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Rok XIX Wilno, Piątek 1 listopada 1935 +roku Nr. 301
 

Koncentracja wojsk
WARSZAWA (Pat). Na podsta-

wie wiadomości, nadeszłych ze źró-
deł angielskich, 2 nie-
mieckich i włoskich oraz doniesień
własnych korespondentów w Afryce
wschodniej P.A.T. ogłasza następu-
jący komunikat z frontu włosko-
abisyńskiego.

Agencja Havasa donosi, że przy-
gotowania do ofensywy włoskiej na
ironcie Tigre, poparte przez jedno-
czesną akcję na froncie somalijskim,
zostały ukończone.

Według wiadomości z  Addis-
Albeby, › tamtejsze koła urzędowe
otrzymały jakoby wiadomość, że
wojska włoskie przygotowują się do
podjęcia gwałtownej ofensywy na
północ od szczytu Mussa-Ali.

PRZYGOTOWANIA
DO OFENSYWY ZAKOŃCZONE. ;
Abisyńczycy  zgrupowali około

200 tys. ludzi pod dowództwem ra-
sów Kassa i Sejuma, którzy dokony-
wują koncentracji wojsk w rejonie
'Ten-Bien na zachód od Makaile.
Jednocześnie dość znaczne siły abi-
syńskie zajmują okolice, położone na
południe i wschód od Makalle. Od-
działy te mają składać się z rdzen-
nych Abisyńczyków, nie zaś z ludów
podbitych.

Według doniesień z Addis-Abeby,
wojska abisyńskie zaskoczyć miały
kilka oddziałów włoskich wojsk in-
żymieryjnych, zajętych przy: budowie
dróg w okolicach Adui. Oddziały te
zostały jalkoby wycięte w pień, a
podjęte przez nie prace uległy zni-
szczeniu.

CESARZUDAJE.SIĘ NA FRONT.
ADDIS-ABEBA (Pat). Korespon-

dent Havasa donosi, że większość
członków rządu abisyńskiego posta-
nowiła udać się wraz z cesarzem na
front.

Termin wyjazdu cesarza do Des-
sie nie jest jeszcze określony, Na
drodze z Addis-Abeby do Dessie
spotyka się liczne grupy, zmierza-
jące pod Ikomendą swiych wodzów
na pumkty zborne. Setki kobiet to-
warzyszą swym mężom i narzeczo-

nym, udającym się na front.

" KOMUNIKAT WŁOSKI NR. 33.
RZYM (Pat).w Stefani'ego

ogłasza oficjalny Komunikat Nr. 33:
Generał de Bono telegrafwe z

frontu erytrejskiego:
Oddziały czarnych koszul pierw-

szego korpusu zajęły rano w dn. 30
października obszary Mai-Uek, na
których znajdują się studnie na dro-
dze między Edaga-Hamus i Makalle.

Na froncie somalijskim posteru-
nek włoski w Malcarie, na północo-
zachód od rzeki Daua zaatakowany
został przez zbrojne oddziały abi-
syńskie. Nieprziyjaciel cofnął się,
pozostawiając na placu 11 zabitych.
Po stronie włoskiej było 3 zabitych
i 2 rannych.

Działalność lotników rozwija się
normalnie na wszystkich odcinkach.

NA PLACU BOJU
PADŁO 3 TYS. ABISYŃCZYKOW.

WARSZAWIA. Р. А. Т. donosi,
iż, wedlug wiadomošci ze źródeł
francuskich, Abisyńczycy usiłowali
odebrać Ual-Ual, gdzie Włosi pobu-
dowali okopy i rozporządzają arty-
lerją polową oraz tankami Atak

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
I KOSMETYCZNY.

Prow. Farm.

Władysława Narbnta
WILNO, ŚWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie ZIOŁA LECZNICZE
tegorocznego zbioru, oraz świeży tran

najlepszy. — Ceny dostępne.

 

abisyński został odparty, przyczem
na placu bóju pozostało przeszło
3.000 zabitych i rannych Abisyńczy-
ków, którzy atakowali wroga z nie-
słychanem bohaterstwem.

Wojska włoskie na froncie pół-
nocnym zabezpieczają przedewszyst
kiem swoje skrzydła. "W! pewnej od-
ległości od granicy Erytrei na pu-
styni ma być rzekomo budowane
lotnisko oraz założona podstawa
|operacyjna, z której ma rozpocząć
„się atak na Dessie.

| LÓD DLA ARMJI WŁOSKIEJ.
į ASMARA. (Pat). Dyrekcja  inży-
|nierji „wojskowej włoskiej buduie

| GENEWA. (Pat). Według ogłoszo-
„nego wczoraj wieczorem sprawozda-
nia sekretarjatu generalnego Ligi
Narodów, propozycje sankcyjne za-

' komunikowano. 56-u członkom Lagi.
sprawie propozycji nr, 1 (zakaz

wywozu broni) nadeszło 41 odpowie-
dzi, W sprawie propozycji nr. 2 (za-
kaz kredytu) — 38, w sprawie pro-
pozycji nr. 3 i nr. 4 (sanikcje wywo-
zowe i przywiozowe) — 36. Co do
terminu wejścia w życie sankcyj go-
spodarczych, większość państw wy-

 

Sankcje przeciw Włochom

wielką wytwórnię sztucznego lodu,
której wydajność ma dochodzić do
120 kwintali dziennie lodu. W chiod
ni przy tej wytwórni odbywać się
ma konserwacja mięsa mnrożoneśo,
które ima. być przewożone z Ma-
saua do czołowych linji frontu w sa-;,
mochodach - chłodniach, w ilości|
60 ton dziennie. !

—]

UPORCZYWE ZAPARCIE...
można usunąć, zażywając zioła tran-
cuskie The Chambard, znane prawie
od stulecia. Cena torebki 35 gr.
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|

|

|
|

WĘGRY I SANKCJE. |
BUDAFESZT. (Pat). „Pesti ilir-|

iap' występuje przeciwko możliwo-
. |ści uchwalenia jakichkolwiek sank- |

jak!cyj przeciwko Węgrom, które
|wiadomo nie biorą udziału w sank-
jejach antywłoskich. Gdyby tego ro-
|dzaju uchwała zapadła w Genewie,
, Więgny — pisze dziennik — odwoła-
„lyby się na podstawie traktatu po-
.kojowego do trybunału sprawiedli-
„ wości międzynarodowej w Hadze.

Śprana pełnomo
WARSZAWA (Pat). Dziś w południe

odbyło się plenarne posiedzenić Senatu ce-
lem wybrania specjalnej komisji dla zała-

 

  

   
  

twienia projektu ustawy o pelnomocnic-

twach,

МОТОРИ *

POLSKI LEK %
ZNANY W ŁÓMKRAJU!
 

Prasa niemiecka nie przestaje
się żywo zajmować wewnętrzną po-
lityką Polski, Zarówno koresponden-
ci warszawscy, jak i artykuły re-
dakcyjne wskazują na dokonywują-

cnicio @ Senacie
W. posiedzeniu wzięli udział członko-

wie rządu z p. premjerem Kościaikowskim.

Po załatwieniu spraw natury formainej,

izba przystąpiła do porządku obrad, to jest

„wyboru specjalnej komisji do załatwienia

projektu ustawy o upoważnieniu Prezyden-
ta do wydawania dekretów.

Na propozycję marszałka Prystora usta-

4 lono, że komisja składać się ma z 15-tu

) członków.

! Na członków komisji wybrani zoslali:

sen. sen. Bobrowski, Wróblewski, Malinow-

ski, Evert, Zarzycki, Makowski, Decykie-

wicz, Lechnicki, Cholewicki, Róg, Kwaś-

|niewski, Kozłowski, Bniński, Fudakowski i
, Fleszarowa. 3

: Bezpośrednio po plenarnem posiedze-
| niu Senatu zebrała się specjalna komisja.

Przewodniczącym komisji wybrany został

sen. dr. Emil Bobrowski, na stanowisko re-

lierenta projektu ustawy powołano sen.

Everta.

į Następne posiedzenie komisji odbędzie

'się w poniedziałek o godz. 15-ej. Na posie-
dzeniu tem sen. Evert zreferuje projekt
ustawy o pełnomocnictwach.

Prasa niemiecka o sytuacji w Polsce
griłf', twierdząc jednocześnie, że
zadania, jakie postawił sobie nowy
sejm, nie dadzą się przeprowadzić
przez rząd autorytatywmy.

Podobne wnioski wyciąga rów-
niež kor t warszawski „Ber-jcy się. w polskiej polityce wewnę-powiada się za dniem 15 SRSi— i NOE zdeka 24

Najdalszą datą jest dzień 1 grudnia,'
który proponują Belgja i Portugalja'
dla swych kolonij, Nie odpowiedzia-'
ło dotychczas poza Austrją, Węgra-
mi i Allbanją kilka państw południo-
wo - amerykańskich. W. sprawie
propozycji nr, 3 Szwajcarja zapowie
działa odrębne postępowanie, a Pol-
ska i Norwegja wysunęły zagadnie-
nia pewnych będących w wykonaniu
umów. Ż pośród państw, nie będą-
cych członkami Ligi, odpowiedziały
dotychczas Stany Zjednoczone.

OBRADY KOMITETU 18-STU,
GENEWA (Pat) Na wczoraj-

szem posiedzeniu Komitetu 18-tu
rozpatrywano zastrzeżenia niektó-

Se : ;kości' z grupy pułkowników na gru-
W CIĘŻKICH CZASACH |pę inną, tachowców gospodarczych

zdrowie jest jeszcze cenniejsze. Przy 1 mężów zaułania Prezydenta. Zmie-
reumatyzmie, artretyzmie, sklerozie, nił się nietylko stosunek rządu do

- liner Tageblattu”

naturalny Sok Czosnku t.£. Apteka parlamentu, lecz nastąpiło również
Mazowiecka, Warszawa, Mazowiec- 1 przegrupowanie. i w samym obo-
ka 10. zie rządowym — pisze „Der An-

 

Opozycja we Francji
PARYŻ. (Pat), Wśród byłych

kombatantów kursowały pogłoski na/
temat wzięcia udziału przez b, kora-
batantėow w projektowanej na 11 ii-
stopada manitestacji trontu ludowe-

wa odrzuciła proponowaną datę 11
listopada, zgadzając się jednak na u-
rządzenie w dn. 17 listopada de-
monstracji  protestacyjnej przeciw
ustawom delkretowym. Pomimo to,

rych państw co do umów, będących go. Pogłoski te nie oddają istotnego |unja departamentalna zamierza po-
w wykonaniu. Ustalono 3 kategorje
umów: 1) umowy, przewidujące do-
konanie wypłaty jeszcze przed 14 li-
stopada, 2) umowy, których terminy
płatności przypadały w ostatnich
czasach, 3) umowy, których spłaca-
nie nie zostało jeszcze rozpoczęte.

Co da 1-ej kategorji uznano, że
umowy takie nie podpadają pod za-
kaz importu. Limowy 2-ej kategorji
mają być rozpatrzone przez Komitet
ekonomiczny.
W dyskusji wziął udział delegat

Polski min. Komarnicki, który
stwierdził, że w Polsce zależy na
2-ch ściśle określonych umowach.
Delegaci trancuski i brytyjski wyka-
zali duże zrozumienia dia zastrzeżeń
Polski, mogącej powołać się na spe-
cjalną sytuację.

stanu rzeczy. Łdaniem „Le Temps”,
sprawa ta przedstawia się jak na-
stępuje:

Koniederacja narodowa b. kom-|
batantów, która, jak wiadomo, gru-

puje
kombatantów nie mające zabarwie-
nia politycznego, wystosowała do,
swych członków okólnik, wzywający |
wchodzące w skład  kontederacji|
stowarzyszenia do niebrania udziału
w tych oficjalnych awoczystościach|
w dn. 11 listopada, w których będą|
reprezentowani członkowie rządu. |

Ta decyzja ma na celu zaproie-.torzy i dziekani wszystkich uniwer- mi,
stowanie przeciw wydanym przez.
rząd delkretom , dotyczącym b. kom|

dobno maniiestować 11 listopada.
Ta decyzja wywołała energiczny
protest ze strony unji narodowej b.
kombatantów. Według  wszelkieżo
prawdopodobieństwa, _ imanifestacje

będą się jednak 11 listopada.

z ostatniego po-
siedzenia komisji sejmowej, które
porównywa on do „rozprawy sądo-
wej”,

Zdaniem korespondenta grupa
pułkowników została odsunięta od
władzy dzięki pełnomocnictwom, ja-
kie otrzymał Prezydent przez zmia-
nę konstytucji, opracowanej wszak-
że przez grupę pułkowników, Pre-
zydent Mościcki spostrzegł jednakże
że sposób rządzenia pułkowników
nie odpowiada potrzebom kraju.
Pułkownicy odeszli i przeszli teraz
do opozycji. Pułkownicy posiadają
dziś jeszcze wpływy w parlamencie,
lecz władzę i szanse ma przyszłość
posiadają ich następcy, t. j. premjer
Kościałkowski i minister Kwiatkow-
ski.

Dokonał się bezkrwawy dramat,
którego pierwszym aktem była
właśnie owa „rozprawa sądowa”.
Łagodna postawa, jaką na rozpra-

wszystkie stowarzyszenia b. irontu ludowego w Paryżu nie od- Wie 9wej przybrała grupa pułkow-
wskazuje, zdaniem „kores-

że zrozumieli oni
ników,
pondenta, na to,

„swoją dzisiejszą sytuację.

Pismo uniwersytetów czechosłowackich
do uniwersytetów polskich

Prasa niemiecka donosi, iż rek-

sytetów czechosłowackich wystoso-
wali do uniwersytetów polskich

nie stosunków pomiędzy obu kraja-

O ileby się okazało, że wina leży
po: stronie Czechosłowacji, prołeso-

batantów. Pozatem unja departa- | pismo zpropozycją wysłania do Cze- rowie czechosłowaccy podjęliby sta-
mentalna stowarzyszeń b. komiba-
tantów dep. Sekwany zwróciła się|

chosłowacji misji utworzonej z pro-
fesorów.

rania zmierzające do usunięcia przy-
|czyn i złagodzenia konfliktu, O ileby

Zastrzeżenia zgłosiły również Nor- do koniederacji z prośbą o patrono:|
wegja, Sjam i Sowiety. , wanie przewidywanej na 11 listopa-

Decyzja o terminie zastosowaniaida Imanilestacji protestacyjnej prze-
sankcyj zapadnie najdalej w sobotę. ciw dekretom. Konfederacja naro-

"Trudnošci aprowizacyjne Niemiec
Sytuacja aprowizacyjna Rzeszy gów i gniazd narodowo-socjalistycz-|

staje się coraz trudniejszą, w szcze-|nych, kierownicy poszczególnych
gólności bowiem  bralk tłuszczówi| grup hitlerowskich, przywódcy bry-
mięsa 'wieprzowego daje się coraz|gady i przywódcy .chorągwi mają
dotkliwiej odczuwać. Świadczy o|spożycie mięsai tłuszczu ograniczyć
tem wrymownie fakt, że kierownik |do trzech dni w i

Rzeszagniazda narodowo - socjalistyczne- Wyjaśnienie, dlaczego

' Misja mialaby na celu stwierdze- jednak Czechosłowacja okazała się
nie z czyjej winy nastąpiło napręże- bez winy, wówiczas ten sam obowią-

zek przypadłby prołesorom uniwer-

Nomunalńa Kasa Oszczędności
3 miasta Wilna
podaje do wiadomości posiadaczy wikładów oszczędnościowiych w Ka-
sie, że w losowaniu, odbytem w dniu 31 października 1935 roku, wygrane
po zł. 500.— (pięćset zł.) każda, padły na następujące numery: 8339,

9429, 8985, 1652, 327, 1717, 7649, 3612, 7024, 9227,

 

 
go Biirckel 'wydał zarządzenie, by
wszyscy uwzędnicy państwowi, bę-
dący członkami partji i ich rodziny
ograniczyły spożycie mięsa wiep-
rzowego i masła przez. wjprowadze-
nie dwóch dni postnych w tygodniu,
w których wstrzymać się mają od
spożycia mięsa i tłuszczów wogóle.

| Członkowie panitji, należący do
|wyższej hierarchji partyjnej, a więc

'przywódcy partji, przywódcy okrę-

znalazła się dziś w trudnościach de-
wizowych, a co zatem idzie i apro-
wizacyjnych, dał premjer Goering w
swej mowie, wygłoszonej w sobotę
we Wrocławiu, w której m. in. wska
zuje na heroizm robotników, ktorzy
znoszą cierpliwie i pokornie ograni-
czone płace, a wytłumaczył to zro-
zumieniem przez robotników po-
trzeb ojczyzmy. ia Ads ris  
 

 

ł Korzystajcie z
pierwszego źródła

W. NOWICKI se:
pant. ranne. Obuwi

ŚNIEGOWCE, WOJŁOKI, CIEPŁE PAPUCIE
OSTATNIĘ FASONY i MODĘLE — CENY FABRYCZNE NISKIE

POLSKAWYTWÓRNIA OBUWIA|
WILNO, 3

    
  

 

0 5 (eSLCZOWKI Kalos
specerowe, szkolne, sportowe, lyžw.
narciar, trening. glmnast. i L. d.

 
 

  



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

Zabawa Miodziežy Wszechpoilskieį
 

Bezrobotna Radziecka Komisja Pracy
Egzystuje w Wileńskiej Radzie Nic zresztą dziwnego, — pod-

Miejskiej Komisja, mosząca zawiły rzutek to przecież cierpigo się z mu

tytuł „Zdrowia, Pracy i Opieki Spo- sul Kiedy bowiem na jesieni roku

łecznej”. Ukonstytuowała się ona w zeszłego, przy wyborze komisji na

jesieni roku zeszłego razem z inne- kadencję bieżącą, Koło Narodowe

mi komisjami, pracę jej jednak, tak radnych wniosło o utworzenie komi-

zresztą jak i innych, z miejsca ulrą- sji do spraw bezrobocia na terenie

cono. Zadnych znaków życia nie da- Wilna, to, jak zwiylkie zresztą, Blok

je ona o sobie, zresztą i dać nie mo- Gospodarczy zaoponowal.  Wiczas

że, nie jest bowiem zupełnie zwoły- jednak połapał się, że to jakoś nie

wana. Prawdopodobnie jest zbędną, wypada i wniósł, by sprawę bezro-

jak zbędnym jest i niepożądanym o- bocia poruczyć komisji „Zdrowia i

becnie każdy zbiorowy społeczny Opieki Społecznej”, dodając jej do-

wysiłek, jalk niepożądaną jest inicja- daikowo nazwę „Pracy“. Koło Na-

tywa jednostki lub grupy, po za czyn rodowe nie sprzeciwiało się, bo prze

nikami „ku temu powołanymi”, Zda- cież niej o nazwę chodziło, a o pracę

wałoby się przeto, że stan sanitarny nad poruszanem, a tak poważnem

naszego imiasta jest idealny, że przo- zagadnieniem. Narodowe Koło rad-

dujemy innym w roztaczaniu opieki nych myślało, że u wszystkich oby-

nad niedolą i nędzą mieszkańców, że wateli miasta, umysiy i senca są

wreszcie o braku pracy dla obywa- przepełnione troską © życie i byt

teli grodu wileńskiego mowy niema, tysięcy ludzi,ludzi niemalszkiele-

tak duże jest zapotrzebowanie rąk tów, borykających się z twardymi, a

pracujących, a tak ich mała podaż. nieubłaganymi warunkami życiowy-
Tak ze strony musi wyglądać stan mi, Bo przecież wołanie ich o po-
miasta dla każdego, kto się dowie, moc, o wsparcie, o pracę nie milkną

że lkomisja radziecka, wyłoniona do ani na chwilę, odwrotnie potęgują
rozpatrywania tych spraw, nie zbie- się z dnia na dzień, a beznadziejnem
ra się i nie pracuje. jechem załamują się w uszach ogółu.
W rzeczywistości mie jest znów Wlnioskodawicy sądzili, że czas już

tak Kleżkót"a trwałe Bocóbocie usunąć podział poszukujących pracy
komisji jest przymusowem. (na mniej lub więcej uprzywilejowa-

O ile jednak nad stanem zdro- nych, że czas usunąć konieczność

wotnymi miasta czuwają lekarze i wyrzeczenia się własnego „ja”, by
wydział sanitarny Magistratu, o ile mieć miożność do kardynalnego pra-
Magistratowi dział Opieki Społecz- wa każdego człowieka — do pracy.
nej, w terminie w każdym razie nie- Inicjatorzy chcieli złączyć się w
dłuższym, niż sześciotygodniowy, o wspólnym wysiłku, by razem posta-
poszczególnym  konającym  głodo- rać się ulżyć choć w części nie-
morze, i uskuteczni, o tyle szczęsnej doli tysięcy biedaków mia-
nad trzecim działem komisji, dzia- sta Wilna, by skoordynować wresz-
łem „Pracy'” nikt nie czuwa i nikogo cie działalność charytatywną insty-
dział ten.nie obchodzi. tucji społeczno dobrocz i nie

Kronika wileńska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?  bożeństwo żałobne za spokój dusz
Dość pogodnie, rano mglisto. poległych i zmarłych pracowników
Nocą gdzieniegdzie lekkie przy- pocztowych, na które Zarząd P.P.W.

mirozki, dniem temperatura oko-
ło 10 C.

Słabe wiatry z południa lub cisza.
DYŻURY APTEK.
w nocy dyżurują następujące

 

inami.

Dziś
apże!

Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-
SE — Wileńska 8, Augustowskiego --
Mickiewicza 10 i Sajożnikowa — róg Ste

wraz z

fańskiej.

Z MIASTA.
*" — Urzędowanie w Dzień Zadusz-

ny. W, dniu 2 bm, t. j. w Dniu Za-
dusznym, wszystkie urzędy państwo- E
we i samorządowe będą czynne. £
Pracowunicy tyllko będą pracowali na
dwie zmiany, a to celem dania moż-
ności im wysłuchania żałobnych na-
bożeństw i zwiedzenia cmentarzy.
Jedna zmiana będzie pracowała
godz. 12 w południe, druga zaśod12
do końca urzędowania. (h)
—Przyjazd do Wilna ministra.-

W.R.iO.P. Jak już donosiliśmy,
w dniu 6bm.przybywa do Wilna mi- Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
nister oświaty królestwa Węgier, p. — Kolo Pai T-wa „Mens“. Dnia

Homan. Wraz z gościem węgierskim 5,XI 1935 r, odbędzie się kolejne ze-
przyjeżdża do Wilna minister W. R. branie Koła Pań przy Wil. T-wie
i O. P., dr. Chyliūski, z dyrektorami: „Mens* dla walki z alkoholizmem
departamentów. Minister Chyliński|o godz. 19 w lokalu Ośrodka Zdro-
podczas pobytu swego w Wilnieza-; wia, ul. Wielka 46. Wstęp bezpłatny.

kształtem szkolnic-|Goście mile widziani.

|||
|и

pozna się z cało!

 

zaprasza wszystkich pocztowców.

  

twa średniego, zawodowego i po-
wszechnego w Wilnie, przyczem
zwiedzi niektóre szkoły.  Równo-
cześnie spodziewane jest, iż minister
przeprowadzi narady z kierownika-
mi szkolnictwa Kuratorjum Okręśu
me Wileńskiego. (h)
— B. minister u obejmuje

katedrę ekonomiki na U.S.B. B. mi-'
nister skarbu, prof. Zawadzki, przy-
był do Wilna i w tych dniach obej-
mie zpowrotem katedrę ekonomfi
na uniwersytecie wileńskim. Rów-
nież krążą pogłoski, iż pro
ki ma objąć stanowe dyrektora
Izby Przemysłowo - Handłowaj w
Wilnie. Obecny dyrektor Barański
ma przejść-do ministerstwa handlu
i przemysłu. (h)

SPRAWY PRASOWE.
— Konfiskata czasopisma litew-

skiego. Starosta grodzki dokonał za-
jęcia czasopisma litewskiego „Vil-
niaus Żodis”, nr. 33 z dn. 1.XI. rb. za
zamieszczenie artykułu pod tytułem
„Za podniesienie ręki — 875 zł.”, za-
wierającego two wi-ё przestęps
dziane w art. 127 i 170 k. k.

POCZTA I TELEGRAF.
—Staraniem Pocztowego Przy-

sposobienia Wojskowego wwilnie,
odbędzie siędnia 2listopadabr.o
1 1-ej min. 30 w kościele Św.
rójcy przy ul. Dominikańskiej na-

£, Zawadz-|

— Posiedzenie Wileńskiego Od-
działu Pol. T-wa Historycznego od-
będzie się w poniedziałek, dn. 4 bm.,
o godz. 6'/: wiecz, w lokalu Semi-
narjum Histor. U.S.B. (Zamikowa 11).

Na porządku dziennym: 1) zaża-
jenie prezesa oddziału dziek. Ehren-
Ikteutza, 2) odczyt prof. Adamusa
p. t „O stanowisku Bobrzyńskiego
w _dziejopisars
Goście mile widziani.
— Sodalicja Marjańska Akademi-

|czek U. S, B. w Wilnie niniejszem
|powiadamia, że dn. 1. XL o godz.
19.15 w Domu Sodalicyjnym (Zam-
kowa 8) odbędzie się adoracja Prze-
najświętszego Sakramentu,  nato-
miast w sobotę, dn. 2. XI. o godz, 9
tamże Msza św. za zmarłe sodaliski
H. Bogdańską i N. Muttównę. —
Goście mile widziani.

RÓŻNE.
— Bank Towarzystw Spółdziel-

czych, Spółka Alkcyjna, Oddział w
ASFa Nawlas-
ny). 6cz. normalnych operacyj
bankowych, Bank nasz od szeregu
lat prowadzi” specjałny dział drob-
nych wikladėw  oszczędnošciowych,
poczynając od wikładu w kwocie zł.

drobniejsze).
Dla ułatwienia czynieniaklijen-

teli drobnych oszczędności, Bank 

twie polskiemi'. —

|
dać możności jednostkom więcej
przebiegłym, natrętnym, korzystać z
niesmiałości i niezaradności innych.

A jak ta praca wiygląda w rze-
czywistościł (W roku 1931 Komisja
Sanitarna i Opieki Społecznej miała
5 posiedzeń, w roku 1932 — 6 posie-
dzeń, w roku ubiegłym, a pieiw-
szymi kadencji nowej Kady Miejskiej,
komisja „Zdrowia, Pracy i Opieki
Społecznej” została zwołana raz je-
den tylko i to na posiedzenie spra-
wczdawczo - budżetowe.

Jakoś nikogo ta sprawa zbytnio
nie przejmuje.

ł GL

i

i
į
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Zaburzenia w trawieniu. Poważni in- Franciszkanów a nie do zakonu OO.)gę
terniści potwierdzają dobroczynne dziala-
nie naturalnej wody $orzkiej
„Franciszka Józeta* dla żołądka przełado-
wanego jedzeniem i piciem.

 

 

į
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|w charakterze powoda niesłusznie

Jak donosi „Kurjer Warszawsza”
na wokandzie Sądu Najwyższego zna
lazła się sprawa o gmach poklasz-
torny OO. Franciszkanów w Wilnie,
kióry b. rząd rosyjski skonfiskował
po powstaniu 1863 r.

Obecnie prowincjał zakonu OC.
Franciszkanów na Polskę, działając
w imieniu zakonu, wiystąpił o zwro*
poklasztornej nieruchomości e-

ciwko Magistratowi miasta Wilna,
któremu rząd rosyjski tę nierucho-
mość zkolei przekazał.
Sąd Olkręgowy w Wilnie uwzględ-

nił powództwo zakonu, lecz Sąd
Apelacyjny oddalił je z tej racji, że

| wystąpił zakon, gdyż sporna nieru-
chomość należała do klasztoru OU.!

|Franciszkanów.
Wyrok ten Zakon OO. Francisz-

kanów zaskarżył do Sądu Najwyż-
szego i adwokaci Zakonu Wł. Szysz-

 

 

 

(Proces © mury po-Franciszkańskie
kowski i Br. Krzyżanowski wskazy-
wali na centralizacjię Kościoła kato-
lickiego, jedyną w swej istocie w
dziejach świata, jako fakt, stwierdza
ny nie tylko kanonami Kościoła,
lecz i nawet Konstytucjaimi: marce-
wą i kwietniową oraz Konkordatemw.
Zdaniem obrońców zakonu klasztor
jest składową częścią zakonu a za-
kon Kościoła, wobec czego zakon
ma prawo bronić klasztornego mie
nia, jak to ustaliło już orzeczenie Są
du Najwyższego.

Magistrat m. Wilna bronił się
tem, że klasztor i zakon stanowią
dwie zupełnie odrębne jednostki
„wskutek czego zakon nie może bro-
nić interesów | oru.

Sąd Najwyższy uwzględnił skar-
kasacyjną zakonu OO. Francišz-

kanów i uchylając wyrok, oddalają-
cy powódziiwo zakonu, nakazał po-
nowne osądzenie sprawy.

Akcja pojednawcza Lavala
FARYŻ. (Pat). Jak podaje ko-

respondent Havasa, koła genewskie
przywiązują duże znaczenie do fak-
tu, iż baron Alloisi reprezentować
będzie rząd włoski na najbliższem
zebraniu w Genewie. Przybycie ba-
ronaAloisiego do Genewy łączą. z
przeświadczeniem o możności pro-
wadzenia rozmów dyplomatycznych,
które powinny doprowadzić do za-
łatwienia konfliktu włosko-abisyń-
skiego. Obecnie nie ulega już wątpili
wości, iż rozmowy te, prowadzone
pod auspicjami Lavala, weszły jeśli
nie w stadjum realizacji, to w każ-
dym razie w fazę, uprawniającą do

| żywienia pewnych nadziei. Nadzieje
te potwierdza również fakt, iż zbio-
jrą się teraz w Genewie najbardziej
ana przedstawiciele Wielkiej

1
Г

|  ŚWIĘCIANY. W dniu 16.X, rb.
spłonął w Pietruszanach, gm. twe-
reckiej,  ohilew, wóz, len i 5 sztuk
bydła na szkodę Bronisławy Chuda-
bowej. Podejrzenie padło na. 34-
ietniego Romualda Bernata z sąsie-
dniej wsi Wiojciechowa, którego
wówczas zatrzymano

Obecnie przyznała się do podpa-
lenia Bronistawa Bernatowa. Byla
to zemsta za to, że Chudabowa

Ą utrzymywała. z jej mężem stosunki
miłosne i tam spowodowała, że Ro-
muald Bernat zaniedbał żonę i 3
dzieci oraz doprowadził całe gospo-

GŁĘBOKIE. Na terenie powiatu

brze zakonspirowanych gorzelni sa-
mogonu,

W Starych Turkach, gminy pa-
raljanowskiej, schwytano ma gorą-
cym uczynku pędzenia samogonki
Jana i Zofję Mićków.
W Gnieździle złapano dwuch fa-

brykantów. Mianowicie w zabudo-*
waniach Daniela Kolagi ujawniono
przygotowany zacier i aparat do pę-
dzenia samogonu. Pozatem na gorą-
cym uczyjniku pędzenia samiogonu
zastano Nikifora Kowiela, u którego

CHORE PŁUCA
osłabiają organizm
Leczenie chorych płuc pol

rzeniu takich warunków, aby
ronne organizmu zostały
wzmocnione i wykorzystane.

Zioła Magistra Wolskiego „PULMOSA”,
zawierające- niezmiernie rzadką roślinę
chińską  Schin-Schen, stosują się przy
kaszlu, zaflegmieniu, potach i staaach pod-
gorączkowych, przymosząc ulgę.

Zioła ze znak. ochr. „Pulmosa* de na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach
aptecznych).

Wytwórnia Maj
szawa, Złota 14, m.

wydaje do domu specjalne kasetki,
do których klient wwrżuca swe
oszczędności, poczem kasetka jest
otwierana i zawartość jej zapisywa-
na na rachunek klijenta.
Od tego rodzaju wkładów oszczęd-

|

 

a na stwo-
iności ob-

odpowiednio

gister E. Wolski, War-
1

 
|5 proc. netto w stosunku rocznym.
; o Stempel od tych rachunków opła-
ca Bank na swój rachunek.

nościowych, które cieszą się w Ban-|
10.— (następne wikłady mogą być|ku dużem powodzeniem, Bank płaci wane przez nich czasopisma nie są

Brytanji, Francji i Wloch, nie mó-
wiąc już o nowym przedstawicielu
Abisynji. W] tych warunkach najbliż-
sze obrady genewskie nabiorą zde-
cydowanie politycznego charakleru
i będą miały specjalne znaczenie.

PARYŻ. (Pat), Wczorajsze roz-

mowy Lavala z przedstawicielami
6-u państw są dla prasy. dzisiejszej
dowodem, že wmysiiki pojednawcze
prowadzone są w dalszym ciągu.

„Le Journal“ pisze: Baron Aloisi
przybywa do Genewy. Będzie on od-,
grywał rolę łącznika pomiędzy Ge-
newąa Rzymem, co świadczy, że
Wltochy uznają konieczność działa-

 

SZCZAWNICKA JÓZEFINA
leczy choroby dróg. oddechowych.

 

 

Podpalenie z zemsty
darstwo do skrajnej nędzy. W dniu
krytycznyjm, kiedy jej mąż udał się
do Chuda
nowiła spalić dobytek rywalki, są-
dząc, że ta wyprowadzi się do swych

| braci, mieszkających w znacznej od-
ległości. W tym: celu wzięła ze sobą
butelkę паНу, а że padał ulewny
deszcz, nakryła się dywanikiem. Po
podpaleniu chlewa, uciekła do domu,
zapominając o butelce od nafty i dy-
waniku, które znalazła policja. Ber-
natową przekazano sędziemu śled-
czemu w Święcianach, który ją osa-

|azii w więzieniu.

Tajne gorzelnie.
ujawniono większą ilość gotowego

mw dziśnieńskiego wykryto kilka do- samogonu.
Aparaty zostały skonfiskowane i

wraz z doniesieniem karnym prze-
kazane Urzędowi Skarbowemu Ak-
t ž i Monopolów Państwowych w

ilejce. z

ZGINĄŁ OD WYBUCHU POCISKU.
OSZMIANA. W dniu 25 bm. o

śodz, 16-ej, w odległości 300 m. od
wsi Wielka Mysa, gm. krewskiej, pa-
'stuch Bazyli Bainos, lat 13,
pochodzący. z Kiewiel, gm. bienic-;
kiej, a obecnie zatrudniony u Szymo-
na Sidorowicza, znalazł pocisk ar-'
tyleryjski, Pastuch uderzył pocis-
kiem o kamień, nastąpił wybuchi
Hajdukiewicz został zabity na miej-
SCU.

 

150 PRAWOSŁAWNYCH
PRZESZŁO NA KATOLICYZM.
Z Dzisny donoszą, iż w. ostatnich

tygodniach w: pow.- -dziśnieńskim
przeszło na kątolicyzm. około 150
prawosławnych. Wśród. nowoprzyję-
tych do Kościoła katolickiego znaj-

je się kilku włościan w wieku od
50 do 60 lat. (h)

OSTRZEŻENIE.
„Kurja ostrzega społeczeństwo

katolickie przed nabywaniem czaso-
pism: „Rycerz Chrystusowy” i „Zba-

{
i

 wiciel  Šwiata“, = kolportowanych
przez f(akichś osobników w sukni

| duchownej.
'Kurja powiadamia, że kolporto-

| zgodne z nauką katolicką i że po-
jzwolenia im na kolportaż nie wy-
"dawała. ‚

nia w ramach Ligi Narodów. Przed-
miotem rozmów Lavala z Hoarem w
Genewie będzie sprawa wprowadze-
nia w życie sankcyj, a następnie po-
szukiwanie mechanizmu, umożliwia-
jącego kontynuowanie akcji angiel-
sko - francuskiej, w celu przygoto-
wania załatwienia konfliktu w ra-
mach Ligi Narodów. Jeżeli taki me-
chanizm będzie mógł być  znalezio-
ny, to nie będzie można uważać cza-
su za stracony.

Zdaniem „Petit Parisien'* nunojusz
apostolski omawiał wczoraj z Lava-
lem starania Ojca Świętego, mające
na celu przywrócenie pokoju. Fakt,
że najwyższy autorytet duchowy bie
rze udział w akcji położenia kresu
konfliktowi, może napawać radością.
Należy również podkreślić wizytę

| Potiomkina.
Według „Petit Journal" .po węzo-

raiszych ' rozmowach na | Quai
d'Orsay ogólne wrażenie jest bardzo
zadawalające, ponieważ Laval wie-
rzy zdecydowanie w sukces akcji
.pojednawczej.

bowej, Bernatowa posta- | „L'Oeuvre“ oświadcza, że żda-
niem lkół poinfonmowanych, plan
załatwienia koniliktu rozważany ©-
becnie mniema żadnych widoków
przyjęcia, a służyć może tylko jako
podstawa do rokowań. Należy się
liczyć z. licznemi rozmowami w Ge-
newie. Nie wydaje się zresztą, by w
wozzmalazły kcaja-
im daje wyraz prasa yńska, pa

ryska i rzymska. W! Genewie ż =
nadzieję, że Laval i Hoarebędą
mogli mówić szczerze z Aloisim, a
być może i z przedstawicielem negu-
sa, to znaczy we «czworo. Wyrażana
jest również radość spowodu soli-
darności angielsko - francuskiej, po-
twierdzającej fakt, że na wypa
zaatakowania floty angielskiej na
morzu Śródziemnem, Francja pomo-
rze imperjum brytyjskiemu wszelkie-
mi środkami nalądzie, morzu i w po
wietnzu. Co się tyczy innych sankcyj
jak np. przejścia do blokady, tó. An-
licy zmaszęni odwołać się do
ady Ligi, aby uzyskać tam jedno-

myślmość i zapewnić sobie skutecz-
ną pomoc wszystkich członków Ligi
dla blokady.

ZAC

CO ZNALEZIONO W BISKUPINIE?
Ostatnie wykopaliska w Biskupinie po-

kazały nam, jak nasi praojcówie bytowali,
lecz uchyliły także rąbka tajemnicy co do
ich trybu życia. Najciekawsze było ognisko

„i resztki pożywienia, jakie znaleziono w
jednej z odkopanych chat, a już pewne
zdziwienie wywołały wśród tych resztek —
ziarnka owsa, Co przypuszczać pozwala, że
już w zmierzchłych czasach doceniano war-
tość odżywczą tego gatunku zboża. Ścisłe
badania naukowe, jakie przed laty przepro-
wadzono, potwierdziły też, że owies nadaje
się znakomicie jako  treściwy pokarm,
zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdyż za-
wiera wszelkie dla rozwoju organizmu
ludzkiego potrzebne składniki. Jedyna
trudność polega na odpowiedniem przyrzą-
dzaniu owsa. Lecz i te trudności usunął
nowoczesny przemysł przetwórczy, dając
kilka produktów owsianych o najwyższej

klasie. `
„Na czoło tej produkcji wysunęła się
firma KNORR że swemi płatkami i mączką
owsianą. Znajdują one zastosowanie nie-
tylko jako pokarm treściwy i pełnowarto-
ściowy dla osób fizycznie czy umysłowo

pracujących, lecz przedewszystkiem dla
dzieci i matek karmiących oraz dla chorych
przy wszelkiego, rodzaju cierpieniach. Dal-
szą zaletą tych produktów jest możność
różnego. sposobu zastosowania. i przyrzą-
dzania, co umożliwia duże urozmaicenie
potraw.

 

 



PLURALIS
POLITICUS

Zdarza się nieraz, že dyskusję nau-

kową, historyczną czy polityczną roz-

strzyga bezapelacyjnie jakiś nowy lub

nieznany dotychczas fakt, choćby sam

w sobie podrzędnego znaczenia,

Takim faktem w dyskusji na temat
naszego nowego ustroju są obecne
pełnomocnictwa. Że nowy sejm wła-|

śnie od udzielenia rządowi pełnomoc-

nictw rozpoczął swoją działalność, to
już chyba stało się za sprawą jakiejś

Nemezys politycznej, opiekującej się

od pewnego czasu obozem sanacyj-
nym. Albowiem w niczem innem nie

mogła się tak dobrze, jak w pełnomoc-

nictwach, odbić fałszywa sytuacja o-

becnego, sejmu w stosunku do społe-

czeństwa.

Nowi posłowie podpisali rządowi
weksel wprawdzie niezupełnie in blan-

co, ale na sumę bardzo wysoką, znacz-

nie wyższą od 220 miljonów nowych

podatków. Podpisali, — ale w czyjem

imieniu?—We wlasnem? Nie. W imie-
niu całego społeczeństwa, które bę-
dzie pociąśnięte do ofiar dla zrówno-
ważenią budżetu na dotychczasowym

poziomie, którego nowy rząd, podo-
baie jak i rządy poprzednie, obniżyć
nie chce, czy na razie nie może.

Ale zapytujemy: jakie to pełnomoc-
sictwa od społeczeństwa mieli ci, któ.

rzy tak skwapliwie, niemal entuzja-

sty-znie żyrowali w jego imieniu tak
olbrzymi weksel? ;

Zagadnienie przedstawicielstwa na-
rodowego, między innemi, wiąże się

ściśle z ciężarami podatkowemi. Po-
wszechność tych ciężarów jest jednym

z najbardziej ważkich argumentów za
, powszechnością prawa wyborczego.

Zasada, że podatnik powinien mieć
wpływ na wymiar ciężarów publicz-
nych i możność kontrolowania go-
spodarki groszem podatkowym, jest
podstawą parlamentaryzmu w jego
najrozmaitszych odmianach. „Nawet

tam, gdzie na skutek ewolucji politycz-
nej parlamentaryzm został usunięty
lub ograniczony, władza, która nakła-

da ciężary podatkowe, posiada do tego
pełnomocnictwo, uzyskane od społe-

czeństwa na innej drodze,

A teraz porównajmy z tem naczel-

nem zadaniem j prawem sejmu to poję-

cie, jakie nadał mu twórca nowej or-
dynacji, p. Sławek. Posłowie — zda-
niem p. Sławka — mieli być informa-

torami rządu, przedstawicielami regjo-

nalizmu gospodarczego i kulturalnego,
rzecznikami lokalnych bolączek i t. p.

Zapomniał tylko ojciec nowego sejmu |

o tem, że ten sejm ma być przede-
wszystkiem pełnomocnikiem  społe-

czeństwa do nakładania podatków i
kontrolowania gospodarki groszem pu-

blicznym, A to jest coś więcej, niż re-

gjonalne proszalnictwo z doby sejmów

petycyjnych. : ‹

Nie mają nowi posłowie pełnomoc-
nictw od społeczeństwa, ograniczo-

nych programami politycznemi czy
choćby uchwałami wiecowemi, bo je-

dne i drugie zostały wyklęte w ostat-

nich wyborach. A jeśli chodzi o pełno-
mocnictwo ogólne, oparte na zaufaniu,

to statystyka wyborów stwierdza po-
nad wszelką wątpliwość, że tylko ni-
kła mniejszość społeczeństwa takiego
pełnomocnictwa nowym posłom udzie-

liła. Jak wyglądało zaufanie np. wy-
borców z Polesia w stosunku do ich
wybrańców, pp. Hołyńskiego i Podo-
skiego, — o tem poprostu pisać przy-

kro, :
Z wtorkowej dyskusji nad pełno-

mocnictwami przebija dość wyraźnie

to, że niektórzy posłowie, instynktem

czy głosem sumienia wiedzeni, zdawali

sobie sprawę z położenia, w jakiem

się znaleźli, Choć oficjalnie niema klu-

bów, choć każdy poseł ma przemawiać

i głosować we własnem tylko imieniu,

—słyszało się w wielu przemówie-

niach liczbę mnogą: „będziemy głoso-

wać za pełnomocnictwami,  ale...“,

„zwracamy się do rządu”, „prosimy”,

„mamy nadzieję” i t. p.
Co to za „my?“ Grupy regjonalne,

czy jakieś inne, tajne kluby?

W pewnych wypadkach tak. Ale  

mm

Koniec antraktu
Z początkiem nowego miesiąca roz-

poczynają się w Genewie prace Ligi
Narodów w sprawie zatargu włosko-
abisyńskiego, Zjeżdżają tam równocze-
śnie ministrowie W, Brytanii i Francji
i będą kontynuowali bezpośrednie ro-
kowania. Ma się tedy ku końcowi an-
trakt, w czasie którego poza kulisami
Ligi Narodów odbywała się wytężona
praca dyplomatyczna,
Do wiadomości szerokiego ogółu do-

chodziły o niej tylko bardzo mętne i
nieścisłe informacje, Trudno też prze-
widzieć, jak się będzie rozgrywał roz-
poczynający się obecnie akt drugi.
Tem trudniej, że strony spór wiodą-
ce — W, Brytanja i Włochy — osła-
niały toczące się rokowania dymami
różnych wiadomości i komentarzy, ce-
lem, wpłynięcia na opinję publiczną
Europy.
Gorączkową czynność ujawniła pro-

paganda angielska. Zmierzała ona z
jednej strony do wtłoczenia w mózgi
ogółuprzeświadczenia, że Anglja bro-
ni świętych zasad współżycia narodów,
a nie swoich własnych interesów, z
drugiej zaś, że rząd angielski jest
twardy i nieustępliwy. Prasa całego
świata (nie wyłaczając niektórych
pism warszawskich), usilnie rozpo-
wszechniała i uzasadniała tezy powyż-
sze, Pierwsza jest oczywiście niezgod-
na z rzeczywistością i nie będziemy do
niej powracali, wykazywaliśmy już bo-
wiem kilkakrotnie, że W. Brytanja po-
siada bardzo żwi.otne interesy na mo-
ru Śródziemnem i w Afryce i wystę-
puje przeciw Włochom dla obrony
tych właśnie interesów, a nie dla o-
brony haseł, głoszonych urzędowo w
Genewie, Co do drugiej, to dni naj-
bliższe wykażą, jakie będzie istotne
stanowisko W. Brytanji w sprawie jej

 

zatargu z Włochami. Są bardzo po-
ważne względy, które — zdaniem na-
szem — przemawiają za tem, że An-
ślja nie będzie znów tak nieprzeje-
dnana, Mamy na myśli jej nieprzygo-
towanie wojenne, oświadczenie się
szerokiej opinji francuskiej za neu-
tralnością, oraz trudności wewnętrzne,
Jedno jest dla nas pewne — trzeba da-
wać bardzo mało wiary temu, co się
pisze w gazetach angielskich, a zwła-
szcza kontynentalnych, służących in-
teresom Anglji,
Włochy trzymają się innej taktyki.

Mussolini okazuje ustępliwość i goto-
wość do zgody, podobno przedstawił
nawet projekt ugody z Abisynją i Ligą
Narodów, równocześnie prowadzi z
całą energią akcję w Afryce i przy-
gotowuje naród włoski do najwięk-
szych ofiar i wysiłków, Plan jego jest
jasny: chodzi mu o zyskanie na cza-
sie, który pracuje na jego korzyść w
myśl przysłowia—,il tempo e ga-
lantuomo',

Zyskał już odłożenie terminu zasto-
sowania sankcyj gospodarczych, bę-
dzie prawdopodobnie dążył do tego,
by dalej zwlekać, odkładać i mieć mo-
żność stwarzania faktów dokonanych.
Taktyka jego jest zarazem śmiała i
przezorna, Sprzyja jej zręczna polityka
p. Lavala we Francji, oparta na zdro-
wym instynkcie narodowym tego kra-
ju, oraz istotne trudności w zastoso-
waniu integralnem sankcyj gospodar-
czych, które z jednej strony wniosłyby
zamęt w stosunki gospodarcze Euro-
py, a z drugiej uderzyłyby w interesy
szeregu państw,
" Rozwój wypadków w ciągu na'bliż-
szych tygodni rzuci wiele światła na
położenie międzynarodowe, oświetli też szlaki dziejowe Europy. Patrzymy

bowiem na początek interesującego
konfliktu między starą Anglją, rozpo-
rządzającą wielkiemi zasobami sił mo-
ralnych i materjalnych, jakie daje
wielka tradycja państwowa, lecz po-
siadzjącą szereg trudności imperjal-
nych i wewnętrznych, a młoderi Wło-
chami, niezasobnemi materjalnie, bę-
dącemi w gruncie rzeczy państwem
świeżej daty, lecz mającemi młodzień-
czą wiarę w swą przyszłość i rozpo-
rządzającemi pokoleniem, wychowa-
nem w religji heroizmu, reprezentują-
cemi przytem nowe prądy narodowe,
ogarniające ludy cywilizacji zachod-
nio - europejskiej.
Obydwie strony znajdują też od-

dźwięk w innych krajach i wśród in-
nych narodów, co nadaje konfliktowi
tło światowe i robi zeń etap w rozwo-
ju myśli i kultury europejskiej, Polity-
kę W. Brytanji popiera wolnomular-
stwo, kamunizm, radykalizm i żydo-
stwo międzynarodowe, w nadziei po-
walenia i zśniecenia ruchów narodo-
wych wśród ludów Europy; za Wło-
chami oświadczają się wszędzie ci, co
stoją w ośrodku prądu nacjonalistycz-
nego, dążącego do odrodzenia i prze-
tworzenia ludów rasy białej. To sta-
nowi istotę rozpoczętej w naszych о-
czach wielkiej tragedji dziejowej, przy-
pominającej współzawodnictwo Spar-
ty z Atenami, walki Rzymu z Karta-
giną, konflikt Hiszpanji z Anglją, z
której wyszedł uformowany naród
francuski i t. p.

Nie możemy patrzeć na to wszystko
obojętnie—najprzód dlatego, że są tu
bardzo zaangażowane nasze bezpośre-
dnie interesy, a następnie dlatego, że
chodzi o przyszłość cywilizacji, do któ-
rej należymy, ае 
 _ :

Pismo nasze już nieraz w ostatnich
miesiącach zajmowało się sprawą
gwaltownie posuwającego się naprzód
procesu zrywania przez Wolne Mia-
sto Gdańsk wszelkich węzłów z Pol-
ską i nawiązywania — siłą faktu —
coraz to nowych węzłów z Niemcami,

Konflikt polsko - gdański z ostat-
nich dni lipca b, r. był wyraźną próbą
ze strony narodowo - socjalistycznych
władz Gdańska (i ukrywającego się za
ich plecami, narodowo - socjalistycz-
nego rządu Rzeszy), dokonanią za je-
dnym zamachem emancypacji Wolne-
go Miasta z pod zwierzchności Rze-
czypospolitej. Konflikt ten wykazał
jaskrawo zupełną bezczynność kie-
rownictwa polityki polskiej, w szcze-
śólności zaś polityki zagranicznej, w
dziedzinie, już nie umacniania nasze-
go stanowiska w Gdańsku, ale wręcz
najskromniejszej obrony tych okru-
chów, które pozostały jeszcze po usta-
nowionych przez traktat wersalski, na-
szych prawach w tem mieście,

W trakcie tego konfliktu był mo-
ment, w którym wydawało się, że w
polityce gdańskiej rządu polskiego,
konsekwentnie ustępliwej i konse-
kwentnie obojętnej na postępy proce-
su odrywania się Gdańska od Polski,
nastąpi jednak zwrot. Tym momentem
była mowa generała Rydza - Śmigłe-
$o, zawierająca ustęp, iż Polska nie po-
zwoli niczego sobie wydrzeć, — nawet
oderwać guzika u sukni, Niestety —
nadzieje społeczeństwa zostały zawie-
dzione, Konflikt załatwiony został mo-
że nie tak, jak tego być może, ocze-
kiwały niektóre gorące głowy po stro-
nie niemiecko - gdańskiej, przyniósł
jednak w ostatecznym wyniku spore
osłabienie stanowiska naszego w Wol-
nem Mieście. Pisaliśmy już o tem
obszernie w dniu 20 sierpnia, — nie
mamy więc potrzeby znowu do szcze-
gółów tej sprawy powracać,

 

Od czasu jednak zakończenia kon-
fliktu, proces wyłamywania się Gdań-
ska z pod zwierzchniej władzy Rze-
czypospolitej i przechodzenia pod
władzę Rzeszy, posuwa się dalej, W
całym szeregu drobnych spraw proces
ten znowu się w ostatnich miesiącach
zaakcentował,

W tych jednak dniach zaszedł fakt,
którego jaskrawość znacznie owe dro-
bne sprawy przekracza,

W. „Kurjerze Poznańskim” ukazał
się w ubiegły piątek następujący tele-
gram z Gdańska:

„Nie jest tajemnicą, że gdańskie orga-
nizacje półwojskowe pozostają pod ści-
słym nadzorem władz niemieckich. Znane
są ścisłe związki gdańskiego lotnictwa z
lotnictwem wojskowem Rzeszy. Pod pła-
szczykiem wysyłania do Niemiec na robo-
ty — całe zastępy ludzi w wieku poboro-
wym  przetransportowanoz Gdańska
wprost do koszar na terytorjum Niemiec,
Teraz jednak już zupełnie jawnie prze-

prowadza się powoływanie obywateli
gdańskich do służby woiskowej w Niem-
czech. Jak się dowiadujemy, obecnie
wzieło zupełnie oficjalnie na ćwiczenia
wojskowe wszystkich dawniejszych młod-
szych oficerów ręzerwy, chociaż są oni
przeważnie obywatelami gdańskimi.
Doreczane powołania znajdują bez-

wzśledny posłuch. Jest rzecza wykluczo-
ną, aby w tym względzie nie bvło ścisłe-
$0 porozumienia władz gdańskich z rzą-
dem berlińskim".

Przecieramy oczy! A więc Rzesza
Niemiecka wydaje obywatelom gdań-
skim nakazy, będące wyraźnem czy-
nieniem użytku z praw zwierzchnich.
Prawo powoływania ludności cywilnej
do służby wojskowej, — nie do służby
ochotniczej, ale do służby, opartej na
nakazie, — posiada państwo tylko
wobec własnych poddanych, Wynika
więc z tego, że Rzesza Niemiecka czu-
je się suwerenem wolnego miasta
Gdańska i jego ludności! I władze, o-
raz ludność Wolnego Miasta to uznają.
Jest rzeczą pierwszorzędnego znacze-

| nia, co wobec tego uczyni rząd polski
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przedewszystkiem w tem pluralis
brzmiało słuszne przeświadczenie, że

takiej sprawy, jak pełnomocnictwa po-

datkowe dla rządu, nie można roz-
strzygać na podstawie indywidualnego
poglądu, ale że musi to być decyzja

zbiorowa nie samego nawet tylko par-

lamentu, ale parlamentu opartego
mocno o większość społeczeństwa i
działającego w ścisłem z niem poro-

zumieniu,
Przeświadczenie słuszne, — intencja

chwalebna, lecz nierealna, ponieważ
użyta w przemówieniach liczba mno-

$a dzięki ordynacji i wyborom, to nie
jest pluralis politicus, ale — pogticus.

Rozumie — jak się zdaje — tę sy-

tuację także i nowy rząd, skoro ma-  
jąc oddany sobie zupełnie, świeżo wy-
brany sejm, szuka jeszcze innego, bez-
pośredniego kontaktu ze społeczeń-

stwem, jakby chciał na wekslu pełno-

mocniczym obok podpisów 190 po-
słów, mieć jeszcze inne, pewniejsze ży-
ra, — żyra tych prawdziwych „my”,

którzy będą pociąśnięci do ofiar na
rzecz nowej sanacji, tym razem gospo-

darczej, %

Ale samo zrozumienie tu nie wystar-
czy. Trzebaby wyciągnąć z niego re-

alne konsekwencje, które musiałyby
iść bardzo daleko, bo m. in. do zlikwi-

dowania sejmu, który, chociaż chce,

ale nie może przemawiać imieniem

całego społeczeństwa, a nawet jego
większości.

jak zamierza reagować na niemieckie
wyzwanie min. Beck, jako inicjator po-
lityki zbliżenia z Niemcami,
Mamy bowiem nowy precedens,

który posuwa w ważnym szczególe na-
przóa proces stopniowego „„Anschlus-
su' Gdańska do Rzeszy, połączonego
ze stopniowem usuwaniem się Gdań-
ska z pod władzy Polski,
Według litery traktatu wersalskie-

go, Gdańsk jest autonomiczną częścią
Rzeczypospolitej. Litera ta nigdy nie
została uchylona — wszystkie umo
polsko - gdańskie, oraz wszystkie mil-
czące precedensy ,które prawa nasze
w Gdańsku uszczupliły, stanowią bądź
rozszerzającą interpretację klauzul
traktatowych, dotyczących zakresu
dańskiego samorządu, bądź też do-

ustępstwa oraz przywileje, przez Pol-
skę Gdańskowi udzielone. Gdańsk po

| dziś dzień częścią Rzeczypospolitej
być nie przestał; to też wszystko, co
godzi w fakt zwierzchnictwa Polski
nad Gdańskiem, jest poprostu atakiem
na nienaruszalność naszych granic,
Spotyka nas dziś w Gdańsku cios

po ciosie, Piędź po piędzi ustępujemy
tam naszych praw i naszego stanowi-
ska już nie lokalnemu, gdańskiemu sa-
morządowię ale — Niemcom,
Jak więc wygląda w świetle tych

faktów zapewnienie generalnego in-
spektora armji, że Polska nie pozwoli
oderwać sobie nawet guzika u sukni?
Zapewnienie przyjęte z radościa przez
całą polską opinję narodową. Wszak
od sukni naszej w Gdańsku odrywają
nam guzik po guziku.

JĘDRZEJ GIERTYCH

——

Spadek
po pp. lędrzejewiczach
„Kur. Pozn." przyłącza się do gło-

sów przerażenia, które rozlegają się
dziś w całem społeczeństwie z powo-
du skutków działalności pp. Jędrzeje-
wiczów w szkolnictwie. („I. K. C." па-
zywa ją tajfunem).

„ „Dzisiaj zaczynamy zbierać owoce, cho-
ciaż to dopiero trzeci rok od uchwalenia
(reformy szkolnej — Przyp. Red.). Wieś
została od gimnazjum zupełnie odcięta.
Dla krewnych Kasprowicza czy na
droga prawie że zamknięta, — udosten-
niona natomiast i ułatwiona dla przy-
szłych Tuwimów i Słonimskich. Na dłu-
gie lata szkoła dla wsi polskiej będzie
szkołą stopnia pierwszego, dającą tylko
elementy wykształcenia.
Ale i to tylko na papierze. Bo jeśli na

tej wsi ma jeden nauczyciel ponad sto
ecj do nauki, ta nawet laik zrozumie,

że z tych elementów wiedzy, po kilku la-
tach od wyjścia ze szkoły, nię zostanie
prawie nic. A w takich szkołach kształci
się blisko dwa miljony dzieci naszej wsi,
Do poprzedniego więc miljona dzieci,
skazanych zśóry na analfabetyzm, przy- będzie conajmniej drugi, skazanych na
t, zw. powrotny tyzm“, '

rowolne i oczywišcie nie wieczyste
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HERBATĘ świeżych zbiorów na
wagę i w opakowaniu

КАМЕ najlepszych plantacji na
miejscu paloną

MIESZANK! zbożowe z kawą
prawdziwą poleca

TEOFIL MARZEC
Marszałkowska 89 I Ma owiecka 5

Uwaga! Najkorzystniejsze źródło zakupu

PRZEGLĄD PPASY
„SEJM POSŁUCHU*

Wtorkowa dyskusja w Sejmie nad
pelnomocnictwami, rozwlekla, chao»
tyczna, monotonna i nudna, nie wy«
wołuje zachwytu nawet w prasie sa-
nacyjnej. „Czas“ przypuszcza, że ten
niepocieszający stan jest wynikiem
braku organizacji posłów,

 

„Ponieważ każdy poseł czy senator
przemawia tylko we własnem imieniu,
więc teoretycznie jest do pomyślenia, że
pewneśo razu wszyscy członkowie izb
zgłoszą się do głosu. Że niebezpieczeń-
stwo to nie jest znów takie nierealne, te-
go mieliśmy dowody w czasie obrad sej-
mowych nad pełnomocnictwami, w cza-
sie których wszyscy członkowie komisji
czuli się w obowiązku zapisania się do
głosu. onieważ przemówienia te od-
zwierciadlają tylko własne stanowisko
posła, ponieważ z drugiej strony nie
wszyscy przemawiający mają coś istotnie
interesującego do powiedzenia, więc ta=
ka dyskusja może być często tylko niepo«
trzebną stratą czasu.

Dyskusja tego rodzaju również nie da
je możność zorjentowania się, jak się
większość izby, ustosunkowuje do danego
przedłożenia, To zaś ogromnie utrudnia
sytuację rządu. iema on bowiem mo-
żności przewidzenia, czy jeśo wniosek
przejdzie czy nie, niema też możności e-
wentualnej modyfikacji wniosku w myśl
życzeń większości izby, wyrażonych w
dyskusji, bo życzeniate przy braku orga«
nizacji członków izby są nieuchwytne”,

Ta ostatnia obawa nie istnieje, Sejm
ten może narzekać, ale przęciw rzą-
dowi nie pójdzie, Wyszedł on prze«
cież — jak to szczerze poseł Sommer«
stein na wtorkowem posiedzeniu przys
znał — z „gabinetów wydziałów bez
pieczeństwa', Taki Sejm będzie „Sej«
mem posłuchu”, choć określenie to nie
podobało się jednemu z posłów,

GADALNIA I DEMAGOGJA

Obrady, takie jakie toczyły się we
wtorek, nie skompromitują tego Sej-
mu, bo skompromitować można tylko.
to, co się cieszy bezspornym autory-
tetem i zaufaniem, ale mogą — nieste-
ty—zaszkodzić idei Sejmu jako in- -
stytucji ustawodawstwa i kontroli rząe
du. Bo co pomyśli przeciętny obywa-
tel o posłach, którzy krytykują, skar-
żą się, widzą zło, panoszące się
Bałtyku po Karpaty, jak się jeden z
nich wyraził, a równocześnie głosują

| za systemem rządowym, który jest za
stan obecny państwa odpowiedzialny?
Co pomyślą o posłach. którzy uważają
obcięcie posorów niższych urzędni-
ków i dodatkowe opodatkowanie ni-
skich dochodów za szkodliwe i nie-
sprawiedliwe, a głosują za pełnomoc-=
nictwami dla rządu do przeprowadze-
nia tych obcięć i tych obciążeń? Gdzie
jest poczucie odpowiedzialności tych
panów? Co będzie myślał o nich rząd,
który wie, że nie mogą * ;ciągnąć
konsekwencyj ze swoich słów? Sejm,
skarżący się i głosujący za rządem,bę-
dzie uważany za gadalnię bez znacze-
nia, Będzie on nadto siedliskiem o-
brzydliwej demagogii, gdyż nic łatwiej-
szego, jak popisywać się wylewaniem
łez nad dolą biedaków i rzucaniem
piorunów na kartele, gdy słowa te nie
obowiązują do niczego, Nie zamierza»
my zachęcać posłów do opozycji, bo
wiemy, że im jej robić nie wolno,
Zwracamy tylko uwagę, że zamiana
Sejmu na wiec partyjny, szkodzi insty-
tucji Sejmu polskiego.

„NIEJEDNO JESZCZE ZROBIMY”

„Robotnik“ przypomina słowa b.
premjera Kozłowskiego z przed roku:

„Obecną sytuację budżetową charakte-
ryzuje stopniowa zniżka wydatków, oraz

ilizacja, a nawet nieznaczna zwyżka
dochodów. Są to dane, wskazujące, iż
idziemy już szybszym niż poprzednio
rokiem do trwałei równowagi budżetu”,
„Gdy się to teraz czyta — pisze „kobot-

nik” — to niewiadomo, czy śmiać się,
czy płakać. 4

„P. Kozłowski zakończył swe przemó-
wienie proroczem zdaniem:

„Niejedno żeśmy już w Polsce zrobili
i niejedno jeszcze zrobimy”.
Właśnie min. Kwiatkowski przedstawił

w tych dniach bilans z teśo, co pozostało
po rządach pp. Kozłowskiego i Sławka w
jednej tylko dziedzinie gospodarczej;

„Na, polu arki jest u nas najgo-

w».W defensywie gospodarczej poro-

wilizowanemiświata”.

P. Kozłowski jest dalej luminarzem
systemu,

saiczę w tyle poza innemi narodami cy- |
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- CHOROBA I JEJ LECZENIE
„ Dziś jest już dla wszystkich rzeczą
jasną i powszechnie uznaną, że szkolni-
ctwo polskie w ciągu kilku lat ostatnich
doprowadzonę zostało do kompletnego
upadku, Nawet u sanacyjna nic u-
krywa tego i maluje jego obraz ponury
w dość ciemnych barwach. W przy-
padkach ciężkiej choroby trudno nie
dostrzec, że organizm funkcjonuje nie-
prawidłowo. Nie tak jednak łatwo
przychodzi odnalezienie źródła zabu -
rzeń. Jeszcze więcej umiejętności wy-
maga przepisanie odpowiedniej kura -
cji. A do jej skutecznego przeprowa -
dzenia często bardzo potrzeba również
charakteru.

W obozie pomaj. niema jasne -
$0 spojrzenia prawdzie w oczy. We -
dłuś szerzonych stamtąd opinij, wszy-
stkiemu złemu, jakie się dzieje w
szkolnictwie polskiem, winien kryzys,
nadmierna rozrodczość ludności w Pol.
sce i skąpstwo wrogów oświaty. Jedy-  ny środek ratunku widzą w powiększe-
niu przynajmniej o kilkadziesiąt miljo-

nów budżetu Ministerstwa W. R. i O.
P. Takie stanowisko zajmuje sanacyj-
ny „Głos Nauczycielski”, który organi-
zację szkolnictwa naszego, jego ustrój,
programy, system wychowania uważa
za szczyt doskonałości, przedmiot za -
zdrości całego świata. Temu cudowne-
mu tworowi brakuje tylko pieniędzy w
rozmiarach niezbędnych do realizacji
przepięknych pomysłów kół kierowni -
czych Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego. Należy wydostać ukryte złośli-
wie przez zwolenników ciemnoty zło
to, a wszystko będzie dobrze,
Podobne poglądy wyraża na łamach

„Gazety Polskiej” wtajemniczony w
| plany czynników decydujących p. AL.
K., który również nie ma żadnych wąt-
pliwości co do tego, że wspańiałe dzie-
ło p. Janusza Jędrzejewicza musi być
kontynuowane, jego liczne reformy w
dziedzinie szkolnej trzeba utrzymać
bez zmian. Chodzi tylko o to, by wy-
szukać „oszczędności w innych dzia-
łach pracy państwowej, stojących da-

 

Z kół nauczycielskich otrzymujemy na-
stępujące uwagi:

Był okres, w którym Związek Nauczy -
cielstwa Polskiego uważał się za czynnik
decydu'ący w Polsce w sprawach oświa-
ty i szkolnictwa. Pochodziło to stąd, że
członkowie tej organizac'i znaleźli się na
najwyższych stanowiskach w hierarchii
administracji szkolnej aż do zastępców
inspektorów wdół. i

Tei sytuacji nie omieszka! Związek wy-
korzystać jak najwięcej dla siebie, Wy-
dano dużo pieniędzy i włożono wiele wy-
siłków na to, by rozpowszechnić jak naj-
szerzej wieść o wpływach nadzwyczaj-
nych Związku, Używano do tego wszyst -
kich swych organów, wydań zwycza'nych
i nadzwycza;nych „Głosu Naftczycielskie-
49", broszur, ulotek, odezw i t. p. Nad-
używano w tym celu zjazdów i konłeren-
cyj urzędowych oraz półurzędowych nau-
czycielstwa. Każdy, kto się dochrapał
lepszej posady i chciał piąć się wyżej re-
klamował Związek i napędzał w jego sze-
regi innych. Chodziło o to, aby nauczy-
cielstwo od Warszawy aż do najdalszych
placówek nadgranicznych wiedziało, ja-
ka jest potęga Związku, i wyciągało stąd
dla siebie wnioski odpowiednio w stosun-
ku do wszechmocnej organizacji.
„Za naukę i doświadczenie drogo pła-

€ono. Przez szereg lat sypały się jak z ro-

gu obfitości wydalenia i zwolnienia ze
służby, przenoszenie na emeryturę, prze-
rzucanie z jednego końca Polski na drugi,

usuwanie od kierownictwa szkół, Ty!ko
związkowcy dostawali się na dalsze stu-

dja na wyższe kursy nauczycielskie i do

Instytutu nauczycielskiego. Padł strach

na świat nauczycielski. Część jego, zdecy-

dowana bronić się do upadłego, przygo”

towana była na wszystko. Reszta ugięła

się, załamała i, machnąwszy ręką, płaci-
ła-pilnie składki, bo o to przecież chodzi-

ło.
Tak ciężkiego, smutnego, bolesnego

nad wyraz okresu naistarsi nauczyciele

polscy nie pamięta'ą. Czasy te zaczynają

obecnie nazywać okresem smulikowsz-

czyzny, kiedy to wszechwładny prezes

Związku, wykorzystując  „koniunktu-

rę”, dokonywał całego szeregu reform i

zmian. Zaczęło się od ustawy o stosun-  

kach służbowych nauczycieli, a skończyło
na ustawie uposaženiowej. Stan nauczy-
cielski doszedł do ostatnich granic nędzy
materjalnej i okropnej sytuac'i moralnej.
Aby uprzytomnić sobie obraz tego stanu
wystarczy spojrzeć na okręg poleski,
gdzie kaszel chorej nauczycielki na kon-
ferencji urzędowej powodował groźby
„wyrzucenia” jej z „posady”. Nie miej-
sce tu przedstawiać gehenny nauczyciel -
stwa. Na to trzeba całych tomów. Zresztą
wierzymy mocno, że „każdy tuniec ma
swój kuniec', Ten koniec już się rożpo-
czął.
W niedzielę, dnia 20.10 r. b. na zebra-

niu nauczycieli oddziału warszawskiego
Związku, zaczęto się spowiadać, Pierwsza
zrobiła to p. Smulikowska, która po stra-
cie męża wpadła do wykopanego przez
niego dla innych dołku. Za list, ogłoszony
w LK.C. wyrżucono ją z Zarządu Głów-
nego Związku. Jednocześnie dostała się
ne emeryturę przy 160 złotych uposaże -
nia miesięcznego. Rozżalona wdowa %-
skarżała publicznie Związek. Ma mu mię-
dży innemi za złe, że w wydanej niedaw-
no monografji oprócz nazwy ulicy Jul'a-

na Smulikowskiego nie wspomniano o ie-
go zasługach ani jednem słowem. Inny
mówca nazwał Związek grabarzem oświa-
ty i bytu nauczycielskiego, Na te ciężkie
słowa, jakie padły w niedzielę pod adre-
sem Związku, próbował się obrazić jedy-
nie p. Drzewiecki (dawniej — Mandel-
baum). Reszta Zarządu przyjęła wszystko
milczeniem.
Cóż mogą powiedzieć ci ludzie. Prze -

szedł już ich czas. /  

lej w hierarchji potrzeb, a w každym
razie poza wojskiem i oświatą”,
Życzymy szczerze powodzenia p. Al.

K.w tych poszukiwaniach. Jesteśmy
pewni, że „oszczędności w innych
działach pracy państwowej, stojących
dalej w hierarchji potrzeb” można zna-
leźć, nawet dość znaczne. — Tylko
wątpimy, czy je dostanie Ministerstwo

R. i O. P. na powiększenie etatów
nauczycielskich w tym stopniu, aby to
mogło postawić na nogi szkolnictwo
powszechne, Nie każdy budżet da się
układać w myśl zasady: „mierz siłę na
zamiary”. Najczęściej trzeba przedsię-
brać „zamiar podług sił”,
Ale to jeszcze nie wszystko,
Życie obeszło się nielitościwie z re-

formami p. Janusza Jędrzejewicza.
Może mieć ktoś o to pretensje do ży-
cia. Ale lepiej w zgodzie z niem prze-
budować walące się gmachy. Reforiny,
które nie zdały egzaminu praktyczne-
go, muszą ulec zmianie. W ciągu ostat-
nich kilku lat całe niemal iwodaw-
stwo szkolne przerobiou, pod kątem
widzenia obozu rządzącego. Doprowa-
dziło to do stanu obecnego.

Wreszcie, jedną z najważnie'szych
przyczyn choroby, nis' -zącej szkol-
nictwo polskie, jest atmosfera moral-
na, jaką otoczono nauczycielstwo.
Eskulapom sanacyjnym zdaje się, że

zastrzyk pieniężny wystarczyna u-
zdrowienie szkolnictwa naszego, Na
wszystkie inne rzeczy są wciąż jesz-
cze głusi i ślepi. El.
ZEE,LOGOMA. TOYTAEPROZAK i a a ZCWEDAAZSKE

 

 

Skończyć z tem wreszcie!
Wiemy z „Gazety Polskiej”, że p. AL. K,

„szuka oszczędności” w „działach pracy
państwowej, stojących dalej w hierarchii
potrzeb”. Byłoby bardzo niedobrze, įdy-
by w tych poszukiwaniach przeoczył
zwłaszcza jedną z pozycyj wydatków Mi-
nisterstwa W. R. i O. P., którą jedne-
myślna niemal opinja całego społeczeń-
stwa, prasyi nauczycielstwa uważa za
szkodliwe niezmiernie marnowanie gro -
sza publicznego. Chodzi tu o t. zw. in*
struktorów oświaty pozaszkolnej i całą tę
przez nich reprezentowaną rovotę.
Przy każdym inspektoracie szkolnym

jest taki instruktor. Są specjaliści od tej
„oświaty pozaszkolnej* po Kuratorjach
Okręgów szkolnych i w Ministerstwie W.
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Szkoły i gminy
Według artykułu pierwszegó ustawy ż taczal bezpośrednią opiekę nad stroną

dnia 17 lutego 1922 r. óbowiązek zakła-| gospodarczą szkół.
dania i utrzymania publicznych szkėl Chorobą chroniczną gmin jest brak pie-
powszechnych, przewidziańych w planie| niędzy. Na pierwszym planie wydatków
sieci szkolnych, ciąży na państwie i $mi-| stoją, oczywiście, zawsze koszty utrzyma”

nie. nia drogich zarządów @пп zbiorowych.
Skarb Państwa wypłaca uposażenia na- |222

uczycielstwu i ponosi wszelkie wydatki i

na pomoce naułtowe, materjąły do nauki, KTO KORZYSTA z usług firmy

bibljoteki i druki szkolne. Gmina zaś ma
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wewnętrżne urządzenia, ubezpiecza, da-
je środki na oświetlenie i opał, na mater-
jały piśmienne, utrzymanie służby, po-
rządku, czystości. Rozporządzeniem Pie-
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grud-
nia 1930 r. obowiązek wypłacania nauczy-
cielstwu dodatku na mieszkanie prze-
rzucońo ze Skarbu Państwa na gmiay

Jak państwo wywiązuje się że swych
zobowiązańw stosunku do publicznego
szkolnictwa powszechnego, wiemy. Upo-
sażenia nauczycielstwu płaci regularnie.
Obniża natomiast wciąż ich wysokość.
Brak jest środków na kilkadziesiąt tysię-
cy etatów nauczycielskich niezbędnych
do tego, by zrealizować powszechne nau*
czanie w myśl przepisów ustawowych.
Wydatki na pomoce naukowe, materjały
do nauki, biblioteki nie obciążają obecnie
Skarbu Państwa, bo nie ma on na to fun-
duszów, Tak samo znikła z budżetu po-
zyc'a pomocy gminom na budowę publicz-
nych szkół powszechnych. /

A jak zaspakajająich potrzeby gospo-
darcze gminy? |

Pod tym względem fest fatalnie, Sytua-
cja pogorszyła się jeszcze wskutek zmia-
ny ustro'u samorządu terytorjalnego w
myśl ustawy z dnia 23 marca 1933 r. Na
terenie województw zachodnich i połud *
niowych wprowadzono zamiast gmin jed-

nostkowych zbiorowe. Do tej zmiany nie

została dostosowana organizaca samo-
rządu szkolnego, który dotychczas roz-
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TEMZADOWOLONY prawdziwie
po 

Potem dopiero idą potrzeby szkół. Na za-
spokojenie ich zwykle nie wystarcza go-
tówki. W niebie dziura się nie stanie, 'ak
lokale szkolne będą brudne i zniszczone.
Pan wójt rad jest zaoszczędzić jak naj-
więcej na ich opale, Komorne za pomiesz-
czenia wynajęte opłaca się w mi.rę moż-
ności. Służba, utrzymująca porządek i
czystość, czeka miesiącami całemi na wy*
nagrodzenie swej pracy.

Cierpi na tem okropnie szkoła i nau-
czycielstwo.

Nie mogą się odbywać normalnie zaję-
cia w szkołach, gdy dzieci w niej marzną
z powodu braku opału. Nikt nie potrafi
zorganizować na odpowiednim poziomie
pracy wychowawczej, w lokalu urąga'ą +
cym najelementarniejszym wymaganiom
higieny, brudnym, zniszczonymi.
Władze szkolne za wszelkie tego ro-

dza'u zaniedbania czynią zawsze odpo-
wiedzialnym personel nauczycielski, a
zwłaszcza kierownika. Kiedy ten ostatni
nie może wydostać od gminy środków na
najpilniejsze potrzeby szkoły, nie chcąc
ponosić przykrych dla siebie za to kon-
sekwencyj, wydaje własne pieniądze.
Czy to kto nazwie stanem normalnym?

Czyż w takich warunkach będą gdzie
szkoły funkcjonować prawidłowo? Czy
to wszystko podnosi ich powagę i po-
większa wpływy? Czy bagatelizowanie

żenia znacznie wyższe niż nauczyciele| ich potrzeb przez gminy i spychanie na
szkół powszechnych, Ciągłe podróże i za- | ostatni plan nie udziela się ludności i ro-
jęcia niezmiernie różnorodne tych „o-| dzicom

światowców” pociągają za sobą duże ko* Zet.

szta. Gdyby te środki obrócić na pomno- dziesi wwie

żenie liczby etatów nauczycielskich w pu-
Z życia s'0wc rzvszefiblicznych szkołach powszechnych, jakie

40 tysięcy dzieci w wieku szkolnym mo- Ze Stow. iaMłodych Słowi :

Doroczne walne zebranie Stowarzyszeniagłoby się jeszcze uczyć.

Takie pociągnięcie wpłynęłoby bardzo|Młodych Słowian powołało nowy zarząd

dodatnio na podniesienie poziomu oświa-| na rok 1935-36 r., w osobach pp. dr, Je-

ty w Polsce i uwolniłoby ją od płatnych|rzego Pogonowskiego — jako prezesa,
z funduszėw publicznych funkcjonarju -| Jelke Nowińską i red. Wacława Dresiera,

szów państwowych, których opinia pu-| jaki wiceprezesów, inż. A. Ilnickiego, ja-
ko skarbnika oraz Jana Kurowskiego,bliczna uważa za agitatorów i działaczy

pariyjnych, a mauczycielstwo widzi w| jako sekretarza generalnego. Jednocześ-

nich jedną z plag, dezorganizujących| nie podaje się do wiadomości, że Stowa-
czyszenie, kontynuu'ąc swą dotychczas0-szkolnictwo.

Li i ist " „| wą wieloletnią działalność na polu kul-
Teo pła że jest slūgis w ron turalnego zbliżenia narodów słowiań-

jazdach. Wszędzie go pełno, do wszyst- * " i
kiego się wtrąca, wszystkich literalnie skich, rozpoczynaZ dniem 1 listopada b.
chciałby zaprząc do swej taczki. Używa r. wzorem lat ubiegłych, bezpłatną nau-

do tego rozmaitych sposobów. Budzi po- kę wszystkich języków słowiańskich oraz

strach powszechny i niechęć do tej robo- OE języków ike Studium
ty, którą prowadzi owianoznawczem, niemiec iego. angiel-
y skiego i francuskiego, aby udostępnić ob-

* A no, zobaczymy, czy p. Al. K. zechce| cą literaturę słowianoznawczą dla człon-
skorzystać z tych oszczędności dla zaspo- |ków i sympatyków. Zapisy przyjmuje już
kojenia najpilniejszych „w hierarchji po - | kancelar'a sekcji naukowej $. M. S. przy
trzeb”. ul. Hożej 27 m. 7 codziennie między 6 —

K. 8 wieczorem, tel, 8,79-52.

R. i O. P, Wszyscy oni otrzymują uposa-

 

Metody celowej orgznizzci
Edwin Hauswald: „Organizacja i ха -

rząd”. Wydawnictwo „Komisji Wydaw-
niczej Kół Naukowych i T-wa Bratniej

Pomocy Stud. Pol. Lwów”. Lwów, Poli-

technika, 1935, str. 280.

Edwin Hausfald, profesor Politechniki

Lwowskiej, członek Akademji Nauk

Technicznych i Instytutu Naukowej Or-

ganizacji w Warszawie, napisał nowe.

szeroko zakrojone dzieło p. t. „Organiza-

cja i zarząd”, zawierające systematyczne

ujęcie wielkiej i ważnej dziś dziedziny

umiejęjnej organizacji produkcji i pracy

przemysłowej, administracji w zakładach

przemysłowych, biurach i t. p, oraz za-

sady dynamiki kosztów.

Dzieło to powstało po wydaniu pracy

p. t. „Przemysł” tegoż autora, na pod-

stawie własnych przeżyć i doświadczeń,

zebranych w wieloletniej praktyce prze-

mysłowej autora w kraju i zagranicą,

następnie zaś przeszło 30-letnich stu-

djów i badań w związku zwykładami

organizacji i zarządzania na Politechni-

ce Lwowskiej. od kilku zaś lat także na

Studjum uzupełniającem Wydziału Pra-

wą ne Uniwersytecie J. K. ,

Autor uważa znajomość metod tech-

niki administracyjnej za rzecz decydują-,

cą w życiu gospodarczem i publicznem o

powodzeniu i upadku przedsiębiorstw

wszelkiego rodzaju i dlatego stara się

dać społeczeństwu naszemu dzieło pod-

stawowe.

Rzecz zaczyna się od krótkiego wstę-
pu historycznego, zestawienia warunków
istnienia zakładów przemysłowych i u-

wydatnienia zapoznawanej często twór-

czej róli przedsiębiorcy, który jest żwy-
kle pierwszym organizatorem swych za-
kładów. *
Następuje rozdział wykazujący potrze-

bę planowej organizacji w większych ża-

kładach, istotę i zakres organizacji i to

z oparciem o podstawy natury biologicz-

nej. Wiedzę o organizacji nazywa się

dziś także organiką. Szereg typowych
schematów ustrojowych wprowadza czy-

telnika wtę, dziedzinę, poczem autor

przedstawia krytycznie handlowe i praw-

ne formy ustroju przedsiębiorstw przemy-
słowych, handlowych i publicznych.
Formy te stosuje się w istniejącej do-

tąd powszechnie gospodarce indywidu-
alnej, zwanej błędnie kapitalistyczną, a
wiążącej się z doniosłem i trudnem do

opanowania zjawiskiem chaotycznej kon-

kurencji, Warunki te prowadzą liczne

firm; do porozumień kartelowych i zwią-

zkowych. i
Osobny rozdział poświęcono zakładom publicznym. monopolom i ważnym nieraz

typom mieszanym.

Dalsze rozdziały podają w krótkiem
ujęciu zadania zarządu, które będą w
przyszłości szerzej opracowane.

Proł. Hauswald nie jest zwolennikiem
czysto formalnego traktowania spraw
organicznych, to też omawia w sposób
zajmujący znaczenie czynnika ludzkie-
go w życiu gospodarczem i społecznem.

Osobny dział zasadniczy książki sta-
nowi zbadanie wielkiego zagadnienia
pracy zawodowej na tle warunków, wy-
tworzonych przez siły przyrody i potrze-
by życia ludzkiego. Wszelka praca jest
zjawiskiem i przebiegiem naturalnym i
energetycznym, z którego korzystać moż-

na dla celów praktycznych.

Pracę zawodowo wykonaną trzeba sto-
sownie wynagradzać, to też następne
rozdziały dzieła omawiają gruntownie
typowe sposoby wynagradzania pracy
ludzkiej, a tak zwane systemy płac do-
prowadza autpr aż do ujęć matematycz-
nych i geometrycznych, przeznaczonych
głównie dla osób zajmujących się tym
działem zawodowo. Obok tego względy
psychiczne, moralne i socjalne znalazły
też odpowiednie przedstawienie. Szcze-
gólną wartość mieć będzie nigłoda auto-
ra zmierzająca do określenia słusznych
a zarazem możliwych do zrealizowania
stawek płac godzinnych.
Ponieważ wszelkie wynagrodzenie o-

piera się na wydajności i wymiennej
wartości produkcji, więc autor rozwinął w sposób dokładny i ścisły, doniosłe po-

jęcia sprawmości, wydajności, podniety i
zachęty.

W krótkości przedstawiono też przy -
kład obliczenia naprzód czasu obróbki
dla danej serji operacyj.

Na przytoczonych tu badaniach opiera
autor żywe przedstawienia najważniej -
szych systemów organizacyjnych. Naj-

| pierw tedy systemy mistrza Taylorai je-
go szicoły znanej pod mianem „Scientific
management" t. zn. umiejętnego zarzą -
dzania lub „naukowej organizaci" (efti-
ciency system) H. Emersona, dalej nowo-

Nowa ta nauka doprowadzona została
w wielu swych działach do wysokiego
stopnia precyzji, wmożliwiającej już ma-
tematyczne traktowanie przedmiotu.
Rozdziały takie przeznaczone dla spe-
cjalistów nie wymagają jednak studjowa-
nia przez ogół czytelników.

Dzieło prof. Hauswalda jest przytem
pracą oryginalną zarówno w swym lo-
gicznym układzie, 'ak i w poszczegól
nych działach swej treści, autor bowiem
zebrał w niem nietylko najważnie'sze
zdobycze z praktykii literatury światowej

czesne szkoły francuskiej Fayola, Char-| w liana 3 Goa saa

py'ego i Le Chateliera, metod angielskich| ale nadto szereg własnych spostrzeżeń,
itd. doświadczeń, odkryć i teoryj, znanych
Do tego dodano charakterystykę no-| z licznych jego publikacyj naukowych i

woczesnej szkoły polskiej z jej metoda-| referatów kongresowych, jakoteż z wy*
mj koordynacji harmonizacji, według| kładów „Organizacji i zarządu przedsię-
prof. Adamieckiego, oraz pracy Instytutu | biorstw” odbywających się corocznie na
Naukowej organizacji i kierownictwa w| Politechnice lwowskiej i w zakresie
Warszawie. uStudjum ekonomiczno - administracyj-
Sławna metoda produkcji, kolejno —| nego” na Wydziale Prawa Uniwersytefu

ciągłej według wzorów Forda i ulepszeń| J. K. we Lwowie,

europe'skich, stanowi zakończenie tego| wydanie tego dzieła w czasie niezwy-
działu. i : kle ciężkie! depresji gospodarczej przy-
Wysokopostawiona jest teorja dyna- czyni się niewątpliwie w znacznym stop-
miki kosztów wytwarzania i zbytu i| niu do 'ej złagodzenia przez zapoznanie
związanych z tem ruchów zysku, strat,| licznych rzesz przemysłowców. techni-
cen i obrotów. Autor podaję tam własne| ków, urzędników i studentów z nowocze
prawa ruchu kosztów i zysków. snemi metodami celowego organizowa-
Metodyka nauki i zbiór typowych za- | nia, działania i kierowania wszelkiemi

dań za'*mują ostatnie rozdziały tego uży- | pracami i zabiegami w działach produk-
tecznego dzieła. cji, transportu, wymiany i administracji.    
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Ciemny zabobon żydowski
 

likwiduje chrześcijańskie rzemiosło rzeźnicze

Przed kilku tygodniami donieśliśmy na
tem miejscu o „wojnie*, jaka wybuchła w
Lublinie na tle uboju rytualnego między
magistratem a kahałem żydowskim.
Przyczyną „wojny” było zainstalowanie
w rzeźni miejskiej rzezaka Halperna, nie-
koncesjonowanego przėž kahał lubelski.
Kahał wystąpił do zarządu miasta z

bardzo ostrym listem, w którym zagroził
wycołaniem rzezaków kahalnych z rzeźni
miejskiej, jeżeli Halpern nie zostanie od-
sunięty od uboju rytualnego, Oznaczało-
by to albo likwidację tego uboju przez
sam kahał i przejście do uboju tajnego,
albo przymus sprowadzanią mięsa t. zw.
przywozoweśo, co równałoby się pod-
wyższeniu jego ceny w mieście. Magi-
strat jednak nie ustąpił i Halpern bije da-
Jej w rzeźni. Cofnął się natomiast kahał
L.. rzezaków swych nie wycołał. Kahał
chwycił się natomiast innego środka. W
rzeźni miejskiej zgłosił się mianowicie
wysłannik kahału podobno rabin, czy de-
legat rabinatu, i obłożył klątwą mięso z
pod noża Halperna. Kahałowi chodziło o-
czywiście o zmuszenie żydów do nieku-
powania mięsa, wykoszerowanego przez
Halperna. I trzeba stwierdzić, że kahał
uderzył w próżnię. Bowiem mimo rzuco-

 

Rozwój Komunelnej Kasy
; Oszczędności

miasta st. Warszawy
Kapitały własne Kasy wynoszą na dzień

30. TX. 1935 r. zł. 3,473,912,79. Wkłady osz-

czędnościowe, które w dniu 30, IX. 1934 r.

wynosiły 65 miljonów złotych, wzrosły na

dzień 30. IX. 1935 r. do sumy 76 miljonów

złotych, czyli o 16,9 proc. Suma wkładów

szkolnych wynosi na dzień 30, IX, 1935 r. zł.
437,753,21 gr. Ilość książeczek oszczędno-

ściowych wzrosła w tym okresie z 73,978 do

83,091. czyli o 12,1 proc. Rachunki czekowe
wzrosły w powyższym okresie z sumy 12

miljonów zł, do sumy 24 miljonów zł. czyli o
100 proc. Suma pożyczek udzielonych ku-

piectwu, rzemiosłu, urzędnikom, związkom

komunalnym oraz na inwestycje budowlane

4. t. d, wynosiła w dniu 30. IX. 1934 r. zło-
tych 49 miljonów, a na dzień 30, IX, 1935 r.

wzrosła do sumy 57 miljonów złotych, czyli

o 16,3 proc.

Przytoczone cyfry porównawcze, šwiad-

czą o dalszym poważnym rozwoju K. K, O.

miasta st. Warszawy. (R)  

(Od wlasnego korespondenta)

nej klątwy Żydzi mięso to kupują i spo-

żywają.
W zatargu tym wyłączną rolę grają

względy ekonomiczne, Halpern bije ta-
nio, a rzezacy kahalni drogo. Halpern bie-
rze od zabicia rytualnego cielęcia 50 gr.,
śdy zabicie zwierzęcia przez kahalnego
rzezaka kosztuje 2,50 zł. Za zabicie by-
dlęcia (wołu, jałówki, krowy) liczy sobie
Halpern 1 zł., a rzezak kahału 7zł, Hal-
pern, będąc w zatargu z kahałem, nic mu
nie opłaca, a rzezacy dają na kahał sumy,
których trudno dociec.
Warto jednak przyjrzeć się zarobkom

kahału i jego rzezaków, Trzeba przede -
wszystkiem stwierdzić, że cały ubój by-
dła i owiec znajduje się w Lublinie w stu
procentach w rękach żydowskich. Żydzi
coraz szybciej opanowują też ubój niero-
gacizny, mimo, że jest „tretna”. Wszyst-
kie zarobki z uboju idą do kieszeni rzeza-
ków i kasy kahału. Według zasiąśniętych
przez nas informacyj bije się w rzeźni
miejskiej rytualnie około 8.000 szt. bydła
rocznie i do 20.000 szt. cieląt. Zyski wy-
noszą więc ponad 100.000 zł. Prawdopo-
dobnie są jednak gr”*o wyższe, bo bije
się rytualnie różne i7*2 jeszcze zwierzę-
ta i istnieje szeroko rozgałęziony ubój po-
tajemny, dokonywany również rytualnie,
Czy kahał i z tego uboju pobiera swoje
wysokie dziesięciny — niewiadomo. Nie
będzie w każdym razie przesadną supo-
zycja, że kahał lubelski i jego rzezacy
wybierają przy pomocy tylko rzeźni miej-
skiej około 150.000 zł. do własnej kiesze-
ni, przyczem oczywiście śros tej sumy o-
płaca ludność chrześcijańska, tworząc
pod przymusem: żydowskieśo monopolu
rzeźniczego rok w rok żelazny fundusz
kahału żydowskiego.

W jakim stopniu ubój rytualny wpływa
na zupełną likwidację chrześcijańskiego
rzemiosła rzeźniczego o tem świadczą
cyłry porównawcze, wzięte z urzędowej
statystyki lubelskiej Izby rzemieślniczej
za r. 1933 (31 grudnia 1933 r.). Na 1360
rzeźników = mistrzów było w woj. lubel-
skiem tylko 334 chrześcijan a Żydów
1206. W poszczególnych powiatach woje-
wództwa stosunek był następujący:

Biała Podlaska — 12 chrześcijan, 89
Żydów. Biłgoraj — 8 chrz., 61 żyd. Chełm
—a 27 chrz., 41 Żyd. Garwolin — 47 chrz.

46 żyd. Hrubieszów — 4 chrz., 68 Żyd.
Janów Lubelski — 3 chrz., 49 Żyd. Kra-
snystaw — 23 chrz., 13 żyd. Lubartów —
6 chrz., 35 Żyd. Lublin (miasto) — 36
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PRZYJMUJE WKŁADY OSZCZĘDNOŚCIOWE   
Agi'acja antyžydowska

na prowincji
w oświetleniu prasy żydowskej

Jak donosi żydowski „Nasz Przegląd“
żydowski centralny Związek kupców о-
trzymuje w ostatnich dniach wiadomości
od swych oddziałów na prowincji o wzma
gającej się akcji antyżydowskiej, Szcze-
śólnie silnie prowadzona jest agitacja an-
tyżydowska w Lublinie i okolicy, w po-
wiecie i m. Siedlce,

Organizacje kupiectwa żydowskiego na
prowincji apelują do centrali o podjęcie
kroków u władz.

W POZNANIU
„Nasz Przegląd” informuje:
„W Poznaniu miejscowe żywioły „spod

wiadomego znaku” zgromadziły się przed
cukiernią „Argentyna” i, wznosząc róż-
ne okrzyki antyżydowskie, domagały się
— usunięcia z grającej w cukierni orkie-
stry zatrudnionych tam 2 Żydów.
„Policja interwenjowała, ale organizato-

rzy hecy osiąśnęli swój cel, gdyż dyrek-
cja kawiarni — zerwała kontrakt z muzy-
kami Żydami”, ы

„NAPAD“ МА 2УрА ›
„W Kielcach przed sądem grodzkim

odbyła się sprawa Stanisława i Bogusła-
wa Bołdynów, oskarżonych o to, że 18
maja r. b. zaczepili Majera Cettela, od-
znaczonego Krzyżem Zasługi, poczęli go
bić i zmuszać do zdjęcia krzyża, a gdy
Cettel nie chciał zdjąć krzyża i bronił się,
oskarżeni zaczęli targać Cettela za
Krzyż Zasługi, przyczem Bogusław Boł -
dyn powiedział: ,zdejm tę blachę, bo nie
masz prawa w tem chodzić, teraz będzie
rządził Hitler",
Po przesłuchaniu świadków sąd wydał

wyrok uniewinniający”.
Dziwny to był „napad”, jeżeli sąd wy-

dał wyrok uniewinniający.

W PŁOCKU
żydowski brukowiec ,,5-ta rano'* dono-

si co następuje:
„Ostatnio na terenie Włocławka i po-

bliskich miasteczek endecy prowadzą u-
siiną agitację przeciwko kupcom żydow -  

skim. Stojący przed sklepami żydowskimi
endecy nie dopuszczają do wnętrza klien-
tów chzześcijan. i
W związku z tem centrala Związku

kupców wystosowała obszerny memorjał
do p. ministra spraw wewnętrznych Wła-
dysława Raczkiewicza prosząc o przed-
sięwaięcie kroków przeciwko tej niedo -
puszczalnei agitacji”. \

Iniormacje te uzupełnia „Nasz Prze-
gląd':

wW/ Płocku zdarzają się wypadki, że
chrześcijanom kupującym u Żydów przy -
czepiane są na plecach kartki z napisem
„Ta świnia kupuje u Żyda”.

Lublin, w październiku.

chrz., 70 Żyd. Lublin (powiat) — 24 chrz.,
71 Żyd. Radzyń —5 chrz., 60 Żyd, Łuków
— 18 chrz, 47 Żyd. Puławy — 26 chrz.
83 Żyd. Siedlce — 10 chrz., 70 Żyd. Soko-
łów — 17 chrz., 34 Żyd. Tomaszów Lubel-
ski — 12 chrz,, 45 Żyd. Węgrów — 9
chrz., 90 żyd. Włodawa — 10 chrz., 50
Żyd. Zamość — 37 chrz., 65 Żydów.

Jeżeli uwzględnić stosunek czeladni-
ków rzeźniczych - chrześcijan do czelad-
ników - Żydów to jest on niekorzystny
dla chrześcijan. Jeżeli ubój rytualny bę-
dzie nadal utrzymany, za kilka lat wy-
tworzy się sytuacja, że rzeźnicy chrześ-

ŁÓDŹ
KRAWATY, BIELIZNĘ, . BONŻURKI,
GALANTERJĘ MĘSKĄ

poleca firma

Henryk Snodenkiewicz
Piotrkowska 128

 

 

   
cijanie będą musieli zupełnie zrezygno -
wać z tego rzemiosła i oddać je w całości
Żydom. Wówczas oczywiście ludność
chrześcijańska będzie utrzymywała pra-
wie wyłącznie kahały żydowskie.
Walka z ubojem rytualnym posiada w

Polsce dwojaki charakter: jest reakcją u-

czuć ludzkich przeciwko barbarzyństwu
zamierzchłej przeszłości i obroną przeciw
niehigjenicznemu sposobowi uboju rytual-
nego zwierząt, Jest pozatem samoobroną'
przed wyzyskiem kahałów żydowskich i
walką o byt rzemiosła chrześcijańskieśo
przeciwko Żydom, którzy chrześcijańskie
rzemiosło rzeźnicze prawie doszczętnie
zlikwidowali przy pomocy ciemnego za-
bobonu. Jako walka ekonomiczna istnieje
ona od setek lat i nie jest żadnym wymy-
słem „endeckim”, Stwierdzają to stare
dokumenty,
Rzeźnicy chrześcijanie walczyli z kon-

kurencją żydowską od wieków. W roku
1576 skarży się lubelski cech rzeźników

| па konkurencję rzeźników Żydów przed
królem Stefanem Batorym i uzyskuje
przywilej, zabraniający rzeźnikom Żydom
sprzedawania wyłącznie zadnich części
mięsnych chrześcijanom. Był to właściwie
zakaz uboju rytualnego. W r. 1614 zaka-
zano t, zw. kijakom (Żydom, nazwanym
tak od drążków, na których sprzedawali
pośledniejsze mięso) handlu mięsem w
granicach jurysdykcji m. Lublina, wyzna-
czając im tylko pewne dni jarmarczne na
ten handel. Ludność chrześcijańska wal-
kę tę niestety prześrała, w dużym stopniu
z własnej winy, idąc na lep żydowskich
sugestyj, że mięso z przodów zwierzęcych
jest mniej wartościowe. Ten — niewinny
napozór trik —pozwolił żydom opanować
w całej prawie Polsce, za wyjątkiem
dzielnic zachodnich, handel i ubój mięsa
i zasarnąć kolosalne dochody, rugując je
z rąk polskch,

 

s. b.

Teatr im. J. Słowackiego, czwartek:
„Stare wino szumi”,
Kina katolickie;
Apollo: , Paa
Promień: „Kocham wszystkie kobiety”,
Sokół: „Śluby ułańskie”,
Stella: ,„Rewolucja w Chinach".
Sztuka: „Kozak i słowik”. :
Świt: „Nie miała baba kłopotu”,
Uciecha: „Bengali“.
Zorza: „Weronika“.
Ostatnie występy K. Junosza - Stępow-

skiego. — Dziś w czwartek po cenach
zniżonych, „Stare wino szumi“ z K. Ju-

| noszą - Stępowskim, W piątek dwa o-

 
aaa ZANOYO OPARCIA

Z nędzy do pieniędzy
„Co możesz... — zarób, Wszystkiego nie

rozchoduj odrazu. Resztę schowaj na jutro.

Jest to zasada, która myśl ludzką i trudy

przemienia na złoto”. Zaledwie przed laty

17 odrodziła się Polska — po wiekowej nie-

woli i ruinach powojennych — z pustym

skarbem lecz z niezłomną wolą do zacho-

wania bytu mocarstwowego i samodzielności

ekonomicznej, To też zasoby pieniężne, ja*
ko wynik pracy twórczej narodu,

wzrastają, skoro się zważy, że w samych

tylko — K. K. O, — Komunalnych Kasach |
nagromadzono już bezmała 700 miljonów zł.

Oszczędności (366 zakładów regjonalnych)

kapitałów przy 1.300,000 wkładców.

Te zasoby pieniężne o charakterze lokal-

nym wywierają przemożny wpływ na życie
gospodarcze Polski obsługują bowiem po- |

trzeby finansowe szerokich mas ludności
(kredytobiorców). Wzorem przeto państw

zachodnich ogół oszczędzający coraz bar-

dziej się garnie do K. K. O., jako instytucyj
lokalnych, stojących atoli na czele kapita-

lizacji w Polsce. Założona przed siedmiu la-
ty, jako Instytucja 0 cechach użyteczności
publicznej i pupilarnej gwarancji funduszów

lokowanych (vide Dekret p. Prezydenta

stałe |

Rzplitej z dn. 13. IV. 27 r.) K. K. O. pow.
warszawskiego z siedzibą”w Warszawie (na

rozległy okręg podstołeczny) zdołała dzięki

stałemu  rozrostowi  zespolić przy sobie

| 34,712 wkładców (książeczek) z 23,507,856

zł wkładów i lokat przy 120 miljonach zł.
obrotu rocznego. Niewzruszona rękojmia

funduszów lokowanych w K. K. O., ustawo-

wo poręczona całym majątkiem Związku Po-

ręczającego (5 miast i 26 gmin), zapewnia

| temu żakładowi ugruntowaną działalność,

| wolną od wszelkiego biurokratyzmi przy

j bezwzględnej zarazem tajemnicy lokat i

wkładów. Liczna klijentela, codziennie (do

1,000 osób) przez K. K. O. pow. warsz. ob-
| sługiwana, jest najlepszym sprawdzianem

| zaufania społeczeństwa do tej Instytucji, po-

siadającej już siedzibę własną w gmachu

nabytym przed dwoma laty po Banku Prze-
mysłowców Polskich (ul. Zgoda Nr. 7) oraz
Oddziały: Pruszków, Piaseczno, Nowy Dwór

i Jeziorna. K. K. O, wydaje książeczki na

okaziciela oraz imienne i za hasłem, prowa-

dzi rachunki czekowe, udziela pożyczek: pod
zastaw walorów, hipotek i na weksle porę-

| czone, Godziny czynności: od 8 i pół rano do
7 i pół. popoł. (bez przerwy).

 

 
 

Kapitały miejscowe na potrzeby lokalne
(Kilka słów o Komunalnych Kasach Oszczędności)

Kryzys obecny jeszcze raz udowodnił, że
w czasach trudności gospodarczych najwięk

szą odporność wykazują warsztaty drobnę i

średnie, zatrudniające dzięki swej liczebno-

ści największą ilość ludności. Prawda ta

szczególnie jaskrawo występuje w naszym

kraju, gdzie szybko wzrastająca ludność po-

trzebuje nowych warsztatów pracy, м ilo-

ści dostosowanej do tempa jej przyrostu.

Dlatego postulat otoczenia największą o-

pieką drobnych warsztatów gospodarczych,

dostarczenia im niezbędnych środków do

prowadzenia i rozbudowy działalności go-

spodarczej, — jest kardynalnym warunkiem

naszej polityki gospodarczej,

Te niezmiernie ważnć zadania — groma-
dzenia rodzimych kapitałów celem zasilania

niemi życia gospodarczego, zaspakajania po-

trzeb kredytowych przedewszystkiem drob-

nych warsztatów i osób średnio i mało za-

możnych — spełniają właśnie Komunalne

Kasy Oszczędności (K. K. O.). Pełnienie tych

zadań jest ich celem, wytkniętym wyraźnie

przez nowe prawo z października 1934, re-

gulujące ich organizację i działalność.

W jakim stopniu К. K. O. spełniają te za-

dania? i

Działalność oszczędnošciowa K. K. O, ro-

zwija się mimo kryzysu pomyślnie, Suma
wkładów  oszczędnościowych, zebranych

przez kasy komunalne, wzrosła w roku u-

biegłym o 14,5 miljonów złotych i wynosiła

na koniec roku 571,8 miljonów, a więc cyfrę

—jak na nasze stosunki poważną. Do, tego

dochodzą wkłady na rachunkach bieżących

w sumie 54,4 miljony (wzrost o 14 miljonów).

Na przestrzeni lat 1926 — 1934 wkłady w

 

 

komunalnych kasach, oszezędności wzrosły

1-miokrotnie a liczba wkładców zwiększy-

ła się 2,5 raza. Pod koniec roku ubiegłego
liczba książeczek oszczędnościowych wyno-

siła już 1,396,875 sztuk, nie licząc w ca-

łości wielkiej rzeszy wkładców z pośtód

młodzieży szkolnej. i

Drugiem ważnem zadaniem K. K. O. jest

ich działalność kredytowa. I w tej dziedzi-

nie mamy do zanotowania wzrost, mniejszy

wprawdzie od przyrostu wkładów. Ogólna

suma kredytów wzrosła w roku ubiegłym z

605,5 miljonów na 608 miljonów złotych

Mniejszy stosunkowo wzrost sumy udzielo-

nych kredytów tłómaczyć należy uzasad-

nioną tendencją K. K. O. z jednej strony do

zwiększenia swych płynnych rezerw, z dru-

giej zaś -- do powiększenia lokat w papie-

rach procentowych, których portfel powięk-

szył się w roku ubiegłym o 12 miljonów

złotych.
Wśród udzielonych przez K. K. O. kredy-

tów w formie pożyczek wekslowych hipo-
tecznych w rachunkach bieżących i pod za-

staw papierów wartościowych — 116,4 mil-

jony stanowią pożyczki dla samorządów, Za-

tem 491,6 miljonów złotych wynoszą kredy-

ty udzielone przez K, K. O. na potrzeby lo-
kalne warsztatów prywatnych i osób fizycz-

nych. Stanowi to 81 proc. wszystkich kre-

dytów K. K. O,
Fakt ten dowodzi wyraźnie, że komunal-

ne kasy oszczędności — mimo kryzysu —

spełniają dobrze swe naczelne zadanie, sta-

nowiąc ważny czynnik w naszem gospodar-

stwie narodowem i poważny instrument

polskiej polityki gospodarczej.

 

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki: Czwartek g. t6-ta Teatr

Orlęcia: „Olimpiada na dworze króla Ry-
ka“, g. 20 „Wielki Fryderyk“ z L, Sol-

skim.
Teatr Rozmaitości: Czwartek godz 20

„Szesnastolatka“.

Repertuar kin:

Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Wyprawy krzyżowe. 3
Chimera: Piekło i tyg. Foxa z Abi-

synji. »
Grażyna: Legion nieustraszonych.
Kopernik:Hr. Monte Christo, 2 serje,
Marysieńka: Bar Micwe.
Pan: Osądźcie sami.
Pax: Wiosenna parada.
Raj: Dwie Joasie. 8
Stylowy: Bal w Savoyu i rewja.
Świt: Zbrodnia w Trinidad i występ i-

luzjonisty.

Nepotyzm i jego skutki. — Naczelni-
kiem urzędu budowlanego w lwowskim
magistracie jest inż. Serafin. O działal-
mości tego urzędu, a w szczególności O
sposobie załatwiania spraw i traktowa-
nia klientów, wiele możnaby napisać.
Tym razem agaiemny zwrócić uwagę na
incydent, jaki zeszedł na jednem z o-
statnich posiedzeń zarządu miejskiego.
Oto kiedy inż, Seralin, podobno „znako-
mitość techniczna”, przedłożył projekt

 

Z KRAKOWA
statnie przedstawienia z udziałem K. Ju-
noszy + Stępowskiego: popołudniu „Aza-
is" L. Vermeuil'a, wieczorem „„Rozbitki'”'
J. Blizińskiego. Pod kierunkiem reż J.
Karbowskiego odbywają się próby z ko-
medji muzycznej P.Śchareka i J. Sasma-
na p. t. „Muzyka na ulicy”, która będzie

najbliższą premierą teatru im. J. Słowac-
kiego.

Budżetowe obrady rady miejskiej w
bieżącym roku zostaną przyspieszone.
Rozpoczną si rana oboię zaraz po
15 Fstopada.W związku z przygotowa-
nemi projektami rządowemi — obniżki 0-
płat za świadczenia instytucyj użytecz -
ności publicznej względnie zniesienie nie-
których opłat pobieranych przez samo -
rządy, strona dochodów w budżecie m.
Krakowa poważnie się skurczy. Toteż po-
siedzenia rady odbywać a będą praw -
dopodobnie pod hasłem daleko posunię-
te, oszczędności w wydatkach gminy,

Ruch tramwajowy w Dzień Zaduszny.—
W dniu 1 listopada uruchomiona zostanie
linja Nr. 7, która prowadzić będzie bez-
pośrednio z ul. Kalwaryjskiej (Bonarka)
do cmentarza Rakowickiego i spowro -
tem. Wozy linji Nr. 5 w dniu tym kurso-
wać nie będą Uruchomiony będzie nato-
miast autobus na odcinku od zbiegu ul.
Rakowichiej do Įodeavego przystanku
lin'i Nr. 5, przy ul. Mogilskiej, Jazda w
tym autobusie odbywač się będzie za bi-
letami tramwa'owemi bez žadnej doplaty.
Osobne autobusy do cmentarza kursować
mie będą.

Zajście na zebraniu inwalidów. — We
wtorek popołudniu odbyło się zebranie in
walidów dzierżawców kiosków tytonio-
wych. Jeden z obecnych, dzierżawca kio-
sku przy ul. Grodzkiej p. Rausiński, zapy-
tywał kilkakrotnie członka zarządu
związkuM Wolińskiego, który referował
sprawę dzierżawy kiosków na następny
okres, có z nim będzie, bo mają go usu-
nąć z kiosku. Na kilkakrotne zapytania
nie otrzymał jednak odpowiedzi, wów-
czasbódnisdoky wyjął nóż i zadał sobie
ranę w klatkę piersiową. Desperacki czyn
inwalidy wywarł na zebranych duże wra-
żenie, ponieważ wielu z nich zna'duie się
pod groźbą utraty kiosków.  

cekonstrukcii rzeźni miejskiej, wówczas

jeden z ławników zaatakował niezmiernie

ostro przedłożone wypracowanie i zażą-
dał zwołania komisji ekspertów.
Dodać należy, że p. Serafin jest krew -

nym wicewoj. Sochańskiego...
Otwarcie sy dla głuchoniemych. —

Nastąpiło otwarcie pierwszej w Polsce
bursy dla głuchoniemych, mieszczącej się
przy ul, Cetnerowskie', Wielki, cztero-
piętrowy budynek z braku funduszów nie

został jeszcze całkowicie wykończony,
niemniej jednak w jednej swej części mo-
że już pomieścić kiikadaatd) głuchonie-
mych. Poświęcenia gmachu dokonał ks.
Szajda, a przemówienie informacyjne o
historji powstania domu wygłosił dyr.
Szajner, ^

Krwawy napad rabunkowy, — Dwaj
nieznani sprawcy wa do mieszka-
nia kupca Sterna w >
Chodorowa. W mieszkaniu w krytycznej
chwili znajdowały się dwie kobiety: Le'a
Stern, 80-letnia staruszka, matka kupca
i 19-letnia Emilja Kaszubówna, służąca.
Bandyci przed dokonaniem rabunku sie-
kierami zadali obu kobietom szereg ran,
szczególnie ciężkich na głowach, Obie
ciężko ranne kobiety pociągiem 'piesz-
ńym przywieziono do Lwowa, gdzie Ster-
nową umieszczono w sanatorjum „Czer-
wonego Krzyża”, a służącą w szpitalu
powszechnym. Sternowa, która miała p”-
gruchotańą czaszkę, nie |odzyskawszy
przytomności, zmarła, Stan służącej, któ-
ra ma przeciętą czaszkę wpół, jest bezna-
dziejny. Sprawcy zbiegli po dokonaniu
rabunku.

Specjalna komisja dla badania regjo-
nalnych problemów gospodarczych przy-
będzie z Warszawy do Lwowa da, 1 li-
stobada i odbędzie z przedstawicielami
żb: przem. handlowej, rolniczej i rze -
mieślniczej szereg konferencyj w dniach
2:3 listopada.
Uniwersytecka klinika okulistyczna po

przeprowadzonej rekonstrukcji lokalu
PD przyjmowanie chorych dn. 31

m.
Na stanowisko wicestarosty w Dział-

dowie na Pomorzu odszedł referent pra-
sowy starostwa gr. mgr. Kleberg, który
zw: się zaletą sumiennego urzędni-
a

Ostre strzelanie na strzelnicy wojsko -
wej w Zamarstynowie odbędzie się w
dniach od 4 do końca listopada r.
Strefa zagrożona pociskami będzie chro-
niona przez posterunki ochronne.

Ruch tramwajowy w dniach 31 b. m. o-
raz 1 i 2 listopada ulegnie w związku «©
świętem Zaduszek pewnym : zmianom,
które mają na celu usprawnienie komu-
nikacji z cmentarzami. Szczegóły zmian
w kursachRY są uwidocznione w
ogłoszeniach dyrekcji M, K, E., wylepi>-
nych w każdym wozie.
Pobyt wicepremjera we Lwowie. — W

niedzielę wieczorem przybył do Lwowa
wiceprem. Kwiatkowski, który w ponie -
działek wziął udział w pogrzebie swej
siostry, ś. p. Zofji Zagóreckiej, żony in-
żyniera. Pobyt wiceprem. Kwiatkowskie-
$o we Lwowie miał chęcakter prywatny.

Plaga żydowskich banczków. — Bryga-
da kontroli skarbowej wdrożyła ostatnio
dochodzenia karne przeciw 10 pokątnym
banczkom żydowsiejm, które stanowią jst-
mą plagę Małopolski Wsch. Banczki te

„przeprowadza'ą rozmaite kombinacje ze
sprzedażą dolarówek i obligacyj poży-
czek państwowych, oszukując naiwnych
na krociowe sumy. W szczególności trud-
fią się oneAprisčėją aa gry“, bole-
gającego na tem, že klient za pewną su-
pr może wybrać sobie 50 numerów do-
arówek, znajduących się przez cały czas
w posiadaniu banczku, a w razie wygra-
nej раг!усурще w 1/50 części wygranej
sumy.
Dobrze się stało, że władze skarbowe

zajęły się wreszcie żydowskimi kombina-
torami.

aczowcach koło .
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, szanować

Oddłużenie -- kosztem ubeznieczeń społecznych?
„Rozgardjasz w obozie sanacyjnym

ujawnia się przy każdej niemal okazji,
więcej — poszczególne grupy sa-

"nacyjne odbiegają nieraz bardzo dale-
ko od programu rządowego w najka-
pitąlniejszych kwestjach.

Przypomnijmy tutaj, iż w zakresie
oddłużeniowym p. wicepremier Kwiat-
kowski zapowiedział wprowadzenie
dwuletniej karencji zapłaty kapitału
dłużnego w bankach akceptacyjnych i
obniżenie odsetek w tych bankach.
W sprawie ubezpieczeń społecznych
oświadczył, iż powinna nastąpić zwła-
szcza w dziedzinie pracowników umy-
słowych rewizja co do obciążeń, ob“
niżka odsetka od zaległości z 1 proc.
na 0,75 proc. względnie 0,4 proc, przy
rozłożonych na raty, muszą być przy”
śpieszone prace nad reformą całego
zagadnienia ubezpieczeń społecznych,

Otóż ten plan wydaje się o wiele
niedostatecznym organowi sanacyj-
nych kół gospodarczych, „Czasowi'.

„Jeżeli państwo — mówi „Czas” —
nie zdecyduje się na zastosowanie
śmiałej akcji oddłużeniowej przy uży-
ciu funduszów ubezpieczeniowych, to
fundusze te j tak zamrożone obecnie,
zredukują się inną drogą. Z tego trze-
ba zdać sobie jasno sprawę i za cenę
nawet bolesną, jaką proponujemy, u-
realnić bilanse naszego aparatu kredy-
towego i przeprowadzić stanowczą sk
cję oddłużeniową, już bez moratorjów,
karencyj, ograniczenia egzekucyj, któ-
re obecnie powszechnie stosowane,

: zabijają tak istotny i ważny współ-
czynnik produkcji, jakim jest kredyt”.
«Nie wystarczy oddłużenie rolnictwa,
Niezbędne jest oddłużenie przemysłu
i budownictwa.
__ Ulżyć przemysłowi i rolnictwu, od-
dłużyć życie gospodarcze i aparat kre-
dytowy, ale czyim kosztem — zapytu-
je organ konserwatystów sanacyjnych?
Kosztem jakiej kategorji wierzycieli?
„Czy kosztem ciułaczy, składaią-

cych skromne kapitaliki na książecz-
- kach oszczędnościowych? Przed tą
myślą — pisze „Czas'—każdy wzdra-
ga się i słusznie. Oszczędność trzeba
szanować, zwłaszcza w Polsce, Trzeba

oszczędność dobrowolną
przedewszystkiem. Możnaby dyskuto-
wać o obniżaniu stopy procentowej od
wkładów i użyciu niewielkiej różnicy
na pokrycie kosztów akcji oddłużenio-
wej. Ale to byłyby tylko drobne su-
my. Cóż pozstaje? Wierzyciel prywat-

, ny może stracić, jak zresztą traci już
ra obecnej akcji oddłużeniowejw rol-
nictwie i jego strata pociągnie za sobą
najmniej komplikacyj w gospodarce
fiansowej. Ale niedopuszczalny jest ta-
ki stan rzeczy, w którym traci tylko

„wierzyciel prywatny, Nie może on bo-
wiem sam ponosić ofiarytylko po to,
by jego dłużnik mógł spłacać długi in-
nego, no i podatki... Wówczas bowiem
zdolność płatnicza dłużnika nie uleg-
nie zasadniczej poprawie.
Kogóż więc pozatem obciążyć stra-

tłami? Rezerwa na pokrycie różnych
"strat musi istnieć, jeżeli się chce u-
chronić instytucje finansowe przed
wstrząsami. To trzeba sobie jasno,
śmiało i otwarcie powiedzieć. Rezer-
wy tej nie znajdziemy w budżecie
aństwa, zwłaszcza $dy przedewszyst-
iem pragniemy, aby był zrównowa-

żony i nie wywoływał przeciążenia po-
datkowego.

Oliarą akcji oddłużeniowej paść
więc muszą kapitały rezerwowe insty-
tucyj finansowych. Ale to jest niewie-  

le, Więcej.dać mogą redukcje kapitału
zakładowego w bankach państwo-
wych, które przyczyniłyby się do
znacznego urealnienia ich bilansów.
To już jest więcej, ale jeszcze za-
malo“,
Tu wtrącimy, iż chodzi tu zapewne

o spisanie większych sum na straty w
instytucjach finansowych i bankach
państwowych,
Właściwą rezerwę na szeroko poję-

tą akcję oddłużeniową widzi. „Czas”
gdzieindziej,
„Wśród wierzycieli rolnictwa i prze-

mysłu jedno z pierwszych miejsc zaj-
mują zakłady ubezpieczeń przymuso-
wych, posiadające w swym portfelu
na wielomiljonowe sumylistów zastaw.
nych, obligacyj powstałych na podsta*
wie kredytów, udzielonych rolnictwu.
Nie bojąc się potępienia ze strony
tych, którzy uważają dochody i rezer-
wy pracowników umysłowych za świę-
tość nietykalną, powiemy, że te fum-
dusze powinny iść na akcję oddłuże-
niową. Wiemy,- że to rozwiązanie
będzie niepopularne, nietyle w praw-
dziwej opinji publicznej,co w prasie,
która właściwie w Polsce reprezentu-
je w 90 proc. interesy pracowników u-
mysłowych, ale uważamy je za jedy-
nie możliwe, konieczne i adiodi
we,

Rozwiązanie to jest jedynie możliwe
dlatego, że przy utrzymaniu. stałości
waluty, wierzytelności Zakładów U-
bezpieczeń będą i tak nieściągalne.
Nie widać tego, póki kupony od papie-
rów. procentowych idą na... zakup no-.
wych papierów procentowych, wzglę-
dnie lokowane są w tych instytucjach,  

które są dłużnikami zakładów ubez-
pieczeń z tytułu realizacji kuponów.
Ale zczasem to wyjdzie najaw.., Na--
wet patentowani obrońcy praw pra-
cowniczych przyznają, że na wypłaty
emerytur pieniędzy zabraknie.
Zasadnicza obrona rezerw pracow-

ników umysłowych jest więc już dzi-
siał obroną fikcji, obroną emerytur,
które i tak nigdy nie będą mogły być
wypłacone, gdyż zamrożone zostały w
lokatach niešciągalnych“,
Po narysowaniu tak śmiałego planu

i po jeszcze śmielszem stwierdzeniu, że
emerytury społeczne „i tak nigdy nie
będą mogły być wypłacone'—,Czas”
wysuwa dwa sposoby rozwiązania po-
ruszonych zagadnień,
„Sposób pierwszy, nie całkowicie

rozwiązujący sprawę, polegałby na za-
liczeniu wpłat* ubezpieczeniowych z
lat lepszej konjunktury w wysokości,
odpowiadającej ówczesnej, o 50 pro-
cent mniejszej, sile nabywczej pienią-
dza, sposób drugi, lepszy,na likwidacji
dotychczasowego ubezpieczenia pra-
cowników. umysłowych, i przeznacze-
niu większości aktywów na fundusz
oddłużenia przy równoczesnem zwró-
ceniu części składek ubezpieczonym i
wprowadzeniu systemu oszczędności
przymusowej',

Plan konserwatywno - gospodarcze-
go „Czasu nie tylko zrywa z tem, co
robiły poprzednie gabinety sanacyjne,
nie tylko różni się bardzo silnie od
programu przedstawionego przez о-
becny rząd, lecz wywoła niewątpliwie
burzę w lewicowych kołach sanacyj-
nych,
Ten sobie mówi i ten sobie mówi...

 

Żydzi naradzają Się...
W Warszawie istnieje około 100

żydowskich kas  bezprocentowych,
zrzeszonych w „Zjednoczeniu”,
W tych dniach odbyła s'ę narada

przedstawicieli 70 takich kas. Omawia.
no podjęcie kampanji, która ma na
celu zdobycie wśród zamożniejszych
Żydów 300 tys. zł. dla kas.
Warto też zwrócić uwagę, iż w -dy-

skusji żądano również, by T-wo „Ce- -

kabe'" podjęło szeroką akcję w sprawie
uzyskania prawa pracy u żydowskich
fabrykantów, którzy bojkotują żydow-
skich robotników, podobnie jak pań-
stwowe i komunalne instytucje.

„Produktywizacja” mas
pragnie iść także w kierunku rugowa-
nia polskiego robotnika z fabryk, pra-
cutjących w Polsce i utrzymujących się
z naszego kraju

Ceny zboża w krajuI zaaranicą
' Przeciętne tygodniowe ceny czterech
głównych zbóż w okresie od 21-go do
21-go października 1935 r. w/g obliczenia
biura Giełdy Zbożowo - Towarowej w
Warszawie. Ceny rozumieją się za 100 kg.

w złotych.

GIEŁDY KRAJOWE
Pszen, Żyto Jęczm. Owies

Warszawa 19.54 13.05 17.00 15.75
Gdańsk 19.00 14.25 16.30 17.00
Poznań 18.124 13.21 15.75 15.83
Bydgoszcz 18.50 13.374 15.75 16.50
Łódź 20.374 14.124 15.50 16.56
Lublin 17.56 12.21 1475 14.23
Równe 16.29 10.88 13.75 13.75
Wilno 17.75 13.56 — 1590
Katowice 20.50 15.124 — 17.04
Kraków 18.71 1433 — 16.00
Lwów 17.29 1337 16.75 15.10

GIEŁDY ZAGRANICZNE
Pszen. Żyto Jęczm. Owies

Berlin 4240 3455 44.96
Hamburg 21.06 11 —
Praga 36,34 28.74 29.15 25.27  

Brno 35.36 2764 2464 2530
Wiedeń 36.624 25.25 30.124 26.124 .
Liverpool 1993  — — 1780
Chicago 2336 1040 15.06 11.29

11.53Buenos Aires 1532 — —

 

żydowskich

 
* cę spadł o 25 do 6,840; kredyty,

„Prawie w ostatniej chwili”
„Kur. Warsz. porusza zagadnienie

biurokracji i oszczędności. Przy tej o-
kazji zwraca uwagę, iż p. wiceprem-
jer na pierwszy plan wysunął sprawę
finansów-państwowych, dalej nieco
stawiając reformy gospodarcze.
„Co prawda — pisze „Kurj. Warsz.—

p minister skarbu powołał się na takie
akty, że zamykają one usta rzeczowej
krytyki. Deficyty budżetowe wyniosły za
ostatnich pięć lat około 1.400 mil'onów
złotych. Równowaga budżetu wymaga
operacji zwiększenia dochodów względ-
nie zmniejszenia wydatków na sumę
wzwyż 300 milj. zł. Taki bowiem defi-
cyt grozi do końca roku budżetowego. o
ile nie będą powzięte „szybkie” decyz'e.
Dn. 1 października cała rezerwa kasowa
wynosiła 94 milj. zł., czyli starczyła za-
ledwie na dwa tygodnie, podczas, gdy d.
1 kwietnia 1930 r. zna'dowało się do dv-
spozycji skarbu państwa wzwyż 650
milj. zł, t.j. trzymiesięczna rezerwa ka-
sowa. „Stoimy — oświadczył p. mini-
ster skarbu — pod naciskiem koniecz-
ności i szybkości działania, nie mamy
czasu na tworzenie jakichś powolnych e-
wolucyjnie rozwiających się progra-

 

Na giełdzie mięsnej
Na zebraniu warszawskiej giełdy mię-
=s trzody chlewnej lekko zwyż-
owały,
Spęd wyniósł ogółem 556 sztuk bydła,

cieląt — 325, owiec 6, trzody chlewnej —
Ha z czego niesprzedanych pozosta-
o 383,
Za 100 kg. żywca loco Warszawa: wo-

ły mięsiste- 60 do 65 zł., tłuste 72 zł.,
karmne 55 zł., buhaje mięsiste 60 do 65
zł., tłuste 72 zł., karmne — 51 do 58 zł.,
krowy tłuste 70 do 72 zł., mięsiste 60 do
65 zł., karmne 51 do 58 zł, jałowice
karmne 55 zł., bydło chude bez różnicy
gatunku i wieku 50 zł., bukaty karmne
50 zł, cielęta odżywione 80 do 85 zł.,
mięsiste 75 zł., słabo odżywione kresowe
65 zł. Trzoda chlewna: słoninowe od 150
kle. wzwyż 95 do 115 zł., słoninowe od
130 do 150 klė, 80 do 95 zł., mięsne od
110 kę. wzwyż 70 do 80 zł.
Za kć. miesa uboju warszawskieto loco

hala hurtu płacono: wołowina I rat. 1,20
dó 1,80, II gat. 110 do 1,15, cielecina I
gat. 1,80 do 2 zł., TI gat. 1,70 do 1.80, wie-
przowina słoninowa 1,20 do 1,25, mięsna
1 zł. do 1.15, Miesa przywożone: woło-
wina I gat. 1.05 do 1.15, II gat. 90 ór. do
1 zł., cielecina I sat. 1.70 do 1.80. II gat.
1.50 do 1.60; baranina zady 1.15 do 130,
przody 85 ćr. do 1 zł., wieprzowina mię-
sna 1 zł. do 1.10. :

Wiadomości cosnodarcze
Prasa litewska podaje, że w końcu

października r. b. upływa termin układu
handlowego litewsko - PE” w
związku z tem na początku listopada ma-
ją się rozpocząć rokowania fitewsko-so-
wieckie w sprawie zawarcia nowego sta-
łego układu handlowego. Rokowania pro-
wadzone będą prawdopodobnie w Mo-
skwie, dokąd ma się udać delegacja li-
tewska. > л

Handel zaśraniczny Litwy przedsta-
wiał się w ciągu pierwszych 9 miesięcy
r. b. następująco (w milj. litów — w na-
wiasie dane za analogiczny okres r. ub.):
eksport 111,8 (107.6). 'mport 94,7 (103,8),
dodatnie saldo 17,2 (3,8).

х

Bilans Belgijskiego Banku Narodowe-
go z dn. 24 paždziernika wykazu'e na-
stępujące zmiany. ważniejszych pozycyj
w porównaniu z poprzedniem  Spruwo-
zdaniem (w milj. fr.): zapas złota spadł o
51 do 17,304; portłel na Belg'ę i raz

udzielo-
ne bankom, spadły o 29 do 535; obieg
banknotów spadł o 76 do 20,866; prywat-
ne konta bieżące wzrosły o 11 do 5,00.
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— Mam poważną nadzieję, że wasza lordowska

mość nie pomyśli sobie, że za wiele sobie pozwalam.

Byłem od wielu lat na służbie ojca waszej lordow-
„skiej mości, i honor rodziny — proszę mi wybaczyć,

że tak mówię, — jest bardzo bliski memu sercu.

Znam waszą lordowską mość od bardzo małego

dziecka i... i

Lord Belpher słuchał tego wstępu z rosnącą nie-

cierpliwością. W ostatnich dniach rzadko był dobrze

usposobiony, ipołoczyste okresy nużyły gomocno.
; — Tak, tak, oczywiście, odrzekł, O co chodzi?

Keggs przyszedł już zupełnie do siebie. Wstęp-

ne jego uwagi miały = celu zyskać posłuch. Teraz

otów był przystąpić do rzeczy. :

: == Waza lordowska mość przypomni sobie, że

na ową noc służących. Cho-

'dziło o tego, który twierdził, że był kuzynem naszego

smark... Alberta. Zrobiłem:śledztwo, wasza lordow-
ska mość, i z żalem muszę dziś zawiadomić, że czło-

1 wiek teh był oszustem. Poinformował * mnie, że był”
kuzynem Alberta, lecz Albert zapewnia teraz, że

nie ma żadnego kuzyna w Ameryce. Ogromnie
przepraszam za to, co zaszło, i spodziewam się, że

zas baluo bonafides“

i pośpiechowi, związanym z mojemi obowiązkami
przy tak wyjątkowej sposobności.
— Wiem, że ów służący był oszustem. Czato-

wał zapewne na łyżeczki
Keggs zakaszlał,
— Jeśli mi wasza lordowska mość łaskawie po-

zwoli, to będę mógł dać pewne informacje co do

osoby tego człowieka i co do jego motywów wdarcia
się do zamku. ?

Przerwał na chwilę pełen obawy. To był punkt
przełomowy w rozmowie, Jeśli lord Belpher nie
zmrozi go spojrzeniem i nie każe mu opuścić pokoju,
to niebezpieczeństwo minęło i on będzie mógł mówić
dalej swobodnie, Jego niebieskie oczy były bez wy-
razu, śdy spotkały się ze wzrokiem Percy'ego, lecz
wewnętrznie miał to samo uczucie, jakiego zwykł
doznawać, gdy rodzina lordowska wyjechała do mia-
sta i jemu udało się wymknąć do Kempton Parku,
albo na inny plac wyścigowyi postawić tam na konia

| jakąś sumkę ze swych zaoszczędzonych pieniędzy.
Czuł się teraz tak samo, jak, kiedy wybrany przezeń
koń galopowałpotorze. | '
"Na okrągłej twarzy lorda Belpher odmalowało

się zdumienie. Ale w momencie, gdy miało wstąpić
| oburzenie, lokaj zaczął mówić dalej.

"— Zdaję sobie sprawę, że nie przystoi mi
udzielać rad i mieszać się do prywatnych i intym-
nych spraw rodziny, w służbie której mam zaszczyt
się znajdować,leczjeśli wasza lordowska mość nie
„weźmiemiza złe, to myślę, że mógłbym udzielić
pomocy w aferze, która wszystkim sprawia tyle kło-
'potów i nieprzyjemności. jc

| |" Pokrzepił się, czyniąc drugi raz nurka we fale
wspomnień. Ten młody człowiek, który stoi przed 

nim, może być lordem Belpherem, synem jego chle-
bodawcy i dziedzicem wszystkich naokoło posiadło-

| ści, lecz mimo to niegdyś on, Keggs, widział go, bio-
rącego baty.

Być może, żei Percy sobie to przypomniał.
A może tylko pomyślał sobie, że Keg$s był wiernym
starym sługą, i z tego tytułu uprawnionym do zajmo-
wania się sprawami jego rodziny, Jakiekolwiek k'e-
rowały nim motywy, dość, że zdecydowanie zniżył
dzielącą ich barjerę. |

na drzwi, by upewnić się, że nikt nie jest świadkiem
s sk tkwiący w nim arystokrata potępiał, Mów
alej

.. Keggs odetchnął swobodnie. Punkt niebezpiecz-
ny został przekroczony. |
— Kierując się naturalnem zainteresowaniem,

mówił, my, ze służby, naogół potrafimy dowiedzieć
s'ę, w sposób pełen respektu, o tem, co się dzieje
w.salonach państwa. Niech mi więc będzie wolno po-
wiedzieć, że zaznajomiłem się i ja z przykrą aferą,
ito w jej wczesnem stadjum, jaką ma na swe nie-
szczęście wasza lordowska mość z pewną osobą.

Lord Belpher, którego cała istota buntowała się
przeciw temu, co faktycznie było  poufaleniem się
z lokajem, spostrzegł, że jednak zapuścił się już da-
leko w rozmowę. Oburzało go. że delikatne sekrety
rodzinne stanowiły temat rozmów w. niższych war-

‚ stwach, lecz było zapóźno temu przeciwdziałać A ta-
ka była zawziętość, z jaką wypowiedział wojnę Je-
rzemu Bevanowi, że wobecnym stanie wy głó-
wnem jego,uczuciem była nadzieja, iż Keggs może mu coś rozsądnego doradzić,

: "(den

— No dobrze, odezwał się, rzucając spojrzenie  

mów”. Odrzucając zaś poprawki, zgło-
szone przez niektórych posłów, tłumae
czył p. minister skarbu, że decyzje w
sprawie zrównoważenia budżetu zapo-
mocą „cięć” muszą być bardzo szybkie,
ponieważ zagadnienie to „podemujemy
prawie w ostatniej chwili”. W przecie
wnym bowiem razie — bez ogródek za”
znaczył p. minister skarbu — „już za dwa
lub trzy miesiące musiałyby być poe
wzięte znacznie bolešnie'sze decyzje”.
Można i należy wprawdzie domagać

się wy'aśnień, jak się to stało, że doszło
do tak przymusowej sytuacji, nie cierpią-
cej najmnieszej” zwłoki j dlaczego za-
wczasu ani nie przeciwdziałano, ani nie
informowano opinii publicznej”.

Istotnie — można i należy domagać
się wyjaśnień. Ktoś. przecież za ten
stan rzeczy odpowiada przed narodem
i państwem,
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Gieldy pieniežne
Notowania z dnia 30 paždziernika

DEWIZY
Belgija 89,40 (sprzedaż 89.63, kupno

89.17), Holand a 360.50 (sprzedaż 361,40,
kupno 359,60); Londyn 26.12 (sprzedaż
26.25, kupno 25.99); Nowy Jork 5.31 i
trzy ósme (sprzedaż 5.34 i trzy ósme, sh
no 5.28 i trzy ósme); Nowy Jork (kabel)
5.31 i pół (sprzedaż 5.34 i pół, kupno 5.28
i pół); Paryż 35,01 (sprzedaż 35.10, kupno
34.92); Praga 21.96 (sprzedaż 22.01, kup-
no 21.91); Szwajcarja 172.65 (sprzedaż
173.08, kupno 172.22); Sztokholm 134 70
(sprzedaż 135.95, kupno 134.05); Włochy
43.20 (sprzedaż 43.32, kupno 43.08); Ma-
A 72,60 (sprzedaż 72,96, kupno 72,24).

broty dewizamj średnie; tendencja
dla dewiz niejednolita.
Banknoty dolarowe w obrotach pry”

watnych 5.31,6 — 5.31; rubel złoty:4 76 £
jedna czwarta; dolar złoty 9.01 — 900;
gram czystego złota 5.9244.
W obrotach prywatnych marki nie-

mieckie (banknoty) 136.25 — 134,50; fun-
ty angielskie (banknoty) — 26.08—26.09,
Dla pożyczek państwowych, listów za-

stawnych j akcyj tendencjanieednolita.
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat-
nych: 8 proc. poż, z roku 1925 (Dillonow=
ska) 91,00 (w proc.); 7 proc. pa śląska
69,00 (w proc.); 7 proc. pożyczka m. War=
szawy (Magistrat) 67,50 — 67,75. |

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. pożyczka budowlana 41,25;

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 60,25 —
60,75 (odcinki po 500 dol.) 60,75 — 61,00
(w proc.); 4 proc. pożyczka inwestycyjna
serjowa 117.00; 4 proc. państwowa. po-
życzka premjowa dolarowa 52,90 — 53,00
5 proc. pożyczka: konwersyjna 66,50 —
67,00; 6 proc. pożyczka dolarowa 77,00 —
77,50 (w proc.); 8 proc. L. Z. Banku go=
spodarstwa krajowego 94,00 (w.proc.);
8proc. obligacje Banku gospodarstwa
kra owego 94,00 (w proc.); 7 proc: L. Z,
Banku owa krajowego 83,25; 7
proc. obligacje Bankugospodzestwa kra-
iowego 83,25; 8 proc. Listy Zast. Banku
rolnego 94,00; 7 proc. Listy. Zastawne
Banku rolnego 83,25; 4 i pół proc. L. Z.
ziemskie 42,75 — 43.00; 5 proc. L. Z.
Warszawy (1933 r.) 52,50— *51,75 —
47,00; 5 proc. m. Piotrkowa (1933 r.) 44,00
52,00; 5 proc. L.Z. Łodzi (1933 r.) 47,25 —
Z obligacje m. Warszawy 6 em.

AKCJE

Bank Polski — 95,00 — 94,00; Limop
— 8,60; Starachowice — 33,50; Hab_rą
busch — 34,50.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 30 października

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. — —
— — =; Pszenica jednolita 742 gl. 19,75
— 28‚‹7)2; Pszenica zbierana 731 gl. 19,25
— 19,75.
Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;

Żyto II standart 678 gl. 13,00 — 1325;
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; Grach
Victorja 31,00 — 34,00; Wyka 21,00 —
22,00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela
z czyszczona — — — —;

bin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-
bin żółty — — — —; Rzepak zimowy
42,00 — 43.00; Rzepik zimowy 40,00 —
41,00; Rzepak i rzepik letni 39,00 —
40.00; Siemię lniane basis 90 proc. 33.50
— 34,50; Koniczyna czerw. sur. bez gr.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc, 110.00—
120.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70,00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80,00 — 90,00; niebieski
58,00—60.00; Ziem. jad. 3,50—3,75; Mąka
enna gat. I — A 0 — 20 proc, 33 —

5.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 55 proc,
29.00—3100; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29.00; 1-Е 0 — 65 proc 25.00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26 00;
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24.00; II-E
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60 —65
proc. 21,00—22,00; Mąka żytnia „wycią-
owa"0-30 23,00 — 23,50; Mąka żytnia
gat. I-45 22.00—23.00; Mąka żyt 7 at.

| 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 zee przem.
stand. 9,75 — 10,25; Otręby pszenne
średnie przem. stand 9.25 — 9.75, O-
tręby pszenne miałkie 9,25 — 9,75; O-
tręby żytnie 8.00 — 8.50; Kuchy“ Inia-
ne 17,00 — 1750; Kuchy rzepakuwe
1350 — 14,00; Kuchy słonecznikowe

Śruta sojowa 45 proc,

Ogólny obrót 6320 ton, w tem żyta
827 ton. Usposobienie spokojne.
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Proiesor Meissner—dr. Trzebinski
Konfiikt na tle okolicznošci śmierci š. p. Wincentego Drabika

W miarę rozwijania się przewodu są-
dowego występuje coraz wyraźniej kon-
flikt pomiędzy prof. Meissnerem, a d-rem
Trzebińskim na tle okoliczności, które
towarzyszyły nieszczęsnej operacji, za-
kończonej śmiercią ś. p. W. Drabika. Ro-
la d-ra Trzebińskiego, polegająca na zba-
daniu serca, była w tym wypadku szcze-
gólnie odpowiedzialną, a takie lub inne
jej wypełnienie dla poglądu na cało-
kształt sprawy wprost rozstrzygające.
Ztąd obok proł. Meissnera najwięcej
mówi się w procesie o d-rze Trzebiń-
skim, a różnica poglądów pomiędzy nie-

mi jest równie łatwa do wytłumaczenia,
jak tstotna.

„NIECH MNIE PANI NIE ZAWIEDZIE",

Drugi dzień procesu rozpoczął się od
dalszych zeznań p. Halskiej. Mówiła o-
na o rozmowie teleionicznej z d-rem
Trzebińskim, który wypytywał ją, czy
była badana jako świadek w sprawie
śmierci ś, p. Drabika, Gdy potwierdzita,
dr. Trzebiński powiedział: „Oskarżają
mnie przed Izbą Lekarską, że nie zbada-
łem serca Drabika. Niech mnie pani nie
zawiedzie”, Świadkowi wydało się to o-
dęzwanie dziwne.

ZEZNANIA D-RA TRZEBIŃSKIEGO

Po p. Halskiej stanął przed sądem dr.
Trzebiński,
W dniu krytycznym — zeznawał świa-

dek — przybyłem do Instytutu Stomato-
logicznego po godz, 12-ej i udałem się
najprzód do kwestury, skąd przeszedłem
następnie wewnętrznym korytarzem do
kliniki Po drodze spotkałem dr. Bere -
zowską, która poinformowała mnie, że ś.
p. Drabik ma być operowany iprosiła a-
by odwieść proiesora od zamiaru dokona-
nia operacji, gdyż asystenci mają złe
przeczucie. Udałem się do gabinetu prof,
Meissnera, który powitał mnie uśmie-
chem i słowami; „Dziś operujemy Drabi-
ka. Niech ran go zbada. Jest na sali ope-
racyjnej“. Zdziwily mnie te słowa, gdyż
pacjenci byli zwykle badani w sali cho-
ryćh. Udałem się na salę operacyjną, ale
w chwili, gdy wchodziłem, ujrzałem ze
zdumieniem, że asystentka p, Uspieńska
dokonywuje zastrzyku usypiająceśo leżą-
cemu na fotelu operacyjnym Drabikowi.
Spojrzałem na prof. Meissnera. Uśmiech-
nął się i powiedział coś, czego nie dosły-

„szałem. Zrozumiałem, że jestem niepo-
trzebny. Wyszedłem, mówiąc, że udaję
się do pacjentów ibędę każdej chwili do

dyspozycji.

„ŚMIERĆ DRABIKA JEST DLA MNIE
ZAGADKĄ”,

Po południu prot. Meissner zawiadomił
mnie telefonicznie o śmierci ś. p. Drabi-
ka. Powiedział przytem: „Śmierć Drab'ka
jest dla mnie zagadką wobec tego, że pan
$0 badał przed operacją”, Zrozumiałem,
że była to pierwsza próba przerzucenia
na mnie odpowiedzialności,

Prof. Meissner zwrócił się do mnie,
bym wycełnił świadectwo śmierci, Zdzi-
wiłem się, bo przy śmierci ś. p. Drabika
nie byłem. Zanytałem, jaką podać przy-
czyne zgonu? Proiesor: Nowotwór szczę-
ki. Ja: To nie jest przyczyna śmierci,
może napisać: zapaść pooperacyjna?
Profesor żywo zaakceptował.
Po śmierci Drabika w prasie ukazał

się wywiad z prof, Meissnerem. Napisano
w nim między innemi, że badałem stan
serca Ś. p. Drabika przed operacją. Wy-
słałem sprostowanie do redakcji pisma,
które wywiad wydrukowało. Prof, Meis-
sner był bardzo z teśo niezadowolony i
żądał odemn'e odwołania sprostowania,
na co się jednakniezgodziłem.
Po zeznaniu d-ra Trzebińskieśo, które

było punktem knlminacyjnym dnia, ze-
znawali d-rowie Wolfram i Łonieński, O-
bai doradzali š. p. Drab'kowi, by nie
zwle*ał z usunieciem doleśliwości, które
przyjęły charakter bardzo groźny.

CO ZEZNAJĄ ASYSTENCI?

Asystent prof. Meissnera Semaden:o-
wa stwierdziła, że w Instytucie Denty-
stycznym ustalony był zawsze zgóry po-

CO ZNALEZIONO W BISKUPINIE?

Ostatnie wykopaliska w Biskupinie poka-
zały nam jak nasi praojcowie bytowali, lecz
uchyliły także rąbka tajemnicy co do ich
trybu życia.
_ Najciekawsze było ognisko i resztki po-
żywienia, jakie znaleziono w jednej z odko-
anych chat, a już pewne zdziwienie wywo-

Li, wśród tych resztek — ziarnka owsa, co
przypuszczać pozwala, że już w zamierz-
chłych czasach doceniano wartość odżyw-
czą tego ńatunku zboża. Ścisłe badania nau-
kowe, jakie przed laty przeprowadzono
potwierdziły też, że owies nadaje się znako-
micie jako treściwy pokarm, zwłaszcza w
dzisiejszych czasach, gdyż zawiera wszelkie
dla rozwoju organizmu ludzkieśo potrzebne
składniki, Jedyna trudność polega na od-
powiedniem przyrządzeniu owsa. Lecz i te
trudności wsunął nowoczesny nrzemysł prze-
twórczy, dając kilka produktów owsianych
o najwyższej klasie.
Na czoło tej produkcji wysunęła się fir-

ma Knorr ze swemi płatkami i mączką ow-

sianą.
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rządek czynności przy operacji. Dr. Trze-
biński badał chorego, poczem adjunkt,
asystujący przy operacji, przedstawiał
wynik badań profesorowi, który decydo-
wał o rodzaju narkozy. Adjunktem pod-
czas operacji ś, p. Drabika była p.
Uspieńska.

Świadek Stefan Grzybowski, asystent
proł. Meissnera widział, będąc na sali o-
peracyjnej, jak dr. Trzebiński spotkał się
w drzwiach z prof, Meissnerem i wów-
czas wymienili ze sobą kilka słów. Świa-
dek słyszał: „jest dobrze”, czy „nie iest
dobrze”, czy „wszystko dobrze”, p. Us-
pieńska w tej chwili dokonywała zastrzy-
ku. Po operacji był dr. Trzebiński przy
chorym po raz drugi. Chory zaczął się
budzić. Dr. Trzebiński stwierdził stan
niezły i zrobił zastrzyk, poczem opuścił
Instytut. Kiedy 10 minut później zrobiło
się źle, świadek -szukał d-ra Trzebiń-
skiego w Instytucie, a następnie telefo-
nicznie w mieszkaniu, ale go znaleźć nie
mógł.
Następny świadek, lekarz-dentysta Uś-

pieńska asystowała przy operacji oraz
zastrzyknęła narkozę proi. Drabikowi,
Wśród osób obecnych w chwili dawania
zastrzyku nie widziała dr. Trzebińskie-
$o. Proł. Meissner nie pytał o stan cho-
rego.

 

Spór o patent na fabrykacie narkotyków
W dniu 29 b. m. odbyła się w Urzędzie

Patentowym rozprawa, która ze względu
na swój 1 rzedmiot, może zainteresować
szersze koła publiczności. Spór tóczy się
o unieważnienie patentu na wykorzysta-
nie surowca kra'owego do wyrobu alka-
loidów opiumowych zamiast używanego
dotąd do tej fabrykacji surowca zagra-
nicznego  Właścicie!ką patentu jest fir-
ma węgierska Janos Kabay, która przela-
ła swoje uprawnienia patentowe w Pol-
sce na jedną z firm warszawskich.

Kwestią do rozstrzygnięcia było, czy
patent opiera się istotnie, jak wymaga
prawo patentowe, na wynalazku nowym,
ze względu, że jak twierdzi strona skar-

Nierorządki w żydowskim
„„Orbisie““

Lekcewaženie klientów
Do redakcji naszej stale napływają

skargi na nieporządki, panujące w biurze
podróży „Orbis”, znajdującem się obec-
nie pod zarządem żydowskim. Najwiek+
sze brąki organizacyjne dają się zauwa-
żyć w t. zw. pociągach popularnych, obec-
nie dość często uruchamianych szczegól-
nie na linji Warszawa — Kraków i War-
szawa — Wilno.
Jeden z naszych współpracowników,

który brał udział w ostatniej wycieczce
do Wilna w dniach 12 — 13 b. m., miał”
okazję przekonać się o tem naocznie i na

własnej skórze: Mianowicie, spora ilość
osób, przyszedłszy na stację, zastawała
swe numerowane miejsca pozajmowane
przez inne osoby, posiadające bilety z
identycznemi numerami, sprzedane przez
inną filję „Orbisu“. Kierownicy wyciecz-
ki na miejscu bez słowa przeproszenia za
tę nieprzyjemną pomyłkę wyznaczali ad
hoc miejsca w ostatnim wagonie o syste-
mie nie-korytarzowym, wskutek czego
<imno, wobec nieopalania pociągu, szcze-
gólnie dawało się we znaki, Nasz współ-
pracownik miał okazję rozmawiać ż pe-
wną Polką z Ameryki, którą przerzucano
w ten sposób dwukrotnie i nasłuchał się

przy tej sposobności sporo nieprzyjem-
nych uwag na temat nieporządków, panu-
jących w Polsce.

Obecnie, przy okazji nowego pociągu
do Wilna na Zaduszki, „Orbis'”* ogłasza
cenę biletów zł. 10.70, jednak pobiera
zł. 11,70, narzucając przymusowe naby-
wanie bonu na zwiedzanie Wilna z prze-
wodnikiem, o czem afisze nie wspomina-

ją.  Współpracownika naszego, który
składał reklamację w tej sprawie, poin-
formowano, że afisze zostały wydruko-
wane jeszcze przed zmianą warunków wy-
cieczki, co jednakże nie tłumaczy faktu,
że zarząd „Orbisu” ogłaszał w prasie w
ostatnich dniach cenę 10.70 zł., nie wspo-
minając nic o dodatkowych opłatach j że
w lokalu filji wisi tablica reklamówa z
tą samą ceną. Oczywiście dyrekcja liczy
na to, że nikt, dowiedziawszy się przy
kasie o cenie wyższej o złotówkę od ce-
ny ogłoszonej, nie zmieni decyzji podró -
ży i żądaną sumę wpłaci, zysk zaś na
tej tranzakcji jest przy hurtowej kalku-
lacji wcale nie do pogardzenia.

Instytucja pociągów popularnych
znana w innych krajach europejskich, pó-
siadających prywatne linje kolejowe, nie
polega na filantropji, ale na poważnym

 

 

NACISK NA ŚWIADKÓW?

Dalsze zeznania p. Uśpieńskiej mają
posmak rewelacji Twierdzi ona, że w
wyniku złożonych u sędziego śledczego
zeznań została ona zwolniona z posady w
Akademji Stomatologicznej. Na tle spra-
wy zgonu doszło pomiędzy nią, a prof.
Meissnerem do nieporozumień, Na prośbę
profesora spisała swoje zeznania o prze-
biegu operacji, sposób jednak ujęcia tych
zeznań nie podobał się profesorowi, któ-
ry chciał porobić zmiany. P. Uśpieńska
nie zgodziła się na to i poprawionego
rękopisu nie podpisała.
Po tem 74 znaniu wybucha konflikt po-

między obroną, a prokuratorem, który
wnosi, by odtąd sąd wszystkich świad-
ków zaprzysięśał. Sąd wniosek proku-
ratorą uwzględnił, į
Świadek lekarz-dentysta Krzywicki ze- /

znał m. inn., że dochodzenie w sprawie
zgonu przeprowadzał z ramienia rady
profesorskiej Akademji  Stomatologicz-
nej prof, Kaczyński, Główną uwagę
zwracano na postępowanie prof. Meis-
snera i dr. Trzebińskiego podczas opera-
cji Świadek uważa, że prof. Kaczyński
odnosił się do sprawy objektywnie.
Wniosek pełn. powództwa cywilnego,

ażeby akta dochodzenia tego uznać za
materjał procesowy — sąd odrzucił, po+
czem odroczył dalszy ciąg rozprawy do
dnia następnego.

żąca, zarówno surowiec, jalk i środek. u-
żyty do fabrykacji, są już znane odda-
wna w literaturze naukowej.
Ponadto na rozprawie został podnie-

siony zarzut, że patent według opisu, 0-
głoszonego drukiem Urzędu Patentowe-
go nie odpowiada uchwale koleg'alnei o
udzieleniu patentu. Inaczej bowiem
brzmi w istotnym punkcie zastrzeżenie
patentowe według uchwały, inaczej we-
dlus wrzędowego druku.
Wobec zasadniczego charakteru spra-

wy, zarówno ze stanowiska fachowego,
jak i prawnego, przewodniczący, sędzia

Lauter odroczył publikację orzeczenia na
dwa tygodnie.

zysku. Klijent, płacąc tańszą cenę, jest
jednocześnie ograniczony ścisłym termi-
nem wyjazdu i pobytu oraz innemi nie-
dogodnościami i ma prawo wymagać, by,
skoro wypełnia swoje warunki umowy o-
głoszonej przez biuro podróży i wpłaca
żądaną sumę, mógł być pewny, że i dru-
ga część umowy będzie równie ściśle

wykonana, Pódobne zaś lekceważenie po-
dróżnych podważa zaułanie do firmy i
może przechodzić bez większych konse-
kwencyj tylko przy istniejącym niezdro-  wym systemie monopolówym.

Zapowiedź amnestii
Mają nią być objęte również przestępstwa polityczne

O amnestji, opracowywanej w mini- | tem, że granica kar, ulegających re-

sterstwie sprawiedliwości, mówi się

już powszechnie. Ma ona objąć nietyl-
ko przestępstwa kryminalne, ale rów-

nież polityczne, Wymienia się już na-

wet dokładnie, jakie ulgi przewidywać

będzie amnestja. Podobno kary za

przestępstwa polityczne do półtora ro-

ku mają być skasowane, a do trzech

lat, zmniejszone do połowy. W stosun-

ku do przestępstw kryminalnych, ma-

ją obowiązywać podobne zasady, z

dukcji do połowy, będzie wynosić 5

lat więzienia.

Nie wiadomo, czy amnestja obejmie

emigrantów politycznych,

Wydaje się, że tym razem wieści o

amnestji mają wszelkie cechy prawdo-

podobieństwa. Ostatnio liczne głosy za

amnestją odzywały się w kołach „sa-

nacyjnych“, a nawet znalazły pewien
wyraz podczas obrad sejmu nad peł-

nomocnictwami,

Poświecenie konca i krzyża
Uroczystości żałobne Dowborczyków

W piątek dnia 1-go listopada, Dow-
borczycy, dorocznym zwyczajem, or-
ganizują obchód ku czci poległych i
zmarłych Dowborczyków.

W roku bieżącym obchód ten bę-
dzie połączony z dopełnieniem ślubo-
wania, złożonego przez Dowborczy-
ków w Bobrujsku podczas sypania na
mogiłach poległych, znanego wszyst-
kim z popularnej ilustracji, kopca.
Wówczas Dowborczycy przyrzekli u-
sypać takież kopce w stolicy i na gra-
nicy zachodniej, Ostatnio Dowborczy-
cy usypali kopiec na cmentarżu woj-
kosić W dniu Wszystkich Św., o $.
11--ej rano, po Mszy polowej, nastąpi
poświęcenie tego kopca przez ks, T.
Jachimowskiego, kapelana I-ej dyw.
strz. pol. I-$o korpusu. Ponadto zosta-
nie poświęcony Krzyż Dowborczyków
ś. p. ks. Niewiarowskiego.

Dalszy program obchodu ku czci po-
ległych obejmuje:

 

Komunikacja z Bródnem-
w Zaduszki

Starosta grodzki prasko - warszawski
zarządził, aby w dniach 1, 2 i 3 listopada

tramwaje dojeżdżały na ul. Św. Wincen-
tego do I głównej bramy cmentarnej,
skąd po wyjściu pasażerów z wozów,
tramwaje dojeżdżać będą do  pętlicy
Nr. 6, objadą pętlicę i zatrzymają się
dla zabrania pasażerów przed gmachem
zarządu cmentarza; tramwaje odjeżdżać
będą w stronę Warszawy nie zatrzymując
się na pierwszych dwóch przystankach.
Od strony ul. Odrowąża tramwaje do-

jeżdżać będą do I i II bram, licząc od
strony wiaduktu; po wyjściu pasażerów,
tramwaje dojeżdżać będą do  pętlicy
przy III bramie i po okrążeniu pętlicy
będą się zatrzymywały na przystanku na-
wprost Nr. 68 przy ul. Odrowąża.
Tramwaje linji Nr. 21 będą z Pelco-

wizny kursowały tylko do domu Nr. 1
rzy ul. Białołęckiej i wracały na Pelco-

wiznę. Jadący z Pelcowizny do Warsza-
wy lub odwrotnie będą przesiadali się i
przechodzili pieszo odcinek ul. Odrowąża
od II bramy cmentarnej do domu Nr. 1
przy ul. Białołęckiej do przystanku na-
wprost domu Nr. 68 przy ul. Odroważa.

(b)
 

Zastrzyk felczera- Żyda
wywołał paraliż nogi

Niezwykła sprawa znalazła się w tych
dniach na wokandzie sądowej.
Pracownik firmy Lilpop, Rau i Loe-

wenstein Władysław Kamiński zachoro-
wał na zapalenie płuc. Wezwano leka-
rza. Przybył dr. Roman Welt, który po
zbadaniu zalecił zastrzyk kamtochiny.
Do wykonania zabiegu dr. Welt wezwał
felczera-żyda Nyssela Meppena. Zabieg
wykonano.

Niestety niesumienny felczer wykonał
go źle, Skutki były straszne. Przyszły
nafprzód straszliwe bóle rtogi, w którą
zastrzyknięto kamfochinę, a następnie
paraliż, г

Nieszczęśliwy został na całe życie ka-

lekką, niezdolnym do pracy. Wypadek
stał się głośny w świecie lekarskim. Spa-
raliżowaną nogę Kamińskiego demon-
strowano na specalnem zebraniu leka-
rzy-neurologów, oraz w klinice uniwersy-
teckiej, jalko obraz strasznych konsek-
wencyj nieudolnie wykonanego zabiegu.
Przeciwko d-rowi Weltowi i felczero-

wi Meppenowi wystąpił Kamiński na
drogę sądową, żądaąc zasądzenia od obu
odszkodowania za utratę zdolności do
pracy. Sąd sprawę odroczył celem po-
wołania, 'ako eksperta d-ra Orzechów-
skiego, jednego z uczestników zebrania
lekarzy, na którem demonstrowano wy-
padek Kamińskiego.

„Cchy domek dla nerwowych"
Mieszkańcy skazani na surowe kary

Wczoraj Sąd Okręgowy w Warszawie
ogłosił wyrok w sprawie bandy fałszerzy
pieniędzy, która uruchomiła i prowadziła
fabrykę monet 2 i 5-złotowych pod Starą
Mitosną.
 

Zakaz muzyki w Zaduszki
Lokale rozrywkowe w Warszawie, jak

cukiernie i dancingi otrzymały nakaz
zawieszenia muzyki w sobotę, dn. 2 li-
stopada z powodu przypadającego obch%-
du dnia Zadusznegó. Muzyka w cukier-
niach i dancingach zawieszona będzie do
godz. 12-ej w nocy. (i).

Złoczyńcy długo ukrywali się przed
wymiarem sprawiedliwości. Ich „wytwór-
nia” mieściła się na odludziu w domku,
który wynajęli rzekomo dla osób ner-
wowo chorych i pragnących w zupełnem
odosobnieniu przeprowadzić kurac'ę.
W wyniku przeprowadzonej rozprawy

sąd skazał głównego herszta bandy Jul-
jana Kułakowskiego na 8 lat więzienia.
Jego „zastępcę" Chmielewskiego па 7
lat więzienia i trzeciego głównego wino-
wa'cę, Henryka Majcherkiewicza па 6
lat. Pozostałych członków bandy: Wa-
cława Ma'cherkiewicza na 3 lata więzie*
nia, Wacława Krajewskiego na 2 lata i
Stefana Krajewskiego na półtora roku.  

W piątek, o godz, 14 (2-ga po poł.)
wystawienie sztandaru i warty hono-
rowej pod pomnikiem Poległym Dow-
borczykom na Wybrzeżu Kościusz-
kowskiem, Od godz, 14 do 18 — skła-
danie wieńców i kwiatów pod pomni-
kiem, które na dzień Zaduszny zosta-
ną przeniesione pod kopiec na cmen-
tarzu, O godz. 18 (6-ej wiecz.) — uro-
czysty apel Poległych i Zmarłych
Dowborczyków pod pomnikiem na
Wybrzeżu Kościuszkowskiem przy
świetle pochodni.
Laa Aa

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

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od godz 1-ej do 5-ej
z 2 dań — zł. 1,25

(w abonamencie 10 obiadów zł. 12).
z 3 dań —zł, 1,50

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14)
I. Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.

II. Al Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-88
IL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek).
399

 
 

Baczność narodowcy!
W sobotę —

świetlica „Pracy Folskiej”
W sobotę dn. 2 listopada b. r., o $.

7-ej wiecz., w lokalu „Pracy Polskiej''
(Złotą 30 m. 37), na t. zw, świetlicy
robotniczej kol, Aleksander Górecki
wygłosi referat p. t. „Historja związ-
ków zawodowych”, Świetlice robotni-
cze, zorganizowane dla członków i
sympatyków „Pracy Polskiej* odby-
wają się w każdą sobotę, Wstęp
wolny.

Trzy dni wolne
w szkołach

Zarządzeniem  Kuratorjum War-
szawskiego Okręgu Szkolnego, nauka
w szkołach powszechnych i średnich
w stolicy zawięszona zostaje od piątku

dnia 1 listopada do poniedziałku dn.
4-go listopada, (i)

Błyskaw'czne samojsty
Warszawa — Kraków

Z dniem 1 listopada nastąpią zmiany
w komunikac'i lotniczej. Zawieszone
będą loty na linii Warszawa — Wilno
na okres zimowy do dnia 15 lutego 1936
r. W przewidywaniu zwiększonej frek-
wencji na lini Warszawa — Kraków, u-
ruchomione będą, sprowadzone nieda-

wno ze Stanów Zjednoczonych Ameryki
Północnej samoloty błyskawiczne, typu
Douglas. Podróż do Krakowa drogą po-
wietrzną trwać będzie tylko jedną go-
dzinę, a nie jak dotąd 1 godz. 30 min. (i).

Dr. Wyrostek
wyprowadził się

B. senator i działacz „sanacyjny” adw.
dr. Wyrostek, wykluczony, jak wiadomo,
śweśo czasu z klubu B. B., zawiadomił
Warszawską Radę Adwokacką, jż opu-
szcza na stałe stolicę i przenosi się do

Gdyni. (i).

Chisb, zatruty gazem
W związku z wypadkiem samobó'stwa

przez zatrucie się gazem świetlnym eks-
ped'entki sklepu  piekarskiego firmy
Wildt, przy ul. Marszałkowskiej, władze
wydały polecenie zajęcia chleba i bułek,
znajdujących się w pomieszczeniu, w
którym denatka dokonała samobójstwa.
Chleb ten i bułki, jako przesiąknięte
gazem świetlnym, mogą zawierać pier-
wiastki trujące, wobec czego cały zapas
zostaje zniszczony. (Om).
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Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 4-ej popoł. komedja Kirszona p. t.
„Cudowny stop”. — Ceny propagandowe.

Wieczorem o godz. 8-ej komedja Mar-
celego Acharda p. t. „Fotograf i tancerka".

— Teatr muzyczny „Lutnia*, Dziś po
raz 2-gi op. Millockera „Madame Dubary“.
Rolę tytułową kreuje Elna Gistedt, w oto-
czeniu: Bestani, Lubowskiej, Molskiej, Ma-
linowskiej, Blocka, Detkowskiego, Szcza-
wińskiego, Tatrzańskiego, Zayendy oraz K.
Wyrwicz- Wichrowskiego. Zniżki ważne.

Jutro wieczorem „Madame Dubary*.
— Dzisiejsze przedstawienie popołu-

dniowe w „Lutni*, Dziś o godz. 4 popoł.
op. O. Straussa „Królowa i Prezydent” z
Elną Gistedt na czele. Ceny propagando-
we od 25 gr.

— Teatr „Rewja”. Dziś rewja p.t. „Od-
wieczna historja'. Początek przedstawień
o godz. 4.15, 6.45 i 9.15.

Z zakotar:studjo.

danego przez radjo w dniu Wszystkich
Świętych o godz. 20.00.

„Baśniowa noc” — Jana Brzozy.
Radjowa audycja „Zaduszna”.

Jam Brzoza, robotnik-literat, rozpoczął

swoją karjerę literacką przed paru laty, z

chwilą uzyskania jednej z nagród w kon-

kursie na życiorys bezrobotnego. Jest on

autorem szeregu nowel, kilku powieści oraz

wystawionej w Teatrze Katowickim sztuki

„Załoga szybu A”, osnutej na aktualnym

temacie. W jego utworach nuta społeczna

łączy się z nutą państwową. w radjo pra-

cuje Jan Brzoza od początku swej karjery

na tematy, zaczerpnięte przeważnie z życia

ludzi ciężkiej pracy fizycznej. Ostatnio na-

pisał specjalnie dla radja słuchowisko,

©osnute dookoła staro-słowiańskich, pogań-

skich zwyczajów zadusznych. Słuchowisko

p. t. „Baśniowa noc” przeniesie nas w cza-

sy, gdy, oddając cześć zmarłym, szli na kur-

hany kmiecie z chlebem, rybacy zwięcie-

rzami ryb, bartnicy z plastrami miodu. Tło

akcji stanowić będzie muzyka, oparta na

prymitywie ludowym, opracowana przez

Р Й я Czesława  Halskiego, młodego muzyka
Requiem — ostatnie „dzieło Mozarta. frówakiaśc: Rozgłośnia Lwi ka: dalia

Radjowy reportaż muzyczny. 2 h 3
ТЕ p ai н „Baśniową noc” w piątek, dn. 1. XI. o

Nakrótko przed śmiercią Mozarta, zja- godz. 13.00
wił się u niego tajemniczy posłaniec w
dziwnej misji: z nieznanego polecenia za-
mówił u Mozarta Mszę Żałobną „Requiem
aeternum'. Mozart żamówienie w części

wykonał, ale tak, jakby wykonał je dla sie- W piątek, dn. 1. XI. o godz. 17.20 roz-

bie. W przeczuciu bliskiej śmierci, kompo- ,głośnia poznańska nada na wszystkie roz-

nuje Requiem — swój łabędzi śpiew. Wkła- |glošnie polskie koncert znakomitego tenora,

da weń całą duszę, wstrząsającą gięboką |Jozefa Woliūskiego, przy akompanjamencie

wiarę: „dla siebie je pisałem* — mów:|Władysława Raczkowskiego. Program kon-

umierający Mistrz do SŚiissmeyera, ucznia certu artysty zawiera canzonetty i arje 0-

swego, któremu przypadło w udziale wy- perowe starych mistrzów „bel canta” zXVi,

kończyć ostainie części Requiem. Dzieje XVII i XVIII wieku. Usłyszą więc radjo-

Requiem będą tematem reportażu muzycz- słuchacze utwory następujących kompozy-

nego w opracowaniu Wiktora Junoszy, na- torów włoskich: Paola Quagliati'ego, Rafa-

Canzonetty i arje operowe starych mistrzów

„bel canta* w wykonaniu Józeia Woliń-
skiego — przed mikrofonem.

PREMJERA! 2 MIESIĄCE SZLAGIERÓW!

Otwarcie sezonu zimowego

Przebój pierwszy:

Najpiękniejszy film sezonu

z PAULA WESSELY

„EPIZOD
UWAGA!!! WIELKA SENSACJA!TYLKO U NAS specjalny reportaż z
terenów WOJNY ITALO-ABISYŃSKIEJ. Zdjęcia walk na froncie,

Pocz. s. punktualnie: 4, 6, 8 i 10.15. Sob. i niedz. od 2-ej.
Bil. honor. i bezpł. bezwzgl. nieważne.

 

 

 

———

} е Początek o godz. 2-ej.
CASINO į Dziś.  Najsotężniejsza sensacja.

”_i Arcydzieło grozy 'l niesamowitości

LLLUNIEN-HILK
Przewyższające „Dra Jakvlla Mr Heyda" i „FRAŃKENSTEINA"

W roli tytut. rywał BORYSĄ KARLOFFA — Henry NULL

Nad program dodatek i najnowsze aktualja.

Dziś| Najpotężniejsze Gigantyczne
HELIOS | Arcydzieło Filmowe Świata! s

BOLI KRZYŻOWEŻ
Re.. genjalnego Mistrza twórcy „Król Królów CECILA B da MILLEA
W rol. „., bohster |. „Kleopetra“ Henry Wilcoxon, czarująca Lo- a
retta Yonsio, Józef Sehildkrsut oraz K»tharine de. Mille. DZIE- =
SIĄTKI,TYSIĘCY STATYSTÓW.FILM, KTÓRY KAŻDY MUSI ZOBA 4 I p)
CZYĆ ° Мааргодгат Kolorowa atrakcje „Rewja na ksležycu“ Mm

Seanse 4, 6, 8 I 10.15. W dni świąt. i nleszielę od g. 12 eį

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

Poleca na sezon bieżący ostatnie nowości.

CENY KONKURENCYJNE.

|CENTROOPAŁ"
Sp. z Ogr. Odp.

hurtowa I detaliczna sprzedaż węgla, koksu,
drzewa opałowego I cementu.

WILNO
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Własae składy ! bocznica; B I u rfo:
ul. Rosa | róg Parkowej | ul. Zamkowa Nr. 18 Zatwierdzone

tel 22 40 tel. 17-90. Ministerstwo W. R.
O. P. Studjum bale-|tanich i

towe
SAWINY-

й ' E    DOLSKIEJ

 

  

 

WILNO, WIELKA 28, — Tel. 15-92,

literackiej, wygłaszając odczyty i feljetony'

„ela Rontani'ego, Luigi Rossi'ego i Giacomo
| Carissimi'ego.
Koncert Bacha na skrzypce, obój i fortepian.

| Koncerty Bacha na rozmaite zespoly
instrumentalne nie posiadają cech później-
szych koncertów wirtuczowskich, lecz no-
szą raczej charakter muzyki kameralnej.
Koncert na skrzypce, obój i fortepian trans-
mituje Warszawa dn. 1 listopada o godz.
18.00 z Katowic, w wykonaniu: Z. Weinin-
gera — skrzypce, Wojciecha Smyka —
obój i Aleksandra Brachockiego — forte-
pian. Pozatem w programie utwory Haen-
dla i Beethovena.

Zaduszki.
Utalentowana  literatka

Wanda Dobaczewska, opracowała w cieka-
' wej formie zwyczaje, związane z kultem
zmarłych i obchodzone w dniu zaduszko-
"wym. Audycja ta transmitowana będzie z
Wilna na całą Polskę w piątek, o godz. 15.

* PolskieżRadjo: Wilnoż
i Piątek, dnia 1 listopada.
у 9.00: Czas i pieśń. Muzyka. Dziennik
poranny. Płyty. 10.30: Transm. nab, z Ko-

wileńska, p.

ścioła św. Krzyża, 11.57: Czas i hejnał.
"12.15: Poranek muzyczny. 13.00: Baśniowa
'noc — audycja. 14.00: Dyskutujmy. 14.20.
Płyty. 15.00: Audycja: „Zaduszki. 15.45:
Jak ubierać dzieci w wieku szkolnym? —
pog. 16.00: Pogadanka dla chorych. 16.15:
Koncert. 16.45: Zaduszny apel — słuch.

'dla dzieci. 17.00: „Z Instytutu Psychotech-
nicznego w Warszawie” — reportaż. 17,15:
Minuta poezji. 17.20: Canzonetty i arje ope-
'rowe — wyk. Józef Woliński (tenor). 17.50:

WYPADKI
— Złamał rękę. W szkole powszechnej

Nr. 17 przy ul, W. Pohulance spadł ze
schodów, doznając złamania ręki 10-letni
uczeń, Leon Kudasz, zam. przy ul. Zaci-
sze 15. Karetka pogotowia ratunkowego
odwiozła go do szpitala św. Jakóba. (e)
— Spadł ze schodów. Wracając po pi-

janemu późnym wieczorem na nocleg do
t. zw. „cyrku* przy ul. Połockiej 4, spadł
ze schodów 3-go piętra i doznał ciężkich
obrażeń ciała niejaki Witold Wieliczko.
Pogotowie ratunkowe ulokowało go w szpi-
talu św. Jakóba. (e)
— Qtruł się ziołami. Czesław Bace-

wicz, l. 12, uczeń szkoły powszechnej, zam.
przy ul. Ceglanej 6, otruł się wczoraj nie-
znanemi ziołami. W stanie niezagrażają-
cym życiu odwiozło go pogotowie ratunko-
we do szpitala św. Jakóba. (e)

— Pożar. W mieszkaniu Czesława
Kluka przy ul. Trakt Batorego 26, wskutek
wypadnięcia z pieca węgli powstał pożar,
w czasie którego C. Kluk doznał dotkli-
wych poparzeń ciała. Przybyła na miejsce
wypadku straż pożarna ogień zlikwidowała.
Poparzonym Klukiem zaopiekował się le-
karz pogotowia ratunkowego. (e)
— Zaginięcie. Mieczysław Kurzeniec

(ul. Cmentarna 1), doniósł policji o zaginię-
ciu jego syna, Władysława (l. 14), który od
kilku dni nie powraca do domu.

we. 19.50: Biuro Studjów rozmawia ze słu-
chaczami P. R. 20.00: Requiem aeternum —
rep. muz. 20,40: Dziennik wieczorny. 20.50:

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W nocy z 29 na 30 paź-

dziernika z Ubezpieczalni Społecznej przy
ul. Konarskiego 68 skradziono kasetkę, za-
wierającą 8 zł. w gotówce.

W dniu 30 bm. o godz. 18,30 nieznany
sprawca, po wyłamaniu kłódki, dostał się
do mieszkania Izaaka Matkowskiego (Ste-
fańska 13), gdzie skradł główkę od maszy-
my do szycia i rozmaitą garderobę, wartośc
zł 500. O dokonanie kradzieży podejrzany
jest niejaki Bielski ze Stalowej 11.

— Gra w 3 blaszki W dniu 30 bm. za-
trzymano Stanisława Łanckiego (Archaniel-
ska 5), oskarżonego o oszustwo na szkodę
Stanisławy  Pożegowej, zamieszkałej w
Nowowilejce przy ul. Kościelnej 23, którą
ograł w „3 blaszki” na zł. 6.60.
— Przywłaszczenie. Marja Jendrzejew-

ska, zam. przy ul. Starogrodzieńskiej 7, za-
meldowała policji, iż kochanek jej Aleksan-
der Żydowicz przywłaszczył na szkodę jej
płyty i patefon ogólnej wartości 410 zł
W sprawie tej wszczęte zostało dochodze-
nie. (e)

— Kradzież konfitur i nalewek. Z piw-
nicy Anny Rozensztejnowej (ul. Litewska 6)
nieznani złodzieje skradli rozmaite konfi-
tury i nalewki ogólnej wartości przeszło
100 zł. Podejrzeń brak, (e)

IŚ T:id ii OT

ZAKONCZENIE PRAC KONSER-
WATORSKICH W. TROKACH.
Z dniem wczorajszym zakończo-

'ne zostały roboty konserwatorskie
zamku w Trokach. W b. r. prace
konserwatorskie zostały przeprowa-

 

  

    

 

  

       

  

    

     
przez| skiego" i „Głosu” pa

Dominikańska 8 — 3.| Grabowskiego wWi!-

Poradnik sportowy. 18.00: Koncert kame-
ralny. 18.40: Płyty. 19.00: Ze spraw litew--
skich (w jęz. polskim). 19.10: Nasze cmęn-
tarze — pog. wygł. Bogumił Zwolski. 19.25:
Koncert reklamowy. 19.35: Wiad. sporto-

cert.

Berlin. 22.45—23.30:

Dziś w piątek

Obrazki z Polski współczesnej. 20.55: Kon-
2210—22.15: Przerwa.

z Berlina meczu bokserskiego Warszawa—

przerwie: 23.00—23.05: Kom. met.

DWA POPULARNE PORAKKI

Filmu GOLGOTA
Ceny zażone: Dziec. 25 gr. balkon 40 gr., parter 70 gr. Początek o 12 pp. I 2 (punt).|duży pokój ze wszel-,

dzone w dolnym zamiku oraz przy
odkopanych salach zamku dolnego.
Równocześnie odrestaurowane zo-
stały baszty i wejście do. zamiku.

22.15: Transm

Muzyka z płyt W

PEREBIEOZSKAKAZIDCZEETTRREDROORECRZKR
OKORAZSTI aL I SA BR, S

DO WYNAJĘCIA
|PuKos M PAS
WANY dla  inteli-|

gentnej pani może ‘

uć GarbarskaEai alzaKLAD OPTYCZAY

DO WYNAJĘCIA Jana Iwaszkiewicza)
WILEŃSKA 25,

s |kiemi wygodami moż- (daw. Ostrobramska
kino „Pan, na z  używalnością "AOS J
 

NY, humorysty ANTONIEGO JAKSZTASA oraz požegnalnie
Negro, Bol. Majskiego, J. Bohuszówny, A. Kaczorowskiego.

 

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,
nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle,

WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,
tapczany, fotele składane do spania,

meble klubowe i t. p.
Wykonanie pierwszorzędne,

poleca: otomany,

Ceny niskie.

Balkon'25 gr. Program Nr.:45 p. t.:

REWJA| ODWIECZNA HISTORJA
Rewja w 2 częściach i 18 obrazach. Z udziałem ulubieńców publiczności baletmistrza
K. OSTROWSKIEGO, primabaleriny BASI RELSKIEJ, pieśniarki MARY ŻEJMÓW-

o 6.30 i 9 w. W miedzielę i święta 3 seanse 4,15, 6.45 i 9.15.

 

 

в „lnie z umeblowaniem,
j Gdańska 1 m. 6pisze, s, wynajęcia, Mickie-| :

WACŁAGA MOLODECKIEGO listy: handlowe, oko-| „cza 5, m. 10. |

kuchni. Ustrobram- wykonuje %inokle i

ska 29—9, „okulary ściśle we-

- |dług recept p.p. le-

MIESZKANIA— karzy okalistów. Po-

DO WYNAJĘCIA: leca najnowsze mo-

6-pokojowe z wygo- dele. Wszelkie ar-
(dami i gazem, 2 pię- tykuły w zakres

występujących Gosi tro, ul. Mickiewicza 4 optyki wchodzące, |
iennie 2 seanse: ja 2-pokojowe z kuch-

jnią, woda, ziew i ubi-|
kacja, 3 piętro, ui. |

  

Marszawska Szkoła
ISTAT Garbarska 1. Wiado-|| Tainjų Art. Kal.

mość u dozorcy. p

PRACA. | poxósz, || WAD JABIÓWNY
niekrępujące wejście, Wylcza

LITERATKA łazienka — ewentual-| „ tańczył
sie

licznościowe — różne.
Na żądanie wierszyki,  

  

 
 

DOM HANDLOWY

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka
WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57.

poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe ze
szkła, fajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne
żyrandole, lampy do elektryczności i nafty. Ceny stałe, kon-

kurencyjne,

  

  

: в "5-POKOJOWE | |
kulacje eżówbić ' MIESZKANIE

6 200 aja na piętrze, z wszel-.
audi: pracow ui. |kiemi wygodami, od-! sy tak
referaty, opisy, ćwi-| | yna ko
ata > аКОВ ISA remontowane, suche,|| mplety i lekcje ndywidu

14е Gd dostęp: |ę'ePle, słoneczne. —|| оУМ

sę y 3 Zwierzyniec, ul. Ge-' lastyka dla Pań: I
pe. OAZĘTA dymina 19, tag! Mickiewicza 31—front!

OCHMISTRZYNI, |——=

w starszym wieku, Aupno Kursy kroju

dizycznie  zdrowa, м ś i sprzedaż i szycia
bardzo  krytycznem| «lime —uuasm-||cesjowan
położeniu, prosi BRAKI jowane przes

 

go- 4
fąco o pracę; wyrabia|  CUKIERKÓW |Ministerstwo W. R. i
masło па sprzedaż,| wyprzedaje bardzo | O, P. S. STEFANO-
wyrabia wędimy, zna tanio codzien od 2—5| WICZÓWNY, Wiel-

 

NAJSTFRSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNE
WYROBÓW ZŁOTYCH, SREBRNYCH | METALOWYCH
pf. L. PERKOWSKI I K. MALINOWSKI

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana).
4 poleca;

ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrandó-
le, puszki, kielichy, monstrancje itp.
WYROBY METALOWE:
stołowe, cukiernice i t. d.
WYROBY ZLOTE, SREBRNE

I DROGIE KAMIENIE.
f. DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI
Zegary 1 a pierwszorzędnych

= Taksi rm krajow 1 zagraniesnych.
Wszelkie jreperacje w zakres Jegrezżiy "pocie.

| oraz roboty grawerskie, złocenie, sre!rzenie | niklowanie.
CENY BARDZO UMIARKOWANE.

 
 

 

nakrycia |

się dobrze na kuchni, łabryka czekolady

praktyczna, pracowi-|„Nemi”, | Ugbrow- ka 56 m. 3.

ta, wymagania skro- skiego 3. 294—2 codziennie,

Zapisy

ы |=m. Smęgiaza3, SKLEP SFożywczt| obi

p ZEja. urządzeniem “į Lekarze k
RUTYNOWANY wa sskorepetytor matema-я SPRZEDAM |

tyki i lizyki znajdują- pRZEPIĘKNY PLAC| DOKTÓR
cy się w ciężkich> (Góra Bouiialowa SA | WI l
warunkach material Góra a Kanoniczna W,
mych, prosi potrzebu-|Nr, 2.4 — koło kośc. Ordynat. Szp. Saw:j в ‚ $гр. Sawicz,
jących pomocy lub|sw, Piotra i Pawła). Skórne i weneryczne,
przygotowanie do Zawalna 22, tel. 14-42
egzaminu po cenach powrócił
przystępnych o zgła- ž
szanie się
semne
mie, na

“DOM
ładny, solidny, sprze+|— — —

lub pi-|daje się w śródmie.| DOKTÓR MED.
zawiadomie- |scju, Bliższe szczegó- |J, PIGI ROWICZ-

 Tak, tak, tak
NIEZAWODNIE

wszelkie  ogloszeni,
do „Dziennika Wileń:|

MI ÓD leczniczy leśny kilo 240

łąkowy jamy kilo 260
SER litewski kilo cd 150
„GRZYBY surhe (borowiki) ką. 0d 3 zł.
JGRZYBY marynowane (borow.) kg. 320

i| cenach nadzwyczaj
na warun:

kach ulgowych płat.
ności załatwia Biuro
Ogłoszeń Stefana

  

       

nie Garbarska Nz. 1,

      

 

   

 

Poleca:

Wełny «- kostjamy, suknie i palta damskie

Wełny na ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze
PO CENACH NAJNIŻSZYCH.

ZE G
     
 

 

„BŁAWAT sj
|

 

W WILNIE
ULICA PORTOWA Nr. 28, — TEL. 8-22

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

P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega,
Longines, Zenit, starożytne antyki, oraz
zegary SAMOCHODOWE
šCIOMIERZE naprawia dokładnie i -tanio
i posiada zapasowe części na składzie
MICHAŁ WYSZOMIRSKI

| Wilno, Wileńska 22.

   
— OSZCZĘDZAJ ————

W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM|

RYDZE soline kilo 2 zł.

poleca Zwiedryński

Wileńska 36 tel. 12.24

A R Y į

i SZYBKO-

adres | ys
Subocz3917",ŽYėmuntovska N-JURCZENKOWA

" й Ordynat. Szp. Sawicz
1777-07-92 Choroby skėrne,

weneryczne kobiece.
ń NAUKA. ś Wileńska 34, tel.18-66

-SZUMY. |Przyjmuje od 5—7 w.

DYFLOMOWANAp =
NAUCZYCIELKA | DOKTÓR

muzyk, posiadając: ZYGMUNT
poważne — referencje,

KUCHARKĘ, znająca dobrzejęzyk KUDREWICZ
wykwalifikowaną, mo- irancuski, udziela lek- choroby weneryczne,

kazać się ©У Witoldowa 55-a, gyjilis, skórne i mo-
śącą wy si
diugoletnią służbą, 9 4 46— |czopłciowe. Ul. Zatn-
bezwzględnie  uczci- | „sowa 15, tel. 19-60
wą, oszczędną, pra- iii:ACS od 8—1 i 3—8.

mieniony.
m. 2, Wilno.

 POSZUKUJĘ
posady zarządu do-
mami, wymagania
gkromne, referencje
solidne. Adres: Ban-
kowa 2—4.

 
  
 

 

   

powitą — polecamy,| į RÓŻNE l — R

|-= : DR UKI
Vorozumieč się Zz nią:

MSTYTUT GERSkank 

Wegiel plombowanych
$warancją na wagę dostarcza do domów

Zawalna
 

" REKLAMA W. „DZIENNIKU

WILENSKIM“ JEST ŽRODLEM
   

drobne oszczędności od i-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Załatwia operacje inka-
sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz. | POWODZENIA.

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej.
  

BZydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI,

\
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wozach z

opałowy górnośląski w za-|( Mieszkania

i i pokoj i
Wileński Spółdzielczy, Syndykat, Rolniczy

: x EPO w głoneczne,

DEDEDOŁUDUŁEDUDADUDUDEDUDEDEA|dami, w nowej drew-

READURGDWRORUDWWAEWEGGUNAAAA

3 Drukernia A. Zwierzyūskiego;Wilno, Mostowa Nr, 1, ||

KOSMETYCZNY

IKEDA
TATARSKA 10, |

Absolwentki Kursów
Kewa w Paryżu. Wy-

i konuje masaże, elek-
aa, kg a i tryzacje i wszelkie

na Zwierzyńcu, w po- zabiegi, wchodzące w

bliżu Mickiewicza i, zakres kosmetyki.
lasu. Inflancka 15. Ceny

| dostępne.

pas 4—11,

ATOT

= PILNE:

BILETY

WIZYTOWE
ZAPROSZENIA
BROSZURY
AFISZE

WYKONYWA
DRUKARNIĄ

A. ZWIERZYŃSKIEGO
Mostowa ullca Nr, 1

koje
add itaik niemm

MIESZKANIE
3 pokoje

ze wszelkiemi wygo-

 

 
 

 

"Odpowiedzialny redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,


