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Zajścia grodzieńskie przed sądem
ski, który oświadczył, iż należał do subtelności językaW grodzieńskim Sądzie Okręgo-

wym toczy się proces przeciw 17

maeszkańcom Grodna, oskarżonym ©

udział w rozruchach antyżydow-

skich, jakie miaty miejsce w dn. 7

czerwca b. r. wieczorem, po pogrze-

bie ś. p, Wł. Kuszczy, marynarza,

zabitego przez dwóch żydów. |

Akt oskarżenia wyraźnie stwier-

dza, że do zajść doszio zupeinie nie-

spodziewanie. pogrzebie: brało.

udział około 2500 osob. Filnujący

porządku policjanci nie zauważyli

nic podejrzanego wśród tłumu, Do-

piero po pogrzebie zauważono pod-

burzanie uumu.pizez gorętsze jed-

nostki. Do przemówień policjanci

nie dopuścili, mimo to gęsto rzucane

hasła antyżydowskie porwaiy Hum,

Około 5U0 osób ruszyło zwartą

masą ulicami miasta, zamieszkałemi

przez żydów, wyrywając sztachety

z parkanów i kamienie z brukčw.

Po drodze tłuczono szyby w skie-
pach i mieszkaniach żydowskich i
bito nąpotykanych żydów. ukscesy|

trwały niemal przez całą noc, przeno

sząc się z cenurum na przedmieścia.
Ogoiem wybito po kilkanaście szyb

w 183 mieszkaniach i 85 sklepach.

Straty z tego tytułu wynoszą około

20.000 zł Rannych naliczono 13,

z czego 2 osoby zmarły.
Powództwo cywilne zgłoszone Z0-

B. B. W. R. w Radomiu.

fragmenty rozruchów zostały bar-
dziej uwypuklone,

| zapędzie
W drugim dniu procesu Sądprze- twierdzi, że osk. Lasotę (urzędnik

słuchał 35 świadków dowodowych.|Ubezpieczalni Społ., socjalista) przy-
W. świetle ich zeznań poszczególne łapał z nożem w ręku

|
Św. podkom. Dymiński, kierow-|

nik wydziału śledczego, z całą sta- | skiego z Lasotą. Przodownik twier-

nowczością stwierdził, że nie zano- |dzi, że Lasota noża nie miał,

ы |
wypadku agresji, czy oporu wzglę-poszkodowani na zdrowiu i mieniu.

dem policji. Sklepy, zdemolowane,ł Z zeznań ich nieco ciekawiej wypa-

towano ze strony tłumu żadnego

pomimo łatwości dostania się do
wewnątrz uniknęły kradzieży.

Większe zainteresowanie wzbu-
dziło zeznanie świadka Arona Je-
zierskiego, czołowego działacza ży-
dowskiego w Grodnie. W zezna-
niach swych pod adresem sprawców
rozruchów użył wyrazu „chuliga-
nerja“, co spotkało się z ostrym pro-
testem oskarżonych. Po zwróceniu
uwagi przez przewodniczącego, by
używał wyrazów bardziej umiarko-
wanych, świadek w stosunku do
oskarżonych używał wyrazu „ban-
jda', tłumacząc się, że nie zna

!
! 

stało w wysokości dziesiątej części|

 

oskarżycielskim świadek

Zeznamiu temu przeczy następny
świadek przod, Kupczyk, który in-
terwenjował w czasie zajścia Jezier-

W dalszej kolejności zeznawali

dły wyjaśnienia św. Buczyūskiego,
który na widok pędzącego tłumu
schronił się do bramy starostwa, są-
dząc, że tu będzie bezpieczny.
Właśnie ma balkonie stał zastępca
starosty p. Czaykkowski z rewoiwe-

Włochy dostosują
RZYM (Fat). Ud dziś wesziy w

życie na całym półwyspie Apeniń-|
skim przepisy, mające na celu do-|

stosowanie potrzeb życia codzien-|

nego do sankcyj gospodarczych. A

więc w ciągu dnia dzisiejszego zam-

knięte są skiepy rzeźnicze, w restau-

racjach podawana jest najwyżej jed-

na potrawa mięsna, albo rybna.

 

\

nie urzędowania nastąpi również o

godzinę wcześniej. Wiasciciele skie-
pów i biur prywatnych zostali we-

zwani do pójscia za przykiadem!
urzędów. Wszystkie przedstawienia

 

 rem w ręku. Wystrzelił on na po-
strach, tłum jednak świadka dości-
śnął; wtedy został ranny.
W drugim dniu procesu lista

w teatrze i kinach mają też rozpo-
czynač się wcześniej tak, aby przed

póinocą publiczność mogia powracać

świadków została wyczerpana. |do domu. Spożycie benzyny będzie

и ograniczone na skutek znacznego AMERYKA I SANKCJE.: dalszym przebiegu procesu, |
którysiętoczył wczoraj, sprawozda-
nie podamy: jutro. ;

m. ck
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podniesienia podatku od benzyny.
' RZYM (Pat). Preiekt m. Fiume

 

się do sankcyj;”.
zrezygnował, ze wzgięaow patrjo-

tycznych, z używania samochodu.

O analogicznych iaktach sygnalizują
s innych miast, m. in. z Modany.

W Wenecji prokiamowano bojkot

filmów i sztuk teatrainych, jesli za-

płata za prawa autorskie ma być

uskuteczniana zagranicą, — Казлху-

stowska iederacja księgarzy we-

Urzędowanie w biurachurzędowych  zwaia swych czionków ao redukcji

rozpoczęło się 0 jedną godzinę importu książek i dziennikow zagia-

wcześniej niż dotychczas; zakończe-| nicznych. Prasa wzywa kobiety,
by kupowały wyłącznie produaty i

wyroby krajowe.

Przy bladej, szarawo-żółtej cerze, przy-
gasłych oczach, złem samopoczuciu, zmniej-
szonej chęci do pracy, ogólnem przygnę-
bieniu, ciężkich snach, bólach żołądkowych,
ucisku mózgowym i chorobliwem podniece-
niu zaleca się pić przez kilka dni zrana
naczczo szklankę wody gorzkiej
Franciszka-Józeia. Zalecana przez lekarzy,

WASZYNGTON (Pat). Z Nowe-
go Orleanu odchodzą wielkie trans-
porty nafty i bawełny 'dla Włoch.
Oczekiwane jest dalsze ożywienie w
poncie ż chwilą zastosowania sank-
cyj. Sekretarz komisji senackiej do
spraw zbrojeń Rausenbausch oświad

' czył, że komisja szczegółowo zbada
wszelkie wysyłki, przeznaczone dla
Włoch i Abisynji oraz że jego zda-

laktycznych strat (dla unikmięcia
wysokich opłat sądowych),

Na rozprawę powoiano 40 świad-

ków dowodowych, 20 obrony i 14

powodów cywiinych.  Oskaržonych

broni 5 adwokatów z Grodna, po-

wództwo popierają 4-ej adwokaci

również z urodna. Rozprawie prze-

wodniczy wiceprezes 5. O. Hrynie-

wicz, przy .udziaie sędziów: Toiiocz-

ki i Staszkiewicza. Oskarża proku-
rator Krzysztoń,
W pierwszym dniu procesu zba-

dano personalja oskarżonych i świad

ków.
Główny oskarżony, Alfons Pana-

siuk, przyznał się do winy i oświad-

czył, że nie żałuje swego czynu, ani

tego, co się stało po pogrzebie

Wszystkie pytania adwokatow ży-

dów, popierających powództwo cy-

wilne, zbywał milczeniem, oświad-

czając, że z żydami nie rozmawia

czając, że z żydami rozmawiać nie

chce i ich nienawidzi. — Oni zabija-

ją naszych — twierdził — np. Borow
skiego z Marcinkańc.

Na zapytanie obrońcy adw. So-
snowskiego o zamordowanym Bo-

   

| PRZEDNIE STRAŻE WŁOSKIE
! W MAKALLE,
| WARSZAWA (Pat). Na podsta-
wie wiadomości ze źródeł angiel-
skich, francuskich, niemieckich, wło-
skich i abisyńskich P. A. T. ogiaszaį
następujący komunikat o sytuacji
na irontach abisyńskich:
Według doniesień włoskich, wczo-

raj wieczorem przednie straże wło-
skie dotarły do Makalie, W mieście
panował zupełny spokój. Pomiędzy
wycołującemi się wojskami abisyń-
skiemi a ludnością, doszio do krwa-
wych starć, . ponieważ żołnierze
chcieli rabować dobytek mieszkań-
ców. *

W. dniu dzisiejszym wojska wło-
skie wypoczywały. Podjęcie marszu
nastąpić ma jutro o świcie. Na ty-
iach wre gorączkowa praca. Wyłko-
pano wielką ilość studzien, założono

na wodę. Równie szybko posuwa
się budowa dróg.

| Źródła niemieckie donoszą z Ad-

pompy oraz zbudowano zbiorniki|

rowskim w r. 1930, oskarżony wy-|dis-Abeby, że wediug meldunków z
jaśnia, iż był to jego kolega ze

szkoły powszechnej tak, jak Kuszcza

również był jego przyjacielem.

Dwuch więc przyjaciół Panasiuka

zabili żydzi.
Również inni oskarżeni nie odpo-

wiadali na pytania adwokatów ży-

dów, wobec czego zadawane one

były za pośrednictwem przewodni-

czącego.

Wauększość oskarżonych na pyta-
nie prokuratora, czy pochwalają

ekscesy, odpowiadała twierdząco.

Jedni na ławęoskarżonychdostali się
naskutek przyłapania ich na gorącym
uczynku przez policję, innych pocią-
gnięto naskut obciążających ze-
znań świadków, przeważnie policjan-
„tów i żydów.

Zdziwienie adwokatów żydów,
którzy chcieli wykazać, że oskarżeni
wyłącznie należą do Stronnictwa
Narodowego, wywołał osk. Zygmań-

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
I KOSMETYCZNY.

Prow. Farm.

ladyolava arti
WILNO, SWIĘTOJANSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży

najlepszy. — Ceny dostępne.

    
       

|Ogadenu, Włosi nacieraję dalej w
kierunku  Wiebbe—Szibeli. Walki
mają charakter bardzo zaciekły.

' ABISYŃCZYCY ZAPRZECZAJĄ.
Co do  Makalle, nadchodzą

sprzeczne wiadomości. Podczas gdy
Abisyńczycy twierdzą, że wypędzili
stamtąd włoskie straże przednie,
włoskie koła wojskowe zapewniają,

że oddziały, które wikroczyły do
Makalie, zostały przyjęte z otwar-
temi ramionami przez ludność.

ADDIS-ABEBA (Pat). Urzędowy

komunikat abisyński podaje, że wie-

czorem dn. 5 b. m. silny oddział wy-
wiadowczy wioski wikroczył do Ma-
kale zupełnie ogołoconego z wojsk

abisyńskich, Nocą Abisyńczycy przy-
puścili energiczny kontratak, zmu-

szając Włochów do opuszczenia

miasta. Włosi pozostawili 10 zabi-

tych i 4 jeńców. Straty, po stronie
abisyńskiej 2 z i 4 jeńców.

Abis ycy stawili zacięty opór w

aa Uebi Szibeli, musieli się

jednak coinąć wskutek wyczerpania

amunicji.

DWA WŁOSKIE SAMOLOTY
ZOSTAŁY ZESTRZELONE.

| Dwa włoskie samoloty bombowe,

które przelatywały nisko nad linja-
mi abisyńskiemi, zostały zestrzelone.
Lotnicy ponieśli śmierć.

| Na froncie północnym toczą się

dalsze walki w okolicach Makalle.

| Włosi w Makalie? niem przedłożone przez prezydenta
Roosevelta prawo neutralności może

PN) ' ; : : „rozciągnąč embargo na naltę, ba-

Komunikat abisyński: stwierdza, POLITYKA WCIĄGANIA WŁO-;wełnę, żelazo, węgiel oraz samocho-
że w ciągu listopada należy oczeki- CHOW W GŁĄB KKAJU. dy ciężarowe i osobowe.

wać poważniejszych decydujących _ Wiadomości, otrzymane z Addis-
walk, które zadecydują o losie sze- Abeby, stwierdzają, że wojska abi-|
regu punktów strategicznych. 'syńskie nie opusciiy Makalie. Wła-|

DORADCA ABISYŃSKI — dze wojskowe oświadczają, że armje|
B. PUŁKOWNIK ROSYJSKI
Źródła francuskie komunikają z

Addis-Abeby, iż wyborowe oddziały
wojsk zajmują linję na północ od
Makalle, gdzie, pod dowództwem do-
radcy wojskowego — b, pułkownika
rosyjskiego Konniłowa, zbudowano
nowoczesne schrony. Duch tych
wojsk jest znakomity. Żołnierzezło.
żyć mieli przysięgę, że.raczej umrą
niż ustąpią choćby piędź terytorjum
iub poddadzą się. cj

PARYŻ. (Pat). „Le Petit Pansien“
o wczorajszej rozmowie Drumonda
z Mussofinim pisze, że dzieło odprę-
żenia wstosunkach pomiędzy Wiel-
ką Brytanją a Włochami posuwa się

- Rozmowy angielsko-włoskie ,

północne stosują się ściśle do otrzy-
manych rozkazów, wciągając nie-
przyjaciela w głąb kraju bez bitwy i
przedłużają w ten sposób włoskie
„inje komunikacyjne.

Według wiadomości, nadeszłych
do stolicy Abisynji z frontu połu-
dniowego, przed kilku dniaimi to-
szyły się tam nader gwałtowne
walki, przyczem Wiiosi ponieść mieli
poważne straty.

A LR k =

Cunclifie Lister, minister handlu
Runciman. Tematem narad była pro-
pozycja Mussoliniego odwołania je-
szczęjednej dywizji wojsk z Libji za
cenę wycołania y pancerni-

szczęśliwie naprzód. Koła miarodaj- ków i eskadry torpedowców floty
ne w Rzymie uważają ostatnią roz-
mowę za jeden z czynników uspo-
kojenia. Drummond, jak sądzą, był
upoważniony do zajęcia bardziej
pojednawczego stanowiska, niż w
rozmowie z dnia 29 października.

„Petit Parisien' — sądzi, że nic je-
szcze nie przesądzono w sprawie od-
wołania jednostek floty brytyjskiej
z morza Śródziemnego. —*

Negus upoważnił korespondenta

4

rządu Abisynji nie mają właściwej
bazy do znalezienia drogi wiyjścia.
Wolimy — oświadczył negus—trzy-
mać się ram palktu Ligi
zobaczymy czy sankcje nie skłonią
Włóch do zmiany stanowiska. Prag-

ale będziemy ją prowadzić
przeciwnik zajmować będzie nasze

syńskich może przyśpieszyć nozwią-
zanie. z

LONDYN. (Pat). Wczoraj wieczo.
rem zwołano nagle posiedzenie pod
przewodnictwem Baldwina, w któ- 
'sittar,

nem uczestniczyli: minister spraw
zagranicznych Hoare, stały podse-
kretarz stanu w Foreign ra ma

minister marynarki Evers
Moncel, szef sztabu admiralicji ad--
jmirał Chatfield, minister lotnictwa

\

Jednakże opinja brytyjska — pisze ważną rolę powzięcia przez

ziemie. Tylko zwycięstwo wojsk abi jnformacyjne donosi z

brytyjskiej z wód morza Śródziemne
go. O przebiegu tego ważnego po-
siedzenia brak icj ch wiado-
mości, wydaje się į ik, że mini-

strowie brytyjscy życzliwie odnieśli
się do propozycji O Po-

ychylnej d catanję prz ecyzji odgrywa:
będzie zaprzestanie przez Wiochy
wrogiej propagandy przeciwko An-
glji oraz kompletne ienie
się z rządem francuskim co do szcze

„Petit Parisien* do oświadczenia, że| sółów we z ч ' A

rokowania prowadzone bez udziału ski >„oręjpwarcowęę francusko-bry:

iemnem.

arodów i|REPRESJE W STOSUNKU DO
PARTYJ CHRZEŚC. DEMOKRACJI

niemy by wojna nie trwała długo, || LUDOWO-SOCJAL. NA LITWIE.
\

BERLIN (Pat). Niemieckie biuro
Kowna: Na

wniosek ministra spraw wewnętrz-
— zakazana została działalność
obu największych partyj opozycyj-
nych, a mianowicie Chrześcijańskiej
Demokracji i pantji Ludowo-Socjali-
stycznej. Motywem tego zarządzenia
jest popieranie działalności wrogich
państwu elementów. Zarządzenia to
wywołało 'w kołach politycznych
wielkie wrażenie. Ч

714

\

Ad

BÓLE GŁOWY, ZĘBOWiŁ
Zapając, © PTY OPERZE 1 KDGUTKIEM
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SA TYLKO JEDNE
JE Z RYSUNKIEM KOGUTKA
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| MIN. BECK OBEJMUJE

 

URZĘDOWANIE.
WARSZAWA (Pat). Minister

spraw zagranicznych p. Beck po-
wrócił w dn. 6 b. m. do Warszawy
z Rabki i w dniu 7 bm, obejmuje
normalne urzędowanie.

DOOKOŁA SPRAW  ODDŁUŻE-
NIOWYCH.

Jak dowiadujemy się, przy pra-
cach przygotowawczych do akcji

oddłużenia pracowników, mowa jest
obecnie tylko o opracowaniu zasad

użenia urzędników  państwo-
wych w stosunku do Skarbu Pań-

stwa z tytułu wszelkiego rodzaju
zobowiązań. Niemniej jednak orga-

nizacje pracownicze domagają się na
dal rozszerzenia akcji oddiużeniowej
zarówno na inne kategorje pracow-

ników umysłowiych, jak i na inne ro-

dzaje zobowiązań. Zagadnienia od-
dłużenia mają być poruszone: przez
Związek Izb Przemysłowo-Handlo-
wych w rozmowie z p. ministrem
Przemysłu i Handlu i oświetlone z

uwzględhieniem punktu widzenia
sfer wierzycielskich.

Stery przemysłowe i handlowe,
zaniepokojone zapowiedzią oddłu-

żenia, obawiają się udzielać kredy-

tów i sprzedawać na raty, co powo-

| duje kurczenie się obrotów. Siery te
| zwracają uwagę, że ustawowe ośra-
|niczenie możliwego zajęcia uposa-

żeń urzędniczych na spłatę długów

tylko do wysokości 1/5 — już stano-

wi przywilej sier pracowniczych ja-

ko dłużników, z których nie korzy-

sta inna kategoria dłużników. Wy-

daje się przeto słusznem, by przewi-

dywane oddłużenie objęło wyłącznie

długi urzędnicze wobec Skarbu Pań-

stwa — jako pracodawcy.

 

   



     
Ё opłat

| nie których nie może być łekcewa-

SI ważę. Komisji Technicznej w po-
edniej Prze- |-

' zwoływać posiedzenia. Posiedzenia

i była oma potrzebna i pożyteczna,

po budowy wodociągów

 

Złóż ofi
 

 

 

Reniec wędrówki
Pod tym tytułem zamieszczony

został artykuł pióra żydowskiego pu-
blicysty p. Regnisa, w ży i
„Naszym Przegiądzie“. Ze względu
na dobrą znajomość stosunków w
obozie sanacyjnym, wykazaną nie-
jednokrotnie przez „Nasz Przegląd”,
przedrukowujemy ten artykuł pra-
wie w ©

„Wi pokoju, łączącym salę posie-
dzeń (Sejmy — przyp. nasz) z bute-
temeejmowym, ie zwykle pod-
czas długotrwałych obrad posłowie
umieszczali się na kanapach i fote-
lach... zasiadł były prezes Rady Mi-

* nistrów płk. Wialery Sławek. Koto
niego usiedli na miękkich fotelach
nieodstępni i wierni towarzysze, se-
kretarz generalny BBWR. Brzęk-
Osiński oraz wicemarszałek Podoski.
Prowadzili ze sobą długą rozmowę.
Omawiali pewnie wypadki dnia po-
przedniego, śdy na pouinej naradzie
prezes klubu był zupełnie osamot-
niony, a obrona, przeprowadzona
piecz jego adjutantów, wypadła nie-
bardzo świetnie.

Gdyby jeszcze kilka miesięcy te-
mu prezes klubu Sławek zjawił się
na posiedzeniu i wygłosił przemó-
wienie, nikt nie zabrałby głosu w
dysikusji, Wiysłuchanoby, stojąc, sio-
wa ostatnie, oklaskiwanoby gorąco,
nie dbając o treść, a po skończonem
posiedzeniu, każdy czekałby z drże-
niem serca na rozkazy. Kogo bo-
wiem wziął na stronę prezes klubu,
z kim rozmawiał poulnie, ten zyski-
wał na powadze.
SITE AGOWADETLDO TAAAA OAZA

Zayecie Świadectwa powaś lekarskich
stwierdzają skuteczne działanie naturalnej
wody gorzkiej „Franciszka-Józeta".

GŁUSY CZYTELNIKÓW

„„Nie było nigdy obawy, że Sła-
wek omyli się w swoich przewidy-
waniach, że jakiemś słowem zdradzi
tajemnicę. Każdy wyraz był górno-
lotny, całe przemiówienie stanowiło
jakiś poemat, oderwany od czasu i
przestrzeni, Wyszukane wyrazy sta-
'nowity deklamację o zaletach tycer-
skich, o obowiązku, o honorze.

Pułkownik Sławek nigdy nie zni-
żał lotu, nigdy w przemówieniach
swoich nie widział ziemi, Był zawsze
w niebie. Jego wróg jedynie znaj-
dował się na ziemi, jego nieprzyja-
ciele polityczni należeli do obozu
wyklętych, zanurzonych w błocie.—
Mówił o opozycji, jako 0 ageniurach
obcych. Obóz jego składał się z nie-
tykalnych, szlachetnych, ze zjadaczy
chleba, których mowy prezesa Sław-
ka przerodziły w aniołów. Karność
i posłuszeństwo cenił Sławek, jako
największą zaletę. Sam wyrzeki się
myślenia na szeroką skalę, uważa-
jąc, że ta cecha należy jedynie do
Belwederu. Domagał się, by pod-
komendni jego byli również jak on
posłuszni.

.„„Nie zniżając lotu, widział w sce-
kretarzach wojewódzkich i powiato-
wych BBWR bohaterów z nowo-
czesnego, ukutego przez niego Plu-

tarcha. r

' „„Nie wierzył w nadużycia wy*
borcze. Wystarczyło mu słowo h»-
noru sekretarza, że wszystko było

w najlepszym porządku. Tylko wróg
może być podły, ale rzecznicy
BBWR pamiętają o honorze i obo-

i . — Nie było nikogo spośrod
członków BBWR, któryby, jak mat-

ka z komedji Ritnera, przypomniał

Jak „pracuje' Komisja Techniczna
obecnej Rady Miejskiej

Dziś stwierdzić można z całą
że nowa ustawa samo-

żyć rządowa sprowadziła rolę Rady Miej

skiej do czynności czysto formal-
nych:  milczącego akceptowania
wniosków Zarządu Miejskiego.

Właściwej pracy, polegającej na
obradach w komisjach, gdzie pp.
Radni mają możność szcześ: o
zapoznania się z gospodarką miej-
elką, w dzisiejszej Radzie niema.
Prezydent, przewodniczący na mo-
cy

śuiy zy we
misji finansowej, mającej aniczo-
me zadania. Posiedzenia te były do-
tąd niezbyt liczne. 2

lnne komisje mie są zwoływane,

ustawy wszystkich komisyj, z ге-)
od:posiedzenia tylko ko-|

("Na obniżenie kosztów budowy.

misja, wyłoniona z komisji technicz-
nej zwiedziła szereg robót, prowa-;
dzonych przez Wydział Wod.-Kana-
lizacyjny i w rezultacie sporządziła
protokół, przyjęty następnie przez
plenum komisji, zalecający ówczes-
nemu wiceprezydentowi p. Czyżowi
niezwłoczną reorganizację wprowa-
dzonego przez niego systemu robót.
Gdy inja ta została zbagatelizo-

, wana, sprawa na wniosek Chrześci-
jańskiego Koła Radnych została skie
rowana do Komisji Rewizyjnej. Re-
zultatem tej akcji było zreorganizo-
(wanie całego Zar: Wydziału
| Wodociągowo -Kanalizacyjnego

Na zakończenie — zapytanie. Je-
i żaden z nowych pp. Radnych nie żeli p. Prezydent uważa, że i bez

może się poszczycić, że po roku
„pracy“ jest cokolwiek zorjentowa-
ny w sprawiach miejskich.
A spraw tych jest dużo i bardzo dotądmilczą i dobrowolniesprowa-
ge m jdzają swoje „role do obecności Aważnych.

е awiy charakteru tech-
nicznęgo. Co pp. Radni wiedzą o go-
spodarce ] iębiorstw:
elektrowni, wodociągach i kanali-
zacji, rzeźni, betoniarni? Co zrobiła
komisja techniczna w sprawie pla-
nu rozbudowy elektrowni i jej sieci,
w sprawie taryf elektrycznych? Czy
zna techniczna przepisy
wodociągowo - kanalizacyjne, które
w części taryfowej wywołują tyle
SKze zi i м

y jest yzwoitem i dopuszczal-
3 hęRak Miejska mie odpo-

wiedziała dotąd ma memorjał wła-
ścicieli nit i w sprawie

wodociągowo - kanalizacyj-
nych? Gdzie są prace sekcji urbani-
stycznej komisji icznej?

„Są to zagadnienia ważniejsze, a
jest spraw drobniejszych,jak

np.: brukowanie ulic, układanie
chodników, przetargi, zakupy, opał,
remont mostówi t. d. i t. d., pozna-

żone, bo b. często drobiazgi pozwa-
lają poznać istotę rzeczy i nie jedno
poprawić, usprawnić. \

, Przypomnijmy dla' kontrastu rolę

e > peącym ly był wybrany
radmy, obowiązkiem którego było
stale imformować się 0 wszelkich
sprawach charakteru technicznego i

Pa
wodnioz

były zwoływane i spraw nie brakło.
Jak szła piacaowej komisji i czy

niech zaświadczy sprawy
i ka-

prac Komisji Zarząd Miejski daje so-
bie radę, to czy panowie Radni są
tegoż zdania, a jeśli nie, to czemu

errio, moore "r

(ARESZTOWANO SYNA POD ZA-
| RZUTEM OTRUCIA OJCA.

Policja powiatowa aresztowała
23-letniego Marcina Jakubowicza,
mieszkańca osady. Duderowo, gm.
,gródeckiej pod zarzutem otrucia 70-
"letniego ojca Bazylego. Jakubowicz
rzekomo miał truć systematycznie
jsłarca, zanim ten w dniu 4 bm. nie
| zmarł, :
“Jak się okazalo, Jakubowicz
chciał poślubić niejaką Franciszkę
Mikuciównę, lecz temu sprzeciwił
się ojciec i zagroził synu wydziedzi-
czeniem, Za namową więc Miku-
ciówny, Jakubowicz otruł ojca, aby
w ten sposób prędzej móc zawładnąć
gospodarstwem i zaślubić Miku-
ciównę,

W związku z tem w dniu wczo-
rajszym aresztowana została i Miku-
sodę która do winy nie przyznaje
się.

W CZASIE POŻARU
SPŁONĘŁO DZIECKO.

W mająliku Zelesie, gm. nakow-
skiej, wybuchł w domu adysława
Bohdanowicza pożar. Podczas po-
żaru w domu, objętym płomieniami,
pozostawiono 3-miesięczne dzie
które żywcem spłonęło. Dom. spło-
nął całkowicie. Strat narazie nie
ustalono. Pożar spowodowamy zo-
stał przez 5-cio-letniego syna WŁ.
Bohdanowicza, pozostawionego bez

mu, że żyjemy w wieku XX-ym, że
sprawy wyborcze wołają o pomstę
do Sądu Najwyższego. Chwalono 1
kadzono, a buntowników, kiórz;
odważyli się wstawić słowo „ale“,
spolykała kara zasłużona.

Sejm kompromitował się każdą
uchwaloną ustawą, którą rząd mu-
siał ponownie przerabiać. O sekue-
tarjatach  opowiadano konkretnie
rzeczy najrozmaitsze. W kawiar-
niach różnych miast zasiadali stale
regionalni przedstawiciele z sekrė-
tarzem na czele, jako „bajrat“ sa-
morządu starosty i t. p. Przerażeni
przedstawiciele obozu zachowawcze-
go wołali na alarm. Nic nie pomo-
gio. Frezes małego parlamentu w
dalszym ciągu automatycznie biogo-
sławii, chwalił i akceptował, wysy-
łając jednocześnie saperów do wysa-

JĄKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W. dalszym ciągu pogoda naogół

chmurna i mglista z drobnemi gdzie-
niegdzie opadami.

locą lekkie przymrozki, dniem
temperatura nieco pożywej zera
stopni.

Słabe wiatry z południo-wschodu
i wschodu, ;

DYŻURY APTEK.
Bai w nocy dyżurują następujące

apie> | &

Rogtkowski — Kalwaryjska 31; Wy-
sockiego — Wielka 3% Augustowskiej —
Kijowska 2; Frumekiaa.—- Niemiecka 23. 2

Z MIASTA.
— Fałszywe 50 śr. i 1-złotówki.

Ostatnio w Wilnie ukazały się w
obiegu fałszywe złotówki i 50-gro- 

dzenia pozycji wroga.

; „Prezes Sławek przyszedł do
|Prezydjum Rady Ministrów, jaxe
|premjer, ale traktował siebie, jako
i ika, do szczególnych poleceń
„Marszałka Piłsudskiego.
| „Ale oto los narzuca mai obo-

| wiązki prawdziwego premjera. Mu-

si rządzić i decydowac, uchwalać bez
pytania. Nikt nie powstrzymuje żad-
ną cierpką uwagą jego potoku uro-
czystych słów. Nikt nie tłómaczy
mu dobrotliwie, że ordynacja wyboc-
cza jest pomystem chybionym, nikt
nie wyjaśnia, że po tyłu latach wy-
stawiania prawa na próbę, ustawa
nie może być jedynem wyjściem z
sytuacji.

„„Rzeczywistość ostatnich wybo-
rów nie rozczarowała prezesa Sław-

ka. — Było to jeszcze jedno zwycię-

stwo. — Postanowił zwyciężać da-
iej, przygotowywał regulamin dla
swego tworu. 2

/- „W historyczną noc w B. G. K
doszło do buntu miodych. Frawdy,
ukrywane w ciągu lat wielu, zostały
rzucone głośno w twarz prezesa, —
który został”w kilka 'dni potem
ochrzczony, przez przyzwyczajoneśo
do tego iachu Kapiickiego, na wo-
dza. — Wypowiedziano mu posłu-
'szeństwo, przyrzeczono mu jedynie
|szacunek. żył to więc pogrzeb poli-
| tyczny pierwszej klasy ze wszystkie-
|mi możli i honorami, Złośliwi
|twierdzą, że dodano mu kompanję
įhonorową i najlepszą orkiestrę,

(wraz z portretem na pierwszej stro-
|nicy „Gazety Polskiej'.

 
 

*| Jedz rgopledittz zórów jak ta“ |
Znana ci prawda chyba

| Gdy zjesz KARPIA królewskiegoj; skiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów Z wartości

Pozaasz słuszność hasła tego.

OBOWIĄZKIEM CZŁONKA
STRONNICTWA  NARODOWAGG

JEST PŁACIĆ SKŁADKI

PRZYGOTOWANIA P. K. P.
| DO ZIMY.
Wileńska Dyrekcja P.K.P. poczyniła
już przygotowania do zimowego roz-
kładu jazdy. Przedewszystkiem zo-
stały już odpowiednio zabezpieczo-
ne linje kolejowe przed zaimieciami
śnieżnemi, Równocześniew pogolo-
wiu znajdują się pługi odśnieżne,
które rozmieszczone zostały na głó-

Pociągi wszystkie są opalane, przy-
czem służlba kolejowa otrzymała już
zimowe ubrania. (hb) -

WPŁYWY PODATKORS%

Według danych do dnia 1 bm. do
kas miejskich wpłynęło zaledwie
126 tys. złotych, gdy tymczasem za-
rząd miejskiprzewidział w tegorocz-
nym budżecie dochody z samoist-
nych podatków miejskich na sumę
200 tys. złotych. W związku z tem
wątpliwem jest, czy w. ciągu dwóch

-|miesięcy,. t.j. listopada i grudnia,
wpłynęłoby do kas miejskich 74 tye.
złotych i tem samem należy przy-
puszczać, iż preliminowana suma nie
zostanie pokryta. (h) :

SPADŁ Z.PIECA i ZABIŁ SIĘ,
Rzadko notowany wypadek zda-

o,|rzył się onegdaj we wsi Połuknie,
gm. ostrowskiej. Miamowicie, 57-let-
ni Piotr Zajdow podczas spania sto-
czył się;z pieca i zabił się na miej-
seu. Nad ranem martwego Zajdowa
znalazła jego żona į  | Kilka lat temu specjalna podko- opieki. (e) $

A ka

Itora po-
wiadomilai o wypadku Piję. tj

szówiki. Falsyfikaty siabrykowane
zostały dość dobrze, lecz nie posia-
dają dźwięku, skutkiem czego łatwo
je odnėžmiė od prawdziwych. (h)
* SPRAWY WOJSKOWI.

— Wcielanie do szeregów pobo-
rowych rocznika 1914. W. ciągu
ostatnich dni do pułków garnizonu
wileńskiego są 'wcielani poborowi
rocznika 1914, którzy korzystali do-
tychczas z odroczeń. Wkielanie po-
borowych odbyło się do kawalezji,
artylerji, baonu saperów i do woj
łączności. Powołanie do piechoty
poborowychnastąpi w marcu 1936 r.

SPRAWY SZKOLNE.
— Akcja dokarmiania dzieci w

szkołach powszechnych. W szkołach
powszechnych rozpoczęła się akcja
dokarmiania dzieci niezamożnych
rodziców. W. Wilnie korzysta z po-
mocy lej około 900 dzieci szkół po-
wszechnych publicznych.

Na prowincji akcja dokanmiania
jest znacznie szerszą, a to ze wzglę-
du na wielki w niej udział organów
K.O.P. W powiatach święciańskim,
brasławskim, dziśnieńskim, postaw-
ksim, mo /iskim i wilejskim z
pomocy 'dożywiamia korzysta 12.150
dzieci, które -eedziennie otrzymują
bezpłatne śniadania i obiady. (h)

SPRAWY RZEMIEŚLNICZE.
-—— Szewcy bronią. się przed ob-

niżką płac. Związki szewców m.
Wilna w ostatnich dniach odbyły
kilka narad w sprawie jednolitej
akcji szewców przeciw próbom, ob-
niżenia cennika płac przez kupców.
Związki delegowały swych przedsta-
wicieli do Т j komisji, która
ma przygotować szewców do akcji
cbronnej. (h)

POCZTA I TELEGRAF.
Rozwój sieci telefonicznej.

iSieć telefoniczna w okręgu,Wileń-

każdym miesiącem rozszerza się.
ciągu października uruchomiono sze-

reg nowych połączeń z poszczegól-
nemi miasteczkami naszych kresów.

a — abonent: wileń:wzrost i entow jeń-

skiej stacji telefonicznej. W związ-

A A I IIITTAIA OOO CECEANKKKNEMA ku z rozszerzeniem stacji tetefonicz-
i nej zwi a się również ilość abo-
nentów. iągu ostatniego kwar-
ltału ilość abonentów wzrosła o 60
„nowych memerów. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
—środa Literacka — ze wzglę-

dów technicznych przełożona zo-
stała naRwejdzisiejszy. Z ae
tej generalny konserwator Jerzy Re-

Makówi kd;Maryćii wcogedi”. Wyti iich si wrogach".
drugiej części chėr wykona psalmy

Gomoliki do słów Kochanowskiego.
Początek o godz. 20-e; wiecz.
— Posiedzenie Tow. Ginekolo-

gicznego. Dnia 7 b. m. o godz. 20 w
sali Szkoły Położnych (szpital św.
Jaikėba) „odbędzie cię posiedzenie
natlkowe Wł. T«wa Ginelkologiczne-
go z następującym porządkiem dzien
nym: ;

I. Pokazy: dr. Dobrzański — Rak
pierwoliny pochwy. |||
Dr Dobrzański — Kilka spo-

strzeżeń M sprawie zapobiegania
“o Grafienberga.

; į — Kilka uwag w spra-
wie wygniatania łożyska z jamy ma-
jay — modyfikacja sposobu Cre-

ego.

akaaru iety.

; ODCZYTY.
— Z Uniwersytetu Robotniczego.

Dnia 7 b. m. o godz.7min.30, w
sali Chrześcijańskiego Uniwersytetu
Robotniczego (Metropolitalna 1) od-
będzie się odczyt p.t. „Opodłożach
skoczyG wola

„21-ej.

zawwažono znaczny

 

are na P. B. K.
Kronika wileńska.
 

ZABAWY.
— Dancing-bridge. Zarządy Sek

cyj Zawodowych Koła Wileńskiego
Związku Oficerów Rezerwy podają
do wiadomości, iż w sobotę, dnia
9 listopada r. b., urządzają w lokalu
własnym (ul. Orzeszkowej 11-a m. 1)
dancing-bridge. Początek o godz.

Wstęp wyłącznie dla czion-
ków, wprowadzonych gości i akade-

| mików.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. Jankiel Żelezni-

kow (Benedyktyńska 4) zameldował
policji, że w dniu 3 bm. między godz.
13 a 14-ią z zamkniętego mieszkania
zapomocą otwarcia drzwi dobranym
kluczem skrądziono mu z mieszka-
nia dwa palta zimowie, wartości
zł. 160. \
W dniu 5 bm. zatrzymano Marię

Zajkowską, bez stałego miejsca za-
mieszkania, która jest poszukiwana
za dokonanie wielu kradzieży. Prze-
kazano ją do Sądu Grodzkiego w
Wilnie.
W dniu 5 bm. Bencjan Adamo-

wicz i Dwejra Kapuł z Podbrodzia
rozpoznali w wydz. śledczym w rze-
czach zakwestjonowanych 29 ub. m.
u Wacława Pawłowskiego (Subocz

wojsk 68) część bielizny skradzionej im w
Podbrodziu we wrześniu rb.  Kra-
dzieży tej dokonał Józef Czepuł-
kowski, osadzony w więzieniu za
kilka innych ieży. i
— Skradzione przedmioty.“ Be-

nedykt Sawicki ze Strakiszek; gm.
trockiej, rozpoznał w wydziale śled-
czym swoją siermięgę, skradzioną
mu w dniu 21/6 nb. z wozu na rynku
Nowogródzkim. Siermięga ta została
zakwestionowana z innemi rzeczami
u Franciszka Sienkiewicza (Rydz
Smiglego 32).

W. dniu 4 bm. u handlarza Jana
Grabowskiego (Nowopoplawska 28)
zakwestjonowano srebrny zegarek
męski, Ustalono, że zegarek ukradł
Witoldowi Szydłowskiemu _(Kalwa-
ryjska 120) w dniu 2/9 rb. Adam
Surmicki (Równe Pole 7). .
—Rozbił wystawową szybę. Nie-

znany osobnik rozbił szybę wysta-
wowego okna w zakładzie totogra-
ficznym „Fotostudjo” przy ul. Wiel-
kiej 3. (e)
— Awantura w zakładzie iryzjer-

jskim. Do zakładu rzewiaco №е-
ега Zusela przy ul. Tyzenhauzow-
| skiej 3 witangnął wczorajpijanyosob-
,nik nazwiskiem Teofil Pawłowski,
który w czasie urządzonej przez sie-
bie awantury rozbił dwie elektrycz-

gie wez kicszami, oraz stłukł kil-
ka drobniejszych rzeczy  ogólmej

kilkudziesięciu złotych.
Przybyła na miejsce awantury ро-
licja T. Pawłowskiego zatrzymała
do chwili wytrzeźwienia się. (e)

: WYPADKI.
—Nieszczęśliwy wypadek. Pod-

czas remontu domu Nr. 61 przy ul.
Legjonowej spadła z wysokiego
musztowania siekiera, trafiając w
głowę stojącego na: dole właściciela
domu, Józefa Lachowicza. Ofiarę
nieszczęśliwego wypadku z roztrzas-
kaną głową ulokowano w szpitalu
św. Jalkkóba. (e)

j przez dorożkę.— Przejechana :
Na ul, Oficerskiej przejechana zo-
stała przez dorożkę chodząca
przez jezdnię Sora Lubensztejn, lat
63, która doznała ogólnego potłu-
czenia ciała. Odwieziono ją do szpi-
tala św. Jakóba, (e)
- — Spadł ze słupa monter. W
dniu wczorajszym na ul. Sierakow-
skiego ze słupa elektrycznego spadł
manter Wielcer Władysław z N. Wi-
lejki. Wielcer, padaąc, odniósł cięż-
kie pokaleczenia i uległ wstrząsowi
mózgu. Przewieziono go w_ stanie
ciężkim do szpitala św. Jakóba. Za-
znaczyć należy, iż w. ciągu ostatnie-
go miesiąca jest to już 5 wypadek
spadania ze słupów robotmików i
monterów. (h)

| | — Atak histerji podczas wyświe-
tlanią filmu „Golgota W dniu
wczorajszym podczas wyświetlania
obrazu „Golgota” w kinie „Pan“
jedna z uczenic szkoły szechnej,
niejaka J. Bułkowską, dostała ataku
spazmów i histerji, a to pod wpły-
wem treści filmu. Ponieważ kie-
rowniczka szkoły i nauczycielka
nie mogły porądzić z uczenicą, we-
zwano pogotowie ratunkowe, pazsd
go lekarz przy у zastrz:
zdołał Sacz dóprowańtdć do

tępwolny.| przytomnościispokoju. (h) sęk
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BEREZA
Na wtorkowem posiedzeniu Senatu,

przy uchwalaniu ustawy o pełnomoc-

nictwach, sen. Lechnicki zwrócił się

do rządu z prośbą, aby „obóz izola-

cyjny w Berezie Kartuskiej był znie-
siony, gdyż jest to wielka zapora, u-
trndniająca rozszerzenie platformy

życia politycznego w naszem pań-

stwie”.
W swoim czasie Klub Narodowy

żądał tego samego, wskazując, że Be-

reza, podobnie jak Brześć, stoją w

jaskrawej sprzeczności z całą tradycją

narodu polskiego. Państwo polskie już

na przełomie wieków średnich rządzi-

ło się zasadą zabraniającą więzienie

obywatela bez prawomocnego wyroku

sądowego. Zasada ta zrosła się z całą

naszą cywilizacją, przez długie stulecia

była jednym z fundamentów naszego
życia publicznego i upadła dopiero pod
ciosami zaborców, wraz z dawną

Rzeczpospolitą, W poczuciu prawnem

społeczeństwa nie przestała jednak i

w okresie niewoli grać roli zasady, z

której byliśmy dumni, gdyż dawała ona

świadectwo naszej cywilizacyjnej war-

tości i wyższości nad innymi,

Dopiero Brześć i Bereza stanęły w
jaskrawej sprzeczności z tem wszyst-

kiem, wywołując w społeczeństwie

zrozumiałą reakcję. W myśl dekretu

o obozie izolacyjnym „może być osa-

dzony w nim każdy, kto zostanie uzna-
ny przez władze za mogącego zagrozić
spokojowi i bezpieczeństwu publiczne-
mu. Krótko mówiąc, nie potrzeba o-
becnie procesu sądowego, nie potrze-

ba sądowego udowodnienia  wińy,
wystarczy podejrzenie władzy, że da-
ny człowiek może być niebezpieczny
dla porządku publicznego, aby go po-
zbawić wolności, oderwać od rodziny
3 warsztatu pracy i w drodze krótkiej
procedury osadzić w obozie, w zu-
pełnej izolacji od reszty społeczeństwa,
Jak wiadomo, dekret o Berezie zo-

stał wydany za rządów p. Kozłow-
skiego, w parę dni po zabójstwie min.

Pierackiego. Zbieżność tego morder-
stwa z wprowadzeniem obozu izolacyj-
nego wskazywaćby mogła, że chodziło
tu o narzędzie do walki ze spiskiem
przeciwko państwu, z rozległemi kno-

waniami,wymierzonemi w naszą całość.
A jednak fakt, że do Berezy posłano
także młodzież narodową, że w ciągu

tych parulatliczne dziesiątki członków
Stronnictwa Narodowego znalazły się
za drutami obozu izolacyjnego, wska-
zuje na inne jego przeznaczenie. Cho-
dziło tu więc o powstrzymanie wzro-
stu ruchu narodowego w szerokich
rzeszach społeczeństwa,

Widocznie obóz sanacyjny nie może
przeciwstawić żadnej żywej idei ani

programu ruchowi narodowemu, i

zdawało mu się, iż środkami mecha-

nicznemi i obozem izolacyjnym, prze-
rwie jego rozwój,

Obok tej przyczyny istniały inne, na
które w swoim czasie rzucił promyk
światła wywiad ambasadora Polski w
Londynie z przedstawicielem praso-
wej agencji żydowskiej. Ambasador
wskazał wówczas na Berezę, jako na

przykład walki z antysemityzmem, By-

ło to urzędcwe potwierdzenie tego, ©

czem społeczeństwo polskie wiedziało
od dawna.
Czy bereza Kartuska jest celowa?

Czy powstrzymała ona w społeczeń-
stwie wzrost uświadomienia narodo-
wego? Czy złamała narodowców, kłó-
rzy się znaleźli w obozie izolacyjnym?
Czy odstraszyła Bereza kogokolwiek
©d pracy narodowej? Raczej przeciw-
nie! Obóz Narodowy, który na niebez-
pieczeństwo żydowskie otworzył. oczy

naszemu społeczeństwu, który po-

nadto dąży do przekształcenia Polski

w państwo narodowe, do zaprowadze-

mia w kraju głębokich reform  spo-

łecznych, politycznych i  gospodar-
czych, n'e może być zwalczony takie-
to: środkami, jak Bereza. Są to rzeczy

nie współmierne, znajdujące się w in-
nych płaszczyznach. Nic przeto dziw-

nego, że liczni narodowcy, patrjotycz-

na młodzież nasza, która osadzana jest

w obozie z zagorzałymi wrogami Pol- |
| go zainteresowania losami więźniów zski, wraca stamtąd mocniejsza na

duchu, zdeterminowana walczyć do

końca o narodową, Wielką Polskę.
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Jedność Włoch
Naród włoski wystawiony jest na

wielką próbę. Zaangażował się w tru-
dną i długą wyprawę afrykańską; ma
przeciw sobie potężne, mające trady-
cje wielkiej i mądrej polityki Imperjum
Brytyjskie; posiada ustrój i politykę
zwalczane przez najpotężniejszą orga-
nizację międzynarodową — wolnomu-
larstwo... Może się w przyszłości spo-
tkać z przeciwdziałaniem zbrojnem in-
mych państw, a dziś jest za kilka ty-
godni zagrożony odcięciem dopływu
złota i surowców.
Dochodzą nas z Włoch wiadomości

o zabiegach i zamierzeniach rządu i
społeczeństwa, zmierzających do ta-
kiego urządzenia się nawewnątrz, aże-
by dać sobie radę bez pomocy zze-
wnątrz. Będziemy świadkami bardzo
interesującego wysiłku narodu, który
w imię dbałości o przyszłe pokolenia i
w imię wypełnienia swych zadań dzie-
jowych, stawia życie, siły i środki o-
becnego pokolenia na jedną kartę.
Trudno dziś przewidzieć, po jakich
drogach pójdą te wysiłki, jaki będz'e
ich wynik. To wszakże jest już dziś
zupełnie jasne, że w wysiłkach tych
zjednoczony jest cały naród, że wojna
w Afryce jest wojną narodową, że po-
za rządem stoi całe społeczeństwo, $0-
towe do wysiłków „ofiarności i poświę-
сей,
Nowym, ważkim dowodem jedności  
 

narodu włoskiego, są słowa króla Wi-
ktora Emanuela, wypowiedziane do
przedstawicieli świata naukowego
przed kilkoma dniami, z okazji ofiaro-
wania mu przez uniwersytet rzymski
tytułu doktorskiego. Król w przemó-
wieniu swem nawiązał do obecnej
chwili dziejowej i mówił co następuje:
„Waazój, godzinie swej pełnej chwa-

ły historji, Rzym wykonywał swą misję
с ae w Dziś po tej samej drodze
idą Włochy, zjednoczone ziej niż
edykolwiek w tanicznym wysiłku

wiary i woli. Italja nie żąda nic więcej,
tylko tego, by mogła żyć pełnią życia, by
mogła pracować i oddawać swą energję
na rzecz tych ideałów, które są wspólnem
dziedzictwem cywilizowanej ludzkości',
Słowa powyższe usuwają w cień

szerzone przez wrogą Włochom pro-
pagandę pogłoski, że król jest prze-
ciwnikiem polityki Mussoliniego, Sło-
wa te są stwierdzeniem wobec całego
świata, że dynastja jest i będzie z na-
rodem. Stara to i dobra tradycja dy-
nastji Sabaudzkiej, Nie wyrzekając się
swej indywidualności i samodzielności,
umieją jej przedstawiciele stać się wy-
razem woli narodu i symbolem iedo je-
dności, Obecnie panujący król Wiktor
Emanuel dowiódł wielokrotnie w cią- |
gu swego panowania, że umie się
wczuć w pragnienia i uczucia swego
ludu i dać im właściwy wyraz we wła-
ściwej chwili, :
Ujawnia się przy tej okazji sens I

 

użyteczność monarchji. Instytucja ta
jest nietylko korektywą  przemijają-
cej dyktatury, jest ona gwarancją, że z
chwilą zejścia dyktatora z widowni
publicznej, nie zapanuje w kraju za-
męt i anarchja. Z rozwagą i umiarem,
wynikającemi ze starej tradycji życia
państwowego i politycznego, zacho-
wały Włochy współczesne ustrój mo-
narchiczny, ciągną z niego liczne ko-
rzyści w dobie wielkich przeobrażeń,
posiadają w nim gwarancję ciągłości
swej polityki i trwałości swego życia
państwowego.

Król Wiktor Emanuel nie narzuca
się uwadze i opinji światowej, lecz u-
mie we właściwej chwili i we właściwy
sposób wypełnić swój obowiązek wo-
bec narodu i państwa. Kto, jak piszą-
cy te słowa, miał możność widzieć i

i słyszeć go kilkakrotnie, może potwier-
dzić, że monarcha włoski ma głęboką
znajomość praw rządzących życiem
zbiorowem ludzi, że zna swój naród,
jego przeszłość i jego zadania na przy-

' szłość. Historja dopiero jednak będzie
mogła określić Jego rolę osobistą w
dzie'ach odrodzenia i rozwoju narodu
włoskiego. Będzie to rola zyiększa, niż
o tem sądza współcześni, patrzący tyl-
ko na zewnętrzny bieg wydarzeń.

° S. K.

 

„Przekleństwo ciąży nad ią sprawą”
Proces dwuch księży łomżyńskich

Dnia 4 listopada odbył się w sądzie
grodzkim w Łomży proces księży in-
fułata Szczęsnowicza i kanonika Rosz-
kowskiego, oskarżonych z art. 170.
Przeciwko pierwszemu wytoczono o-
skarżenie z powodu rzekomo podbu-

dniu 30 maja r. b., przeciw drugiemu
© wydrukowanie tego kazania w
streszczeniu na łamach tygodnika
„Życie i Praca” oraz o wydrukowanie
dwu artykułów w obronie biskupa
łomżyńskiego, J. E. ks, dr. St. Łukom-
skiego. tais

Ks. Szczęsnowiczowi zakwestjono-
wano w kazaniu zwroty: „Jest grupa
ludzi, którym wszystko wolno, którym
wolno pluć i bezcześcić Kościół, po-
niewierać duchowieństwo, którym
wolno pisać bezczelne kłamstwa”, Do-
okoła tego rozwinął się też cały pro-
ces,

Przedewszysktiem zaczął się proces
e całą godzinę później. Przewodni-
czący rozprawy po wstępnych formal-
nościach zadaje pytanie:

— Co skłoniło ks. infułata do tego
rodzaju kazania? l
— Coraz liczniejsze wypadki na te- ;
a Łomży ataków na religię i Ko-

ściół.

— Przedewszystkiem Legjonu Mło-
dych, Na murach wyklejano afisze z
artykułami organu Legjonu „Państwo
Pracy', zawierające niesłychane ©-
szczerstwa i bluźnierstwa. Proszę
wziąć taki Nr. 17 z 6.V.1934. Jest tam
artykuł p. t. „Czarna okupacja, bojowa
awangarda ustroju kapitalistycznego,
z niesłychanym.zwrotem „od rzym-
skiego chrześcijaństwa wybaw nas,
Panie”, a dalej pseudo „Psalm”, pełen
potwornych bluźnierstw, w rodzaju:
„blady przechrzta na krzyżu miłością
chciał zbawić świat”. Pozatem pojawi-
ła się napaść na ks. biskupa. Był tu
memorjał z 22 maja r. b., domagający
się usunięcia ks. biskupa, a podpisany
rzez różne miejscowe oficjalne oso-
istości, jak prez, miasta Jan Janicki |

czy gen. Młot - Fijałkowski, przez |
przedstawicieli sądownictwa i t.p.
Zarzucano tam klamliwie nieodpra-
wianie nabożeństw w dniach 19 marca
111 listopada i t. d. To właśnie na-
piętnowałem.

Sędzia: — Więc ksiądz wymieniał
instytucje i osoby?

Ks. Infułat; — Nie. Nam wolno pięt-
nować grzech, a nie ludzi, Dlatego
mówiłem ogólnikowo o grzechach ję-
zyka: oszczerstwie i kłamstwie.
Ten szczegół stara się ustalić na-

 

stępnie prokurator przy pomocy
świadka oskarżenia, wywiadowcy No-
ska. Lecz świadek mimo wszystkie
sugestje prokuratora, nie może sobie
nic więcej przypomnieć poza tem, co
zawiera komunikat KAP-wej, Nieo-
mal dosłownie, choć nieudolnie po-
wtarza go. Prokurator Księżopolski
rezygnuje ze świadka i wnosi o we-
zwanie prez. miasta, Jana Janickiego,

Na to adwokat oskarżonego, mec, K.
Borowski wtrąca:

— Jakkolwiek pan prokurator
mógł niewątpliwie wcześniej uzupełnić
listę świadków, jednak nie protestuje-
my,
Zeznaje następnie świadek Skiwski,

em. nauczyciel, prezes Akcji Kat.

— Kiedy pojawił się na murach
wspomniany Nr. „Państwa Pracy”, za-
wierający bluźnierstwa, ludzie mnie
zapytywali, co na to Akcja Katolicka.

Prokurator: — I znajduje pan, że to
są bluźnierstwa?

— Niewątpliwie, Tak odczuwali to
nawet najprostsi ludzie, Byłem świad-
kiem, jak mała dziewczynka wydra-
pywała bluźniercze słowa i płacząc
mówiła: „na Pana Jezusa takie brzyd-
kie wiersze naklejają na ścianach”,

Prokurator: — Czy świadek nie

 

Przedstawiciel Włoch w Genewie bar.

Alloisi prowadzi naradę w sprawie saak-

cyj antywłoskich.

ASSI OST IIIIO TAIPTNAVKTILUSSTESTBUS

A dokoła Berezy powstaje legenda.
Legenda dziwna, zważywszy, że się to

dzieje w odbudowanem państwie pol-

skiem, W najbardziej zapadłych wsiach

polskich, młodzież śpiewa już pieśni o

Berezie, a obok tego wytwarza się po-

wszechny prąd żywego, współczujące-

Berezy i ich rodzin.
Nic też dziwnego, iż na niebezpie-  

stwo tej legendy zwrócili już uwagę

ludzie z sanacji, jak pp. Lechnicki, czy

Filipowicz, którzy domagają się znie-

sienia obozu izolacyjnego w Berezie

Kartuskiej. Napewno te ich żądania

nie wypływają z uczuć przyjaznych dla

ruchu narodowego, ale raczej z prze-

konania, iż Bereza Kartuska okazała

się niecztowa i wywoła wprost prze-
ciwne skutki od zamierzonych.

 

 

znajduje podobieństwa między auto-
rem wiersza a Renanem?

Świadek; — Renana książkę znam
i muszę powiedzieć, że nie. W jego
dziele „Jezus Chrystus", są strony złe,
ale i dobre. Chrystus coprawda jest
tam potraktowany jako człowiek, ale
ze czcią.

Sędzia:— Czy nie uważa pan, że to
jestzwrot literacki „blady przechrzta”.
Świadek: — Obraźliwy. Gdybym ko-

muś powiedział, że jest „bladym ty-
pem“, pozwałby mnie do sądu.
Następny świadek, ks, kan. Wądo-

łowski, ustala charakter protestów w
bronie ks. biskupa.

— Były samorzutne, nietylko z die-
cezji, ale z całego kraju, nawet z Ame-
ryki. Jest dobre 100.000 podpisów.
Zgłaszali się nawet tacy, którzy przed
tem podpisali memorjał przeciw ks.
biskupowi, Pewna rejentowa z pła-
czem wyznała, że bojąc się o posadę
męża, podpisała. Inny napisał, że pod-
sunięto mu memorjał, gdy był pijany.
Pewien fryzjer z Łomży wyrzucił na
ulicę gościa z namydloną twarzą, któ-
ry atakował ks, biskupa,
Prokurator: — Dlaczego tych ata-

ków nie ścigano na innej drodze?

Świadek: — Jest zasada, żeby nie
odpowiadać na szczekanie małych pie-
sków — jak mówi Kryłow w znanej
bajce — a nawet i większych także.

Zjawia się świadek, prez. miasta Ja-
nicki. Ma on ustalić zarzuty zawarte
w memorjale przeciw ks. biskupowi.

Prokurator: — Pan był przy pisaniu
memorjału?

Świadek: — Nie byłem. Ani go nie
układałem — odpowiada świadek ku
wyraźnemu rozczarowaniu prokurato-
ra. Co do zarzutów o niecdipkwianie
nabożeństw, to przedewszystkiem
zwraca uwagę fakt, że ks, infułat nie
chciał ustalić dat nabożeństwa za du-
szę ś. p. marszałka Piłsudskiego. Poza-
tem wiem, że były zatargi o nabożeń-
stwa szkolne.

Ks. Infułat: — Oto Nr. „Życia i Pra-
cy”, w którym podana jest data nabo-
żeństwa na 17 maja r. b.
Świadek nie wnosi do sprawy nic

istotnego, zeznaje chwiejnie, bez siły.

Po tych zeznaniach drugiego świad-
ka oskarżenia, prokurator jest wyraź-
nie strapiony. Sędzia zarządza przer-
wę na 10 minut, Robi się z tego go-
dzina, `
Wreszcie wraca sąd. Prokurator

wstaje i składa wnioseko przesłucha-
nie świadków ze sfer szkolnych w
celu ustalenia „doniosłych dla sprawy”
okoliczności nabożeństw szkolnych.
Na to podnosi się adwokat Borowski

i mėwi:

— Przekleństwo Boże ciąży nad tą
sprawą. Zalegają ją mroki. Dla ich wy-
świetlenia zgadzam się na tych nie-
znanych bliżej świadków, których
przecież p. prokurator mógł wcze-
sniei ustalić i podać do sprawy. Lecz
dla dobra sprawy nie oponuję.
Wobec tego sędzia zarządza przer-

wanie rozprawy do końca listopada.

(KAP)  

PRZEGLĄD PPASY
W DRODZE ROZKAZU

Niema obawy, by w społeczeństwie
pozostał jaki cień żalu po zmarłem
niesławną i o siedem lat spóźnioną
śmiercią BB. Nie znajdzie się historyk,
któryby mu przyznał jakąkolwiek za*
sługędla państwa. Warto jednak od
czasu do czasu przypomnieć niektóre
rysy charakterystyczne tej organizacji,
Chorobę, którą się przeszło, należy
studjować,
Blok Bezpartyjny był—pisze „Kut.

Warszawski”
„grupą polityczną z nieprawdopodo-

o zdarzenia. We wszystkich spra»
wach... było to kłębowisko biegunowe
sprzecznych dążności i poglądów. Natos
miast prawda, że zgodę uzyskiwano tam
nietylko łatwo, lecz poprostu jak pod
sk zieniem różdżki czarodziejskiej. Ale
nigdy inaczej, jak w drodze rozkazu,
który tłumił wszelkie poglądy i usuwał
RACJE wogóle miały czas się
zaznaczyć. Najpospoliciej bowiem sta
wiano tę sporą gromadę, przenoszącą tr.
setki dusz, wobec zarządzeń dokonanyc!
i AedionėsiaiTašpa @ д°
czając wniosków, 'e musieli podp:
wać, czasem in blanco, akis BB.Z
czasem utarł się zwyczaj, że posłowie &
senatorowie zespołu rządowego „starali
się dowiadywać pokątnie od znajomych
z opozycji, co też słychać o zamiarach
rządu i na co się zanosi”. | “

I taką to „bacznościową” (że użyjee
my wyrażenia prof, Kołaczkowskiego)
organizację chce p. Sławek podawać
za przykład nowoczesnej pracy poli«
tycznej!

SANACYJNE METODY
W SPRAWACH KULTURY

Z cytowanym przez nas obszernie
artykułem prof, Kołaczkowskiego w
„Marchotcie“ polemizuje w „Kur.
Por.“ p. Rzymowski, Prof. K. wystę+
pował przeciw przenoszeniu do spraw
kultury „metod odkomenderowywa«
nia, orderów i protekcji”, przeciw po-
pieraniu subwencjami „Wiad, Liter.”,
szerzących snobizm i plotkarstwo lub
„Pionu”, działającego zatójczo, iak
każda bezmyślność, przeciw wyszukie
waniu ludzi obdarzonych talentem...
brania pieniędzy, wogóle przeciw nade
miernej ingerencji czynników po'ie
tyczno - administracyjnych w życie
kulturalne.
Odpowiada na to p. Rzymowski, że
„państwo nasze tak znów natrętnie z 0-

pieką swoją pisarzom się nie naprzykrza.
Jeśli ma już do kogoś trochę ciepłego
sentymentu, to do karteli lub do wielkie»
go ziemiaństwa. O naszych „czynnikach
miarodajnych" można powiedzieć różne
rzeczy, tylko nie to, że grzeszą nadmicre
nym zapałem w ubieganiu się o zaszczyt
mecenasowania sztuce i kulturze. Nie 0*
ne. w każdym razie ,zabiegaią o względy
świata sztuki i literatury, ale świat ten,
w osobach swych przedstawicieli, zwrae
ca się do nich raz po raz o pomoc, o poe
parcie. niekiedy wprost o ratunek od gło
dowej śmierci,
Pan Kołaczkowski, wolałby. aby arty»

ści i pisarze zawdzięczali pomoc nie ine
stytucjom państwowym, lecz wolnej, sa*
morzutnej, wszechstronnej ais
społeczeństwa, Oczywiście, że tak bylo=
by zdrowiej i owocniej. Ale pod
kiem, żeby społeczeństwo poczuwalo si
istotnie do jakichś obowiązków i zad

lu kultury”, :
zv jednak nawet ta pomoc į ta in»

gerencja, jaką obecnie widzimy, nie
mogłaby się odbywać w formie pozbae
wionej tych przykrych i szkodliwych
polityczno - personalnych momentów,
które dziś z „popierania kulturv
stworzyły jedną z gałęzi popierana
„swoich“? Jeśli gdzie, to w tej dziee .
dzinie metody sanacyne działają za
bójczo. P. Kołaczkowski nie żąda, by
państwo zachowywało się obojętnie
wobec twórczości kulturalnej i artye
stycznej. Nikt tego żądać nie może,
Chodzi jednak o to, by warunkiem
pomocy państwowej nie była przyna*
leżność taka czy inna do obozu rząa
dzącego.

PRZESTROGA
DLA ZWOLENNIKÓW INFLACJI

Wojna afrykańska przestała być dla
Włochów wyprawą kolonialną, nie do«
tykającą ich życia codziennego.
Przekształciła się na wielką wojnę,
którą każdy już odczuwa, Występują
tam już wszystkie cechy tak dobrze
nam znanej gospodarki inflacyjno=
wojennej. Ceny skaczą w górę pomimo |
wysiłków rządu i partji faszystowe
skiej. Pisze o tem korespondent rzym-
ski „Kur. Poznańskiego":
„Codzień czytamy o nakładanych na

spekulantów karach: wykluczenie z pare
Mi organizacyj zawodowych, zamknięcie
sklepu, odebranie prawa handlu, grzyw*
na i t. d. Momenty psychiczne w postaci
obawy przed niewiadomą sankcyj i spade
ku firy, oraz mało Tj) zdyscyplinowa-
ne kupiectwo mają niewątpliwie duży,
jeśli nie decydujący, wpływ na to, że oe
siągnięto skromne rezul!aty. Często ku
piec bojkotuje te artykuły powszechnego
użytku, nad cenami których wisi szcze»
gólna kontrola władz, lub też sprzedaję
po cenie wyższej niższy gatunek.
W ostatnich dniach powszechnię daje

się zaobserwować znikanie ze sklepów toe
warów zagranicznych, nie wyłączając koe
smetyków i papieru listowego. Działa wi»
oczna tendencja do ania towar,

celem uzyskania potem wyższej ceny,
Oto przestroga dla wszystkich zwo«

lenników inflacji — poza Włochami.

warun
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Sprawy Lwowa
Baszta prochowa i Kościuszko

Przed paru dniami pojawiły się w pra-
sic lwowskiej niemal jednobrzmiące ko-
murikaty w sprawie restauracji t. zw.
„Baszty prochowej” Nie wywołały one
publicznego echa, prasa lwowska bowiem,
zasadniczo nastawiona życzliwie do obec-
mych „włodarzy” naszego miasta, nie ma
odwagi podjąć publicznej dyskusji, której
wyniki mógłby być niemiły dla pewnych,
decydujących czynników.
Tem energiczniej zato protestuje spo-
łeczeństwo lwowskie, które jednak nie-
stety, nie ma możności otwartego wypo-
wiedzenia się na łamach miejscowej pra-
sy. Warto tedy całej tej sprawie poświę-

cić parę uwag.
O co właściwie idzie? Zarząd miasta,

»— co mu bezwarunkowo zapisać należy
ma pochwałę, — rozwinął oddawna już

planową akcję, zmierzającą do oczyszcze-
nia śródmieścia z nowoczesnego nalotu

tandety architektonicznej i odsłonięcia
prawdziwego oblicza kamienic, zwłaszcza

w Rynku głównym, wśród których znaj-

dują się piękne, czcigodne zabytki budo-

wnictwa. -
Zniknęły ohydne szyldy żydowskie,

nieestetyczne, zasłaniające piękne porta-

le. Pod okiem konserwatorów przywraca

się kamienicom ich pierwotny wyśląd,

przyczem wychodzą na jaw liczne ipięk-

ne szczegóły architektoniczne. Rynek

lwowski pomału zmienia swe oblicze...,

a właściciele historycznych kamienic

przeprowadzają własnym kosztem ich

gruntowną rekonstrukcję.

W ślad za tem idą też prace konser-

watorskie, podjęte przez miasto, a zmie-

rzające do remontu i restauracji starych.

zabytków budowli, których Lwów, nawia-

se.1 mówiąc, nie posiada zbyt dużo.

Między niemi jedno z pierwszych

miejsc zajmuje t. zw. „Baszta prochowa”,

masywna budowla fortyfikacyjna z XVI

wieku, znajdująca się do niedawna w sta-

nie rozpaczliwego zaniedbania.

Rozpoczęto prace restauracyjne, Poka-

zało się wkrótce, że jest to przedsięwzię-

cie dość kosztowne. Wiadomo zaś dobrze

we Lwowie, że obecny prezydent miasta

jest niesłychanie czuły, — żeby nie po-

=

 

wiedzieć przeczulony, — na punkcie wy-
datków z kasy miejskiej. Zaczęto tedy ła-

mać sobie głowę nad znalezieniem tundu-

szów, potrzebnych na dokończenie podję-
tej restauracji, z jakiegoś innego źródła.

I znaleziono wyjście, — a przynajmniej

próbuje się wmówić społeczeństwu Lwo-
wa, że proponowane wyjście byłoby naj-

bardziej racjonalnem, w myśl przysłowia

„i Panu Bogu świeczkę i djabłu ogarek'”
Koncepcję tę wysunięto narazie anoni-
mowo, w formie wspomnianych na wstę-

pie komunikatów prasy.

Oto w Miejskiej Kasie Oszczędności
spoczywa od szeregu lat kwota około 50
tysięcy złotych, zdeponowana tam jako

„fundusz budowy pomnika Kościuszki we
Lwowie". Fundusz, zebrany jeszcze przed
wojną z groszowych niemal składek ca-
łego społeczeństwa, uległ dewaluacji i
dzisiaj naturalnie ani w przybliżeniu nie
wystarcza, by z jego pomocą można było
przystąpić do budowy pomnika.

Ale od czegoż nasze „ministerjalne”
głowy? Proponuje się więc użycie tych
pieniędzy na restaurację „Baszty procho-
wej”, — w której za to utworzonem by
zostało Muzeum Kościuszkowskie. W ten

sposób i wilk będzie syty i koza cała..., a

miasto oszczędzi sobie wydatków na do-
kończenie rozpoczętej restauracji.

Pomysł to wcale niezły, przyznać trze-

ba. Tylko robi się tu rachunek bez gospo-
darza! Żyją jeszczę we Lwowie ludzie,
którzy byli świadkami uroczystego zakła-
dania kamienia węgielnego pod projek-
towany pomnik Kościuszki w parku, na-
zwanym nawet imieniem bohatera spod

Racławice, żyją ludzie, którzy nieśli ochot-

nie grosze na fundusz budowy tego pom-

nika, fundusz święty, nienaruszalny, za
co gwarantował komitet budowy, złożony

z najwybitniejszych osobistości kraju.

Czyż ktokolwiek ma dziś prawo rozpo-

„rządzać dowolnie temi pieniędzmi, skła-

danemi przez rzesze ofiarodawców na

pewien, z góry określony cel? Przecież

byłoby to nadużyciem dobrejwiary spo-

łeczeństwa.

Poprostu bezprawiem, podrywającem

Tiriiii iai

Przedhistoryczne związki Śląską
z ziemiami polskiemi

W/ Śląskich Technicznych Zakładach

Naukowych w Katowicach odbył się od-

czyt prolesora uniw. poznańskiego Józe-

fa Kostrzewskiego na temat: „Przedhi-

storyczne związki Śląska z innemi mia-

stami polskiemi”, Prelegent stwierdził,

de bliskie stosunki historyczne Śląska z

resztą ziem polskich są tylko dalszym

ciągiem ścisłych związków, jakie łączyły

dzielnicę nadodrzańską z  sąsiedniemi

dzielnicami polskiemi w czasach przed

historycznych, poczynając od środkowej

epoki kamiennej. Czynnikami spaja'ącemi

oba terytorja były węzły hydrograficzne,

„dalej szerokie pasmo urodzanych lessów,

wolne od lasów, stanowiące dogodny po

most dla wędrówek ludzkich oraz po

łożenie obu terytorjów u wylotu Bramy

Morawskiej, naturalnej bramy wypadowej

dla emigracji z południa.

W środkowej i młodszej epoce kamien-

nej szczególnie ożywione są stosunki Ślą-

ska z Małopolską zachodnią. Śląsk spro-

wadza stąd rozmaite odmiany krzemienia

3 ze swej strony importuie do Małopol-

ski serpentyn, może i nefryt. Poprzez

Śląsk docierają też do Polski zachodniej

i środkowej pierwsze wyroby metalowe

w postaci ozdób i narzędzi miedzianych.

przedewszystkiem jednak Śląsk i Mało-  

polska zachodnia stanowią w epoce ka-

miennej zupełną jedność etnograficzną.

Od początku epoki bronzowej nawiązu-

"ją się natomiast bliższe stosunki z Wiel-
kopolską, zaludnioną w ciągu całej epo-

ki bronzowej przez ludność o tej samej

kulturze, co Śląsk (najprzód rozwi'a się

tu kultura unietycka, później przedłu-
życka, wreszcie łużycka). Przerwane

stosunki z Małopolską zawiązują się do-

piero we wczesnej epocę żelaznej a u-

twierdzają się w okresie lateńskim. kie-

dy obie dzielnice zaęte są przez najez-
dniczą ludność celtycką.
Od ostatniego wieku przed Chrystusem

poczyna'ąc aż do końca okresu rzym-
skiego, Śląsk tworzy część dużego tery-

torjum archeologicznego » jednolitej kul-

turze, obejmującego całą południowo -

zachodnią i środkową Polskę i zamiesz-

kałego najprawdopodobniej przez ludność

słowiańską. W okresie wczesnohistorycz-
nym Śląsk jest zajęty już niewątpliwie
przez ludność polską, przodków dzisiej-

szych Ślązaków, utrzymującą bardzo bli-

skie stosunki z różnemi częściami Pol-

ski, o czem świadczy np. znajdowanie tu

ceramiki i ozdób typu pomorskiego,
przęślików z różowego łupku wołyńskie-
go etc.

zupełnie zaufanie ludności do wszelkich
zbiórek, składek i ofiar!
Już dzisiaj, na pierwszą wieść o tym

projekcie, podnoszą się głosy oburzenia
i energicznego protestu. Ludzie, którzy
przed wojną składali na pomnik Naczel-
nika po parę koron, zastrzegali się, że do-
magać się będą tych pieniędzy, o ile mia-
łyby być użyte na jakikolwiek inny cel
I nie ulega wątpliwości, że w razie ewen-
tualnego procesu każdy sąd przyznałby
im pełną rację.
To jest strona moralna i etyczna całej

sprawy. Ale są i inne, rzeczowe argumen-
ty, w których świetle okazuje się dopiero
jak niefortunny i nierealny jest napra-
wdę ów pomysł.

„Baszta prochowa”, to typowa budowla
średniowieczna, wchodząca w skład for-
tyfikacyj miejskich. Ze swemi 3-metrowej

grubości murami, z maleńkiemi okien-
kami, nadaje się ona na wszystko inne
raczej, niż na muzeum. Trzeba wybijać
i poszerzać okna, przeprowadzać wew-

nątrz zupełną rekonstrukcję, co natural-

nie zmieniłoby gruntownie wyglad i cha-

rakter tej zabytkowej budowli. Czy jest

taki konserwator, któryby mógł zaapro-
bować podobne „przeróbki?

Ale nawet przyjmując, że wbrew opinii

konserwatorów i ogółu ludności Baszta

prochowa zmieniona by została na mu-

zeum Kościuszkowskie, — trudno sobie

wyobrazić, coby w jej wnętrzu znalazło

«niejsce. Bo przecież — powiedzmy to

sobie otwarcie —ta znikoma ilość pa-
miątek po Kościuszce, jaką Lwów posia-

da, — nie wystarczyłaby do zapełnienia
nawet jednej sali,

Więc w rezultacie — nie mielibyśmy
ani autentycznej Baszty prochowej w jej

właściwej postaci, — ani muzeum Kościu-

szki, — ani pieniędzy, przeznaczonych na
wystawienie pomnika...

I wreszcie — czy nie za dużo tego na-
głego pietyzmu dla pamięci Kościuszki?
Mówi się o przemianowaniu t. zw. Wa-

łów Gubernatorskich na Wały Kościusz-
kowskie, Dlaczego, poco? Przecież i ta
obecna nazwa Wałów ma swą historję
i swe uzasadnienie.

Przecież mamy już we Lwowie i park
Kościuszki, ulicę Kościuszki j bursę jego

imienia i wspaniałą panoramę racławicką!

Nie dopuszczajmy tedy do inflacji koś-
ciuszkowskiej; bez powodu i bez istotnej

potrzeby! i
A zresztą któż zaręczy czy za parę lat

kiedy sprawa Baszty i funduszu pomn:ko-
wego przestanie być aktualną, — Wały
Gubernatowskie, vulgo Kościuszkuw -
skie nie uległyby ponownemu przemia-
nowaniu7...

*

Tak wygląda sprawa Baszty w ob:cnej

chwili. Opinja Lwowa za'ęła uż w tej

sprawie jasne i zdecydowane stanow'sko.
A ona tylko może tu mieć coś do powie-

dzenia. (1.)
ASTADOTA TONERYREPO CHCĄC

OrYŁOŚĆ
osłabia serce

Serce otyłych, obłożone warstwą tłuszczu
pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i wcze
śniej odmawiają posłuszeństwa. Otyłość spo
wodowana jest złą przemianą materji albo za
burzeniem czynności gruczołów dokrewnych

Ziola Magistra Wolskiego „DEGROSA”
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza or-
s» do spalania nadmiernego tłuszczu
tosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-
R one specjalnejdiety. x

iola ze znak, ochr. „Degrosa" do nabycia
w - wos i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E. Wolski, Warszawa
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Wynalazek filmu dźwiękowego roz-

szerzył znacznie możliwości kinemato-

grafji, pozwalając na wzbogacenie o ca-

łą niezmiernie szeroką skalę wrażeń słu-

chowych, odbieranych przez widza. Roz-

wój filmu dźwiękowego poszedł w kilku

kierunkach. Możemy tu wyróżnić wsze!-

kiego rodzaju dramaty filmowe, operu-

jące dźwiękami przedewszystk'em w po-

staci słowa mówionego, w których mu-

zyka nie ma prawie żadnego znaczenia.

W filmach takich największą rolę, obok

reżyserji, odgrywa subtelna gra  alto-

rów.
Inny typ filmu dźwiękowego, to wszel-

kiego rodzaju obrazy muzyczne. Spoty-

kamy tu amerykańskie „komedje mu-

zyczne”, będące bardzo często przerób-

kami różnych, wielce przed wojną popu

larnych i w Europie lubianych operetek.

W filmach tego rodzaju wartości czysto

kinowe schodzą na drugi plan. a i strona

muzyczna pozostawia nieraz wiele do

życzenia.
Trzeba przyznać, że w zakresie fil-

mów muzycznych produkcja europejska

może się pochwalić lepszemi wynikami,

niż naogół niesłychanie banalna amery-

kańska (Wyjątek stanowi tu doskonały

film „Idziemy po Szczęście”). Przoduje

tu zwłaszcza produkcja austrjacka, i ma

ło u nas znana niemiecka. W wyświetla-

nej na wiosnę „Niedokończonej Symfon-

ji” pokuszono się o stworzenie filmu,

który byłby czemś w rodzaju ilustracji

nieśmiertelnego dzieła Schubęrta. Tak

potraktowany podkład muzyczny rozwi-

ja się równolegle z akcją filmu, ale w
pewnej mierze niezależnie,

Inny typ przedstawia np. „Maskara-

da", będąca właściwie dramatem filmo-

wym (oczywiście, z happy end'em), w
którym jednak wstawki muzyczne powią
zano z akcją bardzo zręcznie, tak, że

tempo nie osłabło, Filmy, w których

występują artyści - śpiewacy, obliczone

są zwykle przedewszystkiem na to, aby

bohaterom dać pole do popisu. W tych

warunkach walory czysto kinowe scho-

dzą na plan dalszy. Oczywiście do tego

Polski film morski. Przykro to powie-

dzieć, ale, mimo bardzo chwalebnych

zamierzeń pokazania na ekranie polskie-

go morza —film całkiem kiepski. Lep-

szy od wielu swych poprzedników, bo

mniej żydowski, mniej ma szmoncesów,

mniej nieokrzesania. Ale mimo to nie zi-

szcza naszego marzenia o pierwszym do-

brym filmie polskim.
Aktorzy ruszają się i mówią jak ma-

nekiny, wszystko dzieje się na wyraźny

rozkaz reżysera — słowem widać całą

tę musztrę przez jaką aktor filmowy

przechodzi. Nie umiano maskować jej

swobodą gry. Dialogi pisane według

stereotypowych szablonów, bez inwencji,

recytowane są bez wyrazu, niezdarnie,

To są zarzuty drobniejsze,

Ważnie'sze to, że sama koncepcja fil-

mu jest bodaj chybiona. Zrobiono ten film

„na wzór wielkich filmów morskich zagra-

nicznych, wykorzystując całą naszą ma-
rynarkę wojenną.

Otóż, nie wiem, jak tam inni, ale we

mnie ambicja narodowa buntowała się

na myśl o tem, że oto całą polską flotę

wo'enną uruchomiono po to, aby stano-

wiła tło dla niewyszukanej awantury mi-

łosnej, granej z elegancją fryzjerów i pa-

nien sklepowych.

W pomyšle filmu niema żadnego głęb-

szego spojrzenia. Patrjotyczne unies enia

Rola muzyki w filmie
typu należy zaliczyć filmy Kiepury.

Widz, który bardzo często przychodzi
głównie po to. aby posłuchać śpiewu na-
szego tenora, nietylko nie złości się, gdy

akcja przerywa się na parę minut, bo

Kiepura śpiewa, ale przeciwnie, chętnie

wołałby „bis”, gdyby to było możliwe.

Dlatego też filmów takich nie można

oceniać, podług zwykłych kryterjów.

Trzeba przyznać, że nowy film Kiepu-

ry „Kocham wszystkie kobiety”, o któ-

rym czytaliśmy niedawno na tem miej-

scu, posiada także duże walory kinowe.

Scenarjusz dowcipny, a jednak nie wy

kraczający poza granice dobrego sma-

ku, reżyserja (K. Lamac) staranna, ob-

sada ról dalszych trafna (zwłaszcza do-

skonały impresarjo i świetna postać

księżnej).
Trudno artystom operowym stawiać

wymagania takie, jak gwiazdom filmo-

wym w zakresie gry. Wiemy, że aktor
w operze gra zupełnie inaczej niż aktor

filmowy. Jeśli wziąć to pod uwagę nie

można żądać od Kiepury zbyt wiele, W
każdym razie, jego warunki zewnętrzne

są tego rodzaju, że nie wydaje się nie-

prawdopodobnem, by wzbudził gorętsze

uczucia w swych partnerkach.

Do interesującej dzisiaj wielu sprawy

roli muzyki w filmie jeszcze powróci-
my, '

(H. M.)

paa a НГВЕ

Pomoc
sie zbliża...
MIA napewno
Panu pomoże

i uchroni sy-
stematycznie

używana przed

dalszem wypa-
daniem włosów

Prawdziwa tylko z fabryki kosmet 

 

Henryk Zak, Poznań

Z ekranów stołecznych

RarsodjaBałtyku — w kin'e Europa
w powszechnym dziś stylu olic'alnych
wystąpień wygłaszane z nieprzy'emnym

patosem, nic tu nie pomogą. Trzeba było

dać prawdziwy obraz polskiego morza
oparty o jakieś istotne pierwiastki mor-
skiego życia, albo zrezygnować z szum-

nego tytułu, protektoratu Ligi morskiej

i mie brać do tego filmu marynarki pol-

skiej. Bo jest coś nieprzyjemnie żenują-

cego w tem, że oto cała nasza flota wo-

jenna bierze w tym filmie udział. Prze-

cież dla każdego jest ona czemś bardzo

szanownem, a że jest mała i surom-

na, to wcale nie zmniejsza ""zy"

wiązania do niej, nieprzyjemnie jest

gdy się dokoła niej robi hałas, nie maący

nic wspólnego z poczuciem godności.
Morze polskie mogło dostarczyć wielu

innych motywów dla filmu,

Jedyną stroną tego filmu, co do której

nie miałbym żadnych zarzutów są zdję-

cia — czyste, wyraźne, robione naogół

z inwencją i pewną ambicją na oryginal-
ność, Montaż jak i cała techniczna stro-

na filmu — dobry.

Aktorzy: Mar'a Bogda, Baśka Orwid,
Brodzisz, Cybulski, Marr.

Film może się podobać i spełnić pewną

rolę propagandową wśród publiczności
prowincjonalnej, młodzieży i t p.

H. Eys.

s

Przygodę profesora Schmidta („Sol

Iucei Germaniae“ — „Przygoda prof.

Schmidta”. Marja Rudnicka. 1935

Warszawa. Skład główny: Dom

Książki Polskiej, Plac Trzech Krzyży

8, str, 233) trudno wprost zaliczyć do

kategorji wydarzeń dnia codziennego,

zwłaszcza w „pacyfistycznych” do-

niedawna Niemczech.

A jednak... A jednak nawet tak nie-

codzienne wypadki są tam widać na

porządku dziennym, tylko bowiem

wtedy stanie się zrozumiała taktyka

i metody przemilczeń, szeroko stoso-

wane wóbec prasy, niezawsze jedna
gwarantujące całkowitą dyskrecję —

„czeciwnie, ukazujące w pewnych o-

kolicznościach, jak w świetle reflek-

tora, wytrwałą, podziemną robotę.

demaskowaną niekiedy przez prze-

możny przypadek lub fatalny zbieś

okoliczności. (Przypomniimy choćby

nieszczęśliwe ofiary, setki robotni-

ków. zatrutych fossenem przed pa-

roma laty pod Hambursiem. Są to

zresztą wydarzenia, bliżej nag ob-

chodzace, podobnie, jak i analogiczna

historia w Belgii...) й

Na takiem tle została osnuta po-

wieść p.  Rudnickiej.. Profesor
Schmidt, słynny chemik, wykładają-

cy na politechnice berlińskiej, w ta-
jemniczych _ okolicznościach zaśinął

Czyżby porwanie znakomitego uczo-
nego?! — pod powyższemi nagłówka-

mi ukazałysięporanne dzienniki, bu-

dząc czerwienią tytułów zrozumia-
łą sensację wśród mieszkańców dziel-
nicy politechnicznej,
Popołudniowe i wieczorne wydania

przyniosły nieco szczegółów, zebra-
nych przez wścibskich wyżłów redak-
cvinych u posługaczki profesora i u
jednej z cąsiadek, dystynśowanej nad-
radczyni Honiś — wszystko jednak

bez więksześo znaczenia dla rozwi-
kłania zadadkowej sprawy.

I na tej garści, skąpo odmierzonych,
informacyj urwał się jeden z wielu

dramatów, około których przechodzi-
my obojętnie, ani przewidując, jakie
tam niesłychane możliwości np. dla
twórcy scenarjuszów filmowych, się
krvią.

Nasza epoka — i nietylko przecież
w kraju naszych najnowszych, oficial-

nvch przyjaciół ( z śwarancją na lat dziesięć bez wypowiedzenia) — obfi- 
touje w podobne, nierozwikłane nyśdy,

sploty faktów i dziwne nad wyraz
rebusy, opowiadania o zaginionych
bez wieści e. t. c.

Wracając do niefortunnego profe-

sora...  Porwany przemocą przez

członków tajnej wojskowej organiza-
cji odwetowej, mknął w potężnej ma-
szynie po gładkich szosach Bawarii,
siedliska młodeśo ruchu. :
Osadzono go w mrocznych komna-

tach feodalnego zamku, będącego

siedzibą sztabu organizacji.
Celem porwania wybitnego nau-

kowca było zmuszenie go do twór-
czej pracy badawczej nad produkcją

bezwonnedo i bezbarwnego idealnie
trwałeśo gazu bojowego.
Badania nad śmiercionośnym pre-

paratem zapoczątkował i prawie do
końca doprowadził chemik-amator,
Riesler, posiadający we własnej po-
siadłości wiejskiej, w Prusach Wschod.

mich zaciszne laboratorium, pilnie
zresztą przez kontrwywiad strzeżone.

swoim czasie pracował on po

czas wielkiej woiny ze Schmidtem w

wojennym przemyśle chemicznym. a

w ostatnich latach, czniąc znaczny
postep rozwiiaiacei się choroby serca,
zaprosił dawneśo znajomeśo i „współ

towarzysza” broni na wieś. chcąc ść

aczynić swym następcą.

Zamiar nie powiódł się: na prze-
szkodzie stanęła wrodzona uczciwość
i humanitaryzm profesora,

Riesler poprowadził studja dalej i
osiągnął pomyślny rezultat przypła-
cając zresztą śmiercią własną nieo-
ostrożność podczas ostatnich prób

Otóż, od Schmidta wymagano ©-
becnie uporządkowania i ulepszenia
epuścizny po starym wynalazcy, Skło-

niony częściowo wywieranym nań te-

rorem, znudzony bezczynnością za-
brał się berliński profesor z całą pa-
sią zawodową do dzieła. Wynik prze-
szedł wszelkie najśmielsze oczekiwa-
nia: wypuszczony trafem z wentyla-

tora pracowni , w obiętości czterna-
stu litrów pod zwykłem ciśnieniem
gaz, wytruł całą osadę folwarczną u
stóp zamku i spalił parę kilometrów
lasu. Nieszczęsny, mimowolny zabój-
ca (chciał on bowiem — dowiedziaw-
szy się od pijaneśo towarzysza pracy
o właściwym, ołensywnym celu pro-
dukcji i o istnieniu we Francji i w
Polsce rzekomych fabryczek wody

andowej. kryjących, iako przewidzia:
ne komótki wypadowe. większe ilo-
ści szatańskieśo specyfiku — znisz-
czyć to, co podstępnie odeń wyłu-
dzono) po różnych perypetiach ucie-
ka wreszcie i wraca szczęśliwie do

Berlina. Zemsta jednak, sztylet „nieznanych
sprawców* i tam go dosięga we wła -
snem mieszkaniu. :

Książka fascynuje niepowszednią
intrygą i, omijanym zazwyczaj lękli-
wie, tematem, opowiada wiele cieka-
wostek z techniki szpiegostwa w kra -
jach, no, powiedzmy, prawie zaprzy-
jaźnionych...

, Megalomania niemiecka, teoretycz-
nie wspierana przez utylitarnych wy-
bitnie, uczonych autorów słynnej „te-
orii nawozu”, a w czyn wprowadzana
przez organizacje woiskowe i półwoj-
skowe. musiała w konsekwencji zna-
leźć swój pełny wyraz w żywem
praśnieniu wytrucia poprostu leni-
wych mieszkańców żyznych ziem sło-
wiańskich. i opróżnienia w ten ..po-
mysłowy' sposób odpowiednich tere-
nów dla rządnych i gosnodarnych, a
głodnych, jak wilki pe Gromnicznej,
kolonizatorów i krwiożerczych apo-
stołów „wyższej cywilizacji”. Prawo
do „tępienia istot niżsześo rzędu
przez naród „pełnowarłościowy” zy-
skało w umyśle dzisiejsześo Niemca
w tem oświetleniw _ wvstarczajacą
sankcię wewnętrzną. O tem nie apo
minaimy!

W. OSTEN, 
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Ubój rytualny |
Komitet Wykonawczy  Ogólnopol-

skiego Zjazdu Tow. Opieki nad Zwie-
rzętami w Poznaniu wystosował dó

Min. Spr. Wewnętrznych memorjał w

sprawie zniesienia w Polsce uboju ry-

tualnego. Do memorjału tego zostały

dołączone różne materjały, z których

pozwalamy sobie podać artykuł pióra
p. Janiny Maszewskiej-Knappe. Przyp.

Red.
Zwierzę przeznaczone na rzeź,

przy uboju humanitarnym, ogłuszo-
ne aparatem mechanicznym lub prą-
dem elektrycznym, traci Świado-
mość, nic nie przeczuwa, nie potrze-
buje być krępowane ani straszone,
błyskawicznie powalone wpada w
głęboką bezprzytomność, z której
się więcej nie budzi,-przy uboju zaś
rytualnym musi być ono naprzód,
poprzez wszelki jego opór, krępo-
wame, całym ciężarem gwaltownie
na ziemię powalone, poczem skręca
miu sięi nadmiernie wyciągaszyję i
dopiero wtedy w śmiertelnej trwo-
dze pogrążonemu zwierzęciu, w peł-
ni jego przytomności i w poczuciu
zadawanej mu śmierci, rzezak prze-
cina nożem dwoma pociągnięciami
szyję, a wraz z tem osiemnaście wra
źliwych narządów i pni nerwowych
nie naruszając kręgów. Tętnice krę-
gowe pozostają nienaruszone, w dal-
szym ciągu zaopatrują mózg w krew,
podtrzymując świadomość  zwierzę-
cia. Kiedy strumień krwi, wytryska-
jący początkowo z wielką siłą siab-
nie i wykrwienie staje się niedosta-
teczne, rzezak wikła rękę w roz-
wartą ranę, wygrzebuje w niej prze-
ciętą tętnicę, która się w mięsnie
ściągnęła i wycina ją raz jeszcze
wraz z kawałkiem mięśni. Ohydny
ten rękoczym, przy którym zwierzę
drży z szalonego bólu aż do ostatnie-
$o kręgu ogonowego, bywa często
niejednokrotnie powtarzany. „Zwie-

cierpi nieopisane mę-
ki z powodu rany rytualnej, wolnego
wykrwienia ilęku śmierci, szarpie
nogami krępujące je łańcuchy lub
su skręca się, zatacza ' Коа,

a się wyrwać głowę z trzymają-
cych ja kleszczy... Bywają wypadki,
kiedy poderżnięte zwierzęta, któ-
rym udało się zerwać pęta, podnosi-
ły się i błuzgające krwią uciekały,
zataczając się poprzez dziedziniec
rzeźni Wineszcie wskutek przecią-
śającego się krwawienia, siły zwie-
rzęcia słabną, przytomność zanika,
ruchy obronne przechodzą w drgaw-
ki i zwierzę zamiera.

Gdy w latach 60-tych zeszłego
stulecia, wskutek uregulowania spra
wy uboju, przez przymus dokonywa-
nia go w rzeźniach, żydowski ubój
rytualny stał się ogólnie w świecie
znany, obrońcy zwierząt zażądali
ogłuszania również i zwierząt, prze-
znaczonych na rzeź rytualną. Pierw-
sza wprowadziła je  Szwajcarja,
gdzie ogłuszanie wszystkich zwie-
rząt przeznaczonych na ubój, zosta-
ło nakazane o konstytucyj-
nym drogą ple.
nia 1893 r.

o nakaz ogłuszania wszystkich zwie-
rząt rzeźnych. Odnośne memorjały
popierane były setkami listów nie-
mieckich weterynarzy, zatrudnio-
n przy rzeźniach, którzy jedno-
ośnie żądali uboju humanitarnego.

ieści
Wieterynarji niemieckich rzeźni zło-
żyłow 1926 r. w Reichstagu me-
morjał w sprawie zniesienia uboju
rytualnego. W roku 1930 dn. 1 paź-
dziernika Sejm bawarski wydał u-
stawę humanitarnego uboju zwie-
rząt, Po wydaniu tej ustawy stopnio-
wo pokonywano ubój rytualny i w
innych miejscach Niemiec, aż w mar-'
cu 1933 r. kanclerz Hitler zniósł
ostatecznie ubój rytualny w całem
państwie niemieckiem.

: W Norwegji w 1929 г. ггай uchwa-
lit przymus ogtuszania przed ubojem
WSZ zwierząt rzeźnych, dn.
12 czerwica 1929 r.

‚ Szwecja wydała ustawę nakazu-
jącą ubój humanitarny 3 sierpnia
1928 r. Ogłusza się tam zwierzęta
aparatem Schermera. >

Salcburg wy-| Austrji pierwszy
dał dn. 23 maja 1931 r. ustawę, na-
kazującą ubój humanitarny. Tow.
Opieki nad Zwierzętami w Salcbur-
$u wypisało sobie motto: „Nieza-

dną miarą poziomu kultury i cy-
wilizacji zarówno danego narodu jak

i człowieka jest, w jaki sposób trak-
je zwierzęta i dokonywuje ich

Wie Francji zarządy poszczegól-
nych miast stopniowo zaprowadziły
ubój humanitarny. W Lyonie ogłu-
'szają pistoletem mechanicznym, w
Nicei przechodzą na prąd elektrycz-
ny. Toż samo czyni ja. Pozwa-
|lamy sobie dołączyć nadesłany w
lswoim czasie opis prób ogłuszania
'prądem elektrycznym w wielkiej
rzeźni w Cureghen w Anglji.

| W. Rosji Sowiety zniosły ubój
rytualny w 1931 r. Sprawa zniesie-
nia uboju rytualnego w Rosji przed

| wojną była mocno postawiona w Du-
'mie w 1914 r. przez posła Punysz-
kiewicza. Miat on za sobą większość
posłów i jedynie wybuch wojny bieg
sprawy wtedy wstrzymał. Dokonały
je pomyślnie Sowiety w 1931 r.
W Polsce poraz pierwszy wypły-

nęła sprawa uboju rytualnego już w
1874 r. i już wtedy Zarząd m. st.
Warszawy przeprowadził pewne
próby różnego rodzaju uboju huma-
nitarnego. W. sprawozdaniu Ligi
Przyjaciół Zwierząt w Paryżu zazna-
czone jest, że w r. 1878 zwrócił się
do niej do Paryża prezes Oddziału
warszawskiego z prośbą o wyzna-
czenie premji najhumanitarniejszego

uboju | | W. styczniu
1885 r. listem za Nr, 24550/4691 war
szawski oddział Ligi Przyjaciół Zwie
rząt zwrócił się za pośrednictwem
Zarządu m. st. Warszawy do Gminy
Żydowskiej z żądaniem  dorżnięcia
przez kark zwierzęcia rzeźnego,
momentalnie po dokonaniu pode-
rżnięcia rytualnego. Lecz i temu
Gmina Żydowska się przeciwstawiła
twierdząc, że byłoby to niezgodne z
przepisami ' žydowskiego,
(który polega na powolnem wykrwie
niu zwierzęcia w pełni jego świado-

łnię|mości).
Upieranie się żydów przy uboju

nego jest tylko przyłbicą. Przez ubój
rytualny handel mięsem jest w Pol-
sce właściwie zmonopolizowany w
rękach żydowskich, a wysoka opła-
ta od uboju rytualnego w naszej
Warszawie daje przeszło 500.000 zł.
rocznie, dzielonmych między 26 rze-
zaków, pracujących na zmianę i za-|
rabiających za kilka godzin pracy,
dziennie 1.600 zł. miesięcznie. Do
niedawna (w r. 1929) wynosiła opła-
ta od rytualnego rznięteśo bydła 13
zł. 75 gr. od szituki, obecnie 8 zł. 75
gr. od sztuki. Głośna jest obecnie wi
pismach sprawa rywalizacji między|
rzezakami, znaleźli się bowiem ży-,
dzi konkurenci, którzy ołiarowują
swoją pracę rzezacką po cenie niż- |
szej. i

Należy sobie zadać pytanie, z ja-
kiej racji społeczeństwo polskie,|
chrześcijańskie, jest konsumentem;
rytualnie bitego bydła? Rozstrzygać|
tu obecnie powinny nie względy,
Gminy Żydowskiej, lecz kultury i,
humanitaryzmu. Humanitaryzm wy-
maga dziś od nas, aby ubój odbywał
się z możliwem za eniem|
zwierzęciu bólu i lęku śmierci, kul-
tura zaś i postęp nakazują wyikorze-
nić z maszego życia społecznego
czarną magję rytuałów żydowskich.
W roku 1914 wznowił walkę prze-

ciwko ubojowi rytualnemu Andrzej
Niemojewski i Tow. Właścicieli Do-
mów w Warszawie, Wreszcie, dr.
Jėzeiowi Zawadzkiemu pod wpły-
wem i w porozumieniu z „Polską Li-
gą Przyjaciół Zwierząt' w Warsza-
wie udało się 30 stycznia 1928 r.
przeprowadzić w Komisji Budżeto-
wej Rady Miejskiej wniosek doma-
gający się ograniczenia uboju rytual-
nego tylko dla potrzeb ludności ży-
dowskiej. Sprawa przeszła potem na
plenum Rady Miejskiej, która wy-
brała komisję do zbadania sprawy
mięsnej w Warszawie wraz z kwe-
stją uboju rytualnego — i kwestja
utonęła.

 

Wiara w Boga, jako początek
wszystkiego bytu, władcę i sędzię
życia ludzkiego, jest rzeczą przyro-

dzoną każdemu normalnie pod wzglę

dem psychicznym rozwiniętemu czło

wiekowi, bez względu na jego po-

ziom kulturalny, pozycję socjalną i
ie. Jest ona wspólną

„pierwotnym jaki

cywilizowanym, zarówno mędrcom,

jak  prostaczkom. Wiara ta jednak
pociąga za sobą cały szereg obo-
wiązków, stanowiących prawo moral

ne. Kto prawa te łamie, kto praw
tych, jako mu nie wygodnych, prze-

strzegać mie chce, dochodzi kon-

sekwentnie do odrzucenia moralno-
ści i jej źródła — Boga. Oczywiście,
całkowicie bez moralności żyć nie

zarówno ludom

|można, stwarza się więc nową mo-
ralnošė „wygodniejszą“ a za źródło
jej obiera „prawo życia”, „utylitar-
ność” państwową, narodową, spo-
łeczną lub jakąkolwiek inną itp. lak
tworzy się ateizm teoretyczny, któ-
ry, praktycznie biorąc, * jest niczem
innem w naszych warunkach, jak
walką z chrześcijaństwem i jego mo-
'ralnością. Ateizm taki migdy na
' przestrzeni wieków, aż do począt-
ków wieku ubiegłego, nie wywołу-
'wał głębszego echa w szerszych war
'stwach społeczeństwa. Ginął tak
szybko jak się rodził w łonie swoich
twórców, czasami najbliższych ich
zwolenników. Dopiero czasy naj-
'nowsze rodzą przeróżne odmiany
' ateizmu, które jad swój sączyć po-
czynają w masy, Sceptycyzm, pozy-
tywizm i skrajny materjalizm służą
mu za pożywikę, niemoralna litera-
tura, prasa,teatr i kinosąjegona-
rzędziami. :

Najwybitniejszym przedstawicie-
lem współczesnego ateizmu jest bez-
bożnictwo bolszewickie. Wyrosło
ono na gruncie materjalizmu histo-
rycznego i marksistowskiej walki
klas, przyczem w Rosji przerodziło
się w nową „religję', która w prze-rytualnym i opieranie się przez nich

pą „tradycji ustnej” — wtedy, gdy' Pora już jednak abyśmy w Pol-
obecnie szeregi światlejszych rabi- sce wślad za innymi nar i, znie-
nów, jak dr, fil, rabin Leopold Stein śli tę okrutną formę uboju, nie mo-
z Frankfurtu nad Menem, wykazali, gącą być nadal tolerowaną wśród
że przepis, żeby zwierzę, którego | cywilizowanych narodów.
mięso ma być spożyte, było zabijane!  Rzeźnie w naszym kraju i
według rytuału niema żadnego po- odpowiadać wymogom poai
twierdzenia w Biblji — (dosłowny |prądów kulturalnych i uboju huma-
przykład orzeczenia dr, fiL rabina nitarnego, i nowa Rzeźnia Centralna
Steina z Frankfurtu nad Menem za- |w Warszawie powinna do niego zo-
łączamy) — na podłożu ściśle eko-'stać przystosowaną,
nomicznem. Sprawa rytuału religij- J. Maszewska-Knappe.

ĆWICZENIA TANKÓW.
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W. Niemczech pierwszaBawarja
zabiegała u swego sejmu od 1926 r.,

jeden Związków Lek..

 

® =

Wojska angielskie ćwiczą się w przebywaniu na tankach mostów poatonowycb.
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Cygan;—koniokradem
BRASŁAW. Wi nocy z 13 na 14 chodzenia ustalono, że koń ten zo-

września przy kontrolowaniu obozu stał skradziony w nocy z 18 na 19/8

cygańskiego w lesieRawiszek, gm. r. b. na szkodę Kiecia RACE

widzkiej, stwierdzono pobyt Rn mieszkańca Nowosiółek, gm. Ro-
nego cygana, który przedstawił do-i hotno, pow. słonimskiego.
wody osobiste па imię Mikołaja|zwrócono właścicielowi.

Karpowicza, wpisanego do ksiąg lu-;  BRASŁAW. W dniu 28/9 rb. po-
dności w Piaskach, pow. lubelskiego. | sterunek policyjmy w Widzach za-
Ustalono, że Karpowicz posiadako- trzymał konia u cygana Pawła Or-
|nia ze świacectwem | ia | łowskiego, zam. w Widzach. Cygan
| wystawionem przez zarząd gminy w przedstawił dwa świadectwa | о-

|Molczadzi ma nazwisko Stanistawa|dzenia, 2 Кв jedno było sfał-

Mikiciuka. Ponieważ świadectwo szowane. Zachodzi podejrzenie, że
nasuwało wątpliwości co do swej koń pochodzi z kradzieży lub prze-

(autentyczności, konia zatrzymano do, mytu.
|wyjaśnienia sprawy. W. toku do- .

Konia

ciwieństwie do zwalczanego chry-
stjanizimu io nagrodę Za žy-
cie moralnew przyszłości, zapowia-
da korzyści doraźne już w tem życiu
i w tej chwili Na proletarjat robot-
niczy oddziałuje ono w ten sposób,
że twierdzi, iż głoszona przez chry-
*stjanizm wiara w życie przyszłe jest
usypianiem czujności warstw upo-

 

śledzonych wobec wyzysku klas po-
siadających, ma mową inteligencję
sowiecką zaś hasłami wiecznej ewo-
lucji i mesjanizmu proletarjatu. Że,
powoli coprawda ale stale, lud ro-
syjski odwraca się od bezbożnictwa,
wiemy zapewne z licznych intorma-
cyj nadchodzących z Rosji o udziale
w uroczystościach i modiach chrze-
ścijańskich nawet wychowanej już w

duchu bolszewickim młodzieży, jak
i ze skarg „Bezbožnika“ na upadek
propagandy ateistycznej. !

bezbożnicy sowieccy pracują
również i poza Rosją, tącząc się z
ateistami innych krajów w t. zw.
„międzynarodowoe wolnomyślicieli”
w brukseli. Międzynarodowwa ta li-
czy ogóiem w świecie ok, 1UU tysię-
cy czionków, reknuiujących się giow
nie z drobnej burżuazji, Urzędnicy,
adwokaci, lekarze, nauczycieie sta*
nowią tam kadry ateistów. Do tej
muędzynarodówiki naieżą woinomy-
siiciele trancuscy, moniści menmuec-
cy, racjonaliści angielscy Oraz związ-
ki wolnomyślicielskie Foisku, rloian-

luji, Szwajcaryij, Czechosiowacj, Me-
|xsyku, Argentyny i Luksemourga.
Stany Z
dzielną organizację ateistów, Osia-
wione „Four A” (cztery A, inicjały
peinej mazwy: American Associa-
tion tor Advancement of Atheism),
która podobno posiada ok. 100 ty-
sięcy członków i dziaia giównie na
uniwersytetach amerykańskich.

W. Niemczech, gdzie Hitler w r.
1932 zniósi wszelkie organizacje ko-
munistyczne a między nimi i organie
zacje wolnomyślicielskie, rozwija się
inny rodzaj ateizmu. Najwyższem
dobrem w myśl doktryny Hitlera jest

 

dobro narodu niemieckiego, wszyst- |
ko to, co zdaniem przywódców ru-
chu albo hasła tego nie ma na oku,
albo zgoła przeciw hasiu temu wy-
suwa ideały inne, jest „heretykiem,
przeciwnem prawu, ,miemoralnem”.
Stwarza się zatem moralność nową
z etyką chrześcijańską barazo maio
mającą wspólnego. Na tem podłożu
rosną jak grzyby po deszczu rozne
„naroaowe reugje kiore w gruncie
rzeczy nie są niczeim innem jak no-
wą tormą ateizmu, podobnie jak ate-

izmem jest rasyzm, wymagający spe-
cjalnej własnej morainości, dalekiej
od nauki chrześcijańskiej. (KAP).

(A D SAO)IEKBE АЬО ik WAŻ A

Do ministerstwa spraw wewnętrz-
'nych i ministerstwa spraw wojsko-
'wych wpływają masowo podania o
umorzenie podatku wojskowego lub
jteż odwołanie od wymiaru tego po-
datku. :

i Wobec g0, w Dzienniku
Urzędowym inisterstwa Spraw

, Wewn, zostało wydrukowane pismo
okólne, wyjaśniające, że podanie 0
umorzenie podatku wojskowego z
powodu trudnej sytuacji płatników,
oraz odwołania na niesłuszny wy-;

 

Nowości wydawnicze
Już się ukazał z druku Nr. 45

tygodnika literacko - artystycznego
„Prosto z Mostu' pod redakcją Sta-
nisława Piaseckiego. Numer otwiera
artykuł Jana Bajkowskiego p. t.
„Córuchno nie czytaj Mauriaca“ w
;którym autor ostro rozprawia się z
| Cz. Lechickiego „Przewodnikiem po
| beletrystyce". . E. M. Schummer pi-
isze o „Odbronzowieniu cara“,
|Fr. Błotnicki „O pięknie mów Chry-
|stusowych". Zdobią numer „Wiersze
'bezlistne' Kazimiery Iłłakowiczów-
ny, Andrzej Mikułowski zamieszcza
artykuł p. t. „Almanach naukowych
|michałków”, Jerzy Piotrkiewicz o
|„wierszotwórstwie  młodzieńczem”.
Siostra Karola Szymanowskiego Zo-
fja Szymanowska daje garść wspo-
mnień Oo rodzinnej Tymoszówce,
wreszcie Stanisław Piasecki kreśli
uwagi o nowym sezonie teatralnym.
Numer uzupełnia ciąg d: powie-
ści Al. Świętochowskiego „T'winko”,
początek noweli Cz. Straszewicza
„Wzgórze księżyca”, feljeton W.
Wasiutyńskiego „1, 2. XL” oraz bo-
gate jak zwykle stałe działy: recen-
zje, spe prasy, na marginesie
itd 2

Cena numeru w mimeracie;
30 gr. Prenumerata kwartalna: 3.60

Adres redakcji i administracji:
„Warszawa, Nowy Świat 24.

Umorzenie podatku wojskowego
miar podatku mależy wnosić do za-

rządu gminy lub miasta, który wy-
mierzył

Wanoszenie podań do władz cen-
„tralnych tylko przedłuża ostateczne
załatwienie tych spraw, gdyż mini-
sterstwo po otrzymaniu sh po-

dań kieruje je, za pośrednictwem
właściwych wojewodów, a ci za po-
średnictwem właściwych starostów

|— do właściwych zarządów gmin
„i miast. i :

dd
NAPAD I RABUNEK.

Józef Ławiński zo Gie-
rajka, gminy niemeńcz iej, za-

meldował, że w dniu 1 bm. około
odz. 17-ej przechodząc przez wieś

yndle został napadnięty i bity
przez Bolesława i Edwarda Kojsów,

Jana Sinkę i Józefa Sinkiewicza z
Zyndul. W czasie bójki napastnicy
odebrali mu zł. 83 w gotówce i nie-

legalnie posiadany rewolwer. Była

—

*|to zemsta za to, że Ławiński oskar-

żył napastników poprzednio o prze-

myt. Policja przypuszcza, żeŁawiń-
ski pieniądze nie posiadał. Rewol-
wer odebrano.

POGRYZIONA PRZEZ PSY.

BRASŁAW. Bronisława Karto-

wiczówna z Rejstaniszek, gm. widz-
kiej, zameldowała, że w dniu 10.X
rb., gdy przechodziła koło Wasile-
|wicz, śm. twereckiej, pow. święciań-
jskiego, została napadnięta przez
'dwa psy, które ją pogryzły. We-
dług orzeczenia lekarskiego Karło-
wiczówna doznała ciężkiego uszko-
dzenia ciała.

į
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| KAZDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA
INA AKCJĘ STRONNICTWA NA-
Ly PRZYBLIŻA CIĘ DO

POLSKI NARODOWEJ!
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BAZA OPERACYJNA ŻYDOSTWA
Bazą operacyjną światowego żydo-

stwa staje się Gdynia. Żydzi pragną z
niej zrobić „Odessę północy”. Świad-
czą o tem fakty. Mówią deklaracje
przywódców żydostwa polskiego, któ-
rzy grają wybitną rolę w ogólnoświa-
towej polityce Żydów,

Zwracaliśmy przed paru dniami za
„Kurj. Pozn." uwagę na zażydzenie
ekspedycji morskiej w Gdyni. Na 5
przedsiębiorstw spedycyjnych pol-
skich jest aż 9 żydowskich, Z pośród
tych 9 koncesyj żydowskich 5 udzielo-
no w czasie urzędowania p. Rajchnuia- «
na na stanowisku ministra przemysłu i
handlu. Ekspedycja portowa jest już
dostatecznie rozbudowana.  Ncwe
przedsiębiorstwa mogą pracować tylko
kosztem zmniejszenia obrotów placó-
wek już istniejących. Mimo to wpusz-
cza się Żydów i wytwarza konkuren-

, €ję dla spedytorów osiadłych. Bywały
nawet wypadki odebrania koncesji Po-
fakowi.

Korespondent „Kurj. Pozn.” infor-
muje, iż rejestry notarjuszy gdyń kich
wykazują około 60 proc. placów bu-
dowlanych w Gdyni w ręku żydow-
wkiem. Tym sposobem zakłada się fun-
damenty pod rozwój żydowskich
przedsiębiorstw i żydowskiego stenu
posiadania w mieście portowem  pol-
skiem,

Siła elementu żydowskiego w han-
Hlu gdyńskim rośnie bez ustanku, co
dest ułatwione przez fakt zażydzenia
handlu w Polsce.

Żydzi pretendują też do zajęć p'zy
przeładunku portowym, co równałoby
się wyrugowaniu odpowiedniej liczby
robotników polskich.
W tej chwili posiadają Żyd<i w

Gdyni już 13 lokali różnych organiza-
<cyj społecznych, gospodarczych, ideo-
wych. I co zasługuje na uwagę —
wszyscy prawie stoją pod sztandarem
sjonizmu,

Ambicje i zamierzenia mają bardzo
„rozległe.
W jednodniówce „Šwit“ pisze dr.

Mojżesz Szorr:
„Należy dać wyraz nadzief, że obecnie

w odrodzonej Polsce kupiectwo żydow-
skie, osiadłe w większych skupieniach na
północnych rubieżach Rzeczypospoiitej,
swoją ruchliwością i przedsiębiorczością
spełni doniosłe zadanie w rozwoju go-
spodarczym państwa i jako czynnik po-
dredniczący między Polską a światem,
zwłaszcza Wschodem, przyczyni się do
wzmożenia dobrobytu i żywotności gos-
podarczej ziemi polskiej”.

W/ czyim właściwie interesie chcą
pośredniczyć i z kim się łączyć —
wyjaśnia to rabin Thon:

„Morze, które nigdy nie dzieli, tylko
wiąże, połączy Was z całym na*odem
żydowskim na kuli ziemskiej. Graina
gdyńska może i powinna się stać łącz-
mikiem polskiego żydostwa z żydostwem
całego świata (I). Niech ona godnie i
dumnie spełni wielką funkcję, która jest
1 bedzie jej przeznaczeniem".

Dla Żydów Gdynia ma być „Odessą
północy”, Tak określa ją rabin Lewin.

„Żydzi w Odessie — powiada rabin Le-
win — oddali miastu temu wielkie u-
aługi nietylko pod względem hand!u za-
morskiego i daleko idącej inicjatywy w
tym kierunku, ale przyczynili się do roz-
woju nauki i sztuki w swojem mieście
rodzinnem. Mówiąc o nowoczesnej Titera-

 

 

turze lub nauce żydowskiej, o sjonižmie
lub rozwoju kultury hebrajskiej, trudno
ominąć Odessę, a pokolenia przyszłe
chwalić będą gminę żydowską tamże za
wielkie usługi i prawdziwe  błog sła-
wieństwo, oddane żydostwu światowemu.

wJeśli mam być szczerym o mych žy-
czeniach — ciągnie dale: rabin Lewin —
życzę ludności żydowskiej w Gdyni 2 ca-
łego serca, by im się udało stwo-
rzyć z biegiem czasu „Odessę północy”.
Nad morzem Bałtyckiem, gdzie się two-
rzy i buduje port Najjaśnie'szej Rzeczy-
pospolitej Polskiej, perła naszego (!)
państwa, oby danem było naszym bra-
ciom stworzyć duchowe centrum nauki,
kultury i sztuki, któreby wysyłało swoje
promienie daleko pozą granice naszego
państwa”.

Polska już dawno stanowi teren na
 

 

którym Żydzi koncentrują swoje siły,
na którym usiłują umacniać się i grun-
tować.
Antyżydowski kurs Hitlera, rugowa-

nie Żydów z Niemiec i Gdańska, p.zej-
mowanie od nich przedsiębiorstw i po-
zbawianie ich podstaw egzystencji —
przyczyniło się do zwrócenia ich uwagi
na Gdynię, jako na ognisko handln za-
morskiego i punkt wypadowy świato-
wych planów żydostwa. ‚

Społeczeństwo polskie musi czuwać
i walczyć z zalewem Gdyni przez ży-
dostwo. :
Wielkie zadania ma tu polityka pań-

stwowa. Przyjdzie czas, że spełri swe
zadanie i podetnie zuchwałe żydow-
skie uroszczenia co do uczynienia z
Gdyni bazy operacyjnej światowego
żydostwa.
 

Kurs antyżydowski w Gdańsku
Żydzi zaczynają

Z Gdańska donosi Żydowska Agencja
Telegraficzna:

„Kurs antyżydowski władz.gdańskich
staje się z dnia na dzień coraz bardziej
nieubłańany, Orśan senatu „Danz ger
Vorposten* uprawia nieustanną zac'ętą
hecę antyżydowską. Aczkolwiek w Gdań-
sku nie mogą mieć zastosowania ustawy

wątpić o jutrze
niemieckie, to jednak walka antyžydow-
sta prowadzona tu jest temi samem! me-
todami co w Niemczech.
Ludność żydowska w Gdańsku opano-

wnia coraz bardziej nastrole zwatpien'a
o jutro. Wysoki Komisarz Liti Narodów
dotychczas bezczynnie przyńląda sie an-
tysemickiel alcji narodowych socjalistów
na terenie Wolnego Miasta". |

Żydzi ponad prawem?
Żydowski „Nasz Przegląd" z nerwm

wym alarmem podaje, jakoby
„Z całego kraju nadchodzą ostatnio

wiadomości o specjalnych trudnościach,
czynionych przez władze przemysłowe
żydowskiemu handlowi detalicznem:
Powołując się na ustawę z r. 1933 wła-

dze te domagają się od kupców detalicz-
nych zastosowania się do całego szeregu
przepisów, których wykonanie przekra-
cza możliwości drobneśo kupiectwa ży-
dawakieto: jest to wprost — groźba za-
giadv > *

I tak naprzykład w samej Warszawie
naskutek zarządzenia wydziału przemy-
słowego Zarządu Miasta, opiera4c się na
przepisach, dotyczących hig'eny sklepów
spożywczych, ma ulec likwidacji już w  

naliższych dniach kilkadziestąt skle-
RO RAT należących do Žy-
w. + 3

Wydział przemysłowy zarządu m'asta
zarządził zamknięcie w Warszawie 28
sklepów spożywczych w bazarze Janu-
szewskiego przy ul. Franciszkańsk'ei 19.
To samo ma być zastosowane do szzregu
innych, a to z powodu niezgodności ich
stanu z przepisami budowlanymi, |

Oczywiście Żydzi, którzy m. in. oddali
usługę obozowi sanacyjnemu  osta'nio
przy wyborach, udają się z interwencją
do władz, aby nie stosować do nich pra-
wa, lecz pozostawić ich ponad prawem.

Biłans Banku Polskiego
Zmniejszenie się zapasu złota

w trzeciej dekady października
zapas złota 4 się o 131 m'lį. zi.
=453.7 milj. o4"Zstan pi

zagr: A dewiz powiększył
0 3.4mili. zł.do17.3milj. zł.
Suma wykorzystanych kredytów zwięk-
szyłasięo 48.9 milj, zł. do 868,4 mili. zł.

czem lel wekslowy wzrósł o 27.2
milj. zł. do 712.5 milj. zł., portiel zdy-
skontowanych biletów skarbowych —'o
1.8milj.zł.do66.0milj, zł. i stan poży-
czek zabezpieczonych zestawami — o
19.8 milj. zł. do 89,9 mili. zł.

Pozycje „inne aktywa” I „inne pasy-
wa'* uległy wzrostowi pierwsze o 21,6
milj. zł.do 182.3 milj, zł., druga zaś o

eo askpłatne wi ia zmniejszyły °
429 milj, zł. do 129.5 milj zł.

Obieg biletów bankowych — w wyni-
ku wyżej omówionych zmian zwię
się o 77.1 milj. zł. do 1.046 milj. zł, Pókry.
cie złotem wynosi 42.04 proc., przel:ra-
czając normę statutową o przeszło 12
punktów. Stopa dyskontowa 5 pro:. od
pożyczek zastawowych 6 proc.
Podnieść należy.iż zapas złota viegł  

ostatnio dość znacznej zniżce. W porów-
naniusprzed 2wieliączmi bado:
miljonów zł.

57,8

Gdzie? Jeszcze nie w Polsce. W
Niemczech.

Prasa żydowska — jak podaje ŻAT. z
Berlina — ogłasza dane statystyczne z
których wynika, że w wyniku obecnej po-
Htyki rządu Rzeszy niemniej niż 75000
przedsiębiorstw żydowskich i nawpół ży-
dowskich ma prześć do rąk aryjskich.
Cyfra ta nie obe'muje żydowskici ma-
jątków akcyjnych, których wysokość nie
może być ustalona póki anonimowość to-
warzystw akcyjnych nie została znie-
siona. Przeciętna wartość przedsięb or-
stwa żydowskiego szacowana jest na 30
do 40 tysięcy marek. Cyfry te są oparte
na dokonanej ostatnio urzędowej staty-
styce niemieckiej. :

W ramach akcji zmierzającej do wyru-
gowania Żydów z życia gospodarczego
Rzeszy „Velkischer Beobachter* zamie-
szcza artykuł wzywający do bo'kotowa-
nia żydowskiego handlu futrzanego Pi-
smo komunikuje przy te! sposobności że
w Berlinie powstało biuro mające na ce-

 

| Nie płacą długów?
Żydowski „Nowy Dziennik” alarmuje:
„Dochodzą nas liczne głosy ze strony

. zaniepokojoneńo kupiectwa. które skar-
ży się, że urzędnicy odmawiają płacenia
rat 1 dłuców z tytułu pobranych tewa-
rów lub pożyczek pienieżnych, czekajac
na ofloszenie nstaw oddłużeniowych U-
rzędnicy snodziewałą się, że zanim wie-
rzvciele ich wvedzekwnia swe pretensje,
rkaże się wstawa wstrzymająca obslugę
dłuców wrzedniczych i rawieszająca
wszczętefużkroki egzekucyjne",

Jeśli koła rządowe ma'ą już wytkn'ęty
sposób „oddłużania” urzędników, winny
poinformować o tem opinię, aby położyć
kres dzisiełszej niepewności, godzącej
przedewszystkiem w interesy urządni-
ków, w ich kredyt handlowy.

Podrożenie jaj I serów
Komisja notowań cen nabiału m. st.

Warszawy postanowiła notować od 5 b.
m. orientacyjną cenę jai świeżych w wy-
sokošci 11 gr. (dotychczas 10 @г.); ooza
tem wstawiono do cennika jaja wapienne
w cenie 9 gr.; ser biały twarogowy no-
towany będzie orjentacyjnie 1 zł. (do-
tychczas 90 gr.) i litewski I gat. — 2 zł.
30 gr. (2 zł. 20 groszy) i II gat. — 2 zł.

10 gr. (2 zł.) za kg. 

 

x

Dewaluacja dolara chlūskiego
"Mniejsze szanse wywozowe Japonii?

Angielskie stery oficjalne nie zaprze-
czają, że arijosEidos Chin šanai
nie bez „sugestji“passbry-
tyjskiej misji gosp. na Dalekim Wsch.
w nek: ae szych e

podkreślaj aponja nie sprze się
pożyczce Wielkiej Brytaaji dla Chin
przeznaczonej na ustabilizowanie waluty
chińskiej, będzie ona miała charak
ter wyłącznie ekonomiczny — będzie na-
tomiast przeciwstawiać sie jakiejkolwiek
pożyczce dla Chin, jeżeli to groziłoby do-
prowadzeniem dobm e arodowej kon
troli Chin. Rząd japoński pozostawi swo-

nansowe Chin powinno być dokonane
Šok "erawyeskomteżo kraj i

rasa japońska naogół sceptycznie się
odnosi do powodzenia akcji dewaluacji
dolara chińskiego i upaństwowienia za-
pasów srebra.
„Miyako” twierdzi, że pożyczka an-

gielska w wysokości 10 milj. funtów jest
niewystarczająca dla przeprowadzenia
rełormy walutowej w Chinach. Dzien-
= wsk lan Es chińskiego,

eirzewa, że ają się za nim czyn-
niki europejskie i amerykańskie.

Wobec zbliżenia się kursu dolara chiń.

 

swymbankierompowzięcia dex: skiego dokursu о —nie-
co do PA propozycjiGhikskiej e które. koła Tanoka o ją się, že
sprawie nabycia srebra. W dalszym b zmniejsza to szanse i korzyści eksportu
gu koła te podkreślają, że uzdrowienie ii- | japońskiego do Chin. 3

83)

p.G WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna s angielskiego

— Mtioda krew! — westchnął Jerzy. — Mło-

Ha krew. Oczywiście, Percy jest porywczy.

|. — Musiał być wtedy pijany.
—Niewątpliwie — potwierdził Jerzy.

Miss Plummer rzuciła okiemnad-stołem.

— Niech pan spojrzy na Edwinal
— Kto jest tym Edwinem? :

—Mój brat. Niech pan obserwuje, jak wlepia

swe w Maud. Edwin jest strasznie w laud za-

kochany — trajkotała miss Plummer z ujmującą

szczerością. Przynajmniej, tak sam sądzi. Co se-

zon kocha się w innej dziewczynie. A teraz, gdy

ReggieByng poślubił Alicję Faraday, uważa że
jego szanse wzrosły. Zapewne pan o temsłyszał?

— Tak, mówiono coś o tem. ;

— Naturalnie, Edwin traci czas naprėžno, Do-

wiedzialam się przypadkiem— tu miss Plummer

zniżyła głos do szeptu — że Maud jest straszn.e za-

| kochana w pewnym mężczyźnie, którego w ubie-

( głym roku poznała w Walji, lecz rodzina jej nie
chce o tym związku słyszeć.

— Z temi rodzinami zawsze jest kłopot — zau-

ważył Jerzy. :
— Nikt tego pana nie zna, lecz wszyscy w hrab-

stwie wiedzą o tej miłości. Takie rzeczy rozchadzą
się szybko, rozumie pan. Oczywiście małżeństwo jest
wykluczone. Maud musi poślubić kogoś strasznie  

bogatego lub utytułowanego. Jej rodzina jest jedną
z najstarszych w Aofiil wie pan?
— Tak i ja myślę.
— To nie to samo, co córka lorda Peebles lub

innego takiego.
— Skądże ten lord Peebles?
— Widzi pan, zrobił on cały majątek na wóćce.
— To w każdym razie lepiej, niż żeby w ten

sposób tracił majątek.
Miss Plummer spojrzała zakłopotana.
— Rozumiem, co pan chce iedzieė —- rze-

kła trochę niepewnie, — Lord shmoreton jest
całkiem inny. | ;
—RYarystokrata, nieprawdaż?

— Więc i jest zdania, że ów tajemniczy
mężczyzna z Walji nie ma szans?

= — Żadnych, chyba że ucieknie z Maud, podob-
nie jak Reggie Byng z Alicją. To była sensavia!
Ktoby przypuszczał, że Reggie ma taki tempera-
ment. Nowa sekretarka lorda Marshmoreton jest
bardzo ładna, nie sądzi pan?

—Gdzież ona jest?
— Ot ta dziewczyna

w czarnej sukni. ;
— Czyż ona jest sekretarką lorda Marskmo-

reton?
— Tak. To Amerykanka. Wydaje mi się dużo

ładniejszą niż Alicja Faraday. Rozmawiałam z nią
przed obiadem, Nazywa się Dore. Ojciec jej był ka-
pitanem w armji amerykańskiej i umarł, nie zosta-
wiwszy jej ani grosza. Był młodszym synem znako-
mitej rodziny, lecz rodzina zerwała z nim *tosuvki,
ponieważ ożenił się wbrew jej woli.
— Należałoby coś przedsięwziąć przeciw tym

wz.— rzekł Jerzy, — Zawsze gdzieś przeszka-
ją. : :

— Wobec tego miss Dore zmuszona była praco-

ze złotemi włosami,

 

wać na swe utrzymanie. Musiało być dla niej st:asz-
nie przykrem porzucić towarzystwo, w któreru się
obracała,
— Więc porzuciła towarzystwo?
— O tak. Zanim ojciec jej umarł, bywała wszę-

dzie w Nowym Jorku. Te młode Amerykank: są
nądzwyczajne. Mają tyle przedsiębiorczości! :

Jerzy pomyślał sobie w tej chwili, że odzna-
czają się przedewszystkiem bujną wyobraźnią

—Ja także chciałabym pracować na utrzyrr.a-
nie — mówiła dalej miss Plummer, — Lecz rodzina
nie chce o tem słyszeć,
— Znowuż ta rodżina! — zauważył współczu-

jąco Jerzy. To prawdziwe przekleństwo.
—Pragnę bardzo iść na scenę. Czy pan lubi

teatr? :
—Dosyć. %

* — — Ла za nim przepadam. Widziat pan Hulerta
Broadleigha w „Było to na wiosnę”?

—Niestety, nie,
—Jest w tej sztuce wspaniały, A Cyntję Dave

pan widział? Gra w komedji „Nie! kobiety”?
— Zapomniałem wybrać się na to przedtta-

wienie.
— Może pan lubi sztuki muzyczne? Widziałam

strasznie dobrą komedję muzyczną, zanim wyjecha-
łam z Londynu, Nazywa się: „Idź za dziewczyną”.
Gra się ją w Regal Teatrze. Czy pan ją widział?
— Napisałem ją. *
— Рап — со?
— To znaczy, napisałem do niej muzykę.
— Lecz muzyka jest wspaniała — zawołała

mała miss Plummer, jak ŚP, ten fakt czynił
śmieszną jego prelensję. Nucę ją sobie ciąg!ie od
tego czasu. | zj j

—Nic na to nie poradzę. Upieramsięprzy tem,
że ją napisałem. `

: (d ca)

Nr.

75.000 przedsieb'orstw žydowskich
przechodzi do rąk aryjskich

lu „uėwiadamiania aryjezyków © ko-
| nieczności bojkotowania handlu żydow=
skiego i popierania aryjskiego”. Bojkot
obejmować ma nietylko kupców, ale tak-
że rzemieślników żydowskich. „V B.*
zamieszcza z tej okazji tekst ustawy z ro”
ku 1280, która jakoby jeszcze wówstus—
blisko 700 lat temu — zakazywala Žy-
dom dostępu do handlu futrzanego pod
rygorem surowych kar pieniężnych.

Iwее

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 5 listopada

DEWIZY
Belgja 89.85 (sprzedaż 90.08, kupne

89.62); Holanda 360.80 (sprzedaż: 361 70,
kupno 359.90); Londyn 26.17ajzeną
26.30, kupno 26.04); Nowy.Jon 531 i
ięć ósmych (sprzedaż 5.34 ipięć ósmych,

biore 5.28 i pięć ósmych); Nowy Jork
(kabel) 5.31 i trzy czwarte (sprzedaż 5.34
i trzy czwarte, kupno 5.28 i i Cžwar-
te); Oslo 131.50 Pra 132.15, kupno
130.85); Paryž 35.01 (sprzedaž 35.10, kup-
no 34.92); Praga 21,96 (sprzedaż 22.01,
kupno 21:91); Szwacarja 172.80 (s>rze-
daż 172.23, kupno 172.37); Stokho!m
135.00 (sprzedaż 135.65, kupno . 134.35);
Włochy 43,20 (sprzedaż 43.32, kupno
43.08); Berlin 213,50 (sprzedaż: 214,50,
kupno 212.50); Madryt 72.60 (sprzedaż
12.96. kupno 72.24). !
Obroty dewizami nieco większe niż

średnie, tendencia dla dewiz niejed olie
ta, Banknoty dolarowe w obrotach pry«
watnych 5.30 i trzy czwarte, rubel z'yty
4.74 — 4.73 i pół; dolar złoty 900 —
8.99 į pół; gram czystego złota 5.9244,W
obrotach prywatnych marki niemieukie
(banknoty)139.00, W obrotach prywate
że angielskie (banknoty).26.16 —

AKCJE

Bank Polski — 95,00 — 94,75; Węgiel
— 140; Starachowice — 33.00. °

PAPIERY PROCENTOWE
1 proc. pożyczka stabilicayjna 61.13 —

61,25 — 61,13 (odcinki po 500 dol.) 61,75
— 61,88 (w proc.); 4 proc. pożycza in=
westycyna serjowa 117.00; 4 proc. p?ń-
stwowa pożyczka premjowa dolaicwa
51.50 — 51,25; 5 proc. konwersyjna 66.
6 proc. poż. dolarowa 77.75 — 17.25 (w
proc.); 8 proc. L. Z. Banku gospodarstwa
krajowego 94,00 (w proc.); 8 proc. oblie
dacie Banku gospodarstwa krajowego
94,00(w proc.); 7 proc. L. Z. Banku £r
spodarstwa krajowęgo83,25; 7 proc. obli.
gacie Banku gospodarstwa kra'owego
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94.00;
7 proc, L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.
L. Z. budowlane Banku podarstwa

krajowe4o L8g L. ё Tow. a sd
przemys'u pol. funt. 90,75 (w ); 4
pół proc. L. Z. ziemskie sera FE 42,75
— 42,25; 5 proc..L. Z. Warszawy (1932 r,
51,75 — 51,25; 5 proc. m. Radomia (193,
+.) 37,25.

Dla pożyczek państwowychilistówza-
stawnych tendencja przeważnie słahsza,
dla akcyj przeważnie mocniejsza. Pożycz*

| ki dolarowe w obrotach prywatnych: 8
proc. poż. z r. 1925 (Dillonowska) 91.25
(w proc.).

Giełda zbożowa
Notowaniazdnia5Fstopada

Pszenica czerw. jara szki. 775 gl. — —
Pszenica jednolita 742 gl. 19,75

— 28‹00; Pszenica zbierama 731 19,25
= 19,752 3
Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,504

Żyto II standart 678 gl. 13,00 — 13 25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15.50 —
16,00; Owies II st. (lelcko zadesz.) 648 gl.
15,00 — 15,50; Owies III stan. (zades2c.)
538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień br ywate
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 673 —
6173 gl 14,50 — 15,00; Jęczmień 649 @.
14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 75—
14,00; Groch polny 24,00 — 26,00; G och
Vietorja 31,00 — 34,00; Wyka 21,00 —
22,00; Peluszka 22.00 — 23.00; Seradela
odwójnie czyszczona — — — —

Łubia niebieski 8,25 — 8,75; Lu-
bin žėlty — — — —; Rzepak zimowy
42,00 — 43.00; Rzepik zimowy 40,00 —
4100; Rzepak i rzepik letni 39.00 —
40.00; Siemię lniane basis 90 proc. 33.50

34,50; Koniczyna czerw. sur. bez $r.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc. 110.00—
120.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80,00 — 9u,00; Mak niebieski
60.00—62.00; Ziem. 'ad. 3,50—3,75; Maka
pszenna gat. I — A 0 —20proc. 33 —
35.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 35 proc.
2900—31.00; I — D SR
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc 2500 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 2600,
II-D 45 — 65 proc. 23.00 — 2400; II
55—65 proc. 22.00 — 23.00; II-G 60 —65
proc. 21.00—22,00: Mąka żytnia „wycią-
gowa'0-30 2300 — 23.50; Mąka żytnia
Igat I-45 22.00—23.00; Mąka żyt I gat.
0-55 proc. 21.00—22 00: Lg: 0-65 proce.
20.50 — 21.50: II gat 16,50 —
zowa 1600 — 1700; poślednia — — —
— — —, Otrębv pszenne kete rsaa.
stand. 9.75 — 10.25; Otręby pszenne
śrędnie przem stand 9.25 — 9.75. О.
tręby pszenne miałkie 9,25 — 9.75: Or
treby żytnie 8,00 — 8.50; Kuchy та
ne 1700 — 17.50: Kuchy rzepakuwa
1350 — 1400: Kuchy slonecznikuwe

Šruta sojowa 45 proc.
— — —. Ogólny obrėt 3199 ton, w tem żyła
956 ton. Usposobienie spokojne. *

17:50; ra.-
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Nadmierne bogactwo jednych —
skrajna nędza drugich

Nowe hasła wśród inteligencji zawodowej
W Warszawie powstało Zjednoczenie

polskich inżynierów katolików, mające
ma celu szerzenie katolickiego poglądu
ma świat i zasad katolickich, ich obronę
i wprowadzenie w życie w zakresie pra-
cy zawodowej inżyniera. Oblicze idcowe
Zjednoczenia uwydatnia się w wy'anej
przez nowopowstałą organizację odezwy,
w której między innemi czytamy co 'ra-
stępuje:
„Obecna organizacja gospodarcza fest

oparta na zasadach wyłącznie materjali-
stycznych i przy realizacji swych celów
pomija zupełnie zasady moralne. Uwy-
datnia się to nadzwyczaj jaskrawo cho-
ciażby w rażącej dysproporcji podziała
dóbr matetrjalnych, w nadmiernych bogac
twach jednych — w skrajnej nędzy dru-
gich. Maszyny, służące do powiększenia
rysków niewielkiej śrupy ludzi, zastąpi-
ły ręce licznych robotników i tworzą
stale wzrastające rzesze bezrobotnych.
Praca stała się narzędziem  materjali-
stycznego świata wyzysku.

Żydzi i zależne od nich tajne i jawne
związki międzynarodowe konsekwen!nie
realizują swój plan ześrodkowania w
uwych rękach złota i rządów nad świa-
tem. Znieprawianie jednostki, rozbiianie
rodziny, rozluźnienie obyczajów, fałszo-
wanie opinji publicznej zapomocą opano-

(II ZAGRO SKO ROS KO

Fcha zbrodni w Górcch
Policja pow. warszawskiego, prowa-

dząc dalsze dochodzenie w związku z
zamordowaniem siekierą 38-letniego Sta-
nisława Korczaka, ogrodnika  (kolonja
Górce 22, gm. Młociny), o czem już pisa-
liśmy, oprócz żony Korczaka, Natalii, a-
resztowała również teściową K., 561 E-
milję Bińkową i córkę jej, 22 L Julię

 

 

wanej przez żydostwo prasy, deprawacja
życia publicznego, rozbijanie spójni na-
rodowej przez podsycanie waśni we-
wnętrznych, zdrady — rozkład moralny
rodzin, społeczeństw i narodów chrze-
ścijańskich — oto łańcuchy skuwające
ludzkość w pokorne stado Sanhendrynu.
Wytworzył się powszechny światowy

chaos — kryzys we wszystkich dziedzi-
nach życia l iego: gospodarczy, spo-
łeczny, polityczny, a nadewszystko mo-
ralny. Stan wymarzony dla rządów ma-
fji. Ale stan ten otworzył oczy ludz'om
dobrej woli i zmr<it ich do szukania p zy-
czvn nieszczęścia”, |

Przyczynę kryzysu upatrują autorzy
odezwy w zaniku podstaw moralny:h w
życiu prywatnem i publicznem, politycz-
nem, społecznem i gospodarczem O
przebudowę życia zawodowego walczyć
chce Z'ednoczenie, biorąc za wzór orga-
nizacię inżynierów katolików we Francji,
powstałą już w r. 1892 oraz Zjednecze-
mie polskich lekarzy katolików, założ yne
u nas przed dwoma laty,

Inżynier odgrywa w życiu współ zes-
nem doniosła role. Zdają też sobie z tego
sprawę organizatorzy Zjednoczenia w
liczbie 47 osób.
— Gorąco ponrzemy inic'atywę po-

wstawania samodzielnych placówek go-
spodarczych — współpracy polskiego in-
:žyniera z polsk'm rzemieślnikiem, rolni-
kiem i robotnikiem — czytamy w ode-
zwie. W pracy zawodowe”, techniczne; i
wynalazcze* Ziednoczenie zdążać będzie
do osiągnięcia maximum zysku na po-
trzeby społeczeństwa oraz do oswsbo-
dzenia stosunków gospodarczych w Pol-
sce od wpływów szkodliwej psychiki ży-
dowskiej.

Powstanie Ziednoczenia polskich .nży-
nierów katolików powitać należy z du-  

żem zadowoleniem. Jest to bowiem no-
wy objaw prądów, nurtującychspołe: zeń-
stwopolskie. Konieczność oparcia życia
społeczno - politycznego na zasadach e-
tyki katolickiej, konieczność unarod”wie-
nia i odżydzania naszej gospodarki, może
najmniej była rozumiana i doceniana w
sterach inteligencji zawodowej, Stosunki
jednak zmieniają się na lepsze. (b)

 

 

  

— Zbrodnia na Woli
Złodzieje otruli swą ofiarę

Na Woli, przy ulicy Ordona 2, na tere-
nie b „warsztatów kolei kaliskiej, odbywa
się przebudowa lokomotyw  elek-
trycznych P. K.P. Roboty prowadzo-
ne są przez firmę „Tri”. Z ramienia tej
firmy dozorował w nocy materjałów bu-
dowlanych 55-letni Józef Łosica (Nowa
Wieś, gm. Zagóżdż). Wczoraj w nocy
nieznani sprawcy dokonali z terenu robót
kradzieży rur wodociągowych cynko-
wych, oraz około 50 klg, cynku — na su-
mę około 500 zł. Wczoraj rano, gdy ro-
botnicy weszli do pakameru, zastali do-

zorcą Łosicę nieprzytomnego, dającege
słabe oznaki życia. Na stole znaleziona
dwie puste butelki po wódce i piwie, o*
raz resztki zakąsek, w postaci kiełbasy #
boczku. Pracujący tamże dwaj synowie
Łosicy, Józef i Stanisław, zeznali, że oje
ciec miał przy/sobie przeszło 150'zł $o-
tówką. Pieniędzy tych przy Ł. nie znales
ziono. Lekarz Pogotowia stwierdził za.
trucie nieznaną substancją i przewiózł Ł„
nieprzytomnego i w stanie ciężkim de
szpitala na Czystem.

 

Jak gospodarowali „swoi

OLBRZYMI PROCES 0 NADUŻYCIA
_w Państwowej Wytwórni Teletechnicznej

W sądzie okręgowym w Warszawie
rozpoczął się olbrzymi proces o naduży-
cia w Państwowych Zakładach Tele : Ra-
djotechnicznych. -

SAMI „SWOI“

Na lawie oskaržonych zasiedli b na-
czelny dyrektor wytwórni 56-letni Mi-
chał Łopuszański, kierownik handlowy
Józef Jędrzejewski, magazynier Rajmund
Długokęcki oraz dostawcy wytwórn: inż.
Aleksander Wachniewski, właściciel fir-
my ..Alwa" i inż, Ludwik Goldblum re-
prezentant firm szwajcarskich na Polskę.
oczywiście Żyd, dostarczający wytwórni
surowców.
Niemal sami „swoi”, Ludzie z pod wia-

domego znaku. Wyznawcy protekcioni-
zmu i łapownictwa. Zwolennicy „serde-
la" za wszelką cenę.

ZŁY DUCH Z BBS.

Złym duchem całej atery był Józe* Ję-
drzejewski. Były działacz socjalistyczny,  

niegdyś ubogi robotn'k, We właśc'wym
czasie zmienił orjentację polityczną i
przeszedł do t. zw. BBS. związanego ści-
śle różnego rodzaju węzłami z obozem
t. zw. „sanacji”.

Dostał dobrą posadę w państwowych
Zakładach Tele i Radjotechnicznych i
niebawem jego sytuacja materjalna za-
częła się zasadniczo poprawiać, Z jednej
maleńkiej izdebki przevrowadził się z
czasem do wielkich anariamentów któ-
re luksusowo urządził i umeblował. A-
wansując z jednego szczebla służbowego
na drugi doszedł wreszcie do stanowiska
dyrektora handlowe$o wytwórni z pen-
sją około 3009 złotych miesięcznie, przy-
czem zaczął odórywać na tem stanowi-
sku, pomimo zaledwie 4-klasowego wy-
kształcenia, rolę czynnika decydującego
w Zakładach, tak że decyzja i podpis na-
czelneśo dyrektora stawały się w wielu
wypadkach prostą tormalnością,

Ta bajeczna karjera nie wystarczała mu

 

DZIAŁAKRADBEMICKI
Niedyskretne

pytania

| — Dlaczego władze państwowe pa-
trzą bezczynnie na systematyczną ak-
cję żydowską, zmierzającą do groźne-

dla losów Polski zmniejszenia
wśród Polaków przyrostu naturalnego
ludności? (propaganda świadomego

macierzyństwa, poradnie dyr. Rubin-
rantai t. p.).

— Dlaczego żydowskie organizacje.
fak „trumpeldor” i inne, korzystają z
pełnej swobody noszenia odznak i
mundurów, organizowania zjazdów,
pochodów, a nawet ćwiczeń i „mane-
wrów”, a polska organizacja narodo-
wa jest śledzona, zabrania się jej na-
wet najskromniejszych  manifestacyj,
aresztuje się jej członków, odbiera się
im odznaki i t. p.7

— Dlaczego buduje się luksusowe
gmachy państwowe, apartamenty dla
NE» kupuje kosztowne samo-

ody, dywańy, obrazy, rzeźby i t. p-—
wówczas, gdy setki tysięcy Polaków
nie ma co jeść, gdzie mieszkać, w co
się ubrać, a wiele szkół powszechnych
mieści się w szopach? (Ministerstwo
oświaty, Bank gospodarstwa krajowe-
go i Rolny, mieszkanie komisaryczne-
go prezydenta w Warszawie i t. p.).

— Dlaczego roboty przy budowie
Dworca Centralnego w Wiwa
(Polskie Koleje Państwowe), powie-
rzono Żydom, a tysiące polskich robot-
ników ginie z głodu?

— Dlaczego zasilane przez Żydów z
całego świata, bogate i dobrze prospe-
rujące żydowskie kasy pożyczkowe
korzystają, jeszcze w dodatku z zapo-
móg i pożyczek rządowych, a polski
drobny handel ; rzemiosło, pozosta-
wione same sobie, ulegają stopniowej
likwidacji? (Zapomogi bezzwrotne dla
kas żydowskich w corocznym budże-
cie państwa wynoszą 100 tysięcy zł.,
a do tego dochodzą jeszcze zasiłki sa-
morządowe, pożyczki i inne),  

Ruch Akademicki
WARSZAWA

W dniach Wszystkich Świętych rozle-
piono na murach uniwersytetu żałobne
klepsydry z nazwiskami naszych kole-
gów organizacyjnych.

Lwów

W dniach 1 — 3 listopada odbył się
ogólnopolski zjazd korporacyj akademic-
kich. Obszerne sprawozdanie ze względu
na nader doniosłe uchwały, jakie tam
zapadły, zamieścimy osobno,

POZNAŃ

Dnia 27 października 6. r. odbyła się
uroczysta inauguracja pracy Młodzieży
Wszechpolskiej na terenie Uniwersytetu
Poznańskiego. + 4 й
O godz. 9-ej rano zostala odprawiona

w Nowym Domu Akademickim Msza šw.
na intencję stowarzyszenia, a o godz.
16-ej odbyła się w zapełnionej po brzegi
sali Śniadeckich Coll. Med, U. P. uroczy-
stość inauguracyjna. Licznie przybyłych
gości, wśród których zauważyliśmy m, in.
marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego,
kuratora M, W. prof. Stefana Dąbrow-
skiego, prof. Bohdana Winiarskiego, prof.
Eugenjusza Piaseckiego, radcę S. Kała-,
majskiego, woj. Moskalewskiego, prez.
Żychlińską, redaktorów J, Giertycha, Ja-
rochowskiego,, Herniczka, Wyrzykow-
skiego i Kędzierskiego, powitał *prezes
M. W. kol. Z. Ways, poczem udzielił gło-
su witanemu owacyjnie ks, prałatowi J.
Prądzyńskiemu. W doskonale ujętem
przemówieniu uwypuklił ks, prałat Ści-
słe związki, zachodzące między ideą na-
rodową a zasadami religji rzymsko - ka-
tolickiej, przedstawiając na tem tle naj-
ważniejsze postulaty i dążenia ruchu na-
rodowego.
Jako drugi przemówił prof. dr. Bohdan

Winiarski, który podał w krótkim zary-
sie początki ruchu wszechpolskiego, pod-
kreślając następnie, że Młodzież Wszech-
polska tworzy kadry przyszłych dowód-
ców Obozu Narodowego,
Wkońcu zabrał głos kol. Wolniewicz,

przedstawiając w swem przemówieniu za-
dania narodowej młodzieży akademickiej,

Cała uroczystość, zakończona odśpie-
waniem Hymnu Młodych i okrzykami na
cześć przywódców ruchu narodowego,
wypadła bardzo okazale i pozostawiła

 

na uczestnikach niezatarte wrażenie, (pp)
Kurs kandydatów U. P. Zapisało się

około 100 uczestników, Odbyły się do-
tychczas 3 zebrania kursu (15.10—22.10
— 29.10) z następującemi referatami:
„Historja Młodzieży Wszechpolskiej”,
„Ideał wychowawczy”, „Polska rzeczy-

wistość”,
Kurs żydoznawczy. Odbyły się do-

tychczas 3 zebrania (14, 21 i 28 b. m.) z
referaiami: „Czem są Żydzi”, „Kwestja
żydowska w Polsce" i „Żydzi a maso-
nerja”,
Kurs polityki polskiej. Odbył 2 zebrania

w odstępach tygodniowych z referatami:
„Nasz światopogląd” i „Polska idea na-
rodowa a katolicyzm”.
Wydział koleżanek. Odbyło się jedno

zebranie organizacyjne,
Zebranie plenarne członków M W.

odbyło się dnia 16 października b. r.
Kol. mgr. L. Taylor wygłosił na n'em cie-
kawy referat na temat; „Niemiecka a pol-
ska idea narodowa”, Aktualny temat i.
oryginalne jego ujęcie wywołało żywą
dyskusję obecnych. Prócz tego prezes po-
dał do wiadomości członków komunikaty
zarządu, ®

LUBLIN

Oburzenie powszechne budzi wspo-
mniana już przez nas, kilkakrotnie roz-
rzucana i usilnie kolportowana przez
Związek Polskiej Młodzieży Demokra-
tycznej ulotka o treści prowokacyjnej,
skierowanej przeciwko duchowieństwu,
nazywanemu „czarną międzynarodówką”.
Ulotka oczywiście nie jest konłiskowana.

WILNO

„Dziennik Wileński” zamieszcza spra-
a z uroczystošci zadusznych na
U S. B:
„W Dniu Zadusznym о godz. 17-ej u

stóp pomnika Joachima Lelewela na Ros-
sie zebrał się Senat Uniwersytetu z rek-
torem Staniewiczem oraz studenci i pocz-
ty sztandarowe korporacyj, celem złoże-
ria bołdu pamięci wszystkich profesorów
i uczniów uniwersytetu wileńskiego z da-
wnego i obecnego okresu jego działal-
ności. Chór akademicki odśpiewał marsz
żułobny, poczem rektor prof. dr. Witold
Staniewicz złożył na grobie Lelewela wie-

Sekcja Akademicka Stronnictwa
Narodowego zawiadamia kol. kol, iż

ś. p. kol. STANISŁAWA WACŁAW-
SKIEGO, studenta U, S. B., odbędzie
się w koście!e akademickim św. Anny

(Krakowskie Przedmieście 66) w so-

botę, dnia 9 b. m., o godz, 10.30 rano.

 

Z Sckci Akademickiej S. N.
Zapisy do Sekcji Akademickiej S, N.

codziennie od 13 do 15-ej, Aleje Je.ozo-
limskie 17 m. 5.

*

Kierownictwo Sekcji Akademick'ej
S. N. zawiadamia, iż w czwartek dn. 7
listoparda, o godz. 19.30, odbędzie się ze-
branie członków Sekcji Akademickiej
S. N. w lokalu Sekcj: (Aleje Jerozolim-
skie 17, m. 5). Obecność obowiązkowa.
Tegoż dnia o godz. 20-ej odbędzie się

„czwartek dyskusyjny”. Referat n. t.;
„Koniec warstwy inteligenckiej" wygłosi
kol. Jan Bajkowski,
Wstęp dla członków Sekcji Akademic-

kiej oraz wprowadzonych gości.

Zebranie dyskusyjne — w dniu 3! paż-
dziernika, odbyło się, mimo feryj świą-
tecznych, przy dość licznym zespole sta-
łych bywalców „czwartków akademic-
kich”, Referat n, t.: „Walka dwóch im-
perjalizmów” wygłosił kol. Andrzej Mi-
kułowski. Referent pogłębił i rozszerzył
temat, dając precyzyjnie dokładny obraz
naszej polityki zagranicznej. Zatarg wło-
„sko - abisyński jest tylko niewielką ilu-
stracją stosunków europejskich. W ocenie
tego dziejowego faktu kierować się nale-
ży nie jałowym sentymentem, lecz zdro-
wą, twórczą myślą polityczną.

Przez cały czas referatu na sali pano-
wała cisza skupionej uwagi. Referent pod-
bił słuchaczy logiką rozumowania i jasną
zwartością myśli. Ożywiona dyskusja za-
kończyła zebranie.

x

UWAGA! Następny „Dział Akademic-
ki' ukaże się w sobotę, dnia 9-go listo- niec. Na zakończenie chór odśpiewał |

znowu marsz żałobny”,
pads b. r. w „Warszawskim Dzienniku
Narodowym”.

nabożeństwo żałobne za spokój duszy |

jednak. Korzystając ze swych wpływów
ize swego stanowiska, zaczął kraść Na-
dużyć dokonywano głównie przy dosta-
wach, stąd dwóch dostawców zasiadło
na ławie oskarżonych. Aby zapewnić so-
bie bezkarność Jędrzejewski wszedł w
spółkę z dyrektorem naczelnym Hopu-
szańskim i maśazynierem Długokęckim.

Nie pomogły w tych warunkach żade
ne oskarżenia przeciwko winnym.
Wszelkie raporty, donosy, anonimy szły
do kosza. Wreszcie znalazło się dwóch
odważniejszych urzędników Leonard
Sokólski i Władysław Pilawski, którzy
„zorjentowawszy się w istotnym charakte=
rze gospodarki zarządu Wytwórni, rozpo«
częli walkę przeciwko wszechpotężnym
dyrektorom. Narazie ponosili same klę.
ski. Raporty chowano pod sukno, a kie-
dy wreszcie doszło do powołania specjal-
nej komisji kontrolnej, badania niczego

wyrzucono z posad. Z uporem prowadzi
li dalej swą akcję i wreszcie jeden z nies
życzliwych raportów trafił do min. prze«
mysłu i handlu i'stał się punktem wyje
ścia do wszczęcia śledztwa i ujawasenia
nadażyć.

200.000 ZŁOTYCH

Sięgały one już wówczas znacznei su*
my około 200.600 złotych, Spisał je pro+
kurator na 120 stronach, 4

Głównie istota nadużyć polegała na
przepłacaniu za dostarczone surowce dla
wytwórni oraz na pewnych manipula-
cjach magazynowych. ы

Posiadając sami młnisterjalne pensje f
uboczne dochody, kierownicy wytwórni
nie żałowali pieniędzy dla pracowników
zajmujących jakiekolwiek kierownicze
stanowiska. Wynagrodzenia 'nadmaje-
strzych wynosiły około 2000 zł. miesięcz-
nie, majstrów ponad 1100 złotych, W tych
warunkach personel kierowniczy oddany
był całkowicie dyrektorom. Przyjmowane
zresztą na te stanowiska tylko samych
„swoich“,

Nie trzeba dodawač, že deiraudanci dos
szli wkrótce do znacznych majątków 0=
sobistych i że prowadzili życie na szeroką

JAK ZDOBYWANO KARJERĘ?

Jakiemi metodami zdobywali karierę,
dowodzi między innemi historja obięcia
stanowiska naczelnego dyrektora przez
inż. Łopuszańskiego. Intrygował on czas
dłuższy przeciwko swemu poprzednikowi
inż. Chelmickiemu, posuwając się nawet

mów swego zwierzchnika przez sparat
podsłuchowy, Wreszcie inż. Chelmicki
złożył prośbę o dymisję z powodu niemo+
żności współpracy z inż. Łopuszańskim,
Zwolniony został dyr. Chełmicki, a inż.

sób stanowisko,

Na wczorajszej rozprawie sąd zdołał
jedynie zakończyć odczytywanie akt o”
skarżenia. Powołano ogółem 150 świad-
ków. Obrona zgłosiła wniosek o wezwa-
nie dodatkowe, jako świadków, wicepre-
mjera Eugenjusza Kwiatkowskiego oraz
znanych przywódców BBS: Irenę Praus-
sową i posła Pączka. Sąd postanowi! je-
dynie wezwać pos. Pączka,

Bronią oskarżonych adwokaci: Nie»
dzielski, Skrzyński, Szczepkowski, Ge-
lernter i Nowogródski. 

Akademiku — nie wystarczy być inteligentem.,
trzeba być czynnym: członkiem swego Narodu.

Wstępuj w szeregi Sekcji Akademickiej $.W.7I
Sekretarjat czynny codziennie w godzinach od 12 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 rm. 5

  
JP tość”

— NIEWYGODNYCH — WYRZUCANO

nie wykryły. Niewygodnych urzędników

do podsłuchiwania telefonicznych roz- |

Łopuszański objął opróżnione w ten spo- /
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Przedsprzedaż Diletów na 9 zamkniętych przedstawień Arcydzieła Maxa aHELIOS Premįera; Teatr i muzyka

m
RE.

66 ) NAJNOWSZA POLSKĄ KOMEDJA MUZYCZNA Teatr Miejski na Pohulance. Dziś
| o godz, 8 wiecz. komedja Marcelego Achar-

| da p. t. „Fotograł i Tancerka":

7 ” | — Premjera w Teatrze na Pohulance.

44A ŻA: i Jutro o godz. 8 wiecz. odbędzie się pre- М

wig Szekspira. R Muzyka: Е. Mendelsshona | | . |mjera komedji w 3-ch aktach Rei, o
trwa wądalszym ciągu w kasach teatralnycn „ORBIS" (Mickiewicza 20) 1 „Filharmonja“, | |Verneuill'a p. t. „Szkola Podatnikėw“. Ob-

miki Wielka 8. Plerwsze przedstawienie dnia 11 b. m. o;godz, 4.30. | |sadę stanowią: S. Masłowska, A. Pawłow-
|ska, K. Zastrzeżyńska, L. Zielińska, Z. Bor-

| |kowski, H. Borowski, W. Czengery, K. De-
0215 | 3

CASINO | ulubieniec CLARK ©ABLE Basia Gllewska, Michał Znicz, Władysław Walter, Ludwik Lawlūskų įunovics. Z.Mrožewski, zwerię Wo zeń:

pewna. WSZYSTKICH W. Zacharewicz I In. Reżys.: Aleksander Ford I Michał Waszyński. dar. Dokóracih W.Makojaik E

w przezobawne] roli Jako dziennikarz I nauc-yciel mijošei w wW-s0!5m flimie Muzyka: Henryk Wars. Teksty piosenek: Konrad Tom. — Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziś
operetka Milleckera „Madame Dubarry“.

$

SKANDALE MIJONEROW“ „Site imesiu > Komedis pala aietasoblivego dovcipu ор
93 Nadprogram: Kolorowa atrakcja oraz najnowsze aktualja, Pocz. 4, 6,8i10.15| . — „Mądra Mama“ będzie najbliższą

Noweujecie erotyk, wśród młodego pokolenia sfer towarzyskich Fiapującawartka
*|premjerą Teatru „Lutnia”. W roli tytuło-

akcja! Olśniewająco bogata wystawa. Nad program; Dodatek i aktualja, Balkon 25 gr. Program Nr. 46 p. t.: wej wystąpi Elna Gistedt.

REWJA| "ea al" taa rыы г 5

66 | REPORTAŻ 66 Swiat się śmieje”, Początek przedstawień
TYLKO DZIŚ E P t Z0D WALK ITALO- E й o Ak

В 1 ь BBISYŃSKICH | p. : o godz. 6.30 i 9-ej.

JÓŻ JUTRO | Rewja w 2 cz. i 17 obr. z udziałem całego zespołu oraz nowozaangażowanych: prima-

 

.go | donny Janiny Kulikowskiej, humorysty Wacława Jankowskiego, piosenkarza-humorysty y i

Lil anasfBEWE | Ledna Warskiego. Codziennie 2 przedstawienia: o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta t za kotar studjo. у

| 3 seanse: o 4.15, 6,45 i 9.15. Anons: Uwaga Dzieci! W sobotę, 16.X1. o godz, 3-ej, Mieczysław Fogg śpiewa piosenki przed

| w niedzielę 17.XI. o 12-ej: Rewja dla Dzieci. Program będzie uzgodniony przez spe- | mikrotonem radjowym,

ulubienica miljo= ° ti е оя й :

nów w najnow- d roszenie 0 Wa (d cjalną komisję. Z radością  powitają  bezwątpienia

BNS| LasadA" |wszyscy radjosłuchacze po dlugiej przer-
 ama S2€EJ swej кгеас)! 99

 

WILNO, JAGIELLOŃSKA 8, е rądjosłuchaczy będžie program orkiestro-

poleca: tapczany, fotele składane do spania, otomany, proc AE wy, pod dyrekcją Z. Górzyńskiego.
meble klubowe i t. p. p Zawalna 22, tel. 14-42

ь powrócił

z НЕ2 . у wie w występach mikrofonowych, Mieczy-

$
' sasas у Mi—Pola akowej Lekarze ė sława Fogga. Po sukcesach norweskich,

; Maturyczne i „Doksztalcające Kurs e a holenderskich i t. d. Mieczyslaw Fogg dnia
bitne zasługi w rzemiośle, wROCK |6 b. m. (czwartek) о godz. 20.%00 śpiewać :

ś 8 Р ———- bedzie dla radjosłuchaczy polskich w kon-

WACŁAGA MOLODECKIEGO DOKT 6 R cercie muzyki lekkiej o godz. 20.00 swoje

i nastrojowe, pełne sentymentu, piosenki,

g 5 | i. KULI li i l Harmonijnym tiem dla reportażu ulubienca

4KRAKOW ul. Br. Pierackiego 14.
prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące

w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanyc

skryptów, programów i tematów, | Wykonanie pierwszorzędne, Ceny niskie.

przyjmują wpisy na nowy rok szk. 1935/36 na:

Berta Bragińska Śpiewa nasze pieśni.

mówi aUMD- W ramach audycyj radjowych „Nasze

mmm|GD O KT OR |pieśni*" wystąpi tym razem, to jest dnia 

3 1. Kurs maturyczny gimnazjum. ao pkai = okwowa

: 1-a. > py Pa 4 + DOM HANDLOWY ZYGMUNT | każ aj so © godz. 21.35 śpiewacz-

z” 2. urs średni do egz. i 6-ciu kl. gimn. ” a ka Berta Bragińska. Znana artystką od-

3. Kurs niższy w zakresie I i JI kl. gimn. nowego ustroju. P. KALI A, L: ZABŁOCKI й S-ka KUDREWICZ śpiewa pieśni kompozytorów starszej gene-

: 4. Kurs 7-miu klas szkoły powszechnej. Е R$ WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57. choroby weneryczne, |7*Gji: Karłowicza, Pankiewicza i Zarzyckie-

UWAGAI Uczniowie kursów korespondencyjnych otrzymują co miesiąc, oprócz poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe ze ||syżilis, ać Pa $o, oraz kompozytorów żyjących: Niewia-

materjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowania. Ма4- Ё 3 : е J ;

to S iais aa Badają З гпиу w dad roku szkolnego also, uczniów. kaminas ARES Pe о585 ]",7‚“.*"{'“ naczynia kuchenne. ||czopiciowe. Ul. Zam- domskiego i Maliszewskiego.

Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty niskie. | żyrandole, lampy do elektryczności i naity. Ceny stałe, kon- ||kowa 15, tel, 19-60

GA nas| kurencyjne. od 8—1 i 3—8, |Zegarek Jerzego Szaniawskiego i premjera

Й JA mae|25 SEERZE w Teatrze Wyobraźni,
JUż! NATYCHMIAST! ZAPEWNIONY|zaz=czznamaney ? i Ac;в Drugi skolei Akademik Literatury, Je-

0$ZcZĘDZAJ ZAROBEK! Aupno rzy Szania'KAR: wkracza beta Ti. s
! i sprze w czwartek na fale Wielkiego Teatru Wy-

W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM mea.rataEgYU
artykułu pierwszorzędnej marki. Pierwszeń- Piaszcz męski  do,i „Mostu” tak odrębne w naszej literaturze
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sprzedania używany dramatycznej, posiada specjalną predyspo-

 

 

 

 

    
  

      

  

  
  

    

 

   

 

 
 

; ULICA PORTOWA Nr, 28, — TEL. 8-22 stwo — posiadającym referencje wzgl śwa-| ub, as tycia td : Los ё
# aż й ję do twórczości radjowej. Wysok

Bank udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami Przyjmuje*| rancje. Piśm. oierty do Administracji |» pšio A zóligowo 20tości djełóduj i prasea A

drobne oszczędności od 1-go złotego i większe wkłady na solidne oprecetowanie. Załatwia operacje inka- „Dz. WiL“ sub „Radjo“. skiego 5 m. 43. cji oto walory nawskroś radjofoniczne u

sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i miedziel w godz. 9—11 ramo i 5—7 wiecz. EET WSZY WLSKYE TEYTTETEORTAFZOWAZSZOZEE ы Bo: a Papa,kiedy autor „Że-

Członkowie Bank bezpieczeni na adek śmierci w Kasie Pegrzebowej. GERANMACG |—————— SŁUŻĄCA ślarza' pokusił się o bycz mikrofonową

на > Po a aaa ; К —‘___'— Mieszkania LEKCJE: do dziecka potrzebna |ciekawe będzie dla wszystkich stwierdze-

« W Gi i i pokoje A stao z a memo nie, jakjeść, fk e a przez

Į
skiego, niemieckiego.|tw: — wiek średni. |estetyczny filtr studja radjowego. Premjerę

* | Kursy języków obcych ŚWIADCZENIE =sankasos MIESZKANIE | Skopówka 5, m. 5. Lowiedzieć się: ul. nna cych Tag „Zegarek” za-

* DOWĄ JEST OBO уА NS —|Sw,- Jakėbska 16—6.|powiedzia ie Radjo na czwartek 7

PZ w okala lastytutn dauk Handlowo - Gospodarczych, Ą A 4.pokojowe na_ pat- od godz. 10—12. 368|b. m. o gedz. 21.00. Na czele obsady figuruje

į ui. Miekiewicza (gmach Braci Jabikowskich) w godz. popoł. A NIE LASKĄ! terze, dom osobniak, ————— |wielkie nazwisko Stefana Jaracza. Poza-

Wykiada się dla dorosłych jezyki ANGIELSKI, FRANCU- ze wszelkiemi wygo- į RÓŻNE | й tem grać będą: świetna Ćwiklińska, Bogu-
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