALA W WARSZAWIE.

ODDZIAŁY MIEJSKIE W WARSZAWIE: Mazowiecka 18, Tłomacki 1.

ODDZIAŁY_PROWINCJONALNE:
Częstochowa, Kalisz, Katowice, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Poznań, Radom, Sosnowiec, Wilno, Włocławek.

PRZYJMUJE wkłady oszczędnościowe w złotych obiegowych i złotych w złocie na specjalnie dogodnych warunkach na

książeczki, opiewające ma nazwisko wkładcy i na okaziciela, śwarantując bezpieczeństwo i bezwzględną tajemnicę.

Załatwia szybko i sprawnie każde zlecenie w zakres bankowości wchodzące.

LJ 41 d40GAYA NOLANALALA
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Początek nowej ofenzywyw Abisynji
włoskie starają się opanować wszyst
kie drogi, łączące Adigrat z okolicz-
nemi wioskami, które jeszcze są za-

PARYŻ (Pat). Na froncie północ- lę. Rekonesance, dokonane przez
nym, zarówno jak i na froncie po- włoskich askarysów w zu

łudniowym coraz więcej oznak i Hausie, na drodzedo Makalle, wska-

Zebranie otworzył sekretarz generalny
BBWR. pos. Brzęk-Osiński, oddając głos
prezesowi organizacji pułk. Waleremu Staw-
kowi, który odczytał list następujący (po-
dajemy gow.treszczeniu):

Do J. W. Panów b. posłów i senatorów
BBWR oraz. działaczy organizacyj BBWR
z lat 1928—1935,.,

1

ł

{ 
ZAPARCIE. Sprawozdania naczelnych

lekarzy w lecznicach dla chorób żołądka
i jelit podkreślają, że woda gorzka
„Franciszka Józeta" jest pierwszorzędnie
działającym naturalnym środkiem przeczy-
szczającym. Zalecana przez lekarzy.

skie podczas ulewnego deszczu.
Ze źródeł angielskich donoszą, że

na froncie północnym patrole wło-

świadczy o tem, że wikrótce zacznie
się akcja, zakirojona na większą ska-

zują kierunek prawdopodobnego u-
derzenia Włochów. Pozatem wojska

 

Obrady w Genewie
GENEWA (Pat). W. związku z newskich, zagadnienie bardzo złożo-

rozpoczynającemi się jutro pracami
Komitetu 18-tu i Koordynacyjnego,

na czwartek jazd
Sir Hoare i włoskiej. Przybył już min. Riocco,

min. Laval mają przybyć w piątek przyjazd bar. Aloisiego zapowie-

zapowiedziany _ jest
przyjazd mim. Edena.

rano. Na porządku obrad prac ko-
mitetów znajdzie się przedewszyst-
kiem sprawa wyznaczenia terminów
zastosowania sankcyj i sprawa wy-
jaśnienia stosunku do państw nie-
stosujących sanikcyj, zarówno człon-
ków, jak i nieczłonków Ligi Naro-
dów, oraz sprawa wzajemnej pomo-
cy. Wyrównanie strat, jakie poniosą łatwienia
niektóre państwa przy zastosowaniu skiego.

* samkcyj, stanowi, zdaniem kół ge-

Włochy wobec sankcyj
RZYM (Pat). Poza ograniczeniem

i ujęciem w surowe przepisy admi-
nistracyjne wewnętrznego spożycia,
kontrola państwa nad włoskiem go-
spodarstwem naródowem w okresie
stosowania sankayjj wyrazi się rów-
nież w poddaniu rewizji obecnego
stanu obrotów handlowych z zagra-
nicą oraz jaknajbardziej intensyw-
nym rozwoju produkcji nanodowej.
Prżewidują, iż specjalne deknety za-
bronią importu wszystkich produk-
tów, pochodzących z krapów, stosu-
jących sankcje. Zakupy w tych kra-
jach będą w przyszłości dozwalane
w tym samym stopniu, w jakim Wło-
chy będą mogły do tych krajów wy-
wozić. Obroty handlowe będą więc
odbywały się na ścisłych zasadach
wzajemności i już obecnie obroty
handlowe wioskie z zagranicą uległy
bardzo poważnej zmianie. Od 6 mie-
sięcy wzrósł znacznie import węgla
niemieckiego a zmniejszył się wwóz
węgla angielskiego.

Bilans handlowy z Rumunią, któ-
ry dotychczas był pozytywny, stał rządu. Lloyd George przedewszyst:|d
się negatywnym zpowodu wzmożo- kiem zarzucał rządowi, iż ogłosił
nych zakupów  nafty rumuńskiej,
Według agencji Havasa, w kołach
włoskich mają nadzieję, iż dalsze
dostawy nafty będzie można otrzy-
mywać z Ameryki, drzewo z Austrji,
z Brazylii mięso.

‚
ne i nie łatwe do rozwiązania.

Powszechną uwagę zwraca przy-
do Genewy licznej delegacji

dziany jest na piątek rano. Wiobec
tego, że Włosi nie będą brać udziału!

należy przypuszczać, że poza posie-
dzeniami komitetów odbywać się
będą w Genewie rozmowy na temat|
możliwości znalezienia podstawypo-
rozumienia celem pojednawczego za-

sporu włosko - abisyń-

ślone z listy włoskich dostawców.
Z drugiej strony intensyfikacja

produkcji narodowej jest w pełnym
rozwoju. Dotyczy toprzedewszyct-|
kiem włoskiego górnictwa, które
osiągnęło maximum swego rozwoju.
Zagłębie węglowe Arsa, które pro-
dukowały rocznie 200 tysięcy ton,
w roku bieżącym wyprodukuje 400
tysięcy, a w roku przyszłym wydaj-
mość jego Ima wyniešč miljon tonn.
Pozatem należy zaznaczyč, iž prze-

mysłowie koła ' włoskie za-
kupiły zagraniczne patenty, doty-
czące sposobów produkcji nafty
syntetycznej. Wikrótce. mają być
uruchomione zakłady. przemysłowe,
w kitórych znajdą zastosowanie no-
we sposoby.produkcji zastępczych
środków pędnych.

LLOYD GEORGE W. OPOZYCJI
LONDYN. (Pat). Lloyd George wygłosił wczoraj przemówienie, w

którem ostro krytykował politykę
zagraniczną i wewnętrzną obecnego

wybory w momencie kryzysu mię-
dzynarodowego, drugim zarzutem,
jaki sformułował mówia, było, iż
rząd brytyjski zwlekał z ogłosze-
niem decyzji o bezwanunkowiem po-  
|parciu Ligi Narodów. Zdanie Lloyd,

jęte przez Abisyńczyków. Drogi te skie posuwają się od Adui w kie-
są naprawiane, by pozwolić na prze- runkuna Makalle wzdłuż rzeki Ca-
sunięcie artylerji. rei, nie napotykając na: żaden opór,

Oddziały askarysów, należące do gdyż taktyka abisyńska polega na
armji gen. Santiniego, dokonały ope- wciąganiu wojsk włoskich w głąb
racyj wywiadowiczych na wysokiem terenu.
płaskowzgórzu prowincji Tigre. Aik-
cja ta ma na celu techniczne przy- PRZYGOTOWANIA
gotowanie orgdniłacji transportów DO NATARCIA. -
przed rozpoczęciem dalszego ataku. ' PARYŻ (Pat), Zarówno W.osi,

|, , Samoloty wiłoskie stwierdziły, iż jąk Abisyńczycy przygotowują się
A wbrew dotychczasowym  doniesie- do większych operacyj strategicz-
niom Makadlle jest w dalszym ciągu nych na wszystkich frontach, jak
zajęte przez wojska abisyńskie, któ-
rych dokładnej siły nie zdołano jed-

,w pracach komitetów sankcyjnych, | nakże stwierdzić.
Oddziały kawalerji, należące do

awangardy armii gen. Santini ego,
zajęły odosobniony klasztor, znajdu-
jący się w odległości 30 km. od góry
Ada Gamas. Miejscowość ta jest od-
legła o 80 km, od Makalle.

Nad rzeką Setit przed kilku dnia-
mi toczyły się zacięte walki z woj-
skami abisyńskiemi, które usiłowały
słorsować pizejście do Erytrei w po-
bliżu Om Ager. Punkt ten jest bro-
niony przez włoskich askarysów.
Straty Abisyńczyków podobno były
bardzo znaczne,

Na froncie południowym lotnicy
włoscy ponownie bombardowali wy-
sunięte posterunki abisyńskie. Linja
frontu biegnie obecnie poprzez miej-
scowości— Gerlogubi, helainwe-
Goderai O Yet i Adai.

„ Ostatni komunikat włoski stwier-
dza, że w ciągu dnia wczorajszego
doszło do utarczek pomiędzy patro-
lami włoskiemi a Abisyńczykami na
linji osiągniętej przez wojska włos-
kie. Abisyńczyków zmuszono do
cofnięcia się.

Desdžak Chire- wyraził uległość
włądzom włoskim w Adui. Dzzałal-
ność lotnicza na obu frontach, we-
dług brzmienia komunikatu włoskie-
śo, jest normalna. Organizacja sieci
dróg została zakończona — — ©

ODWRÓT ABISYŃCZYKÓW,

"RZYM. (Pat), « Na froncie połu-
lniowym pod 'Mogadiscio wojska
abisyńskie cofają się w dalszym. cią-

, umacniając się ną wzgórzach.
an strategiczny Nasibui polega na

wciągnięciu wojsk włoskich w teren
dogodmy dla abisyńczykków, by na-
stępnie przejść do kontrataku. Nasi-
bu grodmadzi: jakoby znaczne ilości

W razie, gdyby Rumunja, Z.S.R.R.,| George'a sanikcje gospodarcze będą|wojsika.
Jugosławja i Argentyna wprowadzi-| niewystanczające.

wynikające z |ły w życie rygory,
sankcyj, kraje te zostałyby skre-

Z

 

Mówca domagał|
się wstrzymania szalonego wyścigu
zbrojeń, !

 

| okolicy Scillare czołgi włoskie,
wspomagane przez samoloty bombar
dujące zaatakowały pozycje abisyń-

LZDETNAJAŁ" 

BANK ZWIĄZKU SPÓŁEK ZAROBKOWYCH Sp. AKC.
UL. MICKIEWICZA 19.

INSTYTUCJA CENTRALNA W POZNANIU,
ODDZIAŁ W WILNIE.

PRZYJMUJE wkłady na najkorzystniejszych warunkach.
i Rok założenią 1885.

POSIADA oddziały we wszystkich większych miastachPolski oraz rozgałęzioną sieć korespondentów krajowych i zagraniczn,
ZAŁATWIA na dogodnych warunkach inkasa, przekazy krajowe i zagraniczne i wszelkie inne operacje bankowe.
Dla wygody P. T. Klienteli Kasa Banku czynna jest w godz. wieczor. 18.30—19.30.

 

zgodnie brzmią doniesienia ze
wszystikich źródeł.
Ź Addis-Abeby o sytuacji na

froncie północnym donoszą, že kon-
centracja wojsk abisyńskich odbywa
się obecnie bardzo szybko. Ras
Kassa przybył z. Gondauru do, prow.
Tigre na czele silnej armji. ojska
ras Sejuma i ras Kassy dokionywują
manewrów, które mogą odciąć z
z Aduii Adigratu do Makalle. е
wzmożonym ruchu 'wojsk abisyń-
skich od Diredau do Harraru upa-
„trują > SZie dowód, z
lada ila Albisyńczycyprzejdądo
ofensywy. Na południe od Harraru
zgromadziło się 60 tys. Abisyńczy-
ków, anowe siły jeszcze napływają.

'* WIELKA BITWA?
Na froncie południowym, w/g in-

formacyj ze źródeł niemiecki w
Ogadenie rozgrywa się obecnie wiel-
ka bitwa między wojskami włoskie-
mi a abisyńskiemi. W, Harrarze krą-
żą pogłoski, że jest to jedna z decy-
dujących bitew. ©
"Gen, Grazżiani, jak stwierdzają

źródła franc., trafił w swej akcji
wzdłuż rzeki Wiebbi-Szebeli na sil-
ny opór. Wojska jego są niepokojo-
ne nieustannie przez partyzantów.

Polskie Radjo Wilno
Czwartek, dnia 31 października,

ua swój obowiązek zreasumować rolę, jaka

odegrał Bezpartyjny Blok Wspó.piacy z

Rządem.

Nie mam możności opisywania historji
siedmiu i pół lat naszej pracy, pragnę tyl”
ko podkreślić kilka rzeczy, którę pozosta-
wiamy jako wynik. naszych prac, a które

cze Polsku | 5300050000

Byliśmy zespołem ludzi, którzy powie-
dzieli sobie, iż mają obowiązek..dopomóc
Józefowi Piłsudskiemu w przepruwadzeniu

tych zmian ustroju, jakie on uznaza wska-
zane.

Tercnem naszej pracy miał być parla-

ment.
W społeczeństwie, które było wycho-

wane na  przęciwstawianiu się, rządom
państw zaborczych, które następnie było
judzone przez partje polityczne do walki z

własnym rządem, trzeba było przestawić
umysły na rozumienie potrzeby jednoczenia
wysiłków. Blok w tej dziedzinie napewno

dużą rolę odegrał.
Walka z opozycją nie była celem wy-

łącznym. Stanowiła ona raczej warunki, w

których mieliśmy spełnić nasze zadanie, a

jednocześnie była walką z metodami, jakie
do parlamentu wniosły partje.

Naszem zadaniembyło opracowanie no-
wej konstytucji. i ‚

, Byliśmy tą większością w parlamencie,
która zdecydowała ośraniczyć. jego upraw-
nienia do właściwej roli ciała ustawodaw-

czego. Samii przekreśliliśmy tendencje sej-
mowładztwa. Potrafiliśmy ocenić jakie dzia-
łania, jakie zadania mógą być podejmowa-

ne przez ciała zbiorowe. Ustaliliśmy, w

konstytucji zakres uprawnień zastrzeżonych

dla kolegjalnie pracujących izb ustawodaw-
czych i osiągnęliśmy przez to należytą rów:

nowagę organów państwa. Że przy ustala:

niu zasad nowej ordynacji wyborczej nie

kierowała nami. chęć zapewnienia sobie

mandatu, niech świadczy fakt, że zaledwie
mała część naszego dawnego klubu w no-
wych izbach się. znalazła,-
W walce przeciwko blokowi posługi:

wano się zbyt często zarzutem, że do jego
szeregów wcszli m. in. różni ludzie 0 wąt«
pliwych wartościach moralnych. 5

Nie ulega wątpliwości, że każda nrga-
nizacja, obejmująca dużą |iczbę ludzi, na-

rażona jest na to, że dostaną się do niej
jednostki nieodpowiednie. Zabezpieczenie

'|się przed omyikami nie jest możliwe. Na-
tomiast we wszystkich wypadkach, kłedy
były ujawnione jakieś konkretne zarzuty,
były one rozpatrzone albo przez sąd: klu-
bów albo przez sądy organizacyjne.

W. ramach, dawnej konstytucji i dawnej
ordynacji wyborczej musieliśmy rozbudo-

wać otganizację polityczną Bloku. ..

W ramach nowej. konstytucji będzie: się

rozbudowywało życie według nowych 0d-
miennych systemów, JK

Utrzymywanie się w tych warunkach

nadbudówek politycznych w postaci rad
powiatowych, czy sekretarzy Bloku mogło-

by być stwarzaniem zbędnych organów po-
średniczących pomiędzy posłem a społe-

czeńsiwcm. 
6.30 Pieśń. Gimnastyka, Muzyka. Dzien;

nik poranny. Muzyka. 7.55 Giełda rolnicza.
8.00. Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.57
Czas i Hejnał. 12.03. Dzien. poł. 1215 Pora-
nek muzyczny. 13,00 Płyty. 13.25 Chwilka

dla kobiet. 13,30 Płyty. 14.30 Przerwa. 15.15
Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne mia-
sta i prowimoji, 15,30 Koncert triasalono-|

wego. 16,00 Jeszcze o kocie w butach, aud.

dla dzieci. 16.15 Koncert. 16,45 Cała Polska
śpiewa. 17.00 Polska w dobie Reformacji —
odczyt. 17.15 Koncert. 17.50 Książka i wie-

dza, 18.00) Audycja z okazji „Dnia Oszczęd-

|ności”. 18,15 Pieśni wwyk. Janiny Kay-Ku-
czyńskiej. 18,40 Płyty, 19.00 Przegląd li-

tewski. 19.10 Jak spędzić święto? 19.15

Budżet domowy, pog. 19.25 Koncert rekla-

mowy. 19.35 Wiad. sportowe. 19.50 Poga-
danka aktualna. 20.00 Święto Reformacji—

Transm. śpiewów 20.20 Muzyka lekka. 20.45
zien, wiecz. 20,55 Obrazki z Polski współ-

czesnej, 21.00, Słuch. p. t. „Cezar przed Rue
bikonem*, 21:35 Nasze pieśni. 22,00 V-ty

|koncert z cyklu  Kwartety Haydna. 22,25

 
pP]2300 Kom. met. 2305 Płyty.

Rola Bloku jako takiego została za-
kończona. :

* Następnie pułk. Sławek rozwinął w
dłuższem przemówieniu myśli zawarte w

liście, poczem zabrał gios prezes Woje-

wódzki, prezydent Krakowa pułk.. dr. M.

Kaplicki, podkreślając wyjątkową wagę

chwili. ` ‚
Prezydent dr. Kaplicki stwierdził, že

zawsze, niezależnie od iormalnej decyzji

dla niego, pułk. Sławek będzie autoryte-
tem, jako. postawiony -przez Komendanta
do kierowania pracami nad ustrojem pań-
stwa i ustaleniem form jego organizacji i że
do niego zwracać się będzie zawsze jako

do wodza.
Zebrani podchwycili to stwierdzenie

gorącemi okrzykami na cześć pułk. Sławka.

Długotrwałe owacje przerwał pułk.
Sławek oświadczeniem, że do tytułu wodza

nie pretenduje, zresztą nie byłoby to zgo-
dne i z istotą naszego nowego ustroju, w

którym właściwie zadania zostały włożone

na przewidziane w konstytucji organy pań-

stwa. Radą natomiast gotów jest zawsze

każdemu służyć.



 

Nr.

„PO CZYNACH ICH
POZNACI: JE“

Omawiając nasz stan gospodarczy,

wicepremjer Kwiatkowski ocenił go,
jako „najcięższy bodaj od chwili zor-

ganizowania zrębów administracji

państwa”, :
W tych słowach bardzo zwięzłych i

prostych trudno jednak odmierzyć o+
grom niedoli, w jakiej kraj się znajdu-

je i ogrom niebezpieczeństwa, grożą-

cego naszej przyszłości z powodu rui- |

ny życia gospodarczego. Gdyby kraj
miał do przezwyciężenia tylko trudno-
ści gospodarcze, pozostałe w spadku | p,
po rządach sanacji, wystarczyłoby, a-
by nazwać sytuację bardzo poważną

i ocenić należycie wartość systemu.  Niestety, następstwa gospodarcze nie

wyczerpują sprawy, gdyż i w innych

dziedzinach rzeczy nie stoją lepiej. |

Obok strat materjalnych, ponieśliśmy

wielkie straty moralne, obniżyliśmy
poziom cywilizacyjny kraju, zatrzy-
maliśmy się w naszym rozwoju kultu-

ralnym,
Jeden z najwybitniejszych pośród

piłsudczyków intelektualistów, : prof.
Kołaczkowski, pisząc o sanacyjnym

„dorobku* w tej dziedzinie, woła:

„Na miłość Boga, co robicie z kultu-
rą polską” i dodaje: „Inteligencja pol-
ska musi domagać się zmian i rady-

kalnej naprawy w sferze organizacji
kultury w najszerszem tego słowa zna-

czeniu, śdyż to, co się dzieje, napełnia

ją rozpaczą i palącym wstydem wobec
obcych narodów”.

Jeszcze z okresu niewoli wynieśliś-
my wiele zrozumienia dla sprawy o-

światy, Za pomocą szerokiej akcji o-
światowej, prowadzonej w najcięż-

szych warunkach politycznego ucisku,

podnieśliśmy poziom cywilizacyjny na-
szych warstw ludowych, unarodowiliś-

my je, obroniliśmy przed rozkłado-
wym wpływem zaborców, Jakżeż dziś

przedstawia się ta sprawa w odbudo-

wanem państwie, po kilkoletnich rzą-

dach pp. Jędrzejewiczów? !

Żeby nie posądzono nas o stronność,

oddajemy głos publicyście z sanacyj-
nego „Kurjera Ilustrowanego", który

w taki sposób charakteryzuje obecny

stan oświaty:
„Wydaje mi się, że cała nasza oświata

przedstawia jakieś wielkie pobojowisko,
mad którem przeszedł eksperymentalny
tajfun. Rozmiarów klęski nawet teraz,
po odejściu pp. Janusza i Wacława, oce-
nić niepodobna. Gorączkowa inicjatywa
tych niebywale ruchliwych braci przeko-
pała dosłownie całe szkolnictwo, nie zo-
stawiając ani piędzi w spokoju. Wielki
kram panuje zarówno w szkolnictwie po-
wszechnem, jak w średniem, zawodowem
czy najwyższym. Wszędzie! Na ruinach
bujnie kwitnie analfabetyzm, nauka od-
bywa się sub love, w warunkach prawie
že abisyńskich”.

Czy lepiej jest w innych dziedzi-
nach?

Reforma ustrojowa, która miała rze-

komo umocnić państwo i związać go

ze społeczeństwem, dała taki wynik,

że zaledwie kilka procent Polaków o-
powiedziało się za nią. Reszta głosów,

złożonych do urn przy ostatnich wy-
borach „stanowiły głosy Żydów, Niem-
ców i Rusinów, którzy poparli system
ze względów na cele swojej polityki
narodowej. „Wybrany” w taki sposób

sejm, który miał być początkiem „no-

wej ery parlamentaryzmu polskiego”,
nie jest w stanie odnaleźć swojego
politycznego oblicza i zdobyć się na
jakąś wyraźniejszą zbiorową wolę, Lo-

sami jego kraj się wcale nie troszczy,
a jego obrady wywołują zdumienie

wśród zebranej na galerji nielicznej

publiczności.
Podobnie przedstawia się sprawa

samorządów. Wielkie miasta właści-
wie ich nie mają. Miejsce samorządów

zajęli w nich — komisarze. Samorząd

powiatowy i wiejski znajdują się w

takim stanie, iż według słów p. Jaro-
szyńskiego, znanego sanacyjnego sa-

morządowca, „niejeden związek ko-

munalny jak gdyby po to jedynie ist-

miał, aby utrzymać administrację”.

Nic przeto dziwnego, że finanse sa-

morządowe są w zupełnym upadku, a

„podstawowe potrzeby życia publicz-

nego, jakie obsługuje samorząd”, są о-  becnie w Polsce nie obsłużone,

Ferdynand
Przypominamy wielką postać zwy- siadał czynną wiarę, wynikającą z jego ‚

cięzcy z wielkiej wojny, z powodu u-
roczystości odsłonięcia jego pomnika
w mieście rodzinnem Tarkes w Pire-
nejach. Odbyła się ona w ubiegłą nie-
dzielę, przy licznym udziale ludności
miejscowej oraz przedstawicieli rządu
i armii,
Foch już przeszedł do historji, Czci

go Francja za to, że był głównym
sprawcą zwycięstwa, odniesionego w
roku 1918, Czczą go te narody Euro-
py, któredzięki zwycięstwu państw
sprzymierzonych nad Niemcami, od-

| zyskały niepodległość i zjednoczenie.
Wśród tych narodów są Polacy. Za-
służył też Foch całkowicie na to, że
ył marszałkiem Polski, Był on je-
dnym z tych Francuzów, którzy w
czasie wielkiej wojny zdawali sobie
sprawę ze znaczenia sprawy polskiej,
którzy przewidywali, że państwo pol-
skie odegra ważną rolę w przyszłych
dziejach nowej Europy,
Pamiętamy jego wizytę w naszym

kraju, mieliśmy możność przekonać
się, jakie ten żołnierz francuski żywił |
uczucia dla naszego kraju i narodu.
Pamiętamy te uczucia pewności i bez-
pieczeństwa, jakie wzbudzał ten fakt,
że człowiek tej miary ma w swej pie-
czy armję francuską. Im bardziej odle-
głą będzie wojna, tem bardziej uwy-
datniać się będzie” znaczenie zwy-
cięstw Focha dla nas i dla całej Eu-
roDy...
Był on typem żołnierza doskonałym.

Z jego jasnych, mądrych oczów biła
siła woli i rozumu, Te dwie właściwo-
ści zrobiły zeń wielkiego wodza, Naj-
bliższy współpracownikTas |

iuWeygand, tak mówił przy odsło:
pomnika w Tarkes:

„Czterdzieści lat mr aira i
nauki, dały mu głęboką wiedzę nietylko
tego wszystkiego, co się wiąże ze sztuką
wojenną, lecz także tego wszystkiego, co
stanowi o wielkości narodów i prowadzi
je do upadku... 4

„Jakie były źródła tej siły i tego ge-
njuszu, które i :
decyzje i ich konsekwentne wykonanie?
Z pewnością przedewszystkiem potęga i
szeroki zakres jego umysłu; lecz także
to, a może przedewszystkiem to, że po-

 

- Dotychczasowe operacje włoskie w Tigre
Dnia 2 października przekroczyły

wojska włoskie w Erytrei graniczną
rzekę Mareb, mijają więc cztery ty-
godnie od rozpoczęcia włoskiej akcji
wojennej w Abisynj. Można już
dzisiaj zdać sobie sprawę z charakte-
ru toczących się operacyj i podsumo-
wać niektóre ich wyniki, :

Główną akcję prowadzą Włosi od
północnej granicy Abisynji, w prowin-
cji zamieszkałej przez ludność plemie-
nia panującego, t. j. amharyckiego.
Mając za sobą znakomicie w ciągu o-
statniego półrocza rozbudowane drogi,
wiodąceod Massawy przez Asmarę
do granicy abisyńskiej, 100-tysięczna
armja gen. de Bono zajęła do 6 paź-
dziernika miejscowość Entiscio, Adi-
grat i Aduę, Wbrew początkowym do-
niesieniom, okupacja odbyła się bez
walki, jeśli nie liczyć potyczek tyl-
nych straży i abisyńskich oddziałów
nieregularnych z posuwającymi się na
czele armji włoskiej Askarisami, t, j.
z włoskimi żołnierzami czarnymi, re-
krutowanymi w Erytrei i w Somali.
Można zrozumieć intencje Włochów,
którzy potyczkom tym nadali duże
znaczenie; chodziło im o wywołanie
odpowiednich nastrojów we własnem
społeczeństwie i o stworzenie czegoś
w rodzaju drugiej tym. razem zwy-
cięskiej bitwy o Aduę. Dziś jednak i
"prasa włoska przyznaje, że w ciągu
czterech tygodni w prowincji Tigre ni-
gdzie do bitwy z poważniejszą częścią
armii abisyńskiej nie doszło.
Wyżywić i zaopatrzyć stutysięczną

armję w kraju górskim, jest trudno,
W/łosi zbudowali przeto wielkim wy-
siłkiem w ciągu 6 dni drogę z Erytrei
do Adui, po której obecnie dowożone
bywają na samochodach materjałv wo-
jenne i posiłki, Zdziwienie u fachow- |
ców wojskowych wywołała wiado-
mość, że włoskie wojska umacniają
się i nawet ubezpieczają linjami dru-
tu kolczastego, bo toby dowodziło, że

|oi eli mu „na śmiałe |
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gorącej i mądrej miłości rancji, której
wielkość była jedynym przedmiotem je-
go myśli...

Myśląc o Fochu, widzę go oczyma
wyobraźni, gdy na ostatniem  posie-
dzeniu plenarnem konferencji pokojo-
wej w gmachu ministerstwa spraw
zagranicznych na Quai d'Orsay, bronił
swej tezy, że granica wojskowa Fran-
cji powinna być na Renie, a to dlate-
$o, że jest to jedyny sposób zapewnie-
nia jej bezpieczeństwa od strony
wschodniej. Tej granicy nie dawał
Francji traktat wersalski, to też gdy
p. Andrė Tardieu przedstawił zasa-
dy traktatu z Niemcami, powstał ze
swego miejsca Foch i nie licząc się z
ustalonym porządkiem posiedzenia i
z opinjami delegacyj wielkich mo-
carstw, przedstawił argumenty, uza-
sadniające jego tezę.

Nic to już nie pomogło, Clemenceau,
po długiej i upartej walce, ustąpił pod
naciskiem Wilsona i Lloyda George'a,

 

  
liczą się z ofensywą abisyńską, Do o-
fensywy tej, naturalnie bardzo przez
Włochów pożądanej, nie doszło i ar-
mje rasów Sejuma į Kassy cofają się
dzisiaj dalej, gdy gen. de Bono w dniu
28 b. m. zarządził dalszy ruch swoich
wojsk ku południowi. Jest jasnem, że
armjom abisyńskim w ofensywie na
pozycje włoskie, wyposażóne w czoł-
gi, artylerję, ogromną ilość karabinów
maszynowych, i wspomagane zgóry
przez straszliwą broń lotnicza. groziła
rzeź, Na rozkaz więc negusa, cofają się

"one na południe poza rzekę Takazze.
Zdaje się, że oddadzą bez walki i mia-
steczko Makalle, stolicę wschodniego
Tigre. W ten sposób Włosi, którzy do-
tąd zajęli ok, 4 tys, km. kwadr., po-
dwoją swą okupację, ale podwoją tak-
że odległość swego frontu od Erytrei
z 60 na ok. 120 km. Będą chyba mu-
sieli znowu zatrzymać się i zbudować
drogi, łączące front z Aduą i Adigra-
tem, które stały się ich bazami,

Taktyka abisyńska polega więc na
wciąganiu nieprzyjaciela w głąb kra-
ju, w rocz trudniejsze do przebycia
i na mapach nieznane, na wydłużeniu
jego połączeń tyłowych, na nużeniu
go partyzantką, denerwującą koniecz-
nością ciągłego pogotowia i straszliwie
uciążliwemi po orlich perciach mar-
szami, Na południe od rzeki Takazze
wznosi się potężny masyw górski, Da-
czan, wysoki na 4.600 metrów. Tam,
jak słychać, gromadzą Sejum i Kassa
swe wojska, tam miały przybyć także
karabiny maszynowe i artylerja prze-
ciwlotnicza. Abisynja otrzymuje bo-
wiem obecnie duże ilości broni i to za-
równo koleją z Dżibuti do Adis - Abe-
by, jak z portu brytyjskiego Zeili, dro-
gą  karawanową, do Harraru, jak
wreszcie nową drogą samochodową z
Faszody w Sudanie, którą Anglicy
mieli już doprowadzić do stolicy ne-
gusa,
Posuwanie się Włochów wgłąb Abi-

Takich przykładów, obrazujących

stan rzeczy, możnaby mnożyć bez koń-
ca, we wszystkich dziedzinach życia
publicznego i we wszystkich niemal

działach administracji państwowej. Są
to wszystko rzeczy notorycznie zna-

ne, dla każdego oczywiste. Zachodzi
przeto pytanie, w jaki sposób, na pod-
stawie jakiego moralnego prawa, o-
bóz, który jest za wszystko odpowie-

dzialny, rości sobie jeszcze pretensje

do odgrywania roli nadrzędnej w życiu
naszego państwa?

„Po czynach ich poznacie je'—mó-

wi Pismo. Czyny są aż nazbyt wy-

mowne, a poznanie, jeśli chodzi e

kraj, zupełne, Dlatego też wielki czas
zamknąć ten okres naszej historji i roz-

począć nareszcie życie oparte na pod-
stawach zgodnych z potrzebami naro-

du i właściwościami jego ducha,

 

Delegacja abisyńskich duchownych wyznania koptyjskiego udaje się z białą cho-
rąświą do głównej kwatery wojsk włoskich, celem złożenia hołdu.

 | sadzki, czy ruchy oskrzydlające prze-

Foch
uzyskawszy od nich zapewnienie, że
Stany Zjednoczone i W. Brytanja bę-
dą gwarantami bezpieczeństwa Fran-
cji Stany Zjednoczone nie ratyfiko-
wały traktatu wersalskiego; to posłu-
żyło W. Brytanii za pretekst do od-
mówienia przyrzeczonej gwarancji...
Pozostała okupacja Nadrenii do roku
1935. Pozbyto się jednak przed termi-
nem i tego zabezpieczenia, ulegając
złudzzniom, że się w ten sposób os'4-
śnie porozumienie z Niemcami... O-
strzegał przed tem i przed całą poli-
tyką Brianda Ferdynand Foch; ostrze-
żenia te jednak nic nie pomogły. Wy-
cofanie wojsk sprzymierzonych z
Nadrenji, rozwiązało Niemc m ręce i
znakomicie przyśpieszyło odbudowę
ich potęgi politycznej i wojskowej, Po-
lityka powojenna państw zwycięskich
roztrwoniła w dużym stopniu owoce
zwycięstwa Focha i wielkich mo-
carstw sprzymierzonych,

S. K.  
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в{щ'і powiększa możliwości obejścia
obu ich skrzydeł. Z tego powodu Wło-
si idą całym frontem, a nie tylko le-
wem skrzydłem, które ma w kierunku
na Makalle drogę stosunkowo łatwą.
Ale z tego samego powodu marsz ich
musi być powolny. Już w ciągu ubie-
słych 4 tygodni nieraz donosiły tele-
gramy, że oddziały rasa Ajenu usiło- |
wały obejść prawe (zachodnie) skszy-
dło włoskie i że nawet przekroczyw- !
szy graniczną rzeczkę Setit, wtargnęły |
do Erytrei i tam próbowały wywołać
powstanie tubylców; zostały jednak
wyparte, By się przed obejściem z za-
chodu zabezpieczyć (od wschodu bro- |
ni ich pustynia Danakil), Włosi będą
musieli front swój ku zachodowi wy-
dłużyć, Telegramy donoszą już o po-
ważnych dalszych transportach wojsk
włoskich do Massawy,
W ciągu dotychczasowych operacyj,

i to zarówno w Tigre, jak i na połu-
dniu, w Ogadenie, słyszeliśmy stale,
że w walkach piechoty brali udział po
stronie włoskiej tylko Askarysi, Trzy-
dziestotysięczny korpus wojsk kolo-
rowych' nieocenione oddaje usługi do-
wództwu włoskiemu w tej górskiej
kampanji. Czołgi małą grają rolę, za-
to działają jak tarany, rozbijające ko-
lumny Abisyńczyków na równinach
Ogadenu, Podobnie artylerja,

Cały świat śledzi z ogromną uwagą ;
działalność włoskich lotników, Włosi
dysponują podobno 500 aparatami w
tej wojnie. W Tigre eskadry włoskie
obrzucały codziennie Abisyńczyków :
bombami i nieraz zniżały się, by ©-
strzeliwać ich karabinami maszyno-
wemi, Ostatnio o bombardowaniu nie
stychač, bo poprostu to się nie opła-
ca. Abisyńczycy maszerują w nocy,
w dzień zaś maskują się i wystawiają
cele fałszywe. Większe ich oddziały
dysponują już artylerją zenitową, Brak
wyraźnych i ważnych wojskowo о-
bjektów, jak koszary, magazyny, mia-
sta, nie pozwala eskadrom bombonoś-
nym na odegranie ważniejszej roli na
tym terenie, Dużo liczyli Włosi na e-
fekt moralny bombardowania. Ten —
zdaje się — zawiódł, o panice bowiem,
o rozbieganiu się oddziałów nie dono-
szą nawet komunikaty włoskie,

Dużą zato usługę oddaje akcja wy-
wiadowcza i łącznikowa samolotów
włoskich. Pod tym względem Włosi
posiadają przewagę, która może wpły-
nąć poważnie na bieg operacyj, od-
krywając gromadzenie się wojsk, za-
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PRZEGLĄD PRASY
U GENERALNEGO INSPEKTORA

Wizytę kilkudziesięciu posłów no-
wego Sejmu u gen, Rydza - Śmigłego
uważa się za przejaw upadku autory-
tetu p. Sławka. Posłowie Pragną 0-
przeč się o powagę nowego czlowie-
ka, porzucając tego, który tak sro-
motnie przegrał wybory i którego
bezradność i bezczyność w polityce
gospodarczej doprowadziła państwo
do obecnej, w tak dramatycznych sło-
wach przez p. Kwiatkowskiego scha-
rakteryzowanej sytuacji,

syprawdzie — pisze „Goniec War-
szawski' — 53 posłów i senatorów po-
PO do gmachu inspektoratu płk.

iedziński, który już oddawna krytycz-
nie spoglądał na plany i pociągnięcia
płk. Sławka i który nie taił swej sympa-
tji do generałów, ale nie brak było w tej
grupie najbliższych nieśdyś współpra-
cowników płk. Sławka, Nawet generalny
sekretarz BB., poseł Brzęk - Osiński, któ-
ry całą swą karjerę polityczną zawdzię-
RE: Sławkowi, poczuł potrzebe za-
meldowania się generalnemu inspektoro-
wi. Jedynie płk. Sławek tkwi w du-
mnem odosobnieniu. ,

Przegrał wielką grę..“ ^

P. Miedziński próbował na komisji
sejmowej poruszyć grupę pułkowni-
kowską do jakiegoś ataku na pełno-
mocnictwa dla nowego rządu, ale zo-
baczywszy, że nikt za nim nie idzie t
że jest — jak go nazywa prof, Stroń-.
ski — pułkownikiem bez żołnierzy,,
zawrócił szybko,

NAWRÓCONY STAROSTA

P. Czapiński czyta wiele i znajduje:
ciekawe książki, Przeczytał ostainie
-sażkę b, starosty radomskiego, p.
Maćkowskiego, p. t. „Droga do Polski
ludowej” i zdaje z niej sprawę w „Ro-
botniku”, Dowiadujemy się z jego
streszczenia, że b, starosta jest dzisiaj
bardzo lewicowym ludowcem i wiel-
kim opozycjonistą, ‚

„Autor — pisze p. Cz. — szkicuje cały
„program“ dzialania, w którym znajdu-
LET nietylko wywłaszczenie obszarni-
ówbez wykupu, lecz także „uspołecz-

nienie PAS Ad ośrodków produkcji”,
t zn. kopalń, hut, fabryk. Młodzieży
chłopskiej p. Maćkowski gorąco day
wiejską młodzieżową organizację „Wici”.
wój kierunek myśli nazywa „aćraryż-

mem' ij chce współdziałania trzech wiel-.
kich czynników: 1) chłopów, 2) robotni-.
ków, 3) pracowników umysłowych”.

B. starosta staje zatem na gruncie
dawnego „Wyzwolenia”. Domaga się
utworzenia rządu robotniczo - wło-
ściańskiego i walki z kapitalizmem. W.
jego książce jest m. in, taki ustęp:
„Obóz rządzący, który w krótkim @-

kresie czasu opanowany został przez

czynniki reakcyjno - konserwatywne oraz
biurokrację, oderwał się zupełnie od о-
$gromnej masy obywateli”, ›

P. Maćkowski (nawiasem mówiąc:
syn tęgiego dziennikarza, który ska-
zany przez sądy pruskie za obronę
polskości, musiał przenieść się do Kra-
kowa i tam pracował m. in. w „Gło-
sie Narodu” i „Czasie'), był chyba
najbezwzględniejszym wykonawcą sy-
stemu sanacyjnego w Radomiu, W je-
go powiecie obowiązywało inne prawo
niż w reszcie Polski. Wyrządził stra-
szliwe krzywdy ruchowi narodowemu.
Zdumieni więc i zdezorjentowani
przyjmujemy jego dzisiejszą opo-
zycję wobec reżimu. Czyżby zaraza.
tak wielkie czyniła spustoszenia w sa-
nacyjnej Grenadzie?

WZIĄĆ KURS
NA SPOŁECZEŃSTWO!

P. Stanisław Brucz przedstawił w
„Czasie” groźny, piss, zasilany fi
nansowo z zewnątrz, podbój gospodar
czy naszego Pomorza przez Niemców.
W ostatnim artykule zastanawia się
nad środkami zaradczemi z naszej
strony, Proponuje wziąć kurs na spo-
łeczeństwo, ożywić na Pomorzu obieg
społecznej krwi:

„Trzeba przedewszystkiem pobudzić
spółdzielczość polską, umożliwić jej od-
zyskanie dawnej świetności. Trzeba zer=
wać z demoralizującą i nieskuteczną me-
todą udzielania indywidualnych przywi-
lejów kredytowych. Trzeba, przy pomo=
cy celowo pomyślanych robót publicz-
nych, stworzyć warunki, determinujące
ogólny rozwój gospodarczy. Trzeba wy-
dobyć rolnictwo polskie z matni niemiec-
kiego kredytu. Trzeba poprzeć kupiectwo
i nadewszystko rzemioslo polskie“, ,

Zupełna racja. Trzeba pobudzić do
działalności wszystkie formy polskiej
organizacji obronnej. Trzeba popro-
stu pozwolić społeczeństwu, by się sa-
mo broniło! Nie niszczyć związków,
które nie żeglują pod flagą sanacyjną!
Nie osłabiać niezależnej polskiej pra-
sy! Nie zakazywać polskich zgroma-
dzeń politycznych! Nie popierać sana-
cyjnych spekulantów, którzy wyciąga-
ją pieniądze na swoje wydawnictwa i
organizacje, rozbijające polską -
dność:
System sanacyjny, jak to wykazał p,

Brucz, wyrządza na Pomorzu wielkie
szkcdy narodowe, Pisaliśmy o tem set-
ki razy. Ale czy to pp. sanatorów in-
teresuje?  
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Reakcja w przeciwnym kierunku
Jeszcze o organizacji kultury

Zwróciliśmy przed kilku dniami а -
wagę na interesujący artykuł prof.
Stefana Kołaczkowskiego, o organiza-
cji kultury w Polsce, zamieszczony w
nowym zeszycie „Marchołta”, Jest to
raczej obszerne studjum, około 40 stron
liczące, zarazem próba uświadomienia
społeczeństwu do czego doszło, śdy w
roli wychowawców narodu stanęli lu-
dzi bez określonej ideologji, bez pro-
śgramu, karjerowicze, głowy słabe i
miętne, umysły prymitywne i niedou -
czone, które oczywiście inteligencję
lekceważyły i poniewierały nią. Bez -
myślność biurokratyczną, obłudę, ciem-
notę i pustkę pokrywano ideologją
Piłsudskiego. „Ale zapomniano — pi-
sze Kołaczkowski — o jednem: że nikt
nie może żyć cudzem życiem i że lata
nie stoją, że w życiu nic nie można po-

 

inauguracyjny wykład prof. Przychockiego
na Uniwersytecie Jagiellońskim

Na katedrę filologii klasycznej U. J., o-
próżnioną przez prof. Sternbacha, powo-
łany został prof, Gustaw Przychocki z
Uniw, Warszawskiego. Inauguracyjny od-
czyt swój wygłosił on dnia 15 b. m. w
Coll. novum, W wielkiej sali zgromadziło
się około 300 słuchaczy wszystkich wy -
działów, oraz kilkudziesięciu profesorów,
m. in. prorektor prof. Krzyżanowski,
dziekan Wydz. Filoz. Lehr - Spławiński,
prof. Chrzanowski, Sternbach, Sinko, Pio-
trowicz, Taubenschlag. Przed wykładem
przemówił dziekan prof. Lehr - Spławiń-
ski, witając imieniem uniwersytetu na ka-
tedrze byłego ucznia i profesora nadz-
wyczajnego U. J. Następnie studenci
wręczyli kwiaty nowemu profesorowi.
Proł. Przychocki podziękował za przy-

Nowe książki
Dr. A. Wereszczyński, proł. Politech.

Iwowskiej: Wiadomości o Polsce współ-
czesnej, Cz. 1. Ustrój i administracja,
wyd. IV, przerobione i uzupełnione.
Lwów, 1935, str. 316. ZŁ 5. Wyd, Zakładu
Narod. im. Ossolińskich.

Podstawą nowego, czwartego, wyda-
nia książki jest dążenie autora do zaktu-
alizowania jej treści przez uwzględnienie
zmian, które zaszły współcześnie w dzie-
dzinie ustroju politycznego i społeczne-
go państw nowoczesnych ze szczególnem
uwzględnieniem tych reform w Polsce.
Omawia więc autor może zbyt wyczerpu-
jąco jak na podręcznik szkolny, zmiany,
wytworzone u nas przez nową konstytu-

cję, ustawę o wyborze prezydenta, nową
ordynację wyborczą do Sejmu i Senatu,
dalej nową ustawę samorządową gmin
wiejskich i miejskich oraz powiatów.
Uwzględnia także nowe przepisy admi-
nistracyjne w dziedzinie wojskowej, go-
spodarczej i społecznej oraz wyjaśnia
ostatnie przepisy o Trybunale Stanu i
Najwyższym Trybunale Administracyj-

nym.
Chcąc jednak młodzieży dać wiadomo-

ści o Polsce współczesnej, mie można po-
przestawać prawie wyłącznie na aktual-
nych zmianach ustawodawczych. Wypa-
dało powiedzieć przecież obszerniej o u--
stroju, który doniedawna obowiązywał.

 

 

wtórzyć, a jeśli się coś usiłuje powtó-
rzyć, to osiąśnie się fałsz rzeczy me-
chanicznych... Ideologia Marszałka na
dzisiaj? — zapytuje autor — Brzmi to
napozór jak straszliwy cynizm, ale
trzebaOniema żadnej i-
deologji Marszałka, Ideologji Marszał-
ka niema, a to w tem znaczeniu, że się
spełniła: stała się czynemi jest już tyl-
ko jej monument najwspanialszy —
rzeczywistość” (str. 75),
Ta rzeczywistość wymaga tysięcy po-

święceń, inicjatywy, trudu, ale nie tego,
czem żył i co czynił legjonista. W tej
rzeczywistości przedmiotem najost:zej-
szej krytyki staje się wychowanie. Me-
tody tego wychowania stworzyły całe
aparaty do selekcji in minus, i ideolo-
gji na obstalunek. Jakże słusznie pisze
Kołaczkowski: „Wszelkie sztuczne wy-

witanie, oddając cześć ewym dawnym
mistrzom z tutejszych katedr: Tarnow-
skiemu, Miodońskiemu, Beńkowskiemu,
Rozwadowskiemu i jedynemu tu obecne-
mu — Sternbachowi. „Antiquam requiri-
mus matrem” — mówił z głęboką radoś-
cią. Serdecznie przywitał się prot. Рггу-
chocki z młodzieżą i rozpoczął wstępną
prelelcję do tegorocznego kursu wykła-
dów p. t. „Epistolografja grecko-rzym-
ska”. Nowy profesor łączy wiedzę z pięk-
nością artystyczną wykładu, potrafi uj -
muijąco naukę połączyć z dygresjami po-
zanaukowemi, operuje szerokim materja-
łem literacko - porównawczym. Pierw -
szym wykładem podbił serca słuchaczy

J. B.

Książkę musiał widać autor nastawić na
kierunek aktualnie propagowany, wsku-
tek tego nie potrafił pozbyć się tenden-
cyjmości. Podręcznik jego jest suchy i
ciężki. Pisownia zupełnie fantastyczna x
predylekcją do dużych liter.

Jan Wiktor: Orka na ugorze. Powieść.
Książnica - Atlas, Lwów — Warszawa
1935. Str. 382 zł. 12.

Instytut wydawniczy Książnica - Atlas
od niedawna rozpoczął wydawanie bele-
trystyki, Obecnie w jego zakładzie uka-
zała się nowa powieść Jana Wiktora
„Orka na ugorze”. Mówi w niej au-
tor o szkole ludowej, 6 doli i nie-
doli nauczyciela polskiego. Jan Wik-
tor lata całe przesiedział gdzieś w wio-
sce podhalańskiej. Widział dzieci w
mróz, słotę i wiatr śpieszące do szkoły

głodne, zziębnięte, nawpół nagie, rwące
się do nauki, łaknące jej światła, tęsknią-
ce za szkołą w  zatęchłych, nędznych
chatach, w których żyją. Widział rodzi-
ców, borykających się z losem i z tru-
dnościami życia, nie rozumiejących ani
szkoły, ani dzieci, ani nauczycieli. I
wreszcie nauczycieli, rzuconych samot-
nie wśród tych prymitywnych ludzi, z za-
parciem siebie usiłujących na tym ugo-
rze wyorać lepsze jutro..

Ciekawej tej książce poświęcimy osob-
ne omówienie,

lęgarnie ideologii w styłu „Straży
Przedniej” w prymitywizmie swym
przypominają zakładanie starych kół
na stodole, czy starej wierzbie poto, by
osiedliły się bociany. Niestety sprawy
życia społecznego i duchowego są
znacznie zawilsze. Ponęty zaś w posta-
ci protekcyj, posad, stypendjów czy in-
nych prerogatyw z tych gniazd bocia -
nich zrobią przytułek dla karjerowi *
czów, uczciwych ale głupich frazeolo -
gów lub sprytnych gębaczy. A trudno
jest o większą, choć niezamierzoną,
przewrotność jak to otaczanie opieką
w ten wybranej „elity”.„ Całą
tego rodzaju gospodarką duchową sze-
rzy się, wbrew intencji, w społeczeń -
stwie psychikę komunistyczną w duchu
rosyjskim"... .

Kolaczkowski podaje taki schemat
linji rozwojowej: racjonalizm, mater-
jalizm, formalizm, pogarda dla impon-
derabiliów — bolszewizm, „Historja x
Legjonem Młodych — pisze — może
służyć za dowód tego, że takie właśnie
osiąga się wyniki: stwarza się grunt po-
datny do przyjęcia komunizmu”,

Tu dochodzi Kołaczkowski do stwier-
dzenia, według niego rzeczy napozór
paradoksalnej, że stosowane przez sa-
nację metody ia 'we-
go (w szerszem znaczeniu tych słów)
budzą reakcję w przeciwnym kierunku
i wbrew intencji pomnażają mer”
deków. Przez wyśmiewanie idei
dowości i obrabowywanie dusz z kom-
pleksu imponderabiljów, idzie się na
rękę komunizmowi i wszelkiemu bez -
płciowemu humanitaryzmowi, albo...
„daje się w rękę broń endecji, utwier-
idza się w przekonaniu, że ona jedna

i słusznej strony, mianowicie —
wstydliwie i po partyjnemuobłudnie

przemilczanej (przez sanację) sprawy
narodowości

Wygląda to tak, jakby prof. Kołacz-
kowski, widział pomnażanie szeregów
„endeckich” tylko w wyniku reakcji na
metody wychowania państwowego, i
przycałymswym objektywiźmie nie
doceniał pozytywnych, ideologicznych
i twórczych wartości samoistnie przy -
ciągających falangi młodzieży w kadry
ni we, mimo tego, že młodzież ta
dobrze zdaje sobie z tego sprawę, że
nie czekają jej za to posady, stypendja,

, ale wprost przeciwnie, taj-
me lub jawne prześladowanie.

Konkluzje Kotaczkowskiego są takie:
te skończyć z tanim racjonalizmem
iztąs icystyczną ko-
ry w. Jai iNjkokių

CHOREPŁUCA
osłabiają organizm

Leczenie chorych płuc polega na stworze-
miu takich warunków, aby zdolności obronne
organizmu zostały odpowiednio wzmocnione
i wykorzystane.

Zioła Magistra Wolskiego „PULMOSA”,
zawierające niezmiernie rzadką roślinę chiń-
ską Schin-Schen, stosują się przy kaszlu, za-
flegmieniu, potach i z" podgorączko-
"m, przynosząc ulśę.

ioła ze znak. ochr. „Pulmosa* do nabycia
wp i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa,

Złota 14, m. L ski

 

Ruch psychotechniczny w Polsce datu-
je się mniej więcej od 10 lat, W tym
czasie psychotechnicy polscy zbiere'i się
dwukrotnie na wspólne narady, I n_nfe-
rencja psychotechniczna w r, 1930 miała
charakter niemal wyłącznie organizacyj-
ny. Druga konferencja w r. 1932 była po-
święcona przewažnie kwestji metod ba-
dania.

Obecnie rbierają się psychotechnicy
polscy po raz trzeci, przynosząc tym ra-
zem ze sobą bogaty plon 10-letniego doś-
wiadczenia. Konferencja odbędzie się w
Warszawie dn. 5 — 7 stycznia 1936 r.

III polska konferencja ma na celu nie-
tylko wymianę zdobytych doświadczeń
psychotechników, przybywających z róż-
nych ośrodków pracy, zebranie i zade-
monstrowanie społeczeństwu dotychcza-
sowego dorobku w tej dziedzinie, lecz
pogłębienie podstaw i opracowanie wy-
tycznych na najbliższą i dalszą przy-
szłość.
Program konferencji, ułożony pod tym

kątem widzenia, zawiera sporo referatów,
dotyczących każdej z wymienionych dzie-
dzin.
L Typologja inteligencji (prof. dr. S.

Szuman, Kraków). Podstawy psycholo-
giczne poradnictwa zawodowego i jego
wyniki (dr. B. Biegeleisen, Kraków), O
podstawach psychotechniki (dr, W. Ko-
walski, Poznań). Sprawa rewizji testów
psychotechnicznych (St. Studencki, War-
szawa), Kilka uwag o badaniu osobowoś-
ci jednostki dania charakteru (dr, Biege-
leisen).
Metoda badania skłonności w zastoso-

waniu do poradnictwa zawodoweg? (dr.
Z, Lipszycowa,Warszawa). Przyczynek do
badań poczuć moralnych (dr. W. Jakob-

son, Łódź).

sytetu Jagiellońskiego przesyła nam na-

stępujące uwagi.
Mało komu u nas zapewne wiadomo,

że na wzgórzu pod rozwijającym się w
amerykańskiem tempie  Białogrodem,
znajduje się piękne nowoczesne obserwa-
torjum astronomiczne, zaopatrzone w
pierwszorzędne lunety, wykonane przez
najlepsze firmy, Instrumentarjum to do-
starczone było Jugosławii przez Niemcy
na poczet odszkodowań wojennych, Ta-
kich lunet i takich urządzeń, umożliwia-
jących dokonanie bardzo ścisłych obser-
wacyj nad najsłabszemi objektami nie-
bieskiemi, nie posiada żadne obserwato-
rjum w Polsce, — Pozatem i warunki kli-
matyczno - meteorologiczne o wiele bar-
dziej sprzyjają obserwacjom w niektó-
rych zwłaszcza miesiącach, niż nasze,
często pokryte chmurami, północne nie-
bo.

Korzystając z przyjaznych stosunków,
łączących oba słowiańskie narody, dyrek-
tor Obserwatorjum Krakowskiego, prof.
T. Banachiewicz, nawiązał kontakt z dy-
rektorem Obserwatorjum w Belgradzie,
prof, W, W, Miszkowiczem i za jego zgo-
dą, przy poparciu Funduszu Kultury
Narodowej, wydelegował tam asystenta

Obserwatorjum Krakowskiego mśr. S.
Piotrowskiego.

P. Piotrowski powrócił właśnie do kra-
ju po kilkotygodniowym, nader korzyst-
nym dla astronomii polskiej, pobycie w

Belgradzie. Studja i pracę w tamtejszem
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Kongres polskich psychotechników
II. Rzemiosło a poradnictwo zawodowe

(inż. K, Jaroszewski, Warszawa). Rola
nauczyciela i szkoły w rolnictwie zawo-
dowem (dr. L. Goldscheider, Katowice).
W sprawie ocen syntetycznych (inż. J.
Wojciechowski, Warszawa). Dane obser-
wacyjne przy badaniach psychotechnicz«
nych (dr. H. Słoniewska, Lwów). Centyla
a wynik normalny (dr. A. Bardecki,
Lwów). Metoda maksymów w praktycz-
nem zastosowaniu (mgr. T. Tomaszewski,
Lwów). Kilka uwag o marzeniach dzieci
kończących szkoły powszechne (mgr. H.
Weiss, Łódź).

III, Stan psychotechniki w Polsce, Stan
poradnictwa zawodowego w Polsce (dr.

J. Kączkowska, Warszawa).
Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji

Komitet przyjmuje do dn. 1 grudnia b. r.

wraz z dopłatą zł, 5— (pięć) na konto
P. K. O. Nr. 21620, Pol. Tow. Psycho
techniczne (ul. Mokotowska 6).

=?офое

Uniwersytet Ludowy
kkcji Kato ickiej

W najbliższym czasie w Ujeznej koło
Przeworska otwarty zostanie Katolicki
Uniwersytet Ludowy. Będą to stałe kursy
kilkomiesięczne dla kształcenia pionie =
rów Akc'i Katolickiej i ruchu katolickie-
$0 z pośród członków stowarzyszenia
Akcji Katolickiej d'ecezji przemyskiej.
Program kursów, obok religijnego pogłę-
bienia wychowanków, przewiduje przygo-
towanie gospodarczo - rolnicze i podkre-
ćla konieczność urabiania młodzieży na
działaczy katolickich. Pierwszy trzymie-
sięczny kurs. przeznaczony dla członków
Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży mę-
skiej, rozpocznie się w dniu 1 listopa-

aa b. r,

Współpraca naukowa
polsko-jugosłowiańska `

Obserwatorjum Astronomiczne Uniwer- Obserwatorjum ułatwili mu z niezwykłą
uprzejmością prof. Miszkowicz i jego
asystenci, którym należy się za to szcze-
ra wdzięczność. Ze swej -strony astronom
krakowski zaznajomił tamtejszych uczo-
nych z niektóremi specjalnemi metodami
teoretycznemi į rachunkowemi, stosowa-
nemi w Krakowie, (Krakowjany).
Obserwacje p. Piotrowskiego, w ilości

ponad 1500, dokonane zapomocą wielkiej,
10-metrowej długości lunety — ekwato-
rjału (jednej z największych w Europie)
o średnicy soczewki 65 cm., do której do-
stosowane polski fotometr, stanowią
cenny przyczynek naukowy i mają być
opublikowane przez obydwa obserwator-
ja. Byłoby oczywiście nader pożądane,
aby tak udatnie nawiązane przyjazne sto-
sunki i współpraca były nadal kontynuo-
wane ku obopólnej korzyści,
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ZEWSZAD...
TYTULY ABISYNSKIE

Pierwszym w hierarchji jest Negus —

król królów. Następnie idą „Rasowie” —

urzędujący względnie byli wielkorządcy

(gubernatorowie) poszczegolnych prowin-

cyj, względnie księstw, dalej „Bituede“,

wielkorządcy na stanowisku gubernatora,

który jest równocześnie kanclerzem,
względnie wielkim wezyrem. „Descha-

matsch“ lub „Dedschatsch” są to tytuły

honorowe, dodawane gubernatorom pro-

winejonalnym. „Atmatsch” — wiceguber-

natorom, zarządcom małych prowincyj.

„Fitaurari“ — dowódca straży przedniej

wojsk abisyńskich. „Kandschamatsch” ge-

nerał prawego skrzydła. „Gras matsch“

Jewego skrzydła. „Baschan”, „Baram-

bas” i „Blata” — tytuły adjutantów ko-

mendantów fortów. „Ichum“ į „Tschikka“

—tytuly starszych wsi (naczeinikėw),

WŁOSI BUDUJĄ NAJDŁUŻSZĄ KOLEJ
LINOWĄ NA ŚWIECIE

Między portem Massaua a miastem

Asmara zostanie zbudowana kolej lino-

wa, która będzie najdłuższą na świecie,

wynoszącą 75 km. W ten sposóbaprowi-

zacja, jak również materjał będąnajkrót-

szą drogą dostarczane wprost z portu do

obozu Do tej pory droga wynosi 120 km.

i wymaga bardzo dużej pracy samocho- |

dów,

W ŻYŁACH POSŁA VINCI, PŁYNIE
KREW POLSKA

Poseł włoski w Abisynji — Ludwik
hr. Vinci jest wnukiem Polki Ludwiki
Hołyńskiej, córki Stanisława Gaudente-
go, właścicielki Hajnówki Babka hr.
Vinci'ego wyszła zamąż za ks. Falconie-
ri'ego - Carpegne w Rzymie. Hr. Vinci
ma też drugie polskie pokrewieństwo,
ponieważ siostra jego wyszła zamąż za
ś. p. Aleksandra Mańkowskiego, powie-
ściopisarza.

ADIGRAT
Na ustach wszystkich brzmi obecnie

nazwa miasta Adigrat, Jak wygląda to

miasto? Z opisów korespondentów wo-
jennych, tworzy się dopiero obraz tego
„miasta”, które właściwie posiada tylko
nazwę miasta i nic więcej, Na przestrzeni
bowiem około 40 mórg rozrzucone są,

gęsto się skupiające, okrągłe, z gliny po- |
buwane „domy z płaskiemi dachami". |
Mieszkańcy, rośli, czarni, pokryci brud
nymi i połarganymi narzutami, śmierdzą
z daleka od tłuszczu, którym smarują
swoje włosy. Przestrzenie między doma-
mi — uliczki — są wąskie, pełne kamieni
i kurzu, Właściwymi przechodniami są

 
 kozy, capy. zgłodniałe psy i półnagie,

brudne dzieci. W środku miejscowości
znajduje się kościół koptyjski, odrėžniają-

cy się od innych budynków tylko tem, że
jest wyższy i tem, że jest częściowo zbu-
dowany z kamienia, Na krańcu miejsco-
wości stoi jedyny dwupiętrowy budynek
mieszkalny Rasa Gugsy.

ZABYTKI SZTUKI LUDOWEJ
NA KASZUBACH '

Nietylko na pėlwyspie Helskim ale
również na całych Kaszubach można
spotkać wiele zabytków sztuki ludowej.
Najwięcej charakteru posiadają jeszcze
piękne zagrody i chaty rybackie, oraz
drogi wśród lasów, w okolicach Pucka,
Wejherowa, Kartuz i Kościerzyny, przy”
zdobione kapliczkami, krzyżami, Bożemi
Mękami. W każdej miejscowości stoją ta-
kie Boże Męki, poświęcone św. Antonie -
mu tub Najśw. Marji Pannie, Na rozdro-
żach spotkać można wysokie słupy, ozdo-
bione figurką świętą, okryte daszkiem ze
szkłem. Często figury zdobne są skrom-
nemi wotami, w postaci różańców, pa-
ciorków szklanych, wstążek i kwiatów
sztucznych. Nadzwyczaj interesująca jest
figura Pana Jezusa w siedzącej postaci.
Posiada ona swój odrębny charakter.
Farby użyte do malowania figurek są
zwykle żywe, z gatunku matowych lakie-
rów, Niektóre kapliczki mają po 2 lub 3
kondygnacje. Barwy takich kaplic są

rozmaite, najczęściej z ciemno-czerwo-
nej cegły, lub bielone wapnem, z czarne-
mi dachami smołowemi. Na całych Ka-
szubach spotyka się pozatem wiele krzy”
ży dość wysokich i widocznych zdala,

Niektóre kaplice są utrzymane w stylu
nowoczesnym, przeważa jednak zawsze
motyw ludowy. Obecnie w miejscowoś-
ciach położonych nad zatoką Pucką, czy
też nad otwartym Bałtykiem z rozbudo-
wą kąpielisk morskich wiele okazów
sztuki ludowej zanika i ginie. Oryginalne
chaty kaszubskie na półwyspie Helskim
spotkać można jeszczę jedynie w Chału-
pach, Wielkiej Wsi, Kuźnicy.

WYDALENIE MISJONARZY
Z ABISYNJI

Z Abisynji nadchodzą wieści o pierw-
szych wrogich wystąpieniach władz abi-
syńskich, przeciw misjom katolickim.

| Z miejscowości Sajo w prełekturze apo-
stolskiej Kaffa wydalono trzech ojców,
dwóch braci — laików oraz pięć sióstr
narodowości włoskiej, polecając im o-
puszczenie stanowisk w ciągu pół godzi-
ny i nie pozwalając na żadne zarządzenia
mające na celu opiekę nad stacją misyjną.
Misjonarzy odstawiono do Gambeila bli-
skó granicy Sudanu i załadowano na
statek, który Nilem Niebieskim ma do-
wieźć mis'onarzy do Chartumu. Podróż
lądem by zbyt wyczerpująca zarów-
noze względu na długość drogi jak i nie-
bezpieczeństwa okolicy wybitnie ma.a-
rycznej,

STRASZLIWA ŚMIERĆ MISJONARZA
W CHINACH

Jedną z najgorszych plag prowincji Szechwan w Chinach są zbrojne bandy  
bandytów, którzy napadają na ludność,
grabiąc, paląc i mordując. O best'alstwie
tych opryszków świadczy już to chociaż-
by, że napadają oni i zabijają także i zna-
nych ze swej ofiarnej pracy charytatyw-
nej i samarytańskiej misjonarzy Niedaw-
mo w straszliwy sposób został zamordo-
wany pewien francuski misjonarz, o.
Henri Biron, zamieszkujący koło Kia-
ting. Bandyci po spętaniu sznurami mi-
sjonarza założyli mu na szyję ciężki łań-
euch. W ten sposób ciągnęli go za sobą
na łańcuchu po górskich bezdrożach i ka-
mieniach przez kilka mil, nim wreszcią
nieszczęśliwy, w okropny spos5b pokale-
czony na całem ciele nie zakończył życia
z wyczerpania i uduszenia. Ciało ojca Bi-
ron' a, porzucone na drodze, zostało na-
stępnie sprowadzone do misji Zmarły
mis'onmarz przez dłuższy czas przed
śmiercią poświęcał się walce z panującą
wśród ludności tubylczej tych okolic dy-
synterją,

OBŁAWA NA LUDOŻERCÓW

Z wyspy Jawy donoszą, że na połud-
niowem wybrzeżu Nowej Gwinei policja
i wojsko przeprowadziło obławę, na kra-
jowców - ludożerców. W ręce obławy
dostało się 56 dzikusów, którzy polowali
ma czaszki ludzkie. W ostatnich czasach
porwali oni i zabili 2 kobiety, 2 dzieci
oraz 11 mężczyzn. Obława trwała od
sierpnia. Wszyscy pojmani byli przystro-
jeni w czaszki ludzkie.
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Zabawa Miodziežy WszechpD
  

Ustawa, Która godzi w interesy polskiego
włościaństwa w Niemczech

(Ustawa o zagrodzie dziedzicznej)
Po objęciu władzy w Rzeszy Nie-

mieckiej narodowi socjaliści zwrócili

szczególną uwagę na stan wlościań-

ski i specjalną ten stan otoczyli ©-

pieką. W programie ruchu wybitni
rolę odgrywa dążenie do zapewnie-

nia Rzeszy samowiyystarczalności go-

j i konieczność najściślej-

szego zespolenia włościan z naro-

dem niemieckim celem uzyskania

mocnej podstawy dla narodowego

socjalizmiu. Stąd wywodzi się świa-

dome i celowe zespolenie momen-

tów natury ideologicznej, rasowo-

narodowej, z planami natury gospo”

darczej, Na podstawie takich zało-

żeń wydana została ustwa o zagro-

dach dziedzicznych z dnia 29.IX.
1933 r., która zaczęła obowiązywać

z dniem 1 @ ika tego same-

go roku.
Omawiana ustawa stworzyła

przymasową instytucję zagród dzie-

dzicznych dla wszystkich pasiadło-|

ści rolnych i leśnych o wielkości

różnej, poczynając od zagrody, wy-
starczającej na utrzymanie jednej ro

dziny, do 125 ha w górę, Zagrody

te są rejestrowane z urzędu przez

utworzone specjalnie sądy dlaspraw |
jedziczenia. Zagroda nie może

być sprzedana ani obciążona bez

pozwolenia sądu i przechodzi niepo-

dzielnie na dziedzica, który jest

ustanawiany według porządku, ści-

śle ustalonego przez prawo.

Na początku ustawy znajduje się

następujące zdanie, które stanowi

jej część integralną:
„Rząd Rzeszy chce utrzymać włościań-

stwo przez zabezpieczenie starego nie-

mieckiego zwyczaju dziedziczenia, jako

źródło krwi narodu niemieckiego”.

To zdamie wyraża myśl przewod-

nią całej ustawy: jest ono istotnem

uzasadnieniem jej istnienia i stano-

wi, ogėlniė biorąc, zasadniczą treść

ustawy. Jedynie w związku z tem

miożna interpretować dalsze posta-

nowienie, które mówi, że „p ścia -

nin może być tylko ten, kto jest ktwi

niemieckiej lub szczepowo równej”.

Zdawałoby się, że nie może dla

nikogo ulegać najmniejszej wąipli-

šci, že ustawa obejmuje, zgodnie z

wyraźną wolą ustawodawcy, jedynie

członków narodu niemieckiego. [ym

czasem, przy praktycznem stoso-

waniu ustawy, sądy dla spraw dzie-

dziczenia wypowiedziały się z miej-

sca za ządkowaniem posiad-

łości polskich ustawie.
Sądy stoją mianowicie na stano-

wisku, że ustawa obejmuje również

wości — obywateli niemieckich, któ

rzy wprawdzie nie są krwi niemiec-

kiej, lecz z krwi szczepowło równej.

Takie np. rozstrzygnięcie sądu w

Wielkich Strzelcach na Śląsku Opol-

skim z dnia 18.IV 1934 r. w sprawie

posiadłości Polaka Myśliwca ilustru-
je całą niedorzeczność tej decyzji:

„Małżonkowie  Myśliwcowie są, jak

setki i tysiące innych górnośląskich chło-

pów, Gómoślązakami, i z wszystkimi tymi

chłopami równej krwi, jednakowego pocho-

dzenia, a Górnoślązacy są ludźmi krwi nie-

mieckiej lub szczepowo równej. Fakt, że

politycznie przyznają się do Państwa Pol-

skiego, podczas gdy przeważająca liczba Pr

chłopów górnośląskich przyznaje się do

Rzeszy Niemieckiej, mie może nic zmienić

w stosunku do pochodzenia i przynależno-

ści do krwi”.

Jest to dowodzenie, które nicze-

go nie udowadnia, nie mówiąc już o

postawieniu a priori tezy, jakoby

chłopi górnośłąscy byli krwi nie-

mieckiej, wzgl. rozumowanie o poli-

tycznem przyznawaniu się do Pań-

stwa Polskiego, co jest albo kom-

pletną ignorancją, albo zarzutem

nielojalności, czego oczywiście sąd

nie uważał za potrzebne udowodnić.

W takimi stanie rzeczy naczelna

organizacja ludności polskiej wNiem |

czech, Związek Polaków w Niem-

czech T. z., wystosował w dniu 15.V

1934 r. memorjai do rządu Rzeszy

na ręce kanclerza, domagając się

iedniego urzędowego komen-

tarza, czy też zarządzenia, stwier-

dzającego wyraźnie, że zgodnie z

wolą ustawodawcy ustawa o zagro-

dach dziedzicznych ma obejmować

tylko włościan - Niemców i nie mo-

że być stosowana do ludności pol-

i Polaków w Niemczech

powołał się w uzasadnieniu swego

memorjału na wstęp do ustawy, Za-

stosowanie ustawy do Polaków o-

znaczałoby mianowicie, że Polak

staje się gwarantem niemieckiego

obyczaju dziedziczenia, a ludność

polska źródiem krwi narodu nie-
|mieckiego ,co przecież oznacza ger-

I manizację.

) Sądy niemieckie, a zwłaszcza

| krajowy sąd dla spraw dziedziczenia

|w Celle, do którego skierowano od-

wołanie od wyroku sądu pierwszej

instancji, starały się udowodnić, że

w ustawie położony jest nacisk na

dobro włłościaństwa, a nie na dobro

narodu niemieckiego. Takie posta-

wienie sprawy stoi w rażącej sprze-
czności z jej tekstem, a przeto nie

było można, oczywiście, tego udo-

wodnić. Że bowiem taki a die inny

jest duch ustawy, stwierdzają prócz
lego jednozgodnie różne oświadcze-
nia ołicjalnych przedstawicieli rządu

| niemieckiego. [ak np. pruski mini-
| ster sprawiedliwości Hans Kerrl

mówi:
| „Nie chodzi tu o wykombinowany przy

„zielonym stole system paragrafów, ale o

| ustawę zasadniczą, która powstała z uświa-

duszy niemieckiej i

właściwemu,
domienia sobie istoty

ima dopomóc do zwycięstwa

|niemieckiemu życiu społecznemu”.

Minister Rzeszy dla rolnictwa i

wódz włościaństwa niemieckiego, R.

| Walter Darrć, mówi we wstępie do
| książkowego wydania ustawy:
| „Przez to prawo włościańskie staramy

|się o to, aby zagroda pozostała dla narodu

niemieckiego nietylko jako  żywiciel, ale

Vakai jako zdrowa rasowo - biologiczna

podstawa, na której jeszcze po tysiącu lat

| będzie tworzona historja niemiecka... Usta-

wa o zagrodzie dziedzicznej ratuje niemiec-

„kie włościaństwo ”,

Nie może ulegać najmniejszej

wątpliwości, że ustawa o zagrodach

dziedzicznych stwarza instytucję
czysto narodowo - niemiecką, opie-

rającą się w pierwszym rzędzie na

przesłankach _ narodowo - socjali-

stycznej ideołogji rasy. W stosunku
„do Polaków oznacza ona nic innego,

 

jak germanizację — względnie, za-
Uežnie od wyboru, łatwy — i wy-
godny instrument masowego a: wszel
kiemi pozorami prawa osłoniętego
wywłaszczania. Obok określenia wa
rumku przynależności  szczepowej
mówi bowiem ustawa, że włościanin
na zagrodzie dziedzicznej musi speł-
niać specyłiczny warunek czci. wło-
ściańskiej. yzowanie pojęcia
tej czci brak. Cóż więc łatwiejszego,
jak stwierdzić niemieckiemu sądło-
wi, że Polak wyzbył się tego właśnie
honoru włościańskiego. A. zresztą:
dzisiaj niemieckie sądy stwierdzają,
że Polacy są kmwi szczepowo-równej
w stosunku do narodu niemieckiego.
Pojęcie szezepowej równości nie da
się jednak zupełnie ustalić i może
bardzo łatwo podlegać zmianom na-
tury politycznej, nie mówiąc już o
tem, że nie wiadomo, czy ta zscze-
powa równość odnosi się jecynie do
Polaków w Ni >
W swojem słynnem oświadczeniu

w dniu 17,V 1933 roku kanclerz Rze-
szy, Adolf Hitler, wypowiedział się
jwyraźnie przeciw genmanizacji i za
poszanowaniem praw obcych naro-
dowości. Tembardziej przeto zdu-
miewa odpowiedź Rządu Rzeszy z
dnia 13.111 1935 r. na wspomniany
memorjał Związku Polaków, który
przez ministra spraw wewnętrznych
stwierdził, że nie ma żadnego powo-
du, aby Potaków wyłączyć z zakre-

j su obowiązywania ustawy o zagro-
dach dziedzicznych, przeciwnie, u-
stawa w całej pełni do nich się rów-
nież stosuje. Wi tem orzeczeniu, któ-
re jest w rażącej sprzeczności z cy-
,towanym wstępem do ustawy, jak
|również z oświadczeniem kanclerza
'Rzeszy, nie można się przy najlep-
„szej woli dopatrzeć niczego innego,
|jalk świadomej iendencji genmaniza-
|cyjnej w stosunku do ludności pol-
skiej w Niemczech.

R. K.
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| GŁOSY CZYTELNIKÓW|
| Ulgi dla

Wszystko dla rolnictwa! Jest to

hasło dominujące w naszej polityce

gospodarczej. Rolnikom robi się nie-

bywałe ulgi w spłacie przez nich

prywatnych należności, Wszelkie

pretensje gotówkowe do rolników

poparte nawet uprawomocnionemi
wyrokami sądowemi w obliczu unzę-
du rozjemczego stają się prawie fik-

cją (rozterminowanie na 14 lat),Kru

che nadzieje nieraz b. drobnych ka-

pitalistów na otrzymanie w ciągu

najbliższych paru lat choć małej czę-

ści swych należności od rolnika roz-

biły się o art. 3-a dekretu P. Prezy-

denta Rzeczypospolitej z dn.24%

1934 r. Na mocy tego artykułu nie

dostaną oni ani gnosza do dn. 1 pa-
ździernilka 1938 r. Łatwo zrozumieć,

co za cios spotkał wielką rzeszę рга

cowitych ciułaczy grosza, którzy lo-.

kowali swe oszczędności w „pewne”

ręce rolnika... Nie myślę jednak łu

rozczulać się nad ich losem. Są to

oczywiście  „kułaki”, których w
ienwszej mierze

czyć”. Dlaczego jednak nierozkuła-

cza się tak zw. „zorganizowany kre-
dyt*, który o wiele więcej gniecie
rolnika niż  „niezorganizowany“.

Wszak rolnik, spłacając mróżnym,

ziemskim i nieziemskim bankom

ładne w %/6 i wciąż narastające za-

ległości, zapewnia im duże zyski, a

osobom stojącym na ich czele luksu-

sowe bytowanie. Wobec .komplet-
nego bankructwa, rolnictwa trzeba

przejrzeć podstawy i wysokość po-

datków 'orazwar ich ściągania

z rolnictwa. Wszak np. w roku bie-

lżącym, by opłacić wszelkie podatki

|rządowe, samorządowe i ubezpie-

|czeniowe, muszą spieniężyć z każ-

|dego hektara swego gruntu 9 pud.

|żyta i gotówkę odnieść do różnora-

kich kas. -
Dzierżawcy płacą u nas po 6 pud.

dzierżawy od hektara. A wszak

| wszyscy wiemy jak na tem wycho-

dzą. Bez przesady można powie-

dzieć, że cały możliwy zysk zabie-

rają rolnikowi podatki, Trzeba więc

|jasno zdawać sobie sprawę, że o ile

podobny stan rzeczy będzie trwał
| dalej, to swych należności rolnik nie

| spłaci ani w roku bieżącym, ani tem
| bardziej za lat . Kryzys bowiem,

(wbrew przewidywaniom rządowym,

"na wsi wciąż pogłębia się i nędza

  

można „rozkuła- ,

rolnictwa
wzrasta i tylko władze skarbowe ie-
go nie widzą, lub nie chcą widzieć.
Ogólnem zjawiskiem jest wyznacze-
„nie w. ostatnich latach majątkom,
jeszcze jako - tako gospodarującym,

' wzrastających z roku na rok podat-
„ków dochodowych. Wi roku 1933 np.
(wymierzono mi 493 zł. 99 gr., w ro-
ku34 — 625zł 37 gr, a -w roku
bież. — 1167 zł. 99 gr. W tym zaś
okresie czasu żyto, ten najważniej-
szy produkt nasz, spadło w cenie
z 4 zł na 1 zł. 50gr. za pud, Oczy-
wiście, według mniemania urzędów
skarbowych, dochody
wzrastają równocześnie ze wzro-
stem nędzy w kraju. Nie tnzeba jed-
„nak być weilkim finansistą, by prze-

' widzieć, do czego może doprowadzić
nas ten optymizm władz skarbo-
wych!

obywateli |

elskiej
 

(olka między dwoma odłamami
| masonerji

Nadchodzą rewelacyjne wiado-

|mości o zakulisowej walce, jaką to-

'czą ze sobą dwa odłamy masonerji
| światowej: Wielki Wschód Francu-
ski i Loże Rytu Szkockiego. Kores-
pondent „Journal des Debats“ dono-
jsi ze Stambułu, że 13 października
Ir. b, wyszedł dekret rządu tureckie-
! go, mocą którego nastąpiło rozwią-

zamie wszystkich  organizacyj ma-

sońskich, a majątek ich uległ konfi-

skacie i stał się własnością państwa.

Min. spraw wewnętrznych wydało

w. tej sprawie okóluik do poszczegól

nych gubernatorów, zwierzchników

prowincyj w Turcji, zabraniając aa

przyszłość wszelkich zgromadzeń

ióż,  mależących do „Wielkiego

Wschodu Ottomańskiego'.
Przy tej okazji zaczynają wycho-

dzić. na jaw zakulisowe sprawy ma-

sonerji. Okazuje się, że nastąpiły

pewne przesunięcia w ugrupowaniu

światowych sił masonerji, spowodo-

wane walką „Wielkiego Wschodu”

francuskiego z lożami „Rytu Szko-

dkiego”. Są to dwa olbrzymie odła-

|my światowej masonerji, staczające

społecznej i politycznej. +

Dotychczas masonerja w Turcji
pozostawała pod przemożnym wpły-
wem „Wielkiego Wischodu”. Cieka-

wym jest udziai Polaków w dziejach

tej organizacji, gdyż „Wschód Pol-

Wobec dużego popytu na drzew-
ka owocowe pojawiają się na ryn-

kach duże ilości bezwartościowych

drzewek, sprowadzanych przez przy
godnych handlarzy, którzy nietyliko

sprzedają niepewny iniedpowiedni
materjał tak pod względem odmian,

jak i stanu zdrowotnego, ale szerzą

jednocześnie nieprawdziwe wiado-

mości o złym jakoby stanie szkółek
na Wileńszczyźnie.

Diatego też Wileńska Izba Rol-
nicza podaje wykaz zakwalifikowa-

nych przez siebie szkółek drzew 0-
wocowych z terenu woj. wiłeńskie-

go i nowogródzkiego. Są to szkóiki,

zdrowotnym, jak i
nadają się do dalszej hodowli.

Woj. Wileūskie.
1) Szkoły Rolniczej w Bukisz-

|kach, p-ta Wilno, 2) Nadleśnictwa

i

leatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pobulance. Dziś

o godz. B-ej wiecz. komedja M. Acharda

p. t. „Fotograf i Tancerka”.

Popołudniówka! Jutro o godz, 4-ej u-

każe się komedja Kirszona „Cudowny stop”

— Koncert Marian Anderson. Dnia 6

j listopada (środa) w Teatrze Miejskim na

Pohulance wystąpi raz jeden tylko świato-

| wej sławy śpiewaczka Marian Anderson.

Przy fortepiaine: Kosti Vehanen. Bilety do

 

ze sobą dziś ukryty bój na arenie!

których drzewka tak pod względem
* i * |

ski” już w r 1784 założył w Turcji
lożę p.n. „Jutrzenka Carogrodu'. Od

roku 1867 dziaiai tam związek „Mio
dej lurcji,mający na ceiu emancy”
pację lurków 2 więzów Koranu i
ograniczenie władzy suitana. 4wią-
zek ten dopnowadzii do abdykacji

sułtana Abaul Hamida w 1. 1509, W
|ruchu „młodotureckim' decydującą

!zakulisową roię odgrywali Zydzi Na
iczele Komitetu modo - tureckiego

!w Salonice stał Żyd wioski žimanuel
'Sarasso. Jednym z giównych ceiów

masonerji w lurcji bylo przeciw-

,dziatanie — misjom: katolickum na
iWsohodzie, pozatem propagowano

ideę nowożywiego „panisiamizmu.

| Od czasu jeanak zajęcia Lrupoli-

| tanji przez Wiochy loze angieskie

| wypowiedziaży walkę „Waeikiamu
Wschodowi  Ottomanskiemu, do-

prowadzając do tego, że rząd obec-

Jny w lurcyi, pozostający caikowacie

pod wpływem Angi, na! го2-
| wiązanie związków -masonskich. Po-

|= obecną wojną w Abwsynji odbywa

się ta sama gra interesow masonerji

! światowej na terenie Ligi Narodów.

To rozdwojenie i wspoizawod-

nictwio masonerji światowej aqpro-

wadzi ją kiedyś do powszechnego

|zamętu i może się sprawdzić  рго-

rochwa św. Aitonsa  Liguoriego:

„Sekta ta stanie się kiedyś zgubą

nie Kościoła, ale państw. (KAP).

pT LALL:

ostrzeżenie dla,kupujących drzewka
owocowe

w Nowo-Wilejce, 3) Ludwika Słot-
wińskiego, maj, Zamosze, p-ta KŃró-
„lewszczyzna, 4) Andrzeja Komanow-
skiego, osada Dekszniany, p-ta Ra-
„doszkowicze, 5) Szkółki Drzew 0-
wocowych w Wioropajewie, 6) Soł-
|tanowej - Pereświet w Jaszunach,
i7) E. laurogińskiego, maj. Daniło-
wo, p-ta Sużany, 8) Aleksandra Mi-
łaszewicza, maj. Krasnopol, p-ta

| Jazno, 9) Szkoły Ogrodniczej w Wól-
„nie, ul. Sołtańska 50, 10) Zakladow
Ogrodniczych Wellera, Wilno, ul.
Sadowa 8.

| Woj. Nowogródzkie.
| 1) Zygmunta Czarnockiego, maj.
Nacz, p-ta Lachowicze, 2) Szkoły

! iczej „Berdówika”* k/Lidy, 3)
iKarola  Pecio, Staro-Jelna, p-ta
ISzczuczyn, 4) Mackiewicza, maj.
Cieszewia, p-ta Mołczadź.
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cjach z tego cyklu, program obejmuje pieśni
kompozytorów wyłącznie polskich.

Kwartety Haydna —

V koncert z radjowego cyklu.

Audycja dnia 31. X. o godz. 22,00, V z

cyklu, przyniesie Kwartet Haydna Es-Dur
op. 33 Nr. 2. Kwartety op. 33 powstały po
dziesięcioletniej przerwie tego rodzaju
twórczości haydnowskiej. Kompozytor sam

'świadomy był ogromnego, zasadniczego

przełomu, jaki zaszedł dzięki niemu w for-
mie kwartetu. O kwartetach op. 33 powie-

į Zd: i si L i p : i ia c
arzyło mi się w tych dniach 'nabycia w kasie zamawiań „Lutnia”. Ce | dział, żo -adaił 15 <apołaie dówy pić

przeczytać memorjałdo ministra
skarbu związku ziemian pow. Wileń- ,
sko - Trockiego właśnie w sprawie
tu przezemnie poruszonej.

Memorjał ten jest tak wymowny,
tak wyczerpująco oświetla zagadnie-
nie, że każdy, kto interesuje się spra
wą i komu jest droga przyszłość na-

jomić. Wszystkie zaś onganizacje
|rolnicze bez wątpienia poprą swym
|autorytetem wywody tego elabora-
tu. W; pierwszej mierze czekamy na
wypowiedzenie się w tej sprawie

| naszej Izby Rolniczej, która w swych
| daleko idących projektach (chłodnie,
elewatory i t. d.) zapomina o ugrun-
towaniu podstaw uzdrowienia na-
szego rolnictwa, systematycznie
przez obecny system podatkowy
rujnowanyich.

Obserwator.
 

26.789 OSÓB CHORYCH
NA JAGLICĘ.

Według sprawozdań | komisyj-
inych dlekardkich w województwie
willeńskiemi ma dzień 15 b. m. -
pada + ma jaglicę 26,789 ob,
w tej liczbie 14.689 dzieci w wieku
ой 8 do 15 łat.

Chorzy przeważnie korzystają z
bezpłatnej pomocy lekarskiej wy-
działów powiatowych, Ubezpieczal-
mi Społ. i kolumn przeciwjaglicz-

| nych. (h)

 

|szego kraju, winien się z nim zazna-

"ny specjalne. Zniżki, kupony i passe-par-

tout — mieważne.

i — Teatr Muzyczny „Lutnia* Występy

Elny Gistedt, Dzisiejsza premjera „Madame

Dubarry”. Dziś o godz. 8 m. 15 w. premjera

' operetki Milliockera „Madame Dubarry“.

'Obsadę tworzy cały zespół artystyczny z

Elną Gistedt (rola tytułowa). Zniżki ważne.

Jutrzejsza popołudniówka w „Lutni”

Jutro o godz. 4-ej pop., ukaże się po ce-

nach propagandowych operetka Oskara

Straussa „Królowa i Prezydent”, Ceny

miejsc ой 25 gr.

—Teatr „Rewja”. Dziś rewja p.t. „Od-

wieczna historja“. Początek przedstawień

o godz. 6.30 i 9-ej.

' Z za kotar studjo.
i Radjowy „Poranek szkolny”.

i Tym razem, tj. w czwartek, dn. 31.X.

o godz. 12.15 organizuje „Poranek” dla

młodzieży szkół powszechnych — rozgłoś-

nia krakowska. Przed mikrofonem wystą-

pi młodzież — uczniowie Szkoły Muzyczrej

Krakowskiej, pod dyrekcją dr. Arnoldówny

oraz altowiolista, Stełan Schleichkorn. Sło-

wo wstępne wygłosi Stanisław Gołachowski.

W programie utwory łatwo zrozumiałe, a

przytem ciekawe i wartościowe, jak: „Sym-

fonja dziecięca” — Haydna, oraz utwory na

fortepian i altówkę.

Nasze pieśni — śpiewa w radjo

Helena Weybergowa.

Wybitna śpiewaczka Helena Weybergo-

wa wystąpi dnia 31.X. o godz. 21.35 w au-

dycji „Nasze Pieśni”.

sób komponowania, sposób, który po dziś

dzień w muzyce kameralnej obowiązuje.

Nr. 2 z tego opusu wykonają przed mikro-
fonem krakowskim: Eibenschitz, Peters,
Schleichkorn i Macalik.

Cezar przed Rubikonem —
premjera w Teatrze Wyobraźni.

W serji słuchowisk specjalnie dla radja

napisanych, poznają radjosłuchacze dnia

31. X. o godz. 21.00 w Kameralnym Teatrze
Wyobraźni utwór doświadczonego autora
mikrofonowego, Jerzego Ostrowskiego, p. t.

„Cezar przed rubikonem”, napisany wspól-

mie z Władysławem Dubasem. Jest to moc-

na w wyrazie, zawsze aktualna w politycz

nych akcentach scena historycznej decyzji
wielkiego wodza. Kulminacyjnym momen-

tem akcji jest obraz słuchowy, kiedy Cezar
owej ważnej nocy został sam w swoim na-

miocie. Postać Cezara odtworzy wielki ar-
tysta Aleksander Zelwerowicz, co stanowi

przełamanie dotychczasowej tradycji od-

twarzania tej postaci na polskich scenach.
Sekundują mu: Brutus Kasjusz i Marek An-

tonjusz — w wykonaniu artystów tej miary,

co: Adwentowicz, Brydziński i  Grolicki.

Będzie to premjera w reżyserji dr. Jerzego

Ronard-Bujańskiego.

Koncerty wileńskie.

Czwartkowy koncert z płyt o godz.

17.15 wypełnią najcelniejsze preludja J, S.

Bacha, których wykonanie poprzedzi słowo

wstępne St. Węsławskiego.
Tegoż dnia transmituje Wilno na całą

Polskę o 16,15 koncert muzyki popularnej 
Jak zwykle w audy-w wykonaniu orkiestry dętej 1 pp. Leg.
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NA DRODZE DO UNARODOWIENIA
W kraju naszym zyskuje na sile ak-

cja, zmierzająca do popierania pol-
skiego handlu, rzemiosła i przemysłu.
Towarzyszą jej coraz liczniejsze obja-
wy organizowania nowych przedsię-
biorstw handlowych i przemysłowych
polskich,
Pomimo ciężkich warunków, podci-

nających rentowność, powstają róż-
nego typu i w rozmaitych dziedzinach
przedsiębiorstwa polskie, które ma-
ją prawomoralne liczyć na poparcie
społeczeństwa, narówni z istniejącemi

_ już placówkami chrześcijańskiemi,
Hasło bojkotu Żydów, zasada kupo-

wania tylko u'chrześcijan, nacisk jak-
najmocniejszy opinii publicznej w tym
kierunku, stwarzają atmosierę i wa-
ruńki pomyślne dla unarodowienia
życia gospodarczego.
Równocześnie potrzebne są odpo-

wiednie informacje i wskazówki, Mu-
simy orjentować się, co posiadamy, a
co mają w swem ręku Żydzi, Pozwoli:
to uwydatnić najpilniejsze potrzeby,
zarysować drogi działania, Wskaże
pola dla nowych zamierzeń. W tej in-
tencji podajemy od dłuższego czasu o-
-pisy naszego i żydowskiego stanu po-
siadania w miasteczkach i miastach
polskich. Pomimo  nieuniknionych,
drobnych nieścisłości, opisy nasze —
jak mogliśmy" to w niejednym wypad-
ku stwierdzić — pobudzają energię
społeczną i ułatwiają przejmowanie
we własne, polskie ręce, tak ważnych
gałęzi życia, jak handel, rzemiosło i
przemysł.

*

Warta pod Sieradzem liczy оК. 5
tys. mieszkańców, w tem 45 proc. Ży-
dów. Posiada szereg takich placówek
polskich, na jakie nie zdobyło się nie-
jedno większe miasto, a więc: 2 skle-
py bławatne, 2 z ubraniami dziecię-
SH, 2 z bielizną, 5 z obuwiem, 1 z
kaloszami, 1 z kapeluszami, 1 z try-

- kotażami, 2 galanteryjne, 5 krawców.
męskich, 10 krawcowych, 1 modyst-
kę, ubierająca kapelusze.
Czem Warta może zaimponować?—

oto aż 2 czapnikami - Polakami.
2 jest w Warcie fryzjerów Pola-

ków, 4 — Żydów. Jedyna pralnia che-
miczna należy do nas, ale jedyna my-
dlarnia — do Żydów. 2 Polaków
sprzedaje materjały piśmienne, 2
sprzedaje i wypożycza książki, to sa-
mo jednak robi 2 Żydów. Z fotogratem
Polakiem konkuruje Żyd, 2 Żydów tru-
dni się zegarmistrzostwem, z Polaków
— żaden. W ręku polskiem jest apte-
ka oraz 2 składy materjałó.s aptecz-
nych.

Polacy posiadają 2 restauracje, 10
sklepów kolonjalnych, 1 mleczarnię,
5 piekarń, 1 cukiernię, 1 owocarnię,
Żydzi — 2 restauracje, 22 sklepy ko-
lonjatne, 2 mleczarnie, 4 piekarnie, 1
cukiernię, 4 stragany z owocami, 1—z
rybami,4 jatki wołowe.Ani mięsa, ani
ryb nie można jeszcze dostać o swoich,
Mamy 2 młyny. Naczynia kuchenne,

wyroby żelazne, narzędzia rolnicze,
szkło, porcelanę, znajdziemy w 6 pol-
skich sklepach,
skich. Oleje, smary, wapno, cement,
przyrządy elektryczne sprzedaje 6 Po-
laków, 14 Żydów. Szyby dostaniemy
w 1 tylko sklepie i to polskim.
Brak natomiast polskich składów

drzewa i skór, są wyłącznie żydow-
skie. Jedyna kolektura loterji w rę-

lecz i w 11 żydow- |

| 
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„šciwie bardzo.znana ręka

ku żydowskiem. Dorożka jedna — žy-
dowska, zato 4 autobusy międzymia-
stowe — polskie. 2 są- akuszerki, lecz
tylko jedoa — Polka, Jeden dentysta
— Żyd. :

Żydzi mają 10 sklepów bławatnych,
1 z garderobą dziecięcą, 2 z paltami,
4 z bielizną, 10 z obuwiem, 8 z kalo-
szami; 2 z kapeluszami, 3 z trykotaża-
mi, 5 z galanterją, 12 Żydów szyje u-
brania męskie, 16 Żydówek — suknie |

.. 1242

damskie, „a  czapnikėw - semitów
jest 6, 3 Żydów sprzedaje na jarmar-
kach ubrania męskie.
Z tego przeglądu widzimy, jakie

sklepy w Warcie i warsztaty Polacy
koniecznie założyć powinni, bo jest
ich brak zupełny, a liczbę jakich po-
mnożyć winni, aby wypierać Żydów.
Wartą dokonała już bardzo wiele i

sporo ma jeszcze do zrobienia,

 

Wrogi stosunek do sankcyj gosvodarczych
- Wywóz węgla z Niemiec do Włoch

Z Brukseliinformują, iż opinja belgij-

kiSoto наjo в arczych przec о-
chom. Handel zaćraniczny Belgji z Wło-
chami przedstawiał się w ciątu ostatnich

jępująco (w mili. fr. — pierwsza
liczba oznacza import z Włoch do Belgji,
dru$a — eksport z Belgji do Włoch): w
1933 r. 189,4 — 350,1, w 1934 r. 162,1 —
355,5, w 1935 r. (8 mies.) 128.4 — 271,4.
Za cały rok 1935 eksnort belgijski do
Włoch sięśnąłby prawdonodobnie 400
m*h. fr, dodatnie  sałdo zaś około 200
milj. žr. A

Wedłuć nrzędowej statystyki niemiec-
kiej eksport węgla kamiennego z Nie-
miec do Włoch wzrósł poważnie w ciągu

„ostatniego roku. Kola niemieckie przy-
pisują zjawisko to nietyle wzrostowi za-
pofrzebowania Włoch w związku z przy-
gotowaniami wojennemi, ile racze nwa-,
żają je za objaw trwającego już od dłaż- ,
szego okresu czasu rozwoju. pliewś
szym kwartale r. b. przeciętny eksport
wefla.kamiennefo do Włoch wynosił
532,9 tys. ton miesięcznie, wobec 403,6
NaaOEba gt zaa w r. ub.

Ą le r. b. Niemcy wywo-
ziły do Włoch przecietnie miesięcznie
525,5 tys. ton, w trzecim zaś kwartale
eksport niemiecki wykazał dalszy wzrost,
Eksport koksu wzrósł z 34,6 tys. ton w
czerwcu do 90,7 tys. ton we wrześniu r.
b. Koła niemierkie z naciskiem wska-
znią, że niemiecki eksvort weśla do
Włoch prześcignął eksport angielski.

włochy zapłaciły
75 tys. f. szt. za transporty przez Suez

Prasa hamburska ogłasza zestawienie
wydatków, jakie ponoszą Włochy przy
transporcie wojsk przez kanał Suezki
Transport oddziałów wojskowych wło-.

skich odbywa się na 20 statkach pasa-
żerskich, których rozmiary wahają się w
$ranicach odwiekszych jednostek, 1

np.. „Šaturnia“ lub Lombardia” (daw-
nieisza niemiecka „Resolute" Tow. Ha-
paču |aż do mniejszych, 1000-tonnowych
statków włoskiej żeślući przybrzeżnej.
Koszt przejazdu okrętu z pełnym ła-

dunkiem wynosi przęcietnie od 2 do 3 000
funtów, zaś przy statkach, które zabierają

 

Bojkot szerzy się...
Żydowski dziennik lwowski „Chwila”

podaje:
„Od kilku dni jakaś nieznana, a wła-

też miasta i miasteczka naRA

Kiss wydadówi nakładem Stronnic-

ke Bata w Przemyślu.sor
ane są masowo, w Sz! je

mości W ałodaśię wśród publiczności, o-
puszczającej kościoły,

SienaSASż yskiej iwzywają do otu
twa żydowskiego”.

Z życia rolniczego .

Dn. 5listopada b. r. odbędzie się w

Warszawie zjazd rady naczelnej Związku
izb i organizacyj rolniczych.
,P. A. A, podaje, iż
„wśród obrad szczególne  zaintereso-

wanie wzbudza sprawa wyl władz,
dyż w grę wchodzi zmiana na stanowi-

sku prezesa.Na miejsce p, Fudakowskie-
go wysuwa się szereg kandydatów, a .naj-

poważniejszymi są: pp. senator Klesz-
czyński, poseł Kozłowski i senator Jan
Rudnicki”, BRE,

Ostatnią wiadomość, ujawniającą za-

mierzenia pewnych kół, podajemy na od-

powiedzialność Pol. Agencji Agr.

zalewa Lwów|

 
|

więcej niż 4.000 osób, opłata wynosi
przeszło9.000 funtów. Obliczając te kosz-
ty oraz ilość statków, które przeszły iuż
kanał, otrzyma się sume 750 tys, funtów,
które rząd włoski musiał zapłacić Towa-
rzystwu Kanalu Suezkiego.

—

Polska a kartel stalowy
„ W dniach 23 i 24 października odbyły

się w Londynie obrady międzynarodowe-
£o kartelu stalowego „lreś”, w których
wzięli udział przedstawiciele Związku

| eksportowego polskich hut żelaznych.
a konferencji tej nastąpił p

pono kwoty „eksportowej, przyznanej
'olsce w wysokości 350000 t. stali su-

rowej rocznie (około 300.000 ton wyro-
b walcowanych) na poszczególne

ziały.
Układ tymczasowy, zawarty między
„Ireś”iPolską w dn. 1 oni b. r. na
okres trzymi i
b. r. został przedłużony do 1 śrudnia
b. r, poczem ma być zawarta umowa о-
stateczna, щ

Wystawa

stolarsko- meblowa
pod Poznaniem

Jak wiadomo, Swarzędź pod Pozna-
miem, jest ośrodkiem przemysłu stolar-
sko - OWA. Znaidue się tam z$ó-
rą dwieście kilkadziesiąt zakładów. Wy-
roby swarzędzkiesą sprzedawane niety|-
ko w pobliskich miastach, woj. poznań-
skiego i pomorskiego, ale również w dal-
szych miejscowościach, głównie na Ślą-
sku, gdzie znajdwią łatwy zbyt.
re stolarzy w Swarzędzu powziął

niedawno myśl utworzenia stałej wysta-
wy stolarsko - meblowej, jako instrumen-
tu reklamy i miejsca stałeREY
wyrobów. Stbsydium Funduszu Pracy o-
raz składki członków cechu umożliwiły
wybudowanie w krótkim czasie dużej ha-
li ZW na pomieszczenie ekspo-
natów.

ział o-

jesięczny, t. į. do 1 Jiatopidas
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Prawda o spożyciu mleka przez wojsko
Szeroko rozniosła się w ostatnich|ków do dowolnego uznania, w miarę
iach po prasie wiadomość, jakoby

władze wojskowe nakazały zamienić po-
ranne i wieczorne porcje kawy względnie
herbaty dla szeregowych na mleko. Wia-
domość "ta wymaga pewnej korekty.
Przynajmniej o tyle, że zasadniczo na-
kaz taki nigdy nie został wydany. ь
Prawda w tej kwestji — jak :donosi

P./A. A. — polega jedynie na tem, że de-
partament intendentury ministerstwa spr.
wojskowych pozostawił dowódcom puł-

środków i możliwości, rodzaj porcyj ży*
wnościowych dla szeregowych. zy
to, że jeżeli jakiś pułk zarówno stać po
względem finanso na zmianę kawy
czy herbaty na mleko, jak również mo-
że on tę zmianę przeprowadzić „opierając

na. wystarczającej dostawię „mleka—
żołnierze mogą otrzymywać mleko za-
miast kawy lub herbaty. Nie jest jednak=
że to regułą.

Podwyżka ceł zbożowych w St. Zied.
Z Nowego Jorku informują: :
Sekretarz Skarbu Moza podpi-

sał zarz ie, mocą którego nałożone
zostało cło wyrównawcze ód żyta i mąki
żytniej, importowanej przez St. Zjedn. A.
P. Rozporządzenie -wchodzi w życie w
30 dni po ogłoszeniu. Wyrównawcza
stawka celna wynosić będzie w przeli-
czeniu na walutę polską ok. zł, 7,89 od
100 kg. żyta i zł. 10 od 100 kg. maki žyt-
niej. Należy podkreślić, że dotychczaso-
wa stawka celna wynosiła ok. zł. 3 od

- M żyta (15 centów od 1 buszla).
ak znaczna stawek celnych

 

Sfery rółnicze zwróciły się z prośbą
"do Ministerstwa Spraw Wojskowych, że-
by dla wojska było zakunywane mięso
sztuk tuczonych po cenach, zbliżonych
do odnośnych cen miejscowych, a nie z
licytacji im minus.
Wtedy tylko stworzy się warunki dla

umzródowienia dostaw mięsa dla wojska,
a jednocześnie nowiekszy się zbyt bydła
orasoweto, będącefo bardzo poważnym
konsumentem ziemniaków, produkowa-
nych u nas zresztą w nadmiarze. (P.A A.)

Wywóz waluty włoskiej
Z Rzymu donoszą, iż sprecyzowane z0-

stały przenisy, dotyczące rrzywozu i wy-
wozu z Włoch walntv włoskiej. Każda
osnba, opuszczajaca Włochy, będzie mu-
siała odtad wyrefnić snecjalny formu-
larz. na którem będą uwidocznione sumy
dewiz włoskich, wywożonych radranice;
suma ta nie może przekraczać 2 tys. Н-
rów. Formularz bedzie oddany granicz-
nym władzom włoskim, nrzyczem osoby
wracaface do Włoch, nie beda miały pra-
wa wwieźć ze sobą wiekszej ilości wa-
*łuty włoskiej, niż została wywieziona.

Wiadomości rosnodercze
W: łączmości re wołanem na 23 Neto

pada r. b. do. Krakowa ogólnopolskim
„ziazdem kuwiectwa, odbędzie zorówaież
ŚW Krakowie "w przeddzień plenarnych
obrad zjazdu —zjazd deleśatów naczel-
mej rady zrzeszeń kumiectwa opolskiego.
Ziazd ten będzie mał w proframie obrad

ienia ;' owe i organizacyjne.
х

W rwiazku > rumuisko - sowieckiemi
rokowaniami handlowemi opracowany
został oro'ekt wicładu, który oddano Ru-
murństiemu Bankowi Narodowemu do
przestudiowamia i wyrażenia swej zóody.
Jednak Bank Narodowy sprzeciwia sie
zawar umowy handlowej z Sowietami
ma odstawie opracowanego proiektu,
który przy'muie ialto walute hamdlu wy-
miennego —— dolar, Bank zóadza się na-
tomiast na zawarcie konwencii na pod-
stawie kommensacy'nei, nawet rezyśnu-
tac ewentralnie z ustalonej ustawą lewoty
dewiz, która powinna być oddana do dy-
spozycji Banku Narodowego.

x

We wtorek, dn. 29 b. m. o £odz. 18-eį
odbedzie sie w Warrzawie_ walne zóro-
madzenie Irbv Hamdlowei Polsko-Łaciń-
sko-Amervkańskiej w sali konferencvj-
nei gmachu „Prwdenciel” przy Pl. Napo-
eona, wejście ul. świętokrzyska 23.

 

78) myślisz, że jesteś żonglerem w cyrku? O! ja:do-

brze znam tę historję z listem. Pewnie myślałeś, mam swoje
—Niech ciętonieobchodzi, co zamyślam.- Ja

metody. Tocimogę tylko powiedzieć że

| uważaćna talerze? — rzekł surowo Keggs. Czy 

P.G WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

| — Niech pan nie nazywa Reggie Bynga m oi m,

bo ja go nie wylosowałem. ^

— Nie ma sensu wracać znowu do tej sprawy.

Przyjąłeś go z własnej woli i bez protestu, kiedy ci

za owano inną zamianę biletów, dlawszyst

kich więc praktycznych celów jest on twoimReggie

Byngiem... Spodziewam się, że poślesz mu jaki po-

darek ślubny. 2

—Dobrze, ale z całem pańskiem rozbójnictwem

na gładkiej drodze pan też nie wyjdzie lepiej, niż ja!

е Age a iedziałem?— Słyszał pan, co powiedzia:
— sis drugi raz tego nie słyszał. Je-

śli miałeś jakie zarzuty przeciw zamianie biletów, to

„trzeba je było przedstąwić w swoim czasie, Ale

chciałbym wiedzieć, co masz na myśli, mówiąc, że

_ nie wyjdę lepiej nainteresie, niż ty?

— Mam powody tak myśleć. :

— Zdaje ci się tylko, že je masz, a to jest cał-

kiem co innego. Zapewne sądzisz, žezahamowaleš

M małą aferę, niszcząc podstępnie powierzone ci

listy. ; i :

— Ja!—nigdy! —zawołał Albert, przyczem
jego nagły ruch omal nie spowodował rozbicia jede-
nastu talerzy.
— Ile razy już ci mówiłem, że powinieneś *

„lingów? 

żeś zrobił coś bardzo mądrego. Otóż mogę cię za- /

pewnić, że zaledwie kilka dni temu nasza hrabianka Ą

i Mr. Bevan mieli ze sobą długą i wyczerpującą roz-

mowę, wbrew wszystkim twoim wysiłkom. Japrzej-

rzałem twoją małą intrygę i postarałem się.o urzą-

dzenie spotkania.
Albert wbrew swej woli odczuł pełen lęku sza-

cunek dla Keggsa. Był przytłoczony świadomością,
że walczy z wyższym intelektem. E

° — Otak,zrobiłtopan,— próbował odpowie-

dzieć tonem niedowierzania, choćw sercu jego nie
było żadnej We / :

Niejasno zacząłobowi że lata muszą
upłynąć, zanim stanie się zdolnym do zmierzenia się

w walce na pomysłowość z takim mistrzowskim stra-

tegikiem.
—Takjest,zrobiłem to! —zapewnił Keggs.

Nie wiem, co zaszło podczas rozmowy, gdyż nie by-
łem przy niej obecny. Lecz nie. wątpię, że spra
przybrały obrót zadawalający. :
— I dużo panu z tegoprzoióe. jeśli on nie ma

prawa zjawić się w zamku `
Lekki uśmiech rozpromienił szeroką, jak księ-

życ, twarz lokaja.
— Jeśli „on” oznacza u ciebie Mr. Bevana, to

mogę ci, mój smarkaty Albercie, zapowiedzieć, że
nie upłynie wiele czasu, a będzie on całkiem for-
malnie zaproszonym gościem w. naszym zamku.
— Powodzenia! З:
— Može zechcesz založyč:się o drugie pięč s2y--

— Albert cofnął się przed pokusą. Miał już
dość spekulacyj, w których lokaj brał udział. Zawsze,

jutro lub pojutrze Mr. Bevan będzie siedział w na-

szej sali jadalnej, trzymając swe nogi pod stołem

i. odpowiadając według swego upodobania, gdy 50
zapytam, czy „pragnie cock'u czy też cherry”. A te-
raz, smarkaty Albercie, zmieć porządnie wszystkie
+kruszyny z obrusa, nie tupaj nogami, oddychaj lekko
przez nos — j zamknij drzwi za sobą, gdy skończysz
robotę, ;

| — powiedział A!-— Daj się wypchać, stary! — edzi
bert gorzko. Lecz słowa te były powiedziane tylko
do jego nieśmiertelnej duszy. Nie wyraziły się w gło-
sie. Był on zupełnie złamany.

Keggs, po zakończeniu procesu trawienia, za-
meldował się w sali bilardowej lordowi Belpher.
Percy był sam. Zastęp gości, tak liczny w noc balo-
wą i dniu jego urodzin, stopniał teraz do skromnych

I
I

)
i
!

 proporcyj. Kuzyni drugiego, trzeciego stopnia, od- |
jechali, dumni i zadowoleni, do swych zapadłych
dziur, z których przybyli, i zamek gościł jedynie
znamienitszych członków rodziny, zawsze trudniej-
szych do pozbycia, niż małe płotki. Pozostał
jeszcze biskup, a także pułkownik. Oprócz nich było
może jeszcze pół tuzina bliższych krewnych i zda-
niem lorda Belpher o pół tuzina za dużo. Nie prze- |
padał on za swą rodziną.
>, — Czy mogę prosić. waszą lordowską mość
o chwilę rozmowy? : :
— O cochodzi, Keggs? 3

+ Keggs byl męžezyzną opanowanym, lecz trudno
mm było przystąpić do tematu. Wtedy przypomniał

| sobie, że kiedyś wmglistej przeszłości widział, jak
łord Belpher dostał w skórę za potajemne zjedzenie
marmelady, i że on sam przy tej okazji występował
jako wnoszący oskarżenie prokurator; wspomnienie gdzie tylko ten iarz zbliżał. się do gotówki, to

ta ulatniała się ės ‚
— Co pan zamyśla zrobić?

tododałomu otuchy.

(d. e. n.).

"29.00 — 31.00;

w St. Zjednoczonych nie dotknie specjal-
nie polskiego aażyta, który ostat-
nio nie kierował się do tego kraju ze
względu na nieopłacalność. W r. ub. wy:

| wóz żyta z Polski do Stanów Zjedzoczo-
nych wyniósł ołkoło 90 tys. ton, zaś w r.
b. dotychczas nie wywoziliśmy żyta na
ten rynek. я
 у—
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DEWIZY

-Belgja 89,45 (sprzedaż -89.68, kupno
89.22); Holandja 360.70. (sprzedaż 361.60,
kupno 359.80); Kopėniejė 116.70 (sprze-
daž 117.25, kupno 116.15); Londyn 26.11
Eo 26.24, kupno 25.98); Nowy Jork
(kabel) 5.31 i trzy ósme (sprzedaż 5.34 i
trzy ósme, kupno 5.28 i trzy ósme); Oslo
131.15 aż aż 131.80, kupno 130.50);
Paryż 35.00 (sprzedaż 35.09, kupno 34.91);
Praga 21.97 (sprzedaż 22.02, kupno 21.92);
Szwa carja 172.70 (sprzedaż 173.13, kup-
no 172.27); Stokho! 134.75 (sprzedaż
135.40, kupno 134.10); Włochy 43,25
(sprzedaż .43.37. kupno 43,13); „Berlin
213.25 (sprzeda. 214,25, kupno.212.25),
Obroty dewizami mmie', niż średnie,

tendencja niejednolita, Banknoty dolaro-
we w obrotach prywatnych 5.32; rubel
złoty 4.76 i trzy czwarte; "złoty —
9.01.i trzy czwarte; gram czystego zło-
ta 5,9244; marki niemieckie (banknoty) —
137.00 — 136.50; funty angielskie (bank-
noty) 26.10,

PAPIERY PROCENTOWE

т/ Ёгос. pożyczka stabilizacyjna 60,75 —
61,13 — 61,00 (odcinki po 500 dol.) 62,00
„(w proc.); 4 2 pożyczka inwestycyjna
serjowa 117.00; 4 proc. państwowapo -
życzka premjowa dolarowa 52,75 — 53,00
5 proc. konwersy'na 66,50 — 67.00; 8
proc. L. Z. Banku gospodarstwa krajowe-

94,00 (w proc.); 8 proc. obligacje Ban*
d a: krajowego 94,00 (w
ai 7 proc. L. Z. Banku gi stwa
rajowego 83,25; 7.proc. oblig. Banku go-

sprótiwa krajowego 83,25; 8 proc. L.
„Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z.

Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Z. budo-
wlane Bankų Roanadacetna: krajowego
93,00; 7-proc. L, Z. Tow.kred. przem. pol.
fant.'80 (w proc.); 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 42,75 — 42.38; 5 proc. L. Z.

.| Warszawy 60,00; 5 proc. L. Z. Warszawy
(1933 r.) 52.00 — 52,75; 5 proc. L. Z. Ło-

| dzi (1933 r.) 47,50.

AKCJE

Bank Polski — 96.00 — 95,00 — 95,50;
SK — 14,25; Ostrowiec — 19,75 —
19,50; Starachowice — 3400; Haber-
busch — 33,50.

Dla pożyczek państwowych j listów za-
stawnych tendencja przeważnie mocniej-
sza, dla akcyj niejednolita. Pożyczki dla-
rowe w obrotach prywatnych: 8 proc.
poż. z r. 1925 (Dillonowska) 91,50— 91 i
pięć ósmych (w proc.); 7 proc. poż. śląska
69,25 (w proc.); 7 proc. pożyczka m. Ware
szawy (magistrat) 67,25 — 67,50,

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 29 październiża

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. — —
— — —; Pszenica jednolita 742 gl. 19,75
—m Pszenica zbierana 731 gl. 19,25
=— 19,75.

Żyto 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. (zadeszc.)
438 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 21,00 —
22,00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela

wójnie czyszozona — — — —į
bin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-

bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
42,00 — 43,00; Rzepik zimowy 40,00 —
41,00; Rzepałk i rzepik letni 39,00 —
40.00; Siemię lniane basis 90 proc. 33,50
— 34,50; Mak niebieski 55.00 — 57,00;
Ziemniaki as sy = 4,00; >=
pszenna gat. I— —20 ргос. 33 —
35.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 55 proc.

1 — 0 0 — 60 proc.
‚00 — 29.00; 1-Е 0 — 65 proc25.00 —
„00; Н-В 20 — 65 proc. 24,00 — 2600;

I-D45— 65 proc. 23,00 — 24,00; II-E
roc. 22,00 — 23,00; II-G 60 —65

E
N
N

| 55—65 p
| proc. 21,00—22,00; Mąka żytnia „wycią-

stand. 9,75 — 10,25;

EEE. 23,00 — 23,50; Mąka żytnia
gat. 1-45 22.00—23.00; Mąka żyt I cat.

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.

: 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-
ne 1700 — 17,50; Kuchy rzepakowe

; 1350 — 14,00; Kuchy słonecznikowe
— — — — —; Šruta sojowa 45 proc.

Ogólny obrót 3654 ton, w tem“
838 ton. Usposobienie SORO >: >

 



 

Proces prof. Meissnera
O nieumyšine spowodowanie šmierci $. p. Wincentego Drabika

Wezoraj w Sądzie Okregowym w War-
szawie rozpoczął się budzący powszech-
ne zainteresowanie proces proiesora
Państw. Instytutu Dentystycznego, Alire-
da Meissnera o nieumyślne spowodowa -
nie śmierci znakomitego artysty-dekora-
tora, pro. Wincentego Drabika,

ZARZUTY AKTU OSKARŻENIA

Jak wiadomo, ś. p. proł. W. Drabik u-
marł po ciężkiej operacji jamy ustnej, do-
konanej w Państwowym Instytucie Den -
tystycznym przez prof. Meissnera. Pewne
okoliczności, w których dokonanoope -
racji, nasunęły władzom sądowo - śled-
czym przypuszczenie, że jej tragiczny wy-
nik przypisać należy nieoględności leka-
rza operatora, polegającej na zaniedbaniu
dostatecznych środków ostrożności.
Wedłuś aktu oskarżenia prof. Meissner

w rozmowie z ś. p. prof. Drabikiem i jego
żoną Aliną Halską miał bagatelizować
projektowany zabieg chirurgiczny, nama-
wiając jednocześnie usilnie prof. Drabika
by mu się poddał. Przed powzięciem de-
cyzji o konieczności dokonania operacji
proł. Meissner nie uznał za stosowne
przeprowadzić uprzednio badań wstęp-
nych krwi oraz badań histologicznych.

Niedomaganie ś, p. prot. W. Drabika
polegało na zwyrodnieniu i nienormalnem
stałem powiększaniu się szczęki górnej.
Znakomity artysta nabawił się tej nie -
zwykłej choroby w r. 1920 podczas pobytu
ma froncie, gdy został uderzony karabi-
mem w twarz. Ostatnio, przed śmiercią,

choroba weszła w stadjum, w którem za-
częła zniekształcać rysy twarzy oraz
przeszkadzać w jedzeniu i mówieniu.

Podczas samej operacji proi. Meissner
miał rzekomo zaniechać poddania pa-
cjenta badaniu serca, nie skontrolował i
nie zabezpieczył odpowiedniego funkcjo-
nowania przewodów elektrycznych,
wskutek czego podczas operacji zaśasło
na chwilę na sali operacyjnej światło,
wreszcie nie zapewnił w dostatecznej
mierze warunków sanitarnych, w których
dokonywano zabiegu, m. in. nie wszyscy
uczestnicy byli ubrani w białe łartuchy.

Po skończeniu operacji pacjenta prze-
niesiono do łóżka, gdzie w ciągu pół go-
dziny życie zakończył. Prof. Meissner
cały czas po operacji pozostawał przy
chorym, a gdy stwierdził zgon, wyszedł
na korytarz i miał rzec do p. Halskiej:
„Stało się straszne nieszczęście! Zabiłem
takiego czlowieka!“,

"CO ZEZNAŁ PROF. MEISSNER?

Na wczorajszej rozprawie prof. Meis-
sner nie przyznał się do winy i złożył ob-
szerne wyjaśnienie. Badanie serca ś. p.
W. Drabika przeprowadzał dr. Trzebiń +
ski, internista, którego obowiązkiem było
badanie wszystkich pacjentów przed pod-
daniem ich operacji.

„_ Wyniki tych badań były negatywne, ale
obwiniony nic o tem nie wiedział. Dopie-
ro gdy wszedł na salę operacyjną, gdzie

 

 

prof. Drabik przygotowany był do opera- |
cji, podszedł do niego dr. Trzebiński i

ddtdadożyi. że stan pacjenta nie jest do-
bry.

TRAGICZNY MOMENT

W Państwowym Instytucie Dentystycz-
nym był ustalony pewien przepisowy po-
rządek czynności dokonywanych przed o-
peracją. Między innemi przewidziane by-
ło, że z chwilą wejścia prof. Meissnera na
salę operacyjną, asystentka dokonywała
zastrzyku, środka narkotycznego. Tak się
też stało i w tym wypadku. Prof, Meis-
sner dowiedział się więc o wątpliwo-
ściach co do stanu serca š. p. prof. Dra-
bika o kilka sekund zapóźno. Gdy słowa
d-ra Trzebińskiego doszły do jejo šwia-
domości, narkotyk był już we krwi pa-
cjenta,
Jak wiadomo, bezpośrednią przyczyną

śmierci ś, p. W. Drabika było rozszerze-
nie i ostre porażenie serca.

Odpiera prof. Meissner również inne
zarzuty. Badań wstępnych nie przepro-
wadzał, gdyż nie miał wątpliwości przy
stawianiu djaśnozy, która zresztą po
śmierci ś. p. W. Drabika okazała się słu-
szna. Rzekome bagatelizowanie zabiegu
chirurgicznego polegało poprostu na od-
powiedniem przygotowaniu odporności
psychicznej pacjenta i jego żony, Nie
wolno przecież w takich wypadkach prze-
rażać chorych perspektywą śmierci,

Nie odpierał równie stanowczo prot.
Meissner zarzutów co do nieodpowied-
niego stanu instalacyj elektrycznych, oraz
co do faktu uczestniczenia w oneracji o-
sób, które nie miały na sobie białych far- |
tuchów.
Okazuje się, że malarz Suchenek, przy-

jaciel ś. p. Drabika, pomagał przy zabie-
gach, związanych z operacją, ubrany w
zwykłe ubranie, Zdaniem prof. Meissne-
ra, nie mogło to w niczem zaszkodzić
przebiegowi operacji, śdyż Suchenek stał
w odgpowiedniem oddaleniu.
Gdy nprof. Meissner stwierdził zgon š.

p. Drabika, wyszedł na korytarz, by za-
wiadomić p. Halską. Był wstrząśnięty wy-
padkiem i rzekł: „Stało się okropne nie-
szczęście”, nie mówił natomiast słów:
„Zabiłem takieóo człowieka”,
Dla ś. p. Drabika miałkult, dlatego tež

do przeprowadzenia operacji przygoto-
wywał się szczególnie starannie. Uważał
ją za konieczną, ostatnio bowiem choro-
ba zaczęła zagrażać nawet oczodołom.

ZEZNANIA P. HALSKIEJ

Po wyjaśnieniach prot. Drabika, zezna-
ła, jako świadek, p. Halska. Przed ope-
racją rozmawiała w obecności ś. p. Dra.
bika z asystentem proiesora. Ten zwró-
cił się do niej w pewnej chwili: Czy zda-
je pani sobie sprawę, że to jest bardzo
ciężka operacja?... Obydwoje przerazili
się, zśodnie bowiem z zapewnieniami
prot, Meissnera byli przekonani, iż żadne
niebezpieczeństwo nie grozi, Ś. p. Drabik
powiedział wówczas: „No to zdaje się, że
ja tu klapnę".

 

Rozmawiając następnie z proł. Meis-
snerem, p. Halska uprzedzała go o ko-
nieczności zbadania serca ś. p. Drabika
i przy niej profesor wydał w tym kierun-
ku zlecenie dr. Trzebińskiemu.
Czy po śmierci 6. p. Drabika profesor

wypowiedział słowa: „Zabiłem takiego
człowieka”, obecnie już nie jest w stanie
sobie uświadomić, powołając się na ze-
znanie, złożone w śledztwie.

NA SALI SĄDOWEJ

Rozprawa przeciągnęła się do wieczo-
ra. Miarę zainteresowania procesem
stanowiła cały dzień szczelnie wypełnio-*
na sala. Wśród publiczności uczennice
prof, Meissnera z P. I, D. oraz przyjacie-
le i znajomi ś. p. W. Drabika z kół arty-
stycznych.
Bronią  proł. Meissnera adwokaci:

Brokmann i Waśner. W imieniu zamęż-
nych córek zmarłego wnosi powództwo o
symboliczną złotówkę adw. Drobniewski.
W imieniu pierwszej żony ś. p. Drabika
występuje z powództwem cywilnem o 60
tys. złotych adw. Ruff.
Przewoduiczy rozprawie sędzia Przy-

byłowski, Jako wotanci, zasiadają sędzio-
wie: Cichowski i Dębicki. Oskarża prok.
Missuna.
Na stole sędziowskim wśród dowodów

rzeczowych zwracają uwagę dwa odlewy
pośmiertnej maski zmarłeśo artysty o-
raz odlew gipsowy szczęki, Będą one
niezbędne przy przesłuchaniu przez sąd
ekspertów, których opinja odegra ważną
rolę w procesie. Jak wiadomo, w aktach
sprawy zmajduje się orzeczenie wydziału
medycznego Uniwersytetu Jagiellońskie-
go, które wypadło raczej niepomyślnie
dla prot. Meissnera, nie podzielając m.
inn. jego stanowiska co do niemożli-
wości uniknięcia zabiegu operacyjnego.

>——

Obie strony apeluią
w procesie powązkowsk m

W głośnym procesie o krwawe zajścia
antyżydowskie na Powązkach zaskarży-
ły wydany wyrok obie strony: obrona i
prokurator. W tych dniach wydz. VIII
Sądu Okręgowego sporządził pisemne
motywy wyroku, które będą doręczone
stronom. :

 

 

We wtorek sąd apelacyjny w War-

szawie rozpatrywał sprawę Józefa

Tysiaka, skazanego przez sąd okręgo-
wy w Łodzi na dożywotnie ciężkie

więzienie za zabójstwo dyrektora fir-

szarda Kanenberga, Proces ten odsło-

nił tragedję człowieka, który utracił

pracę po kilkunastu latach zarobko-

wania w fabryce.
Oskarżony znajdował się z żoną i

dwojgiem małych dzieci w bardzo

ciężkich warunkach  materjalnych.

Rodzinie Tysiaków zagrażało widmo

śmierci głodowej. Napróżno |Tysiak

starał się o zarobek: stale otrzymywał

odpowiedź odmowną. Doprowadziło

go to do rozpaczy, a przyczynę swego

nieszczęścia upatrywał w dyr. Kanen-

bergu, który go zwolnił z pracy. Po-
stanowił też Tysiak rozprawić się ze
swoim rzekomym „krzywdzicielem' i

postanowienie to wykonał,

Sąd okręgowy skazał zabójcę na
bezterminowe ciężkie więzienie, uzna-

jąc samopomoc w wymiarze sprawie-
dliwości za istotne czy też urojone

krzywdy, za groźne niebezpieczeń-
stwo dla porządku prawnego i ładu

społecznego. Brak skruchy, okazy-

wany przez Tysiaka, wpłynął na orze-

czenię tak wysokiej kary. Od wyroku
PORdIEREGRNAKE

 
my „Krusche i Ender" w Łodzi, Ry- |

ZA SPOKÓJ DUSZY

sf.

Ksiedza Jana Olszewskiego
Wikarjusza parafji Marki, w czwartek dn. 31 października r. b. godz. 11 m. 15, bę-

dzie odprawiona Msza św. w kościele na cmentarzu Bródnowskim, oraz po skoń-
czonem nabożeństwie na miejscu Jego wiecznego spoczynku
dzie się poświęcenie pomnika wzniesionego przez parafjan. Na powyższą żało-

bną uroczystość zaprasza: rodzinę, przyjaciół, i życzliwych pamięci Zmarłego

(kwatera 5) odbę-

KOMITET BUDOWY POMNIKA
Paraiji Marki

 

Tragedja bezrobotnego
który zabił dyr. Kanenberga

, tego obrońcy Tysiaka założyli apela-

j cję.
Wtorkowa rozprawa jeszcze raz

odsłoniła tragedję człowieka w obec-

| nym ustroju społeczno - gospodar-

czym. Pełnomocnik powódki cywil-
nej, żony zamordowanego dyr. Kanen-

berga, domagając się zasądzenia sym-

| bolicznej złotówki z tytułu strat mo-

| ralnych, nakreślił w swojem przemó-

| wieniu destrukcyjną rolę związków

| klasowych, żerujących na niedoli sza-

| rego człowieka i podsycających jego

| nienawiść. Talmudyczny światopogląd

|
1

|

 

wyznawców zasady walki klas opa-

nowuje serca i umysły ludzi ciężko

dotkniętych losem. Stają się oni na-

rzędziem w rękach doktrynerów i pre-

| tendują do odegrania roli mścicieli

krzywd społecznych,

Obrońcy Tysiaka przedstawili tra-

gedję ludzi pozbawionych pracy, od-

czytując przerażające swoją wymową

| ustępy z  „Pamiętników bezrobot-

| nych”, Na tle istniejącego bezrobocia
| szerzy się psychoza, będąca objawem

| patalogicznego stanu społeczeństwa.

i
{
į
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Tysiak jest ofiarą tej psychozy.
W wyniku rozprawy w drugiej in-

stancji, sąd zredukował karę, wymie-

rzoną oskarżonemu do 10-ciu lat wię-

zienia. ь

 

Rewelacyjna rozprawa sądowa
0 stosunkach na rynku mięsnym w Warszawie

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie
ogłosił wyrok w sprawie redaktora prasy
„czerwone;” Jana Lubickiego, oskarżo-
nego przez b. zarząd Związku Kupców-
Chrześcijan Przemysłu Mięsnego o o-
szczerstwo w druku. Sąd uznał, że za-
rzuty przeciwko Związkowi, podniesione
w prasie brukowej z okazji zawieszenia
tej organizacji i aresztowania członków

zał oskarżonego na miesiąc aresztu oraz
300 złotych grzywny. W szczególności
sąd uznał, że nieprawdą iest, jakoby w
budżecie związku wydatki przewyższały
o 16 tys. złotych dochody, gdyż jak wy-
kazała rozprawa, deficyt w budżecie
związku wynosił 2.000 złotych i został
pokryty, nie stwierdzono dalej na pod-

| zarządu pozbawione były podstaw i ska-

 

DZIAŁ AKADEMICKI
DLACZEGO?

—Dlaczego nie ograniczy się licz-

by Żydów na wyższych uczelniach,

kiedy polska młodzież, szczególnie
„chłopska i robotnicza, nie może się na

nie, z powodu braku miejsca na wie-

„lu wydziałach, dostać?

у -

— Dlaczego žydowskie organizacje
akademickie korzystają z pelnej swo-
body i poparcia władz państwowych,
a polskie zostały w więxszości swej
zlikwidowane? :

= Dlaczego wyznacza się Żydów
na nauczycieli i wychowawców  pol-
skick dzieci?

#

— Dlaczego toleruje się szczepie-

nie rozkładu moralnego wśród pol-.  

skiej młodzieży drogą żydowskich wy-
dawnictw pornograficznych?

*

— Dlaczego nie ograniczy się do-
stępu Żydów do wolnych zawodów,

wówczas gdy lekarze i adwokaci-Po-
| lacy cierpią niedostatek we własnym
kraju?

*

— Dlaczego Żydzi reprezentują

Polskę w dyplomacji, w Lidze Naro-

dów, na międzynarodowych razdach
naukowych i t. p. (Rajchman, Miihl-

stein, Neuman, Handelsman i inni)?
*

— Dlaczego tolerowane jest oszu-

kańcze podszywanie się Żydów pod

polskie imiona i nazwiska, jak rów-

nież pod chrześcijańskie przedsiębior-

stwa? '

Ruch Akademicki
WARSZAWA

Na wszystkich uczelniach Sekc'a Aka-|
"demicka Stronnictwa Narodowego prze-
jawia ożywioną działalność, spotykając
się z nadzwyczaj przychylną reakcją
studenckiego ogółu. Grupy młodocia-
nych akademików z mieczykami, wnoszą
w martwe od dłuższego czasu życie war-
szawskich uczelni. gorący temperament,
pełen wiary w wielkość idei, której słu-
żą z pełnem poświęceniem.

| niedziałkowe

Dowodem tego, była sobotnia, inaugu
racyjna Msza Święta, która zgromadziła
kilkuset studentów, o czem już obszer-
niej pisaliśmy, dowodem również j po-

zebranie informacyjne
Bratniej Pomocy Politechniki, gdzie 'e-
dynie Młodzi Stronnictwa Narodowego
przeciwstawili się w sposób energiczny
rozzuchwalonei komunie,

Szeregi Sekcji Akademickiej rosną
stale i nieprzerwanie.  

W tym tygodniu rozpoczęto wśród stu-
dentów propagandę „Tygodnika Poli-
tycznego Warszawskiego Dziennika Na-
rodowego".

Lwów

W ub. tygodniu odbył się 4-dniowy
Kurs ideowy dla kandydatów Młodzieży
Wszechpolskiej, W kursie brało udział
przeszło 100 studentek i studentów. Re-
feraty wygłosili pp.: Macieliński, Ro'ek
i Nowosad. Na zakończenie kursu w pią-
tek, 5 b. m, w sali Czytelni akademic-
kiej mówił prof. Głąbiński, prezes dziel-
nicowy Stronnictwa Narodowego, o pod-
stawowych zagadnieniach polityki we-
wnętrznej. Egzamin i dekoracja mieczy-
(kami odbędzie się w czwartek, 31 b. m.,
o godz. 19-ej,

KRAKÓW

Inauguracja roku krakowskich korpo-
racyj akademickich.

W ubiegłą niedzielę Kraków zaroił się
od barwnych czapeczek, To krakowskie
korporacje akademickie obchodziły u-
roczystą inaugurację swego roku korpo-
racyjnego. O godz. 10-e', msza św w
kościele Św. Anny, zakończona zainto-
nowanym hymnem „Boże coś Polskę”,
który, podjęty przez setki młodych gło-
sów, długo brzmiał w murach akademic-
kiego kościoła. O 11-ej godzinie odbyła
się w sali Kopernika U. J. uroczysta A-
kademia, którą zaszczycił swą obecnością
J. M. Rektor U. J. Proł. Dr. St. Maziar-
ski, liczne grono profesorskie, seniorzy i
członkowie poszczególnych  korporacyj,
delegaci bratnich organizacyj i zaprosze-
ni goście.
przez prezesa K. Vesalia, Radeckiego.
nastąpiły przemówienia reprezentantw
bratnich organizacyj oraz odczytanie de-

Po krótkiem przywitaniu |

pesz i życzeń, złożonych z okazji inaugu-
racji. Teraz zkolei prof, dr. Kader rzucił
obecnym garść wspomnień z czasów, gdy
był jeszcze członkiem najstarszej pol-
skiej korporac'i, założonej w Dorpacie.
Mówca ze łzami w oczach wspominał te
tak pięlne dla niego chwile. Następnie
C. Warchał przedstawia'ąc idee polskich
korporacyj akademickich i podkreśia-
jąc tak niesłuszne czasem ustosunkowa-
nie się, zwłaszcza społeczeństwa kra-
kowskiego, do tej tak wzniosłej idei, po-
stawił zasadnicze wytyczne ruchu korpo-
racyjnego. „Gaudeamus“, ten hymn ka-
żdeśo studenta, zakończył tak miłą i dla
niejednego drogą uroczystość.

LUBLIN

Młodzież akademicka silnie popiera
akc'ę zbierania ofiar na budujący się
kościół akademicki, pomagając w ten

sposób szlachetnej pracy ks, Rektora A.
Szymańskiego, oraz ks. prof, St. Czajku.

Lei

Z Sekci Akademickiej S. N.
ZAPISY DO SEKCJI AKADEMIC-

KIEJ S. N. CODZIENNIE OD 13 DO
15-EJ. ALEJE JEROZOLIMSKIE 17 M 5

х

Kierownictwo Sekcji Akademickiei S.
N. zawiadamia, iż w czwartex dnia 31
października, odbędzie się o godz. 20-e'
zebranie dyskusyjne („czwartek akade-
micki'”) w lokalu Sekci (Aleje Jerozo-

| limskie 17, m. 5).
| Referat n. t.: „Walka dwóch imperja-
lizmów* (Zatarg wł.-abis.), wygłosi kol.
Andrzej Mikułowski. Wstęp dla człon-
kówSekcji oraz wprowadzonych gości.

  

 

stawie przytoczonych „w artykule da-

nych, by działalność Związku była go-
spodarczo szkodliwa, nie udowodniono,

by zarząd Związku inspirował fałszywe

dane co do stanu rynku mięsnego przez
podawanie w prasie fałszywych rewela-
cy: o działalności giełdy mięsnej, wresz-

cie nie stwierdzono, by Związek był fik-

cją i składał się z osób, wyrzuconych z
innych organizacyj.
Rozprawa zakończona tym wyrokiem

miała niezwykle charakterystyczny prze-
bieg. Jak wiadomo, sprawa Związku
kupców chrześcijan przemysłu mięsnego
przechodziła dziwne koleje. Związek był
zawieszony przez Komisarat Rządu na
m. st. Warszawę, następnie zawieszenie
uchylono, poczem niezwłocznie zawieszo-
no działalność Związku po raz wtóry.
Wreszcie ostatnio pozwolono na swobo-
dną działalność Związku.
Otóż Związek prowadził w tym czasie

akcię przeciwko giełdzie mięsnej i sto-
sunkom, panującym na. rynku mięsnym.
Akcja ta miała niebawem „odnieść suk-
ces w postaci daleko idących zarządzen
represyjnych czynników rządowych. Ci
jednak, którzy podnieśli pierwsi hasło u-
zdrowienia stosunków na rynku mięsnym,
spotkali się z szeregiem bardzo dótkli-
wych represy. Aresztowano ich, uwię-
ziono, oszłkalowała ich prasa czerwona,
Związek został zawieszony. Nawet obec-
nie, choć Związek działa swobodnie,
„winni” kampanji przeciwko giełdzie
mięsnej, odsunięci są od wpływów na je-
go działalność.
Wszystkie te momenty wypłynęły na

rozprawie sądowe. Dała ona pozatem
tyle materiału informacyjnego w zakre-
sie stosunków na rynku mięsnym w War-
szawie, iż zmuszeni będziemy do niej

jeszcze powrócić,
CYM

Zebranie dla nowows'ępujących
W środę dnia 30.X b, r., o śodz, 8

min. 15 w lokalu przy ul. Złotej 30
m, 37, odbędzie się zebranie rozpoczy-
nającego się nowego kursu dla nowo-
wstępujących do Stronnictwa Narodo-
wego. Referat wstępny wygłosi kol.
Antoni Ługowski,
Sympatycy, pragnący się zapisać na

członków S, N., proszeni są o przyby-
cie na zebranie. PE Baczność narodowcy!

         



Kronika wileńska.
Dostep do cmentarza na Rossie

W. dniu 30 bm. odbyta się konie-įjazdėw, a pojazdy wracač

rencja z udziałemiprzedstawicieli za-

interesowanych władz, poświęcona

omówieniu sprawy dojścia i dojazdu

publiczności na cmentarz Rossa w
dniu Zadusznym.
W wyniku tej konferencji i oglę-

dzin przeprowadzonych na miejscu

ustalono, że wobec trwania robót

ziemnych i brukarskich w dzielnicy

Rossa w dniu Zadusznym:

ruch pojazdów w kierunku cmen-

tarza odbywać się będzie jedno-

stronnie ze śródmieścia poprzez ul.

Subocz, Rossę do ul. Targowej, gdzie

publiczność będzie wysiadała z po-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Przeważnie pochmurno i deszcze.

Temperatura bez zmian.

Umiarkowane wiatry zachodnie.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

a 1

"aka — Ostrobramska 4, Jurkow-

skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-

Miekiewicza 10 i Sajožnikowa — róg Ste

fańskiej.

WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.

—Porządek nabożeństwa w ko-

ściele św. Jana w dniuWszystkich

Św. Św. i w Dniu Zadusznym. Dnia

1.XIMsze św.św. o g.6,8, 9, 10 111

(suma); nieszpory światłe o £. 5 w,

poczemi nieszpory żałobne i proce-

sja: nabożeństwo różańcowe — Po

Mszy św. o godz. 6 rano.

Dnia 2.X1 Msze św. św.odg. 6 40

9 (bezprzerwy), o g. 9 uroczysta

A św. i procesja. Nabożeństwo

różańcowe o $. 5 wiecz.

W kaplicy na cmentarzu Rossa,

w Dniu Zadusznym uroczysta |

Msza św. o godz. 10, poczem nauka|

i procesja; nieszpory żałobne o $. 5

wieczorem.

RDZIRTWCADECCTTTOY.SORKA5)

Niniejszem uprzejmie komunikujemy,

iż z dniem otwarcia sezonu zimowego

będą, nie

zatrzymując się, przez ul. Targową,
Beliny i Kolejową;

dojście dla publiczności do cmen-.

tarza będzie od ul. Targowej przez

ul. Rossa, powrót zaś przez ul. Ros-

sa .lub zaułek Warszawski na ul.

Beliny.
Na rogu ul. Beliny i zaułku War-)

szawskiego będzie przystanek auto-

busowy i postój dorożek.

Sekcja  techmiczna magistratu

ułoży w ciągu dnia 31 bm. prowi-

„zoryczne chodniki na rozkopanych

lulicach, a miejsca rozkopane zosta-

ną zasypane.

Z MIASTA.
— Zapowiedź przyjazdu do Wil-

na węgierskiego ministra oświaty.

W/ dmiu 6 listopada r. b. do Wilna
przybywa węgierski minister oświa-

ty dr. Homan, który ma nawiązać

bliższy kontakt kulturalno - oświa-

towy między uniwersytetem wileń-

skim a budapesztańskim.
Równocześnie minister Homan

zwiedzi miasto i zapozna się z hi-

storycznemi zabytkami Wilna. (h)

—- Konferencja w sprawie zlikwi-

dowania strajku w młynie Kinkulki-

na. W związku z wybuchem strajku

w młynie Kinkulkina w dniu wczo-

rajszym w Inspektoracie Pracy od-

była się konferencja zainteresowa-
nych stron. Na konferencji omawia-

ne były sprawy zlikwidowania straj-

ku. Wiedłuś przebiegu narad należy

przypuszczać, iż strajk zostanie

zlikwidowany, zwłaszcza, że praco- dawca idzie na ustępstwa. (h)

— Przepełnione szpitale miejskie.

W. związku z przepełnieniem  szpi-|

tali miejskich, kierownictwo sekcji!

zdrowia zarządu miasta wydało po-

lecenie aby do szpitali ograniczono

Wilna. Zarządzenie nie dotyczy dla

 

chorych z prowincji.przyjimiowanie
mają mieszkańcyPierwszeństwo

inwalidów wojskowych i b. wiojsko-
pe zasłużonych. (h)

- Dostęp na Górę Zamkową. Ww

dniu Zaduszek, w godzinach od

11—13-ej, będzie otwarty bezpłatny

dostęp na górę Zamkową dia osób,

które chciałyby złożyć hołd przed

pomnikiem powstańców i płytą Nie-
znanego Żołnierza.

SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— W Dzień Zaduszny o godz. 17-ej

odbędzie się na omentarzu Rossa, u

stóp pomnika Joachima Lelewela,

uroczystość żałobna złożenia przez

uniwersytet hołdu pamięci wszyst-

kich zmarłych profesorów i uczniów

uniwersytetu wileńskiego z dawnego

i obecnego okresu jego działalności.

Chór akademicki pod dyrekcją p.

Władysława Szczepańskiego odśpie-
wa marsza żałobnego Żeleńskiego,

poczem nastąpi złożenie przez J

Rektora kwiatów na grobie Joachi-

ma Lelewela i na zakończenie chór

odśpiewa „Libera me, Domine" Ge-

ringa.

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Orkiestra Akademicka, Za-

rząd Stowarzyszenia Bratnia Pomoc

Pol. Młodz. Alkadem. U.S.B. podaje

do wiadomości kol. kol., iż organi-
zuje się -orkiestra akademicka pod

kierownictwem kol. Mikoszy. Zapisy
przyjmuje Sekretarjat Generalny
Stowarzyszenia w godzinach urzędo-
wych (ul. Wielka 24).

SPRAWY WOJSKOWE.

M. |chronki

— Posiedzenie komisji poborowej.

przechodzi na wyższe stanowisko
do Warszawy. „(h)

RÓŻNE.
— Przed Zaduszkami. W dniu

2-go listopada 1935 r. będą urucho-
mione autobusy z pl. Katedralnego
na cmentarz Rossa od godz. 10-ej.
Cena biletu 30 gr. Bilety przesiad-
kowe można nabywać na cmentarz

Rossa na linji I, II i III z dopłatą
śr. 15.

Ze względu na prowadzone ro-
boty uprasza się Sz. Publiczność o

możliwy pośpiech przy wsiadaniu i

wysiadaniu na końcowym: przystan-
ku Rossa.
W dniu 2 listopada będą również

uruchomione autobusy. od ul. Kró-
lewskiej na —— p.-Bernardyń-
ski. Cena baigė Ar
— Uwaga! Iwiedzający groby!

Przy kościele po-Bernardyńskim i

na cmentarzu po-Bernardyńskim w

dniach 1 i 2 listopada, Zarząd O-
uruchomi kiosk ze sprze-

dążą po najniższych cenach świec,

lampek i chorągiewek do dekoracji

grobów.
P. T. odwiedzających groby, pro-

simy o łaskawe poparcie naszej roz-
sprzedaży, bowiem otrzymany zysk

w całości przeznacza się na rzecz

Ochronki.
— Sprawozdanie z kwesty, Dnia

23 b. m. odbyła się kwesta na siero-

ty bursy „Imienia Jezus“, Zygmun-

towska 4—12, za pozwoleniem Sta-
rostwa Nr. B 117/65. Dzięki gorli-

wošci kwestarek zebrano 239 zł. 69!

gr. Wydatki wyniosły 11 zł. 20 gr.

Żostała skromna suma 228 zł. 49 gr.
Zarząd. Dnia 6 listopada r. b. w lokalu przy

ul. Bazyljańskiej 2 odbędzie się po-

siedzenie komisji poborowej dla tychi

wszystkich, którzy w tenminie prze- |

„pisowym nie stawili się doprzeglądu|

i poboru. (h) !
SPRAWY KOLEJOWE.

-- Kierownik Referatu Praso-;
wego Wil. Dyr. Kolejowej odchodzi

do Warszawy. Kierownik Referatu

Prasowego p. T. Łęski w tych |

dniach opuszcza Wilno. P. Łęski!

 KRONIKA POLICYJNA.
—- Kradzieże. W dniu 29 bm. z miesz-,

kania Romana Krajewskiego (3-go Maja 3)!

zapomocą dobranego klucza skradziono fu-

tro męskie i walizkę, wartości zł. 400.

Z mieszkania Mieczysława Liszkiewicza

(Sosnowa 9) skradziono w dniu 29 bm. za-

pomocą lańcuszka od drzwi biżuterję war-

tości zł. 400.

W dniu 29 bm. o godz. 14,46 z niezam-

knięteśo mieszkania Heleny Czepulisowej

 

 
i
nieznaczne.

(Antokolska 6) skradziono budzik, wartości

zł. 45, Sprawca kradzieży został zatrtyma-

ny przez lokatorów tego domu. Jest to Jan

Sołtanowicz (Kalwaryjska 106), którego

osadzono w areszcie. Budzik zwsocono

poszkodowanej.

— „Sposoby usuwania z mieszkań. We-

ronika Fedorowicz, zam. przy ul. Nowo-

świeckiej 4, zameldowała policji, iż właści-

clelka domu, w którym mieszka, Rajza Nie-

meńczyńska, usunęła z dachu dachówki,

wskutek czego mieszkanie zalewane jest

wodą deszczową. W sprawie tej prowadzi

się dochodzenie, (e)

WYPADKI.
— Dwukrotne samobójstwo. Mieszka-

niec wsi Hermaniszki, gm. grudeckiej, Ste-

fan Sobolewski, 1. 41, w celach samobój-

czych rzucił się do głębokiej studni. Urato-

wano go jednak natychmiast przy pomocy

wiejskiej straży pożarnej. WówczasSobo-

lewski, po odzyskaniu przytomności, prze-

ciął sobie krtań przy pomocy kuchennego

noża. Powiadomiona o wypadku policja

zabezpieczyła zwłoki samobójcy do dyspo-

zycji władz sądowo-śledczych. (e)

—- Fatalne skutki łobuzerji Trzynasto-

letni Władysław Mejer, zam. przy ul. S2ep-

tyckiego 6—20, czepiając się autobusu 3-ciej

linji komunikacyjnej, spadł na bruk tak nie-

szczęśliwie, iż doznał wstrząsu mózgowego.

Karetka pogotowia ratunkowego odwiozła

go do szpitala. (e)
—Pozostawiła „na chwilę* W miesz-

kaniu Katarzyny Sienkiewiczowej (ul. Wi-

toldowa 55) nieznana jej kobieta pozosta-

wiła na chwilę swoje 6-cio miesięczne

dziecko i dotychczas po nie nie przyszła.

K. Siekiewiczowa zameldowała o tem po-

licji (e)
— Pożar. W dniu 29 bm. o godz. ll-ej

wybuchł pożar w mieszkaniu Icka Szerlin-

į ga (Kalwaryjska 21). Pogotowie straży po-

żarnej ogień w zarodku stłumiło. Straty

Ustalono, że pożar powstał

wskutek nieostrożnego obchodzenia się z

ogniem przez Szerlinga, który miał pota-

jemną fabryczkę klejów i glazury i

związku z tem przechowywał materjały ła

twopalne. Preperaty znałezione u Szerlinga

zakwestjonowano.

w
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Polski SpółdzielczyKomunikat

Rozpoczynamy miesięczny
DOKTÓRBANK RZEMIEŚLNICZY w wiLNiE| Le
AUTPrzyjmuje drobne oszczędności od 1 zł. i większe wkłady na określony termin lub na

każde żądanie. Za złożone pieniądze Bank płaci najwyższe oprocentowanie.

Okres Sszlagierów.
Przebój pierwszy:

„ EP I
oraz w nadprogramie specjalny r

abisyńskiel.

 

Najsotężniejsza sensacja
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i„CENTROO
Sp. z Ogr. Odp.

hurtowa I detaliczna sprzedaż

drzewa opałowego I cementu.

WILNO
Własne składy | bocznice;

ul. Rosa | róg Parkowe) ; |

tel. 22-40

 

    

 

WILNO, WIELKA 28. — Tel, 15-92.
Poleca:

Wełny na kostjumy, suknie i palta damskie

Wełny na ubrania i palta męskie

„jedwabie w wielkim wyborze

PO CENACH NAJNIŻSZYCH.

£Ц

W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE

Polece zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby

ze złota i srebra w dowolnej ilości istylu.

Obsługa fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE

MICKIEWICZA 4.WILNO, Ul.

  

i iii ii
i

i„BLAWATe

.

ADRES BANKU: WILNO, PORTOWĄ 28, TELEF. 8-22
Ordynat. Szp. Sawicz,
Skórne i weneryczne,
Zawalna 22, tel. 14-42

 

GOLGOTA>
(Produkcja.1935/36

Bank czynny codzień od 9 de 11 rano i od 5 do 7 wieczorem ma] "powrócii

fErg PIOTRCMED.

Dziś tęźni ist tkich czasów. średniej y ogro- >

wzacłnwunymad WEW iz wyj Me |LJRCZENKOWA|kolwiek pracę.  Ła-
skawe zgłoszenia: ul.
S; 4 m. 19, dla

349

Ordynat. Szp. Sawion
Choroby skórne,

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

"DOKTÓR

Studenta.
PANNA

ze  średniem  wy-
kształceniem,  przyj-
mie jakąkolwiek pra-

 

KIPRAWI MAUTE   
Dziś! Najpotężniejsze oetędy zy się = od stw ы KUDREW czp + jospodarstwem

HELIOS| Arcydzieło,FilmoweŚwiata! мег ROC op. !
Łaskawe  zgloszenia| choroby weneryczne,
pod Raduńska 20 m.%|syfilis, skórne i mo-
———| czoplciowe. UL Zam-
V Narszauska gą ma i" 19-60

 

 

 
 

 

 
MIESZKANIE

„FRRANKENSTENA“
Tańców Art. Bal. od 8—1 i 3—8

žne Re+. genjalnego Mistrza twórcyf. „Król Królów CECILA B. daMILLER a | WAŃDYJAJABSÓWNY

nieważne W rol. „., bochater |. „Kleopatra“ Henry Wiłeoxon, czarująca Lo- waż NAUKA.

retta Youuo, "Józef Schildkrsut oraz Katharine de Mille. DZIE- » Tai

INSTYTUT SIĄTKUUTYSIĘCY S1ATYSTOW.LFILM,a KAŽDY MUSI ZOBA, > " „mod RAia

CZY Nadprogram Kolorowa atrakcje „Rewja na siężycu” х OSOBA

P A<EUIROOPAŁ"| KOSMETYCZNY Setn:«e4 681 1005. W dni świąt. i ieszielę odu,12-ej p wykształcona z ukoń-

IKEDA | A zaidagogicznych,  posia-

węgla, koksu, TATARSKA 10,
Zaprawy do zaopalrywania okien i drzwi

 

 
 

w. Wilnie, ul.
przy Lecznicy Lit, Stow. Pom. Sanit

telef. 17-77.

Przyjęcia codzień, oprócz świąt, od godz.
10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
nie zębów oraz sztuczne zęby.

przychodni urzędników państwowych.

   

      

  

  

 

  
  

 

  

KUPIĘ

Ceny

cy.

   

 

złego psa - podwórzo-
wugo, rasowego. Ка!-
wuryjska 31 u dozor*

  PRACOWNIA KUŚNIERSKA I Riaae >
   

  

 

  
    

    

   

słoneczne   

    

  

 

oeARCZI
Ji»RÓŻNE i

   

  

 

  
   

  

  

 

GABINET DENTYSTYCZNY | A Kupno
płe, słoneczne, nadaje sporządzisz przy pomocy zaprawy

8 1sprzedaż | się i na biuro albo ziołowo-korzennej. Flakon 1 zł.

Mickiewicza Nr. 33-a, ||zzzzewawocesanam klab. Wileńska25]| wystarcza na 1—3 litry wódki.

  

   
  

 

 WILNO,

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości.

CENY KONKURENCYJNE.

ZAMKOWA 10 tel. 10-04.

    

     

  
  

Firma
r. do majątku w Wo-

opieij L. ŁOPUSZAŃSKIzków 4  |żginierdzone (przez jewdztwie - Nowo-| MI ÓD lecnizy leśny kilo 240
wykonuje futra karakulowe, iokowe, dachy, przefasonowuje, od-]| O, P. Studjum bale grodzkiem ogrodnik *

a. Pe skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje towe „samodzielny z nie łąkowy JasDy kilo 260

Р° szelkie reperacje uskutecznia z fachową dokładno- y "liczną rodziną. Wy”

"Išcią. Einars ARaDZ Długoletnia praktyka w DO ża Si j  magane: znajomość SE R Jifowski kilo u 150

Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce. Dominikaiska 8 —3, kwieciarstwa, warzy-

RA 2ore žadowaic> GRZYBY suche(borowiki) M. ud 3zł.

а. i prowadzenie

fiporoje 8asets oranżerj.|| GRZYBY marynoWane (Lorow.) lų, 320

xRawiecki MICHAŁ PIECH i SYN pokoje„B Zilosenia pišmiemne|| R Y D Z E gole lilo 2 zł.
RA

umeblowany do wy- dresem:

najęcia,
m. ii.

Wilno,

M. Grabowska.
  

 

 

iydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1,

 

104CEAYN

  

Odpowiedzialny

4 pokoje

wszełkie wygody, cie-

|

PRACA. Władysłe 12 (róg Tatarskiej).

od 1-go kwietnia 1936

z odpisem świadectw
skierowywać pod a-

Su-

Portowa 19|walska 7 m. 3 — Pani

dająca dobrze język
irancuski, mogłaby

 

1 i na zimę dostač možna w wyborowym ga- wynajęcia na u-

0sa zd wra tunku w składzie farb > w po 3z dzielać lekcji lub być

konuje masaże, a
bližu z z ny kdAT pażmieć >

i Iki nowej drewnianej wi nad chorymi. Refe-

Blur o: ketino Woda w F. Rymaszewskiego li. Wszelkie wygody| Mieki. r, la PańPań, ISS poważne. Adres

ul. Zamkowa Nr. 18 zakres kosmetyki. : WILNO, MICKIEWICZA 35, i bez podatku. ine astyta lontzki 27, 1

tel. 17-90. ceny Powołującym się na ogłoszenie rabat. ilancka 15 ы awa

dostępne.
az a" RAA arne świę pa

BEZ GO„sza, | KRUPNIK. PRŁGSYKNA"

POLECA SKŁAD APTECZNY

ładysława Trubiłły  
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.
 

 

poleca Zwiedryński

Wileńska 36 tel. 12 24   
 


