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Rok XIX

plenarne posiedzenie Senatui
WARSZAWA. (Pat) Dziś przed połu-

dniem w obecności członków rządu z p.

premjerem Kościałkowskim na czele roz-

poczęło się plenarne posiedzenie Senatu,

na którem sen. Ewert zdał sprawozdanie

specjalnej komisji senackiej o rządowym

projekcie ustawy, dotyczącym upoważnie-

mia Pana Prezydenta Rzeczypospolitej do

wydawania dekretów, Sprawozdawca wniósł

o przyjęcie projektu ustawy bez zmian w

| brzmieniu rządowem. Po przemówieniu re-

ierenta zabrał głos p. Prezes Rady Mini-

strów Marjan Zyndram - Kościaikowski.

PRZEMÓWIENIE PREMJERA
KOŚCIAŁKOWSKIEGO.

Prezes Rady Ministrów. oświadczył m.

in, co natępuje:
Na podstawie wzajemnego zrozumienia,

podyktowanego poczuciem obowiązku wo-

bec państwa, pragnę budować nadal współ-

pracę moją i mojego gabinetu z Senatem i

Sejmem Rzeczypospolitej.
Zdaję sobie sprawę z trudności, przed

któremi stoi rząd. Oświadczam jednak, że

że tak samo, jak moi poprzednicy od czasu

przełomu majowego, nie cofnę się prz

odpowiedzialnością i trudnością zadania i
wykonam*to, czego wymaga w obecnej

chwili interes Rzeczypospolitej.

Zgodziłem się na dodatkowe obciążenie
pracujących gdyż zostałem faktami przeko-
nany, że zarządzenie jest dziś niezbędne i

że wrazie zaniechania go najwięcej ucier-

piećby mogli właśnie ludzie pracy. Wierzę,

że obecne twarde zarządzenia są tylko

przejściowe.

Dekrety, które wydań zamierzamy na|

/ podstawie pełnomocnictw, obejmują tylko

sprawy _najpilniejsze. Równocześnie  za-

częliśmy opracowywać program szerszy,

program podniesienia stanu gospodarczego

kraju. W/ miarę rozwiązywania poszczegól-

mych zagadnień będziemy kolejno podda-

wać rozwadze izb ustawodawczych projek-

ty odpowiednich ustaw.

Nie będę w mej pracy szukał doraźnych

eiektów, ani błyskotliwych eksperymentów,

ale osiągnięć- trwałych, opartych o zdrowe

podstawy.

W chwili obecnej musimy przedewszyst-
kiem załatwić _ najkonieczniejsze palące

potrzeby, zatarasowujące drogę do  podję-

cia jakichkolwiek prac na dalszą przyszłość
obliczonych. Musimy znaleźć przeszkody,

które hamują każdy krok naprzód. Wyma-

ga to działań specjalnych i specjalnych u-

prawnień.
Zwracam się przeto do wysokiej Izby 0

ułatwienie rządowi zadań w tym zakresie

przeż uchwalenie mu pełnomocnictw, przy-

jętych jednomyślnie przez komisję Senatu

(huczne oklaski).
\

MOWA SENATORA Ś$WITALSKIEGO.

Następnie zabrał głos wicemarszałek

dr. Świtalski, który w dłuższem przemówie-

niu wysunął szereg zastrzeżeń co do samej

zasady uchwalenia w obecnej chwili pełno-

mocnictw.

Rząd -- oświadcza mówca — zwołując

sesję nadzwyczajną, mógł oczywiście roz-

“ szerzyć tak przedmiot obrad parlamentu, że

wszystkie sprawy, które rząd zamierza dziś

unormować drogą dekretów, * mogły być

przeprowadzone w normalnym trybie usta-

wodawczym. Rząd nie miał również żad-

nych konstytucyjnych przeszkód, by już w

październiku zwołać sesję zwyczajną, na

której wszystko można. uchwalać. Tych

więc objekcyj być nie mogło.

Nic tak ciał ustawodawczych demorali-

zować nie może jak przekonanie, że we

wszystkich rzeczach ciężkich rząd je MOże pp
wyręczyć.

Nowy Sejm, nowy Senat trzeba było

według _ przekonania mówcy przepuścić

mmU WAGA ——m———
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY

I KOSMETYCZNY.
Prow. Farm,

Nładjsława Маг
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najle, ‚ — Ceny dostępne.
  

   

     
       

Wilno, Sroda 6 listopada 1935 roku

przez ten egzamin, przez który przeszła

zwycięsko większość poprzednich ciał par-

lamentarnych.

Będę za ustawą głosował, gdyż wielki
nauczyciel, który tylu z nas nieudolnych

uczył, poczytywał za grzech  nieuwzględ-

niania przez ciała ustawodawcze  koniecz-

mości, wynikających z techniki pracy pań-

stwowej. I to jest jedyny argument mnie

przekonywujący. й

DYSKUSJA.

} Po przemówieniu wicemarszałka  Świ-
| talskiego rozwinęła się bardzo długa. dy-

, skusja. Jednym z głównych tematów deba-

ty byio zagadnienie obniżki pensyj urzędni-
czych i troska, aby ciężar ten rozłożono
sprawiedliwie, B. premjer sen. Leon Ko-
złowski domagał się w szczególności obniż-

ki taryf kolejowych, ceń kartelowych,  re-
iormy ubezpieczeń społecznych oraz re-

wizji gospodarki samorządowej.

B. premjer sen. Świtalski podkreślił z
naciskiem, że obok zwrócenia uwagi na
stronę dochodową budżetu należy się rów-

| nież zająć stroną wydatkową.

„NIEPOROZUMIENIE*.

Podyskusji zabrał głos premjer Ko-

| ściałkowski, który oświadczył: przemówie-

nie marszałka Świtalskiego, jednego z twór-

|ców konstytucji, było nacechowane  ubole-

| waniem jakoby rząd mój, jak również rząd
płk. Sławka przez inicjatywę w: sprawie

| pelnomocnictw naruszył uprawnienie kon-
1

\

 

toisamąKoastytucję.-Sądzę,że-za”
|chodzi tu jakieś duże nieporozumienie,
|Rząd występująę z wnioskiem o pełnomoc-

nictwa, działał zgodnie z literą i duchem

czynić. Jest rzeczą ciał ustawodawczych
udzielić lub odmówić tych pełnomocnictw.

iż źle został zrozumiany, — Nie użyłem

wyrażenia „aaruszył Konstytucję”. Użyłem

i to rozmyślnie wyrażenia „mijanie się z

| duchem  Konstytucji* Powtarzam: rząd

jest do rządzenia, parlament do uchwalania

ustaw.

NIE, JEDNOMYŚLNIE.
W głosowaniu ustawę przyjęto znaczną

większością głosów. Na tem posiedzenie

zakończono.

'Przywrócenie m
PARYŻ. (Pat). Przywrócenie mo-

narchji. w Grecji, zdaniem „Le Jour-
па|' posiada nietylko znaczenie z
punktu widzenią wewnętrznó - poli-
tycznych stosunków greckich, które
ulegną konsolidacji, ale także będzie
miało dużą wagę międzynarodową
ze względu na to, że wzmocni wpły+
wy Wielkiej Brytanii na morzu Śród-
ziemnem. Grecka rodzina królewska
jest blisko spokrewniona z dynastją
angielską. Fakt ten zasługuje na
szczególnąuwagę, zwłaszcza teraz,

gdy problem śródziemnomorski wy-

suwa się na pierwszy plan. Włochy
bowiem zostały potępione w Gene-

wie właśnie z tego powodu, iż odwa-
żyły się wbrew woli Wielkiej Bryta-
nji na rozpoczęcie własnej polityki.

| Podobno nieporozumienia francusko-
jangielskie są wynikiem tego, że
, Anglja' nie chce się zgodzić na nieza-

|leżne od niej porozumienie francu-
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stytucyjne ciał ustawodawczych, a nawet i,

konstytucji, co zawsze czynił i zamierza ,

Skolei wicemarszałek Świtalski oświadczył,.
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AMORZĄDOWA PRZY STRONNICTWIE NARODOWEM

przy ul. Mostowej, o godz. 7 wiecz.

DYSKUSYJNE
na którem

Dr. Zygmunt Fedorowicz
wygłosi referat p. t.:

WSTĘP TYLKO DLA CZŁONKÓW STRONNICTWA NARODOWEGO.

Stan wyjątkowy |
w (ieszynie Czeskim

MOR. OSTRAWA. (Pat). Urząd |
powiatowy w czeskim Cieszynie roz-
plakatował rozporządzenie, mocą,
któregowładze czeskie'wprowadzają|
od dnia dzisiejszego stan wyjątkowy|
w tem mieście i całym powiecie cie-

sszyńsłkim. dż.
Przebywanie mieszkańców na

ulicach i drogach godz. 22-ej zo-

stało zakazane. Wszystkie lokale t.j.

restauracje, kawiarnie, gospody itp.

muszą przied
mknięte, Również jakiekolwiek gro-
madzenie się w czasie dnia na uli-
cach miasta i drogach powiatu jest
zakazane.,

dada is ii ii A IPKT NY

polsko-niemiecka umowa gospodarcza
WARSZAWA. (Pat). W. dniu 4

listopada 1935 r. podpisana została
w Warszawie polsko-niemiecka u-
mowa gospodarcza, która reguluje

|na podstawie klauzuli największego

| uprzywilejowania całość abrotu  to-

| warowego między obydwoma kraja-
mi i przewiduje rozszerzenie й

ltów towarowych przy  uwzględnie-
niu wzajemnych potrzeb. w dziedzi-
|nie polityki handlowej.
| Fłatności z tytułu wzajemnego o-
' brotu towarowego „ się odby-
wały na drodze dlearingu. Celem za-

 pewnienią „prawidłowości działania
tego systemu ustanowione będą z

*'obu stron komisje rządowe, które w

ścisłym i stałym wzajemnym  kon-

takcie usuwać winny wszystkie trud

ności, mogące powstać w praktyce
przy stosowaniu systemu,

WARSZAWA. (Pat). Dziś na u-
niwersytecie Józefa Piłsudskiego od-
była się uroczystość nadania wę-

gierskiemu „ministrowi Oświaty i

Kultury dr. Balimt Homanowi dobio-

ratu filozofji honoris causa U. J. P.

onarchji w Grecji
sko - włoskie na morzu Śródziem-
nem. Wie wschodniej części morza
Śródziemnego, decydujące znacze-
nie ma za to Grecja. Historja ostat-
nich kilkudziesięciu lat świadczy o
tem, że Grecję zawsze spotykały
niepowodzenia ilekroć próbowała
przedsięwziąć «cokolwiek bez apro-
baty Anglji Stwierdzenie tego faktu
może rzucić interesujące światło na
przyszłość.

iaL iiOZEWIARONKK,Z OWAOROREOASZCKIĄ

DEKORACJA W DNIU WPROWA-
DZENIA SANKCYJ.

NEAPOL. (Pat). Ludność Neapo-
lu postanowiła zwrócić się do władz
centralnych. z propozycją, by w dniu
18 listopada t. j w dniu wejścia w
życie sankcyj wszystkie miasta
; Włoch zostały udekorowane flaga-
j mi. Jak przypuszczają, propozycja
ta zostanie przyjęta.

ictwa.Narodowego

w lokalu Stronnictwa Narodowego,

a Kulturai Oświata”

 

godz. 22-gą zostaćza-|

obro- | niemieckiej: ambasador

Prace nad
i nowe

Pomimo świąt, wiewnętrzne pra-
ce rządowe prowadzone były z du-
žym nakładem energii. Jeżeli plany
rządu mają się powieść, muszą być
wykonane na czas, A czasu tego zo-

stało niewiele. Wszelkie zarządze-
nia wymagają ogromnie żmudn
obliczeń, które są w tej chwili wpro-

wadzone w resortach  gospodar-
czych. -

Prace te będą ukończone w bie-
żącym t niu i prawdopodobnie
przed 10 b. m. ukażą, się dekrety
wprowadzające w życie mowe po-
datki.

Pierwszy dekret wprowadzi po-

Nr. 306

dekretami
podaki

datek od uposażeń dla wszystkich
urzędników państwowych, mających
etat i zaliczonych do grup uposaże-
niowych. Podatek ten, jak wiadomo,
sięgać będzie od 5 do 20 procent u-
posażenia. Obecnie rozpatrywana

ych |jest sprawa ewentualnego obniżenia
skali tego podatku о 3 proc. dla
pracowników najniższych kategoryj.

Drugi dekret podatkowy przy-
niesie podatek dla wszystkich pra-
cowników prywatnych. Podatek ten
będzie płacony w formie podwyż-
szenia dodatku kryzysowego do
obecnego podatku dochodowego z
zachowaniem również skali progre-
sywnej.

Warto zanotować, że ostatnio 
Ze strony Polski umowę podpisali:

p. J. Szemberk, podsekretarz stanu
w ministerstwie spraw zagranicz-
lnych i p. Mieczysław Sokołowski,
| dyrektor departamentu w minister-
|stwie przemysłu i handlu, przewod-
niczący delegacji polskiej. Że strony

j Rzeszy nie-
mieckiej, p. Hans Adolf von Moltke
i radca ambasady w urzędzie spraw
zagranicznych w Berlinie, p. Hem-
men, przewodniczący delegacji nie-
mieckiej.

Umowa ta, wymagająca ratyfi-
kacji, będzie prowizor ie stoso-
wana od dnia 20 listopada 1935 r.

Umowa zawarta została na okres
jednego roku, przedłuża cię jednak
automatycznie w razie niewypowie-

| dzenia.

Nadanie doktoratu Honoris Causa
węgierskiemu ministrowi Oświaty

rownik Ministerstwa W. R. i O. P.
prof, Chyliński,
Żongołłowicż, poseł węgierski de
Hory wraz z członkami poselstwa.

zemówienie poświęcone  cha-
rakterystyce min. B. Homana, jako
historyka, organizatora życia nauko |
wego oraz działacza na polu zbliże-
nia kulturalnego z krajami sąsied-,
niemi wygłosił prof. M. Handelsman.

wydziału humanistycznego prof. An-
toniewicz odczytał, a następnie wrę-;
czył dyplom doktorski. !

Min. Balint Homan w odpowiedzi
swejw języku łacińskim na wstępie'
podziękował Uniwersytetowi J. P.“
za zaszczytne odznaczenie, poczem
AN w krótkich słowach wę-

zły, tr i j przyjaźni, łączącej
PODR x'ęgry. :
„Po skończonej uroczystości p.

Kierownik Ministerstwa prof.Chyliń
ea! min. Homanowi gratu-
ację. -

PARYŻ. (Pat). W. drugim dniu
u Stawiskiego i jego współlni-

ów ukończono odczytywanie aktu
oskarżenia. iczący sądu
oznajmił, że w odpowiednim czasie
stawią się na rozprawie nawet ci
świadkowie, którzy teraz usprawied-
liwiają swą nieobecność. Chodzi o
osobistości tej miary, «co b. premjer
Chautemps, Deladier i inn. |

Popołudniu przystąpi do ba-,
dania oskarżonych. Pierwszy ze-
znawał dyrektor zakładu zastawni-
czego w Orleanie Desbrosses, który
oświadczył m. in., iż zgodził się wy-
dać fałszywe bony zakładowi za-
stawniczemu w Orleanie wobec na-
legań Stawiskiego, który groził po-
pełnieniem samobójstwa. Desbros-

ses przyznaje, że taką samą operację
miał  przepr ić w Bayonne oraz, że wzamian od Stawiskiego u-

Na uroczystość przybyli: Kie-| mię eż

Po tem przemówieniu dziekan dziś

i propagandowego kuomintangu.

zdecydowano nie podnosić maksy-
mainej stawiki podatku od uposażeń

przy na;wyższych poborach powyżej
DU procent uposażenia. roda.ek
od upvsazeń po jego poawyzszemu
ma się wahać od i proceni do 20
procent uposażenia. Stawika 1 pro-
cent stosowana będzie do uposaże-
nia 1500 zł. rocznie, które dotych-
czas wolne było od podatku docho-
dowego, obciążającego dopiero pen-
sje począwszy od 2500 zł. rocznie,
Nowe stawiki podatku dochodowego
obowiązywać mają już od 1-go gru-
dnia. Po dwóch latach ma być przy-
wrócona dawna wysokość podatku |
dochodowego. (?)

“Co się tyczy podatku od docho-

od 1,5 procent przy dochodzie 1200
zł. rocznie do 50 procent. Prawdo-
podobnie podwyżka podatku nastąpi
Ytu dopiero od 1 stycznia, a nie od
1-go grudnia b, r., jak przy docho-
dąch niefundowanych. Wyższe staw-
ki obowiązywać mają przez 2 lata. |

Wreszcie, od podatku lokalowe-
go mają być zwolnieni nietylko loka-
torzy jedno i dwuizbowych mieszkań
lecz že wszystkie warsztaty rze-

Wiceminister KS. SS————222555

Konieanja Mastolnieo
1 aubatetorem brytyjskim

LONDYN. (Pat). W angielskich
kołach miarodajnych przywiązują
dużą wagę do rozmowy, jaką odbył

i iu ambasador: brytyj-
ski w Rzymie Drnummond z. Mussoli-

Tematem rozmowy była awa

dalszego odprężenia za W;Bry-
tanją i Włochami. Aczkolwiek treść

rozmowy nie została oficjalnie ujaw-

niona, to jednak twierdzą, że Wło-
chy wyraziły gotowość wycofania
dalszych oddziałów wojskowych z
Libji, za cenę częściowego odwoła-
nia floty brytyjskiej z wód Morza

Śródziemnego.  Wiłochy żądać mają
wycofania jednej eskadry pancerni-
ków i jednej eskadry torpedowców. |

Drugi dzień procesu Stawiskiego
zyskał sumę 113 tys. Oskarżony
oświadczył, iż miał pełne zaufanie
do Stawiskiego 'wobec stosunków,

arp to były stosunki, Desbrosses
nie chciał wymienić nazwisk żadnej
osobistości politycznej. ‚

ECHA ZAMACHU NA PREMJERA
CHIN.

SZANGHAJ. (Pat). Spisek prze-
ciwko premjerowi Wang-Czing-Wei
nadal otoczony jest tajemnicą, po- |
dobnie jak wiadomość o dwuch
wspólnikach zamachowca
Feng-Minga. Policja chińska mówi
jedynie
którymi znajduje się dwuch
ników agencji prasowej, w ktorej

kierow-

pz Sung-Feng-Ming i którzy |
yli swegoczasu urzędnil biura

posiadał oszust. Na pytanie,

я/

Sung-

o podejrzanych, pomiędzy
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' teatralnych, wystaw sztuki.

2

Gimnazjo 08
Odbywająca się właśnie reforma

szkoły średniej, polegająca na obcię-

ciu dwóch wyższych kilas gimnazjum

i przekształceniu ich na dwuletnie

liceum mieć będzie doniosłe skut-

ki społeczne i gospodarcze zwiłasz-

cza w mniejszych miastach i mia-

steczkach.
Nie znamy zamierzeń Mim. W. R.

1 O. P. w zakresie rozmieszczenia

liceów pod względemi geogralicz-

nym, ale jedno jest pewne: nie każde

gimnazjum posiadać będzie liceum i

ilość liceów będzie stosunikowo nie-

duża. Licea prawdopodobniebędą

rozmieszczone w miastach więk-

szych, u mas w Wileńszczyźnie

awdopodobnie tylko w Wilnie i

idzie.
Z natury rzeczy nastawienie spo”

łeczne w kierunku tego lub innego

typu szkoły będzie musiało ulec

zmianie. Zamiast szkół ogólnokształ-

cących trzeba będzie tworzyć szko-

ły zawodowe może nawet typu gim-

nazjalnego, ale w żadnym razie nie

te poronione twory, które obecnie

na prowincji noszą nazwę gimnaztów

ogólnoksztatcących.

Opinja

Jest jeszcze gorzej wowczas, gdy

wychowankowie takich szkół znaj-

dą się gdzieś w wyższej szkole w

większości i w fatalny sposób zacią-

За na poziomie tej uczelni.

Zdaje się, że z tego powodu

głównie płyną narzekania profeso-

rów wyższych uczelni na złe przygo-,

towanie młodzieży akademickiej do

studjów. Bo i Wilno — niestety —

jeśli idzie o ogólną atmosferę kultu-

ralną jest w ara takiemi ośrod-

kami, jak np. Kraków lub Lwów.

To też reforma szkolna, obcinająca

wygórowane i nierealne aspiracje

małych ośrodków — w tym punkcie

—jest niewątpliwie zdrowa.
Małe miasteczka powinny możli-

wie rychło pomyśleć o przekształce-

niu swoich gimnazjów ogólnokształ-

cących na zawodowe. Nie będzie to

żadną degradacją tych ośrodków,

ale trzeźwą oceną możliwości. |

Młodzież zresztą nic na tem nie

"I II TIII IKO

Reforma Ubezpieczeń Społecznych
] ь ” Z

publiczna. niedostatecznie ' powszechne zaniepokojenie w wysuwają projekt wprowadzenia za-

zdaje sobie sprawę z istotnego stanu „ołąch pracowniczych wywołują po-

a y sc PO-| głoski, mie pozbawione cech praw-

trzeby reformty.
Od czasu do czasu natrafiamy w

prasie codziennej na notatkę, że to

"lub owo z miasteczek Wileńszczyz-

ny czymi starania o otwarcie gimna-

zjum ólnokształcącego. Jest ich

jez w Wileńszczyźnie sporo. Poza

Spadbis da m$stępująjc tach wiojewództwa:

w Drui, Brasławiu, Dziśnie (państwo

we), Głębokiem, Wilejce (państwo-

we),  Motodecznie (państwowe),

Święcianach (dwa, jedno państwowe,

drugie - litewskie), Oszmianie (pań-

stwowe), Nowej Wilejce (państwo-

we).
. Ogółem na tereniewojewództwa

poza Wilnem czynnych jest dziesięć

gimnazjów, 'w beimi sześć państwo-

i Podobno ostatnio czynią za-

"biegi o otwarcie gimnazjum  Posta-

wy. *
Niewątpliwie dążenie rodziców

do dania swym dzieciom wykształ-

cenia jest zjawiskiem bardzo chwa-

lebnem i naturalnem. Z drugiej stro-

ny zrozumiałem jest taklže, že wiele

osób może posłać dziecko dó gimna-

zjum, o ile ono znajduje się na miej-

scu, nie mogłoby zaś tego uczynić,

gdyby szikoła znajdowała się wmie-

ście odlegllejszem, gdzie poza wy-

datkiem na naukę należałoby po-

nieść znaczny wydatek także na u-

trzymanie dziecka na stancji. Stąd

właśnie tendencja by nieraz nawet

bardzo niewielkie osiedla, zaledwie

zasługujące na nazwę miasteczka,

koniecznie posiadały własne gimna-
zjum. ;

Przy gorliwości osób zaintereso-
wanych starania często zo-

stają wwieńczone powodzeniem i

powstaje nowa placówkaszkolna.

i tu właśnie tworzy się zaródź bar-

dzo poważnego i doniosłego w skut-

ki nieporozumienia. Ludziom zdaje

się, że zgromadziwszy w jakimś 1o-

kalu kilkudziesięciu uczniów płci

obojga, oraz kilkunauczycieli.zdo-

byli już upragnione gimnazjum.

z inają, lub może nawet o

| tem nie wiedzą, że gimnazjum po-

trzebu'e talkże bardzo kosztownego

wyposażenia i pewnej atmosfery,
usilnej

pracy i starań szkoła ogólnokształ-

cąca swoich zadań osiągnąć nie

Zadaniemi gimnazjum, jako szko-

ły średniej, ogólnolkształcącej jest

dawanie ogólnej kultury umysłowej,

jest stwarzanie polskiej inteligencji.

la osiągnięcia tego zadania nie wy-

starczą y mniej lub więcej
przygotowanych do swego sin

mio-i studjowanie
podręczników szkolnych.Mio-

dzież 'musi czuć dookoła siebie
atmosferę kultury i chłonąć ją w

siebie często nieświadomie przy naj-
różnorodniejszych, codziennych oka-

zjach.
Nie można arzać zastępów

nowej inteligencji bez bibljotek, ja-

kichś muzeów, stałych„re wyp
1e

można obyć się bez jakichś odczy-

tów, wykładów pozaszkolnych, a

przynajmniej inteligentnej TOZEGŃÓWY.

Otóż tego ws. i w naszych
miasteczkach niema prawie nie-

ma.
Szkoła może czynić bardzo duże

wysiłki,
również maximum dobrej woli w

"swą pracę szkolną, a mimo to osiąg-

| dopodobieństwa,

uczniowie mogą wkładać |

o pianie pozbawie-

nia ubezpieczonych

Jak się obecnie okazuje, głos

„Czasu'* w tej sprawie nie był wyni-

|kiem przypadku. Oto w niektórych

organizacjach gospodarczych toczą

się prace nad projektemprzekazania

funduszów ubezpieczeniowych  рга-

cowników umysłowych na specjalny

fundusz  oddłużeniowy rolnictwa,

przemysłu i budownictwa mieszka-

niowego. R

Równocześnie koła gospodarcze

-
Przy dolegliwościach żołądkowo-kisz-

kowych, braku apetytu, atonji  kiszek,

wzdęciach, zgadze, odbijaniach, ogólnem

podrażnieniu, bólach głowy, migrenowych

zastosowanie 1—2 szklanki naturalnej wo-

dy gorzkiej Franciszka-Józefa wywołuje

doskonałe opróżnienie przewodu pokarmo-

wego.

 

Posłanki
Nowy Sejm i Senat posiada bar-

dzo niewielką grupkę kobiet, które

częściowo Pan Prezydent na mocy

swoich uprawnień, a częściowo wy-

zp”. obdarzyli mandatami,
alowicka „Polonia“ pisze o

tych wybrankach, co następuje:
Faktem jest, że Związek Pracy

| Obywatelskiej do nich się nie przy”
| znaje, głosząc, że żadnychwłasnych

| reprezentantek w parlamencie nie

|posiada. Tem mniej Straż Obywa-

"telska p. Moraczewskiej, Iktėra na-

Idžy do heretyckiego nieco, „lewego
| odchylenia" sanacji.

|. Panie ze Związku Pracy Oby-

'watelskiej usiłowały coprawda

Z wyborami tak, jak todawniej

ywało, nawiązać kontakt -z rzą-

dem, dla wysunięcia swoich wadę.

datur. Wysłały nawet w tym
delegację do ówczesnego (

yp. Sławka. Alle p. Sia
prżyjął. Skierował je do swojej se-

kretarki osobistej, p. Macieszyny,

iktórej. przydzielił wszelkie sprawy

kobiece. Rezultat konferemcji wy-

'padł ujemnie, mimo, że w skład de-

*legacji wchodziła eks-posłanka, p.

; Waśniewska. P. Macieszyna przyję-

!ła je szorstko, tak, iż jedna z pań

nawet się rozpłakała. Po tej roz-
mowie panie związkowe wróciły

rozżalone i rozgoryczone. | ten na-

strój rozżalenia i rozgoryczenia trwa

tam do dnia dzisiejszego. |

Kto zatem wyznaczył sanacyjne

wybranki do parlamentu, skoro nie

uczyniły tego odpowiednie organiza-

qe? iedź prosta: „słery kie-

rownicze, lub im bliskie!”
W. szczególności:
P. Prystorowa jest małżenką b.

premjera, a obecnie marszałka
natu, „Prystora. '

P. Pełczyńska jest małżoniką sze-
fa II oddziału, pułk. Pełczyńskiego.

Z domu Filiplkowska, należała w

czasie wojny do kobiecego oddziału

wywiadowiczego, na  kitórego czele

stała p. Alleksaitdra Piłsudska. Jest

serdeczną przyjaciółką pani Piłsud-

skiej. Pracuje w żeńskim Fidacu,
pod kierownictwem p. ministra, gen.

Góreckiego.

P. Macieszyna, wdowa po zmar-

jłym niedawno b. "adjutancie ś. p.

,marsz. Piłsudskiego, była — jak

— sekretarką osobistą

jera,

«organizm do spalania nadmiernego tłuszczu.

pracowników u- ną poszczególnych ubezpieczonych,

myslowych ich praw nabytych. „wypiacaną właścicielom w gotówce

ichnie

straci, gdyż gimnazjalne zawodowe

wykształcenie daje możność dalsze-

go kształcenia się, a zdolna jed-

nostka zawsze znajdzie drogędo

wybicia się. |
J. Ch,

OTYŁOSĆ
OSŁABIA SERCE

Serca otyłych, obłożone warstwą tłusz-

czu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i

wcześniej odmawiają posłuszeństwa. Oty-

łość spowodowana jest złą przemianą ma-

terji, albo zaburzeniem czynności $ruczo-

łów dokrewnych.

Źroła Magistra Wolskiego „DEGROSA“

zawierają jod organiczny, znajdujący się w

anorskiej roślinie Yahanga, który pobudza

 

Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-

magają one specjalnej W:

Zioła ze znak. ochr. „Degrosa” do na-

bycia w aptekach i drogerjach (składach

aptecznych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, War-

szawa, Złota 14 m. 1.

miast ubezpieczenia emerytalnego,

system oszczędności przymiusow

które byłyby własnością indywidual-

po dojściu do pewnego wieku lub też

w pewnych specjalnych okoliczno-

| śgłach, jak np. w razie choroby, od-

bierającej zdolność do pracy.

W, kołach pracowniczych zwra-

cają uwagę, że reforma ubezpiecze-

nia emerytalnego, polegająca na za-

stąpieniu obecnego systemu zasadą

oszczędności przymusowej, byłaby

pożądana, gdy się jednak chce wpro-

wadzić oszczędności przymusowe,

nie wolno zaczynać od zabierania

pracownikom... ich oszczędności.

Fundusze ZUPU powinny być po-

dziełone między ubezpieczonych tak,

by stanowiły zaczątek kapitalików,

gromadzonych przymusowo przez

poszczególnych pracowników. w
żadnym razie natomiast nie powinny

być odbierane pracownikom.  
micka,
roszewicza,
ny w tymże oddziaie
czym.

p. Fleszarowa (Danyszówna), wdo

wa po jednym z wybitniejszych ofi-

cerów l-szej brygady, który zginął

w r. 1916 śmiercią samobójczą, na-

leży również do osób, bliskich p.
marszałkowej Piłsudskiej.

P. Kratowska, emierytowana nau-

czycielka prywatnych szkół śred-

nich, należała podobno niegdyś —

w roku 1905—do tego odłamu PPS.,
w którego pracach uczestniczyła p.

Piłsudska. To jedno, co o niez wia-
domlo. Z tego tytułu — jak mówią—

została  najprzód przewodniczącą
Źw. Pracy Obywatelskiej, a teraz—
senatorką,

O p. Kudelskiej nikt nic powie-

dzieć nie umie, pozatem, że jakoby

wysunęła jej kandydaturę p. prezy-
dentowa Myościcka.

Razem posłanek i senatorek jest

siedem. Wszystkie cieszą się popar-

ciem osób wyżej postawionych, Szer

szych sfer społeczeństwa, nawet sa-

nacyjnego, jak również kobiet sana-

małżonka p. wojewody Ja-

wywiadow-
pracowaia podczas woj-.

rzerwa w ofenzywie włoskiej
ólnokształcące i zawodowe  PrZerwa W ole

wie informacyj ze źródeł tramcu-

skich, niemieckich, angielskich, wło-

skich i abisyńskich, P. A. T. podaje

następujący komunikat o sytuacji na

frontach Abisynji w dn. 5 listopada.

Wczoraj nad całą prowincją [igre

przeszła silna burza i spadły ulewne

deszcze, które wstrzymały dalsze

postępy ofenzywy włoskiej. Odleg-

wek wioskich od Makalle wynosi 25

Zródła włoskie potwierdzają, że

wbrew poprzednim wiadomościom

Abisyńczycy przygotowali obronę

Makalle. Teren, przez który musi

pójść dalszy marsz włoski, jest coraz

trudniejszy, a nieustające ulewy

czynią ścieżki i drogi górskie nie-

zdatnemi do marszu.

ZASADZKI WŚRÓD SKAŁ.
Abisyńczycy zgodnie ze swą do-

tychczasową taktyką ustępują na

całym troncie, pozostawiając jedynie

słabe ariergardy, które niepokoją

wojska włoskie, w szczególności w

skalistych przesmykach, nadających

się do organizowania zasadzek.

Ofenzywa włoska na troncie po-

łudniowym powoli, ale systematycz-

nie rozwija się. Bombardowanie po-

zycyj abisyńskich pozwala przewi-.

dywać, iż wkrótce na tropie połudn.:

rozwiną się poważniejsze działania.|

ZNÓW. PRZEJŚCIE NA STRONĘ
WŁOCHÓW.

Włosi przywiązują duże znacze-

nie do przejścia na ich stronę na

froncie północnym  Dedzasa Mode

Gabriela, szefa prowincji Agame,

który dzisiaj zgłosił swą uległość,

przechodząc przez linję włoską.

KOMUNIKAT WŁOSKI Nr. 37.
RZYM. (Pat).

 

PARYŻ. (Pat). W: sali Wagram

odbyło się wielkie zebranie człon-

ków „Croix de feu”, na którem płk.

De la Rocque wygłosił przemówie-

nie, twierdząc, iż niema takiej siły,

która mogłaby zniweczyć lub zawa-

żyć na jego decyzjach. „Przeżyjemy

jeszcze niejednokrotnie ciężką chwi-

lę. Potrafimy jednak przezwyciężyć

trudność, aby ojczyźnie zapewnić

ład ipokój”. W całej Francji rozpla-

katowano odezwy, w których Croix

de feu domaga się pojednania, ucz-

ciwości, ładu, postępu społecznego i

pokoju, stawiając w stanoskarżenia

tront. ludowy.
PARYŻ. (Pat). Socjalistyczny

„Popułlaire” twierdzi, żeorganizacja

„Croix de feu" zamierza zorganizo-

wać w dn. 11 listopada olbrzymi po-

Jutro w wileńskim Sądzie Apela-

cyjnym, rozpoczyna się proces pro-
boszcza nowotrodkiego ks. Mieczy-

sława Małynicz-Malickiego.
Przewodniczy rozprawie

sędzia Dmochowski.

Wyrok w sprawie defraudani
Wczoraj w drugim dniu procesu

o nadużyciach w Ubezpieczalni Spo-

łecznej ogłoszony został o godz. 14

wyrok, mocą którego obaj oskarżeni

prezes

Stanisław _ Sokołowski b. kasjer,

BÓJKA PRZY RABUNKU
DRZEWA.

Do lasu należącego do majątku cyjnych — nie reprezentują.

I
AKSA OZZIEAEK BI CEKABARET ENA SKK IMRINĖS 1)

‹

POGRZEB ZMARLEGO W ST.
ZJEDN. Ś.P. BOHDANA ZANIEW-

SKIEGO
W, dniu 5 bm.odbył się na cmen-

tarzu Bernardyńskim pogrzeb zmar-
łego tragicznie z powodu .wypadku

A.P. attachć ambasady polskiej w

Waszyngtonie śp. Bohdana Zaniew-
skiego.
Nanabożeństwie żałobnemzaspokój

"duszy zmarłego w kościele Bernar-

dyńskim prócz rodziny zmarłego byli

"obecni z ramienia władz p. o. woje-
wody Macjan Jankowski i przedsta-

wiciele MSZ oraz przyjaciele i zna-

jomi.

KOŃ ZABIŁ 12-LETNIEGO
CHŁOPCA.

W stajni Włodzimierza Kobrowi-
cza, mieszkańca wsi Miciany śm.

kudelskiej wydarzył się nieszczęśli-

wy wypadek, który pociągnął za s0-

bą śmierć 12 letniego. syna Kobro-

wicza Antoniego. Chłopiec wszedł

do stajni bez wiedzy ojca i począł

 samochodowiego w Stanach Zjedn. !

lzydorowo gm. michałowskiej wtar$

nęło kilkunastu włościan ze wsi Le-

„pienie tejże gminy, którzy przystą-

pili do bezprawnego wycinania sta-

„rych sosen.

| Temu bezprawiu usiłowali prze-

iciwstawić się gajowi Fedorenko Jan

li Steckiewicz Michał, na których

|włościanie rzucili się i rozbroili ich,

;a następnie dotkliwie pobili. _Stec-

|kiewiczowi złamali vękę. Trzech

włościan-i głównych sprawiców kra-

dzieży drzewa i pobicia aresztowa-

no. Jeden z nich niejaki Suduk sie-

dział już w więzieniu trzykrotnie za

|opór. władzy i samowolne wycina-

nie drzewa z państwowych i prywat-

 

nych lasów. (h)

STRZAŁ PRZEZ OKNO.

Jan donosiliśmy, w dniu 1 bm. o

godz. 20-ej został śmiertelnie ranio-

ny wystrzałem przez okno siedzący

przy stole w swem mieszkaniu

Gabrjel Ławrymowicz, sołtys wsi

-epjsyfognz Auyu$ 'Apuod$
Przed śmiercią sołtys podał, że

strzelił do niego Józef Maciesowicz,

który od dłuższego czasu groził mu

zemstą za udzielenie iniormacyj po-

łość najbardziej wysuniętych placó-|lumna

WZMOŻONA DZIAŁALNOŚĆ, CROIX DE FEU

W komplecie -

sy i propagandy ogłasza komunikat

Nr. 37.:
Ofenzywa rozpoczęta o świcie

dm. 3 listopada trwała wczoraj na

całym _ froncie. Pierwszy korpus

armji zajął miasteczko Adde-Bagi.

Korpus armji tubylczej zajął mia-

steczko Hausien, dochodząc na pra-

wo aż do doliny Alikurre. Jedno-

cześnie z płaszczyzny Dankalji ko-

włoska zajęła: zbocza wschod-

nie Agame, Posuwanie się naprzód

było bardzo szybkie. Liczne grupy

Abisyńczyków uciekają przed  kor-

pusem armji tubylczej, Wojska na-

sze zostały wszędzie dobrze przyjęte

przez ludność, która wywieszała

trójkolorowe flagi włoskie na powi-

tanie wojsk. :

Na froncie somalijskim kolumny

włoskie rozwijają swoje operacje na

odcinku Ogadenu.

ŻĄDANIE WYDANIA BITW.
ADDIS ABEBA. (Pat). Na' o-

statnich naradach w pałacu cesar-

skim starzy wojownicy-doradcy ne-

gusa, wystąpili z żądaniem wydania

wielkiej bitwy na południu od Ma-
kalle, Niegus podobno niechętnie

przyjął te rady, starszyzna zaś woj-

gkowa uważa, iż należy przerwać

bierność, jako niezgodną z honorem

wojska abisyńskiego. 2

Przy bólach w krzyżu
i w sławach,w cierpieniach
reumatycznychiartretycz:
nych stosuje się tabletki
Togal Togal ušmierza
bóle 1 przynosi ulgę

desal    ZNIŻOWA CENA
ZŁ 150 za auzsę  
 

Ministerstwo pra-| gaz522550257————
— „ы

66

„chėd, Iktėry rozmiarami przekroczył
jby wszystkie dotychczasowe wystą-

| pienia tej organizacji.

oTIARA SPOSA

TAJNE KÓŁKA UCZNIOWSKIE
: NA LITWIE.

RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

j „Lietuvos Aidas" donosi owykryciu

jw gminie Birże tajnych kółek ucz-

„niowskich młodzieży katolickiej. Na

skutek tego trzech uczniów wyż-

szych klas zostało wydalonych z gi-

„mnazjum. „kilkunastu zaś zmniejszo-

| no stopnie za sprawowanie. Podobny

wypadek miał miejsce w ostatnich

dniach w szkole przemysłowej w

Pospolu, w gimnazjum wGlinkowiu

oraz w szeregu innych zakładów

naukowych.

 

Proces ks. Małynicz-Malickiego
sądzącym zasiadać mają sędziowie

Zaniewski i icz. Oskarże-

"nie wnosi prok. Zahorski.
Bronią oskarżonego mecenasi: K.

„Borowski i W. Jankowski.

ów i Uoezpieczalni ggłacznj
oraz Bronisław Borodzicz b. likwi-
dator Ubezpieczalni Społecznej ska-
zani zostali po 5 lat więzienia każdy
z pozbawieniem praw publicznych i

| obywatelskich na okres ośmioietni.
"Na rzecz Ubezpieczalni Społecznej
zasądzone zostało powództwo w
wysokości 4409 zł. 9 gr.

Obaj skazani zapowiedzieli ape-
lację. (e)

KONIE TRATUJĄ PRZECHOD-
NIÓW I WYRZUCAJĄ Z WOZÓW

й WOŻNICÓW.
W. dniu wczorajszym w Wilnie

zanotowano trzy nieszczęśliwe wy-
|padki wskutek gprzestraszenia się
komi. Na ul. Sadowej podczas prze-
wożenia rekruckich rzeczy konie
wojskowe przestraszyły się samo-
chodu i poczęły ponosić wóz wraz z
wožnicą i znajdującym się na wozie
rekrutem Szanielem Janem, który w
pewnej chwili spadł z wozu i uległ
złamaniu ręki i wstrząsowi mózgu.

W, stanie b. ciężkim skierowano go
do szpitala wojskowego.

- Drugi wypadek zdarzył się nie-
daleko Kominów, gdzie konie po-
niosły z wozem Szarejkę K. ze wsi

Podwikańce pod Wilnem. Szarejko
wypadł z wozu i uległ ciężkim obra-

żeniom głowy i pobiciu. Trzeci nie-

szczęśliwy wypadek miał miejsce na

ulicy Sierakowskiego, gdzie wyrzu-
cona została z wozu na bruk Reiska

 
 

draźnić niedawno nabytego ogiera. 'licji o tem, że Maciesowicz wyrabia ze wsi Międzyrzece.  Włościanikka

W. pewnej chwili zwierzę tak mocno'samogonikę. W czasie rewizji policja padając na bruk złamała rękę i po-

znalazła u Maciesowicza łuskę od tłukła głowę. Skierowano ją do

naboju karabinowego, która nosi szpitala. (h)

świeże ślady wystrzelenia, +; l ARE ACZ.

nięte wyniki będą nikłe. Ukaże się wspomniano

to w całej nagości wówczas, gdy w p. Sławka. Nie wiemy, czy fest nią

chowanek takiego gimnazjum w dalsz ciągu. Wodawojny .

się na studja uniwersyteckie i z prze brała także udział w akcji pro-legjo-  kopnęło Kobrowicza, iż ten wnie-

rażeniem spostrzeże, że nie dociąga nowej. | |spełna godzinę zmarł nie odzyskaw-

do ogólnego poziomu. л, 1 P. Jaroszewiczowa, z domu Cheł-' szy przytomności. (h)  



 

 

STAWISKIADA
W poniedzialek, przed sądemprzy-

sięgłych w Paryżu rozpoczął się pro-
ces wspólników oszukańczych afer
Stawiskiego.

Na ławie oskarżonych zasiadło
dwadzieścia osób, zabrakło jednak
wśród nich głównego bohatera proce-
su, który w w styczniu ubiegłego
roku popełnił w Chamonix samobój.
stwo. Galerja oskarżonych jest bardzo
różnorodna. Znajdują się wśród nich

politycy, urzędnicy, dziennikarze, ban-
kierzy, policjanci oraz przedstawiciele
różnych kół towarzyskich. Są oni
współuczestnikami machinacyj Stawi-
skiego, sięgających przeszło 250 mil.
franków,

Obok tych osób, znanych z imienia

i nazwiska, zasiadła na ławie oskarżo-

nych masonerja francuska, która

przez swoich wybitnych przedstawi-
cieli odegrała decydującą rolę w afe-

rze Stawiskiego. Tylko dzięki wpły-
wom, jakiemi rozporządzają w  poli-

tycznem i finansowem życiu loże,
mógł Stawiski, nieznany bliżej nikomu
Żyd rosyjski, przyłapany niejedno-

krotnie na pospolitych kradzieżach i

oszustwach, uróść nagle na potentata,

mającego do swojej dyspozycji prasę,

urzędy, instytucje samorządowe i t, d.
Jedynie dzięki metodom, jakiemi się

posługuje masonerja i atmosłerze mo-

ralnej, jaką dokoła siebie roztacza,

mogą się pojawiać na widowni podo-

bne Stawiskiemu postacie, i odgrywać
w ciągu lat niebylejaką rolę w życiu

publicznem kraju. Dlatego też obu-

rzona, po wykryciu afery Stawiskiego,
opinja francuska przedewszystkiem

zwróciła się przeciw „dzieciom wdo-

wy”, zmuszając wszechwładne loże,
przynajmniej na pewien okres czasu,

do położenia uszu po sobie.

Zdemaskowanie afery Stawiskiego
było wielkim ciosem dla wolnomular-

stwa francuskiego, To też uruchomio-

no wszystkie siły i wszelkie moce.
aby skandal, którego nie możną było
już ukryć i zatuszować, przynajmniej
ograniczyć i pomniejszyć. Z temi u-

siłowaniami wiąże się cały szereg nie-

wyjaśnionych spraw, wśród których
na pierwszem miejscu znajduje się za-

gadkowe morderstwo sędziego Prin-

ce'a.

Afera Stawiskiego stała się punk-

tem wyjścia do szeregu głębokich

przemian i przeobrażeń, jakie zacho-

dzą w łonie społeczeństwa francuskie-
go. Otworzyła ona oczy szerszym war-

stwom tego społeczeństwa na stan

ksaju, opanowanego przez wpływy
wolnomularstwa, Francuski obóz na-

rodowy wystąpił jawnie do walki z
masońskim systemem korupcji, wypo-

wiedział wojnę lożom, ich „ideologji”,

ich protektorom i ich protegowanym.
Niespełna dwa lata temu, po wykry-

cia afery Stawiskiego, omal nie doszło
we Francji do otwartej wojny domo-

wej. Zapobiegła jej szybka zmiana rzą-

du : częściowe usunięcie masonerji od

władzy. Ale hasła, wysunięte wów-
czas przez kierowników opinji narodo-

wej, nie przebrzmiały bez echa. Trwa-
ją one nadal w świadomości zbioro-

wei i wpływają częściowo na bieg u-

rzędowej polityki Francji,

Francuskiemu obozowi narodowe-
mu zabrakło sił i determinacji do o-

stalecznej rozgrywki z wolnomular-

stwem. Sprawę załatwiono połowicz-

nie. Niemniej jednak, ruch zapocząt-
kowany krwawemi demonstracjami

przeciwko protektorom Stawiskiego,
rozwija się dalej, napełniając lękiem

lewicę i przygotowując nowe postawę

społeczeństwa francuskiego,
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Najważniejszym wynikiem  posie-
dzenia Komitetu koordynacyjnego w
Genewie jest ustalenie daty zastoso-
wania sankcyj na 18 listopada, Od-
roczenie tej daty będzie prawdopodo-
baie tłumaczone koniecznością poro-
bienia odpowiednich przygotowań i
zarządzeń, Istotnym jednak tego odro-
czenia powodem jest to, że dn. 14 li-
stopada odbędą się w Anglji wybory
do parlamentu. Do tego zatem czasu
nie może rząd angielski powziąć ża-
dnych decydujących postanowień,
Trzeba pamiętać o tem, że konser-

watyści zagrali bardzo śmiałą grę wy-
borczą, wytrącając opozycji hasła po-
kojowe i zajmując tak stanowcze sta-
nowisko w obronie Ligi i jej praw. O-
pozycja jednak śledzi uważnie postę-
powanie rządu i szykuje się do tego,
by wyzyskać każde jego wahanie i
każdą, nawet najmniejszą „zdradę” w
stosunku da Genewy. Dlatego to, a-
żeby uzyskać swobodę działania, mu-
si rząd konserwatywny odłożyć decy-
zje na czas po wyborach, Wtedy do-
piero dowiemy się, jaka jest istotna
polityka W, Brytanji. Tak oto jest sprawa pokoju Europy puszczona na
niepewne flukty głosowania szerokich
mas...  

 

Na pozór zachowano się w Gene-
wie z wielką stanowczością, Anglja i
Francja stoją wiernie przy Lidze; kil-
kadziesiąt państw idzie karnie za nie-
mi. Jeśli się jednak bliżej przyjrzeć
przebiegowi narad genewskich, to wi-
dać, że z temi sankcjami to nie taka
znów prosta sprawa. Co innego bo-
wiem jest je uchwalić, a co innego wy-
konać. Są najprzód państwa nie na-
leżące do Ligi i nie mające zamiaru
zaprzestać handlu z Włochami (Niem-
i i Japonja); są dalej pafstwa, ktėre
dla tych czy innych względów o-
świadczyły się pręeciw sankcjom (Au-
strja, Węgry, Albanja), są takie, co
porobiły różne zastrzeżenia (np.
Szwaicarja), a wreszcie takie, co śło-
sowały za sankcjami, lecz w cichości
ducha nie zamierzają ich ściśle stoso-
wać...

Starano się tedy jaknaimniej mówić
w Genewie. Niezwykle aktywny į wy-
mowny był delegat Polski, p, Komar-
nicki. Przemawiał. dwukrotnie, jako
szczery, wierny i konsekwentny wy-
znawca wiary w potęgę L'gi i sku-
teczność jej akcji na rzecz pokoju.

Gdy przedstawiciel Belgii, p. van
Zeeland zaproponował, by dwom pań-

 

W 13-tą rocznicę „marszu na Rzym' założono w włoskim Trypolisie organizację
młodzieży arabskiej. Człoaków tej organizacji uzbrojono.
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Na scenie genewskiej i za jej kulisami
stwom — Anglji i Francji — powie-
rzyć mandat szukania pod egidą Ligi
podstaw porozumienia, któreby za-
dowoliło Włochy, Abisynję i Ligę,
wówczas przedstawiciel Polski powie-
dział, że byłoby to postępowaniem
nieformalnem, bo to należy do kompe-
tencji Rady Ligi, Wobec tego wniosek
odpowiedni został wycofany.

Gdy następnie delegat szwajcarski
powołując się na neutralność swego
kraju, oświadczył, że Szwajcarja musi
zakazać wywozu broni zarówno do
Wicch jak do Abisynji,zastrzeżenie co
do*tego wyraził tylko przedstawiciel
Francji i przedstawiciel Polski, dowo-
dząc, iż jest to sprzeczne z art. 16 pak-
tu (wywóz broni powinien być zaka-
zany tylko do kraju napastniczego),

Wreszcie zastrzegł się p, Komarnic-
ki przeciwko oddaniu pod obrady Ko-
mitetu  koordynacyjnego wniosku
przedstawiciela Kanady, który propo-
nował uchwalenie zakazu wywożenia

| do Włoch nafty, węgla, żelaza i stali,
gdyż zagadnienie to nie było rozwa-
żane w podkomisjach technicznych;
sprawę tę zdjęto z porządku dzien-
nego.

Ostatnie zastrzeżenie było słuszne,
boć wniosek kanadyjski zmierzał do
przyśpieszenia stosowanią  sankcyj.
Można zrozumieć motywy przemó-
wienia, wygłoszonego w czasie deba-
ty o neutralności Szwajcarii, bvło ono
poparciem wywodów delegata Francji
i nie miało żadneśo realnego zna-ze-
nia, Trudno wszakże zrozumieć, dla-
czego delegat Polski udaremnił po-
wierzenie mandatu Anglii 1 Francji
szukania podstaw porozumienia, Będą
te dwa państwa się tem zajmowały i
bez formalnego mandatu, lecz cóż
szkodziło im to zadanie ułatwić przez
niewinną rezolucję Komitetu?

Czytającemu relacje z posiedzeń ge-
newskich nasuwa się wniosek, że u-
chwały były wprawdzie stanowcze i
konsekwentne, w duchu stanowiska
angielskiego, lecz że poza kulisami
prowadzona jest praca przygotowaw-
cza do kompromisowego załatwienia
konfliktu włosko - angielskiego, tak
by zaraz po wyborach w Angiji, gdy
rząd konserwatywny będzie miał swo-
bodę działania, można było przystep'ė
do energiczniejszej akcji na rzecz zli-
kwidowania zatargu między Włocha-
mi a Anglją, S. K.

 

Gniezno
"W dniu 17 listopada odbędą się

wybory do rady miejskiej w Gnieźnie,
Prastara stolica Polski, siedziba Mie-
szka i Bolesława Chrobrego, miejsce
spoczynku świętego Wojciecha, jest
jedynem miastem Polski, które dziś,
w roku 1935, uzyska możność wybra-
nia sobie rady miejskiej,

Binrąc do ręki gnieźnieńskie gaze-
ty i wczytując się w echa akcji przed-
wyborczej, ma się dziwne uczucie: a
więc jest w Polsce taki zakątek, w
którym „liberalny kurs" obecnego
rządu zaznaczył się aż tak jaskra-
wie, że dochodzi tam do wyborów
samorządowych!

Patrząc na Gniezno, możnaby mieć
przez chwilę złudzenie, że — wpraw-
dzie nie na odcinku konstytucyjnym,
ale samorządowym, — powiało istot-
nie coś na kształt prądu szukania
zgody ze społeczeństwem. Ale złu-
dzenie to pryska, gdy przypomnimy
sobie, że Gniezno, mimo swej prze-
szłości, pełnej chwały, jest dziś skro-
mnem, małem miastem, którego życie
jest zaledwie drobną cząstką życia o-
gólnopolskiego.

Jedna jaskółka nie robi wiosny. Je-
dne wybory w Gnieźnie nie robią li-
beralizmu.

Rad miejskich pozbawione są trzy
wielkie twierdze Obozu Narodowego:
stolica Polski, Warszawa, drugie pod
względem wielkości miasto Rzeczypo-
spolitej, Łódź i stolica ziem zachod-
nich, Poznań, Pozbawione są pozatem
liczne, mniejsze i średnie miasta i mia-
steczka, Cóżz tego, że istnieją i urzędują ra-
dy miejskie w Krakowie i Lwowie?
Posiadają one, — mniejsza z tem,
czy odpowiadającą jeszcze dzisiejszym
nastrojom ludności i czy zresztą i w  swoim czasie prawidłowo uzyskaną —
większość prorządową. Nie sztuka
jest być liberalnym wobec własnych |
ludzi. Cóż z tego również, że istnieją
i urzędują socjalistyczne rady i magi-
straty w Piotrkowie i Radomiu, tak
jak istnieje urzędowo uznane „partyj- i

| nictwo” w sejmie w postaci posłów

„ukraińskich”! Nie sztuka jest być li-
beralnym wobec opozycji nieśroźnej,
— wobec żywiołów, zktórych można
mieć coś w rodzaju „opozycji dla de-
koracji“.

Istotna postawa społeczeństwa —
to jest postawa Łodzi, Poznania, War-
szawy, — to jest także postawa Lwo-
wa, czy Radomia, nie tych, które wy-
bierały nienarodowe, opozycyjne wo-
bec narodu, dziś urzędujące rady, ale
tych z dnia dzisiejszego, Postawę tę
społeczeństwo ujawniło dnia 8 wrze-

śnia, Próbę tej postawy ujawni dnia
17 listopada Gerta: Ko chce ujaw-
nić gest pojednawczy wobec społe-
czeństwa, ten powinien — jeśli idzie
o dziedzinę samorządu, — uczyn'ć to
w Warszawie, Poznaniu i Łodzi.
Oczywiście, nawet gdyby się na gest

ten w końcu zdobyto, nie wystarczy-
łoby to społeczeństwu. Społeczeń-
stwu już nie wystarczają gesta; do-
maga się ono i oczekuje ode'ścia
tych, którzy egzaminu z rządzenia
Polską zdać nie potrafili,
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Powa Muszoliniego w rocznicę zawieszenia broni

Naród ożywiony niezłomną wolą
musi zwyciężyć

RZYM, 4.11 (PAT). Całe Włochy
obchodziły dziś 17-tą rocznicę zawie-
szenia broni „podpisanego po zwy-
cięstwie nad armią austrjacko - wę-
gierską w roku 1918.
W Rzymie od wczesnego ranka na

| placu Weneckim gromadzić się za-
częły reprezentacje wszystkich forma-
cyj wojskowych. Pierwszy wieniec od
króla złożony został u stóp pomnika
Nieznanego Żołnierza przez 10 kira-
sjerów królewskich, Następriie skła-
dano wieńce od władz miejskich,
rządu, parlamentu „związków komba-
tanckich i partji,
O godz. 10-ej rozpoczęły się w ko-

ściele Santa Maria delghi Angeli uro-
czyste nabożeństwo, na którem obec-
ni byli m. in.: przedstawiciel króla
duca di Spoleto, Mussolini, członko-
wie rządu, generalicja, przedstawicie-
le parlamentu i partji faszystowskiej.

'o mszy Mussolini w towarzystwie
b. dowódcy floty włoskiej Thaon de
Revel, noszącego tytuł duca del mare,
udał się wraz z licznym orszakiem na
grób Nieznanego Żołnierza, Po wej-
ściu na stopnie pomnika, Mussolini u-
klęknął, a wślad za nim poszli wszy-
scy towarzyszący mu dostojnicy, Na-
stępnie szef rządu udał się do pałacu

weneckiego. Plac Wenecki zmienił
tymczasem swój wygląd. Na miejsce
oddziałów wojskowych, ze wszystkich
stron miasta nadciągać tam zaczęły
delegacje formacyj faszystowskich i
kombatanckich ze sztandarami į orkie
strami, Oddziały te złożyły hołd przed
grobem Nieznanego Żołnierza, a nie-
zliczone tłumy faszystów i publiczno-
ści wznosiły bez przerwy okrzyki na
cześć Mussoliniego, który ukazał się
na balkonie pałacu weneckiego, wita-
ny entuzjastycznie. Szef rządu wy-
głosił, następujące, krótkie przemó-
wienie: \

„17-cie lat temu wojska włoskie od.
niosły najświetniejsze ze zwycięstw.
Wywalczone ono było nietylko dla
Włochów, lecz i dla innych. Dziś wszy-
scy zaangażowani jesteśmy w nowej
walce, Ponieważ naród włoski jest cał-
kowicie zjednoczony i ożywiony nie-
złomną wolą, przeto zdobędzie ón
pełre zwycięstwo”,
Po tem przemówieniu, które powi-

tane zostało burzą oklasków, Musso-
lin' dwukrotnie ukazywać się musiał
na balkonie, by odpowiedzieć na o-
krzyki tłumu. Miasto udekorowano flagami i uiluminowano z nadeiściem
zmroku.  

PRZEGLĄD PRASY
ATAKI NA P. SŁAWKA

Walą się gromy na p. Sławka, au-
tora fatalnej ordynacji, pobitego 17
wyborach wrześniowych. Nasuwa to
„Czasowi” takie uwagi: :
„Teraz niema Siawka premjera i niema

Sławka prezesa Bloku, niema nawet Blo-
ku. I oto SZ w epoce, gdy ten Blok
rządził i władał, nie wylało się na nego
tyle pejaów i złorzeczeń, Nawe. w e-
poce Brześcia nie miał Siawek ziej pra+
sy. W  okamgnieniu niepcpularność,
cicha, tajona, którą toowyrażali tyl-
ko tacy ludzie, jak Filipowicz, rozpėia-
ła się burzą. Możnaby sądzić,że wszystko
zio w Polsce jest tylko dzieiem Bloku i
Sławka że winien jest on za kryzys, że
wogóle jest sprawcą wszystkiego zła, ja-
kie działo się w Polsce, Siawek odszedł,
iawek jest winny”.
Organ konserwatywny zapomina, że

on pierwszy rzucił kamieniem na p.
Sławka, kwestjonując jego tytuł do
męża stanu.

P. Sławek uosabiał osławiony Blok
Bezpartyjny, wziął więc na się głów-
ny ciężar nienawiści, jaką „cieszył
się” w kraju ten śmieszny i szkodliwy
konglomerat. Poza tem nastroje anty-
sławkowe są dziś jedną z form nieza-
dowolenia kół sanacyjnych. Niezado-
wolenia z polityki p. Sławka, biernej,
upartej, dalekiej od
która doprowadziła i obóz rządzący i
rały kraj do dzisiejszego ciężkiego po-
łożenia, Najgorsza jest zawsze zemsta
ludzi słabych i lękliwych. Ludzie ci
zgrzytali zębami, ale m'lczeli, póki p.
Sławek był u władzy. Dziś sobie chcą
powetować przymusowe milczenie.
Osóz Narodowy „który znajdwe się

w stanowczej opozycji do całego sy*
stemu sanacyjnego, nie ma powodu u-
nos'ć się pasją przeciw tej lub innej
osobie, P. Sławek niewątpl'wie swym
osobistym udziałem w palityce pań-
stwa przyśpieszył zmierzch sanacji.
Przyśpieszył do także swą zimną nie-
nawiścią do Obozu Narodowego.

` PALESTYNA ZALANA
TOWARAMI NIEMIECKIEMI

Jakie państwo najwięcej przywozi
do Palestyny? Niemcy. W czerwco-
wym imporcie zajmują miejsce nawet
przed Anglją. Tak to Żydzi, propagu-
jący bojkot towarów niemieckich w
całym świecie, faworyzują u siebie,
w „ojczyźnie Izraela" towary hitle-
rowskich Niemiec, Rozwija się ten im-
port wzamian za możność wywoženia
gotówki przez Żydów niemieckich, e-
migrujących do Palestyny, Innemi sło-
wy: Niemcy robią na em.gracji ży-
dowskiej świetny interes, nietylko
bowiem pozbywają się Żydów, ale i
wysyłają wraz z nimi wyroby swego
przemysłu,
Na ten „skandal transferowy” na-

rzekały niektóre pisma sjonistyczne,
ale akceptowała go Egzekutywa S'o-
nistyczna „argumentując, że transfe+
rem ratuje się Żydów niemieckich.

Oczecnie, w „Nowym Dzienniku” 0-
powiada dr. Ezriel Carlebach, Żyd
niem'ecki ,że transfer został spowodu
kosztów i utrudnień zastąpiony cał-
kiem innym procederem. Przedtem
wywoziła towaryniemieckie żydowską
firma „Haawara”. Dzisiaj zaś
„wpłaca się 20 proc. z kapi'a!u do ka-

jr państwowej z tytułu „podatku dla u-
chodźców”. Tego wymaga państwo —
na to niema radv. A
Potem płaci się na rzecz „Haawary

10 proc., których żada za to, by.. nie
targowano się z nia. Ona wszak o!rzvma-
ła monopol i władzę od samego Hitlera,
wiec — niema rady. :
A za pozostałe 70 proceht zakupuje się

w Niemczech — towary, Byle jakie to-
wary. I jedzie się. Adwokat wozi ze so=
bą 100 sztuk wanien emaljowanych ra-
bin — pięć skrzyń nożyków do golenia,
lekarz — przybory szewckie i t. d.

Przyjeżdża sie do Tel Awiwu i — za*
czyna się sprzedawać. Powoli, Z ręki do
ust — na życie. :

I zalewa się Palestynę niemieckiemi to-
warami”,
W ten sposób Żydzi sami sprzedają

towary niemieckie po cenach dumpin-
gowych, uniemożliwiających obcą
konkurencję,

BUDOWA KOLEJKI W TATRACH

Zarząd budowy kolejki linowej na
Kasprowy Wierch zaprosił dziennika-
rzy sanacyjnych i żydowskich na o-
ślądnięcie dokonującej się budowy.
Źle jednak. wyszedł na tym pomyśle.
Dziennikarze zaznajomili się z projek-
tem, z kalkulacją, z przyszłą ceną
przejazdów (6 zł. z Kuźnic na Ka-
sprowy Wierch i z powrotem) i teraz
krytykują. Prawie nikt poza „LK.C.*
nie chwali. Żydowska „Chwila“ dono-
si przy sposobności,

„że przy tylu doświadczonych inży-
nierach i pracownikach maszynowych, ia-
kich mamy w Polsce, organizatorzy się-
£neli do pomocy pracowników niemiec-
kich, którzy w liczbie kilkunastu zajęci
są przy budowie kolejki. Również mecha-
nizm wyciagowy zostaje sprowadzony z
Niemiec. Jeśli już trzeba bylo — zda-
niem przedsiębiorców — sięgać po siły
zaśraniczne, to nie można się opedzić
wrażeniu, że w Szwajcarji czy Francji
znalezionoby całą masę be asian
fachowców”.
Dziwne, że żaden z polskich dzien-

nikarzy nie zwrócił na te szczegóły u+
wagi.

rzeczywistości, ,
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Filharmonja Warszawska
czwarty koncert symfoniczny

Ponieważ stan kultury artystycznej | pierws wykonaną suitę taneczną

w Polsce, a specjalnie w Warszawie, | Zarębsk >

przedstawia się nam w kształcie kuli,

toczącej się po pochyłości w tormie

coraz szybszem ku nizinom i prze:

paściom; ponieważ życie muzyczne

rysuje się nam w barwachprzeraźli-

wie i zabójczo szarych — przeto z u-

tęsknieniem wyglądamy jakiegokol-|

wiek, choćby matego talentu, któryby

stać się mógł jasnym, na tle szarzyzny,

promykiem słonecznym.
Ponieważ z najwyższą troską pa- |

trzymy w przyszłość naszej sztuki,

muzyki zwłaszcza, widzimy  bo-

wiem w jej rozwoju i rozkwicie wznie-

sienie się kultury duchowej narodu na

szczebel wyższy, ze szczególną uwagą

śledzimy i notujemy najmniejsze prze-

błyski istotnych talentów — tak twór-

czych, jak odtwórczych, bez nich bo-

wiem niema mowy o dźwiganiu wzwyż

sztuki, znajdującej się nawet w szczę-

śliwszych niż nasza warunkach roz-

wojowych.
Gdy widzimy promyk talentu, goto-

wi jesteśmy wybaczyć mu błędy (kto

ich nie popełnia?), w bezmyślnem na-

śladowaniu sezonowych, sławnych e-

femeryd objawiającą się próżność „kto

jej nie zna w młodym wieku?), nawet

niedvciągnięcia techniczne, (zawsze

istnieje możliwość usunięcia ich w

rzyszłości|), nawet wreszcie brzyd-

t autoreklamę i rozpychanie się łok-

ciami (walka o byt i kawałek mięsa...).

'Ale wiedzieć chcemy i pragniemy wie-

dzieć napewno, że mamy przed sobą

kięigł ny prawdziwego talentu. Ta-

lentu objdwiającego się w dziele i «zy-

nie, a nie w gadaniu i pisaniu o tym

czynie lub dziele,
Znając dobrze historję i tragizm za-

wiedzionych nadziei artystycznych,

rozbudzonych niebacznie, a wyolbrzy-

mionych — jakże często nieuczciwie,

— musimy być stale bardzo ostrożni.

(Wielką przecież szkodę kulturze, a

krzywdę sobom, czyni się, wydzjąc

sądy fałszywe i w mylnym popychając

kierunku tych, co wskutek tych są-

dów i opinij poczuwają się do prawa

wpływania na przyszłość kulury, bal

decydowania nawet ojej losach,

Nieprawidłowe podejście do kwestji

oceny talentu staje się często zarze-

wiem walk i starć osobistych — rie-

zawsze utrzymanych na płaszczyźnie

etyki i dobrego tonu; z jakiejkolwiek

„kodera strony — tylko szkodę

przynosi; czyni wyłom w normalnym

rozwoju sztuki i kultury.
Dlatego też koniecznością jest regu-

lowanie tego zagadnienia — mimo

wielkiej za talentami tęsknoty — z

objektywnością niewzruszoną, aczkol-

wiek w dobie tworzenia klik oraz to-

warzystw wzajemnej adoracji i rekla-

my, grozi to niepopularnością, niejrze-

bierającą w środkach walkąi t. d.

Ustalamy nasz punkt widzenia,

ponieważ wypadnie nam z obowiązku

sprawozdawczego często zajmować

stanowisko wbrew narzuconej przez

różne grupy opinii, która w wielu wy-

padkach może być fałszywą i w skut-

kach szkodliwą.
W tej chwili mamy omówić po raz

d, iego, opracowaną na orkie-

stę przez p. Maklakiewicza. > Muzyk
ten w trakcie ostrych starć ( natury

| w znacznej części ideowej) pomiędzy

 

 

grupami artystycznemi warszawskie-

mi, został — jak piłka w foot-ball'u
— wyrzucony dość wysoko w 4trę.

Jak ta piłka nie mógł utrzymać się na

Natan Milstein, znany w Warsza wie

skrzypek, jest wirtuozem klasy wyżo*

kiej, Technikę, czystość, precyzję i ja-

sność gry posiada w stopniu zdumiewa.

jącym, Wykonanie „Trzmiela” Rim-
skiego - Korsakowa naprz. uznać *'ze-

ba za zjawiskowe. Nie mniej pięknie

| potrafi grać Milstein utwory takie jak

wysokości i spadł na ziemię. Jest to |

zawsze bolesne. A przecież nie było

winą piłki, że znalazła się chwilowo

wysoko! Teraz, gdy w atmosferze, nie-

co spokojniejszej przychodzi czas pa o*

brachunek talentu i umiejętności, wi-

dzimy coraz wyraźniej, że talent jest

mały, a umiejętność — kto wie czynie

mniejsza...
P. Maklakiewicz, posiedziawszy pa-

rę lat w Warszawie, gdzie pełnił obo-

wiązki organisty (nie będąc organistą

fachowym!), odszedł, jak widać, od at-

mosfery chaotycznych i przeładowa-

nych harmonij, któremi przesycił swój

utwór „Święty Boże”, przez co zdobył

łaskę u t. zw. modernistów. Gdy wró-

cił do muzyki przejrzystrzej, odrazu

odpadł ów nimb wybitnego talentu i

ukazała się fizjognomja dość przecięt-

na. Najciekawsze, iż niewiadomo, co

się stało z rzekomą technikąpisarską,

w orkiestracji bowiem tańców Zaręb-

skiego p. Maklakiewicz nie wznosi się

ponad poziom uczniowski, Tak instru-

mentują (albo i lepiej!) w konserwa-

torjach, na ławach szkolnych. Jeśli

chodzi o charakter utworów poszcze-

gólnych, to i tutaj są niedociągnięcia

powiedzmy delikatnie — niezrozumia-

łe, Tak w pierwszej części suity

trudno dojść co p. Maklakiewicz s0żu-

mie jako rytm polonezowy, a co bie-

rze za rytm mazurkowy, aczkolwiek

sądzić można, iż pomimo taktu trzy*

miarowego różnica jest tutaj znaczna.

W sumie, mając szczere uznanie dla

oryginału niedocenianego u nas Za-

rębskiego, niepodobna powitać z entu-

zjazmem pracy p. Maklakiewicza, ani

pojąć, dlaczego Filharmonja wystawiła

ją na „wielkim” koncercie symfonicz-

nym, Tańce (o ile nie są idealnie sty-

lizowane jak Chopinowskie) nie nada-

ją się wogóle na estradę symfoniczną,

a najmniej już wtedy, gdy są ujęte tak

słabo.
Piątkowy koncert prowadził p. I-

gnacy Neumark, Poza suitąwykonał

on siódmą symfonię Beethovena Dzie-

ło to miało u nas wykonawców miary

największej, Porównać z nimi p.Neu-

marka oczywiście trudno, Powiedzieć

możemy tylko, iż kapelmistrzwykazał

maksiraum dobrych chęci, wiele sta-

ranności i zapału. Że koncepcja od-

twórcza nie wzniosła się ponad po-

ziom przeciętny — to już wina siły

wyższej. Nie każdy dyrygent dorasta

do sztuki Beethovena. :  

„Consolation“ Lisžta lub pošmieriny
nokturn (Cis-moll) Chopina, dając
szlachetną, wykwintną frazę oraz ca-
łość, zaokrągloną w sposób doskanale

skończony. Inaczej natomiast przedtta-

wia się sprawa interpretacji koncertu

Brahmsa, Tutaj, poza periekcją tech-

niczną (akademja!) wyimagamy głębi

skupienia duchowego w stopniu znacz-

nie wyższym ai tego, jaki dać nam

może p. Milstein. Przynajmniej w tej

chwili, nie jest bowiem wykluczone, że

skrzypek, bądź co bądź młody, dojdzie
ido należytego rozumienia muzyki

Brahmsa.

P. Milsteina przyjmowano ba:Jzo

gorąco, niemało oklasków zebrał (ež p.

Neumark, a wraz z nim orkiestra. Swo-
ją drogą zaznaczyć trzeba, iż w partji

orkiestrowej koncertu Brahmsa p Ne-

umark nie dostosował napięcia dvna-
miki do gry solisty.

/ WITOLD SZELIGA.

 

JERZY MARLICZ: „Ośmiornica”. Poz-

nań 1935. Ks. św. Wojciecha, Str, 512.

Przedewszystkieni mała niedyskrecja:

Jerzy Marlicz — autor popularnych i
tak chętnie czytywanych powieści —
to kobieta, pani Borowikowa, która
ukryta za tym pseudonimem, posla-
nowiła sobie stworzyć polski typ po-
wieści sensacyjnej, wolnej od ay.

dliwych i demoralizujących opisów
i całej tej ohydy, którą zazwyczaj zie-
je t zw. romans kryminalny Cel

osiągnęła w szeregu dobrych bardzo

zajmujących i łatwych powieści o te-
matach egzotycznych,
Nowa powieść stanowi ni j intere

sującą lekturę dla czytelników lubują-
cych się w lekkiem opowiadaniu o po-
smaku sensacji, Tematy szpiegowskie,

tylokrotnie już wyzyskiwane w powie-

ściach i scenarjuszach filmowych, nie-

obce iliteraturze polskiej (ostatnio np.
w Kiedrzyńskiego „Sercu na ulicy',
i Struga „Żółtym Krzyżu”), zawsze
znajdują chętnych czytelników.
Akcja opowiadania, obracająca się

dokoła ponurej zagadki tajemniczego

morderstwa, toczy się w zagubionej

wśród lasów i śniegów syberyjskiej
osadzie, stanowiącej na tle ogólnej za-
wieruchy rewolucyjnej, spokojną oazę,

do której zrzadka tylko i zdaleka do-
chodzą głuche odgłosy burzy wojen-
nej. Qwo ciche życie mieszkańców
„zaimki* Prang, uplywające wśród

codziennej nudy i szarzyzny przy sa-

mowarze z gorącym „czajem”, przy  

SYBERYJSKI ZAŚCIANEK
dźwiękach gitary i rozlewnych rosyj-
skich piosenek, zostaje nagle wstrzą-

śnięte tragedją zagadkowego morder-

stwa; romans bohalerki opowiadania,

córki polskiego emigranta z pięknym

oficerem gwardji, zamącony cieniem

zbrodni, zakończy się katastrofą. Dzięki

talentowi narracyjnemu autorki, mimo

pewnej rozwlekłości fabuły, uwaga i
ciekawość czytelnika przez cały czas
trzymana jest w napięciu. Zagadka

zbrodni zostaje rozwiązana dopiero na
samym końcu powieści ,a zagmatwana

sytutcja nie pozwala na traine domy-

sły. Owo pobudzanie ciekawości czy”
telnika przez ciągłe powikłania akcji,
odbija się chwilami na jasności opo-

wiadania, stwarzając pewne drobne

niedociągnięcia w zestawieniu faktów
isytuacyj. Tajemnicza postać rosyj-
skiej pielęgniarki — szpiega nieco za-
mało związana jest z akcją powieści,
co nie usprawiedliwia tytułu, odno*
szącego się właśnie do owej bolszewi-
ckiej Mata-Hari, Na czem polega zgu-
bna działalność złowrogiej „ośmiorni-
cy” i jaki jest jej wpływ na losy bo-
haterów — niebardzo wiadomo, Do-
wiemy się tego może z drugiego tomu
powieści, który ma się ukazać pod ty-
tułem „Bezdroża”. Będzie to koniecz-

ne dopełnienie „Ośmiornicy”, której
akcja urywa się właściwie w połowie.
Czytelnicy, których interesują dalsze
dzieje sympatycznych bohaterów z
pewnością przyjmą i ten drugi tom
życzliwie. (a. j.).

 

ZE ŚWIATA KULFUELW
KRONIKA LITERACKA

Czechosłowacka nagroda literacka, —

Ustanowiona przez Wolną SzkołęWiej-

ską nagroda literacka im. Antoniego

Szvehli (5.000 koron), przyznana została

w dniu czechosłowackiego święta pań-

stwowego młodemu pisarzowi Franc'sz-

kowi Krelina za powieść „Chude lata”.

KRONIKA KULTURALNA

Rada artystyczna m. Lublina. — Z ini-

cjatywy zarządu miasta powołano do Ży-

cia w Lublinie radę artystyczną w dzie-

dzinie konserwacji zabytków i artystycz-

nego wyglądu miasta, Rada prace swe

ujęła w trzy sekcje: architektoniczną, hi-

staryczno-zabylkową i propagandową. Do

rady weszli: konserwator wojewódzki dr.

Piwocki, prof, Jakubanis, inż. Łukasie-

wicz, inż. Witkowski, art. malarz A. Za-

jączkowski p. Petruczyński, dr. Stefan

Wojciechowski oraz prorektor K. U. L.

prof. Białkowski,

Ku czci Paderewskiego. — „Sokół” po-

znański zorganizował w sali koncertowej

św. Marcina popularną akademję ku czci

Ignacego Paderewskiego, Z udziałem

miejscowych sił artystycznych. Na pro-

  

  
  

ZEWSZĄB...
W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI

ZAŁOŻYCIELA

CZERWONEGO KRZYŻA

Świat cywiliżowany obchodzi w dniu

30 bież. m. 25 rocznicę śmierciHenryka

dzisiejszym 25 rocznicę śmierci Henry .а

Dunant, założyciela Czerwonego Krzyża.

Ludzkość zawdzięcza mu powstanie i

umiędzynarodowienie idei, którą przyjęło

obecnie 59 kra'ów świata, a która przed-

tem, nim Henryk Dunant powołał do ży-

cia Czerwony Krzyż, była nieznana nie-

tylko walczącym z sobą armjom, ale i o-

gółowi społeczeństwa świata.

Będąc świadkiem wstrząsających obra-

zów na polu bitwy pod Solierino, kiedy

walczące z sobą arruje — francuska i au-

stryjacka zakończyły działania wo,enie,

pozostawiając na polu ponad 50 tys. za-

bitych i rannych, Henryk Dunant, do głę

bi przeęty losem rannych, pozostawio-

nych bez żadnej opieki, organizuje па-

prędce z miejscowych wieśniaczek i przy

godnych turystów, pierwszą drużynę ra-

towniczą.

I oto już w r. 1859 powstają zasady, któ

re wedą potem do międzynarodowych

postanowień co do losu rannych i cho-

rych żolnierzy, oraz jeńcówwojennych.

Po zorganizowaniu te pierwszej na świe

cie drużyny ratowniczej w myśl zasad

Czerwonego Krzyża, Henryk Dunant nie

ustaje ani na chwilę w swych zabiegach,

by rozpoczęte dziełe doprowadzić do
 

końca. W trzy lała potem ogłasza dru-

kiem swoe „Wspomnienia z pod Solie-

rino”. Książka ta uzyskała w całej ów-

czesnej Europie rekordową  poczytność

i znalazła potężny oddźwięk. Zwrócono

uwagę na idee, głoszone przez Dunanta i

zainteresowano się ich twórcą. Henryk

Dunant wykorzystuje tę sprzyjającą atmo

sterę i wkrótce zostaje członkiem powo-

łanego do życia komitetu międzynarodo-

wego pomocy rannym. Komitet ten po-

wstał w Genewie, rodzinnem mieścieDu-

nanta, Jako ołicialny przedstawiciel tej

organizacji przybywa do wielu kraów Eu-

ropy, nawiązując kontakt z ówczesremi

rządami, Dzięki tym zabiegom. 22 sierp-

nia 1864 zbiera się w Genewie międzyna-

rodowy kongres z udziałem 24 przedsta-

wicieli państw europejskich i Stanów

Z'ednoczonych Ameryki Północnej Ww

wyniku uchwał Kongresu powstaje kon-

wenc'a genewska, która przyjmuie znak

Czerwonego Krzyża jako godło instytucji

międzynarodowej, mającej na celu niesie

nie pomocy chorym i rannym żołnierzom,

'bez względu na ich przynależność do wal

czących armij.

ZABOBONY

W okolicach Pucka i Wejherowa

istnieje wiara, że w dzień Zaduszny moż

na zobaczyć duszę każdego człowieka.

gdy patrzy się przez wypadły sęk ławki

kościelnej, Należy mieć jednak w poś?to-

J. K.

ŚlwWewied *raou

 

znakomiia
kwojowa

wiu kredę święconą lub modlitewnik, by

w razie o ile urzało się duszę potępioną,

a którą poznać można, śdyż będzie szła

poprzedzana przez djabia, natychmiast

otwór sęku zatkać. O ileby się tego nie

zrobiło można utracić wzrok. Duszę zba-

wioną poznać można po tem, że krąży w

towarzystwie anioła.
,

Na półwyspie Helskim od lat znany 'est

pewien prognostyk pogody, godny 4) га-

notowania, a mianowicie; „Miesiąc paž-

dzierny — marca obraz wierny”. Rybacy

pozatem snu'ą wróżby ze wszystkich nie

dziel październikowych, zwanych tu . Wę

gorznemi”, gdyż przez cały okres paź-

dziernika, a nawet listopada na mierzei

Helskiej odbywają się na dużą skalę po-

łowy przybrzeżne węgorzy na żaki W

końcu października w dzień św. Szymo-

na i Judy lud kaszubski twierdzi, że purt

ki (dabły) chwytają wróble całemi gro-

madami i pędzą do piekla. Wróble miały

bowiem, gdy Chrystus umarł na krzyżu,

wołać „Żyw, żyw, żyw”. gdy jaskółki

wołały: „Umarł umarł”. Odtąd jaskółki

uważane są za ulubieńców nieba.

70 ROCZNICA URODZIN
WIELKIEGO POETY

Prof. Władysław Tarnawski przypo-

mina w Kurjerze Poznańskim że w

czerwcu r. bież. William Butler Yeats

obchodził swe siedemdziesiąte urodziny

a raczej obchodziła je wyzwolona Irlan

dja. a echa rozbrzmiewały i w całej An-

glji Tak bowiem składa się żenajwięk-

szy z liryków. piszących w ciągu ostat-

nich lat kilkudziesięciu po angielsku, jest

, gram akademii złożyły się utwory mu- |

| zyczne i wokalne Paderewskiego, kilka

utworów innych kompozytorów polskich,

oraz prelekcje i deklamacje okolicznoś-

ciowe,

KRONIKA NAUKOWA

„Wielki Herder* w 12 tomach, —

Prawdziwem zdarzeniem w świecie wy-

dawniczym należy nazwać ukończenie

niemieckiego leksykonu, wydanego przez

katolicką firmę niemiecką Herder, Właś-

nie ukazał się ostatni (dwunasty) tom t.

zw. „Wielkiego Herdera" (Der grosse

Herder), jak się nazywa ta encyklopedja.

Praca trwała cztery lata. Wynikiem jej

jest olbrzymie dzieło, omawia'ące 180

tysięcy tematów, ilustrowanych 20.000

obrazków. Jest to nowożytna encyklope-

dja o bardzo ciekawym typie.

KRONIKA MUZYCZNA
Konkurs eliminacyjny dla pianistów.

Związek Szkół Muzycznych w Polsce o-

głasza konkurs eliminacyjny dla piani-

stów poiskich, kandydatów do II'-go

międzynarodowego konkursu im, Fr. Cho-
pina. Konkurs eliminacyjny odbędzie

się dn. 15 oraz 16 grudnia b. r. w sali

Państwowego Konserwatorium Muzycz-

nego w Warszawie. Warunki konkursu:

1) Udział w konkursie eliminacyjnym

brac mogą pianiści obo ga płci, obywate-

le polscy w wieku do lat 26 włącznie. 2)

zgłoszenia » przystąpieniu do Konkursu

Eliminacyjnego przyjmowane będą do

dnia 25 listopada b. r. 3) Wszyscy przy-

  

 
| narodowcem irlandzkim. Zresztą trzeba

| dadać, że pochodzi z Angloirlandczy-

; ków, t. j. z kolonistów. Ojciec jego był

| protestantem, ale stał po stronie Erynu.

Urodzony w Sandymount pod Dubli-

nem, Yeats już od dzieciństwa prawie

czuł się poetą. Pisał wiersze w szkcle,

drukował je, gdy miał lat dwadzieścia,

a w r. 1886 ogłosił poemat dramatyczny

„Mosada”, którego później nie włączył
do swych zbiorowych wydań.

Rozgłosu nabrał nietylko jeko poeta,

ale też jako patrjota i jedna z czołowych

postaci ruchu, określanego w dziejach

i w literaturze jako odrodzenie celtyckie

w Irlandji. Chłopski kraj, uciskany przez

długie wieki, tonący w nędzy i w cie-

mnocie, przypomniał sobie, że w zara-

niu średniowiecza, gdy jego późn esi

zdobywcy byli dziczą pogańską i wyrzy-

nali się w dynastycznych lub .szczepo-

wych wojnach, stanowił siedzibę chrze-

ścijańskiej kultury i miał własną piękną

poezję. Przypomniał to sobie w momen-

cie, gdy już jego prastary język był pra

wie martwy. I oto, popierany z emigra-

cji, począł z nadludzką energią podno-

sić się na wszelkich polach.
Co stanowi przedmiot liryki Yeatsa?

Wszystko Kocha on ojczystą przyr >dę,

bystro ją obserwuje i pozostaje z nią w

ścisłym związku uczuciowym Zjawiska

przyrody i wogóle wrażenia zmysłowe

wydobywają ze strun jego duszy niespo-

dziane dźwięki Do uczucia przyłącza

si często refleksja Mgła i śnieg, zasła-

niające krajobraz, są dla niego symbo-

lem szału, panującego w naturze, ale

podsuwają mu myśl, że autorzy klasycz-

 

 

stępuący do konkursu eliminacyjnego

podlegać będą wstępnej eliminacji. 4) W

wypadku, gdy przystępujący do konkur-
su est słuchaczem którejś z uczelni mu-

zycznych, wymagane jest przedstawienie

zaświadczenia odnośnych władz szkol-

nych, zezwalającego kandydatowi na

przystąpienie do konkursu, 5) Pianiści

odznaczeni na konkursie eliminacyjnym,

uzyskają możność występowania na kon-

cerłach, organizowanych dla laureatów

konkursu eliminacyjnego w ciągu roku

1935 na terenie Rzeczypospolitej, 6) O-

płata udziału w konkursie eliminacynym
wynosi zł. 15, która powinna być wpła-

cona pod adresem Związku w chwili

zgłoszenia się kandydata. Program kcn-

kursu eliminacyjnego — dzieła Fr. Cho-

pina: a) jedna z sonat (h lub b), albo ba-

Mada i Scherzo, względnie ballada i Fan-

tasia; b) jedna z Etiud; c) 'eden z Mazur-

ków; d) jeden z 2 Polonezów.
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nychdzieł,wypełn * cych jego pracow-
nię, Homer, Cycero Horacy, byli tak
szalonymi, jak mgła i śnieg..

Fascynuje Yeats wierszami, za które-

mi wyczuwa się jakieś nieznine, taje-

mnicze horyzonty. Pod tym względem

słusznie zestawiano go z Keatsem. Prze”

twarza stare irlandzkie podania i bal-

lady, to znów sięga po tematy w ota-
czającą rzeczywistość. Zawsze zaś prze-
paja opowiadanie liryzmem. Uderza w
nutę mistyczną i patrjotyczną. Wreszcie
jest poetą miłości w jej najrozmaitszych

odmianach, dążeniach i przejawach.

ŚW. STEFAN ARMEŃSKI

Z okazji obchodu 1500-lecia ormiań-

skiego tłumaczenia Pisma św. wystawio-

no w kościele św. Szczepana w Wiedniu

relikwje św. Stefana Armeńskiego Re-

likw'e te, przechowywane zazwyczaj «*

skarbcu przy wielkim ołtarzu, mieszczą

się w skrzynce hebanowej, ozdobionej fi-

ligranowemi okuciami srebrnemi i posia-

dającej napis „Corpus Saffcti Stephani de

Armenia”. Słynne dzieło bollandystów e

świętych Kościoła katolickiego. zazna-

czając, że uroczystość ś. Stefana Armeń-

skiego obchodzona jest 17 maja, wyiaś-

nia, iż był on synem cesarza Bazylego

I-go i bratem Leona 4-go Za czasów Fo-

cusza był jego pierwszym sufraganem. a

po złożeniu Focusza z urzędu — patriar-

chą konstantynopolitańskim. konsekr-

wany na tę godność w r 896 przez Teo-

fanesa. Umarł w r 893. Martyrologium

greckie nadaje mu tytuł „wiernego wy-

konawcy obowiązków pasterskich”.

  



Nr. .

Sprawa kieleckawŚwiell
Od 'ednego z cywilnych działaczy kato-

lickich otrzymujemy poniższe uwagi'
Społeczeństwo katolickie już od szere-

gu lat było świadkiem sporadycznie jo-
wtarzających się ataków na osobę ordy-
narusza diecezji kieleckiej ze strony
nieodpowiedzialnych czynników miej.co-
wych. Nie ulegało też wątpliwości. że a-
taki te pochodziły z kół dla Kościoła
wrogo usposobionych i przy każdej si.o-
sobności gotowych do wystąpień przeciw
religji oraz Kościołowi,

Powyższe czynniki znalazły, niesiety,
spizymierzeńców wśród miejscowych
czynników administracy,nych. Społe-żeń-
stwo katolickie zostało szczególnie zdzi-
wione, gdy po zajściach, jakie przed kil-
ku miesiącami na tymże terenie powtó*
rzyły się (a które były związane z jakie-
miś całkiem nieuzasadnionemi zarzsta-
mi), czynniki miarodajne, zamiast p-tę-
pić e i stanąć na straży prawa i pu*ząd-
ku, posunięciami swemi nie'ako zso! da-
ryzowały się z miejscowymi antagcnista-
mi ordynarusza, Mianowicie w całai die-
cezji wstrzymane zostały dotacje mie-
sięczne. Czy zamierzano w ten sposób
kler miejscowy „wziąć głodem”, c:y *eż
zmusić jego zwierzchnika, aby poszedł do
Kanossy?

Nie ulega jednak wątpliwości, że to. co
godziło bezpośrednio w duchowięńs'wo,
pośrednio godziło również w Konkordat,
w którym wypłata duchowieństwu dota-
cyj została ustalona. Z konkordatu też
wynika wyraźnie, że dotacje te nie sa ja-
kimś darem z łaski, który może byż ied-
nostronnie cofnięty, stanowią natomiast
ekwiwalent dóbr kościelnych, zagarrię-
tych przez rządy zaborcze — stanowią
przeto zwykłą należność ze strony zań-
stwa, jako dłużnika, nie zaś pracodiwcy
lub dobroczyńcy. Konkordat rówuież
przewiduje, że ten stan rzeczy ma *rwać
do chwili zawarcia specjalnego układu w
sprawie omówionych dóbr (art. XXIV 3).
Do tego wszakże w chwili obecne 'est
jeszcze bardzo daleko. Zresztą Konxor-
dat nie przewidu'e też możliwości u-hy-
lania się którejkolwiek strony:od wy.to*
nywania poszczególnych jego pos'„no-
wień. W związku z powyższym charui te-
rem dotacyj wypłacane one są w su:vach
ryczałtowych, nie zaś według list indywi-
dualnych; wszak nie może dłużnik wtrą-
cać się w to, jak spłacany dług zostanie
przez wierzyciela ażyty Tembardziej nie
ma też żadnych podstaw, aby uzależniać
uiszczanie należności od względów cał-
kiem ubocznych.

Nie słyszeliśmy, aby ze strony kieiec-
kich władz duchownych nastąpił iakiś
akt pokutny — dość jednak, że coś spo-
wodowało wznowienie odnośnych wy*
płat po  killkkwmiesięcznej przerwie.
Jednak sprawa nie została  zała-
twiona lege artis, Wprawdzie Kon-
kordat wyraźnie nie orzeka, iż ryczałty
diecez'alne mają być wypłacane na ręce
ordynar'uszów, bez żadnego jedna: na-
ciągania prawnego wynika, zeń, że jedy-
nie ta droga jest właściwa, albowiem:
1) dotacje przewidziane w Konkoriecie,

ZIE
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki; Wtorek godz, 20,15 I-szy
koncert Filharmonji lwowskiej. W środę
„Wielki Fryderyk”,
Teatr Rozmaitości: Wtorek, godz. 20

„Szesnastolaika“,
Otwarcie sezonu Filharmonji, — Kon-

cert w Teat, Wielkim o 20,15 inauguruje
sezon koncertów Filharmonji lwowssiej.
W programie tego koncertu, którymi 7.
rygować będzie dr. Adam Sołtys, w'd-
nie:ą utwory: „Concerto grosso” Haer.dla
na orkiestrę smyczkową, Suita Cz, Mar-
ka nawielć orkiestrę, Symfonia IV
Schumana kuo G-dur Mozarta. O-
statni utwór odegra żydowski pianista
Steuerman z towarzyszeniem orkies'ry.

Najbliż › „remjery teatralne, -- W
próbach zu. -uje się „Rewizor z Peter-
sburga” Gożola, którego prem era odbę-
"dzie się pod koniec bieżącego tygo nia.
Równocześnie rozpoczęto próbybaxi dla
dzieci p. t, „Kopciuszek”, Prócz tego bo-
munikat dyrekcji teatru zapowiada »'zy*
stąpienei do prób „jednej z nowoczesaych
komedyj polskiego pióra '.

Repertuar kin;
Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Nie zdchodź odemnie.
Chimera: Piekło i tyg. Foxa z АЫ-

svnji.
Sražyna: Legion nieustraszonych.
Kopernik:Hr. Monte Christo. 2 serje,
Marysieńka: Bar Micwe.
Pan: Halka.
Pax: Wiosenna parada.
Rai: Dwie Joasie.
Stylowy: Mały pułkownik i rewia.
Świt: Zemsta nietoperza i występ tele-

palki,

Nowy konsul francuski — Pi
przybył do Lwowa nowy konsul fraacysk
Hiecoa.

W 125-tą rocznicę urodzin Franciszka
Smolki. — Staraniem komitetu oby watel-
skiego odbył się w vb. niedzielę przed
południem skromny obchód uszcze-
mix pamięci Franciszka Smolki, którego

 

nie stanowią jakiejś daniny, należnej
Stolicy Apostolskiej i wypłacanej nol-
skim dieceziom zależnie od Jej dotrej
woli, natomiast przedstawiają dłuż cią-
żący na państwie w stosunku do Koš-io-
ła w Polsce ; 2) z ostatniego ustęp: za-
łącznika do Konkordatu dowiadu'em; Lie,
że „rozdział uposażeń... powierzouv bę-
dzie w każdej diecez'i ordynar uszowi,
który... złoży przysięgę wierności” Po-
mijamy już tę okoliczność, że prawoc'aw-
ca miał tu oczywiście na myśli nie cu in-
nego, jak ten jedynie naturalny spcsób
załatwienia sprawy, że rozdzielać będzie
ta osoba, na której ręce dotacje będa wy-
płacane ze skarbu państwa, — sam» jed-
nak połączenie tego z warunkiem zł że-
nia przysięgi, wierności (co przec'eż w
swoim czasie zostało uskutecznion:'| a
więc z aktem natury państwowej, nowo-
du'e również w konsekwencj kon'ecz-
ność bezpośredniego kontaktu ordyn=rju-
sza z władzą asygnuąqcą. Wymiex'one 

| kordatu.
| Niedość jednak tego: otóż nadal ws''zy-
į mywana jest dotacja, należna samermu or-
; dynarjuszowi. Znów więc musimy hv* w |

„ dziennem nawet urzędowaniu w.idze,wielkiej rozterce z konkordatem Jak już

wyżej zaznaczyliśmy, dotacie wypłacune
są ryczałtami, sam zaś podział j jego :po-
sób należą już do kompetenc'i ordynarju-

| sza, W związku z tem władz asygnują-
| cych nie może obchodzić okoliczność, czy
ta lub inna osoba duchowa istotnie po-
biera uposażenie z danego etatu ' czy
sam etat jest obecnie obsadzony — 'est to
już bowiem sprawa diecezji czyli Koś-

| cioła. W razie więc dłuższego nawet wa-
| kowania stanowiska ordynarjusza, na
| właściwy etat dotacie winny być asygno-
| wane. O ile też konkordat ściśle nic o-
| kreśla liczby etatów w tych kategor ach
gdzie może być ich większa ilość «ał-
kiem wyraźnie już przewidu'e etat ordy-
nar'usza, jako, naturalnego zwierzchn:ka
diecezji. Z tego więc względu nie może
być mowy o zawieszaniu wypłat dołacji
na ten etat.

Jeżeli w stosunku do pewnego >rdy-
nar'usza powstają słuszne zarzuty, zwią-

JAROSŁAW

Przestępca zastrzelony przez posterun-
kowego. — We wsi Chłopice, w pow ecie
jarosławskim, wydarzyło się krwawe zajś-
cie w starciu pomiędzy pósterunkowym a
poszukiwanym przestępcą, Franciszk;em
Jóźwinem.

Przestępca ten, który był postrachem
powiatu, po dokonaniu licznych napuców
i kradzieży ukrywał się przed pw! cją.
Gdy zaszedł do swego mieszkania, w ślad
za nim zjawił się posterunkowy. Zacza'0-
ny za drzwiami Jóźwin zranił nożem c'ęż-
ko posterunkowego w rękę, a następnie
ugodził go dwukrotnie w głowęjak «mś 

LWOWA
125-ta rocznica urodzin przypada w tych
dniach. Pomnik Smolki, na placu, noszą-
cym jego nazwisko, przystrojono w żie-
leń, w głębi ustawione zostały maszty
zLo barwach narodowych i
miejskich,
Po nabożeństwie w katedrze zebra!! się

uczestnicy uroczystości przed pomni -
kiem, gdzie do zebranych przemówi! pre-
zydent miasta, podkreślając zasługi $mol-
ki dla kra'u i miasta, poczem orkiestra
mie'ska odegrała Hymn narodowy.
Zagadkowe strzały na wsi. — Do po-

wracającego późnym wieczorem z koope-
ratywy w Bartatowie, w powiecie grė-
deckim, tamteszego gospodarza Wasyla
Ostrowskiego, liczącego 27 lat, oddało
trzech nieznanych sprawców z ukrycia
kilkanaście strzałów, z których dwa zra-
niły go w rękę. Sprawcy, nierozpo”nani
przez Ostrowskiego z powodu cieninoš-
ci, zbiegli bez śladu. Rannego Ost.ow-
skiego przywieziono do tutejszego sz”'ta-
la powszechnego,
Zamach samobójczy dwu kobiet w ho-

telu. — Do trzeciorzędnego hotelu ży-
A RE zr ul, Rybie 1,

przybyły w sobotę ym  wieczvem
dwie młode kobiety Paki Wioju na
noc, a po uiszczeniu 2 zł, weszły do po-
ko'u Nr. 14, Gdy w niedzielę popołul nie
dawały żadnych oznak życia, portjer za-
pukał do pokoju, a śdy mu nie odyowie-
dziano, zaalarmował komisarjat PP.

Przybyli na miejsce funkc'onarjusze 90-
licyjni, wyważywszy drzwi, zastali obie
kobiety leżące na łóżku w stanie nie-
przytomnym, przyczem leżąca na sto'iku
flaszeczka, opróżniona z kwasu soinego
wskazywała na to, iż obie popełniły za-
mach samobó'czy. Przewieziono 'e w »ta-
nie nieprzytomnvm do szpitala pows*ech-
nego, a pod'ęte dochodzenia ustaliły że
były niemi: Eugena Benesz, licząca 20 lat

‘ 1 24-letnia Rozal'a Szopiak.
Obie — jak ustalono — kochały się w

jednym i tym samym mężczyźnie ; p.w-
stały w ten sposób konflikt postanowiły
rozwiązać przez obopólną śmierć samo -
bójczą,

 

dwie okoliczności wypływają z kon-|

 

eKonkordatu
zane z nielo'alnem wykonaniem ar: XII
konkordatu (rota przysięgi), mamy przed
sobą otwartą drogę porozumiewania się ze
Stolicą Apostolską, która, w razie ist-
nienia rzeczowych powodów, nie om:esz-
kałaby wyciągnąć konsekwencyj. "na-
wiana przez nas sprawa dobrze jes: tam
oczywiście znana, a tymczasem pa. ęta-
my, jak właśnie w tychże czasach z cka-
zji jubileuszu Ordynarjusza Kielec iego
Ojciec Św. nadesłał na jego imię ser ucz-
ną depeszę, zawierającą słowa uzn:nia
Tego rodza'u dokument winien być zrzez
państwo, a tembardziej katolickie respck-
towany. Zamiast jednak, wyciąśnąć wła-
ściwe wnioski na jego podstawie za-
stosowaliśmy względem osoby nies.'eż-
nej i korzysta ące ze specalne' och:ony
konkordatu represje, jakichby nie doznał
zwykły urzędnik państwowy (a więc
człowiek zależny), w razie bowiem nie-
pomyślnego nawet dlań orzeczenia x —*

| sji dyscyplinarnej, nie mógłby zostać tak

|
|
Н

 

 
| barczony ośmiorgiem dzieci.

|

surowo dotknięty. Gdy wierzymy w słu-
szność swych posunięć, winniśmy też
mieć odwagę cywilną wawnienia zarów-
no ich powodów jak i podstaw prawnych,
na których się opierają. Wszak w co-

świadome swej odpowiedzialności, pizy
wydawaniu decyzyj winny zaopatrywać
je w motywy oraz w klauzulę, wskazują-
cą stronie zainteresowane drogę prewną
na której może swych pretensy; dcho-
dzić.

Teraz należy się spodziewać, iż w no-
wych warunkach winno nastąpić przy-
wrócenie porządku prawneg? także w 0-
mówione; dziedzinie,

 

’
tępem narzędziem, Gdyoszolomiony cio-
sami posterunkowy cofnął się, sprawca
wybiegł z zagrody i rzucił się Jo ucieczki
przez pole. Posterunkowy pomimo ray i
pobicia ciężkiego ścigał go, wezwał tuzy-
krotnie do zatrzymania się, a gdy wez-
wany nie usłuchał wezwania j dale ucie-
kał, posterunkowy strzelił do niegu z ka-
rabinu, a trafiwszy w plecy. położył go
trupem na mie'scu. Rannego posterunko-
wego przewieziono do szpitala jaro /aw-
skiego.

KATOWICE
—
Handel orderami. —Przed sądem okrę-

gowym w Katowicach odbędzie się w
najbliższym czasie sensacyny proces
przeciwko niejakiemu Redlichowi, Tar-
nawskiemu oraz innych osobnikom, któ -
rzy pojawili się przed kilkoma miesiąca-
mi na terenie Katowic i tu podawali się
jako członkowe głównego zarządu „Na-
rodowego Związku Powstańców”.

Szajka przedstawiała się u wysoko po-
stawionych osób, którym oświadczała że
odznaczone zosiaiy orderem. Rzecz ja-
6na, że order taki musiał być drogo му -
kupiony, a otrzymane w ten sposób p'e-
miądze oszuści zużywali na cele osobiste.
Jxrótt2 zdołano się prze .onać że „t-

dobna organizacja wogóle nie istnieje i
wszystkich przytrzymano,
Ponieważ prokuratot wygotował już akt

oskarżenia, rozprawa odbędzie się w naj-
bliższym czasie.

PRZEMYŚL

Żydowski „gazoznawca”*, — Dużą ro-
lę w przemyskiej sanacji odgrywają йу -
dzi, M. in. jeden z nich mgr. Treibetr re-
preneztu'e wszędzie „Strzelca” a ostat-
nio wydał opd swojem nazwiskiem bro-
szurę o obronie przeciwgazowej Broszu-
ra po zbadaniu okazała się nieudolną i
niepotrzebną komplilacia, a nawet cał-
kiem zwyczajnym plag'atem. Mianowicie
wojewódzki zarząd LOPP. za'ął się treś-
cią tego semickiego „dzieła” i dla un:k-
nieęcia skandalu, nakazał Tredbetrowi
wycołać „dzieło”" z handlu i zaopatrzyć
dodatkowo w skorowidz nazwisk auto-
rów, u których Terbetr się zapożyczał.
Cała ta historja z ożywieniem 'est ko-
mentowaną przez znawców przedmiutu.

RADOM

Znak czasu. — We wsi Wienchowiny
koło Jedlińska zam'eszku'e na gospodar-
stwie 17 morgowem Piotr Sowiński, o-

Jesienią
1932 r. spłonęły mu zupełnie zabudowa-
nia gop :darskie. tak że został w o-
śromnej nędzy. Nie mając z czego utrzy-

 

 

mać swe rodziny, zwrócił się do Żyda |
Dawida Hendla zamieszkałego w Jedliń-

u, aby mu dawał żywność na kredyt,

Dnia 3 listopada odbył się w Pozna-
niu zjazd Powstańców Wielkopo:szich
oraz członków Straży Ludowych Rad
Ludowych, Straży Bezpieczeń:twa,
Rad Żołnierzy i Robotników, ocgani-
zacyj tajnych, który miał zadeku-
mentować siły i łączność tych, któ-

rzy stanęli 17 lat temu do walki zbroj-
nej z ciemiężcą,
Na apel stanęło przeszło 10,000 now-

stańców wielkopolskich. Zjazd rnzpo-
częto Mszą św. odprawioną na Studjo-
nie M/ejskim przez kapłana - powsiuń-
ca ks. Pyszkowskiego, proboszcza z Dą-
brówki Kościelnej, który na zakończe-
nie wygłosił podniosłe kazanie. M 'wił
o genezie powstania wielkopolskiego, o
tych, którzy poleśli walcząc o wo: sość
Ojczyzny i tych którzy żyjąc muszą
walczyć o wielkość i potęgę Narodu A
przyszłość i nieśmiertelność Nar.du
zapewnione zostaną przez paszanowa-
nie prawa, sprawiedliwości, ładu, bar-
ności i porzejiku bez których nie r.oże
żyć żaden naród.

Dziesięcioro przykazań — mów 1 ks.
powstaniec — oto ów wielki, króts: ale
piękny program pracy dla jednostek i
narodu. Dlatego też trzeba „walczyć o
to, by nasze prawo zbliżało się do
praw boskich, by panowały u nas oby-
czaje surowe i miłość bliźniego, P*ze-
żywamy krytyczne czasy, Świat o'tu-
wa kryzys, ale nie widzą ludzie, że w
gospodarstwie Bożem kryzysu niema,
bo słońce, jak świeciło, tak świeci a
ziemia, jak rodziła, tak rodzi. Wilać
więcz tego, że chca jest dusza sp0-
łeczna tego światai że trzeba zacząć ją
leczyć. Każdy niech stara się stać się
jaknajlepszym obywatelem Ojczvżny.
Czyste trzeba mieć ręce i czyste stunie-

|nie, Wiedy Lyt narodu będzie zapew-
niony.
Po kazaniu tysiączne szeregi p-w-

stańców zmówiły modlitwę na intencję
ojczyzny. .

 
 

Z CRLELO MKEEASU
Żyd zgodził się. ale pod warunkiem, że
Sowiński da rnu weksle podżyrowane
przez dobrych poręczycieli, Ponieważ
nie m'sł takowych, wystawił dwa wek -
sle po 5U zł, fułszując na nich podpisy
wójta gm. Jedlińsk — Gołębiowskiego.
Pod zarzutem fałszerstwa podpisów na
wekslach stanął przed sądem okr. Po
zbadaniu sprawy, zapadł wyrok skazu'ą-
cy Sowińskiego na 8 miesięcy więzienia
z zawieszeniem na 3 lata, oraz pokrycie
kosztów sądowych,

TARNOPOL

Nie siedmiu, lecz jeden. — Do osi-!niej
korespondencji z Tarnopola wkradee się
pomyłka drukarska. W Tarnopolu jest nie
siedmiu aplikantów adwokackich - Pola-
ków, lecz jeden!! Drugi adwokat Polak
nie ma aplikanta, a żydowscy j uksa!*scy
adwokaci zatrudniają tylko swoich.

WITKOWO

Dziewczynka zasypana ziemią. — U
rolnika Schmalca w Chłędowie zatrud -
niona była w charakterze pastuszki 8-
letnia Renemanówna, córka ubogiego
robotnika, zamieszkałego w Chłędowie.

 

 

W piątek dn. 1 b. m. po południu nade-
szła tu telefonem wiadomość, iż areszto-
wani w liczbie 15 w związku Z trag czue-
mi zajściami w Krzywiniu zostali wy-
puszczeni na wolność i przyjadą do K'zy”
winia autobusem o godz. 17,15. Na w'eść
o tem zebrała się wielka rzesza ludn ści,
by powitać więźniów. Ci jednakże nie
przyjechali, gdyż pociąg wychodząc z
Poznania o godz. 15,20 w niedzielę : świę-
ta nie kursuje, o czem telefonujący nie

wiedzieli. Zwolnieni narodowcy wnkec
tego wzięli dwa samochody i nimi przy -
jechali wprost z Poznania do Krzyw:nia,
dokąd przybyli o godz. 20,30.

Po drodze w Czempiniu byli w prze -
jeździe już witani przez tamtejszą !ud-
ność. W Jerce, skąd pochodzi p F-. '30-
recki, zgotowała tamtejsza ludność zwsł-
nionym narodowcom serdeczne przyjęcie,
wita'ąc ich kwiatami ; okrzykam W
Krzywiniu samochody zatrzymań» na
przedmieściu i więźniowie przesiel się
do powózek, od których odprząg1 ęto
konie. Powózki wśród niebywałych o-
krzyków rozentuz'azmowanei lu: sści
ciąnione przez mężczyzn i kobietv, ru -
szyły ul, Kościelną na rynek. Pow6/k. 0-
taczało morze głów. Co chwilę wznoszo-

 

Zjazd

powstańców wiclkonolskich
(Od własnego korespondenta)

Poznań, w listopadzie.

Następnie Centralny Komitet organi-
zacyjny odebrał raport, poczem rze-
szli powstańcy ulicami miasta na plac
Wolności, sdzie odbyła się uroze,sta
akademia.

Plac Wolności w Poznaniu to m.ej-
sce, gdzie padły pierwsze strzały z 1ąk
polskich, gdzie zginął pierwszy pow-
staniec ś. p. Franciszek Ratajczas, to
miejsce skąd lotem błyskawicy ro4esz=
ła się wieść o zrywaniu kajdan zalor-
czych po całej Wielkopolsce.
Na tem to miejscu zebrali się pow-

| RE wielkopolscy, by radzić o swym
losie.

| Akademję zagaił przewodniczący
| Central. Komitetu Organ., który ucz-
| ciwszy pamięć poległych wskazał co
| jest celem Zjazdu. Stworzenie jed „ego
j silnego związku wszystkich organizacyj
| powstańczych, zdobycie praw do renty
| dla członków Związku, staranie © od-
znaczenia, do których są przywią/<ne
dziś prawa i przywileje, zrozumienie
konieczności wypracowania h'storji
powstania wielkopólskiego. Oto spra-
wy, które muszą zostać załatwione, Po
omówieniu tych spraw ks. Pyszkowski
zgłosił 8 rezolucyj omawiających usto-
sunkowanie się Zjazdu do konieczaoś-
ci czuwania nad całością granic pol-
skich, do zagadnienia niesłuszneg» cb-
sadzania posad przez ludzi z poza
dzielnicy wielkopolskiej z pomiiar.em

powstańców wielkopolskich, do ;ent
wojskowych, odznaczeń, historji pow=
stania wielkopolskiego,  stworzeria

raz konfliktu polsko - czechosłowackie-
go.
Po Akademii odbyła się defiladz u

stóp pomnika Serca Jezysowego, która
wykazała dzielną postawę powstańców
wielkopolskich.W zjeździe brali udział
delegaci ze Śląska i z Pomorza.

*

Zjazd ten spełniłby swoje zadarie,
gdyby nad całością panowali ludzie,
którzy potrafiliby zórać się z nią A
całość ta jest narodową. Widział» się
moc mieczyków Chrobrego, twa:ze,
które spotykało się na zjazdach S:ron*
nictwa Narodowego — słyszało się 0-
krzyki na cześć Polski narodowei Ro-
mana Dmowskiego i Obozu Narodcwe-
go. Lecz bvło to poza programem ofi-
cjalnym. Oficjalnie starano się aadać
zjazdowi charakter „państwowo-twór-
czy”, Wznoszono więc okrzyki na cześć
nowych wodzów, odczytywano i w;sy-
łano do nich depesze. Dziękowano im
za to co mają w przyszłości zrobić Na-
wolywano do zaprzestania walk раг -
tyjnych a rozpoczęcia okresu ..zśody
narodowej”, w której naród na wszy-
stko dalej musiałby się śodzić. A «imo
to były warunki, by Zjazd Pew.iań-
ców Wielkopolskich spełnił swe 7: aa-
nie.

5, 5.

KOTTABEATSTI NISTITANLOSTCESVT

Na polecenie chlebodawców udała się do
kisowni z koszykiem po piasek. W chwi-
li, kiedy szufelką nakładała piasek w ko-
szyk, nagle urwał się wysta'ący olbrzymi
zwał ziemi i zasypał Renemanównę, któ-
ra poniosła śmierć na miejscu.
Natychmiast odkopano ziemię, pod

którą znaleziono 'uż tylko trupa biedne-

go dziecka, Na miejsce wypadku zjecha-
ła komisja sądowo - lekarska. 

Powitanie zwolnionych narodowców
(Od własnego korespondenta)

Krzywiń, w listopadzie.
no gromkie okrzyki na cześć zwolni >'vch
narodowców, zasyj ując powózki kwia-
tami. ь i
Po objechaniu rynku wokoło, powózki

stanęły j więźniowie wyszli z nicn by
przywitać rodziny, krewnych i »najo-
mych,

Ciągle rosnące rzesze obywatelstwa i
narodowców wznosiły gromkie okrzyki
na cześć wypuszczonych więźniów syziąc
na nich kwiaty, Pozatem wznoszono en-
tuzjastyczne okrzyki na cześć narodowe-
go Krzywinia, Wielkiej Polski i Roniana
Dmowskiego. W imieniu 15-tu zw y'nio-
nych więźniów podziękował za se'decz-
ne przyjęcie i owacje p. St. Piotrowski.
Po odśpiewaniu , Wszystkie nasze c? en-
ne sprawy” odprowadzoną znuż mych
więźniów do ich domów.

Tak potężnej i spontanicznej man:fe-
stacji uczuć narodowych, podczas niórej
cały rynek zaleśło morze słów Krzewiń
nie pamięta. Rozchodzące się po ой о-
wadzeniu więźniów grupki ludnośc. Ło-
mentującej przeżyte wrażenia, wzy-
wali przybyli policjanci do rozejścia się.
Czynność ta była całkiem zbytec. na,
gdyż wszyscy w spokoju, powoli r zcho-
dzili się sami. 

wspólnej organizacji powstańcze! o".
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“V daicezych zmian w obecn

14 „darczym: W. zakresie p

а
j kre

2 b uzyskał w drodze operacyj

м e = rynku wewnętrznym 0K0'0

 

pumktualnego płacenia podatków,

"podiać nasześo zadania

6

W/ poniedziałek o godz. 3-ej popolu-

dniu sakyło się posiedzenie „komisj. se-

nackiej powołanej dla rozpatrzenia Lsta-

wy 2pełnomocnictwach.

PRZEMÓWIENIE

MIN. KWIATKOWSKIEGO

Po przemówieniu sprawozdawcy Sen:

Brata, który wniósł o przyjęcie ustawy

, bez. zmian, zabrał głos p. wicepremier

Kwiatkowski, aby wskazać na koniecz-

ność zastosowania zarz
ądzeń wyiątko-

i i rzeprowadzenia 72587
wych i szybkiego przep Se

olityki ar wej

rano w Polsce od lat metodę wzra”

==wartościpieniądz
a, która jest do*

stosowana do struktury społeczne, nero

du, gdyż inflacja uderzyłaby  najste: е

we wszystkie warstwy słabe kaoiia!i-

stycznie i gospodarczo, które reprezentu

ją ponad 90 proc. ludności.Przechodz
ąc

do zagadnienia równowaśł budżetowe E.

wicepremier przytoczył, że od początku

Kryzysu po dzień 1października 1935 r.

miljonów zł., nie wliczając w t> 07

żem S redytowych prz siębicrstw

państwowych, nie wliczając fwzaaci

t6žnych akcyj zleconych. Rynek pienięż-

ny ścieśnił się do takmałych rozmiarów,

że łącznie z silnie delicytowym budżetem

aa z samego wstępu realizacię 'a-

Kiegokolwiek szersześo I twórczego proc

gramu. Przez cały okres kryzysu zaledwie

około 30 proc. deficytu udało się vokryć

z rezerw kasowych i z dopływówdłago-

terminowegokredytu
zagranicznego i

metodami nieobciąžajacemi int
e'esów

feredytowych gospodarstwaprywat
nego.

W ostatnich trzech miesiącach rozp.ętość

* między wpływami budżetowemi i wyčat-

kami była bardzo silna a operac'e fan-

sówe skarbu państwa uzyskiwały w.iąż

nącą przewagę. RZ

"O cbye tego dk chwila działania,

zastosowania nowych metod walki z de-

ficvtem budżetowym. | :

Dążymy do rozciągnięcia obowiązku о-

Har w skali možliwie naibardzie spruwie-

dliwej i uzaasdnionej strukturą spolecz-

ną. Przeciwstawiamy się po'awiaiącym

się już tendenciom przerzucania tyci

ofiar na barki ludzi ekonomicznie,słab-

szych. Jednakże z całą „otwartością mu-

szę wyznać, że absolutne sprawied:iwo-

ści w akcji tej osiąśnąćnie ołamy i w

*pierwszym krótkim okręsie pracy pew-

nych drugorzędnych błędów nie unik-

niemy. Musimy się więc liczyć Z tem, że

+ po osiągnięciu dwu wstępnych celów tj.

po uzyskaniu równowaój faktyczne” w

A budżecie i po przecięciu drogi pokrywa

mia zwyczajnych wydatków państwa

przez eks ja kredytowe, bardziej 7aża*

ce błedy będziemy musieli skorygrwać.

Stało się koniecznością, by na przy-

szłość. korygu 4c błędysprze'askrawione-

go fiskalizmu, wdrożyć z
y:

dziesięciu lekceważących ten obowiąze

* utrudnia egzystencję stu zdrowym i cb?-

wiazkowym jednostkom gosp odarczym.

> * Stało się koniecznością, bv przywrócić

na nowo pełny walor działalności xre-

dviowej i na tei podstawie stworzyć nor-

malne warunki dla oszczędności i przyro-

stu kapitałów. °

Gdybvśmy nie mieli głębokiej wiary,

że w ciągu pewneśo okresu czasu, Np.

2-ch lat maksyma!nie, można będzie

"orzełamać dzisiejszy splot trudności. że.

będzie można usunąć , działanie tych

wszystkich nadzwyczajnych , obciążeń

społeczeństwa, które dziś stały się ko-

„_ niecznością niezależna od woli i nasta-

wienia członków rządu. czy członxów

Ъ ustawodawczych, nie maólibyśmysię
niezwykle w

chwili obecnei niewdzięcznego.

B. PREMJER KOZŁOWSKI

 

i Pełnomocnictwa w komisji senackiej
ki budżet, gdzie mamy zupełnie inne cy-

try. A więc prz chodzi budżet kolei ze

swemi 2 miljardami, budżet ubezpieczeń

społecznych z 250miłonami i budżet sa-

morządu ze swemi 600mil:onami, Razem

więc mamy kolosalny budżet 5 miljatdów,
który ciąży na państwie. Jeżeli zaś włą-

czy się do tego etatyzowane przedsię

biorstwo, to cyfry będą jeszcze bez po-

równania większe. W tego rodzaju bud-

żecie można już czegoś poszukać. A w

tej dziedzinie wiele rzeczy jest niewła-
ściwych.
Główne niewłaściwości widzi sen. Ko-

złowski w taryfach kolejowych, w gotpo-
darce ubezpieczeń społecznych i w sa-

morządach, przedewszystkiem zaś w
dziedzinie t. zw. sum pozabudżetowych.

Łatwość dysponowania pieniędzmi jest
tam znacznie większa. Teraz gazety pi-

szą o tej kolejce na Kasprowy jest tam
jakaś gwaranc'a, jakiejś nieznanej spółki.
Gdzieś indziej coś się buduje, państwo

staje się właścicielem jakiegoś przedsię”

biorstwa i to mieraz wielomiljonowego i.
to dzieje się nie'ako „między ustam a
brzegiem puharu*”. W tym roku słusznie
rząd zatrzymał jedną taką pozycię, mia='
„.nowicie interwencję zbożową. Szczęśli-
wie się złożyło, że mimo. to cena zb>ża
nie spadła tak jak. można sie było oba-
wiać, pomogła koniunktura światowa
Po replice wicepremera Kwiatiowe“

skiego. ustawę o pełnomocnictwach u-
chwalono jednomyślnie w brzmieniu zej-
mowem czyli według przedłożenia rzą-
dowego.

Dziś, we wtorek, o godz. 10-ej rano
rozpocznie się nad nią rozprawa w peł-
nym Senacie. . :

 

Na drodze do bankructwa
Społeczeństwo coraz  sceptyczniej

ocenia możliwość utrzymania ubezpie--

czeń społecznych. Coraz mniej wia-'

ry, że będą one w stanie wywiązać się

ze swych zobowiązań,
„„Tu į ówdzie poczynano rozumieć, —
tea „Oręd.” — że specyficzne warun-
ki gospodarcze i społeczne naszego kra-
ju nie są w stanie utrzymać teśo gma-

chu ubezpieczeń społecznych, jaki posta-
wiono według wzorów. zaczerpniętych w
krajach obcych, w których panuią zupeł-
nie inne warunki. I może wszystko przy-

brałoby pomyślny obrót, śdyby nie po-

pełniono. jednego, niemożliwego już do
naprawienia błedu. łąd ten polegał na
zburzeniu samorządu w ubezpieczeniach
społecznych i na wydaniu ubezpieczeń

na dyktatorskie rzadv biurokraci, która

z biegiem czasu zrobiła sobie z nich swój
własny folwark i przedewszystkiem dla
siebie praćnie ciagnąć z nich korzyści”.

Specjalnie zaś — S 3
„Ubezpieczenia emerytalne, którym

wogóle samorządu nie dano. można już
shokojnie uważać za zbankrutowane.
Nikt nie otrzyma z nich tego, co było mu
Nrzyrzeczone i za co musiał i ciąśle je-
szcze musi płacić, A kto wie, czy wogóle |.
coś sięz nich otrzyma!

Dzisiaj jeszcze usiłuje się ukryć ban-
kructwo ubezpieczeń społecznych zano-

mocą skomplikowanego systemu szykan
i kruczków. Nie mówi się ludziom, że te-

go, co im się należy, nie dostana. bo nie-
ma z czego dawać, lecz wynaiduie się

śmieszne nieraz i oburzające swą złośli-

wością przeszkody, mające „„uzasadnič“
odmowę lub zmnieiszenie- naležnych
świadczeń. Ale to długo już trwać nie

może. Prędzej czy później trzeba bedzie

otwarcie wyznać, że ubezpieczenia zosta-

ły zrujnowane i „zniszczone.
„Doszło zaś do tego opłakanego końca

 WZZOZOZATTEZBY ARTTAKTETOORAROETYTA

Nowe de*rety podatkowe

znając eszcze dokładnie projektu, nie 
-polegaiące na tem, że raz po raż odbie-

„ia i oto.komisja, powołana przez ra-

| 500 milionów złotych do tego, by móc w

„Wzmożona fala

antysem.tyzmu“

Pod powyžszym tytulem pisze „Nasz
Przegląd": .

а ostatnich dniach zauważa się |

wzmożona działalność niektórych uśru- |
«powau politycznych prawicowych w ie-

runku agitacji antysemickiej.
Gr"ny te szukają w tej drodze ze.

larności wśród najbardziej upoślećzo-
nyca sier spolecznych,
Koła te są popierane przez drobne ku-

"piectwo, które chciałoby odnowić daw-

ne tradycje narodowej demokracji”,

Kacionalizacja srebra w Chinach
ma zwiększyć zdolność konkurencyjną Anglików

Z Szanghaju donoszą, iż w związku z
dekretem o nacjonalizacji srebra w Chi-

nach cło. eksportowe od sztab srebrnych

zostało bardzo poważnie podniesione i

wynosi obecnie 65 proc.
W danym wypadku chodzi o to, aby po-

siadacze srębra, którzy obecnie obowią-

zania zmiany swych zapasėw krusz-

cowych na pieniądz papierowy, nie mo-

gli wywozić tego metalu zagranicę.

Wiadomości ze źródeł japońskich

me tradycjenarodowej demokracji. |Misioneso reisas

W sprawie długów urzędniczych
Okólnik kupców wywołał poruszenie wśród urzędników

Centralny związek detalicznego ku-

piectwa chrześcijańskiego R. P. roze-

słał do swoich członków niezmiernie cha-

rakterystyczny okólnik w sprawie dłu-

gów urzędniczych, - 3

W ckėlniku tym czytamy:

„Ostatnio, jak wiadomo z prasy, przy-

gotowywany iest pro'ektworowadzen'a

moratorium dla długów urzędników. Nie

możemy podać szczegółów.
Jednak 'uż teraz możemy stwierdzić,

że sprawa moratorjum 'może dotkliwie
odbić się na interesach naszych przedsię:
biorstw.

Sygnalizując przygotowującą się spra-
wę. zalecamy. dużą „ostrożność przy u-
dzielaniu kredytu urzędnikom. Prosimy

 

w ten sposób, że ludzie, którzy obieli
rządy w ubezpieczalniach, postawili 50-
bie za cel utrzymać za wszelką cenę in-
stytucje ubezpieczeniowe jako źródło za-
robków dla armii protegowanych komi-
sarzy, dyrektorów, wicedyrektorów, u-
rzędników i funkcjonarjuszy, Gdy zbie-
giem lat finansowe położenie tych insty-
tucyj stawało się coraz trudniejsze. prze-
prowadzono coraz to nowe reorganizacje,

rało się coś ubezpieczonym. aby tylko
starczyło pieniędzy na biurokrację. Ba
teres zpieczonych nikt się podczas
tych A nie troszczył, Insty-
tucje się rozwinęły, posad przybyło, a u-
bezpieczenia tak się skurczyły, że ich
prawie nie widać”..

Przy opracowywaniu scaleniowej u-
stawy ubezpieczeniowej przeprowa-
dzono jedynie „przybliżone” oblicze-

dę ministrówdo zbadania stanu H-
nansowego ubezpieczeń pracowników
umysłowych na podstawie badań pro-
wizorycznych stwierdziła, jak podaje
„Gon. W.“ . :
„że ubezpieczeniu temu braknie około

przyszłości wywiązać się ze wszelk'ch
zobowiązań i wypłacić pracownikom e-
merytury w, wysokości przewidzianej u-
stawami”, k *

Należy watpić, czy pomoże tu coš-
kolwiek nadanie samorządu tej dzie-
dzinie žycia,  

jednocześnie o traktowanie naszego o"

strzeżenia bardzo poufnie".. *

Okólnik podpisany został przez urzę-

duiącego wiceprezesa związku W Mie-

rzejewskiego i przez kierownika b'ura

W. Pintarę,

Mimo zastrzeżonej poufności d>ku-

ment powyższy stał się znany i wywułał

w kołach urzędniczych wielkie porusze-

nie. (pr.)
+ :—i-i

Vowe pl-cówki polske
Z Ostrołęki donoszą, iż na terenie mia-

sta i powiatu pojawiły się masowokol-

portowane odezwy, nawołujące do kuno-

wania w sklepach chrześcijańskich. Ode-

zwy te rozlepione na wszystkich murach

miasta policja zdziera bagnetami.

Społeczeństwo ostrołęckie z ośrom-

nam zainteresowaniem i zadowoleniem

powitało nową placówkę chrześcijańską,

mianowicie, powstała tu chrześcijańska

jatka mięsna, której dotychczas wielki

brak odczuwało się w Ostrołęce, aiud-

ność zmuszona była zaopatrywać się w

jatkach żydowskich...

Właściciele jatki pp. Dzido 1 Jankie-

„wicz mają bardzo wielu odbiorców i za-

pewnione powodzenie, Podnieśli oni ce-

ne żywca, co wywołało zadowolenie rol-

ników. ;

Z Zawiercia informują. iż niedzieli u-

biesłei odbyło się tam zebranie szewców

chrześcijan zwołane przez cech szewców.

Rozpatrywano sprawę założeniawłasnej

chrześcijańskiej spółdzielniszewckiej.

Grnźba wydalenia
górników polskich z Belgii

*Dnia 23 b. m. upływa termin zwolrień

górników cudzoziemskich w Belgii. Po-

czątikowo zwolnienia miały. objąć tylko

13 proc. górników obcych, co,stanywiło-

by najwyże: około 300 osób. Obecnie rząd

belgijski zwiększył liczbę  przeznaczo-

nych do zwolnienia górników obcych do

1500 osób. : tp
Zachodzi obawa, iż około 600 górniców

polskich będzie musiało opuścić Baigęs

jeżeli władze belgijskie zachowaćbędą

chciały: proporcjonalny stosunek wyda-

leń Polaków do ogółnei liczby cudzo-

ziemców w Belgi.. Wśród dotychczas

zwolnionych przez kopalnie około 500

cudzoziemców znajdue się 50 górników

polskich. (pr.) .
 KOTYPEPTAWYCAWOASWOZANIOW TTT

Inflacia w Stanach Zj.--fakiem d:konsnym
lak dotąd — przyczyniła się do ogó!nej poprawy

Agencja Havasa donosi z Nowego Jor-
ku, że w ostatnim tygodniu wyraźniej wy-
a niebezpieczeństwo zdecydowanej

inilacjj w Stanach Zjedn. Ameryki, O-

dowo wysokie, o ile chodzi o liczby bez-

wzóledne), | ;
Wielu ekonomistów stwierdza, że in-

flacja jest już taktem dokonanym, t że,

   

* © OSZCZĘDNOŚCIACH  W kołach poinformowanych słychać, statni raport Federa Reserve Board jak dotychczas, przyczyniła się do ośól-

iż nowe dekrety podatkowe ogłoszone| stwierdza mianowicie, że banki, należące.| nej poprawy i ożywienia. Ożywienie to

Zawsze twierdze—mówił sen. Kozłow-| będą niezwłocznie po uchwaleniu asta-| do tego systemu, mają rezerwy w wyso- przeiawiło się przedewszystkiem w za-

ski, że mamy właściwie dwa budżetv: je- |wy o pełnomocnictwach przez Senat. O-| kości 5.653 milj, dol., a więc mniejsze| kresie przemysłu samochodowego. Jed-

den budżet administracji, wojska i oświa- głoszenia dekretów oczekiwać należy je-| o 3.010 milj. dol. od wymaćań ustawo-| nak nie brak oninii, że poprawa inilacyj-

ty, t.j. budżet państwowy i drugi w'el-| szcze w bieżącym tygodniu. „wych (mimo to obecne rezerwy są rekor-| na będzie nietrwała.

R
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- UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna E angielskiego

Myšli jego przerwal glos Kegėsa. |||

pė Cherry czy „cocktail, proszę wielmóżnego

pana? - . Ais
Jerzy nie umiał sobie wytłumaczyć, dlazego

świadomość obecności lokaja „polepszyła jego ьа>

mopoczucie. Było w zachowaniu się Keggsa coś so-

lidnego i uspokajającego. Zauważył to już przed-

tem, Po raz pierwszy uczucie, że został jakiemś tę-

* pem narzędziem uderzony w głowę, zaczęło słabaąć:

Miat wrażenie, że Keggs samą intonacją swego. głosu

mówił mu: „Wszystko to zapewne wydaje się pa-

nu bardzo dziwnemi niezwykłem, lecz niech pat. się

"nie lęka, ja jestem przy panu”.
(m. Jerzy zaczął rozglądać się po obecnych. Chmu-

“ ra jakaś ustąpiła z jego mózśu. Jego towarzysze

© przy stole przedstawiali mu się już jako wyraźne

osoby, a nie jako niejasna masa. Prorok Daniel mu-

siał doznać podobnego uczucia, gdy minęłopierw :

sze zakłopotanie z powodu znalezienia się w. towa-'

„ rzystwie lwów.

 tece londyńskiej zanurzył się w tę fascynującą.

> Zaczął rozróżniać i zapamiętywać twarze „dzi

- siedzących przy stole. Przedstawiono go wprawdzie.

©) w salonie, lecz scena fa pozostawiła u Jerzego wra-

żenie, jakby mu ktoś odczytywał całą stronę. z ka-|

talogu lordów Burke'go. Od dnia, kiedy,w. bib!jo-.|-

'

książkę, by znaleźć nazwisko: Maud, nie spadła na

niego taka ulewa tytułów. Teraz próbował zrobić

inwentarz osób, które potrafiłby zidentyfikować.

Inwentarz zupełnie się nie udał.. Że. wszystkich

obecnych, jedynemi osobami mu znanemi, okazal: się

ludzie, którzy odegrali w jego życiu rolę przy. in-

nych okazjach. Należał do nich lord Belpher, rzuca-

jący w tej chwili na niego wzrok, w którym mieściła

"się wcale nieukrywana nieprzyjaźń. Należał do nich

i lord .Marshmoreton, słuchający teraz z posępną

miną rozmowy jakiejś tęgiej damy, która wyróżniała

się bogatymnaszyjnikiem z pereł. Ale kim była ta

dama? Czy to była lady JaneAllerbyalbo lady Edy-

ta Wade-Beverly lub może lady Patricia Fowles?

I kim był zwłaszcza ten wąsaty jegomość z twaizą

jak sroka, który teraz rozmawiał .z Maud? A

Posłanowił poinformować sięu panny, którą,

poprowadził do stołu. Z. krótkiej znajomości wy-

niósł wrażenie, że jest miłem, swobodnem stwerze-

niem. Była mała i młoda,a w chwili przedstaw.ania

* się zdołał zapamiętać, że była także jakąś „Miss“ —

i fakt ten wydawał mu się dostatecznie uzasad ia-

jącym nawiązanie rozmowy. SĄD 7 1

: — Byłbym pani wdzięcznym za poinformowa-

nie mnie, kim są niektórzy z obecnych tu gości —

rzekł, gdy panna zakończyła rozmowę z sąsialem

po drugiej stronie, — Naprzyklad ten, kto tam

siedzi?
—Który? Mie a paA

‚ — Ten który rozmawia z lady Maud, którego
twarz należałoby zemleć, a potem. zrobić na nawo.

— To jest. mój brat. KOŁA

* Usłyszawszy to Jerzy.zajął się swojązupą. SE
_-— Bardzo panią przepraszam za brata — rzekł,

gdy podano rybę. | * SA
(1— To ładnie z pańskiej strony. >

„Nie przypatrzyłem mu się dobrze spowodu   
 

światła, Teraz widzę, że twarz jego ma dužo utoku., 

Dziewczynazachichotała, Jerzy zaczął czuć się.

swobodniejszy.
— A kimsą inne osoby? Na przykład, nie znam

nazwiska pani. Rzucono mi je tak szybko, że przele-

ciało, zanim mogłem je schwycić.
—Moje nazwisko brzmi Plummer.

Przez Jerzego przebiegł prąd elektryczny.
Spojrzał przez stół z dużo żywszem zainteresowa-

niem. Zakochany Plummer był dotąd dla niego tyl-

ko głosem. Mógł teraz oglądnąć jego fizyczną osc.bę.

— A kim jest reszta towarzystwa?
— Wszyscy należą do rodziny. Sądziłam, że

pan ich zna. POWA?
| |— Znam lorda Marshmoreton. I lady Maud,
I, oczywiście, lorda Belpher... i

-_ Pochwycił spojrzenie Percy'ego, obserwujące go

chłodno z drugiej strony stołu, i skinął głową wesoło.

— To dobry mój kolega, lord Belpher.
Ładna twarz Miss Plummer skrzywiła się w gry-

masie niechęci, © |
+ — Nie lubię Percy'ego.
— Nie? :
— Wydaje mi się zarozumiałym.
— Chyba nie. Z czego miałby być zarozumiały?
—Jest sztywny.
— To prawda, takie robi pierwsze .wrażenie.

Gdy go pierwszy raz spotkałem, także myślałem, że

jest strasznie sztywny. Lecz gdyby go pani zoba .zyła

| w momentach wypoczynku! Należy on do mężczyzn,

| których musi się dobrze poznać.Wtedy: nabierają

wartości. 4 : į

— Tak, lecz jak patrzeć na tę jego aferę » po-
licjantem wLondynie? Wszyscy:w hrabstwie o riej

mówią. | WORDA DY

šali ps  

wskazują na to, iż ostatnie zarządzenia

monetarne w Chinach są wynikiem akcjł
Leith Rossa, mającej na celu zwiększe-

nie zdolności konkurencyjnej towarów

angielskich oraz utrudnienia eksportu

japońskiego do Chin. Źródła japońskie

podkreślają, że dotychczas nie ukazał się

w Chinach żaden ołicjalny komentarz o
zarządzeniach monetarnych, jednakże

zwracają uwaśę na to, iż upaństwowienie

srebra w Chinach ma przyczynić się do
związania waluty chińskiej z funtem
szterlingiem.

0 a

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 4 listopada

DEWIZY
Belgia 89,65 (sprzedaż 89.88, kupno

89.42); Holandja 360.75 (sprzedaż 361.65,
kupno 359.85); Kopenhaga 116.95 (srze-
daż 117.50, kupno 116.40); Londyn 24.19

(sprzedaż 26.32, kupno 26.06); Nowy Jurk
5.31 i trzy ósme (sprzedaż 5.34 j trzy Ós-

me „kupno 5.28 i trzy ósme); Nowy vork
(kabel) 5.31 i pięć ósmych (sprzedaż 5 34
i pięć ósmych, kupno 5.28 i pięć ósmych);
Oslo 131,40 (sprzedaż 132,05, xupno
130.75); Paryż 35.01 (sprzedaż 35.10, kup-
no 130.75); Paryż 35.01 (sprzedaż 35.10,
kupno 34.92); Praga 21.98 (sprzedaż 22.03,
kupno 21.93); Szwajcarja 172.27 (sprze -

daž 173.15, kupno 172.29); Stokk;!m
135,00 (sprzedaż 13565, kupno 134 35);
Włochy 43.20 (sprzedaż 4332, kupno
43.08); Berlin 213.40 (sprzedaż 214.40,
kupno 212,40); Madryt 72460 (sprze leż
72.9, kupno 72.24),
Obroty dewizami średnie, tendencja

dla dewiz mocniejsza, Banknoty dolarowa
w obrotach prywatnych 5.30 i trzy czwar-
te — 5.30 i pół; rubel złoty 418; dolar
złoty 902 — 9.01 i pół; rubel srebrny
187; 100 kopiejek w bilonie rosy'snim
0.87; gram czystego złota 5.9244. W ob-
rotach prywatnych marki niemieckie
(banknoty) 140.50 — 141.00. W obrotach
prywatnych funty angielskie (banknoty)
26.17 — 26.19,

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilizacyjna 61 25 —

61,00 (odcinki po 500 dol.) 62,00 — 61 75
(w proc.); 4 proc. państwowa pożyczka
„premjowa dolarowa 51,50; 5 proc. kun +
wersyjna 66,50; 6 proc. pożyczka dolaro=
wa 77,75 — 77,50 (w proc.); 8 proc L Z.
Banku gospodarstwa kraowego 94,00 (w
proc.); 8 proc. obligacje Banku gosp dar.
stwa kra'owego 94,00 (w proc.); 7 -roc.
L. Z. Banku gospodarstwa kra'owego
83,25: 7 proc. obliśacie Banku gospodar=
stwa krajowego 83,25; 8 proc. L.Z Ran-
ku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Banku :ol-
nego 83,25; 8 proc. L. Z. Tow. kred. orze*
„mysłu polskiego funt. 90,75: (w -proc.): 7
proc. L. Z. Tow. kred. przem. funt. 7900
(w proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziemskie
42,75 — 42,50 — 42,75; 5 proc. L. Z. War-
szawy (1933 r.) 51,75 — 51,50; 5 proc m.
Siedlec (1933 r.) 34.50; 5 proc. L. Z Czę-
stochowy (1933 r.) 46.65; 6 proc. obl.ś m.
Warszawy 6 'em: 57.75. `

AKCJE ;
„Bank Polski — 93,50 —9400; Często-

cice — 3550; Warsz. Tow. fabr. cukru —
37,00; Starachowice — 33.00.
Dla pożyczek państwowych i listów za*

stawnych tendencja przeważnie słabsza,
dla akcj; — nie'ednolita. Pożyczki dela-
rowe w obrotach prywatnych: 7 nroc.
poż. śląska 6900 (w proc.); 7 proc toż.
m. Warszawy (Magistrat) 68,00 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 4 listopada

Pszenica czerw. jara szki. 7/5 gl. — —

— — —; Pszenica jednolita 742 gl. 19.75

— a Pszenica zbierana 731 gl. 19,25

Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13.50;
Żyto II standart 678 gl. 13,00 — 1325;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15.50 —

16,00; Owies II.st. (lekko zadesz:) 648 gl.

15,00 — 15,50; Owies III stan. (zadeszc.)

538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmieńbr>war-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 673 —

673 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień 64) śl.

14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 13 75—

14,00; Groch polny 24,00 — 26,00; G och

Victorja 31,00 — 34,00; Wyka 21.00 —

22,00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela
odwónie czyszczona — — — —į
bin niebieski 8,25 — 8,75; Łu-

bin żółty — — — —; Rzepak zimowy

42,00 — 43.00; Rzepik zimowy 40.00 —

41,00; Rzepak i rzepik letni 39.00 —
40.00; Siemię lniane basis 90 proc. 33 50
— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez gr.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 110 00—
120.00;. Koniczyna biała surowa60 00—
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst,
97 proc. 80.00 — 90,00; Mak niebieski
58,00—60.00; Ziem. jad. 3,50—3,75; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc. 33 —

35.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 55 proc.

29.00—3100; I — D 0 —60proc.
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc 25.00 —
27.00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26 00;
II-D 45 — 65 proc. 23.00 — 2400; II E
55—65 proc. 22,00 — 23.00; II-G 60 —65
proc. 21.00—22,00: Mąka żytnia „wycią-
gowa'0-30 23,00 — 23.50; Mąka żytnia
I gat. I-45 22.00—23.00; Mąka żyt I gat.
0-55 proc. 21,00—22 00: I gat 0-65 proc.
20,50 — 21.50: II gat: 16,50 — 17.50; ra-
zowa 1600 — 1700; poślednia — — —

Otręby pszenne grube przem.
stand. 9,75 — 10,25; Otręby „pszenne
średnie przem. stand 9.25 — 875: О.
tręby pszenne miałkie 9.25 — 9.75; O-
tręby żytnie 8.00 —- 8.50; Kuchy Inia-
ne 1700 — 17,50; Kuchy rzepakowe
1350 — 14,00; Kuchy słonecznikuwe
— — — — —: Śruta sojowa 45 proc.

* Ogólny obrót 4077 ton, w tem žyta
916 ton, Usposobienie spokojne.

 



 

Nr.

Mn.ejszość polsra w Niemczech
znajduje się w b. ciężkiej sytuacji

W niedzielę odbyło się w Krakowie

zebranie rady naczelnej polskiego

Związku zachodniego. Zebranie ra-

dy z=gaił prezes Stamirowski, poczem

p. Stanisław Kudlicki wygłosił referat

p. t. „Prace programowe polskiego

Związku zachodniego”. W rezultacie

tego referatu przyjęto następującą

rezolucję:

„Rada naczelna polskiego Związku

zachodniego, obradująca w Krakowie

dn. 3 listopada 1935 r. stwierdza, co +

nasiępuje: 1) Ostatnie miesiące przy-

n'osły wysoce niepokojące wiadomo-

ści o ponownem pogorszeniu się Sy-

tuacji ludności polskiej w Niemczech.

W szczególności zwraca uwagę spo-

sób traktowania słusznych postulatów

Polaków w Niemczech w sprawie u-

stawy o zagrodzie dziedzicznej oraz

w sprawie obowiązku uczestnictwa o-

bywateli niemieckich narodowości

polskiej w t. zw. służbie pracy, której

wyraźnie sformułowanym celem jest

wychowanie uczestników w niemiec-

kim duchu narodowo - socjalistycz-

nym. Również żywe zaniepokojenie

społeczeństwa polskiego muszą wy-

wołać pojawiające się wypadki stoso-

wania nacisku administracyjnego wo-
bec osób, biorących udział w polskim

ruchu narodowym. Stwierdzić musi-

my, że niestety, zasady głoszone przez

odpowiedzialne czynniki urzędowe, a
w szczególności zawarte w niejedno-

krotnych ' oświadczeniach kanclerza

Rzeszy, Adolfa Hitlera, nie zostały

wcielone w życie, a przeciwnie, czy-
nione w ostatnich czasach enuncjacje

przez członków rządu Rzeszy stoją w

jaskrawej sprzeczności z oświadcze-

niami,

W drugim punkcie rada naczelna
stwierdza, że mniejszość narodowa w

 

Pod światło
SZARY CZŁOWIEK JEST WAŻNY
"Pan Józeł był skromniutkim urzędni-
kiem którejś tam kategorji służbowej, na
jakimś tam szczeblu  uposażeniowym.
Krótko mówiąc — pan Józef miał około
100 złotych czystego miesięcznego do-
chodu.
Był to skromny człowiek. Cichy, spo-

kojny, nie wadził nikomu, kłaniał się ni-
sko szefowi, a referentowi już zdaleką u-
stępował z drogi. Nigdy się nie narzucał,
unikał zwracania na siebie uwagi, wie-
dział bowiem dobrze, że obecnie nie jest
to rzeczą bezpieczną.
Pan Józef nie miał swoich przekonań,

rozumiał bowiem, że w zupełności wy-
starczy, jeśli przekonania będą mieli za
niego jego zwierzchnicy. Wypełniał też
bez szemrania wszelkie formularze, ze-
znania j ankiety, jakie przeprowadzano
w biurze.
Pan Józeł był poprostu szary. ‚
Od pewnego [ейпай стази рап бле:

począł się zmieniać, Tak stopniowo, po
mału, ale ustawicznie. Przedewszystkiem,
wbrew zwyczajowi, nosił głowę podnie-
sioną do góry i patrzył śmiało w oczy
szefowi, Już to samo było rastanawiają-
ce. Ale to nie było wszystkiem. Szefowi
począł się kłaniać nie tak nisko, jak do-
łąd, a naczelnikowi wydziału ustępował z
drogi dopiero na pięć kroków przed nim.
Dawniej czynił to na piętnaśc:e.
Zmiany te zwróciły uwagę kolegów. Aż

kiedyś, gdy pan Józeł swobodnym tonem
powitał szeła: в

  

— Uszanowanie panu szefowi, jakże |
zdróweczko?— któryś z kolegów powie-
dział:
— Panie Józefie, czy pan chce wyle-

cieć z pracy? Jak pan się zwraca do sze-
ła?!
Pan Józeł uśmiechnął się z wyższością:
— Jak się mam zwracać? Przecież je-

stem szarym człowiekiem?
— Zwarjował pan? Nikt nie przeczy,

że jest pan szarym człowiekiem, ale wła-
śnie dlatego... :
— Jak widzę, nie czytuje pan gazet.

Teraz jest kurs na szarego człowieka. Na
takich jak my, — jak ja. jak pan. Sam
dyrektor departamentu (tu pan Józeł
złożył mimowoli ukłon), wyraził się, że
obecnie hasłem  państwowem jest:
„rontem do szerego człowieka”, Sam
dyrektor departamentu, tak, panie, po-
wiedział. Szary człowiek teraz jest waż-
ny. Liczą się z nami. Ze mną, z panem...

*
Wśród kolegów pana Józeła panuje o-

pinja. że ma on chysta. I to niebezpiecz-
nego chysia. Wielu twierdzi wręcz, że
pana Józefa wkrótce zrobią „na szaro”.

wist.
 

Polsce korzysta bez ograniczeń z peł-
ni praw obywatelskich, W związku z
tem rada naczelna podkreśla z całym
naciskiem, że taki stosunek do mniej.
szości niemieckiej w Polsce może
mieć swą rację bytli tylko wtedy, je-
żeli społeczeństwo polskie będzie

przeświadczone, że naszymwspółro-

dakom poza granicami Rzeczypospoli-
tej Polskiej dane jest korzystać z peł-

ni praw, przysługujących każdemu
spełniającemu swe obowiązki wzglę-

dem państwa, którego jest obywate-
lem, w myśl zasady; „równe prawa,
równe obowiązki",

Rada nzczelna wzvwa  snołetzeń

stwo polskie do dalszego najliczniej-
szego skupiania się w szeregach pol-

skiego Związku zachodniego i zwraca
się do rządu polskiego z prośbą, by w
sposobie traktowania mniejszości na-
rodowych w Polsce uwzględnił stan
faktyczny położenia mniejszości w od-
nośnych państwach,
Lu ia S

 

Baczność narodowcy
Zebranie dla nowowstępujących
W środę, dnia 6 listopada b. r. o godz.

8 min. 15 w lokalu przy ul. Złotej 39 m.
37 odbędzie się zebranie nowego kvrsu
dla nowowstępujących do Stronnictwa
Narodowego. Referat p. t. „Naród a pań-
stwo” wygłosi delegat Zarządu.

Sympatycy, chcący się zapisać na
członków S. N. proszeni są o przybycie
na zebranie, į

Zebranie poprzedzi o godz. 7 uroczy-
ste przyjęcie na członków S. N. nowo-
wstępujących z poprzedniego kursu.

Zwolnienie komendanta
straży ognioaej

Prezydent zarządu miejskiego m. War-
szawy podpisał dekret zwalniający do-
tychczasowego komendanta straży э41.10-
we, Feliksa Chociszewskiego, który seł-
nił te czynności od stycznia r. b. Do
zwolnienia przyczyniło się nieudolne pro-
wadzenie akci w czasie groźnego poża-
ru państwowego Muzeum zoologicznego
na terenie uniwersytetu. Do czasu mia-
nowania nowego komendanta, p. o. jest
na'starszy służbą w straży stołecznej
kpt. Harnisz.

 

Moda na zb'orowe ubezpieczenia
Czy nie za przykładem p. Po!ońskiego?

Zapanowała u nas moda na masowe Pracownicy pocztowi zorganizowani są
ubezpieczanię członków różnych organi- | ad dziesiątków lat w swych stowarzysze-
zacyj Przypuszczać należy, że nie bez | niach zawodowych, w których otrzymują
wpływu jest tu głośna historja p. Połoń-
skiego, który ubezpieczając człóńków
Federacji w P.K.O., zrobił na tem dosko-
nały interes.

Ostatnio również pocztowe przysposo-
bieniz wojskowe gwałtownie przeprowa-
dza ubezpieczenie swych członków w
prywatnem towarzystwie asekuracyjnem
żydowsko - włoskiem Assicurazioni Ge-
nerali Trieste, obciążając ogół pracowni-
ków pocztowych (około 35 tys. osób) no-
wą składkę w wysokości 3 zł. miesięcznie
(dotychczas 1 zł).
Jakież to dobrodziejstwa mają uzyskać

ubezpieczeni od wypadków. W razie nie-
szczęśliwego wypadku podczas ćwiczeń
ubezpieczony otrzymuje — 2000 zł. w
razie trwałego kalectwa, 1.000 zł. rodzinie
w razie śmierci, 50 gr. dziennie w razie

lekkich obrażeń podczas trwania niezdó!-
ności do pracy, 200 zł. w razie śmierci
wskutek wypadku przy pracy i 400 zł.
w razie naturalnej śmierci podczas peł<
nienia służby czynnej na poczcie,
Na tem ubezpieczeniu zarobi tylko

włoskie towarzystwo kosztem pracowni-
ków pocztowych. Jakby dla ironii, spra-
we ubezpieczenia nazwano „samopomocą
P.P.W.*, Nie dziwimy się, dlaczego wło-
skie towarzystwo asekuracyjne zabieda o
załatwienie tej tranzakcii z P.P.W. D'a-
czego jednak władze P.P.W, wywierają
nacisk na członków do wyrażania „dobro-
wolnej'* zgody na to dobrodziejstwo, ob-
ciążające i tak już skromne uposażenia
pracowników pocztowych?

Jaki ma właściwie cel ta akcja „samo-
ротосома"? Pocztowe. przysposobienie
wojskowe ma tym sposobem zdobywać .
fundusze na dalszy rozwój placówek
swych w dziedzinie mośotowia obronnego
kraju, albowiem P P.W. ma otrzymać czy
już otrzymało zaliczkę na poczet prowi-
zji ubezpieczeniowej oraz pewne fundu-
sze na propagandę ubezpieczeń drobnico-
wych od włoskiego towarzystwa ubezpie-
czeniowego.
Sprawa ta kryje w sobie pewien posma-

czek sensacji, jeśli się zważy, że zgłasza-
nie do ubezpieczenia „chetnych“ odbywa
się, dosłownie, pod naciskiem miejsco-
wych czynników administracji pocztowej,
Nacisk polega na tem, że o ile na pierw-
szem zebraniu pracownicy odrzucają pro-
pozycje ubezpieczenia, zwołuje się dru-
gie, na którem zjawiają się przedstawi-
ciele dyrekcyj, aby osobiście przyjrzeć
się i zapamiętać opornych. Zdarza się
więc, że ten i ów zgadza się „dobrowol-

nie" na akcję „samopomocy” į že Towa-
rzystwo Asekuracyjne będzie mośło, nie
naruszając wywiezionych kapitałów, but-
dować nowe gmachy, ale kosztem składek
tysięcznych rzeszpracowników zorśani-
zowanych w Pocztowem przysposobieniu
'wojskowem, *  

świadczenia przy przejściu na emeryturę,
w wypadku śmierci i opuszczenia służby
pocztowej, w kwotach o wiele wyższych,
niż ubezpieczenie „samopomocy” P.P.W.,
to też solidarnie, bez względu na dotych-
czasową przynależność organizacyjną, od-
rzucają myśl ponownego ubezpieczenia w
prywatnem towarzystwie ubezpieczenio-
wem.

Dziwny też wydaje się spokój, z jakim
przyjęły wiadomość o tem zarzady orga-
nizacyj zawodowych pracowników pocz-
towych. Wprawdzie na kongresie krakow-
skim niższych pracowników pocztowych
protestacyina uchwała została przepro-
wadzona, lecz również nie na i
członków zarzadu głównego.
W organizacje zawodowe został wy-

mierzony poważny cios przez prywatne
towarzystwo ubezpieczeniowe — rekami
instruktorów przysposobienia wojskowe-
0.
Ri La
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Koniec rządów p. Borechiego
w Legji inwalidów im. gen. Sowińskiego

Wielokrotnie omawialiśmy na tem
miejscu stosunki, panujące w zarządzie
głównym Leg'i inwalidów wojennych W.
P. im. gen. J. Sowiūskiego, gdzie n'epo-
dzielnie rządził b. poseł Borek - Bozecki
ze swoją grupą. Na tle gospodarki . po-
lityki personalnej p. Boreckiego docho-
dziło często do zatargów pomiędzy nim
a inwalidami nietylko na terenie orga-
nizacyjnym ale i na forum sądowem
Władze tolerowały rządy p. Boreckie-

£9. I trzeba było czynnych wystąpier in-
walidów, aby ostatecznie zdecydowano

 

się na usunięcie p. Boreckiego z Iegji.
Jak się bowiem dowiadujemy główna kor
misja rewizyjna Legii mocą swoiei u-
chwały z dn. 31 października zaw'csiła
zarząd główny Legi, powierzając tym=
czasowe kierownictwo organizac'i preze*
sowi zarządu wojewódzkiego w Łoiz! dr.
Niłfmanowi.
Decyzję tę przyjęto wśród inwalidów

z dużem zadowoleniem. Inwalidzi spo-
dziewają się, że nareszcie w organ.zacjł
nastąpi normalizacja stosunków.

„Walkę z analfabetyzmem w Polsce
prowadzi Polską Macierz Szkolna

Jesienią ub. roku, z inicjatywy Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, blisko dwieście
na'poważniejszych polskich stowarzy-
szeń społecznych wprowadziło dla swo-
ich członków .szlachetny obowiązek u-
czenia analfabetów. Jest to idea p'ckna
i przy'muje się w naszych stowarzysze-
niach. tworząc zune”nie orvśnalny i
gdzieindz'e nie spotykany ruch kul:ural-
no - oświatowy.

Członkowie tvch Kcznvch u nas słowa-
rzwszeń, powinni, prócz płacenia składek,

tkże pewne społeczne
świadczenia. Wvuczenie jedneśo ana'fa-
ibetv czytania przy pomocyułatwia'ące-
śo te naukę snpec'alnie ułożoneśo »od-
recznika, nie jest zbyt trudne. Na taką

„lekcię”* moda się zdobvć setki tysięcy
światłych Polaków. Ta drogą możn» wv-
datnie zmniejszyć zmorę w nostac: cze-
ściu m'lF'onów analfabetów w Polsce. Pod-
reczna do nczen'a ans!fabetów dnstar*
cza Polska Macierz Szkolna po 20 gr.
za egzemplarz.

Wobec m'l'ona dzieci w wieku szkol-
nyf bez miejsca w szkole — trudno o-
becnie oczekiwać, by nauczvcielstwo "sr-
nę?o analfabetyzm młodzieży i starszych.
prżez "czenie ich na zbiorowych kur-
sach. Znana jest zresztą sprawa ur'ka-
nia nez analfabetów nawki w zesro-
łach. Fałszywv wstyd ana!fabetów »0l-0-
nać można działajac w pojedynkę, meto-

dą „w cztery oczy”.

Tylko wielkim ideowym ruchem zbio-
rowym we wszystkich stownrzysze Nach
i wys'llk'em lenszvch, wrażliwszych na
kulturalne potrzeby Polaków, usiagė
można anaMVabetyzm książkowy, będący
hańbą cywilizowanego narodu.

 

0 przedłużenie linii tramwajowej Nr.9
Mieszkańcy ul. Górczewskiej już od

szeregu lat zab'ega'ą o przedłużenie ''nji
tramwa'owej Nr. 9. O ile południowe,
wschodnie i północne przedmieścia War-
szawy posiada dość licznie rozgałęz oną
komunikację tramwa'ową, zachód War=
szawy, mianowicie Wola i Górce są pod
tvm względem dotkliwie pokrzywdzone.
Górce są najważnie'szym podwars:aw-

sk'm ośrodkiem ogrodniczym to też brak
odpowiedniej komunikacjj jest wie!niem
utrudnieniem dla mieszkańców. Na it w
Gėrcach panu'e duży ruch budow!:ny,
któremu snrzyta rozbudowa sąsiedniego
osiedla Koła. Bardzo nieliczne i zawsze
przepełnione autobusy, kursujace J, Ba-
bic, nie przynoszą żadnego pożytku mie-
szkańcom Górc, którzy zmuszeni są od-
bywać daleką drogę pieszo. Nad» niar
drośa Górczewska jest dotvchczas nieo-
świetlona i nie posiada chodn'ków.
W tym stanie rzeczy mieszkańcy Córc

nie'ednokrotnie apelowali do władz z
prośbą 6 przedłużenie linji tramwajowej
drogą Górczewską.

Samobójstwo 70-letniego
W. osiedlu podwarszawskiem Wischy

70-letni Potejło Jan w celu samobóiczym
napił się esencii octowej. Podczas u tzie-
lania mu pomocy przez lekarza miejsco-
wegoPote ło prosił lekarza,by go nie ra-
tował, a to dlatego, że 70-letni starzec,
gdy nie ma pracy i żadnej opieki ze stro-
ny rodziny i tak targnie się po raz drugi
na życie.

 

 

Szczury przerwały komunikacę
telefoniczną

W okolicach ul. Brąckiej, Widok i AL
Jerozolimskie', w ub. czwartek, piąlek i
sobotę przestały funkcjonować telefony
u większości abonentów. Pozbawienitej
komunikacji abonenci zaćżęli alarm wać
biuro naprawy PAST. Zarząd zmobi':zo-
wał kilkunastu monterów, którzy poczęli
badać instalację we wszystkich sza'kach
i studzienkach telefonicznych, mieszczą-
cych kable.

Jak się okazało, szczury, które prze-
dostały się z kanałów kanalizacyjnyci. —
do studzienek, poprzegryzały kab.e te-
lefoniczne, powodując przerwę w só.nu*
nikacii. Monterzy przystąpili do naprzwy
zakłada'ąc nowe kable. W nocy z s%wo-
ty na ub. niedzielę wszystkie kable już
naprawiono i telefony zaczęły funkcjo-
nować. (k)  

Niedawno spec'alna delegac'a obywa-
teli Górc przyjęta była przez dyrettora
tramwa'ów i zadeklarowała bezpła'nie
plac vod projektowaną pętlicę tramwzjo-
wą. Przedłużenie omawianej lin'i wpro-
wadzone będzie do planu rozbudowy
tramwajów.

Tow. przyjaciół dzielnicy Kolo w sło-
żonym zarządowi mieiskiemu planie in-
westycyj przewidziało budowę lin'i tram-
wa'owej do Górc na naczelnem miejscu.

(b)
—1

Germanizacja
schronisk turystycznych

Organizacie społeczne, działające na
terenie Śląska oraz niektóre oddziały
Tow. tatrzańskiego wystąpiły do władz
z memorjałem, zwracającym uważę па
germanizacy'ną działalność towarzystwa
turystycznego Beskidenverein w Biel-
sku,

„ W memorjale zarzucono, że zarządca
schroniska tego Towarzystwa na szczycie
Lipowskie* koło Pilska w Beskidach Za-
chodnich, nie chce z turystami po.s*imi
rozmawiać po polsku, że Towarzystwo
umieściło w ostatnich czasach na Babiej
Górze, w okolicy swego schronisxa uraz
na prowadzących do niego ścieżkach,
drogowskazy napisane w języku niamiec-
kim i t. p. '

Wobec tego wspomniane organi-acje
domagają się, aby dyrekc'a lasów ;ań-
stwowych odebrała Tow. Beskidenve:ein
schronisko pod szczytem Babiej (ićry,
jako stojące na terenie dyrekcji, (b)

Skazanie fałszerzy
pieniędzy

Sąd okręgowy w Warszawie osśłosił
wyrok w sprawie szajki fałszerzy pienię-
dzy ze Starej Miłosny.. Wyrokiem sądu
skazani zostali: Kołakowski na 8 lat wię-
zienia, Józef Chmielewski na 7 lat „ię-
zienia i bracia Ma'cherkiewicze po 6 lat
więzienia każdy. Kolporterów  fu'sży-
wych monet braci Krajewskich sąd ska-
zał po 3 lata więzienia.  

W odrodzonej Polsce nie powinno był
analfabetów!
O tem pamiętać trzeba obecnie, guy z

początkiem listopada b. r. Mas'erz
Szkolna zaczyna drugi miesiąc propagan-
dy walki z analfabetyzmem.

  

Instytut węgierski
w Warszawie

Wczoraj, o godz'nie 17-ej, w sali ko
lumnowej pałacu Staszica, odbyła się
uroczystość otwarcia Instytutu wę-
gierskiego w Warszawie,

W uroczystości wziął m. in. udział
przybyły do Warszawv węcierski mi«
nister oświaty, dr. Balint Homan.

Stypendia
im. ks. Filipa Skurzyńskiego

Min. W. R. i O.P. ośłasza konkurs na
8 stypendiów im. ks. Filipa Skurzyńskie-
go dla niezamożnych, dobrze sprawyją+
cych się i czyniących dobre postępy w
naukach uczn'ėw szkėt państwowyck i
prywatnych, średnich i wyższych a w
szczególności rzymsko - katolickiego se-
minarum duchownego lub uniwersytec-
kieńo wydziału teologii rzymsko - kuto-
lickie.

Podania kandydatów ubiega'ących się
o to stypend'um z dołączeniem świa-
dectw niezamożności, wykazu stopni ze
szkół, do których uczęszczają i metryk
urodzenia, w'nny być nadesłane do ćnia
$ stycznia 1936 r. do min. W. R, i O. P.
(Al. Szucha 25).

Rozlepianie p'akatów
Władze adm'nistracyjne zwróciły u-

wagę, że w ostatnich czasach szereś in-
stytucyj nie przestrzega przepisów » 7a-
kazie plakatowania na murach domów.
Wobec tego zwraca się uwagę, iż tylko
organizac'e wyższe* użyteczności pub''cz-
nej mogą korzystać z tego przywiie'u i
to każdorazowo za zezwoleniem komisar-
jatu rządu. Starostwa grodzkie przystą-
pią obecnie do pociąśania do odpowie-
dzialności karno - administracyjnei za-
równo bezpośrednich sprawców jak i po-
Ieca'ących  plakatowanie na murach.
Zwraca się uwagę, iż zakaz taki dotyczy
zarówno imprez prywatnych jak i spo-
„łecznych,

Wobec braku mie'sc na plakatowanie i
wobec wysokich opłat pobierany:q za
nakle'anie afiszów na słupach, wyj:.fko-
wo ciężka jest sytuacja różnych orżani-
zacyj społecznych, które chciałyby do-
trzeć przy różnych okolicznościach do
szerszego ogółu. To też est obecnie wy-
suwana Koncepcia, aby właściciele do-
mów, po dokonaniu remontów urządzili
w różnych punktach miasta speujalne
miejsca pomalowane na olejno, lub wy:
łożone drzewem, na plakaty społeczne,

(Om)

Konfiskata
ulotek bojkotowych

Z okaz'i proklamowanego przez nie-
które organizacje na niedzielę „dnia kup
ca polskiego”, ukazały się ulofki i af:sze
bo'kotowe nawołujące do boikotowania
sklepów żydowskich. Z nakazu komisar-
jatu rządu m. st. Warszawy pod zarzu-
tem niedozwolonej agitacji, zajęty został
nakład dwóch ulotek Stronnictwa Naro-
dowego, drukowanych w Łodzi i Prze»
myślu, oraz alisz p. t. Polacy do czyau (i)

Oficerowie W.P. w policji
Do służby w polic'i państwowej prze-

szło ostatnio 69 oficerów W, P O*:cerm=
wie ci, celem zapoznania się z nowemł
warunkami pracy przejdą specjalny <urs,
który otwarty zostaje w dniu dzisiejszym
w Warszawie napodstawie: zarządzenia
min. spraw wewnętrznych. (i)  



 

 
niawski (sekretarz). NaczelnikWie-

4

wileńska siekė das ežiai Deo Pali Polskie Radjo Wilno Teatr i muzyka.

° weł-Mateusz Puciata. Dr. Witold Środa, dnia 6 listopada 1935 r. ARPzAro Gaci ">

Sylwanowicz.
— Otwarcie kursu.

stopada rb. (piatek), o Ś

wiecz. Wilno będzie miało sposobność usly

szeć największą śpiewaczkę doby obe-nej

Marion Anderson, która przejazdem zawita
L zie * ой Z ka aj

6.30 Pieśń. Gimnastyka, Muzyka. Dzien-

nik poranny. Muzyka. Giełda rolnicza. Au-SPRAWY WOJSKOWE.

—_ Posiedzenie komisji poborowej.

W. dniu 8 li-

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? odz. 18-ej w

Naogół chmurno i miglisto, miej-

scami drobne opady.
Nocą lekkie przymrozki, dniem

temperatura kilka stopni powyżej

zera.
Umiarkowane wiatry z południo-

wschodu i południa.

DYŻURY APTEK.

Dziś w mocy dyżurują następujące

apte*
й

Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-

seckiego — Wielka 3; Augustowskiej —

Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23.

Z MIASTA.

—_ Min. Homan w Wilnie. Dziś

rano pociągiempośpiesznym
przyby-

wa do Wilna węgierski minister o-

światy dr. Homan. Na dworcu wę-

gierskiego gościapow
itająprzedsta-

wiciele uniwersytetu, młodzież aka-

demicka i szkół średnich z orkie-

strą. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.

—— Likwidacja przedsiębiorstw.

W ciągu ub. miesiąca w Wilnie uleś-

ło likwidacji 8 przedsiębiorstw han-

dlowo-przemysłow
ych, oraz 2 war“

sztaty rzemieślnicze. Zlikwidowano;

przeważnie sklepy z galanterją i wy”

robami skėrzanemi.

_— Protesty wekslowe. Napod-

stawie danych w ciągu października

rb. w woj. wileńskiem zaprotestowa-

no weksli na sumę 1.123,456 zł.

 
 
2|Ze względów technicznych przełożo-

Dzisiaj odbędzie się dodatkowe po-

siedzenie komisji poborowej dla

tych wszystkich poborowych, któ-

rzy w terminie przepisanym nie wy-

pełniali obowiązku służby wojsko-

wej, «
Urzędowanie komisji poborowej

odbędzie się w lokalu przy ul. Ba-

zyljańskiej 2 (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

-- Najbliższa Środa Literacka.

na została na czwartek 7-g0 listopa-

da. Na środzie tej generalny Konser-

wator Jerzy Remier będzie mówił

„O młodości zabytków i ich starych

wrogach”. W. drugiej części chór

wykona psalmy Gomółki do słów

Kochanowskiego. Początek o godz.

20-ej wiecz.

—— Wileńskie Koło Związku Bi-

bljotekarzy Polskich. Dnia 7.XI br.

(czwartek) o godz. B-ej (ósmej)

wiecz. odbędzie się w Bibliotece

137 Zebranie ogól-

z referatem p.

Powiatowa cen-

Uniwersyteckiej

ne członków Koła

Wacława Aluchny ››

trala bibljotek ruchomych w  Wil-

nie“.

Gošcie mile widziani. х й

—Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Na walnem zebraniu dn.

lokalu

tradycyjnym
się otwarcie k

ła przez D-cę
Piech. Leg.
kowskiego.
dą odbywały się co

płk.

wolny.

— Ugodzona cegłą

cegła, raniąc ją bardzo

dowaną odwieziono do

Podobny wypadek miał

go 17 w bramie domu

opatrzonego kartką —

Koła Wileńskiego

przy ulicy Orzeszkowej 1
zwyczajem

ursu Wojskowego Ko-

Piech. Dyw. 1 Dyw.

Śykłady na kursie

od godz. 18-ej do 20-ej.

ca p. mjr. dypl. A. Karcher,
0

— Z Tow. Eugenicznego. 7 listo-

pada w Ośrodku Zdrowia

46) Prof. Z. Hryniewicz z ramienia

T-wa Eugenicznego wygłosi odczyt,

na temat „Tworzenie nowego społe-

czeństwa”. Początek o 6 w.

chodzącą ulicą Jadwigę Żukowską,

przy ul. Legjonowej 154, spadła

ZOK:
1-a m. 1
odbędzie

dypl. Z. Przajał-
bę-

tydzień wpiątki

Wiykładow-

DCZYTY.

(wielka 
z!

w głowę. Na prze-
zam.

na głowę

poważnie. Poszko-

szpitala św. Jakóba.

miejsce przed kilku

dniami na ul, Beliny, gdzie na głowę prze-

chodzącej Tatjany Śidorskiej (ul. Ciesielska

10) spadła dachówka.(e)

— Podrzutek. Przy ul. Sierakowskie-
znaleziono podrzut-

ka płci męskiej w wieku około 3 tygodni,
Wacław — chrzczo-

dycja dla szkół. 8.10 Przerwa. 11.57 Czas i

Hejnał. 12.03 Dziennik południowy. 12.15

Lekarz szkolny i apteka domowa, po$.

12.30 Koncert. 13.25 Chwilka gospodarstwa

domowego. 13.30 Płyty. 14.30 Przerwa. 15.15

Codz. odc. pow. 15.25 Życie kulturalne

miasta i prowincji 15.30 Koncert. 16.00 Za-

gadki muzycznejj16.20 Pieśni Fr. Schuberta.

16.45 Rozmowa muzyka ze słuchaczem ra-

dja. 17.00 „Ciężki człowiek” przed mikrofo-

nem. Stary Doktór. 17.50 Świat się śmieje.

18.00 Koncert. 18.40 Płyty. 19.00 Przed zi-

mą w gospodarstwie rolnem. 19.10 Skrzyn-

ka ogólna. 19.20 Chwilka społeczna. 19.25

Koncert reklamowy. 19.35 Wiadomości

sportowe. 19.50: Reportaż aktualny. 20.00

Gwiazdy przez kalkę — wesoła audycja

muzyczna. 20.45: Dziennik wieczorny. 2055;

Obrazki = Polski wspėtezesnej. 21.00 Twėr-|
czość Fryderyka Chopina. 21.40 Kwadrans|

poezji. 23.00 Kom met. 23.05 Płyty.

  
WYPADKL Lr— 7 m | OŻ

\ s j reżysers

ukradł jej z torebki zł. 150 w gotówce. i

— W dniu 29 ub. m. zakwestjonowano:

u Wacława Pawłowskiego (Subocz 68) bie- |

liznę męską i damską nie legalnego pocho-

dzenia.
W dniu 4 bm. na ul. Szpitalnej zatrzy- |

mano zawodowego złodzieja Jochela Fain-:

berga, który niósł worek soli niewiadome-

go pochodzenia. Sól odebrano.

— Napad rabunkowy. Aleksander Lu-

tomski, pomocnik maszynisty PKP (Piłsud-

' Kochanowski,

do nas z jedynym koncertem. W progra-

mie: Claudio Monteverdi, Schubert, K'lpi-

nen, Sibelius i murzyńskie pieśni (negro

spirituals). Przy fortepianie: Kosti Veha-

nen. Ceny miejsc od zł. 1.40 do 7.10. Zniżki,

wszystkie kupony i passe - partout, oprócz

miejsc stałych—nieważne. Bilety wcześniej

do nabycia w kasie zamawiań „Lutnia”. W

dniu koncertu od godz. 5-ej popoł. w Te-

atrze Miejskim na Pohulance.

— Premjera w Teatrze na Pohulaace.

Najbliższą premjerą Teatru Miejskiego bę-

dzie dowcipna  trzyaktowa komedja Ver-

neuila p. t. „Szkoła podatników”, porusza”

jąca temat, jak widać z tytułu, niezmiernie

aktualny w chwili obecnej nietylko we

Francji ale i u nas.

Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś

„Madame Dubarry“ operetka z muzyką

Millockera. Ceny miejsc zwyczajne. Zrižki

wažne.
— „Mądra Mama”. Pod kierownictwem

kiem M. Tatrzańskiego, rozpoczęły

się próby z najnowszej operetki p.t. „Mądra

Mama“, w której Elna Gistedt ukaże się w

odrębnej i zupełnie innej niż dotychczas

postaci.

— Poranek symioniczny w „Lutni”.

W/ najbliższą niedzielę o Św 12 m, 15 w po-

łudnie w sali „Lutni“ odbędzie się poranek

symfoniczny, na którym jako solistka wy-

stąpi Sława Bestani. Dyrygent Mieczyslaw

daje rękojmię artystycznego
się

poziomu koncertu, który poświęca

twórczości E. Griega.
skiego 61) zameldował, że w dniu 3 bm. o

godz. 2 min. 30, przechodząc z żoną naro-'

gu ul. Rossa i Piwnej został napadnięty

przez dwuch osobników, którzy uderzyli

ny. Podrzutka ulokowan$ w przytułku dla

niemowląt im. Dzieciątka Jezus. (e)

KRONIKA POLICYJNA.
o 28 października (RSS został

wybrany nowy Zarząd w skladzie;

2 E prote:|nastepujacym: 2 |

Zaznaczyćmicie
sięzwiększa, | Prof. dr. Franciszek Bossowski|

mimo tego, że sprzedaż towarów na (prezes). Dr. Wacław ary zda

weksle ograniczono. (h) (wice-prezes). Ks. dr. Józef Czer-

€
"TIA

Przećsprzedaż biletów na 9 zemknietych przed

cy,Sen No
Pl wig Szekspira.e ® Muzyka: F. Mendeisshona Basia Gilewska, Zacharewicz, Sielański, Walter, Lawiński, Znicz i inni

= Р а я * (Miekiewicza 20) I „Filharmenja"

iniAAik WKROTCE W KINIE HELIOS
Letniej

stawień Arcydzieła Maxa Reinhzrdta

— Kradzieże. W nocy z 4 na 5 bm.

zapomocą wyłamania kłódki skradziono ze
go jakimś twardem narzędziem w głowę, a

gdy upadł, przeszukali u niego kieszenie. ,

sklepu spożywczego Ity Wajner (Żydowska' To samo napastnicy zrobili z jegożoną, |

4) wyroby tytoniowe wartości zł. 300. „lecz nic nie zabrali, sami zaś zbiegli. Po!

— Marja Kowalewska z maj. Drujka, podpisaniu protokułu Lutomski zażądał |

gminy drujskiej, zameldowała, że w dniu 4 zniszczenia jego, nie chcąc, aby sprawie |

bm. na ul. Niemieckiej nieznany sprawca nadano dalszy bieg. Dochodzenie trwa. :

|DTSESTA TESTSENTINELАСКТГО

NAJNOWSZA POLSKA KOMEDJA MUZYCZNA

Nie miała baba kłopotu
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W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM,BANKU RZE

Нагуеу
Zaproszenied

ZCZĘDZAJ

ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22

Bank udziela swym

 

 

M.RAA,

drobne ści od i-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Załatwia operacje inka- Iniormacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se- CZYTAJCIE i

sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz. kretarjacie Instytutu Nauk H-G. żądajcie prospektów. RGZPOWSZECH-

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej. й
NIAJCIE PRASĘ

PIERZE nai

nanadowo
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MIEŠLNICZYM

spłatą jednorazową lub ratami.Przyjmuje

 
Dziś nieodwołalnie ostatni dzień! Najpotęż-

niejsze gigantyczne arcydzieło film. świata!HELIOS|

MIPRAWY KRZYŻOWE
Rex. qenjalnego Mistrza twórcy f „Król Królów CECILA B de MILLEA

W rol. „., bohater |. „Kleopatra" Henry Wileoxon, czarująca Lo-

„Świat się śmieje”.
— Teatr „Rewia”.

godz. 6.30 i 9-ej.

Dziś rewja p ®

Początek przedstawień

pi

OFIARY

złożone w Administracji „Dzien. WiL“

Na najbiedniejsze dzieci — wdowa po

emerycie 2 zł.

———
*

 

DOKTÓR

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

powrócił

 

DOKTOR
ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,

sylilis, skórae i mo- retta Yao, Jozet Schildkraut oraz Katherine de Mille. DZIE- :

8'ДТКЦТУ8'ЩСУ S1ATYSTOW.HFILM, KTORY KAŻDY MUSI ZOBA-

CZYĆ.  Nadprogram Kolorowa atrakcje „Rewja na księżycu”

 

kowa 15, tel. 19-68

od 8—1 i 3-%..>

 
PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER

Firma jo. Ulica rzy Lecznicy Lit.

66 | REPORTAŽ|| Chrześcijańska Li Łopuszański Zamkowa 4 у иу Wilnie, p

Ostatni dzień E p iz0D WALK ITAŁO-|| wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefasonowuje, od- telef.

355 ABISYŃSKICH||świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje

Wtych dniach
połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z fachową  dokładno-

ścią. Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w

Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce.

OGŁASZAJCIĘ SIĘ |

W „DZIENNIKU |

WILEŃSKIM".

   Kursy języków obcych

w lokalu ź lostytota kank Handlowe - Gospodarczych,
ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w godz. popoł.

Wykłada się dla dorosłych języki ANGIELSKI, FRANCU-

SKI i NIEMIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po-

czątkujących, średni i wyższy (Z dziedziny handlu, korespon-

cji, techniki i t. p.).

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za”

łatwianie wszełkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia

prospektów, dzieł naukowych i t. d.

 

  

    

GABINET DENTYSTYCZNY
Stow. Pom, Sanit

Mickiewicza Nr. 33-a,
17-71.

Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz.

10-—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-

nie zębów oraz sztuczne zęby.

przychodni urzędnikówpaństwowych.
Ceny

 

 

W. WOŁODZKU

czopłciowe. UL Zam-

(EEE EEE,Ja S

KAASa

i NAUKA.

STUDENT U. S. B.

udziela lekcje ze

wszystkich przedmio-
tów w zakresie @-

mnazjum bumanistycz
nego i przygotowuje

do egzaminów wstęp-

mych. Ceny dostępne.
Dowiedzieć — się

 

wykształcona z ukoń-
czeniem Kursów Pe-

dagogicznych,  posia-

dająca dobrze język

trancuski, mogłaby u-

dzielać lekcji lub być

lektorką i mieć opie-

kę nad chorymi.Reie-

pencje poważne. Adres

Moniuszki 27, m. 1.

e|
f RÓŻNE l

Tak, tak, tak
NIEZAWODNIE

  
Stefana
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