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TAJEMNI
W, sprawie djet nowych posłów i

senatorów istnieje artykuł 40-ty no-
wej konstytucji z 23-go kwietnia
1935, który mówi ogólnikowo: ‚
— Posłowie otrzymują djety i ma-

ją prawo do bezpłatnego korzystania
z państwowych środków  komuni-
kacji w granicach państwa.

Artykuł 48-my nowej konstytucji
przenosi tasamo postanowienie na
senatorów.

Ale jakie to. mają być djety?
W tym: względzie wiadomo było

dotychczas tylko tyle, że w przygo-
towanym przez pp. Cara i Podoskie-
go, przed pierwszą sesją nadzwy-

czajną nowych izb, regulaminie, któ-
ry stał się 4 października rb. podsia-
wą. obrad komusji semowej ad hoc
wybranej, znajdował się ant. 28-my
w takiem brzmieniu:
— Do czasu wydania ustawy ро-

słowie otrzymują djety w wysokości
określonej regulaminem  poprzed-
niego sejmu. Marszałek otrzymuje
czterokrotne djety oraz ma prawo
do korzystania z mieszkania /i in-
wentarza reprezentacyjnego. ice-

marszałkowie otrzymują dwukrotne

djety, EPT”|
Niezły był ten pomysł jedynego

odwołania się do regulaminu po-
przedniego, pozatem unikanego jak
zaraza, celem gładkiego przeniesie-  

TUSSOR—-czysto jedwabny
w pasy na bluzki i pyjam

MAT FACONNE—śliczny ma-
terjał doskonale nadający się
na komplety i suknie zł,

FAILLE ALBA—piękny

dwab na suknie balowe i wie-

   

  

   

 

  

  

  

  

 

  

  

Oto okazja dla Pań!
CREPE
м 9 modnych kolorach orazį
ANGORA-SOIE—na suknie po-
południowe i wieczorowe

MAROCAINE-SATIN į

(norm. 9.40)

zł, į
80)(porm. 7

Crópe Rayć—na suknie, bluzki
i pyjamy (norm. 8.80)

(norm. 9.30)

je-

zł,czorowe (norm. 10.80)

pozatem wiele innych okazji

NOWOŚCI SEZONU
jedwabne i wełniane

w pełnym wyborze

CA DIET
djety miesięczne, ale... ani mru-mru:
o tem, że istnieją djety, i w jakiej
wysokości.

Jest jednak coś... jeszcze zabaw-
niejszego. A mianowicie to, że no-
wi pp. posłowie i senatorowie, odra-
zu od pierwsziego dnia sesji nadzwy-
czajnej, 4-go października rb., po-
brali d,ety w wysokości poprzedniej,
z potrąceniem za trzy pierwsze dni
miesiąca, co jest dokładnością
wielce chwalebną.

Jeśli jednak widoczna jest pod-
stawa tego małego potrącenia trzy-
dniowego, niesposób domyśleć się
żadną miarą... na jakiej podstawie
wypłacono wogóle djety nowym
pp. posłom i senatorom w tak okreś-
lonej wysokości.

Powie ktoś: na podstawie po-
przedniego regulaminu, taksamo jak
djety, usialone w. nim w kadencji
1922-27, przeniesiono samorzutnie
na kadencję 1928-30, oraz następnie
na kadencję 1930-35.

Hola! *
Przedewszystkiem tylko dawna

konstytucja (art. 24) pozostawiała u-
stalenie wysokości djet regulamino-
wi, a obecna (art. 40-ty przytoczony
na wstępie) nie zawiera. już tej
wzmianiki, czyli potrzebne jest usta-;
lenie w drodze ustawy, co wskazuje,
że pomysł pp. Cara i Podoskiego, by

nia, ze starych w nowe czasy, djet | sprawę djet załatwiać choćby * tym-

poselskich w wysokości około 1000; czasowo w nowym regulaminie, był

zł. miesięcznie, oraz jeszcze gładsze- ; wogóle chybiony prawnie.

śo podwyższenia przy tej sposobno-|
ści djet wicemarszałkowskich z pół-
torakrotnych na dwukrotne, przy
zachowaniu  czterokrotnych  mar-
szałkowskich. A przecież wszyscy
wiedzą, że dawne djety ustalono,
gdy sejm pracował niemal cały rok
bez przerwy, teraz zaś wprowadzo- |pi
no obyczaj pracy około trzymiesięcz
nej w roku. Alle w komisji 4-g0 ub.
m. skreślono ten pierwotny art.
28-my bez śladu, tak że zniknął on z
regulaminu, uchwalonego 5-go ub. m.|
w sejmie i w senacie.

Dzisiaj zatem stan rzeczy w re-
gulaminie mógłby się wydawać nie-
co... zabawny, gdyż powiedziano
tam, iż potrąca się posłom lub sena-
torom: 5 proc. z dyjet za nieuspra-
wiedliwioną nieobecność na posie-
dzeniu (art. 25), oraz za przywołanie
do.porządku traci się 5 „Za Wy-
kiluczenie przez ła połowę,|
a za wykluczenie przez sejm  całe|

Opieranie się zaś tymiczasem na
poprzednim regulaminie jest niemoż-
liwe, gdyż... nie istnieje on. Poprzed-
nio wogóle cały regulamin przecho-
dził z kadencji na kadencję ibył
stosowamy, jak wskazują  stenogra-
ficzne sprawozdania, odrazu ' od
ierwszych posiedzeń, z 27.IL1. 1928

i z 9.XII. 1930, Teraz zaš, wraz z
końcem dawnych ciał ustawodaw-
czych i dojściem nowych na podsta-
wie nowej konstytucji, przestał ist-
nieć dawny regulamin. Poprostu
|nie było go już 4-go bm. w chwili
pierwszych posiedzeń nowych izb i...
wypłaty djet.

Czy nie było?
Ktoby, wbrew / oczywistości,

chciał wątpić, niechaj — (oprócz
zarządzenia p. Prezydenta Rzeczy-
pospolitej z 30-go września rb. o
zwołaniu sesji nadzwyczajnej celem
uchwalenia dopiero regulaminu) —
przeczyta sprawozdanie stenogra-
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Rozmowy genewskie
LONDYN. (Pat). Dzienniki an-

gielskie w depeszy z Genewy dono-
szą, że rozimiowa wczorajsza Lavala
z Hoarem doprowadziła do ponow
nego zapewnienia 'W. Brytangi co do
gotowości współdziałania iloty fran-
aaa ż flotą brytyjską.Hoa

. lent d tyczny

„Daily Telegraph" podkreśla, że w
rezultacie tej rozmowy, dyskusje,
jakie odbywały się w. ynie. po-
między rzeczoznawcami sztabów
marynarki obu krajów będą się ©-
becnie rozwijały bardziej gładko i
szybiko. Potwierdza się zatem pa-
nująca w Londynie opinja, że narady
rzeczoznawców, 0 ile chodzi o
współdziałania na morzu Śródziem-
nem, nie doprowadziły jeszcze do
po a

d tyczny
„Daily Chronicle" twierdzi nato-
miast, że rozmowy  rzeczoznawcow
doprowadziły do uzgodnienia 4
punktów:

1) porty francuskie będą do dy-

spozycji brytyjskich okrętów. wo-
jennych dla celów reparacyj i nabie- =
rania paliwa, :

2) te same ulatwienia zostaną ш-'

<ówkach dorychczasowych. Ilość

serzonku żarówki i jej opakowaniu.
nej sprawności Osramówek-

OsramówkiM wydzielają więcej

SR

Palnik z dwuskrętnego drutu zastosowany w Osramówkach-
mych jest wybitnym i najnowszym udoskonaleniem w budowie żarówek,
bo przetwarza prąd na światło do 20% lepiej niż ta miało miejsce w ża-

OŚRANÓWII
wytodu

  

   
   

     

OŚ

20
więcej
wiatła

5
of5

E gazowa"

wydzielonego swiatła w Dekalumenach
t(Dlm) i potrzebny do tego celu pobór prądu w watach jest wykazana na

Cechy te są gwarancją nieprześcignio-

światła, które nie więcej nie kosztuje.

Raxówek nik

 

qaotokiego

 

 

dzielone samolotom brytyjskim, 1
3) flota francuska.pomoże ilocie

brytyjskiej wrazie, gdyby flota 'bry-
tyjska zostaia zaatakowana, ść |

_4) okręty wojenne W, Brytanii,'
które opuszczą morze Śródziemne,|
zostaną zastąpione przez francuskie|
okręty wojenne. я ` j K

Co do możliwości rokowań poko-!
jowych, to doniesienia koresponden- N WILNO,
tówpism angielskich zgodne są wo
do tego, że dotychczas żadna  plat-! |
iorma jakichkolwiek rokowań z|
Włochami nie została znaleziona.
Przeciwnie te warunki, które wczo-|
raj Laval przedstawić miał Aloisi'-|
emu, uznane być miały przez dele-|
gata ak po: nienada:|
jące się do jaki wiek rokowar. sęk.

Odbyte wczoraj rokowania.późnym/iegata ! КЦЁЁУ' Кі{ЁЁШа. komitet

wieczorem posiedzenie omitetu „tu uchwalił oj rezolucji o

mającego zaproponować datę wpro-|rozszerzeniu ajka |wywożu do

wa Reuben es NA surowców piitvejo Bass

o się porozumieniemi zapropo- jby, a mianowicie; nałty, węgla, że-

nowana ma być data 15 listopada. + i + W. rezolucji aż:

lziano, iż o terminie wprowadzenia

5 V życie tej uchwały komitet 18-tu

„З ryby-—będzieuz zórów jak ryba” Lzgywiadomia, poszczegóć  alegaci
Znana ci prawda chyba Francji, W. Brytanji i Afryki Połu-
Gdy zjesz KARPIA królewskiego |dniowej. '
Poznasz słuszność hasła tego. | | SE ode do wossie:
——— yoeee | icznego dla ustaienia procedu-

ry wykonania zalecenia,

do

RYGI

Pozatem komitet 18-lu debato-

od 8/XI—11/XI 35 r,

wał o stanowisku Szwajcarji, która,

Cena udziału ZŁ. 49 z utrzymaniem.

Australja

Zapisy i informacje: ORBIS, |

LONDYN. (Pat). Sankcje prze-

Mickiewicza 20, tel. 883.

ciwko Włochom spowodowały czę-

ściowy kryzys gabinetu w Australji.

оо RCK T IK RSA

ficzne z l-go posiedzenia sejmu z

Lvons ogłosił

4 — 5-go października rb.

jEUTRA 

 

WYSOKIE GATUNKI.

GENEWA(Pat). Na.wniosek.de-

 

dziś, że zwgócił się do _wiceprezy:
denta rady wykonawczej Cumyli,

|do wicepremjera Hughesa, aby po-

|dał się do dymisji i ustąpił z gabine-
 

1 Włodzimierz
|PIKIEL

WIELKA 7.
Bezpośredni

z miejsca pochodzenia

Nietylko rozpoczęto je bez po-
wołamia się na regulamin poprzedni
i wybrano marszałka w mowy spo-

tu spowodu rzekomej jego opozycji

wobec sankcyj. W, depeszy jaką wy-

słał do Hugesa, premjer Lvons zwra-
sób, oklaskami, bez głosowania,
wbrew postanowieniom dawnego re-.
gulaminu, ale, co więcej, nowowy-|
brany marsz. p. Car z PECH|
ną dokładnością oświadczył:
— Ale, proszę Pamów, w, tej

chwili jesteśmy. w 'tem położeniu, że | re odbył blisko godzinną rozmowę 7

nie mamy regulaminu. ; Aloisim. Temat rozmowyśjest nie-

Ponieważ zaś... jedyną podstawą, znany. Reuter zapewnia, żenię wy-

poprzednią wypłacania djet i ustale-| sunięto żadnego nowego projektu
nia ich wysokości był dawny regula- załatwienia konfliktu włosko- ab:-

min, jest rzeczą jasną, że dnia 4-g0 s ieśo.
października rb. nie było i nadal Laval zrana był obecny na po-

niema... żadnej podstawy prawnej'siedzeniu delegacji francuskiej, po-

do wypłacania djet i ustalenia ich. czem odbył krótką rozmowę z prem-

wysokości, Kto połecił wypłacić, jerem belgijskim van Zeelandem.

bez podstawy prawnej, oraz komu:PATI Е{
Najwyższa lzba Kontroli każe lo BRAKWĘGLA WE WŁOSZECH.

ca uwagę na ustęp w książce Hughe-

sa pt. „Australjai wojna dzisiejsza”,

GENEWA. (Pat). Dziś rano Hoa-

zwrócić, dowiemy się w swoim cza-

sie, a im prędzej, tem lepiej. Nara- | „RZYM. (Pat). Począwszy od

zie wypłata djet bez podstawy praw- ; dnia 6 listopada na linjach kolejo-

uprzejmo- | wych o znaczeniu lokalnem przesta-
nej jest swego rodzaju...

kali est

| nie kursować 46 pociągów, w te licz
ścią.  Stanisław Stroński. „.bie wiele pociągów pośpieszny:

TEL. 11-55.

NISKIE CENY.
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Rozszerzenie sankcyj

powołując się na swoją neutralność,

Otadkzyła, że państ: zakazać wy-

wozu sprzętu wojennego, zarówno do

| Włoch, jak do Abisynji.
|. Rząd szwajcarski stoi na stano-

| wisku, że jednostronny zakaz wywo-

| zu broni jest sankcją wojskową, na-

j tomiast, według  pows

mniemania, jest to sankcja gospo-

| darcza.
| Spór prawny na ten

jest jeszcze zakończony.

| Komitet 18-tu zbierze się dziś po-

nownie o godz. 15-ej.

| GENEWA (Pat). Komitet 18-1u

tanowił, że, sankcje przeciwko

Włochomi wejdą w życie 18 listo-

| pada. '

i sankcje
w której Hughes podkreśla, że sank-

cje ekonomiczne są albo pustym ge-

jetem, albo też, oznaczają wojnę.

|Premjer Lvons oświadcza, żepoglą-

dy wyrażone. przez Hughesa w; jego
|książce są djametralnie przeciwne

stanowisku rządu australijskiego i

jako członek gabinetu Hughes nie

powinien był tego rodzaju poglądów

| ogłaszać. Telegram Lvonsa wysla-

'ny został po naradzie gabinetowej w

której wszyscy członkowie gabinetu

poparli stanowisko premjera.

temat nie

Porozumienia niema
Hoare, po rozmowie z Aloisim, rów-
nież konferował z van Zeelandem,

| « Hoare, Eden i van Zeeland spot-
kają się dziś raz jeszcze na śniada-

niu, wydanem dla nich przez Lavala,

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
| I KOSMETYCZNY.

Prow. Farm.

łatystawa Harbula
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

/ Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najlepszy. — Cen dostępne.

  
        
      |  

 



W 3 BOLESNĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI

ALE
' LUDWIKA NIECIECKIEGO

odprawiona zostanie 4 listopada o godz. 7 rano w kościele
Św. Kazimierza Msza Św. żałobna. 4

O czem zawiadamia RODZINA. |

Ц
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Dalszy pochód Włochów
PARYŻ (Pat). Według wiado“ Wszystkie ataki tych wojsk, kiożych!

  

 

      PRZY GAYPIE „PRZEZIĘBIENIU STOSU ®

<З ЧЕ НЕ TABLETKI TOGAL. POWODUJĄ
SJ ONE $PADEK GORĄCZKIiPRZYNOSZĄ ULGĘ.    

 

Kronika wileńska.
Dzień źaduszny w Wilnie

  

|

  

" Assab i Mussa Ali, licząc na trzech

"raj częściowych wyborów municy-

, Labour Party utraciła 4 miejsca w

 

mości ze źródeł abisyńskich, Gora-
hai nie zostało ewakuowane i nadal
stawia opór wojskom włoskim.

Abisyńczycy dotychczas lekkce-
ważą natarcie Włochów od strony

sprzymierzeńców: brak wody, cho-
roby i pustynię. Wiłosi, posuwając
się na zachód w kierunku Dessie,
będą musieli przejść olbrzymie ob-
szary, pozbawione zarówno wody,
jak i środlków żywności. Nieliczne
studnie zostały albo zatrute, albo
przez wrzucenie wielkiej ilości soli
są obecnie zupełnie niezdatne do
użycia. Konieczne więc będzie trans-
portowanie wielkich ilości wody z
miejscowości odległych, położonych
poza lmini. Nie naieży również za-
pominać, że nawet te zapasy wody
zostaną prędko wyczerpane przezj
wielką ilość samochodów i tanków,|
towarzyszących wojskom włoskim.|

RZYM (Pat), Korespondent „La-l
voro Fascista' z Asmary podaje na-|
stępujące szczegóły zajęcia strefy
Mai Uecc, na południe od Adigratu.!

Zajęcie tej strefy przez oddziały|
„dywizji 28 października” odbyło się
bez wystrzału. Obecnie strefa ta
strzeżona jest przez 2 legiony czar-
nych koszul, samochody pancerne i
oddziały wojsk tubylczych. Obfitość
wody w tej strefie jest tak wielka,
że zaspokoi ona potrzeby całego
korpusu gen. Samtini. Zajęcie strety
Mai Uecc pozwala na spokojne pro-
wadzenie budowy drogi, idącej do
Makalle wzdłuż dawnego szlaku
karawanowego. Gdyby nieprzyjaciel
pragnął przyjąć wielką bitwę na po-

 

celem było storsowanie graniczne;|
rzeki Setit, zostały odparte przez tu-,
bylcze wojska włoskie, które prze-
szły do kontrataku i, po przebyciu
rzeki wibród, po: gwałtownej wal_e,
odparły mieprzyjaciela, który był
uzbrojony w dużą ilość karabinów
maszynowych. Następnie oddziały
te powróciły na terytorjum Eryliei.
Na drugi dzień po tej bitwie, atak
abisyński znowu się powtórzył i po-
nownie został odparty,
MAKALLE JESZCZE NIE ZAJĘTE.

PARYŻ (Pat). W Addis-Abebie
oficjalnie dementują wiadomość o
zajęciu Makalle przez Włochy.

Ze źródeł włoskich donoszą, iż
wprawdzie wiadomość 0 zajęciu
Makalle nie została dotychczas po-
twierdzona, ale faktem jest, że od-
działy włoskie kilkakrotnie przen:-
kały do miasta, wycofując się na-
stępnie w kierunku północnym. Atak
oddziałów tych miał być poparty
przez tanki. Miasto Makalle nie jest
rzekomo zajęte przez wojska aki-
syńskie, które jednakże w dużej uo-
ści znajdują się okolicach miasta.

W. Addis-Albebie pada od jakie-
goś czasu silny deszcz, czego w tej
porze roku nie pamiętają najstarsi
mieszkańcy miasta. Jeżeli deszcz
nie przestanie padać, będzie to mo-
gło mieć duży wpiływ na dalszy roz-
wój działań wojennych. SA
CHORĄ WĄTROBA

zatruwa organizm
Zaburzenia w runkcjonowaniu wątroby

i wydzielaniu żółci powodują swego rodza”
ju zatrucie organizmu, a na tem He szeref

dniu poświęconym pamięcizmarłych,
p. 0. wojewody wileńskiego p. Mar-;
jan Jankowski obecny było godz. 8
m. 30 rano. na nabożeństwie żałob-,
nem w kościele św. ignacego, urzą-
dzonem staraniem Federacji.

O godz. 11;rano tegoż dnia od-
było się uroczyste nabożeństwo ża-
łobne w kościele św. Teresy, na któ-
re przybył bawiący w Wilnie mini-
ster opieki społecznej p. Władysław
Jaszczołt w towarzystwie p. 0. wo-
jewody Jankowskiego. P. minister
Jaszczołit i p. 0. wojewody Janikow-
ski złożyli wieńce przy krypcie z
Sercem Marszałka Piłsudskiego.

Po nabożeństwie p. minister Ja-
sżczołt w towarzystwie p: 0. woje-
wody Jankowskiego, naczelnika Zu-
belewicza, b. konserwatora dyrekto-
ra Lorentza i nowomianowanego
konserwatora Piwockiego udał się
|na Rossę, gdzie złustrował stan ro-

 

W dniu 2 listopada r. b., jako wgrobie poległych w walce 0 wyzwo-

"na Rossie zebrał się Senat uniwersy-

ienie Wilna żołnierzy polskich.

W, Dniu Zadusznym o godz. 17-ej
u stóp pomnika Joachima Lelewela

tetu z: relktorem Staniewiczem' oraz
studenci i poczity sztandarowe kor-
poracyj, celeńi złożenia hołdu pa-
mięci wszystkich profesorów i ucz-
niów uniwersytetu wileńskiego z
dawnego i obecnego okresu jego
działalności,
Chór akademicki odśpiewał marsz

żałobny, poczem rekitor prof. dr.
Witold Staniewicz złożył na grobie
Lelewela wieniec. Na zakończenie
chórodśpiewał marsz żałobny.

Dzięki. pogodzie, która dopisała
zarówno w dn. l-go jak i 2-go listo-
pada, liczne tłumy zwiedzały w

#

   
baterja

najżywotniejsza!

NOMINACJE.
WARSZAWA (Pat). Pan Pzezy*

dent R. P. mianował dr. Wacława
Grzybowskiego, dotychczasowego
posła madżwyczajnego-: i ministra
pełnomocnego R. P. w Pradze —
podsekretarzem stanu w prezydium
rady ministrów.
WARSZAWA (Pat). P. Jezy Pa-

ciorkowski mianowany 'został dyrek-
torem departamentu politycznego
ministerstwa spraw wewnętrznych.

 

 Dzień Zaduszny piękne cmentarze
wileńskie. Groby przybrane były! |bót przy budowie mauzoleum Маг-

„szałka Józeia Piłsudskiego.
O godz. 19-ej p. o. wojewody Jan-

1

|nasotskić z aA

 

| JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
| W całym kraju, po miejscowym
mglistym lub chmurnym ranku, w
ciągu dmia dość pogodnie.

; Nocą przymrozki, dniem: tempe-
'ratura około 5 C.

Słabe, lub umiarkowane wialry
z południo-wschodu.

DYŻURY APTEK.łudniu od Makalle, wojska włoskie najrozmaitszym chorób.
Я 1 Zioła Magistra Wolskiego  ,Billosa" Dziś w nocy dyżurują następujące

dy ponowaćbędą obecnie doskonale „zawierające znane rośliny egzotyczne apie:
zorganizowanemi etapami.

Ponadto Ikorespondent „Lavoro!
Fascista'' podaje następujące szcze-
góły o krwawych walkach, jakie to-|
czyły się nad rzeką Setit, dzielącą
Erytreję od Abisynji, Zgromadzono,
tam pod wodzą Dedżaka Buru około
80 tys. ludzi, z czego połowa znaj-
duje się w pierwszych  linjach.

AiksECBEZYRWIEWOIECAIO ZAEDZIJOSK

Kasa

Combretum i Boldo, pobudzają wątrobę do
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lania żółci i powodują naturalne wypróż-
nienia. Stosują się przy cierpieniach wą-
troby i woreczka żółciowego (kamicy żół-
ciowej).

Zioła ze znak, ochr. „Billosa* na naby-
cia w aptekach i drogerjach (składach ap-
tecznych). b.

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

 

testo OrDIS* ma:20 „Filharmonja” «5
zawiadamiają, że otrzymały wyłączność

PRZEDSPRZEDAŻY | ZAMKNIĘTYCH
BILETOW NA

Arcydzieła MAX

PRZEDSTAWIEŃ
A REINHARDTA

_|Nocy Letniej
wilg Szekspira. Muzyka: F. Mendelsonai *

| Największa to wydarzenie od czasu powstania filmu dźwie- :
kowego ukaże się dnia 11-go listopada w reprezeńt. kinie an

Szczegóły inastąpią w prasie.

Wybory municypalne w Angiji
LONDYN (Pat). Z wiadomych do-

tychczas rezultatów, odbytych wczo-

alnych w Amglji, wynika, że La-
ev Party traci wpływy na korzyść

konserwatystów. Dotychczas Labour
Party utraciła 91 miejsc, w różnych
miejscawościach angielskich, a zys-
kala 73, tracąc--w- rezultacie 18
miejsc na korzyść konserwatystów.

Leeds i naskutek porażki oddaje
rządy w mieście, w którem panowa-
ła, w ręce konserwatystów. W: Bir-|
mingham Labour Party utraciła 7
miejsc, w Stoke on Trent-6, w Ports-
mouth 2, w Preston 2, w Reeding 2,
м Stokport 3, w Wallsend 6 i t. d.
Należy oczywiście wziąć pod uwagę,
że Labour Party uzyskała wiele
zwycięstw. w wyborach municypal-
nych w ciągu ostatnich dwóch lat i
obecnie tylko broniła swego stanu
posiadamia. W. każdym razie jej po-
rażka spowoduje, iże w nadchodzą-
cych wyborach powszechnych nie
należy się spodziewać przesadnego
zwycięstwa Labour Party. Powróci
ona do znaczenia w całym szeregu
miast i przemysłowych okręgów wy-

 

borczych, ale wątpliwem jest, czy
osiągnie chociażby 200 mandatów,
na ogólną liczbę 615. Rząd narodo-
wy może w przyszłej izbie $min li-
czyć na więk: ć, wynoszącą od
150 do 200 śłosów.,

Uczucie przepełnienia, nieprawidłową
fermentację w jelitach, uczucie pełności
i wzdęcia w wątrobie, zastoimę żółci, bóle
w bokach, ucisk w piersiach i bicie serca
usuwa użycie naturalnej * wody* gorzkiej
Franciszka -„Józefa, -zmniejszając . zbytnie
przekrwienia mózgu, ucisk w oczach, sercu
i płucach. Pytajcie się lekarzy, |

WŁOCHY BOJKOTUJ.
TOWARY ZAGRANICZNE.
RZYM (Pat). Alkcja bojkotu to-

warów zagranicznych rozwija się we
wszystkich miastach włoskich.
Ay rozlepiono na murach

napisy: „Kto kupuje towary zagra-
niczne, jest zdrajcą”. Ze sklepów
usunięto reklamy towarów. obcych.
Zamalowano je lub zniszczono.
IKupcy turyńscy wysłali do swych
zagranicznych dostawców mnóstwo
listów, rozwiązujących istniejące
kontrakty, lub zapowiadające rezy-
śnację z dostaw na przyszłość.

Rodowicza — Ostrobramska 4, Jurkow-
skiego — Wileńska 8, Augustowskiego —-
Muckiewicza 10 1 Sajożnikowa — róg Ste
fańskiej. ;

: URZĘDOWE.
| — Min. Górecki nie przyjedzie,
Zapowiedziany na niedzielę, dnia 3
listopada, przyjazd, do Wilna p. mi-
nistra  przemiysłu i hańdlu gen. Go-

| redkiego został odwołany z powodu
| obowiązków, jakie zatrzymały p.
| ministra w Warszawie. Na uroczy-,
„stošci Federacji przybywa z War-
|szawy p. generał Dąbkowski.

Znana Sol MUKSŽYNSKA

także w sprzedaży w paczkach na
į
"jest

przeczyszczenie. Cena 20jednorazowe
groszy. - Žądajcie

aptecznych. 1867

 

AŻ rsa RSNESааы

4 SPRAWY PODATKOWE.
° о— Termin płatności ll raty po-
datku gruntowego. Z dniem 30 bm.
upływa termin płatności Il raty po-
datku gruntowiego za 1935 r. (h)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
— Legitymacje dla rzemieślników.

Celem energiczniejszej walki z nie-
legalnem rzemiosłem w Wilnie i na
prowincji, lzba Rzemieślnicza wpro-!

rzemieślników  legity-'wadza dla
macje, Otrzymają ' legitymacje
wszyscy rzemieślnicy, którzy złożyli
egzaminy mistrzowskie przed ko-
misją egzaminacyjną Izby. Równo-
jeześnie wjprowadzóne zostaną ksią-
żeczki dla czeladników. (h)

Choroby przemiany materji, Badacze
na polu wiedzy lekarskiej, dotyczącej prze-
miany materji, zapewniają, że przez sto-
sowanie maturalnej wody gorzkiej
„Franciszka Józeia* osiąga się świetne wy-
niki. Zalecana przez lekarzy.
GKS LPABL OSA жа

| Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
XX. Posiedzenie Naukowe

Wileńsk. T-wa Lekarskiego: wspólnie
z Polskiem T-wem Otolaryngologicz-
nem odbędzie się dn. 4/X1. rb. (Zam-
kowa 24). | S :

Porządek dzienny: 1. Pokazy
chorych. IL. Referaty: 1) Prof. Dr.
J. Szmurło: Twardziel a gruźlica;

! 2) Prof. Dr: I. Abramowicz, Doc. Dr.
T. Wąsowski, Dr. A. Łapiński: Z ba-
dań nad twardzielą; 3) Doc. Dr. T.
Wasowski i Dr. L Romanowska: Le-
czenie gruźlicy krtani lampą łukową.
II. Komunikaty i wolne wnioski.
— Z Tow. Krajoznawczego. Dnia

17.XL..0 godz. 17 w pierwszym ter-
minie, 17 m. 30 w drugim odbędzie
jsię zwyczajne Walne Zebranie Wil.
| Oddziału Polskiego Tow. Krajoznaw-
czego. * {

RÓŻNE.
— Kto zgubił? Dn. 1. XI. znale-

ziono w ogrodzie Bernardyńskim
między 2—3-cią godz. pewną kwotę

„światła

w aptekach i składach

mnóstwem: lkkwiatów i wieńców, a
lamp i świec wytworzyły:

łunę nad amientarzami. Mimo bardzo
| kos złożył na Rossie wieniec na |licznych zwiedzających,  porządek

| nigdzie nie był zakłócony.

  
HEMGRGIDACH |
CENY.ZNACZNIE ZNIZGNE !

 

Спагпоага
pieniędzy — jest do odebrania Sie-

| Skowyizego 13, Klasztor Sióstr Na-
zaretanek, w poniedziałek między
2—4-tą,
— Bank Towarzystw Spółdziel-

|czych, Spółka Alkcyjna, Oddział
| Walnie, Mickiewicza 29 (dom włas-
‚ пу). Oprócz normalnych operacyj
|bankowych, Bank nasz od szeregu
lat prowadzi specjalny dział drob- |nej, lstebnej, Piwnicznej,
rat wkładów oszczędnościowych, | Punczowie, Ws › :
poczynając od wkładu w kwocie zł.
10-— (następne wkłady mogą być
drobniejsze), ° :

są łagodnym środkiem przeciw zaparciu,
ułatwiają wydzielanie żółci i regulują prze-

mianę materji. Cena torebki 35 $r.

incydenty graniczne
„ WARSZAWA (Pat). Przedstawi-
ciel P. A. T. dowiaduje się ze źró-
deł miarodajnych, że, wobec zatho-

W  dzėnia licznych wypadków narusza-
nia granicy polskiej przez straż cel-
ną iczeską, jak to ostatnio miało
„miejsce w Jaworzynce, Leśnej Gór-

Hnyłej,
1 kowie, Lipnicy Wiel-
„kiej, Gdowie i t. d.; została: .doko-
„nana ze strony polskiej interwencja
|w Pradze, celefń spowodowania ze

Dla ułatwienia czynieniaklijen- strony czeskiej zaprzestania tego
| teki drobnych «oszczędności, «Bank į i i: , rodza niedopuszczainych ' incy-
| wydaje do domiu specjalne kasetki, ŻE ы 7
| dó których  klient' wrzuca SWE| mem. "SMwra M

|oszczędności, poczet kasetka jest| gą NAJWIĘCEJ UPORCZYWE
otwierana i zawartość jej zapisywa-| ZAPARCIE
"na na rachunek kiijenta,

nościowych, które cieszą się w Ban-
ku dużem powodzeniem, Banik płaci
5 proc. netto w stosuniku rocznym.

Stempel od tych rachunków opła-
ca Bank na swoj rachunek.

KRONIKA POLICYJNA.
й — Kradzieże, W. dniu 31. 10. o godz. 2
z kiosku uliczńego przy ul. Trzeciego Maja
ца szkodę lreny Jasikiewiczówny (Nowo-
grodzka 127) nieżnani sprawcy skradli, po
uprzedniem złamaniu kłódki, wyroby tyto-
niowe na ogólną sumę zł, 43.
W dniu 31. 10. między godz. 21 a 22, pod-

czas zabawy w szkole rzemiosł budowla-
nych (Kopanica 5), nieznani sprawcy wła-
mali się do kantorków instruktorskich, skąd
usiłowali wynieść różne narzędzia wart.

złodzieje narzędzi nie zabrali, a tylko skra-

włamania, wynoszą zł, 50.
' MW dmiu i bm. został zatrzymany No-
chim Bartekon (Nowogródzka 25) na gorą-
cym uczynku kradzieży ma ul. Stefańskiej,
z wozu Szmula Gorelona z Oszmiany, koń-
skiej skóry. Skórę zwrócono poszkodo-
wanemu, :

— Skradzione przedmioty. W. dniu 30.
10. w czasie rewizji u Katarzyny Kuczyń-
skiej (Zawalna 16) znaleziono rower firmy
„Triumi“, skradziony Władysławowi Per-
sowi, zamieszkałemu przy ul. Wielkiej 7,
Kradzieży dokonano w dniu 26. 9. rb, z
bramy domu Nr. 16 przy ul. Zarzecze,

W. toku hodzenia w sprawie kra-|
dzieży na szkodę Tadeusza Kaniaka, Ppor.|
5-p. p. leg. dokonanej w dniu 11.10. rb.,|
zatrzymano: Józefa Czetrowskiego (Słomian: !
ka 20) ze skradzionym rowerem „Omega”.'
Złodziej ukrądł rower z przed kasyna ofi-*
cerskiego 1 Brygady: Legjonów.
--г Strzały na wiwat; Wczoraj w nocy

rozległy się na ul. Tatarskiej rewolwerowe
strzały. Wyjaśniło się, iż strzelał „na wi-
wat” pijany Władysław Grywacki, przybyły
z Otwocka do Wilna w sprawach handlo-'
wych. Do czasu wytrzeźwienia Grywackie-
go zatrzymano, (e)

WYPADKI
— Podrzutki, W bramie domu przy ul.

Kalwaryjskiej 50 znaleziono podrzutka płci
męskiej, w wieku około 2-ch miesięcy, któ-
rego dostarczono do IV komisarjatu,
— Przy ul. Popławskiej 3 znaleziono

na schodach podrzutka płci żeńskiej, opa-
trzonego kartką „Marja”. .Obu podrzutków
umieszczono w przytułku dla niemowląt im.
Dzieciątka Jezus. (e) : 3
— Przejęchany przez dorożkę, Na ul.

Zawalnej przejechany został przez dorożkę
przechodzący przez jezdnię Śzołom Ajbin-
dler, zam. przy ul. Niemieckiej 17. W sta-,
nie niėzagražającym życiu odwieziono go do
szpitala św. Jakóba. (e)

Od tego rodzaju wikładów oszczęd-,

zł. 800, Wiskutek niewyjaśnionej przyczyny ,

dli z szufladki zł, 3 w gotówce, pozosta:|
wiając na miejscu swoje jedno palto, Stra- galuralnym środkiem, stosowanym
ty, spowodowane uszkodzeniami w czasie! przy nieżytach oskrzeli,

k Тесга szybko roślinne PIGUŁKI
у „KOWENA (Cauvin'a), tanie i przy-

jemne w użyciu. в

Pudełko, zawierające 30 pigułek -—
zł. 2.50.

Do nabycia we wszystk. aptekach.

tais i i iiiLakd
Posiedzenie Senatu
WARSZAWA (Pat). Kancelarja

marszałka Senatu komunikuje: Po-
siedzenie plenarne Senatu zostało
zwołane na 5 listopada (we wtorek),
„o godzinie 10-ej rano. Na porządku
obrad projekt ustawy o pełnomoc-
nictwach dla rządu,

JESIEŃ, OKRES ZAZIĘBIEŃ.
Sok Czosnku z marką £. £. jest

artretyzmie,
reumatyzmie. Apteka Mazowiecka,
Warszawa, Mazowiecka 10.
iTik li ii i awa LAWA
WŁAMANIE DO SKŁADU ZARZĄ-
DU MiEJSKIEGO W OSZMIANIE..

Nieustaleni narazie sprawcy do-
stali się, przy pomocy włamania, do
składu | żywnościowego Zarządu
Miejskiego w Oszmianie, skąd skra-
dli kilka worków grzybówi pieprzu,
ogólnej wartości 1200 złotych./ (e)

UTONĄŁ W WILJI.
W dniu 30. 10., około godż. 14-ej,

przewożąc łodzią kamienie, utonął
w Wilgi koło wsi Tartaki Bronisław
„Bartoszewicz, lat 65, mieszkaniec

| wsi Ośpińce, gm.rzeszańskiej. Žwlyk
narazie nie odnaleziono.
SZWAJCARSKI KONCERN  BĘ-
DZIE BUDOWAŁ SPICHRZE ZBO-

`О ŻOWE NA WILEŃSZCZYŹNIE.
Jak się dowiadujemy, władze u-

dzieliły swiej aprobaty na budowę
spichrzów zbożowych w  Wileń-
szczyźnie koncernowi szwajcarskie-
mu Biihlera, Koncern Biihlera na
wiosnę 1936 r. przystępuje w powia-
tach Wileńszczyzny do budowy kil-
ku spichrzów zbożowych. (h) |

OFIARY -
zložone w Administracji „Dziėn. Wil“,

Zamiast kwiatów na grób ukochanego
ojca śp. Marjana Chełchowskiego na nie-
uleczalnie chorych 2 zł. Regina Wirszyłło-
wa i na najbiedniejszych narodowców 5 zł.
Zofja Kownacka.  



 

Nr.

0 SAMORZĄD
STOLICY

Uważamy, iż organizacja państwa
wtedy należycie spełnia swoje zada-

nia, kiedy władza wykonawcza jest

sprawna i silna, ale równocześnie u-
możliwia rozwój samodzielności spo-

łeczeństwa i jego dynamiki, Nawet

najbardziej silny rząd nie spełni na-
pewno swojego powołania, jeżeli nie

będzie reprezentował prądu, którego

wyznawcą jest większość narodu, a co

$orsza, jeżeli będzie utrudniał organi-
zację samodzielnych sił społecznych.

Takie rządy mogą nawet przez dłuż-

szy czas utrzymywać się przy władzy,

ale będzie to sprawowanie władzy

mechaniczne i zewnętrzne, co musi

wywołać skutki ujemne j dla państwa,

O tej prawdzie poucza historja о-

statnich dziewięciu lat w Polsce.

Wszędzie, gdzie popatrzymy, zauwa-
żymy cofanie się, Zniszczono organiza-
cje społeczne ; gospodarcze. Zmniej-

szyła się zdolność ekspansywna ży-

wiołu polskiego na ziemiach, zamiesz-
kałych przez ludność mieszaną. Nie

tylko nie widać tam ekspansji, ale na-

stąpiło kurczenie się wpływów naro-

du polskiego i zmniejszanie się nasze-
go stanu posiadania, Odsunięto bo-

wiem czynniki społeczne od pracy, a

zato wysunięto zasadę, iż wszystko

ma zrobić administracja państwa, Ta

zasada wydała jak najgorsze rezultaty.

Również podważono organizację

samorządów, które zupełnie poddano

pod bezpośrednią zależność od apara-
tu państwowego. Musiało to doprowa-
dzić do zbiurokratyzowania instytucji

samorządu tak na wsi, jak i w mieście,

To pociągnęło za sobą podwyższenie
znacznie kosztów gospodarki samo-
rządowej i zabagnienie finansów tak

miast, jak i wsi, Co najważniejsze, te-

go rodzaju metoda odsunęła społecz-

ne czynniki od ciał samorządowych,
w których one zaprawiały się do pra-

cy publicznej i nawet państwowej,

Jesteśmy świadkami zjawiska, iż

największe miasta w Polsce, z War-
szawą na czele, nie posiadają swoich
rad i zarządów miejskich, a gospodar-

ką ich kierują komisarze przy pomocy
t zw, „beiratów”, które to ciała do-

radcze i powstałe z nominacji admini-

stracji nie posiadają żadnego znacze-

nia. Warszawa, stolica wielkiego

państwa, nie ma od kilku już lat swo-

jej reprezentacji, a na ratuszu war-
szawskim zasiadają nie mężowie zau-

fania społeczeństwa, ale nominanci

ministerstwa spraw wewnętrznych.
Ten fakt ma swoją wielką wymowę i

świadczy dobitnie o systemie, który
od przeszło 9 lat istnieje w Polsce.

Dlaczego tak jest? Przecież naogół
panowało mniemanie, iż Warszawa

należy do rzędu tych miast, gdzie pa-

nuje atmostera potulna. Stolica bo-

wiem Polski posiada w przewadze lu-

dność zależną od państwa, a bardzo

silny w niej jest żywioł urzędniczy.Na-

wet robotnicy warszawscy, to prze-

ważnie pracownicy przedsiębiorstw

państwowych. Widocznie obawiano

się nawet ludności stolicy i nie ufano

regulaminowi wyborczemu, który

przecież tak skuteczny okazał się w

wielu, wielu miastach i miasteczkach.

Wybory ostatnie do Sejmu wykaza-

ły, iż obawy były uzasadnione. Ol-

brzymia większość polskich wybor-

ców Warszawy w głosowaniu nie

wzięła udziału, a znaczny procent gło-

sujących świadomie składał do urn

kartki nieważne, na których wypi-

sywano rozmaite sentencje, świadczą-

ce o nastrojach, jakie panują w stoli-

cy. Głosowanie w dniu 8 września w

Warszawie to był plebiscyt nietylko

przeciwko systemowi w państwie,ale

także przeciwko komisarskim rządom

na raluszu.

Teraz mówi się dużo o współpracy

ze społeczeństwem, Dziwnie te słowa

brzmią, jeżeli trwają w Warszawie, w

stolicy, rządy komisarskie, Uważamy,

iż powinno zarządzić się szybko wy-

bory do rady miejskiej stolicy napod-

stawie takiej ordynacji wyborczej, któ-

raby społeczeństwu polskiemu zapew-  

ROSYJSKA CZY BOLSZEWICKA?
Jaką politykę prowadzi w dobie o-

becnego kryzysu politycznego w Eu-
ropie, wywołanego wyprawą afrykań-
ską Włoch, rząd sowiecki — rosyjską,
czy bolszewicką? Odpowiedź na to
pytanie nie jest pozbawiona znacze-
nia politycznego.

Dla rządu sowieckiego zagadnie-
niem najważniejszem w chwili obecnej
jest położenie polityczne na Dalekim
Wschodzie,”a więc zarysowujący się
konflikt z Japonją. Rząd sowiecki mu-
si tedy z jednej strony dążyć do zabez-
pieczenia sobie pokoju i spokoju na
granicy zachodniej, w Europie, z dru-
giej zaś do zyskania sprzymierzeńców
w Azji.

W .Europie obawiają się Sowiety
przedewszysktiem Niemiec, co do któ-
rych przypuszczają, że w razie zawie-
ruchy na Dalekim Wschodzie, mogły-
by powziąć zamiar urzeczywistnienia
swych planów politycznychwEuropie
środkowo-wschodniej. Względy powy-
żej wskazane podyktowały Sowietom
ich pokojową politykę w stosunku do
Polski, a potem ich zabiegi o porozu-
mieniezFrancją.Z punktu widzenia in-
teresów rosyjskich, wszystko jest do-  bre, co prowadzi do utrzymania poko-
ju i koordynacji w Europie sił, prze-
ciwstawiających się Niemcom, |

Nam się wydaje, že najlepszą i naj- |
pewniejszą gwarancją trwałości obec-
nego układu terytorjalnego 'w Euro- |
pie, oraz najlepszem zabezpieczeniem
przeciwko hegemonji Niemiec na na- |
szym kontynencie byłoby ścisłe
współdziałanie dwóch państw łaciń-
skich — Włoch i Francji na zachodzie,
z Polską na wschodzie. Warunkiem ta-
kiego współdziałania jest podział
wpływów w Afryce między Francją i

 

Włochami (Francja w Afryce zachod-
niej, Włochy we wschodniej). Można
sobie jednak wyobrazić także oparcie
równowagi politycznej w Europie na
sojuszu francusko - angielskim. Tak
wygląda, że rząd sowiecki przechyla
się do tej drugiej ewentualności. Pcha-
ją go zaś niewątpliwie w tym kierun-
ku względy natury nie rosyjskiej, lecz
bolszewickiej — walka z tem, co się
w żargonie bolszewickim nazywa „fa-
szyzmem“. Walka ta zaś wynika z
tendencyj do przeprowadzenia rewo-
lucji socjalnej w całym świecie, do
upowszechnienia komunizmu, co było
bardzo silne na początku istnienia So-
wietów w Rosji, a nie przestało ist-

nieć i obecnie,
Przed wielką wojną istniało bardzo

głębokie współzawodnictwo między
Rosją i W. Brytanją w Azji. To współ-
zawodnictwo decydowało całkowicie
o stosunkach rosyjsko - angielskich.
Trzeba było wielkiego wysiłku w kie-
runku  sharmonizowania interesów
Anglji i Rosji na terenie Azji, by te
dwa państwa mogły wejść do Trójpo-
rozumienia i stanąć w czasie wojny po
jednej stronie barykady, Od tego cza-
su wszakże wiele się zmieniło w Azji.
Wzmogła się potęga Japonji, zaryso-
wuje się możliwość porozumienia mię-
dzy Japonją a Chinami, Wszczął się i
rośnie ruch przeciwko białym, szerzy
się hasło Azja dla Azjatów. Do
wszczęcia tego ruchu
tego hasła przyczynili się w znacznej
mierze agenci propagandy bolszewic-
kiej. Przypominamy filmy antyan-
gielskie, robione w Rosji Lecz dziś,
w dobie zaostrzającego się konflikttu
sowiecko - japońskiego może byći ta-
ka koafiguracja, że W. Brytanja : So-
wiety mogą być zmuszone równocześ-

i do rzucenia |

nie do obrony swego stanu posiadania
na trenie azjatyckim, a to w. 'wa-

rzać może warunki dla współdziała-

| nia, Nie można jeszcze twierdzić, że

Sowiety i W. Brytanja mają wspólne

interesy w Azji, mogą tam jednak po-

wstać warunki, w których współdzia-

łanie tych dwóch państw stanie się
możliwe...

Wracając do postawionego na po-
czątku pytania, powiemy, że z punktu
widzenia rosyjskiego można różnie о-
ceniać cele i drogi polityki Z, S. S. R.
w stosunku do Anglji, Nam się wyda-
je, że pewniejszą byłaby polityka, u-
patrująca we współdziałaniu Francji z
Włochami i z Polską najlepszą $wa-
rancję utrzymania pokoju na konty-
nencie europejskim, Jeśli rząd sowiec-

ki wybrał — jak widać — drogę inną,

to pcha go w tym kierunku to wszyst-
ko, co w jego polityce jest bolszewic-
kie, a więc pragnienie skomunizowa-
nia całego świata i wynikająca stąd

nienawiść do t. zw. „faszyzmu”, Poli-
tyka sowiecka zmierza do ścisłego
porozumienia z Francją, lecz za pożą-
danego partnera uważa nie Francję
tout court, lecz Francję radykal-
ną (czytaj masońską). Stąd rola ko-
munistów francuskich, będących a-
gentami polityki rosyjskiej, w t. zw.
Froncie wspólnym, stąd światowe po-
rozumienie masonerji z komunizmem,

| stąd znalezienie się Sowietów i W.
Brytanii po jednej stronie barykady,
gdy chodzi o Włochy,

Polityka Sowietów jest dziś miesza-

niną polityki rosyjskiej i bolszewic-

j kiej, W obchodzącym nas tu wypad-

bolszewicka, niż rosyjska . S. K.

0 KONIECZNOŚĆ ODPRĘŻENIA
w stosunkach polsko-czechosłowackich—Apel byłych wojskowych i kół nau. owych

Październik przyniósł dalsze zao-
strzenie się sytuacji na odcinku pol-

sko - czeskim, Konsul polski Klotz o-

puścił Morawską Ostrawę, konsul

czechosłowacki, dr, Doleżal, Poznań,

a kolega jego, dr. Maixner — Kraków.

W kilka dni później dr. Wacław Grzy-

bowski, długoletni poseł Rzeczypospo-

litej w Pradze, wyjechał z tego miasta

do Warszawy, gdzie objął wysokie sta-

nowisko urzędowe. W prasie obydwu

krajów daremnie KOI ek

cji, czy p. poseł udał się przed wy-

jeeee e , rezydencji prezydenta

Masaryka, na przyjętą zwyczajami dy-

plomatycznemi audjencjępożeśnalną.

Z komunikatu P.A.T, dowiedzieliś-

my się, żeradca M.S.Z, p. Marjan

Chodacki, otrzymał przydział do po-

selstwa w Pradze; pisma miejscowe

utrzymują, iż w charakterze chargė

d'affaires, bo podobno nominacja na-

stępcy na stanowisko, opróżnione

przez p. Grzybowskiego, nie jest prze-

widziana,

Niedawno zgasł marszałek Sejmu

czechosłowackiego, ś. p. Bohumir

Bradder. Jakoś nie było słychać o

kondolencjach z naszej strony, aczkol-

wiek zmarły był jednym z najwybit-

niejszych polityków Czechosłowacji

odrodzonej, a piastując doniedawna

tekę ministra obrony narodowej, za-

biegał z wytrwałą gorliwością o współ-

pracę wojskową czechosłowacko-pol-

ską i w maju r. b. wiódł osobiście do

Warszawy liczną delegację armji cze-

chosłowackiej na pogrzeb ś. p. marsz.

Piłsudskiego. -

Przytoczone przykłady mówią wiele
o naprężeniu, jakie się wytworzyło.

Obserwując jednak bacznie życie poli-

tyczne i społeczne nad Wełtawą, do-

strzegamy zjawiska, które mogłyby

przyczynić się do rozpogodzenia się

zachmurzoneśo. widnokręgu, gdyby

spotkały się w Polsce z należytym od-

dźwiękiem,

Przed dwoma tygodniami odbyło się

w Pradze wielkie zebranie b. legjoni-

stów czechosłowackich, poświęcone

zagadnieniom pogranicza północnego

Republiki, Przemawiał na niem poseł  

(Od własnego korespondenta)

Józet David, który oświadczył m, in.:
— Naród nasz miał zawsze zrozumie-
nie dla walki narodu polskiego o zje-
znoczenie Polski; przed wojną świato-
wą czescy posłowie w Radzie Pań-
stwa w Wiedniu potępili ostro znane
niemieckie ustawy hakatystyczne.
które miały ograbić lud polski w Po-
znańskiem z ziemi, odziedziczonej po
ojcach. Ból narodu polskiego był na-
szym bólem, a jego radość — rado-
ścią naszą. W wojnie światowej my,
legioniści, zeszliśmy się z ochotnikami
polskimi zagranicą i rzekliśmy przez
usta swego wielkieśo prezydenta je-
sienią r. 1917 w Kijowie: „Bez wolnej
Polski nie będzie państwa czechosło-
wackiego, a bez niepodległej Republi-

ki Czechosłowackiej nie będzie wolnej
Polski“. Nasz stosunek braterski do
narodu polskiego nie zmienił się, N.
gwałtowne ataki niektórych kół pol-
skich na państwo nasze nie odpowia-
damy...

Inny mówca, red. dr. L. Sychrava
wyraził nadzieję, iż dzisiejsze niepo-
rozumienia pomiędzy obydwoma na-
rodami ustaną; na jego wniosek zśro-

madzenie uchwaliło rezolucję, w za-

kończeniu której czytamy, że wspól-

nota interesów narodowych spoiła
Czechosłowaków z Polakami w okre-
sie wojny światowej i że w gruncie
rzeczy nie zanikła bez wzlędu na

wszelkie przesunięcia i zwroty poli-
tyczne. „W przeświadczeniu, — głosi
dalej rezolucja — że legjonistom cze-
chosłowackim przypada szczególne

zadanie w wysiłku o usunięcie niepo-

rozumienia czechosłowacko - polskie-

go, domagamy się od zarządu Związ-

ku, aby rozważył, w jaki sposób Zwią-

zek mógłby przeciwstawić się nieod-
powiedzialnym usiłowaniom o zamą-
cenie naszego stosunku sąsiedzkiego z

Polską, w razie potrzeby we współ-

działaniu z organizacjami byłych woj-

skowych polskich..."

Jeszcze wymowniejszy od tej rezo-

lucji jest apel, z którym zwrócili się

26 b. m. rektorzy wszystkich 12-tu

wyższych uczelni czechosłowackich,

istniejących w Pradze, w Brnie, Przy-

PRZEZE OWCZEOOOO OO ZEECOZ zzz

niła wpływ decydujący na gospodarkę

miejską i w ręce mężów zaufania

społeczeństwa polskiego oddałarządy

na ratuszu warszawskim. Później, po

Warszawie muszą przyjść wybory do

samorządów w całej Polsce,

Tego wymaga dobro samorządu. Za  tem przemawiają przemiany, jakie za-

znaczyły się dobitnie w dniu 8 wrze-

śnia. Samorząd powinien się stać

pierwszym etapem przebudowy ustro-

ju całego państwa w myśl zasad naro-

dowych, :

Praga, 30 października.
| bramie, Bratysławie j Ołomuńcu do
Wszechnic w Polsce. Ważny ten głos
cytujemy dosłownie:

„Czcigodni Panowie, Drodzy Kole-
dzy — Wiadomo Panom, na jak niepo-
cieszających torach znalazły się sto-
sunki czechosłowacko - polskie, które
przed niedawnym czasem były owiane
taką szczerą i iście braterską serdecz-
nością. Nie możemy się tu zajmować
pytaniem, dlaczego właśnie wszystko
to się stało. Dzieje tych ciężkich cza-
sów osądzą zarówno nasze zasługi,

| jak i nasze błędy.

Ale w czasopismach, które się spra-
wą zajmują, czytamy po obu stronach,

| że podstawą wszystkiego są jakieś
| fakty. Jeśli jednak są to naprawdę
fakty, to leżą w dziedzinie poznania
naukowego i są dostępne naszemu
badaniu,

Dlatego, kierowani szczerem  pra-
śnieniem, aby zły ogień namiętności
nie był nadal rozdmuchiwany, prosi-
my Panów, Drodzy Koledzy „abyście
nas zaszczycili swemi odwiedzinami,
Wyślijcie do nas ze swego środowiska
delegację, która w narodzie waszym
cieszy się zaufaniem, a my zobowiązu-
jemy się wobec was nietylko do bra-
terskiego przyjęcia, ale przedewszyst-
kiem do tego, że damy Panom do roz:
porządzenia wszelkie materjały, nie-
zbędne do naukowego zbadania fak-
tów, o które chodzi w sporze naszych
narodów. Zobaczycie na miejscu i z
materjału dokumentarnego, jak rzeczy
stoją i wypowiecie nam wprost swój
sąd. Jeśli się mylimy, znajdą się nie-
chybnie drogi do naprawy, a jeśli się
nie mylimy, znajdziecie drogę, aby to
przekonanie dotarło do wiadomości
narodu waszego.

Ze wspomnięnia o pamiętnym mani-
feście majowym pisarzy czeskich w r.
1917 czerpiemy naukę, jak wielkie
znaczenie może mieć deklaracja pra-
cowników na niwie duchowej, którzy
mają być i są sumieniem wewnętrz-
nem narodu; dlatego wierzymy nieza-
chwianie, iż deklaracja, któraby wy*
płynęła z naszych rokowań z delega-
cją waszą, przyczniłaby się zasadni-
czo do odbudowania dawnej zgody
bratniej, ;

Ciesząc się zgóry z odpowiedzi Pa-
nów i z powodzenia inicjatywy naszej,
pozostajemy z koleżeńskim szacun-
kiem oddani — (następują podpisy
rektorów)”.

Przypuszczamy, że enuncjacje by-
łych wojskowych i uczonych czecho-
słowackich nie przebrzmią w Polsce
bez echa,

WACŁAW MADEJSKI 

| ku jest to jednak polityka bardziej |

 

PRZEGLĄD PRASY
CZY P. SŁAWEK JEST
MĘŻEM STANU?

Teraz, gdy p. Sławek katastrofalnie

przegrał wybory i skompromitował

własny obóz przez wykazanie, że jest

w kraju znikomą mniejszością, przy-

znaje sanacyjny „Czas' — naturalnie

z komplementami — że b. prezes BB,
nie jest mężem stanu;

„P. Sławek jest zbytnim idealistą, by
być mężem stanu, Oto zarzut, który b.
prezesowi Bloku najczęściej „bywa sta-
wiany. Być może, że zagadnienia życia

publicznego winny być ujmowane w spo-

sób bardziej realistyczny, niż to czynił

płk. Sławek, być może, że należy brać w
większym stopniu w rach niedoskona-
łości charakteru ludzkiego, bardziej kry-

tycznie ogeniać pobudki, które ludźmi
kierują. [o wszystko może być prawdą,
tak jak niewątpliwą A jest to, że
zbytni idealizm Sławka był przyczyną

niepowodzenia niektórych jego zamie-
rzeń i pomysłów”.

Przetłumaczone na język prosty,

niedyplomatyczny.i— niezawisły, sło-

wa powyższe dyskwalifikują p. Sław-

ka jako męża stanu. Bo przecież

pierwszą cechą męża stanu jest licze-

nie się z warunkami realnemi, a w

szczególności z człowiekiem, jakim on

jest, C est ca róalitć des cho-

ses qui commande.

Pisze dalej organ konserwatywny:

„Nie chcemy ani siebie, ani kogokol-
wiek innego łodzić twierdzeniem, że
sposób, w jaki Walery Sławek ujmuje
pracę polityczną, zyskał sobie powszech-
ne prawo obywatelstwa, Jesteśmy od te-
go stanu bardzo odlegli, Kto wie nawet
czy stosunki polityczne takie, jakiemł
chciał je widzieć płk. Sławek, są wogóle

do pomyślenia”.

To już poprostu bolesne naigrawa=

nie się z pułkownika pułkowników,

„Czas* robi z p, Sławka jakiegoś ma-

rzyciela, bujającego w krajach utopii,

jakiegoś Don Kichota naszych czasów.

Naigrawaniem się zaś z rzeczywi-

stości jest to, co pisze „Czas'” o zasłu-

gach p. Sławka. Przed majem „atmo-

stera polityczna była nawskroś nie-

moralna”, Dziś jest inaczej... Wtedy

praca polityczna była „drogą do za-

spokojenia ambicji”, a dziś jest służbą

publiczną”. Jeśli zaś nią nie jest —

dodaje „Czas” perfidnie — to przynaj-

mniej „wszyscy uznają”, że nią być

powinna.

Sugerować (bo napisać tego wy-

raźnie „Czas” nie ma odwagi), že pod-

niosła się u nas moralność publiczna

w ostatnich latach, to znaczy być
kpiarzem lub cynikiem, Dla dobra

„Čzasu“ przyjmujemy pierwszą alter=
natywę,

CO BĘDZIE PO BB?

Propozycja p. Sławka, by na miej-

sce BB. stworzyć grupy regjonalne |

posłów i senatorów, spotkała się z

krytyką sanacyjnego „Kur. Por.' Ro-
zumuje on zupełnie słusznie, że „plat-

forma porozumienia”, wynikająca z

podziału administracyjnego państwa”

nie ma nic wspólnego z problemami
państwowemi, jakie rozstrzygać ma
parlament, Cóż np. przynależność do
regjonu krakowskiego ma wspólnego z
obroną państwa lub z kwestją stałej
waluty? k

„ „Prawda. Inslytucja grupregjonalnych
istniala w Bloku Peomižinų na tere-
nie poprzedniego Sejmu. Lecz była i po-
została do końca nieomal zupełną fikcją.
Praca Bloku na terenie parlamentarnym
toczyła się w t. zw. grupach komisyjnych,
ciałach kompletowanych p znakiem
zagadnień życia publicznego, a nie geo-
grafji wyborczej, Do wyjątków należały
$rupy regjonalne, wykazujące jakąś ży-
wotność, dzięki energicznym kierowni-
kom, — znakomita ich większość popro-
stu nie istniała”.

P. Stpiczyński uznaje potrzebę
„platform współdziałania, symbolizu-
jących jedność narodu i państwa”, ale
nie wie, jak ona powstanie,

Co to znaczy? Oto dopiero dziś
widzi się w sanacji, że współdziałanie
polityczne ludzi na podstawie jakiejś
„platformy” jest i niezbędne i natu-
ralne. Że nie można kraju i Sejmu
pozostawiać w stanie sproszkowania
politycznego, to zn. w stanie chaosu

myśli i działania. Powracz więc о-
krężną drogą koncepcja stronnictwa,
w myśl francuskiego przysłowia, że to
co jest naturalne, powraca oknem, je-
śli się je wypędzi drzwiami, Regjona*
lizm, jako podstawa politycznego dzia-

„łania, jest nie tylko fikcją, ale bez-
dusznym absurdem, nie wartym po-
ważnego traktowania. Platformy poli.
tycznej jednolitej obóz sanacyj-
z jednak nie znajdzie, Zbyt gardził
ideą i zbyt kultywował posłuszeństwo
w swych szeregach, by wyróść na 0+
bóz ideowo - polityczny,      



             

"„amerykafskiem“
stąpić inauguracja tej imprózy, która ma |

tyćzną stronę
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Za czyje pieniądze?

‚ @ barbarzyńskiem niszczeniu gór
Konferencja w Radzie Ochrony Przyrody

Pomimo protestów wsżystkich pol-
skich organizacyj kulturalnych, tury-
stycznych i krajoznawczych, pomimo
memorjałów, skladanych u władz przez
tak autorytatywne instytucje, jak Pań.
stwowa Rada Ochrony Przytody i Liga
Ochrony Przyrody, pomimo stanowiska
„całej niemal prasy polskiej, wyrażonego
w blisko czterystu artykułach, wbrew je-
dnolitej opini publicznej, barbarzyńskie
niszczenie piękna Tatr trwa dalej. Bu ”>-
wa kolejki linowej na Kasprowy Wierch
postępuje naprzód w tempie naprawdę

i już wkrótce ma na-

jakoby podnieść turystyczne walory na-
szych gór i stanowić prawdziwą atrak-
cję dla kraju i zaćranicy, a w rzeczywi-
stości jest tępo pomyślanym geszeftem.
Wytworzyła się paradoksalna sytuacja.

Z jednej stróny opinja publiczna, za po-
średnictwem organizacyj społecznych i

" prasy sprzeciwia się dokonywanemu bar-
barzyństwu, stając w obronie piękńa
przyrody, z drugiej drobna grupka ludzi,

* posiadających jedyny argument — pie-
miądze, drwi sobie ze społeczeństwa i,
Go najdziwniejsze, zyskuje pełne poparcie
władz i możność realizacji swych pro-
jektów.
żyjemy w warunkach, kiedy opinja pu-

_bliczna została usunięta z liczby czynni-
ków decydujących. W tych warunkach
sprawa afery z kolejką tatrzańską urasta
do znaczenia symbolu.
Na konierencji prasowej, zorganizo-

wanej ostatnio przez Polskie Towa-
rzystwo Tatrzańskie, z ust przedstawi-
cieli or$anizacyj turystycznych i kultu-
ralnych padały. pod adresem władz słowa
bardzo ostre, w Których forinowano cięż-
kie zarzuty. Konklużja brzmiała:
Wprawdzie za nami jest prawo i stano-
wisko opinii, ale prawo się omija, a głos
opinii traci swe znaczenie wobec wagi
pieniądza,

Druzgocącej krytyce poddano też prak-
i imprezy. Towarzystwo,

budujące kolejkę, rozporządza kapita-
łem... 200 (dwustu) tysięcy złotych. Kosz-
ta budowy pochłoną parę miljonów Kto
te miljony da? Były premier, prof. Ko-
złowski, oświadczył, że nie dopuści, aby
grosz publiczny trwoniony był na takie
przedsięwzięcia. Czyżby óbecnie stano-
wisko czynników miarodajnych uległo
zmianie?
Mówi się, że kolejka na Kasprowy

Wierch ściąsać będzie turystów z za$ra-
nicy, że umóżliwi treninś naszym narcia-
rzom, że udostępni szerokim masom
„bezpośredni kontakt z pięknem naszych

| gór”, że...
Te argumenty są tak balamutnė. že

možna się niemi poslugiwač tylko w sto-
sunku do ludzi, którzy o Tatrach nie mają
żadnego pojęcia. Jednym ich wytłoma-
czeniem jest to, że ci, którzy niemi ope-
rują, też o górach nie mają pojęcia. |

Jeśli Tatry ściąńają turystów z zagrani-
€y, to właśnie dlatego, że są jedynemi
wysokiemi górami w Europie, które za-
chowały urok dzikiego, nieskažonego
piękna. Zagranica ma dosyć kolejek zę-
batych i linowych, hoteli górskich, szos
na szczyty, wodospadów na żądanie i...
blaszanych kozic, umieszczanych po
szczytach dła dekoracji. Turyści zagra-

niczni szukają uroku dzikiej przyrody,
nie kolejek, bo te mają u siebie bliżej

Śmieszny jest argument, dowodzący
korzyšci, jakie rzekomo przyniesie kolej-
ka narciarzom. Kasprowy Wierch, to nie
jest teren dla racjonalnego treningu nar-
ciarskiego. Prawdziwi sportówcy, zna-
jący warunki terenowe w Tatrach, wie-
dzą o tem dóbrz.e Zresztą gdyby zapra-
wa narciarzy polegała na wywożeniu ich

płeciłoby się wysyłać naszych asów nar-
ciarstwa na zawody zagranicę. Chyba w
charakterze widzów.

Koszt przejazdu kolejką ma wynosić
3 zł 50 gr. Ciekawe, ilu naszych spór-
towców będzie sobie mogło pozwolić na
kilkanaście kursów dziennie, bo pewnie
niewielu będzie takich, którzy poprze-
staną na... jednorazowym zjeździe wdół.
Krążą pogłoski, że wszyscy podróżni,

udający się do Zakopanego koleją będą
musieli wraz ż biletem kolejowym... wy-
kupić bilet na kolejkę linową. Zdaje się,
że byłby to jedyny sposób zamortyzo-
wania włożonych w ową beznadziejną
imprezę kapitałów.
Wreszcie są wysuwane argumenty tu-

rystyczne, przemawiające jakoby za bu-

W ubiegłą niedzielę odbyło się w So-
snowcu poświęcenie sztandaru koła Str.
Nar. Sosnowiec — Pogoń. W lokalu przy
ul. Będzińskiej od rana zaczęli gromadzić
się uczestnicy uroczystości z Sosnowca i
„okolic, licznie również były reprezento-
wane ośrodki narodowe ze Śląska.

W pobliżu lókalu krążyły patrole poli-
cyjne, a w bramie i podwórzu przeciwle-
głego domu — skonsygnowano silne re -
zerwy policji.

O godzinie 9,30 odbyła się na dziedziń-
cu zbiórka uczestników, poczem kierów=
nik koła Sosnowiec — Pogoń zdał raport
prezesowi zarządu grodzkiego.

Ponieważ władze nie udzieliły zezwo-
lenia na urządzenie pochodu — uėzestni-
cy maszerowali dwójkami po obu stro-
nach ulicy, środkiem której szły poczty
sztandarowe. Przy wejściu na dziedziniec
kościelńy — szeregi połączyły się i naro-
dowcy w karnym ordynku weszli do świą-
tyni.
Po naboženstwie i okolicznošciowem

kazaniu odbyła się utoczystość poświę-
cenia sztandaru, następnie uczestnicy u-
dali się do lokalu Związku Metalowców,

na uroczystą akademię.

| Po zagajeniu zebranią przez prezesa
Zarządu Gródzkiego i przemówieniu de-

głos wiceprezes Zarządu Głównego Karol
Wierczak i w godzinnem przemówieniu,
*przedstawił program Stronnictwa Naro-
"dowego. :

Skolei na mównicę wszedł przedstawi-
ciel narodowejŁódzi, b. radny Stolarek, 

kolejką pod górę i zjazdach wdół, nie 0-.

legata Zarządu Oktęsowego — zabrał.

dową kolejki. Wiadomo każdemu, kto
zna Tatry, że Kasprowy Wierch ze
względu na swe położenie nie jest punk-
tem wyjściowym dla wycieczek tury-
stycznych. Gdyby kolejkę budowano
wyłącznie dla turystycznych walorów
Kasprowego, byłby to oczywisty non-

sens, ,
Jak widać, niema argumentów, uza-

sadniających potrzebę budowy kolejki.
A jednak budowa idzie naprzód. Coraz

szybciej i coraż brutalniej. Znaczą ją o-
darte z kory pnie limb, rumowiska rozsa-
dzasyych dynamitem skał, rany wykopów,
plamiące zbocza gór i drogi wycięte w la-
sach.
Halę Gąsienicową, najpiękniejsze bo-

daj miejsce w Polsce — przecinać ma...
wodociąg nadziemny, Na szczycie Ka-
sprowego powstaną hotele i restauracje,
Być może, że niezadługo po turniach u-
mieszczone będą blaszane zwierzęta, bo
żywych zabraknie, a „turyści”. płacą,
więc żądają... natury,

Czynniki, które dopuściły do budowy
kolejki linowej na Kasprowy Wierch,
smutną po sobie zostawią kartę w hi-
storji kultury polskiej.

(st: g.) 
`

 

Uroczystość narodowa
wZagłę iu

° (О4 własnego korespondenta) \
Sosnowiec, w listopadzie.

* Bylo to okazją do entuziastycznei mani-
„łestac'i na cześć rarodowej Lodzi i 16dz-
kich robotników. Mówca przedstawił roz-
wój ruchu narodowego w Łodzi, triidnoś-
Ci, z jakiemi walczył, pamiętne zwycię-
stwo, a sdy wspomniał, że żywiołowy
swój rozwój zawdzięcza Obóz Narodowy
ołiarności łódzkiego robotnika == wybu-
chła znów spontaniczna manifestacja.

Po przemówieniu przedstawiciela Str.
Narod. ze Śląska nastąpiła wzruszaąca

(chwila wręczenia sztandaru chórążemu i
odebrania ślubowania. W uroczystej ciszy
rozlegały się twarde słowa.

Odśpiewaniem Hymnu Młodych i Pie-
śni Bojowej uroczystość została zakoń-
cżona, a narodowcy wśród niemilknących
okrzyków na cześć Obozu Narodowego i
Romana Dmowskiego opuścili lokal.

Niedzielna uroczystość w Sosnowcu
była jeszcze jednym dowodem rozwoju
Obozu Narodowego w Zagłębiu i zapo-
wiedzią wzmożenia pracy nad urzeczy-
wistnieniem programu unarodowienia
Polski, (S.)

 

Pamiętaj o |
-_ bezrobotnych

- narodowcach  

Wiel'a ma'ifestacja narodowa
na cmentarzu obrońców Lwowa

(Od własnego korespondenta)

Pamiętną, 17-tą rocznicę obrony Lwo*
wa w roku 1918 uczciło polskie społe*
czeństwo pochodem, który w bieżącym
rokui — ze względu na znane wydarzenia
w polityce wewnętrznej — przybrał cha-
rakter poważriej i imponującej maniłesta-

cji. ”
Dn. 31 b. m. o godz. 9-ej proboszcz pa-

rafji św. Elżbiety, ks, kan. Matus odpra-
wił staraniem Zw. Obrońców Lwowa ża-
łobne nabożeństwo ża dusze poległych
bohaterów, w którem uczestniczyli O-
brońcy Lwowa ze sztandarem, kompańja

Hallerczyków, delegacja młodzieży aka-
demickiej z prezesem Czytelni Akad. p.
Nowosadem na czele, prezydja i sztanda-
ry korporacyj narodowych, delegacje
Związków oraz tłumy społeczeństwa.
Tego dnia wieczorem o godz. 18-tej —

na apel Czytelni Akademickiej — polska
młodzież akademicka przybyła masowo
pod dom swój przy ul. Łozińskiego 7, aby
uczcić pamięć Orląt zbiorowym hołdem.
Fasada domu, na której znajduje się
Krżyż Obrony Lwowa i tablica z napi-
sem, stwierdzającym, iż z tego właśnie
domu w dniu 31 października 1918 r. wy-
szedł pierwszy patrol Obrony Lwowa, by*
ła bogato iluminowana emblematami na-
rodowemi, Prócz deleżacyj Str. Narodo-
wego, Nar. Urganiżacji kobiet, Zw. Hal-
letczyków i inn. grenjalnie przybyły/
korporacje narodowe z wszystkich ośrod-
ków uniwersyteckich Polski, a więc z
Warszawy, Poznania, Wilna, Lublina,
Krakowa, Cieszyna i Gdańska. Szczegól-
ną uwagę zwracały prezydja i poczty
sztandarowe korporacyj pozalwowskich,
których członkowie ubrani byli w barwne
stroje korporacyjne.

‚ ©О godz. 18,15 obchód zagaił krótkiem,

a moenem przemówieniem prezes Młodzie
ży Wszechpolskiej p. Skubiejski, który
przypomniawszy zebtanym moment histo-
tyczny zjednoczenia całego polskiego
Lwowa w bohaterskim porywie z r. 1918,
stwierdził, iż chwila obecna wymaga
szczególnej czujności patrjotycznego spo-
łeczeństwa Małopolski Wschodniej, po-
czem wezwał zebranych, aby udali się na
groby tych, którzy krwią własną, przy-
pieczętowali polskość Ziemi Czerwień-
skiej, celem złożenia im hołdu.
Po przemėwieniu prez. Skubiejskiego

ruszył na cmentarz Obrońców Lwowa
przy świetle pochodni kilkutysięczny po-
chód, w którym — ramię w ramię — szli:
akademik, robotnik i inteligent. Po przy-

| byciunamiejsce zestopni maużoleum, gó-
tującego nad całym cmentarzem Orląt,
przemówił pierwszy b. dowódca II Od-
cinka Obrony Lwowa, kpt. Adam Świe-
żawski, który, żłożywszy hołd pamięci —
Orląt, stwierdził, iż ich ideały żyją w ca-
łem polskiem społeczeństwie miasta, w
którego obronie położyli swoje młode
życie. Z kolei został odczytany apel pole-
glych, zawierający prócz 22 nazwisk stu-
dentów gimnazjalnych i akademików,
niezatarte w pamięci Lwowa nazwiska
bryg. Mączyńskiego i gen. Rozwadow-
skiego. 8
Po chwili skupionej ciszy, jaka żapa-

dła po odczytaniu nazwisk bohaterów,

żabrał głos prezes Czytelni Akad. Nowo-

sad:
„W uroczystej ciszy, przy blasku pó-

chodni stanęliśmy w ten wieczór 'esienny

na świętem dla wszystkich Polaków miej-
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Mały, smarkaty Albercie, mówił Kegės zaraz po

śniadaniu dnia następnego, masz zanieść ten list panu

Bevanowi, do domku przy farmie Pleftów. Wręczysz

$o bez żadnych twoich  matpich figlów, i będziesz

«czekał na odpowiedź, którą mi przyniesiesz dla lorda „

Marshmoreton. 1 mogę cię powiadomić, by ci

oszczędzić trudu otwierania' listu przy pomoty pary

z kotła kuchennego, że ja to już sam zrobiłem.List

zawiera zaproszenie do nas na obiad. Teraz już

wiesz. Ubieraj się szybko. :

Albert skapitulował. Po raz pierwszy w swem

życiu poczuł się małym. Zrozumiał, w. jakim był

błędzie, przypuszczając, że mógłby zmierzyć swój

pigmejski rozumztym gładkolicym twórcą cudów.
— Rety! — wykrzyknął. W

To było wszystko, co mógł powiedzieć,
— | jeszcze jedny ci powiem, dodał Kegśs po-

ważnie, staraj się nie wyrosnąć na taką tępą głowę,

jak nasz przyjaciel Percy. Pamiętaj, że cię prze*

strzegłem. „P
ROZDZIAL XXVIII,

Życie jest podobne do maszyny, która raz idcie

za szybko, to znowu za powoli. Od kołyski do grobu

jedziemy naprzemian już to po oceanie, już to pocią-
giem kolejowym, raz w pełnej ciszy, to znów miotani
burzą. Zdawało się Maud, gdy spoglądała poprzez
stół, by się po raz dwudziesty upewnić, że to ra-

prawdę Jerzy Bevan naprzeciw niej siedzi; zdawało
się jej, że po miesiącach, w których nic się nie dzia-
ło, teraz żyje w okresie, w którym wszystko dzieje
się równocześnie. Życie, które dotąd było rozbitą
maszyną, zaczęło nagle galopować.

jo zupełnej monotonji, która sięgała wstecz do
czasu, kiedy Maud została w niełasce odwołana ро-
śpiesznie z Walji, nastąpił szalony wir wydarzeń,
które osiągnęły szczyt w dzisiejszym, pełnym dzi-
wów wieczorze. Do obiadu tego zaczęła się ubierać
nieco późno i wskutek tego weszła do salonu akurat
w chwili, gdy Keg$s anonsował, że do stołu nakryto.

| Pierwsza niespodzianka spotkała ją, śdy zakochany
Plummer, wynurzając się z tłumu krewnych i przy*
jaciół, oświadczył, że ma ją prowadzić do stołu. Nie
spodziewała się spotkać dziś Plummera w zamku,
choć ten mieszkał w sąsiedztwie. Podczas ostatniego
ich spotkania Plummer mówił o zamiarze wyjecha-
nia zagrańicę, by podróżą wyleczyć swe złamane
serce; uczuciowa dziewczyna, jaką była Maud, była
trochę rozczarowaną, znajdując naraz przed sobą
śwą ofiarę. Nie zdawała sobie sprawy, że dla Plum-
mera cała afera rożpoczynała się nanowo. Plummer,
analizując motywy, dla których Maud nie przyjęła
jego oświadczyn, wpadł na myśl, że musiał w grę
wchodzić inny mężczyzna i żetym innym był na-
pewno Reggie Byng. Od początku zresztą uważał

I oto Reggie zwiał z panną Faraday, pozostawiając
Maud w znakomitem usposobieniu, — tak zdawało
się Plummerowi — do szukania pociechy u godniej- 

| reakcji i na roli, jaką to prawo odgrywa w
szego mężczyzny. Plummer znał się na prawie

rawach
sercowych. Jego właśne złamanie obietnicy mał-
żeństwa przed dwoma .laty zaszło przecież w tych
warunkach, że odpalony przez najmłodszą pannę
Devenish rzucił się prawem reakcji w niebezpieczne

| towarzystwo panny z baletu, występującej w Alham-

 Reggiego za swego najniebezpieczniejszego rywala. ! b

brze, Dzisiaj pizybył do zamku Belpher, posępny,
lecz nie bez nadziei, и

Drugi wstrząs, jakiego doznała Maud, był dużo
większy. Ani ojciec ani Percy nie zawiadomili jej
o zamierzonem wyciągnięciu ręki gościnnej do Je-
rzego; śdy go więc ujrzała rozmawiającego z ciocią
Karoliną, pociemniało jej na chwilę w oczach, Życie,
które od kiłku dni miało wszelkie właściwości już to
marzenia, już to koszmaru, stało się dla niej jeszcze
bardziej nierealnem, niż zwykle. Nie mogła sobie
w żaden sposób wytłumaczyć obecności Jerzego. On
nie mógł tu się znajdować, a jednak niewątpliwie
był obecny. Jej zachowanie się, gdy schodziła
z Plumimerem dojadalni, nabrało pod wpływem tego
zdumienia tyle słodyczy, że jej towarzysz pomyślał
sobie, iż przychodząc tu tego wieczoru, zrobił rzecź
najmądrzejszą w swem życiu, rzadko dotąd wypeł-
nionem mądremi czynami. Zdawało się Plumme-
rowi, że dziewczyna stała się wobec niego łagodniej-
szą.. Coś ją widocznie odmieniło. Nie mógł odga-
dnąć, że Maud zapytywała samą siebie, czy to
wszystko nie jest snem.

Równocześnie i Jerzy, siedzący naprzeciw niej,
O:trudności w zrozumieniu biegu wy

darzeń. Przestał odgadywać, dlaczego został na ten
obiad zaproszony i usiłował teraz wynaleźć jakąś
teorję, któraby tłumaczyła fakt, że Billie Dove prze-
ywała w zamku. Właśnie o tej godzinie powinuaby
w Regol Teatrze kończyć swą toaletę balową do wy-
stępu na scenę. A tymczasem siedziała tutaj, czując
się całkiem swobodnie w tem arystokratycznen to-
warzystwie, spokojnie i nie narzucająco się ubrana
w jakąś czarną suknię, że przy pierwszem spojrzeniu
Jerzy z trudem ją poznał, Rozmawiała właśnie ż bi-
skupem... ‘

(d. c. n.)

|

 

Lwów, 31 października
ścu. P.zybyliśmy nie bezładną gromadą,
ale jako zorganizowana siła. I kiedy słu-
chamy szmeru tych liści, co na cmentarz
opadają, staie nam przed oczyma duszy
owa noc tragiczna w 1918 r., kiedy dzie-
ci polskie cnwvciły za broń, żeby ode-
rzeć zamachy na polskość Lwowa.
dzież te dzieci, gdzież ci Obrońcy, gdzie

owe sławnę Orlęta, co godne są stanąć o-
k największych duchów naszej historji?

Oto najlepsi, na szlachetnie si z nich śpią
snem wiecznym tutaj na tym omentarzu,

Jedno pokolenie Iwowskiej sią
zginęło na polu chwały, żeby Polsce od-
dać Lwów i Ziemię Czerwieńską i żebyś-
my my, następne pokolenie, mogli dzisiaj
m polsku czcić ich pamięć i czerpač ši-

z ich czynu. Ale łączy ich i nas poczu-
cie przynależności do wielkiego narodu,
idea narodowa. Czynu wiekopomnego do-.
konali ci młodzi Obrońcy Lwowa.

Z dziwnie zmiesz-nemi uczuciami sta-
jemy dzisiaj obok ich świętego miesca
spoczynku. nam, że polegli, że życie
pełne zapału i twórczych możliwości po-
łożyli na tej polskiej ziemi, a przecież
równocześnie czujemy, że ten cmentarz,
to najlepsza rękojmia, że tutaj była, jest
i będzie na zawsze Polska, że tuta, zaw-
sze będzie władał naród polski.

Przychodzimy tuta oddać hołd lwow-
skim Orlętom w chwili szczególnie waż-
nej a bolesnej. oto rozchodzą się w
Małopolsce Wschodniej dziwne, wieści,
że owoce zwycięstwa polskiego w 1918 r.
mogą być zmarnowane, Lecz my, mło-
dzież polska, idziemy tu, na l -
kropol iz tych prochów bohaterskich
czerpiemy siłę; tu uczymy się, co mają
robić Polacy w tej ziemi,Iskrzepieni na
duchu wołamy, ale tak, głośno, aby nas
usłyszeli ci Polacy, którzy myśli Orląt
lwowskich nie zrozumieli i o zmarnowa -
niu ich zwycięstwa może mimowoli zamy-
ślają; wołamy tak głośno, aby nas usły-
szalo całe społeczeństwo polskie, na tych
tutaj zieriiach, gdzie mieszkają Polacy,
gdzie zakwitla polska kultura, rządzi i
rządzić musi naród polski! Tego żądamy
my, polska młodzież, bo od nas znowu
domagają się tego owe groby, owe krzy-
że, owe duchy Orląt lwowskich.

Ikiedy nasze wołanie usłyszy cała
zaj olita, jak, długa i szeroka, kie-
dy cały Naród, razem zwarty poprze nas
swoją myślą i wolą, testamen Obtoftów
Lwowa będzie wypełniony. Bo ni nie
umarli właściwie. Mówi Krasiński:

„Kto w poświęceń zmarł godzinie
Ten się przelał w drugich tylko
I z dniem każdym, każdą chwilką
Żywy rośnie, w tej mogile!”

Padli w poświęceń godzinie, ale ich dą-
żenia, ich ideolośa żye w nas, w pol-
skiej młodzieży, żyje w całym narodzie. I
niema Polaka, który mógłby im się sprze-
ciwić, bo oni choć w grobach, stanowią
moc moralną olbrzymią.

Przybył Orlętom lwowskim przed kil-
ku miesiącami, nowy towarzysz wieczne-
f spoczynku: ś. p. Brygadjer Czesław

ączyński, dowódca Obrony Lwowa. Ten
do śmierci powtarzał: „Nie dajcie Lwo-
wa, brońcie Lwowa!” Rozumiemy jego, i
jego żołnierzy doskonale, Mówił prze
nich głos jedynie zdrowej polityki: polity-
ki narodu! — Polacy! przyszliśmy oddać
cześć swojm bohaterom! Ale ta cześć nie
może wyrazić się w jednym dniu tylko,
poświęconym ich pamięci. Uczeimy ich
najlepiej wytrwałą pracą nad pomnože -
niem tutaj potęgi narodu polskiego.
Na ich, święte szczątki przyrzekamy:

polskości naszej rodzimej sienai wiernie
bronić, panowanie nardu polskiego roz-
peiz la Wielkiej Polski żyć i umie-

ri

Słowa reprezentanta polskiej młodzie-
ży akademickiej Lwowa zapadły głęboko
w dusze zebranych, którzy na zakończe-
nie manilestacji odšpiewali chóralnie
„Nie rzucim ziemi“ oraz Hymn Młodych.
Powagi olbrzymiej manifestacji naro-
z. Lwowa nie zakłócił żaden incy-
ent,

аоDESI ETSCJREPAN TNN

Nowa požyczka
we Włoszech

Bank Włoch podaje do wiadomości, że
subskrypcja 5-procentowej pożyczki we-
wnętrznej drogą wymiany 3 i pół procen-

towej pożyczki z 1934 r. wzglądnie dro-
śą wpłat gotówkowych, dokonana przez
osoby prywatne, wyniosła do dn. 28 paź-
dziernika r. b. 20,2 miljardów lirów.
Przypomnieć należy, że ogółem znajduje
się w rękach obywateli włoskich 3 i pół
procentowej pożyczki z 1934 r. na łączną
sumę przeszło 60 miljardów lirów.

W poszukiwaniu
surogatów

Włoskie sfery fachowe uważają za mo-
żliwe rozszerzenie w szybkim czasie zu-
życia zastępczych środków pędnych. W
chwili obecnej używane już są wszelkie
surogały benzyny, m. in. na niektórych
linjach autobusowych Używane są przy-
tem zarówno płynne. jak j stałe środki
pędne. Problem ten jest aktualny z u-
wagi na obawy czynników kierowniczych
co do wpływu'sankcyj na zaopatrywanie
Włoch w produkty naftowe.
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2 Nowej Anglii
Jest w Nowej Anglji w Ameryce dwuch

bardzo wybitnych księży polskich któ-
rych nazwiska są tak podobne, że się
dość często e utożsamia. A jednak ludzie
%o wręcz odmienni i całkiem inni. Jed-
mym z nich jest ks. prałat Bolesław Bo-
janowski, który jest proboszczem parafji
poiskiej w Worcester, Mass, a drugim z
nich jest ks. prałat Lucjan Bojnowski,
proboszcz paratji polskiej w New Bri-
taiń, Conn.
Obydwa te nazwiska warto rozróżniać,

4 grunt, warto je także pamiętać.
Jadąc z Bostonu do Nowego Jorku rze-

m'ennym dyszlem, jak to mówiło się za
lat dawnych, a jak dziś mówić (už nie wy-
pada, bo autortobil niema dyszla, odwie-
dziłem po drodze obydwu tych prałatów
= tak podobnemi ‚а odmiennemi nazwi-
skami.
Znam ich obydwóch zgórą już od

Gwierówiecza i przy aźnimy się dość ser-
decznie. Typowiksięża jak na stosunki
amerykańskie, ale w znaczeniu kościel-
mem polskiem wyjątkowo dodatniem.

Kiedy się w Polsce o duchowieństwie
polsko - amerykańskiem czasem rożma-
wia, to nasi wielcy ludzie z Capowic tro-
chę pod wąsem się uśmiechają,
Radbym ich z sobą zabrał do Worce-

ster albo New Britan, radbym pokazał im
Ks. prałata Bojanowskiego, albo ks. pra-
łata Bojnowskiego na gospodarce para-
fjalnej amerykańskiej. Wcale nie wątpię,
żeby ci „wielcy” ludzie nasi z Capowic
zamiast uśmiechać się pod wąsem, otwar-
li wówczas szeroko usta i żebym z ust
tych usłyszał tylko wyraz podziwu.
Jak się ci księża u was nie zedrą, zapy-

tałby mnie przytem może niejeden.
A no.. nie zedrą... chociaż zdzierają...

Obvdwaj bowiem nadszarpnęli już sobie
dobrze zdrowie. Dopóki śednak żywotne
siły całkiem ich jeszcze nie opuszczają, to
mierzą siły te na zamiary, a nie zamiary
według sił,
Obydwa” byli mi bardzo radzi, kiedym

po latach niewidzenia się z nimi, wpadł
do nich znowu.

Ks. prałat Bojanowski pokazał mi prze-
dewszystkiem uścić swoją olbrzymią no-
wą szkołę i już o niczem innem ż sobą
połem nie mówiliśmy. Nie można prze-
cież przerwać ks. prałatowi Bojańow -
skiėmu, skoto tylko o szkolnictwie i o
szkole swojej zacznie mówić.

Nailepiej o tem wiedzą siostry Nazare -
tanki, które w szkole jego uczą, i od któ-
rych on tyłu i takich pedagogicznych
zdolności wymaga, że zachodzą one nie-
raz w głowę, skądby dla niego odpowied-
nio wykwaliłikowane nauczycielki mogły
wydostać. Jest to bowiem umysłowiec i
psycholog, który mierzy wszystko miarą
swej zaiste niepowszedniej nauki i wiedzy
pedagogiczne: ksiądz profesor na paartji.

Całkiem inny jest ks. prałat Bornowsk..
To wyłącznie tylko praktyk. W filozofję
się nie bawi. Dyssertacyj o teorji nie stu-
diuje. Sam sobie jest teorją. Weiąž соё
tworzy, wciąż buduje: ksiądz społecznik
na parafji.

A obydwaj mają jedno: mają swo'e
przekónania, wiedzą, czego chcą na świe-
«ie. i od tego nie odstąpią.

Katolicy w wielkim stylu i Polacy nie
od święta U zdawkowych patrjotów pol-
skch wcale nie są popularńi, w hierarchji

 

 

amerykańskiej też nie cieszą się wzglę-
dami, lecz ich praca jest tak mrówcza, a
ich zzsada życia tak niezłomna, że choć-
by ich kto nie lubił, musi jednak ich sza-
nować.

Uchodzi im z tego powodu czasem wie-
le, coby innym, mniejszym od nich nieza-
wodnie nie uszło.
Bo obydwaj przy wszystkich swoich in-

nych ws dach i zaletach, mają i te jeszcze
jak na obecne nasze czasy oczywistą wa-
dę, że nie tylko drogi Bożej w prawdzie

nauczafą i nie dbają na nikogo, ale į nie
oglądają się na osobę ludzką, tak jak po-
wiedział do Boskiego ich Mistrza z Naza-
rełu ów Faryzeusz, c» topodchwycić go

chciał na pytaniu: Godzili się czynsz od-
dawać cesarzowi, czy też nie?...
Wprost legendarnym jest pod tym

wzylędem zwłaszcza ks. prałat Bo'now-
ski, który już przeszło od trzydziestu lat
wydaje w New Britain własne pismo ty-
godniowe pod nazwą: Przewodnik Ka-

tolicki. Stał on i stoi w tem swo'em p:ś-
mie ne sianowisku ściśle religinem, a'e
ponew»ż i sprawy nacze polskie *atodo-
we wciąż zahaczają o katolicyzm i o re-
ligię więc i w tych sprawach Przewodnik
Katolicki ks. prałata Boinowskiego 'est w
swym rodzaju takim wyjątkowym were -
dykiem, że naraża się ustawicznie nawet
w Polsce przenajrozmaitszym dygnita-
rzom nietylko świeckim, lecz i duchow-
nym.
Kiedyśmy oba' z ks. prał, Bolanow-

skim zajechali do ks. prałata Bo'how-
skiego, jakn że pierwszy odwiózł mnie
osob'scie znów do drugiego, to ks. prałat
Boinówski, choć iest zaciętym abstynen-
tem. sam wyszukał nam w swej piwnicy

| butelne wina, które sprawdził sobie w
swoim czasie przed trzydziestu zgórą la-
ty na trzyięcie w New Britain jeszcze ś.
p. arcybiskupa Symona. Wino było iście
przednie, lecz gospodarz był ciekawszy
i słuchając go, zapominało się zupełnie o
winie. Co on nam tam naopowiadał, j iak
on się doskonale orjentuje w różnych
sprawach, zwłaszcza polskich, nawet w
Foisce nieraz nieznanych! Skąd czerpie
wiadomości zwłaszcza te swoje zakuli-
sowe?...

Uśmiecha się i odpowiada miz miną
trochę tajemniczą:
— Mam swó* „wywiad”, Odpis naprzy-

kład pewnych dokumentów w sprawie
krzywdzące chłopów polskich, a oszu-
kańczej kolonizacji terenów Montanji w
Peru, dokąd przed kilku laty chciano wy-
chodżtwo polskie z Polski skierować,
kosztował mnie w swoim czasie ładne
parę dolarów, ale 'a dźisiaj mam g? u sie-
bie i mógłbym grubo niektórych ludzi
skompromitować, gdybym to w piśmie
swoim ogłosił. Nie czynię tego, bo dzięki
Bogu i bez tego udało się całą tę oszu-
kańczą aferę zlikwidować, choć do pa-
tronatu nad nią wciągano nazwiska na-
wet kardynałów naszych polskich. Dzisiaj
niestety i u mnie kryzys. Nie mam już dzi
siaj pieniędzy na ten „wywiad”, ale są
jednak tu i owdzie dobrzy ludzie, którzy
1 dzisiaj bezpłatnie dostarczają mi od cza-
šu do czasu takch wiadomości i takich
dokumentów, że moje pismo mogłoby nie-
jednego z żydo - masońskich zbawców
oczyzny i w Polsce i w Ameryce zasza-
chować. Nie ogłaszam odrazu juścić tego

WEŁNA Z MLEKA
Od tygodnia obiega prasę wiado -

mość, iż chemik włoskiFarretti „opaten.
tował wyrób sztucznego włókna, mają-
cego zastąpić wełnę naturalną, przy -
czem jako surowca do wyrobu tego
włókna używa mleka.

Sztuczne włókna zajmują uwagę
świata technicznego nie od dziś, a naj-
większym sukcesem na tem polu jest
dotychczas niewątpliwie sztuczny jed-
wab, dzięki któremu powstał nowy
wielki dział przemysłu. Sukcesem han-
dlowym gdyż technicznie, o ile chodzi
o stworzenie artykułu, któryby istotnie
mógł zastąpić jedwab prawdziwy, to
wszystkim dotychczasowym gatunkom
jedwabiu sztucznego jeszcze do tego
daleko. Imitują zewnętrzne właściwoś-
ci jedwabiu, połysk, możność efektow-
nego barwienia, ale nawet w przybli -
żeniu nie odpowiadają jeśo wytrzytna-
łości i wszystkim innym zaletom szla-
chetnego produktu jedwabnika.

Dążność do zastąpienia włókien na -
turalnych przez sztuczne wypływa z
dwuch źródeł. Najpierw zasadnicza
tendencja dzisiejsześo przemysłu kie -
ruje się ku uniezależnieniu od natural-
nych procesów, które przebiegają dla
dzisiejszego tempa życia zbyt wolno.
„Na bawelnę, wełnę, jedwab naturalny
trzeba czekać tak długo, jak wyzna-

X; +

czyła natura na przyrost tych materja-
łów. Jest to perspektywa dla kapitali-
stycznego nastawienia umysłu nie-
znośna i stąd próby obejścia tej przesz-
kody, przyczem zachętę stanowi rów -
nież nadzieja otrzymania w masowej
łabrykacji produktu tańszego, chociaż-
by kosztem jego jakości, oraz wytwo +
rzenia czegoś nowego. Ten ostatni
wzśląd jest bardzo ważny, gdyż ludzie
zawsże są na nowości łapczywi, zwłasz
cza w artykułach gdzie decydującą ro-
lę odgrywa moda i każda nowość nie-
sie w sobie szanse pognębienia konku-
renta.
Drugimpara usiłowań wytwo *

rzenia włókna sztucznego jest dążność
czysto techniczna uproszczenia i poła*
nienia fabrykacji materjałów włókien-
niczych,Włókno naturalne bawełnia -
ne, wełniane, czy lniane nie jest bynaj-
mniej surowcem najlepiej do dalszego
przerobu przygotowanym. Otrzymuje
się je w połarganej masie, którą dopie-
ro za pómocą skomplikowanych ша -
szyn trzeba rozczesywać, układać po*
szczególne włókienka równolegle, wy *
ciągać skręcać i prząść. Wszystko to
fest kosztowne i wymaga długiego cza:
su i pracy. Włókno sztuczne tych wad  
nie ma. Otrzymuje się fe ódrażu w po- | staci nici dowolnej grubości i długości,

wszystkiego. I tak mi grożą wciąż proce*
sami. Prawda ludzi w oczy kole, ale ja
prawdę jak pisałem, tak i będę nadal pi-
sal.

Ma ks. prałat Bojnowski już w swej
twarzy, przypominającej ascetyczneśgo a-
nachoretę, tyle stanowczości, że nie po*
trzeba odeń żadnych zapewnień, aby już
zgóry być przekonanym, że on za praw-
dę da się porąbać, a nie ustąpi.

Przeszło miljon dolarów zebrał w pa.
rafji swojej w czasie wojńy światowej na
sprawę polską i na cele dobroczynne w
starym swym krafu. Przesz.» 300 ochot-
ników wysłał z parafji swej do armji Hal-
lera, aby ża wolność Polski naprzód we
Francji, a później w Polsce krew przele-
wali. Dla tych swych chłopców. jakgdyby
wiedział, że gdy zostaną weteranami,
wrócą do niego bez zaopatrzenia, zabez-
pieczył już zgóry pewien fundusz w swo-
jej paraf'i, i daje z niego dzisiaj im pomoc.
Obok zd$ pracy powyższej, bezpośred-
nio sprawy polskie* dotyczącej, ileżin -
nych pośrednich jakby prac dla polskoś -
ci podjął on i przeprowadził, tu na
miejscu w Ameryce polskość budując
Pomińmy jeden z najpiękniejszych

kościołów polskich, który tu wybudował.
Czy można jednak nie wspomnieć o tych
olbrzymich dwóch jego szkołach para-
fjalnych, które w czworobok zajmująw
mieście całe dwa bloki przy dwuch uli -
cach? Czy można nie wspomnieć o tym
jego olbrzymim sierocińcu polskim, który
wygląda niby łorteca? Czy można nie
ws,omnieć o tym obszernym domu dla
starców, w którym przytułek na stare la-
ta znajdwą nawet księża polsko - ame-
rykańscy? Czy można nie wspomnieć o
tym klasztorze dla zgromadzenia zakon -
nego sióstr, które dziś liczy już setki
członkiń, a które on tu przed laty sam
założył, i dla którego o zatwierdzenie u
Stolicy Apostolskiej sam się wystarał?
Czy można nie wspomnieć o tym domu
emigracyjnym w Nowym Jorku, który już
od lat otworzył i po dziś dzień, obsadziw-
szy tam przy nim swoje Siostry zakonne,
prowadzi?.. Czy można nie wspomnieć
o tej farmie wzorowej, a przedewsżyst-
kiem o te' jego księgarni polskiej, z której
za bezcen wśród emigrantów po całej No-
wej Anglji rozchodzą się rokrocznie całe
paki książek polskich?

Opowiadał mi niegdyś pewien ksiądz
zmartwychwastaniec, że na rekolekcjach
kleryków u nich pewnego razu 4. p. arcy-
biskup Weber miał się wyrazić, że każdy
ksiądz polski po wyświęceniu się powi-
nien jechać do New Britain, Conn. Do ks.
Bojnowskiego, aby przyjrzeć się jego pra*
<y, jego życiu, i przekonać się, ile w pa-
ralji jeden gorliwy i pracowity kapłan
może zrobić dobrego i dla Kościoła i dla
polskości.
Kiedym w tym roku po wielu latach

niewidzenia się z nim, odwiedził znowu w
New Britain ks. prałata Bojnowskiego, to
przypomniały mi sę powyższe słowa ś p.
arcvbiskupa Webera,
Warto te słowa powtótzyć dziś pu-

blicznie nawet i w prasie. Tembardziej,
że część te' prasy polskiej nasze! w Ame-
ryce, dosyć ćżęsto przypina łatki ks. pra-
łatowi Bojnowskiemu, i jak na komendę
stara się pismo ego zabić milczeniem, u*
ważając go za wroga państwowości na-

Generał Veygand jest członkiem
Akademii francuskiej i zielony trak a-
kademicki nałożył na niego nowe o-
bowiązki. Biografja marszałka Tu-
ienne, wydana w roku 1932, zaś w
roku bieżącym w kolekcji ',Bonues
lectures*,, (wyd. Flammarion) po-
zwala ocenić gen. Weyganda ja“
ko stylistę i historyka. Dość suma*
rycznie, ale przejrzyście i wystarcza-
jąco przedstawił Weygand sylwetkę
jednego z najwybitniejszych wodzów
monarchji francuskiej.

Życiorys Turenne'a jest niezwykle
pouczający z punktu widzenia psycho-
logiczneśo i politycznego. Turenne
był nietylko wielkim wodzem w XVII
wieku, którego taktykę studjowali
Fryderyk II i Napoleon; Turenne był
wielkim feodałem, który stał się dy-
gnitarzem realizującej zjednoczenie
narodowe, monarchji francuskiej; u-
rodził cię przytem protestantem, ale
na kilka lat przed bohaterską śmier-
cią przeszedł na katolicyzm, wcho-
dżąc w ten sposób ostatecznie do mo-
ralnej jedności francuskiej,
Weyśand, jako strategik, z ożywie-
niem i dość szczegółowo opisuje kam-
panie wojenne Turenne'a, ale analizu-
je również i przedstawia ten proces
wewnętrzny marszałka, który bedąc
przez urodzenie przedstawicielem
sił odšrodkowych i antyfrancuskich,
tak późniei zespolił się z Francją, że
Ludwik XIV kazał śo pochować przy
grobach królewskich w katedrze
Saint-Denis.
Nie odrazu po wstąpieniu do armii

francuskiej, vice-hrabia de Turenne,
młodszy syn ks. de Bouillon, stał się
lojalnym poddanym króla francuskie-
go. Po dwudziestu latach dowodzenia
wojskami  francuskiemi, dąc już
marszałkiem Francji, groził Tureńne
Paryżowi maszerując na czele wojsk
hiszpańskich. Okres wykolejenia b
dość krótki (r. 1650 i początek 1651);
zdaje się, że na czterdziestoletniego
nieżonatego jeszcze wtedy Turenne'a,
prócz przyjaźni dla Wielkiego Konde-
usza, wpłynęły wdzięki i rozum księż-
nej de Longueville. Po otrzymaniu sa-
tystakcji dla swego rodu, jako książę-
cego rodu suwerennego na Sedanie,
Turenne opuścił feodalną Frondę i
przez dziesięć lat na czele wojsk kró-
lewskich walczył z Kondeuszem z któ-
rym znowu stanął ramię przy ramie-
niu, śdy Kondeusz wrócił do Francji,
aby uświetniać wspólnie z Turen*
ne'em, to apo$eum wielkości fran-
cuskiej, którem była epoka rźądów о-
sob'stych Ludwika XIV-go.

Generał Weygand podkreśla, że
marsz Turenne spełniał nietylko za-
dania wojskowe, ale był również jed-
nym z najczynniejszych doradców
królewskich w sprawach polityki we-

KTECREEDOCZY OPEC TTS

szej polskiej dlatego tylko, że nie hołdu*
je on pewnej ideologji politycznej, dzisiaj
z Polski do Ameryki przez różnych na*
wet kościelników przeszczepianej, i że ż
nią walczy,

Mojem zdaniem, ideolog'a może być
sobie ideolog'ą, a znów zasługa i patr'o-
tyzm takich kapłanów, jak ks. prałat

„Bojnowski, nie tylko może być, lecz jest.
mapewno zasługą i patrotyzmem bez
względu na tę ideologię.

| Ks, A. SYSKI.
Baltimore, Mar. |
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wnętrznej i zagranicznej. Kardyna!
azarini przedstawiał Turenne'owi

do rozważenia wszystkie sprawy dy-
plomatyczne, omawiał z nim naj+
skrytsze sprawy dworskie i na nara-
dach najwięcej liczył się z ;eśo śło-
sem; chcąc przywiązać do siebie Tu-
rennea, ożenił kardynał bratanka
marszałka, księcia de Bouillon, z jed-
ną ze swoich siostrzenic, Marją Anną
Mancini. Ludwik XIV w czasie swo-
ich osobistych rządów, stale zapra-
szał Turenne'a na obrady królew-
skich „conseils', prosił go o składa-
nie memorjałów, przesyłał mu kwe-
stjonarjusze i polecał przygotowywa-
nie instrukcyj dla agentów dyploma-
tycznych. Przez pierwsze dziesięć lat
po śmieici Mazarini'ego był Tuiren-
ne nietylko nauczycielem Ludwika
IV-go w sprawach strategji i orga-

nizacji wojska, ale również wpływał
na stosunki Francji z Anglją, Portu-
galia, (Karol II angielski ożenił się
wtedy z infantką portugalską) Szwe-
cią i przyczynił się w sposób decydu-
jący, choć był jeszcze protestantem,
do polubownego załatwienia zatargu
z Papieżem.

Integralne zespolenie się z fran-
cuską historyczną i moralną jednością
narodową, dokonało się u Turenne'a
dopiero w r. 1668, sdy miał już lat 58
i był od lat czterdziestu oficerem wal-
czącym pod liljami burbońskiemi. Na
zmianę wyznania przez marszałka
wpłynęło wiele różnych przyczyn w
ciągu szeregu lat, awanie sobie
sprawy z konieczności istnienia jedno-
ści moralnej, kazania i książki Bossu-
et'a i myślicieli z Port-Royal, zanik
wpływów religijnych protestanckieso
otoczenia rodzinneśo (Turenne prze-
szedł na katolicyzm po śmierci swojej
żony i.dwóch sióstr, zagorzałych pro-
testantek) — wszystko to skłoniło
Turenne'a do decyzji, którą powziął
ostatecznie w październiku 1668 ro-
ku. Najlepszym dowodem bezintere-
sowności Turenne'a było to, że nie
opuścił protestantyzmu, gdy na kil-
ka lat przed konwersją, przedstawia-
no mu możność otrzymania godności
Konstabla Francji wrazie przejścia na
katolicyzm; Turenne odrzucił wtedy
propozycje, wymagające zmiany wy-
znania, której jeszcze wówczas
nie był przygotowany.

harakteryzując Turenne'a jako
wodza, Weygand wskazuje, że Turen-
ne był zwolennikiem t, zw. wojny ru-
chomej. Odznaczał się marsz. Turen-
ne zimną krwią i przyjacielskiem.
współżyciem z podwładnymi. Bardzo
skromny, Turenne był hojny dla służ-
by i prawie rozrzutny gdy chodziło o
reprezentację rodu de Bouillon i go-
dności marszałka Francji. Ofiarność
Turenne'a na cele publiczne była
tak wielka, że w czasie jednej z kam-
panij płacił żołd swojej armji swoje-
mi srebrami stołowemi; zresztą było
to mało, bo przecież własne życie w
końcu ofiarował Francji w bitwie pod
Offenburgiem d. 27 lipca 1675 r.
Na grobowcu Turenne'a wyryto je-

$o słowa: „, Żaden żołnierz nie powi-
nien być we Francji spokojny, dopó-
ki jest jeden Niemiec w Alzacji”. Po-
dając wzmiankę o tym napisie i o u-
sunięciu go po ostatniej wielkiej woj-
nie, gen. Weygand zauważa: „Sądzo-
no bez watpienia, iż napis ten stał się niepotrzebny”.
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odpada więc cały żmudny i kosztowny
proces przygotowywania przędzy. O-
czywiście dążenie powojenne do unie-
zależnienia się od surowców zamor -
skich gra też swoją rolę, ale to już
sprawa z iką nie mająca nic
wspólnego. г
Вогушив włókna sztuczne, mające

zastąpić jedwab, bawełnę, wyrabiane
są z celulozy, czyli drzewnika. Celulo-
zę, otrzymywaną prawie zawsze z
przeróbki drzewa, rozpuszcza się w od*
powiednich  chemikaljach, roztwór,
szybko krzepnący, przeciska się przeż
maleńkie otworki i otrzymuje się ni-
teczki w sposób zupełnie podobny do
tego, w jaki pająk swoją pajęczynę
snuje, Surowcem jest tu więc drzewo,
którego przyrost jest uwarunkowany
prawami natury; uniezależnienie się od
powolnego tempa natury, o którem mó-
wiliśmy poprzednio, jest więc w tym
wypadku bardzo problematyczne, a ta-
czej tylko chwilowe, mianowicie skoń-
czy się w tym momencie, kiedy na zie*
mi zabraknie lasów, które można jesz-
cze rabunkowo trzebić.

Sztuczna wełna Farrettiego wyrabia-
na jest z mleka,co dla osób mniej z
dzisiejszą techniką obeznanych stano-
wić może sensację. Faktem jest jednak,
że mleko już od dłuższego czasu jest
nieytlko produktem odżywczym, =
również surowcem do wyrobu przed -
miotów nic z odżywianiem nie mają-
cych wspólnego. Od 30-tsu przeszło lat | zapach palonych włosów, wełny. Na-

z mleka wyrabiamy masę plastyczuą,
zwaną początkowo „galalitem” (z grec.
kiego „kamień mleczny”), dziś zaś po
ulraceniu przez początkowe patenty
mocy prawnej „używającej przeszło
tuzina rozmaitych nazw.
Ale wszystkie te neolity, lupinity,

laktoidy itp., służące dziś do wyrobu
najrozmaitszych artykułów galanteiyj-
nych, guzików, grzebieni, wiecznych
piór, sztucznych pereł, opraw do noży
1 wielu, wielu innych — wszystko to
est dawny galalit, wytworzony z kaze-
ny (sernika) zawartego w mleku, Jest
to poprostu znany nam wszystkich twa-
róg, tylko za pomocą rozmaitych pro-
cesów chemicznych utrwalony i upla -
styczniony.
Do fabrycznego wyrobu kazeiny u-

żywa się mleka chudego, t. j. najpierw
bardzo starannie oddzieła się z mleka
tłuszcz (masło). Z ośmiu litrów chude-
go mleka otrzymuje się ćwierć kilo ka-
zeiny, słA>wwielu
ptzemysłach, jak papierniczy, myd!ar-
ski, produktów spożywczych specjal -
nych (Ł zw. sztuczne mleko, pokarm
dla dzieci, lub cierpiących na cukrzycę
it d.). Za pomocą traktowania każeiny
formaliną otrzymujemy z niej masę
plastyczną zwaną galalitem. Włókno
Ferrattiego, mające zastapić wełnę, o-
trzymuje się prawdopodobnie analo-
$iczną drogą. Dodać trzeba, że gala-
lit spalony wydaje charakterystyczny

  

prowadza to na myśl, że chemiczny
skład substancji rogowej, z której
składają się włosy, paznokcie, ma wie-
le wspólnego z pochodzącym z mleka
galalitem, a więc namiastka wełny z
mleka byłaby produktem do prawdzi-
wej wełny zbliżonym.
Jak wspomnieliśmy, z ośmiu litrów

chudego mleka otrzymuje się ćwierć
kilo kazeiny. Gdyby z tego dostawało
się tyleż nici sztucznej wełny, to ła-
two byłoby obliczyć ile litrów mleka
trzebaby było na ubranko. Pewno po
obliczeniu strat około 60 litrów. Suro-
wiec na ubranie nie kosztowałby więc
drogo, pewnie taniej, niż wełna owcza.
Tylko czy mleka wystarczy!

Dotychczas głównemi dostawcami
kazeiny na rynki przemysłowe świata
były te kraje, które mając u siebie roz-
winiętą bardzo hodowlę bydła rogate-
go lub owiec, nie mają jednocześnie z
powodu zbyt słabego zaludnienia odpo.
wiedniego zapotrzebowania na mleko.
Na czele tych krajów stoi Argentyna,
dalej Australja i Nowa Zelandja; bar-
dzo poważnym producentem kazeiny
jest również Francja. Widzimy więc,
że sztuczna wełna z mleka może być o-
parła również na surowcu pochodzenia
europejskiego. Największą część ka-
zeiny przemysłowej wyrabia się z mle-
ka krowiego, jednak mleko owcze jest
w nią nawet bogatsze, niż krowie.

ARCTURUS,



   

Moda jesienna i zimowa
pod znakiem aksamitu

(ZO) Sty renesansowy przewija się jak
złota nić przez całą tegoroczną modę.
Maierjaly, kolory i lin'e są jakby żywcem
wzięte z obrazów dawnych mistrzów.
Wraz z tym stylem zaś odżywa era aksa-
mitu, sego najpiękniejszego iście królew -
skiego materjału, który w epoce renesan-
sowej zdobił szlachetne damy, za czasów
cesarzowej Eugenii piętrzył się na kry-
nolinach, który układa się w majestatycz-
ne fałdy na płaszczach koronacyjnych ob-
camowanych gronostajami. Aksamit jest

uosobieniem miękkości, kobiecości i
przepychu, a więc trzech momentów cha-

dzisiejszą. Podrakteryzujących modę

zwala na osiąganie prześlicznych efek-
tów. Interesującą nowością są: aksamity
krepowane i wytłaczane.
Żaden materjał nie ma tak ciepłych to-

nów jak aksamit. Najmodniejszymi w tej
chwili odcieniami są - ciemnoczerwony,
zielony i śliwkowy, konkuru'ące.z' rdza-
wo-bronzowym i szafirowym. Pozatem
„aksamity w mieniących odcieniach od
niebieskiego do czerwonego, od zielone-
go do pomarańczowego, od czerwonego
do fioletowego. Symfonję barw uzupełnia
niekiedy odcień złotawy. Komplety spa-
cerowe i płaszcze są robione z aksamitu
cloquć w ciemnych kolorach. Oczywiście

 

 
 

 

znakiem aksamitu wstępują w szranki
największe elegantki świata, aksamit od-
grywa odminuącą rolę. Piękno jego i
wielostronność zapewniają mu nieskoń-
czone możliwości. Jest to materjał odpo-
wiedni zarówno na strojną toaletę jak i
na okrycie wieczorowe, na komplet spa-
cerowy i suknię popołudniową, na płasz-
cze i bluzy oraz na wszelkiego rodzaju
przybrania. Przemysł tkacki idąc za
wskazaniami mody 'wyrzuca jak z rógu
obfitości coraz to nowe gatunki tego
pięknego materjału. Są aksamity jedno-
kolorowe, matowe, o pięknych soczystych
barwach; są aksamity lśniące, tróbarwne
„transparents“, aksamity przetykane ce-
 lofanem, to znów metalowemi lub złote-
mi miómi, Są takie, które mają spód jed-
wabny w kontrastującym kolorze co po-

 

 
 

zawsze ładnymibodaj najelegantszym
jest aksamit czarny. a
Z pośród modeli prezentowanych na

liczńych pokazach warto zanotować
płaszcz z rdzawo - bronzowego aksamitu
cloquć, przepasany szerokim paskiem
zamszowym, z rękawami imitującemi pe-
lerynkę, dalej suknię wizytową z aksami-
tu ciemnoczerwonego kroju princesse ze
stanikiem zdrapowanym w formie motyla
o rękawach mocno rozszerzonych od łok-
ci. Wyłogi są zrobione z jedwabiu jasno-
niebieskiego. Wspomnijmy wkońcu wy-
tworną suknię z czarnego aksamitu z du-
żą kokardą gronostajową.

Toalety wieczorowe są przeważnie ro-
bione z aksamitu ciemniejszego okrycia
wieczorowe zaś mają formę krótkiego ża-
kietu albo długiej peleryny. Widziałam

W gościnie u zakonników
— Jutro zamkniemy panią w klasz-

torze — oznajmił mi pewnego wieczo-
ra kierownik wycieczki do Jugosławii.
— Czy na całe życie? — spytałam.
= W każdym razie conajmniej na

dwanaście godzin, gdyż będziemy no-
cować w monesterze Decańskim, Po-
mieszczenie może niezbyt komforto-
we, ale oryginalne. Goering też tam
gościł.

Istotnie nazajutrz nad wieczorem
autobus nasz zajechał przed sklepioną
bramę, wiodącą na obszerny dziedzi-
niec, pośrodku którego wznosiła się

cerkiew, a dokoła budynki seminarjum
duchownego, dom dla pielgrzymów i
zabudowania gospodarcze, Ładnie po-
łożony u'stóp wysokiej góry, porosłej

świerkami, w otoczeniu sadów i pól

uprawnych klasztor ten jest ściśle

związany z patryarchatem wPecu i ra-

zem z nim stanowi od połowy XIV

wieku główną siedzibę autokefalicznej
cerkwi serbskiej, Jest też otoczony
wielką czcią, gdyż dokoła niego sku-
piały się. przez długie wieki niewoli

tureckiej wszelkie narodowe, religijne
i kulturalne dążenia Serbów, :
Monester Decański i Pec leżą bar-

 

dzo blisko granicy albańskiej, to też o
ich przynależność do Serbji rozegrała
się zacięta walka podczas konferencji
londyńskiej w 1913 r. Spór roztrzygnął
podobno cesarz Franciszek Józef, któ-
ry stojąc na stanowisku monarchy A--
postolskiego nie zgodził się nawłącze-
nie świeżo wyzwolonych spod jarzma
tureckiego świątyń chrześcijańskich
do nowego państwa muzułmańskiego.*
Wykończona w r. 1335 cerkiew De-

cańska odznacza się piękną architek-
turą, utrzymaną naogół w stylu ro-
mańskim, lecz ze śladami gotyku, Po-
dobnie jak cerkiew w naszym Pocie-
jowie, wyśląda z zewnątrz raczej na
kościół katolicki, a tajemnica tkwi w.
tem, że projektował ją Franciszkanin:
Odrębny charakter świątyni podkre-
ślają na frontonie liczne kamienne o-
zdoby, przypominające słynne chime-
ry katedry Nótre Dame w Paryżu, Z
dwuch Iwów, które były ongiś nad
bramą pozostał tylko jeden, na temat
drugiego istnieje legenda z okresu pa-
nowania tureckiego. Mówi'ona, że kie-
dy Turcy chcieli' przemienić cerkiew
w meczet i zabrali się do zdejmowania  krzyża powstało trzęsienie ziemi, lew

prześliczne okrycie z rubinowego aksa-
mitu coś pośredniego między peleryną a
draperją, odcinające się efektownie od

sukni szafirowej. ‚

Bardzo ładne są komplety aksamitne o
wąskich dość krótkich spódniczkach z

wciętemi kurtami, szamerowanemi la-

kierowanym sznurem i zapinanemi na

stalowe guzy lub na haki z metalu. Kom-
plety te są wyrazem stylu wojskowego w

modzie.

Na rysunku naszym widzimy naipierw

długą prostą 'w kroju pelerynę z czarnę-

go aksamitu, odbijającą efektownie od ja-

snej aksamitnej lub jedwabne; sukni. Ple-

cy.pelerynysą rozszerzone przez fałdę

zdrapowaną koło szyi.

Do strojnej sukni z czarnego aksamitu

z krótkim trenem bardzo ładnie wygląda:
okrycie ze złotej lamy w kwiaty. Jest ono

trzech czwartych długości, marszczone z

przodu i z tyłu co czyni je bardzo luźnem.

Szerokie. rękawy zebrane są przy ręce

wąską fistewką. (Rysunek drugi). 1

Strojny komplet wieczorny składa
się z sukni i peleryny z aksamitu w kolo-

rze purpurowo - czerwonym. Peleryna

spięta jest trzema szamerowaniami ze

srebrnego sznura, (Szkic trzeci). ,

RÓŻNE NOWOŚCI W MODZIE

Kwiaty i liście jako ozdoba sukien po-
wtarzają się często i w różnych formach.

Guziki mają kształt. małych różyczek,
klamry przy paskachi klipsy są arty-
stycznem naśladownictwem liści dębo-
wych i orzechowych. Kute w srebrze lub
bronzie są eleganckiem  przybraniem
czarnych sukien. Widzi się też wiele a-
plikacyj w kształcie liści matowych na
materjale błyszczącym lub naodwrót.

Szale z mousseline de soie .w dwóch
kontrastujących ze sobą kolorach zakry-
wają przód wyciętej sukni, w tyle zaś spa-
da'ą do ziemi długimi końcami, uzupeł-
niając malowniczo wieczorową suknię
kroju princesse.

Paski z kolorowego gurtu z aplikacją
x filcu obhaftowanego barwną włóczką
noszone są do sportowych bluzeki kost-
jaumów wprowadzając do mich wesołą 1 о-
ryginalną nutę.

Nowy gatunek jersey'u naśladuje do
złudzenia aksamit transparent. Robi. się
zniegosuknie teatralne i wizytowe. Cięn-
ki, przylegający i uwydatniający kształty
ma om ponadto tę zaletę, że się nie gnie-
cie i nie wydwieca.

Wieczorowe sandałki ze skóry srebr -
ne, złotej lwb z adamaszku sznurowane
na złote łańcuszki spoczywają na niskich
czworokątnych obcasach. Jest to nowość
inspirowana przez styl grecki.

Haft zdobywa sobie coraz pocześniej-
sze miejsce w modzie dzięki interesującej
technice i wzorom odbiega'ącym daleko
od wszelkiego szablonu. Prócz wełnyi je-
dwabiu, którymi wyszywa się ornamenty
i arabeski hafty zdobione są czworokąt -
nemi blaszkami srebrnemi i złotemi. Roz-
siewa się je na ramionach i paskach, na
obramowaniu sukni oraz na szalu, którym
elegancka pani umie się estetycznie owi-
nąć. Haftowane emblematy i inkrustac'e
nadają sukniom odrębny charakter. Wi-
dzi się również wiele haftów z pereł. Po-
jedyńczo lub w grupach rozrzucone są o-
ne po całej sukni. Wreszcie jak wiadomo
borty i sutasze są naimodniejszem przy -
braniem sikien i kostjwumów wełnianych.

spadł i zabił jednego z najeźdźców,
co powstrzymało innych od święto-
kradczych zapędów. Któryś z posąż-
ków miał też podczas wojny świato-
wej zabić żołnierza węgierskiego, gdy
przystawił drabinę, aby ogołocić świą-
tynię z dachu.

Wnętrze cerkwi zdobią dobrze za-
chowane freski z połowy XIV wieku.
Fresków średniowiecznych jest naogół
bardzo wiele w cerkwi j klasztorach
południowej Serbji. Stanowią one cen-
ne zabytki starej sztuki bizantyńskiej,
ale naprawdę zainteresować mogą
tylko znawców. Laików bowiem ta-
kich, jak ja nużą sztywnošcią i jedno--
stajnością, zwłaszcza w porównaniu z
bogactwem wyrazu i form zachodniej.
sztuki kościelnej, Po wysłuchaniu pię-
knych śpiewów chóru wychowanków
seminarjum duchownego, brzmiących
nastrojowo w mrokach świątyni, wkra-
czamy po drabiniastych schodach do
wielkiej sali jadalnej, oświetlonej naf-
towemi lampami, W kącie umywalnia
tego typu, jaki często spotykało się w
Rosji, z blaszanym rezerwoarkiem i
zlewem, przez który woda przecieka
„bez zatrzymania,wpośrodku długi stół
sosnowy i ławy, у 1

Zasiadamy do kolacji, której prezy-
duje przeor, sympatyczny, młody jesz-  

W sprawie zgonu

Barbary Radziwiłłównej
Otrzymujemy następujące uwagi w

sprawie artykułów dziennikarskich oma-
wiających pracę dr. W. Ziembickiego:
„Barbara Radziwiłłówna w oświetleniu
lekarskiem",

Niedawno temu szeroko prowadzono w
czasopismach polemikę w sprawie śmier-
ci Mickiewicza. Obecnie jest w toku spra-
wa przyczyny śmierci Barbary Radzi -
wiłłówny.  Roztrząsania zagadkowych
śmierci i dociekania istotnych ich przy -
czyn mogą być wskazane dla zdobyczy
fachowo - naukvwych, — powtóre dla u-
chylen'a ciężkiego zarzutu, — o ileby ta-
ki ciążył na: ówczesnem otoczenia.

Zagadkową śmiercią Barbary zajął się
dr. W. Ziembicki i po żmudnej, źródłowej
pracy podał z możliwą, dokładnością

telne spowodowały, — a tem samem wy-
kazał, że Barbara zmarła śmiercią natu-
"ralną.

I to jest właśnie dodatni ; ważny wy-
nik pod'ętych badań, — a przeprowadze-
nie ich w tym razie trzeba uważać nie
tylko za wskazane, ale poniekąd za ko-
nieczne, bo obwinianie o otrucie Barba-
"ry trwałow tradyci, dostało się do kro-
nik,anawet do podręczników szkolnych,
— a obciążało i krzywdziło Bonę, która
nie cieszyła się wprawdzie miłością, ale
która, jak się okazało, nie zasłużyła na
tak ciężkie oskarżenie.

Wynikami swych dociekań podzielił
się dr. Ziembidki, z gronem zawodowych
kolegów, ogłosił je w fachowem czaso -
piśmie—wreszcie uznał za stosowne
przedłożyć na Zjeździe Historyków. Z re-
feratów Zjazdu dostała się sprawa ta na
łamy czasopism codziennych.

I tu zaszła rzeczconajmniej niewłaści-
wa.  

Pojawiły się artykuły w dziennikacf,
które zamiast podać, że śmierć Barbury
była śmiercią naturalną, a tem samem
stwierdzić zrozumiale i przystępnie umio-
tywowaną rehabilitację Bony, — jako
rzecz ogół społeczeństwa obchodzącą I
istotnie ' jedynie dla ogółu ważną, — za-
miast tego omawiają z wszelkimi szcze-
gółami skomplikowany przebieg choroby
i zmiany chorobowe i to w formie wpraw-
dzie śaśle naukowej, — ale właśnie dla
tego wywołującej w czytelnikach nie fa-
chowych różne nastro'e, — u jednych
złośliwie dowcipną wesołość, — u innych
poważniej myślących zdziwienie, nie-
smak, a nawet oburzenie.

Szoregóły badań zmian patologicznych
powinny były zostac w gronie ludzi za-

zmiany chorobowe, które zejście šm'er- | wodowych, bo ci zrozumieją to i właści
wie i należycie ocenią — roztaczanie
zaś spraw tych przed szerokim ogółem
było nietylko zbyteczne, ale =
ujmą dla poważnego tego zagadnienia
wywołało skutki nieodpowiednie i niepo-
żądane.

Możnaby było tej sprawy — jako już
przebrzmiałej nie ruszać, — przeszłaby
jak wiele innych w zapomnienie, — gdy-
by nie to, że zanosi się na jej dalszy
ciąg. Jak bowiem z zapowiedzi dzienni -
karskich widać, sprawa ta nie ogramiczy
się do dotychczasowych zdobyczy, ale u
lec ma dalszemu dociehaniu i z rąk inter-
misty ma przejść w ręce dermatologa.

Jeżeli istotnie zamiar ten ma być prze-
prowadzony — i dermatalog, — jak na-
leżałoby przyjąć — uważa takie uzupeł-
nienie za potrzebne, — to wskazaneby
było, aby wyniki nowych tych badań mo-
gły być w całości zawarte w szrankach
zawodowych.

Dr.E.K.

Sowieckie dośw adczenia
z małżeństwem I rodziną

Ukazałsięostatnio niezmiernie cie-
kawy dokument sowiecki, świadczący,
że propagowane 'w Rosji komunistycz-
nej rozbijanie rodziny doprowadziło
do nader smutnych rezultatów i że na-
wet czerwoni, władcy dzisiejszej Rosji
uznają za wskazane zwrócić z niebez-
piecznej drogi.- 2

Ogłoszone zostało mianowicie ofi-
cjalne sprawozdanie o posiedzeniu ra-
dy komiszarzy ludowych w sprawie
młodzieży pozbawionej opieki.
Sprawozdanie stwierdza przede-

wszystkiem, że niedawne  rozporzą-
dzenie o zakładaniu instytutów wy-
chowawczych dla bezdomnej młodzie-
ży nie rozwiązuje bynajmniej sytuacji,
nietylko dla tego, że liczba tych za-
kładów wychowawczych jest bardzo
niewystarczająca, ale także, że niema
odpowiedniego personelu wychowaw-
czego. Spośród 22.550 dzieci, liczących
ponad 14 lat, które miały być umiesz-
czone w szkołach zawodowych, zeled-
wie połowa mogła skorzystać z tego
przywileju. Oczywiście, mowa tu o
dzieciach wybranych przez władze.
Ile tej młodzieży wogóle nie wzięto
pod uwagę i co uczyniono dla dzieci
młodszych, raport urzędowy nie wspo-
mina.

W związku ze sprawą. opieki nad
dziećmi bezdomnemi stoi sprawa so-

cze zakonnik o wyrazistych oczach,
mówiący dobrze po rosyjsku i nie-
miecku i odznaczający się niesłychaną
śościnnością, Mnie i mojej towarzysz-
ce, które siedzimy obok niego, nakłada
z rozmachem godnym gospodyni z pol-
skiego dworu, kopiaste talerze każdej
potrawy, a dobór tych potraw jest też
bardzo charakterystyczny, Ponieważ
był to piątek i obowiązywał post, nie
dopuszczający nietylko mięsa, ale na-
wet innego tłuszczu poza oliwą, więc po
doskonałej śliwowicy, zaprawionej ja-
łowcem (wyrób własny klasztoru), po-
dano postną dręaktwikę; potem goto-
waną fasolę, pływającą literalniewoli-
wie, liście zielonej papryki nadziewa-
ne ryżem, również na oliwie, wreszcie
nieunikniony w całej Serbji strudel też
na oliwie, Serbowie zachwycali się do-
skonałem przyrządzeniem tych dań,
ala ja nie podzielałam ich entuzjazmu
i z rozpaczą patrzyłam na spiętrzone
przedemną olbrzymie porcje, ;

Przeor opowiadal nam o organizacji
seminarjum, ktėre pozostaje pod jego
kierownictwem, o gospodarce klaszto-
ru i planach inwestycyjnych, o prze-
pisie, który nakazuje klasztorowi u-
dzielać każdemu przybyszowi trzy-
dniowej. gościny, wygłosił też serdecz-
ny toast na naszą cześć, a liberalizm
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wieckich przepisów o alimentach. We-
dług danych komisarjatu sprawiedli -
wości, w ciągu 1934 roku wytoczono
przeszło 200 tysięcy procesów spowo-
du niepłacenia alimentów, Wobec tego
rada komisarzy ludowych postanowiła
wprowadzić w życie przepis grożący
karą więzienia do dwóch lat tym, któr*
rzy złośliwie odmawiają płacenia ali-
mentów i uniemożliwiają egzystencję
dzieciom małoletnim. Śledztwem w
tych sprawach, oraz badaniem ojcow-
stwa zająć się ma na przyszłość GPU.

Najciekawszem w raporcie jest to,
co rada komisarzy ludowych orzekła w
sprawie istotnego źródła wszelkiego
zła, t. j. ułatwionych rozwodów. Do-
tychczas stosowaną była ta praktyka,
że rozwód notowano w urzędzie na.
podstawie wniosku jednej tylko ze
stron zainteresowanych, przyczem dru-
ga strona dowiadywała się zazwyczaj
o rozwodzie już po fakcie dokonanym.
Na przyszłość, zgodnie z wnioskiem
rady komisarzy, dozwolonym będzie
wprawdzie rozwód na żądanie jeduej
strony, musi to jednak nastąpić z wie-
dzą i zgodą obojga małżonków. Nawet
w Sowietach zatem nie będą dopusz*
czalne rozwody jednostronnie udziela-
ne, jak to w Polsce praktykują różne
„kościoły narodowe” i protestanckie.

(KAP).

 

posunął nawet do tego stopnia, że
niewiastom pozwolił palić papierosy
zastrzegając się, iż czyni to w drodze
wyjątku,
Po paru godzinach pogawędki uda-

liśmy się na wypoczynek do cel goś-
cinnych, Obszerne, wybielone, zaopa-
trzone w proste sprzęty sprawiły one
na pierwszy rzut oka miłe wrażenie,
tylko mnie i mojej towarzyszce miny
zrzedły nieco, gdy spojrzałyśmy na
przybory do mycia, składające się z
miednicy wielkości talerza i odpowie-
dnio minjaturowego dzbanka, Doszły-
śmy wtedy do pras žepielgrzy-
mi opuszczają klasztor oczyszczeni mo-
že na duchu, ale z pewnošcią nie na
ciele.

Nazajutrz wczesnym rankiem zapa-
nowało duże podniecenie wśród wy-
chowanków seminarjum. Sprawił to
aparat do zdjęć filmu dźwiękowego,
w który zaopatrzeni byli towarzyszący
nam fotografowie, Nakręcili oni śpie-
wy chóralne w cerkwi i reprodukowa-
li je zebranym w sali jadalnej wyko-
nawcom, budząc żywe ich zdumienie
i zaciekawienie,

Wkrótce potem pożegnaliśmy klasz-
tor i ruszyliśmy w dalszą drogę ku
bliskiej już Czarnogórze.

JADWIGA GUTKOWSKA.
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Warszawa poległym i zmarłym
„Uroczystości żałobne w stolicy
„Najsmutniejsze dni w roku. Uroczy-

stości,, poświęcone wspomnieniom. Pa-

mięci tych, co odeszli od nas nazawsze.
Myśl ludzka wyrywa się ze zgiełku co-
dziennego życia, by zątrzymać się na zia-
wisku tak przecież codziennem, a tak je-
anocześr:e przez wszystkich świadomie
pomijanem  — zakończenia wędrówki
deczesnej...
Duchom zmarłych, tak bliskim w tym

dniu, składzją żywi w ofierze myśl ser-
deczną, wspomnienie żywe, a czasem
łzę. spływającą na zapadłą mogiłę...

zaludniły się wczoraj cmentarze war-
szawskie, rozjaśniły bielą chryzantem,
rózbłysły łuną tysięcy świateł.

Tłumy na cmentarzach
Wyjątkowo piękna- pogoda w dniu.

wczorajszym przyczyniła się w. dużym
stopniu do tego, że napływ publiczności
na cmentarze był wprost niezwykły. Ty-
siącznę rzesze już od wczesnych godzin
rannych ciągnęły w stronę Powązek, Bru-
dna i Woli. Przeciążone tramwaje z tru-
dem mogły podołać zwiększonemu rucho-
wi. Organizacja ruchu była jednak nao-
gół dość sprawna.

Koniec ku czd Dowborczykow
Na odległym cmentarzu wojskowym

za Powązkami odbyła się wczoraj
skromna uroczystość poświęcenia kopca- |
mogiły poległych Dowborczyków.. O $.
11-ej ks. prałat Jachimowski odprawił
Mszę św., poczem wyśłosił podniosłe ka-
zanie. Po akciepoświęcenia mogiły przt2-
mówienie wygłosił wiceprezes centralne- ‚
$o zarządu Związku Dowborczyków, dyr.
Piekarski. Wokół mogiły stanęły dele-
gacje Związku Dowborczyków i Haller-
czyków ze sztandarami. Wśród obecnych
zauważyliśmy generałów:, Ostapowicza,
reprezentującego gen. Dowbor- Muśnic-
kiego, Poniatowskiego, Bogusz - Szyszko,
Wroczyńskiego, płk. Piwnickiego i in-
nych.
Gen. Dowbór-Muśnicki, który spowo-

du choroby nie mógł przybyć na uroczy-

stość, nadesłał depeszę.

"Na mogiłach wojskowych
Cmentarz wojskowy 'na Powązkach

robi © przykre. wrażenie zaniedbania,
Zwłaszcza mogiły legionistów. wygląda'ą
tak, jakby już'o nich nikt nie pamiętał.
A przecież mogiły za Ojczyznę powinny
być'dla nas na'droższą pamiątką wielkich
chwil-w życiu narodu.
Tem więce odcina: się od całości nie-

mwielki, ale niezwykle starannie utrzyma”
my. cmentarzyk powstańców zr. 1863.
Moc kwiatów, światła i prosta, lecz pięk-.
na dekoracja z flag i stylizowanych.
orłów.

_Ka Powązkach
Na Powązkach tłok. Przy każdym nie-

mal grobie krzątasię: ktoś troskliwy Je- |
dnak dekoracje grobów są skromniejsze,
niż przed łaty. Przeważają białe chryzan-

temy-i skromne świerkowe wieńce.
„W.-aleii zaslužonych przed mogilą

Zwirki i Wigury nieustannie przesuwa
się: fala ludzi. Groby. zasłużonych giną
wśród barwnego kwiecia,
Na aleje cmentarne, na pomniki i mo*

giły bezszelestnie spływa'ą czerwone i
złote liście klonów i brzóz. Powoli zapa-
da zmrok. Wśród mogił  rozbłyskują
światła. Coraz więcej migotliwych pło-
myłków tańczy na kamiennych płytach
nagrobków. Granatowe niebo zwolną ró-

żowie'e łuną,
W ciszy, która zalega cmentarz, rozle-

gnie. się niekiedy westchnienie, lub
szept.modlitwy. Bezmiernyspokój. wieje
od setek pomników, słabo połysku'ących:
w mroku. . Kierujemy się w stronę wyj-
Ścia, Za murem cmentarnym przelewa
cię i tętni bu' ne, śwarne i — zwycięskie
kycie. |

\
Na Brudnie.

Szeroką falą płynęły wczoraj masy
ludzkię poprzez bramy. cmentarza św.
Wincentego na Brudnie. Szeroką, szarą-
łalą, jakże drogą nam wszystkim, maią-

cym troskę o szarego obywatela-Polaka
nię tylko na ustach, ale także w sercu.
Drewniany kościołek św. Wincentego.

oświetlony był uroczyście i zapełniony
tłumem pobożnych. Siwiutki ksiądz na
ambonie snuł litanię imion przy akom-
pan'amiencie modłów i westchnień...
„Za duszę Józefa, Mar'i, Jana, Agaty"...
„vijeczny odpoczynek racz im dać Pa-.
mie" — odpowiadają chórem wierni...
Cmentarzpłonie światłami, główną aleją
przelewa się nieprzerwana rzeka ludzka,
rozyływając się szeroko po bocznych u-
liczkach wśród pojedyńczych mogił i  krzyżów, przystro'onych wieńćami i
ikwieciem. Rozrzucone na PRESOYLYCE ||
wydmach, wrśód białokorych brzóz sy-
piących swezłote lišcie na rozmokłą. mi- |
mo długotrwałego ciepła, ziemię cmen |

}

tarną, brudnowskie królestwo zmarłych
ma w sobie coś z uroku wiejskich omen.
tarzy, rozsianych po brzozowych zagajr
nikach, zdobnych w drewniane krzyże
i'wieńce macierzanki. Niestetyspec"al-
ny ten urok psują coraz częściej wyra-
stające pretensjonalne kamienne pomni-
ki w złym stylu modernistycznym... W
najstarszej części cmentarza wiele mogił
zupełnie opuszczonych i zapomnianych;
daty z ubiegłego wieku, choć nie tak sta-
re, jak na Powązkach. Cmentarz bró-
dnowski obchodził: w ubiegłym* roku
pięćdziesiątą rocznicę - założenia, naj.
starsze więc daty sięgają lat osiemdzie-
siątych,

Za Wielką Polskę
Przy głównej alei spoczywa pod ka-

miennym krzyżem jeden z tych, co
padli za Wielką Polskę, 25-letni robot-

nik, narodowiec, ś. p. Michał Kozłow-
ski, zmarły z ran odniesionych na po-

steruńku pracy narodowej w maju
1927 r., sękretarz koła dzielnicowego
S. N. członek Straży Narodowej, zw.
zaw. „Praca Polska“ i czynny praco-
wnik Macierzy: Szkolnej. Białe chry-
zantemy zdobią grób innego 17-letnie-
go zaledwie bojownika Wielkiej Pol-
ski, ś. p. Czesława Materki, zmarłego
śmiercią tragiczną w czerwcu 1933 r.
Z fotografij na pomniku patrzą jasne
oczy młodziutkiego narodowca... „Ci-
cho gałęzie, nie szumcie, drogiego sy-

na nie budźcie”.,. proszą litery epitap-
tium... Z głębi cmentarza płynie śpiew
Titanji, zbliża się procesja nieszpórna...
w asyście tłumów wiernych, przepły-
wa główną ulicę w kierunku kościo-

ła.. wraz z oddalającym się śpiewem
płynie szept modlitw... Napływ ludno-

Ści nie słabnie ani na chwilę, wzma-

gając się nawet w godzinach wieczor-
nych, gdy zmierzch potęguje uroczy-
stość nastroju święta zmarłych...

Nad grobem
Nieznanego Żołn'erza

Myśli całej Polski, nieobo'ętnej dla
uczuć narodowych, biegły wczora .do
Grobu: Nieznanego Żołnierza, poległego
za ojczyżnę i pogrzebanegowWarsza-

wie pod arkadami pałacuSaskiego
Znalazły one wyraz. w urzędowym

obchodzie z udziałem ministrów i dygni-
tarzy, Czy dostateczny, ze względu na
kult, jakim to miejsce otacza cały na-
ród polski?

Uroczystości rozpoczęły się od przy-
bycia delegacyj tych organizacyj, które
zostały wyznaczone do pobrania zniczów
w Belwederze, na. reducie Wolskiej z
pod krzyża Traugutta i z Cytadeli, Zni-.
czami temi zapalono. znicze nad grobem
Nieznanego Żołnierza. :
Na uroczystość przybyli. prezes fede-

racjipolsk. Zw. Obr.L minister prze-
mysłui handlu gen. Roman Górecki, gen.
Kołłątaj-Srzednicki, ks, biskup. Gawlina,
komendant garnizonu m. st. Warszawy
płk, Machowiczi inni.

Uroczystość rozpoczęła się od dźwię-
ków werbla, poczem prezydjum obchodu
z min. Góreckim na czele złożyło wie-
niec na grobie Nieznanego Żołnierza Na-
stępnie poczty sztandarowe  przedefilo-  

wały przed grobem Nieznanego Żołnie-
rza, Mogiłę zarzucono kwiatami,
Skolei min, Górecki wygłosił przemó-

wienie, poczem oddano hołd poległym i
zmarłym ptzez dwuminutową ciszę
Obchód zakończono odegraniem przez

orkiestrę wo'skową 36 p. p. 1. a. „Marsza
żałobnego” Chopina.

„Ku chwale Ojczyzny"
W godzinach wieczornych dn, 1 listo-

pada odbyła się zorganizowana przez
Stow, Dowborczyków „Ku chwale ojczy-
my“; doroczna uroczystość zaciągnięcia
warty pod pomnikiem. Dowborczyków,
połączona z apelem poległych i zmarłych
żołnierzy i oficerów I-go korpusu. Pod
pomnikiem 'Dowborczyka na Wybrzeżu
Kościuszkowskiem gromadzą się corocz-
nie wszyscy, którym droga jest. pamięć
bohaterów z pod Krechowiec, Bobruj-
ska i Kaniowa. ‚

Żałobna uroczystość rozpoczęła się o
godz. 6 od zaciągnięcia warty przed po-
mnikiem przez b. żołnierzy I-go korpusu,
przy dźwiękach -hymnu narodowego i
marsza generalskiego. Po krótkiem prze-
mówieniu jednego z oficerów, poświęco-
nem zasłuśgom Dowborczyków i ich za-
daniom dzisiejszym,” odbyła się główna
część uroczystości — apel poległych. Na-
zwiska znane i drogie każdemu Polako-
wi — ś. p. gen, Wacław Iwaszkiewicz,
ś. p. płk. Bolesław Mościcki, ś. p. por.
Franciszek. Żwirko... i wielu, «wielu in-
nych. Polegli i zmarli!.. W/ migocącem
świetle pochodni, u stóp kamiennego
Dowborczyka, z szablą i sztandarem, a-
pel duchów wywiera niezatarte wrażenie.
Na zakończenie orkiestra gra „Rotę“ i
„Wszystkie nasze dzienne sprawy”, Chó-
ralmy śpiew kończy piękną uroczystość,
poświęconą cieniom tych, co żyli i umie-

rali ku chwale ojczyzny.

Na stokach Cytadeli
Rok rocznie ulicami stolicy przeciąga

dnia 1 listopada niewielki pochód, nad.
którym powiewają liczne czerwone
sztandary, W szeregach przeważnie:
przedstawiciele starszego pokolenia ro-
botniczego.* Pochód: niezmiennie kieruje
się co roku na stoki Cytadeli, do krzyża
Traugutta i na miejsce straceń, aby od-
dać hołdpoległym i straconym pod za-
borem rosyjskim soc'alistom.
Obchód żałobny organizuje co roku

warszawska organizaca PPS (frakcja C.
K. W.).Jest t> jednocześnie akt kultu
religijnego i hołd, oddany starej polskiej
tradycji, Dwum. elementom życia ducho-
wego, do.którychprzywiązany jest mo-
cno'robotnik polski bez względu na przy-
należność partyjną.

Zgrzyty
W. dniu Wszystkich Świętych, na

cmentarzu powąskowskim, gdy tysiące o-
sób przychodzi odwiedzić groby, swoich
Zmarłych, nie bacząc na mie'sce i chwi-
lę, zawodowi fotografowie Żydzi z całym
charakterystycznym tupetem poczęli do-
konywać zdięć migawkowych. Wywoła-
ło to zdecydowaną reakcję ze strony
przechedzących.
Żydów z okrzykami: „Precz z katolic-

kiego cmentarza!” przegnano wśród po-
wszechnego gorącego aplauzu,
Dobrzeby było, ażeby policja, sto'ąca

przy bramach cmentarnych, nie wpusz-
czała na tereny cmentarne Żydów, za-
kłócających kontemplację tysięcznych
rzesz katolickich.

 

Uroczystość na Czerniakowie
Poświęcenie nowego dzwonu:

Wżonaj: o godz. 9-ej, w kościele pa-
rafji czerniakowskiej św. Bonifacego,
odbyła się podniosła uroczystość, Po od-
prawieniu Mszy św.przez J. E. ks. bisku-
'pa AntoniegoSzlagowskiego— przy asy-
ście miejscowego. proboszcza o. Zmar-
twychwstańca, K. Wójcika oraz _4-ch.
oje. Zmartwychwstańców, J.E. ks. biskup
dokonał poświęcenia nowego dzwonuwa-
gi 533 kg., który otrzymał imiona: Antoni
i Bonifacy, Rodzicami chrzestnymi by-
li: S. Celiński i F. Chlebowska, gen. J.
Branicki i „pułkownikowa Kamińska,K.
Nadolski i.dr. Jędrzejewska, T.Nadole. :
ski i dr. Rudzińska, oraz P. „Ukleja. i
Grochelowa, Dzwon. ufundowany stara-
niem członków VI-go gniazda tow. gim-
nastycznego „Sokół”, wraz z miejscowy-
mi parafjanami, ma napis tej treści:

Za Pontyfikatu bibl Jego Świątobli-
wości Papieżę Piusa XI-go, za Z
lity Jego Eminencji ks.KardynałaAlek:
sandra Kakowskiego i za proboszcza
ca ZmartwychwstańcaKazimierza Wój-  

go w Warszawie na Czerniakowie, na
Chwałę Bożą utundowano. Warszawa,
Czerniaków, 2 lipca 1935 r.*. |
Zaznaczyć należy, że dn. 2 sierpnia

1935 Rosjanie wywieźli z tego kościoła
2 dzwony wgłąb Rosji.

DZIAŁ AKADEMICKI SPOWO-
DU ZBIEGU ŚWIĄT, UKAŻE SIĘ
DOPIEROW PRZYSZŁYM TYGO-
DNIU,WE ŚRODĘ.
 

"

Zjazd własności
nieruchomej

W. dnia 3 liełopada b.-rać odbędzie się
wWarszawie nadzwyczajny zjazd przed-
stąwicieli stowarzyszeń miejskiej wła-
sności nieruchome', poświęcony sprawie

cika z kalójabywy:"VI-gogniazda „Sokół*|zapowiedzianej obniżki komornego. O-
„w Czern'akowie dzięki współpracy I o- , brady rozpoczną się ogodz. 16-ej w loka-

|'ttazności parafjan, dzwon ten do kościo-|
ła paralji Czerniakowskiej św. Boniface- |

lu T-wa kredytowego miejskiego przy ul.
Czackiego 23

Й

„tėw, najistotniejsza kwesija, dokola któ-

"ezącego inž. Waclawa Tomaszewskiego.

 

Zwiot na korzyść obrony

Sprzeczność crzeczeń uczonych
W procesie prof. Meissnera

Sobotnie posiedzenie sądu w sprawie ;
proti. Meissnera zakończyło się nad ra-
nem sensacyjnem orzeczeniem eksper-
tów. Wszyscy mianowicie rzeczoznaw-
cy, w liczbie sześciu, orzekli zgodnie, że
przyczyną śmierci ś. p. W. Drabika było
nie porażenie serca, jak brzmi opinja
wydziału medycznego Uniwersytetu Ja-
gielloūskiego, lecz... paraliż dróg odde-
chowych. Sprzeczność w orzeczeniach
powag naukowych wywołała zrozumiałe
wrażenie.
Gdyby przyjąć punkt widzenia eksper-

rej obracał się cały niemal przewód są-
dowy, a mianowicie, czy i wjakich oko-
licznościach badane było serce ś. p. W.
Drabika, straciłaby całkowicie znacze-
nie. Jednocześnie odpadłaby jedna z
najistotniejszych podstaw oskarżenia
prof. Meissnera.
W każdym wypadku należy uważać. że

ostatni dzień przewodu sądowego w pro-
cesie, przyniósł bardzo istotne i znaczne
zmiany w stanie materjałów dowodowych
na korzyść prof. Meissnera,
Ponieważ niektóre opinje ekspertów

pominęliśmy. ze względu na spóźnioną
porę w numerze wczorajszym, podajemy
je obecnie w streszczeniu.

Dr. Szper stwierdził, że cierpienia 6. p.
Drabika posuwały się niezmiernie powo-
li i operacja nie byłakonieczna. Diaćno-.
za była słuszna. $. p. Drabik cierpiał na
fibrozę kości t. j. na włóknienie. Cierpie-
nie to groziło utratą oka, lecz zdaniem |
biegłego lepsze jest życie, niż wzrok.|!
Prot. Drabik zapewne wolałby żyć cho-|
ciažby bez lewego oka.

 

Operację nazwał brutalną, a jednocze-
śnie jakby chcąc złagodzić swoje oświad-
czenie dodał, iż zna robotę proł. Meissne-
ra i chociaż jest zwolennikiem innej me-
tody ceni ją i skłania przed nią głowę.

Internista prof, Orłowski stwierdził, że
serce u ś. p. Drabika było bardzo dobre,
wskazuje na to puls w czasie operacji i
bezpośrednio po zabiegu. Śmierć nastąpi-
ła wskutek porażenia dróg oddechowych,
czego proi. Meissner nie mógł przewi-
dzieć.

Opinja docenta płk Zawodowskiego po-
krywa się ze zdaniem oskarżonego. Prof.
Meissner nie badając szczegółowo serca
nie dopuścił się zaniedbania, a przy wy-
padku leonitiasis czy też iibrozy, nie ma
mowy o terapji, jedynem wyjściem jest
operacja, Chirurg prof. Leśniowski bada-
jąc przyczynę śmierci dowodzi również,
że porażeniu uległy drogi oddechowe.
Dawka narkozy była właściwa, a proi.
Drabik był specjalnie wrażliwy na ten
środek narkotyczny, czego pomimo całej
ostrożności nie można było przewidzieć.
Zdaniem uczonego diagnoza oskarżonego
była słuszna, operacja zaś niezbędna.
Najdokładniejsze nawet badanie nie za-
pobiegłoby śmierci artysty, W tym sa-
mym duchu przychylnym dla prof. Meis-
snera złożył swoje oświadczenie ostatni
biegły prof, Semerau - Siemianowski in-
ternista.

Na tem przewód sądowy zamknięto, W
sobotę odbęda się przemówienia stron.
Wyroku oczekiwać należy w przyszłym
tygodniu.

Jubi'euszowy zjazd Wawelberczyków
J okazji 40-Iecia

Wczoraj rozpocząłobrddy zwołany do
Warszawy jubileuszowy Zjązd Wawel-
berczyków, z okazji 40-lecia istnienia u-
czelni, na który przybyło kilkuset wy-
chowanków tej szkoły.

Otwarcie zjazdu poprzedziła uroczy-
sta Msza św., odprawiona w kościele
Zbawiciela za kolegów poległych i zmar-
łych.
Po nabożeństwie nastąpiło uroczyste

złożenie wieńca przy tablicy z nazwiska-
mi poległych kolegów, wmurowanej w
śmachu Państwowej Wyższej Szkoły
Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H.
Wawelberga i S$. Rotwanda przy ul. Mo-
kotowskiej 6. Następnie wszyscy uczest-
nicy przeszli do sali posiedzeń, gdzie na-
stąpiło otwarcie zjazdu, którego dokonał
inż. Krzemiński imieniem komitetu orga-
nizacyjnego, powołując na przewodni-  Po ukonstytuowaniu się prezydjum,

istnienia uczelni
przewodniczący p, Tomaszewski wygło-
sił przemówienie. poświęcone pamięci

Marszałka Piłsudskiego, wzywając zebra-
nych do oddania hołdu Wodzowi Na-
rodu. A

Następnie przemówienia powitalnewy-
głosili, życząc zjazdowi owocnych wyni-
ków obrad, inż. Dybowski — imieniem
min. komunikacji, naczelnik Piotrowski
imieniem min. W. R. i O. P, oraz inż, Ce-
liński imieniem Zrzeszenia techników ko-
lejowych R. P,

Skolei zjazd wysłał depesze hołdowni-
cze do p. Prezydenta R. P., do p. premje-
ra i do Generalnego Inspektora Sił
Zbrojnych, gen. Rydza - Śmigłego.
Następnie referaty wygłosili: prof. St.

Płużański ga temat „Mobilizacja przemy-
słu na wypadek wojny” oraz prof, St.
Zientarski na temat „Znaczenie szkolv
w przemyśle”,
Obrady zjazdu potrwają 3 dni.

Kulisiewicz znów na widowni
Dotąd na

Nazwisko Jana Kulisiewicza, wybitne-
go działacza „sanacyjnego”, znane jest
nie tylko w Błoniu i okolicy, gdzie roz-
poczynał karjerę polityczną i doszedł do
wysokich godności burmistrza Błonia a
następnie posła na seim, ale poniekąd w
całej Polsce. Nie dlatego, by dokonał
jakiegoś głośnego czynu. Przeciwnie, Ku-
lisiewicz nigdy żadnego znacznie'szego
czynu nie dokonał. Zamieszany był na-
tomiast w niezliczoną: ilość drobnych
prowincjonalnych afer, popełnił ca-
ły szereg drobnych świństewek, oscy-
luąc tak zręcznie na; krawędzi. kry-
minału, że dotąd cieszy się nieza-
służoną wolnością ji mianem oby-
watela niekaranego kryminalnie, Ta a-
krobacja kryminalna, charakterystyczna
dla okresu kompletnego upadku moral-
ności w życiu publicznem, wyrobiła
właśnie Kulisiewiczowi ogólnokrajowy
rozgłos. Pisano o nim i pisano, druko-
wano rewelac'e i drukowano, odkrywa-
no coraz to nowe czyny, w jaskrawy spo-
sób kolidujące z moralnością, ogłaszano  

wolności
nawet listy otwarte do ministra spraw
wewnętrznych, a on nie tylko nic na tem
nie ucierpiał, ale nawet szybko awanso-
wał po szczeblach karjery i miał tupet
skarżyć redakcje pism, które o nim pi-
sały przed sądem.
Oczywiście przesadził. Sądom polskim

nie zaimponowały ani stosunki, ani „ba-
jeczna karjera” pana posła. W wyniku
procesów, sylwetka moralna tego ultra-
wsanatora" musiała. zarysować się w
świetle właściwem. To też procesy za-
kończyły się wyrokami uniewinniające-
mi, a p. Kulisiewicz pod obuchem tej u-

rzędowej niejako kompromitacji, nieco
przycichł.

Atoli otrzymujemy wiadomości, że
znów wypłynął na widownię. Znów na-.
brał tupetu, znów usiłuje wepchnąć się
na arenę życia publicznego. Mieszkańcy
Błonia i okolicy z oburzeniem zapytują:
pokąd to tego będzie? Czy niema na.
niego sposobu? Gdzie wstyd tego czło-
wieka? Ado budy!

Aresztowanie trzech Żydów
Terroryści kinowi?

W 2-0 „Atlantic“ przy ul.
Chmielnej zatrzymano przed kasą trzech
niedorostkow žydowskich, w. okolicz-
nościach, pozwalających sądzić, że za-
mierzali oni dokonać zamachu terrory.
stycznego. Są to: 17-letni Samson Miller
(Pańska51), 18-letni Uszer Szwarckopi
(Sienna 45) i20-letni Gerszon Segał (Fa-
lenica).
Gdy podeszli do kasy,w cely nabycia

biletów we'ścia, kasjerka poczuła jakąś
przykrą, ostrą woń. Spastrzeżeniem swo-
jem podzieliła się z biletem, Który, po
krótkiej obserwacji, wszystkich trzech
zatrzymał i oddał w ręce policji.

Przy rewiz'i okazało się, że zatrzymani
przynieśli ze sobą butelki, napełnione
żrącym płynem. Miały One zapewne po*
służyć do zniszczenia ekranu.
Kino „Atlantic” wyświetla film z Kie-

purąp. t. „Kocham wszystkie kobiety”
produkcji niemieckiej wytwórni filmo-
wej. Antyniemieckie koła żydowskie,
wydały ulotki, nawołujące do bojkotu
filmu. Ponieważ okazało się to bezsku-
teczne, gdyż frekwencja w kinie nie ule-
gła zmniejszeniu, postanowiono widać
chwycić się środków ostrzejszych.
Zatrzymanych terrorystów żydowskich

przekazano Urzędowi Śledczemu.

  



 

o 2-ej 2 MIESIĄCE SZLAGIERÓW!Pocz.
Otwarcie sezonu zimowego

Przebój pierwszy:

Najpiękniejszy film sezonu

7 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.

Początek o g.

Bil. honor. i bezpł. bezwzgl.. nieważne.

CASIN(ISINO| Arcydzieło grozy

ŁOWIEN-UILK
Przewyższające „Dra Jakylla Mr Hsyda"gi „FRAŃKEŃSTEINA*

W roli tytut. rywał BORYSĄ KARLOFFA — Henry NULL

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-

NY, humorysty ANTONIEGO JAKSZTASA oraz požegnalnie występujących Gosi

Negro, Bol. Majskiego, J. Bohuszówny, A. Kaczorowskiego. Codziennie 2 seanse:

o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta 3 seanse 4.15, 6.45 i 9.15.

Mл®
3
„<“

2-ej. Najootężniejsza sensacja.
'| niesamowitości

WAMO
už

 

 

W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BRI
ULICA PORTOWA Nr, 28, — TEL. 8-22

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

drobne oszczędności od i-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Zał

sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej.

 

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

  

3 D
Począłki: 11, 12,30 i
parter 70 gr.

DZIŚ w NIEDZIEL Ę

opularne poranki
filmu „GOLGOTA”

2 pp.)(punktuasne). CENY ŻNIŻONE: Dziec. = s balkon 40 gr

 

W rol. „
retta Yonia,
SIĄTKI;TYSIĘCY STA
CZYĆ.

bohater |.

HELIOS|

VPK
Reż. genjalnego Mistrza twėrcy I

Józef Sehildkraut oraz Katharine de Mille.

Nadprogram Kolorowa atrakcje

Seanse 4, 6, 8 i 10.15. W dni świąt.

Dziś| Nejpotężniejsze Gigantyczne
Arcydzieło Filmowe Świata!

-

MI KRZYŻOWE
„Król Królów CECILA;B. da MILLEA

henry Wilcoxon, ZIE:
DZIE-

4 > Ć

ARG: ŚPY|

„Kleopatra“

TYSTÓW..FILM, KTÓRY KAŻDY MUSI
„Rewja na

I niedzielę od g. 12:ej

  

  

   

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

„o godz. 4 popoł. komedja Kirszona „Cudow-

ny stop“. Ceny propagandowe.

— Wieczorem o godz. 8 komedja M.

Achard'a pt. „Fotograf i tancerka".

— Najbliższe premjery Teatru Miej-

skiego. Teatr Miejski od kilku tygodni roz-

począł pracę nad najpotężniejszem  dzie-

ю łem literatury świata — Edypem Sofokle-

sa — który w Wilnie dotychczas grany nie

*|był. Kilka konferencji Łopalewskiego, W.

Makojnika, M. Szpakiewicza, prof. T. Szeli-

gowskiego, W. Feyn i proti. Stefana Srebr-

nego, który łaskawie objął ogólny kierunex

i czujność przygotowań, ustaliły wytyczne

inscenizacji Edypa. Próby odbywają sięod

dwóch tygodni, pracownie przy) ją

nową wystawę; dekoracje, 80 kostjumów,

rękwizyty itp. Ponieważ jednak Edyp wy-

laga długich i mozolnych prób, wmiędzy-

czasie dana będzie jeszcze premjera aktu

alnej komedji Verneuil'a „Szkoła Podatni-

ków” w tłumaczeniu B. Gorczyńskiego.

— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś o

godz. 8.15 w. operetka Millóckera „Mada-

me Dubarry”. W roli tytułowej Elna Gi-

stedt. Zniżki ważne.
 

WILNO,

szkła, fajansu,

DOM HANDLOWY

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

poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe ze

porcelany, oraz kryształy,

żyrandole, lampy do elektryczności i nafty. Ceny stałe, kon-
naczynia kuchenne

kurencyjne.
 

—°

POKÓJ
 

|Węgiel
gwarancją na wagę 

 

   

  

   

atwia operacje inka-
5—7 wiecz.

MIÓD leczniczy leśny kilo 240

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (mury kościoła Św. Jana). łąkowy jasny kilo 260
poleca:

ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando-||; S E R litewski kilo od 150
+2 le, puszki, kielichy, monstrancje itp.

WYROBY METALOWE: nakrycia
stołowe, cukiernice i t. d. |
WYROBY ZŁOTE, SREBRNE i

I DROGIE KAMIENIE. |,
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary i zegarki pierwszorzędnych
firm krajowych i zagraniesnych.

  RYDZE;  Wszelkie reperacje w zakres zegarmist'zostwa wchodzące,

oraz roboty gr=wersvie. złocenie, srebrzenie || niklowanie.

BARDZO UMIARKOWANE.

GRZYBY suthe (borowiki) kg. 0d 3 zł.

GRZYBY marynowane (borow.) ky. 320
olone kilo 2 zł.

poleca Zwiedryński

Wileńska 36 tel. 12-24

 

EL

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,

nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w „rzemiośle,

WACŁAOA MOŁODECKIEGO
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

poleca: tapczany, fotele składane do

 

    

 

   

 

  с

 

  
spania, otomany,

„VA
PEDCADERPATSZE

PRZY

HEMOROI
(Kawawić nić „3;GLOW!
TOPK/ i MASC

RICOL
GĄSECKIEGO

AAA

opałowy górnośląski w za-
plombowanych

Ieński Spółdzielczy Šalį l|Rolniczy
Zawalna 9.

OSZCZĘDZA ŁK—-———
BANKU RZEMIEŚLNICZYM

 

|8, m.4, od14do17.

 

meble klubowe i t. p.

Wykonanie pierwszorzędne. Ceny niskie.

B ii J M

Marne święta

KRUPNI
sporządzisz przy

WILNO, WIELKA 28. — Tel. 15-92.

Wełny na kostjamy, suknie i palta damskie

ziolowo-korzennej.

wystarcza na 1—3 litry wódki.
POLECA SKŁAD APTECZNY

Władysława Trubiłły
LUDWISARSKA 12 (róg Tatarskiej).
Tamże wody kolońskie na wagę.

78 przecudnych zapachów.

bez Krupnikal
BEZ GOTOWANIA
1 FILTROWANIA
pomocy zaprawy

Fiakon 1 zł.

 

Poleca:

Wełny na ubrania i palta męskie

Jedwabie w wielkim wyborze
PO CENACH NAJNIŻSZYCH.

"BEAW AT Ža

в  Wileńska 8

 

„CENTROOPAŁ"
Sp. z Ogr. Odp.

Bezpiatny

hurtowa i detaliczna sprzedaż węgla, koksu,

SI i

4 Kursy kroju

i szycia
koncesjowane — przez
Ministerstwo W. R. i
O. P. S. STEFANO-

 
drzewa,opałowego I cementu.

WILNO :
Wiasae sklady ! bocznica; a:

ul. Rosa | róg Parkowej; ul. Zamkowa B 18

 

| 7 В лог

      

 

       
` tel 22 40 tel. 17-90. WICZÓWNY,  Wiei-

> ka 56 m. 3, Zapisy

SE| _odziennie. 
 

i 2 Е ВАЛВО
|P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega,

Longines, Zenit, starożytne, antyki, oraz

zegary SAMOCHODOWE i SZYBKO-

Ś$CIOMIERZE naprawia dokładnie i tanio

i posiada zapasowe częścij na "skladzie

MICHAŁ WYSZOMIRSKA

| Wilno, Wileńska 22.

 

 

ZAWIADAMIAMY

Sz. Konsumentów, iż od dnia 4 b.m. cena

na mleko została podwyższona:

mieko na miarę 25gr.zalitr w detalu,

mleko butelkowane 30gr.zalitr w detalu,

mleko pełne wybor. 26gr. za litr w detalu.

ZRZESZENIE PRODUCENTÓW NABIAŁU
Spóldzielnia z odp. udziałami,

ul. Piłsudskiego 13.

=

ZNFABRA
SPRZEDAY

 
 „APTEKI

 

„, FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA

„Wszystko kopuje- wszystko

używane meble, dywany, porcelana, obra-

zy i rozmaite rzeczy.

szacunek rzeczy!
iw

  

wuj sp

wozach zł
dostarcza do domów|Zygmuntowska Nr. 20

m. 5,

— MIESZKANIE
ma piętrze, z wszel-
kiemi wygodami, od-
remontowane, suche,

Kupno

Ś i sprzedaż
1777-5655pr

SKLEP SPOŻYWCZY
urządzeniem do

sprzedania. Mosto-
wa 17,

Zwierzyniec,
dymina 19. —2

ГЫ

DO WYNAJĘCIA
POKÓJ  UMEBLO-
WANY dla  inteli-
gentnej pani może
być z utrzymaniem
ui. Garbarska 5 m. 5.
i LS

DO WYNAJĘCIA:
 ły: Zygmuntowska Nr.

DOM DO SPRZEDA-
NIA SPIESZNIE.

Dowiedzieć się;
Sosnowa 1—4,
1 do 5 popoł.

* DO SPRZEDANIA
dom murowany ©
mieszk.i inne zab

dami i gazem, 2 pię-

ul. tro, ul. Mickiewicza 4
od i 2-pokojowe z kuch-

nią, woda, zlew i ubi-
jkacja, 3 piętro, ul.
Garbarska 1. Wiado-
„mošė. u dozorcy.

 

 

umeblowany z  tele- ładny,
ionem do wynajęcia. |Re-

- tryzacje i

LITERATKA
Gdańska 1 m. 6 pisze
listy: handlowe, oko-

różne,
Na żądanie wierszyki,
licznościowe

winszowania,
tulacje,
mowy.
referaty, opisy,
czenia szkolne, Styl

Ceny dostęp-
—

 

"INSTYTUT
5-.POKOJOWE KOSMETYCZNY

"IKEDA,
TATARSKA 10,

ciepłe, słoneczne. — Absolwentki Kursów
ul, Ge- Kewa w Paryżu. Wy-

elek-
wszelkie

konuje masaze,

zabiegi, wchodzące
| zakres kosmetyki.

| ceny
dostępne.

 

DOKTÓR

powrócił.

ZYGMUNT

choroby  weneryczai

w fizycznie zdrowa,
bardzo
położeniu, prosi  

Szala. =,wjemi m*, ne
przedmieściu miasta |] RÓŻNE į

Cena„1500024| GORRWARONONONAItem diugu l ego
11.000 zi, płatny 36

lat. Inform.:„Miekie| a. a
wicza 46—9, od go ańtów Art.
3—4 popol. 315
a iai WANDY JABSÓWNY

BIELSKA FABRY| wyUtza
DYWANÓW 8 tańcz

z powodu pilnych zo- modnie

bowiązań, oferuje za +

gotówkę kilka sztuk i elegan|

a dywanów ręcz- tko—

nych, blisko za Looe tanio.
wę ceny rynkowej.
Zgłoszenia pod „Dy- | wasi
wany* do Administr. sy naka

DO SPRZEDANIA|| mpletyilekcje sadywidu
stylowa luxusowa ja-|| alne, Plastyka dlaPańj
dalnia oraz kuszet-|| Mickiewicza 31—-fro!

ka pluszowa. Zwierzy=
niec, ul. Fabryczna
20 m. 3-b (wejście z
podwórza) od 10 —
3 godz. 348

  

DYWANY PERS
kilka sztuk dużych
małych z użytku pry”
watnego, także
prowincji, kupię go:

d
pod

  tówką. Zgłoszenia
administracji

„Gotėwka“.

FORTEPIAN,
króciutki, w dobrym)

stanie, sprzedam za

300 zł. UL Uniwersy-

   

  

 

    
Tak, tak, tak
NIEZAWODNIE

wszelkie _ ogłoszenia
do „Dziennika Wileń:
skiego” i „Głosu” pa

| cenach nadzwyczaj
jtanich i na warun:
|kach ulgowych płat:
mości załatwia Biuro
Ogłoszeń Stefana
Grabowskiego wWil-
nie Garbarska Nr. 1.

| A aim LAT

NAUKA.
GERE W AĘSSWC

=RUTYNOWANY-

cy się w ciężkich

warunkach  materjal-

nych, prosi potrzebu-

jących pomocy lub
przygotowanie do
egzaminu po cenach

przystępnych o zgła-
szanie się lub . .pi-
semne _ zawiadomie-

mie, na adres wy-

mieniony. Subocz 99
m. 2, Wilno. 

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

ASS anos,
2WAD. U)

. лее

4

korepetytor  matema-|

||tyki i fizyki znajdują”

tecka 4, m. 22.

"PIANINO

 

   

 

  

Zatwierdzone

nicznej, okazyjnie ta- O, p, Stud

 

  
    

   
  

 

  
   
  

   
  
  
   

 

   

 

  
  

"A przez skawe zgłoszenia;

słynnej firmy za$ra- Ministerstwo W. R. i|Szopena 4 m. 19,
jum bale-Studenta.

 

rąco o pracę; wyra
masło ma spr. 

kondolencje,
Opracowuje

6-pokojowe z wyśo” i

 

й, WOŁUDLKU
Ordynat. Szp. Sawicz,|
Skórne i weneryczne,
Zawalna 22, tel. 14-42

DOKTÓR

myfilis, skórne i mo-,mu nadany

 

krytycznem
go-

wyrabia wędliny, zna

się dobrze na kuchni,

Li Dzisiejsza popołudniówka w „Lutni”.

IDziś o godz. 4 pp. operetka Straussa „Król

i Prezydent” z Elną Gistedt, Ceny propa-

gandowe od 25 groszy.

— „Księżniczka Czardasza”.

najbliższy wznowioną zostanie

Kalmana „Księżniczka Czardasza”.

— Teatr „Rewja”. Dziś rewja p. t.

„Odwieczna historja“. Początek przedsta-

wień o godz. 4.15, 6.45 i 9.15.

Polskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia „rza

9,00: Czas i pieśń. Gazeta rolnicza.

Muzyka. Dziennik poranny. 10.00: Płyty.

10.30: Transm. nabożeństwa z Katedry Św.

Jana. 11.57: Czas i hejnał. 12.03: Życie

kulturalne miasta i prowincji. 12.15: Pora-

nek muzyczny. przerwie: 13.00—13.20

Słuchowisko z dramatu C. K. Norwida

„Nos tysiączna druga”. 14.00: Odczytanie

noweli M. Rudnickiej p. t. „Kazus”. 14.20:

Koncert życzeń. 15.00: Audycja dla wszyst-

kich. 15.35: Słuchowisko dla myśliwych

w_16.00: Kukielki śląskie — obrazek dla dzie-

lei, 16.15: . Koncert. 1645: Cała Polska

śpiewa. 17.00: Muzyka taneczna. 17.40:

Migawki regjonalne audycja. 18.00:

Utwory fortepjanowe Jana Sibeliusa. 18.30

Słuchowisko p. t. „Noce Teresy". 19.15:

Koncert reklamowy. 19.25: Wiad. sportowe

19.30: Płyty. 19,45: Co czytać? 20.00: Kon-

cert. 20.45: Wyjątki:z pism Józefa Piłsud-

skiego. 20.50: Dziennik wieczorny.

Na wesołej lwowskiej fali. 21.30: Podró-

żujmy. 21.45: Wiadomości sportowe. 22.00:

W dzień Św. Huberta — aud. 22.45—23.30;

Płyty. W przerwie 23.00—23,05: Kom. met.

& za kotar Studjo.
Poranek symfoniczny z Łodzi

nadaje Polskie Radjo.
Po Katowicach, Wilnie i Krakowie

przychodzi dnia 3, XL (niedziela) kolej na

Łódź, zareprezentowania swej miejscowej

orkiestry symfonicznej — O godz. 12.15

W. piątek
operetka

 
KUDREWICZISEN Pasio laja

Jako pierwszy numer progra-je, Bierdjajew.
będzie utwór Pawła Rytla, za-

czopłciowe. ULZam- tytułowany — „Wstęp do dramatu. Jak

kowa 15, tel. 19-60 każda uwertura, „Wstęp do dramatu“ Ry-

od 8—1 i 3—8, Jtla jest fantazją impresjonistyczną o pro“

sa gramowej tendencji. Twórca „Świętego

LukaaRusia Gaju | tutaj RS dużo głębokiej wie-

dzy i pomysłu. Nigdzie nie wysuwa się ro-

PRACA. k bota techniczna na plan pierwszy, ustępu-

jąc, miejsca czynnikom duchowym o wy-

kwininej kulturze smaku i sile wyrazu.

OCHMISTRZYNI, Drugi numer programu: to koncert for-

tepianowy Saint-Saensa. Na polu muzyki

starszym wieku, | vwnfonicznej Francuzi nie czują się swo-
W|bodnie. lch umysł pozytywny potrzebuje

podniety wyraźnej i dlatego lubią muzykę

programową o pewnej, mieutajonej treści.

Dlatego może Saint-Saens w utworach for-

tepianowych nie sięga zbyt głęboko, ale

zajmuje swoim  gallijskim esprit, olśniewa

misternemi  kombinacjami i wdziękiem.

 

praktyczna, pracoWwi- Kogcert, który zostanie odegrany przez p.
ta, wymagania sl

mne.
m. 4.

KUCHARKĘ,
wykwalifikowaną, mo-,

$ącą wykazać
diugoletnią
bezwzględnie

gowitą
Porozumieč się z nią
Kasztanowa 4—11.

"ABSOLWENT

służbą,
uczci-

0sZC; а-
ч “žogradzie, jest jednym z wybitniejszych i naj-

  

  

   

  

“ Sulikowskiego, składa się, jak zwykle, z

Sakapleina "31; trzech części, w których dominującą rolę

* ma fortepian. On ma najwięcej do powie-

dzenia, a orkiestrze stwarza tło symio-

niczne, omawiając główne myśli, zawarte

jw utworze.
Następnie orkiestra odegra Symionję

B-Dur Głazunowa. Aleksander Głazunow,
lobecny Dyrektor Konserwatorjum w Lenia-   

;!bardziej utalentowanych kompozytorów ro-

Įsyjskich. Nie hołduje on modernizmowi,

ja różni go od całej plejady współczesnych

Imu twórców — kult czystej formy w

średniej szkoły ogro- muzyce.
dniczej przyjmie CY fiński Vehanen

1
|

dla tepianowych, pielęgnuje w pierwszej linji

349 formę minjatury. Stosownie do całokształtu

kolwiek pracę.

  
 

  
    

 

  

 

   
   
   

 

     

    
   

  
  

    

 

       

 

— gra w radjo
utwory fortepianowe Sibeliusa.

Sibelius, jako kompozytor utworów for-

  

 

     
  

  

nio do „Zedo, towe mm —- jego twórczości, w której przeważa ele-

UL Biskupia 6, m. 2. SAWINY- PANNA |ment nastrojowy, twórczości, opartej w.

+ DOLSKIEJ |ze  średniem |przeważnej swej części na pełnej zadumy

MESKZKIEFEES Dominikańska 8 —, 3.| kształceniem, smętku pieśni ludowej fńiskiej, posiadają

Mieszkania RET ARA kże ojj fortepianowe, charakter

. 0G = :, wzgl je zajmie romantyczny, liryczny, uczuciowy. Szere

: i pokoje ŁASZAJCIĘ | SIR © podarstwem | tworów tego rodzaju wykona V XI

- Waco aka| W „DZIENNIKU przy jednej osobie, (niedziela) przed mikrofonem Polskiego Ra-

POKÓJ WILEŃSKIM", Łaskawe  zgloszenia|dja o godz. 18.00 pianista fiński Kosta

do _ wynajęcia dla pod Radańska 20 m.5 Vehanen.

solidn. lokat. Mosto- Niedzielny koncert symioniczny

wa 3-a m. 2. PRACOWNIKÓW jk: Polskiego Radja.

AŚ zycznych i  umysło- Romantyczna uwertura do opery „Obe-

„SK LEP wych wykwalifiko- ron* Webera, której treścią jest legendarny

i duży LOKAL wanych samiennych | król elfów — Oberon i mały Puck szekspi-

jdo wynajęcia. „Infor- ZAKŁAD OPTYCZNYinczciwych — poleca rowski, świat romantyczny rusałek, boginek

macje: ul, Wileńska Jana Iwaszkiewi Wydział Mlo-i duchów — będzie pierwszym numerem

39 m. 1. ПАА Шв 7 ch S * r 0 @* koncertu symfonicznego Polskiego Radja,

————-—— 25. ctwa aro pod dyrekcją Olgierda Straszyński o

| MIESZKANIE (daw. Ostrobramska)|- owego. Łaske: godz. 20.00. Pozatem w części Tanis

5.pokojowe zewszyst- we zgloszenia prosl- koncertu fragmenty z porywającej zawsze

kiemi wygodami, sło-|| wykonuje binokle ijmy kierować; Mosto- „Carmen“ Bizeta i suita Griega — „Holber-

neczne, ciepłe, do wy-||okulary ściśle we-|w 1, „Dz. WiL”.  |giana', tak nazwana od nazwiska poety

najęcia. Ad. Mickie-|| dług recept p.p. le-|- me - |skandynawskiego XVIII wieku — Holberga.

wicza 41. karży okulistów. Po= FARBOTKO którego pamięci Grieg to dzieło poświęcił.

m| JECA najnowsze mo- kapitan rezerwy  po- Solistą wieczoru będzie śpiewączka

„POTRZEBNA dele. Wszelkie ar- szukuje posady za-|Helena Ostrowska, która wykona pięśni

młoda służąca. Zygejjtykuły w zakres T: jdzającego domami, |Schumanna, oraz, między innemi, interesu-

muntowska 22, m. 4.|] optyki wchodzące, jo,  Dobroczynny|jącą arję z opery „Dydona i Eneasz“ —
Bal DL riai jzaułek 4 m. 6. 299—5staroangielskiego kompozytora — Purcella.

Odpowiedzielny redaktor STANISŁAW JAKITOWICZ,

— -
-

2100: *

 


