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Rok XIX

Zagranica o naszych stosunkach
wewnętrznych

Zagranica bardzo uważnie śledzi
przebieg wypadków wewnętrznych
w Polsce, a że dzięki posiadaniu
własnych korespondentów w War-
szawie jest naogół dobrze poinfor-
mowana, więc uwagi jej nie są po-
zbawione wartości i dla czytelnika

polskiego.
, Ostatnio znajdujemy w katowic-

kiej „Polonii* resumć głosów prasy
irancuskiej i angielskiej, z którego
podajemy ciekawsze ustępy.

Ustąpienie p. Sławika tłumaczono

tak w Paryżu, jak i w Londynie, cał-
kowitą klęską wyborczą. zi puł-
kowników zwrócił się do społeczeń-
stwa z żądaniem wyrażenia mu za-
ufania i obietnicy poparcia. Mamo
puszczenia w ruch «całej maszyny
administracyjnej i silnego nacisku
biurokracji — olbrzymia większość
narodu polskiego nie wzięła udziału

w aa r w ten
sposób swoje niechętne i opozycyj-
ne stanowisko. Wobec tego pułk.
Sławek, twórca nowej metody rzą-
dzenia „musiał ustąpić.

— Lecz — mówi się nad Sekwa-
ną —jest to tylko forma, zewnę-
trzny wyraz bezpośrednich skutków
klęski wyborczej. lstotnej treści wy-
darzeń w Polsce należy szukać na
innej płaszczyźnie. Jest nią zasadni-
cza pom wszystkich rządów sa-
nacyjnych nietylko w stosunku do
społeczeństwa, ale  przedewszyst-
kiem w tych założeniach, które mia-
ły stanowić program obozu majo-
wego.

Błędem p. Sławka i towarzyszy
było hołdowanie fikcji „bezpartyj-
ności”, tworzenie ustroju, gdzieby
programy stronnictw mogły zasię-
pować ogólne hasła „pracy pań-
stwowej”. Wi tym celu usiłowano
zniszczyć dawne partje i powołano
do życia nową konstytucję, pozby-
wając się jednocześnie z Sejmu co-
raz to silniej wzrastającej w kraju
opozycji. Być może, że w innych
warunkach, a przedewszystkiem w
innym okresie dziejów, eksperyment
ten mógłby mieć pewne szanse.
dzisiejszych jednak czasach próba
„rządów bezpartyjnych'' musiała za-'
kończyć się niepowodzeniem.

Czemże bowiem jest partija? Jest

W padków? Kto przyjdzie po rządzie

Wilno,

; hasłami socjalistyczno - komunistycz

nemi. W takiej chwili dążenie do
„bezpartyjnictwa”, do wyrugowania
pierwiastka programowości z prac
nowego Sejmu do tego stopnia, że
nawet posiom nie wolno łączyć się
w grupy, których podstawą jest pe-

wien wspólny pogląd na zjawiska
społeczne — dowodzi, najogiędniej
mówiąc, całkowitej niewspółczesno-
ści pojęć, Są to teorje śmieszne i
tragiczne zarazem.

Pozatem są one żupełnie niereal-
ne, Doniesienia prasy zagranicznej

zwracają uwagę na coraz to silniej-

sze tarcia w rządzącej „bezpartyj-
ności”.

— Czemże są — pytają na Za-

chodzie — te grupy pułkowników,

konserwatystów, radykałów, prze-
mysiowców  itd., których organy
prasowe toczą ze sobą ostre polemi-
ki, oskarżając się wzajemnie o spo-

wodowanie katastrofy  gospodar-

czej? Przecież mamy tu doczynie-
nia z najgorszą, albowiem tajną ko-
terją partyjną. Jeżeli można mówić
o „chwaście partyjnictwa“, to naj-
bujniej krzewi się ona właśnie na
tego rodzaju podłożu.

Dlatego też ustąpienie p. Sławka
jest tylko. formalnem stwierdzeniem,

że teorie twórcy nowej ordynacji

wyborczej, a po części i nowej kon-
stytuoji — okazały się zawodne.

Wadliwie zmontowaną maszynę pu-

|szczono jednak w ruch, a rząd p.
|Kościałkowskiego podjął się nie-
wdzięcznego zadania, które polega
na tłumieniu potwornych tej maszy-
ny zgrzytów. Półśrodki mogą nawet
przynieść chwilową poprawę, ale
nie zdołają uzdrowić tatalnych sto-
sunków gospodarczych i politycz-
nych.

Diatego też na Zachodzie prze-

waża opinja, że gabinet p. Kościał-
kowskiego jest rządem przejścio-
wym, przypominającym rząd Beran-
guer'a po upadku dyktatury w Hisz-
panji i usunięciu Primo de Rivery.
Jaki będzie dalszy przebieg wy-

 
p. Kościałkowskiego?
W kołach politycznych francu-

skich wymienia się kilka nazwisk,
wśród których gen. Rydz-Śmigły

to grupa ludzi, których łączywspól-|zajmuje pierwsze miejsce. W Paryżu
ny program organizacji życia Spo- coraz częściej mówią o triumwiracie
łecznego. Program ten utożsamia się Rydz - Śmigły, Sosnkowski i Sikor-

nawet z pojęciem danej partji, Prze- | ski, Prezesem gabinetu wielkiej koa-

ciwieństwem tego jest „bezpartyj-|licji narodowej zostałby p. Sosnkow-
ność”, to jest brak określonego pro-|ski, a generał Sikorski otrzymałby

ma

Poniedziałek 11 listopada 1935 roku

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W WARSZAWIE.

WARSZAWA. (Pat). Dziś, w
przeddzień 1l-go listopada, stolica
przybrała odświętny 1

wygląd.
W: godzinach rannych i popoiudnio-
wych odbył się szereg obchodów w
poszczególnych dzielnicach muasta
oraz liczne akademje, poświęcone
świętu 11-go listopada — 17 roczni-
cy odzyskania Niepodległości.

WWILNIE
Wczoraj, w przeddzień Święta

Niepodległości, o godz. 18-ej, wо-
ych,becnošci organizacyj społeczn

które przybyły ze sztandarami i licz
uroczysty |nie zebranej publiczności rozpalono

Domy przybrano ilagami |wielki symboliczny stos na pl. Łu-
kiskim, Następnie ulicami miasta
przeszły capstrzyjki orkiestr wojsko-

wych.

gląd, domy udekorowano flagami a

gmachy publiczne są iluminowane,
W dniu „dzisiejszym po Mszy św

na placu Łukiskim odbędzie się de-
filada wojskowa.

 

Włosi zajęli Sassebaneh
WARSZAWA. (Pat). Na podsta-

wie wiadomości ze źródeł angielsk.,
irancusk., niem. włoskich i abis.
P. A. T. ogłasza nast, komunikat z
frontów w Abisynji.

Dzisiaj o godz. 7-ej ranoagencja.

Havasa podała wiadomość o zajęciu b

przez wojska gen. Graziani'ego waż-

negb punktu strategicznego — miej-

scowości Sassebaneh, odległej w pro

stej linji o 150 klm. od Gorahai. Wia-
domość ta w ciągu dnia była powtó-
rzona przez agencję Reutera i przez
niemieckie biuro informacyjne. .

Na froncie północnym nie zano-

towano dzisiaj żadnych poważniej-

szych wydarzeń, We włoskich ko-
tach wojskowychyw Asmarze krążą

pogłoski, iż dowództwo włoskie roz-

waža projekt bezpośredniego  połą-

czenia prowincji wschodniego Tigre

z morzem.

Na front południowy mają wkrót-
ce przybyć poważne posiłki włoskie,
co zapowiada rozpoczęcie działań
na wielką skalę.

ADDIS - ABEBA. (Pat). Do Dessie
wyruszyła karawana z 200 mułów z
agażami i żywnością dla dzienni-

karzy, którzy samochodami przybę-
dą w dn. 14 listopada do  Dessie,
gdzie będzie się znajdowała główna
kwatera cesarza.

Ostry konflikt
SZANGHAJ. (Pat). O świcie ma-

rynarze japońscy wznowili patrolo-

wanie dzielnicy, w której zamordo-

wano wczoraj marynarza japońskie-

go. Strzelców indyjskich rozloko-

wano w punktach miasta, w których

nastroje są szczególnie groźne. O-

Miasto przybrało odświętny wy:|

Dr. 311

' Król Jerzy powraca
ao Grecji

LONDYN. (Pat). Król grecki Je-
rzy II przyjął dziś w poselstwie
greckiem trzech wysłanników rządu
ateńskiego, którzy prosili go o po-
wrót na tron. Podczas uroczystości
asystowała siostra któla, ks. Kata-
jrzyna oraz książęta Paweł i Piotr.

Oficjalnie komunikują, że król
jwyraził zgodę na powrót do Grecji i
opuści Londyn prawdopodobnie we
czwartek.

PRZYSIĘGA NA WIERNOŚĆ
KRÓLOWL

ATENY. (Pat). Na stadjonie ateń-
skim odbyło się uroczyste złożenie
przysięgi na wierność królowi przez
oddziaiy garnizonu ateńskiego.

ZAMKNIĘCIE SZEREGU ZWIĄZ-
KÓW NA LITWIE.

KRÓLEWIEC. (Pat). Prasa li-
tewska podaje o zamknięciu całego
szeregu związków na Litwie. M. in.

| zaałaniąto: Partję Litwinów  mie-
mieckich Związek pomocy dla ży-
dów miemieckich, Litewski związek
matek, Tow. przyjaciół żeglugi, Ko-
wieński związek lokatorów, Tow.
szerzenia oświaty i inne.

.. . ” °

chińsko-japoński
czekują masowej ucieczki ludności
chińskiej,

TOKJO. (Pat). Agencja Rengo
komunikuje, że w razie nieotrzyma-
nia satysfakcji za zam i
marynarza — japoński korpus eks-
ipedycyjny zastrzega sobie całkowi-
(tą swobodę działania. Zarządzono

ČIAOZ III III IIRA‚ сасхешие Światei w północnej części

Czwarta rocznica śmierci

$. p. Stanisława Wacławskiego
Wczoraj jako w czwartą rocznicę

tragicznej Śmierci ś. p. Stanisława
Wacławskiego, członka Młodzieży
Wszechpolskiej i b. Obozu Wielkiej

Polski, zabitego na ulicach Wilna w

r. 1931, odbyło się na intencję zmar-

łego uroczyste nabożeństwo w Ко-

ściele św. Jana, zonganizowane
przez Br. Pomoc U. S, B.

Świątynię zapełniły liczne rzesze
młodzieży , akademickiej. Przybyły
poczty sztandarowe korporacyj oraz

przedstawiciele stowarzyszeń. Po

Mszy św. odprawionej przez ks. rek-

tora Falkowskiego, uformował się

pochód, który ulicami Zamikową, 
gramu rozwiązania tych wszystkich kierowniciwo ministrstwa spraw we
er pay sAPEaa za ry aa

е wypadk HO zjednoczyłby w swem rękui

REEa iase OEostoi.'0zpov howując yw na ministerstwo
na łamach polskich pism rządowych skarbu, przemysłu i handlu oraz ko- |
twierdzeniu o „zmierzchu „par tyj- mnunikacji. Sternikiem polityki za-
s— epoka, w której żyjemy, granicznej zostałby jeden z wybit-
2sys 1 RRC i umiarkowanych  polity-

artyjnyci 5.1 ków.

Programy partji komunistycznej, ta- Obowiązująca konstytucja nie u-
szystowskiej, hitlerowskiej, poglądy ległaby zmianie, najwyżej wprowa-
AAOE ateistyczne;dzonoby pewne modylikacje niekló-

ją do jay pa Ń a rych artykułów. Natomiast z nowej
cowania na najdrobniejszych ordynacji wyborczej nie pozostałoby
punktów swego programu. Walka ani śladu. Prezydent Rzeczypospoii-
tych potężnych, ścierających się ze tej rozpisałby nowe wybory, rozwią-
Aprądów,jestgłówną treścią R— dzisiejszą parodję
ri nej. | Sejmui Senatu. `

Olbrzymiemu wpływowi ducha| A co dalej? Poza tę fazę prze-

czasu podlega naturalnie i Polska,| widywania francuskie nie wychodzą.

gdzie o A „usunię- Notujemy te głosy z obowiązku in-

cia partyj — zainteresowanie spo- formacyjnego śgdyż nie jest obojętne
eskupiaoo = co myślą i mówią o nas na zachodzie
sad narodowo - : ścijańskich z Europy. W każdym razie wśród naj-
m U WAGA mamarsum Pardziej, życzliwych nam kół, obec-

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY|ny stan rzeczy w Polsce wydaje się
I KOSMETYCZNY nie do utrzymania.

Prow. Farm.
| WYSZEDŁ Z DRUKU

ia hih |,G+os<
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie Tygodnik myśli narodowej Nr. 14.
Zawiera szreg ciekawych artykułówZioła, lecznicze
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|Ś P- Waclawskiego,

' Arsenalską i Kościuszki udał się na

| cmentarz Amtokolski.
Na czele miesiono wieńce od Brat-

| niej Pomocy, Młodzieży Wszechpol-

skiej i Stronnictwa Narodowego,

dalej szły korporacje i imponujący

ilością uczestników tłum akademi-
ków.

Po przybyciu na cmentarz mło-
dzież akademicka otoczyła grób ś.p.

Zajścia na Politechnice Warsz. i 5. G. H. W.
W związku z rocznicą śmierci

w piątek wie-
czorem młodzież akademicka w

Szkole Głównej Gosp. Wiejsk. po-

nownie usunęła Żydów z sal wykła-

dowych.

Zawieszenie wykładów na Politech:
nice.

Prasa warszawska donosi:
W. sobotę w związku z rocznicą

zgonu studenta U. S. B. ś. p. Stani-

sława Wacławskiego, zostało od-

prawione o godz. 10.30 nabożeństwo

żałobne w kościele akademickim

św. Anny przy Krak. Przedmieściu.

Na nabożeństwo przybyło przeszło

2.000 studentów ze wszystkich wyż-

szych uczelni warszawskich. Około

godz. 1i-ej t.j. po nabożeństwie,

zgromadzeni udali się licznemi gru-

pami do Uniwersytetu Warszaw-
skiego.

Wobec niewpuszczania młodzie- tegorocznegozbioru,orazświeży TRAN

nallepszy. —„Ceny dosiepns. Donabycia wewszystkichkioskach.  ży na teren Uniwersytetu doszło do

Wacławskiego i na wezwanie pre-|
zesa Br. Pom. kol. W. Świerzewskie-

go odśpiewała Anioł Pański i Rotę.

Następnie pochód rozwiązał się.

Powracające do miasta grupy a-
|kademików, otoczone tłumami pub-
'liczności, manifestowały żywiołowo
|na ulicy Mickiewicza, na przestrze-
|ni od placu Katedralnego aż do cu-
'kierni Zielonego Sztralla na cześć

Obozu Narodowego. Na widok ofi-

cerów wznoszono okrzyki na cześć

Anmji Narodowej. Gdy grupy mło-

dzieży zawróciły w kierunku Uni-

wersytetu wznosząc okrzyki anty-

żydowskie, duży oddział policji

wkroczył na chodniki zatrzymując

kilkunastu akademików. Areszto-

wanych po wylegitymowaniu zwol-

niono. Następnie młodzież udała się

do Uniwersytetu na dziedziniec Pio-

tra Skargi, skąd zebrani rozeszli się

do domów.
Wieczorem podczas capstrzyku

o godz. 19-ej młodzież akademicka

manifestowała na cześć wojska.

zajść, w czasie których m. in. stłu-

czono latarnię elektryczną, która

spadła na głowy studentów zwięk-

|szając zamieszanie. Zebrał się tłum
| młodzieży akademickiej, liczący
około 2.000 osób, do których prze-
mówił jeden ze studentów. Po skoń-

czonem przemówieniu, tłum młodzie

ży akademickiej dostał się na teren

uniwersytecki i wkrótce zgromadzo-

na młodzież rozbiegła się po wszyst-

kich salach, wznosząc okrzyki.
W/ czasie manifestacji poturbo-

wano audytora Baranowskiego i
paru studentów żydów.

Po opuszczeniu terenu  Uniwer-
sytetu studenci udali się pochodem

do gmachu Politechniki. Przez cały

czas pochodu rozlegały się okrzyki

antyżydowskie,
Pochód do Politechniki przybył

około godz. 12-ej, gdzie znajdowała

się grupa żydów i komunistów. Wy-
' wiązało się starcie, gdyż żydzi usiło-

| wali niewpuścićpochodudo gmachu

koncesji międzynarodowej. Repre-
„zentant sztabu korpusu eksped. u-
jprzedził mera Szanghaju, że sztab
|zdecydowany jest podjąć zarządze-
Jnia odwetowe, jeśli zabójca nie zo-
jstanie odnaleziony. Sprowadzona
kanonierka ma zaatakować Szanś-
haj od strony Nankinu. Marszałek
Czank-kai-szek przesłał dowództwu
japońskiemu wyrazu  ubolewania,
Ambasada japońska domaga się od
władz chińskich szczerego wysiłku
w celu wykrycia mordercy.

SZANGHAJ. (Pat). Sytuacja
uległa odprężeniu naskutek zapew-
nienia władz chińskich, kitóre przy-
rzekły całkowitą 'współpracę z do-
wództwem jepońskiem w dochodze-
niach w sprawie zabójstwa maryna-
jeża: Istnieje wszakże niebezpieczeń-
stwo wystąpienia ludności japońskiej
w dzielnicy Chapei.

ZEBRANIE MŁODZIEŻY
WSZECHPOLSKIEJ.

W, piątek dnia 8 listopada w 5-em
audytorjum odbyło się zebranie Mło-
dzieży Wszechpolskiej U. S$. B.

Po krótkiem zagajeniu przez kol.
S, Lochtina zabrał głos kol. Witold
Misiewicz, omawiając w dłuższem
rzemówieniu  kwestję  masonerji.
eferent przedstawił w krėotkošci

historję tajnych związków wolnomu-
larskich, a potem bardzo szczegóło-
wo opisał rolę masonerji w historji
Polski aż do czasów najnowszych.
Wskazywał na rolę jaką w niej od-
grywali żydzi - neofici, a więc prze-
dewszystkiem frankiści.  Pozatem
wskazując na niszczącą rolę maso-
nerji wśród społeczeństw  europej-
skich zilustrował to przykładami z
ostatnich wydarzeń światowych.

Zebranie zamiknięto „Hymnem
Młodych*. Dyskusji rie było ze
względu na zakaz władz uniwersy-

głównego. Na miejsce zajść

teckich, Obecnych 160 osób.

rektor Politechniki, prof. Ee
Warchałowski, który wydał zarzą-
dzenie zawieszające wykłady.
Tymczasem w poszczególnych sa-

lach Politechniki doszło do różnych
drobnych zajść ze studentami-żyda-
mi. Olkoło. godz. 3 po południu na
o Politechniki zapanował spo-
6j.

  



Po upadku Gorahal

—

Armia południowa szykuje nowy cio
Na froncie północnym cisza

WARSZAWA, 9.11 (PAT). Na
podstawie wiadomści ze źródeł an-
gielskich, francuskich, niemieckich,
włoskich i abisyńskich, agencja PAT.
ogłasza następujący komunikat o sy-
tuacji na frontach Abisynji
Według wiadomości ze źródeł an-

gielskich, zainteresowanie ptzenosi
się obecnie z frontu północnego na
front południowy.
Armja gen. Graziani'ego przez dłuż-

szy czas nie mogła rozwinąć całej peł-
ni działalności spowodu złej pogody, o-
becnie jednak pa upadku Gorahai, na-
leży oczekiwać, iż na całym froncie

południowym nastąpią ważne posu-
nięcia,
Na odcinku północnym po zajęciu

Makalle uważać można, iż nastąpi
przynajmniej na pewien okres czasu ci-
sza, Uderzenie włoskie narazie osią-
gnęło swą maksymalną granicę, Pra-
wdopodobnem jest, iż kolumny wło-
skie będą rozwijały jeszcze działal-
ność na odcinku zachodnim frontu
północnego nad rzeką Setit,

Ras Sejum, według wszelkiego pra-
" wdopodobieństwa ustąpi bez walki,
Zajmuje on obecnie płaskowzgórze
Tembien.
Ulewne deszcze, które dotychczas

powstrzymywały na froncie północ-
nym postępy Włochów, podobnie jak
na froncie południowym ustały.
Według źródeł angielskich, trudno

jest wytworzyć sobie obecnie dokład-
ne pojęcie o sytuacji armji abisyń-
skiej na północy i na południu. Wia 4o-
mości nadchodzące do Addis - Abeby
są bardzo skąpe. Nawet w kołach u-
rzędowych stwierdzają brak zupełny
dokładniejszych danych. W bitwie o
Gorahai — jak twierdzą w Addis -
Abebie — zginęło wszystkiego 12 Abi-
syńczyków, a 60 jest rannych,

Korespondenci angielscy, towarzy-
szący wojskom włoskim w Erytrei,
przypuszczają, iż po zorganizowaniu
tyłów wojska włoskie zaatakują Am-

 

Polak, to nie Abisyńczyk boso nie chodzi,
lecz kupuje tanio wzór polskiego rzemiosła

OBUWIE

W. DOBRZYŃSKIEGO
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ba Alagi, gdzie spotkają się z poważ-
niejszym oporem abisyńskim,

Znany angielski rzeczoznawca woj-
skowy i specjalista od spraw afrykań-
skich, gen Nation, na łamach „Ewe-
ning News“ przywiązuje duże znacze-
nie do zajęcia Gorahai, posiadającego
doniosłe znaczenie strategiczne, W o-
kolicy Gorahai znajduje się bowiem
szereg większych źródeł wody oraz
prowadzą e wielkie szlaki ka-
rawanowe w kierunku południowego
wschodu, wiodące z Gorahai przez
Gerloghubi do miejscowości Bohotleh
na granicy brytyjskiej Somali, Zajęcie
tego szlaku znacznie ułatwi Włochom
komunikację wzdłuż całego frontu po-
łudniowego.

Ros Desta
na czele 200 tys. armii

Z drugiej jednak strony istnieją 0-
znaki wzmożonej aktywności ze strony
Abisyńczyków, Zarządca prowincji Si-
damo, ras Desta, na czele 200 tys, ar-
mji posuwa się w kierunku włoskiego
Somali na odcinku między rzekami Ju-

 

 

ba i Webi Szebeli, Przez zagrożenie
stolicy włoskiego Somali Mogadiscio
ma on przypuszczalnie zamiar odwró-
cić główny napór natarcia włoskiego.
Cała sytuacja na południu przedstawia
się jednak ciąśle dość niewyraźnie i
wszelkie komentarze byłyby, zdaniem.
gen. Natino narazie przedwczesne.

Dopiero w grudniu
hbisyńczycy staw.ą cpói?

W kołach włoskich przypuszczają,
że z poważniejszym oporem ze strony
abisyńskiej kolumny włoskie spotkają
się dopiero w czwartym okresie ope-
racyj, kiedy wznowią swój marsz na
południe, a więc dopiero w grudniu.

Według wiadomości włoskich z Dżi-
buti, oddziały włoskie, które minęły
górę Mussa Ali, posuwają się szybkim
marszem wzdłuż granicy francuskiego
Somali, Kolumna ta ma rzekomo połą-
czyć się z wojskami sułtana prowincji
Aussa, który jakoby wypowiedział po-
słuszeństwo cesarzowi abisyńskiemu.
Połączenie oddziałów włoskich z od-
działami Danakilów z Aussa ułatwiło-
by Włochom drogę korytem rzeki Ha-
vasz w kierunku kolei Dżibuti — Ad-
dis - Abeba.

 

Falszerstwa pod erieką władzy
Rota burmistrza Eayonne w aferze Stawiskiego

PARYŻ, 9.11 (PAT). 6-te posie- |skiego niesłychanie korzystnie.Wtyct:
dzenie przyniosło zeznania oskarżo-
nego b. burmistrza Bayonne, dep, Gar-
rata. Stawiskiego przedstawił mu je-
den z deputowanych. Wszystkie ze-
brane o nim informacje zarówno w mi-
nisterstwie spraw wewnętrznych, jak i
w ministerstwie finansów oraz w ko-
łach sądowych, wypadły dla Stawi-

PRECZ TTTYCZWOWOIRGUSZATEK TREDYYKZ CJAATEKIPYYTA

Dzień wolny od zajęć
Min. W. R.iO.P. komunikuje, że dzień

11 litsopada, jako rocznica odzyskania
niepodległości, jest wolny od zajęć zkol-
nych.

 

Zaprzeczenia,

Niema zgody między Anglią a Włochami
PARYŻ, 9.11. (PAT) — Agenc'a Hava-

sa donosi z Londynu: W kołach oficjal-
nych zaprzeczają pogłosce, jaka ukazała
się w „Manchester Guardian" i w „Ma-

tin", według której podczas rozmów mor-
skich anglo - włoskich, zakończonych
wczoraj, Włosi mieli jakoby wyrazić $o-
towość zmniejszenia wyporności dwóch

 

HEMORGIDACH
CENY ZNACZNIE ZNIŻGNE

 

Samolot włoski
nad Addls-Abebą

ADDIS - ABEBA, 9.11 (PAT). —
Dziś w południe przeleciał nad Addis-
Abebą na wielkiej wysokości samolot
— jak przypuszczają — włoski. Jest to
pierwszy tego rodzaju wypadek od
początku wojny włosko - abisyńskiej.

4 Wiochów,
32-h Askarysów

zabilych na początku wojny

ASMARA, 9.11 (PAT). Ogłoszono
urzędowe dane, dotyczące liczby zabi-
tych i rannych Włochów od początku
działań wojennych. Zabitych jest: 1 o-
ficer, 3 żołnierzy włoskich i 32 Aska-
rysów, rannych — 4 oficerów, 6 żoł-
nierzy i 71 Askarysów. Jeńców niema
wcale,

Z Indyj do Esiotu
BOMBAJ, 9.11 (PAT). Pułk brytyj-

skich dragonów królewskichodpłynął
do Egiptu.  

pancerników. znajdujących się obecnie
w budowie, z 35 tys, ton do 25 tys., jeżeli
Francja zobowiąże się do nieprzekracza-
nia tonażu swych okrętów linjowych.
PARYŻ, 9.11 (PAT). Agencja Havasa

donosi z Londynu: W politycznych ko-
łach angielskich zaprzeczają wiadomości,
iż ambasador brytyjski w Rzymie, sir E-
ric Drummond, otrzymał polecenie pro-
wadzenia rokowań z Mussolinim w spra-
wie zawarcia śródziemnomorskiego paktu
wzajemnej pomocy. W kołach tych pod-
kreślają, że Wielka Brytanja nie zamie-
rza bynajmniej rozszerzać w obecnej
chwili rozmów rzymskich, których jedy-
nym celem jest uchylenie, w miarę mo-

żności, zarządzeń wojskowych na morzu
Śródziemnem,

wydalony z Hannoweru
LONDYN— 9.11 (PAT) — Rząd

niemiecki cofnął exequatur konsulowi
W, Brytanji w Hannoverze kpt. Aue,
twierdząc, że konsul Aue podawał do
wiadomości swych pns sandų w
Berlinie szczegóły, dotyczące zbrojeń
niemieckich. W Foreign Office tw.er -
dzą, że szczegóły, podane przez kon -
sula na temat akcji zbrojeniowej w
Hannoverze były powszechnie znane i
że konsul doszedł do posiadania tych
wiadomości przy Eeikies wykonywa-
niu swych czynności konsularnych.  

warunkach Garrat zdecydował się wy-
korzystać zaofiarowaną mu przez Sta-
wiskiego pomoc w celu rozszerzenia
działalności lombardu bayońskiego.
Pierwsza emisja bonów, wydana zosta-
ła z zachowaniem wszelkich przepi-
sów. O operacjach tych poiniormowa-
nv był preiekt oraz kontroler minister-
stwa handlu i finansów,

Garat odpiera następnie zarzuty
dyr. lombardu Tissier'a, który zwalał
na niego całą winę celem uchronienia
się od odpowiedzialności za czyny
istotnie karygodne, Garrat okazał są-
dowi iist Tissier'a, z którego wynika,
że dyrektor lombardu podawał cyfry
nieść słe, Tissier pisał mianowicie w
grudniu 1935 r., że ogólna suma bonów
emitowanych nie przekracza 25 tys. ir.
W istocie jednak, w owym czasie
wydano 238 milj, fałszywych bonów.
Dokument przedstawiony przez Gar-
rat'a wywołał dużą sensację, niemniej
jednak triumf oskarżonego burmistrza
Bayonny nie trwał zbyt długo. Pre-
zes sądu przypomniał mu mianowicie
list pisany 11 kwietnia do dyrektora
ubezpieczeniowego towarzystwa, Gue-
lin. Z listu tego wynika, że wbrew
swym twierdzeniom, Garrat brał u-
dział w fałszerstwie bonów. Na sali
powstało ś$wałtowne ożywienie, Gar-
rat kategorycznie twierdzi, że powyż-
szy list jest sfałszowany. Po okazaniu
Garratowi oryginału, podtrzymuje on
swe poprzednie twierdzenie i zwraca
uwagę sądu na uszkodzenie listu w
jednem miejscu,
Po wystąpieniu obrony i prokurato-

ra, sąd postanowił dokonać eksperty-
zy dokumentu.
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2100 samolotów angielskich w Egipcie
A to jeszcze nie kon ec

KAIR, 9.11. (PAT) — W. Brytania, we-
dług tutejszych informaci, nietylko
wzmocniła swoją flotę na morzu Śród-
ziemnem, ale także skoncentrowała w
Egipcie bardzo znaczne siły lotnicze.
800 samolotów znajduje się w pobliżu
Aleksandrji, sto dalszych montuje się o-
becnie i są to wszystko samoloty bombo-
we i szybkie myśliwskie najnowszej kon-
strukcji. Pozatem w Chartumie (w Suda-

nie), zna'dują się eskadry, liczące ogółem
200 samolotów, a w przygotowaniu są 2
nowe lotniska, strzeżone przez żołnierzy
angielskich i hinduskich. Do tego do':czyć
należy około 500 samolotów, znajdują-
cych się na statkach w porcie. Ogółem
siły lotnicze brytyskie w Egipcie 'iczą
około 2100 aparatów, a liczba ta wzrasta
z tygodnia na tydzień.

 

 

10 lat więzienia

Żyd-zzbójca i wszólnicy skazani
Proces przed sądam grodzieńskim

GRODNO — 9.11 (tel, wł.) — O-
prócz odroczonego na kilka dni pro-
cesu o głośne zajścia antyżydowskie
w Grodnie, przed grodzieńskim sądem
okręgowym toczył się proces trzech
Żydów, mieszkańców osady Marciń-
kańce pod Grodnem, a mianowicie:
szewca Rubina Jacuńskiego, sklepi-
karza Mowszy Sosnowicza i kupca
leśnego Lejby Korbowskiego, oskarżo-
nych o zabójstwo woźnicy Witolda
Markiewicza z Porzecza, A więc za-
bójstwa były...

UDERZENIE DRĄGIEM
Tragiczne zajście miało miejsce w

dn. 11 maja b. r. Pomiędzy $. p. Mar-
kiewiczem, a oskarżonym Jacuńskim
doszło do sprzeczki, do której wmie-
szali się Sosnowicz i Korbowski, Do-
szło do bójki, przyczem Markiewicz
został uderzony drągiem przez Jacuń-
skiego. W trzy dni później Markiewicz
zmarł w grodzieńskim szpitalu.
Kompletowi sądzącemu przewodni-

czył wiceprezes Hryniewicz, wotowali
sędziowie: Tołłoczko i Staszkiewicz,
oskarżał pprok. Krzysztoń, W charak-
terz: powodów cywilnych zasiedli ad-
wokaci Borzęcki i Kurcyusz z. War-
szawy.
NAPADLI NA MARKIEWICZA
Podczas przewodu sądowego ošmiu

świadków stwierdziło, że oskarżeni
napadli na Ś, p. Markiewicza. Obrońcy
oskarżonych oraz świadkowie Żydzi
przez nich wezwani na rozprawę usi-
łowali przeprowadzić tezę, że oskarże-
mi działali w obronie własnej (trzech
przeciw jednemu).

Po» zamknięciu przewodu sądowego
zabrał głos prok. Krzysztoń „który do-
magał się surowego ukarania zasój-
ców, Przemawiali potem pełnomocni-
cy powództwa cywilnego, a następnie

obrońcy. Adw. Borzęcki domagał się
zasądzenia powództwa cywilnego w
wysokości 10 tys. zł.

ETYKA TALMUDU :
Okoliczności oraz przyczyny zabój-

stwa ś. p, Markiewicza omówił adw.
Kurcyusz, który przedewszystkiem
domagał się podzielenia świadków na
dwie grupy: Żydów i chrześcijan.
Mówca nie dał wiary zeznaniom Ży-

dów, gdyż panują wśród nich tradycje
niezwykłej solidarności, nakazujące im
bronienie współpięmieńców per ias et
neias. Powołał się też na cytaty z
Talmudu, grożącego Żydowi potępie-
niem za świadczenie na nieko!
drugiego Żyda oraz żądał surowego

| ukarania winnych,

WYROK

W GODZINACH WIECZORO-
WYCH SĄD OGŁOSIŁ WYROK.
SĄD UZNAŁ WINNYM ZABOJ-
STWA RUBINA JACUŃSKIEGO I

| SKAZAŁ GO NA 10 LAT WIĘZIE-
| NIA,

Co do dwuch pozostałych oskarżo*
nych Mowszy Korbowskiego i Lejby
Sosnowicza, sąd zmienił kwalifikację
czynu i zamiast art. 225 zastosował
artykuł 240, uznając winnymi wzięcia

udziału w bójce, w której nastąpiło

zabójstwo i skazał każdego po 3 lata
więzienia,
Powództwo cywilne, sąd uwzględnił

częściowo i zasądził na rzecz wdowy
Genowefy Markiewiczowej 128 zł.
30 gr., to jest koszta pogrzebu,

MŁÓCIŁ JAK CEPEM..
W motywach ustnych przewodni-

czący zaznaczył, że przewód sądowy

nie wykazał, aby Jacuński działał w
obronie koniecznej, gdyż zaczepił on

ze wspólnikami Markiewicza, pierw-
szy raz uderzył go laską po głowie, a
później młócił jak cepem.
Również sąd nie dopatrzył się aby

Jacuński działał w afekcie, Wszystko
wskazuje na to, że Jacuński działał
na zimno, popełnił zbrodnię i dlatego
zasłużył na surową karę,
Co do dwuch pozostałych oskarżo«

nych. to przewód sądowy nie stwier=
dził, aby oni bili Markiewicza po gło-
wie; brali tylko udział w pobiciu. Na«
pięcie złej woli z ich strony było duże,
Markiewicz nie uczynił im nie złego
i dlatego raczej powinni byli wstrzy*
mać Jacuńskiego, a nie pomagać mu.
Powództwo cywilne zostało udo-

wodnione tylko co do kosztów pogrze-
1 bu. Wobec skazującego wyroku sąd
utrzymał w mocy areszt bezwzgiędny,

jako środek zapobiegawczy,

 
Nagrody miasta Warszawy

Nagrodę naukową m. st. Warszawy
przyznał sąd konkursowy profesorowi dr.
Janowi Łukasiewiczowi, za to, że przez
stworzenie i ugruntowanie logiki wielo-
wartościowej myśl ludzką na nowe pchnął
tory. Przez subtelne i przenikliwe bada-
nia historyczne przyczynił się znakomicie
do wyświetlenia dziejów logiki, W licz -
nych pracach nacechowanych śmiałym
krytycyzmem stał się pionierem stoso-
wania metod naukowych w filozofii.
Skupiwszy śrono uczniów i wspófpra-
cowników, stworzył na terenie Warsza-
wy własną szkołę logiczną.

rofesor Łukasiewicz urodził się w
1878 roku we Lwowie, gdzie kończ E tas
dja, Do roku 1915 wykładał na Un. Lwow-
skim w charaxterze docenta, oraz proie-
sora tytularnego, poczem objął ady
filozołyi w Un. Warszawskim. Od 1920
r. lawreat jest prof. zwycz. w Uniw.

arsz.

Nagrodę literacką przyznał sąd kon-
kursowy Poli Goawiczyńskiej za powieść
p. t. „Dziewczęta z Nowolipek”, w któ-
rej autorka odmalowuje ze znajomością i
prawdą s" przeżycia „Ludu War-
szawy'. Sąd pragnął w ten sposób zasto-
sować 1 ostanowienia nowego siatuta na-
gród m. st, Warszawy, które na pierwszy
plan wysuwają utwory artystyczne, zwią-
zane z Warsaty „ P, Pola Gojawiczyńska
urodziła sia” arszawie w r. Lau-
reatka ukończyła ostatnio sztukę teatral-
ną p.t. , lczesna'' oraz opracowuje dal.
szy ciąś powieści „Dziewczęta z Nowo-
ipek

wd WŁprzyznał sąd kon -
kursowy Karolowi Szymanowskiemu za
„działalność kompozytorską, bezkompro-
misową, artystyczną i utrzymaną na naj-
wyższym poziomie współczesne! sztuki
muzycznej, pracę wielostronną i w każ-
dym dziale kompozycji świętną, wwień -

Budżety ministerstw
na r. 1936|37

W ciągu najbliższych dni odbywać się
będą pod przewodnictwem p. premjera
Kościałkowskiego przy udziale p. mini-
stra skarbu i zainteresowanych ministrów
narady w sprawie ustalenia wysokości
budżetu poszczególnych ministerstw na
rok 1936/37.
Dnia 10 b. m. omówione zostaną: bud-

żet dochodów oraz budżety min. skarbu,
min. sprawiedliwości, min. spraw wewn.,
oraz min. rolnictwa i reform rolnych.
Dnia 11 b. m. budżęty min. spraw za-

granicznych, min. wyznań rel. i ośw.
publ. oraz min. opieki społecznej,
Dnia 12 b. m. budżety min. komunika-

cji, min, poczt i telegr. ,min. przem. i
handlu oraz prezydjum rady ministrów.
N-stępne posiedzenie rady min. -dbę-

dzie się we wtorek dn. 12 b. m. w go-
dzinach popołudniowych.

 

czoną długim pocztem wspaniałych dzi
których pierwsze wykonanie w znacz!
= było przywilejem Warszawy”.
arol Szymanowski urodził się na U-

krainie w Tymoszówce w 1883 r. Długi
cykl jego utworów rozpoczynają 6 pieśni
do słów Tetma era, warjacje na temat ht.
dowy, etiuda B-moll, 1 9 preludjów. Późe
niej wyjeżdża do Berlina. Na owe czasy
rzypadają pierwsze koncerty, tymo
resie napisaną i wykonaną została dru-

ga symfonia oraz druga sonata fortepia-
nowa. uchu wo ny Karol Szyma*
nowski dużo podróżuje. czasieim
powstają takie dzieła, jak: opera „Ha-
sith", opera „Król Roger“, II kwartet,
Stabat Mater, Harnasie, Mazurki Sło»
piewnie, Rymy Dziecięce i +. @,
Nagrodę artystyczną przyznał sąd kom

kursowy artyście - rzežbiarzowi p. Al»
fonsowi Karnemu, „w uznaniu jego do»
tychczasowej twórczości, która rozwinę*
ła się w Warszawie i ma swój mocny
raz w rzeźbie portretowej: „Noakowski',
„Autoportret", „Kotarbiński”, „Maszyń*
ski“, „Miynarski“,

—-——

Meteor nad Warszawą
Wczoraj wieczorem o godz. 17.28 po-

jawił się nad stolicą niezwykłej okazało»
ści meteor. Został on dostrzeżony w po-
bliżu zenitn i przebiegł stosunkowo szybe
ko ku południowemu wschodowi, Blas-
kiem swym przewyższał 200 — 300 razy
najjaśniejsze gwiazdy nieba. Zjawisko te
rzadkiej okazałości trwało około 2 se-
kund. Było zaobserwowane przez dwóch
astronomów p. Bielickiego asystenta ob-
serwatorjaum uniwersyteckiego oraz
przez dr, Kowalczewskiego, asystenta
zakładu astronomji w politechnice.
Obserwatorjum uniwersyteckie, Al. U-

jazdowskie 6/8 uprasza wszystkie oso
by, które spostrzegły to zjawisko, o prze-
słanie swoich obserwacyj pocztą.

Wiiki napadają
na Wileńszczyź 'le

WILNO, 9.11. (PAT) — W ostulnich
dniach coraz częściej napływają do kre-
sowych starostw doniesienia rolników e
stadach wilków, które porywają bydło,
pasące się na pastwiskach. Starostwa
wespół z nadleśnictwami państwowemi
zarządziły w związku z tem kilka polo”
wań na wilki.

Komunista
prze wodn cząc”m

kangresu hinduskiego
BOMBAJ, 9.11 (PAT). Gandhi mią-

nował przewodniczącym przyszłego hine
duskiego kongresu narodowego komunie
stę Jwaharlal Nehru.
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NIEBEZPIECZENSTWO
RADYKALIZMU

Jesteśmy widzami zaostrzenia się

antagonizmów wewnętrznych w róż-

nych grupach sanacyjnych, lub opano-

wanych przez sanację. Lewica sana-

cyjna, w której ręku jest obecnie To-
warzystwo rolnicze i kółka rolnicze.

zakłada protest przeciw wyborom do
władz centralnej organizacji rolniczej;

występuje wyraźnie i otwarcie prze-

ciw sanacyjnemu ziemiaństwu. Na
gruncie  instytucyj, opanowanych

wszechwładnie przez sanację, zaryso-
wuj2 się stanowczy podział na małych

i wielkich rolników.

Bardziej jaskrawe jeszcze objawy

można zanotować na froncie „pracow-

niczym”. Przed kilku dniami odbył
się wiec związków zawodowych, przy

współudziale PPS. i żydowskiego

„Bundu“. Otóż na tym wiecu odczy-
tano deklarację Unji pracowników u-

mysłowych, oświadczającą się za
wspólną walką o prawa pracownicze,

z mocnemi akcentami klasowemi.
Ta Unja, to główny filar sanacji,

zwłaszcza w Warszawie; to organiza-

cja, obejmująca również i funkcjona-
rjuszów publicznych,  protegowana

przez władze, ciesząca się ich życzli-

* wością. Jeszcze niedawno temu jej

przedstawiciele kroczyli w *zwartych
szeregach sanacyjnych, razem z wiel-
kim przemysłem, razem z Mincber-

giem i innymi Żydami, Dzisiaj odbywa

się przegrupowanie, Miejsce szeregów

„Agtdy” z jej rabinami zajmuje so-
cjalistyczny „Bund” żydowski, Pod
jednym względem nic się nie zmieniło:

byle razem z Żydami, byle tworzyć

wspólny front „bez różnicy wyznania
i narodowości”, Trzeba być wiernym

duchowi nowego ustroju, nie bardzo
demokratycznego, ale traktującego na

równi Polaków i Żydów. Ale pod in-
nemi względami zmienia się wiele.

Niejednego obserwatora może zadzi-

wić szybkość przeobrażeń, dokony-

wujących się w obozie sanacyjnym.
Ale gdy się wejrzy głębiej w te spra-
wy, te procesy wydadzą się czemś

zrozumiałem i naturalnem. Jedność
tego obozu od szeregu lat zasadzała
się coraz bardziej na wspólności in-
teresów „Byl to pewnego rodzaju so-

lidaryzm gospodarczy, oparty o ści-

słe współdziałanie z władzami, w

szczególności z kasą państwową. Do-

póty interesy dobrze szły, płynęły

kredyty, mogli się pod wspólnym da-

chem pomieścić i sanacyjni ziemianie
i rządowi socjaliści. Ale gdy interes
idzie gorzej. to wówczas spėlnicy
rozstają się i próbują wejść w inne

kombinacje.
Nie było tam idei dostatecznie «il-

nej, wyższej nad gospodarcze interesy;
„Wspėlpraca“ z państwem czy z rzą-
dem wyrażała się nieraz w realizowa-

niu dość poziomych postulatów, Nie

było tam i niema wyższej idei ponad-

gospodarczej, którą w dzisiejszych
czasach może być tylko idea narodo-
wa. I dlatego dzisiaj ci ludzie, któ-

rzy dotychczas szli razem, pójdą w

dwie przeciwne strony: jedni na pra-

wo, a drudzy na lewo,

Ale ci niedawni sojusznicy nię są w

jednakowem położeniu, Ci, coby mieli

pójść na prawo, nie mają właściwie

gdzie pójść. Nie objawiają siły dyna-

micznej, nie cieszą się popularnością,
nie mają rozpędu. Na nich zwala się

odpowiedzialność za wiele niepowo-

dzień, Natomiast lewica sanacyjna

wykazuje dużą ruchliwość, Chce zrzu-

cić z siebie odjum przeszłości, szuka

zbliżeniazmasonami, w radykaliźmie

społecznym upatruje swój ratunek.
Ą zarazem objawia coraz większą

skłonność do tego. by zbliżyć się do

wszelkich żywiołów, które poza sa-

nacją reprezentowały radykalizm

społeczny. Kokietuje socjalizm, robi

mu awanse. A z duchem socjalizmu

jest zgodne grupowanie się na podsta-

wach społeczno-ekonomicznych. Byle
hasła klasowe zostały uznane, socjali-
ści gotowi są wielu rzeczy zapomnieć.

Społeczeństwo o nich nie zapomni,

ani też nie podda się działaniu róż-
nych frontów, które oparte na dema-

gogii społecznej, przygotowują się do

walki z Obozem Narodowym. Ale w  

Wybory W Anglji
Za kilka dni odbędą się wybory do

parlamentu angielskiego. Stronnictwa
już zgłosiły swych kandydatów. Kla-
syczny system partyjny, gdy do wy-
borów stawały tylko dwa stronnic-
twa, już nie istnieje w Anglji od sze-
regu lat, Przez czas jakiś były trzy
stronnictwa — unionistyczne  (kon-
serwatywne), liberalne j Partja Pracy.
Obecnie jest ich więcej, bo liberałowie
dzielą się na dwie grupy — na zwo-
lenników Sira Johna Simona, popiera-
jących rząd konserwatywny i na
zwolenników Sira Herberta Samuela.
którzy zasiadają w opozycji, a Partja
Pracy dzieli się na trzy odłamy — po-
pierający rząd konserwatywny (zwo-
lennicy p. Macdonalda, właściwą Par-
tję Pracy i Niezależną Partję Pracy).
Prócz tego są jeszcze komuniści i re-
publikanie, Właściwa walka odbywa
się jednak między konserwatystami i
Partją Pracy,

Powszechnie się przewiduje, że
konserwatyści odniosą walne zwycię-
stwo i pozostaną u steru nawy pań-
stwowej, Trzeba im przyznać, że ich
taktyka wyborcza jest bardzo zręczna.
Zarządzili wybory we właściwej dla
siebie chwili, wyzyskując dla polityki
wewnętrznej położenie na terenie
międzynarodowym. Opozycja. zamie-
rzała ich atakować za wojowniczość,
za sprzeniewierzanie się ideałom
wiecznego pokoju, za nieufność w sto-
sunku do Ligi Narodów i t. p. Tymcza-  

sem okazało się ,że pp. Hoare i Eden
są zdecydowanymi pacyfistami, że
wierzą tylko w Ligę, że wykazują nie-
zwykłą energję w obronie i pokoju i
Ligi... Przeciętny wyborca, głosujący
zwykle na kandydatów Partji Pracy,
nie zdaje sobie sprawy z tego, że
właśnie dążenia imperjalistyczne na-
kazują ministrom konserwatywnym
trw „nie na gruncie paktu Ligi; nie wie
on, że ministrowie ci używają instytu-
cję genewską poprostu jako narzędzie
polit ki angielskiej, Konserwatyści idą
jeszcze dalej, pod pozorami skrajnego
pacyfizmu chcą osiąśnąć od wybor-
ców mandat do powiększenia zbrojeń.
I to w sposób bardzo prosty — dają
do poznania, że utrzymanie pokoju
może wymagać wystąpić nia zbrojnego.
Wszak Liga tylko wówczas może na-
rzucić światu swoje prawa, jeśli bę-
dzie miała egzekutywę w postaci ar-
mji mocarstw, które za nią stoją...

Jaką politykę zewnętrzną popro-
wadzą konserwatyści, gdy zwycięstwo
wyborcze umocni ich przy sterze, to
inna sprawa. Wiele przemawia za
tem, że polityka ta bedzie łagodniej-
sza, niż obecna, że cofnie się nieco w
cień Liga, a wysunie się na *'ont dy-
plomacja angielska. Prasa zachodnia
pełna jest informacyj o różnych pla-
nach, projęktach i porozumieniach.
Informacje te są prawdopodobnie
przeważnie wyssane z palca; ich mno-  gość wszakże świadczy o wielkiej ak-

tywności zakulisowej, zwłaszcza An-
ślii.

Wynik wyborów nie przyniesie te-

dy zapewne żadnych zmian w polity-
ce wewnętrznej Anglji — pozostaną

u władzy konserwatyści, tylko bar-

dziej "niezależni iwzmocnieni, Zakoń-

czenie okresu wyborczego może nato-

miast spowodować pewne modyfika-
cje wpolityce zewnętrznej rządu kon-

serwatywnego. Nie będzie on potrze-

bował już się liczyć'z pacyfistyczną о-
pozycją, odzyska swobodę ruchów i—
mamy qadzieję — będzie mniej robił
dla pacyfizmu, natomiast więcej dla
prawdziwego pokoju. Tak' przynaj-
mniej można wnioskować na podsta-

wie przemówień przywódców partji
konserwatywnej, Leader tej partji, p.
Baldwin, powiedział wyraźnie w je-
dnem ze swych przemówień przedwy-
borczych, że nikt nie powinien się
spodziewać tego, że rząd angielski dla
stłumienia wojny w Afryce zechce
wywołać wojnęw Europie. Na to zaś,
by uniknąć upowszechnienia. wojny
jest — zdaniem naszem —jeden tylko
sposób; a mianowicie, pohamowanie
gorliwości pacyfistycznej Ligi. Naro-
dów, która — jak.się okazuje — może
się stać doskonałem narzędziem do
wzniecenia powszechnego pożaru wo-
jennego w imię hasła: wojna.wojnie.

„S.K.

 

W 25-lecie zgonu ks. Wawrzyniaka.
Ks. prałat ks. Wawrzyniak, tak

jak postawą fizyczną, wysoką ponad
miarę przewyższał o głowę swe oto-
czenie — tak wyrósł ponad swe oto-
czenie wybitną indywidualnością, nie-
zwykłemi zaletami umysłu i charakte-
ru oraz wielką zasługą w służbie spo-
łeczno - narodowej.

Dziś, gdy upływa lat 25 od chwili
Jego zgonu w Poznaniu, należy uprzy-
tomnić współczesnym tę silną postać,
która odegrała historyczną rolę w ży-
ciu naszych ziem zachodnich w cięż-
kim okresie „kulturkampfu”, komisji
kolonizacyjnej, wywłaszczania i wy-
naradawiania. - 8

Ks. Piotr Wawrzyniak urodził się
30 stycznia 1849 r. we wsi Wyrzeka,
pow. kościańskiego, w zamożnej rodzi-
nie włościańskiej, osiadłej z dziada
pradziada na królewszczyznach. Był
wybitnie zdolny, więc oddano go do
gimnazjum w Śremie, które ukończył
chlubnie, poświęcając: się następnie
stanowi duchownemu. Na kapłana wy-
święcony został w Poznaniu w r. 1872
i w tymże roku powołany został na wi-
karjat do Śremu, gdzie pozostawał
przez lat 26, W r. 1898 powierzono
Mu stanowisko proboszcza w Mogil-
nie,
„ Większość swego niezwykle wytężo-
nego życia przepędził w Śremie. Tu
stawiał pierwsze kroki w pracy spo-
łeczno - gospodarczej, tu zakładał w
r. 1873 Bank Ludowy, do którego
wniósł na początku, jak sam mawiał,
„tylko dobre chęci”, a który stał się
szkołą dla Niego samego, dla licznych
działaczy gospodarczych i był punk-
tem wyjścia rozległej następnie dzia-
łalności publicznej, tak doniosłego zna-
czenia w życiu b. dzielnicy pruskiej.
Jego inicjatywie i wytrwałości za-

wdzięczać należy powołanie do życia
w r. 1886 przez spółdzielnie kredyto-
'we Banku Związku Spółek Zarobko-
wych.

Ks. Wawrzyniak brał żywy i wybit-
ny udział w. ruchu. spółdzielczym. Na
sejmikach głos Jego i zdanie nabiera-
ły z każdym rokiem wagi gatunkowej,
choć retorem nie był, a oddziaływał
prostem, rozsądnem,, trafiającem w se-
dno ujęciem rzeczy, pełnem spokoju i

siły przekonania. W r. 1883 zosta? wi-
cepatronem Związku Spółek Zarobko-
wych i Gospodarczych, a po śmierci
pierwszego patrona ks. Augustyna

Szamarzewskiego — sejmik w Środzie
powołał go na patrona Związku.

W pierwszych latach swego patro-

natu zlustrował wszystkie spółdzielnie,
zbadał ich stan, uporządkował, zreior-

mował. Pozostające pod Jego patro-
natem banki ludowe wyrywały wieś i
miasto ze szponów lichwy, przyczyniły
się do wytworzenia i utrwalenia pol-

skiego handlu i rzemiosła, polsziego

każdym razie trzeba zdawać sobie z

tego sprawę, że może się rozpętać ta

demagogja społeczna; że niektóre ży-

wioły nauczyły się już nieprzebierać

w sposobach, wiodących do celu.
R. RYBARSKI

 
' maszerował w piewszym szeregu, mia-

|

stanu średniego na wsi. Organizuje
również spółki ziemskie, przeciwsta-
wiające się wysiłkom niemieckiej Ko-
misji Kolonizacyjnej.

Powołuje do życia „rolniki”, ле
przejmują handel ziemiopłodami, uczą
tej trudnej sztuki Polaków i posred-
nio wytwarzają kupców zbożowych.

 

Niemal całkowite wyrugowanie Ży-
dów stanowi jeden z tytułów zasługi
ks. Wawrzyniaka.

Objął pod swój patronat 75 spół-
dzielni, z 26.500 członkami i 19 miljo-
nami marek kapitału. Odchodząc na
wieczny czas — pozostawił 265 spół-
dzielni, w nich 125 tys, członków, 269
miljonėw kapitalu.
Budował potęgę materjalną narodu

na zasadach wartości moralnych, któ-
rych bezwzględnie przestrzegał i wy-  magał.

Niespožyta energja i rozpęd twór-
czy postawiły go na czele wielu insty-
tucyj społecznych.
Trzymał'w swem ręku sprawy spo-

łeczno - gospodarcze Poznańskiego i
Pomorza przez długi czas. Promienio-
wał na. Śląsk, Warmję i. . Mazowsze
Pruskie. Oddziaływał i na prace po-
zakordonowe. O. ile się nie mylimy—
Bismark nazwał go nieoficjalnym pol-
skim ministrem skarbu, co łatwo zru-
zumieć, ' zważywszy, że pomimo "ży-
cia przez Niemców miljarda marek na
povarcie kolonizacji — utraciliśmy
208 tys. h. ziemi, nabyli — 267 tys.,
mieliśmy więc w zysku 59 tys. hekta-
rów.

Towarzysz jego prac — ks. prof.
Zimmermann mówi, iż „umysł miał
otwarty, jasny, świadomy celu.i środ-
ków: doń wiodących, rozum .praktycz-
ny, w żadnej okoliczności nie zawodzą-
cy, hart woli niezłomny,energję opa-
nowującą wrażliwość, radość życiai
zapalność, cojak magnes; ciągnęły go
do. wszystkiego, co rozumne,. dobre i
wzniosłe". х PO BE.

W zmaganiach się narodu polskiego
z ciężkim losemw epoce rozbiorowej i
w walce z. 'najniebezpieczniejszym i
najsilniejszym z zaborców - położył
niespożyte zasługi: organizował| silę,
krzepił'i zbroił do walki, budził wiarę
przez czyny, przez: wydobywanie mo-
ralnych wartości z narodu”. :

Nie: tylko umożliwiał przetrwanie,
lecz: kładł podwaliny pod nowożytny
ustrój społeczno - gospodarczy, oparty
na indywidualnych, drobnych i š-ed-
nich warsztatach pracy.

" Na tablicy. pamiątkowej Banku Lu-
dowego w Śremie wyryto mu napis:
„Wawrzyniak indygenat sam sobie wy-
rąbał mądrością, wytrwałością i. do-
brocią”, :

 

"Na przestrzeni 2000 lat historji!

nigdy naród niemieck
BERLIN, 9.11 (PAT). Utartym zwy-

czajem odbyło się dzisiaj z okazji u-
roczystości monachijskich w historycz-
nej Burgerbraukeller zebranie starej
gwardji partyjnej, wobec której kan-
clerz Hitler wygłosił trwające godzinę
przemówienie. W' wywodach swych
kanclerz. skreślił historję ruchu naro*
dowo - socjalistycznego, przypomina-
jąc m. in., że pierwszym wielkim mee-
tingiem narodowo - socjalistycznym
był wiec protestacyjny ,zwołany przez:
niego w r. 1921 przeciwko traktatowi
wersalskiemu. Zwróciło powszechną
uwagę, że kanclerz wspominając ©
pierwszym krwawym zamachu mona-
chijskim z r. 1923, oświadczył:
„Muszę w tem miejscu przypomnieć

również jednego nieobecneśo dziś mę-
ża, którego wówczas prosiłem, aby

nowicie gen. Ludendorfa, a który mi
wówczas odpowiedział: — Stanę na  
czelel i zapowiedź swoją wykonał”.

niebył tak jednolity
NV.dalszym ciągu kanclerz wskazał,

że dookoła Niemiec stoją potężne pań-
stwa, przyglądające. się niechętnie
każdemu odrodzeniu. niemieckiemu.
„Ostać się. możemy wobec. nich: tylko
wówczas— powiedział «on — jeżeli
mocni jesteśmy nietylko światopoglą-
dem, lecz.i bronią”. Wreszcie Hitler
podniósł-wielkość: dokonanego prze- /
wrotu, oświadczając: „Od 2:000 lat
obeerwujemy naród niemiecki w histo-
rji, nigdy jeszcze nie posiadał naród
ten takiej jednolitości przekonań i
czynów. Po raz pierwszy od chwili,
gdy są Niemcy na świecie,jest dziś
jedno państwo „zamieszkałe przez je-
den naród „ożywione jednym świato-
poglądem, osłonione jedną armią, a
wszystko to również pod jednym
'sztandarem",

Długotrwałe, entuzjastyczne okla-
ski powitały ten ustęp mowy  kan-

clerza. :  

PRZEGLĄD PRASY
„GENJALNY ŻART PIJACKI*

P. Jędrzej Moraczewski rozzuchwa-

la się... We „Froncie pracownika umy<

słowego” wyraża się o dwóch poprze

dnich naszych premjerach w takich

słowach, jakich prasa opozycyjna do-

tąd nie używała: 4 й

„Pomys! p. Kozlowskiego zastapienia
pRlmenS namiastką se mu, poczęty ja-
ko genjalny żart pijacki, został konse<

wentnie i pracowicje wykonany przez pr,
Sławka. *

Ludność jednak nie uznała nowei or«
dynacji wyborczej. W haśle niebrania u-
działu w wyborach nie słychać było
dźwięków antypaństwowych, ale zato aż”
huczało od oburzenia na „pobór” kandy=
datówi „robienie“ posłów. Tego huku
p. Sławek nie słyszał, a w. swej boskiej
naiwności i dzisiaj bodaj nie słyszy. Dla-
tego odszedł”.

. Słyszeliśmy jednak, że _prof, Ko
złowski powoływał się na pewną du-
žo od niego wyższą osobistość, która
miał na tę ordynację wyborczą („śe-
njalny żart pijacki') wyrazić swą z$o-
dę.

KUSZENIA NIEMIEC

_ Niemcy hitlerowskie także się 1oz-
zuchwalają. Widocznie -różne nasze
posunięcia i enuncjacje wyrobiły w
nich przekonanie, że Polska. dojrzała
już do przyjęcia ich znanych koncepcji
wojeano - zaborczych. Takby wyni-
kało z artykułu organu hitlerowskie=
go „Voejkischer Beobachter“, w ktė+
rym pisze się, jakoby

„testament Piłsudskiego opierał się w-
swej istocie. o dwie prawdy. Naprzód. o.
rzekonanie, że zabezpieczenia tyłów dia
)olski należy szukać głównie w Niem-

czech i to w najszerszem znaczeniu, po
litycznie, duchowo i cywilizacyjnie. Na-
stępnie zaś o doświadczenie, że rozstrzy=
ga,ące czynniki polskiego stanowiska ze-
wnętrzno - politycznego leżą na pvłud-
niowym wschodzie i tam też wymagają
obrony”. e

Dziennik niemiecki twierdzi, że Pol-
ska będzie jeszcze bardziej niż dotąd
stać „pod naporem Sowietów', choć
nikt w Polsce naporu tego nie odczu-
wa, Każdy wie, że Sowiety, na które
działa napór dojrzewającego zatargu z
Japonją, usiłują uzyskać na swej za-
chodniej granicy zabezpieczenie ty-
łów.

Czytamy dalej w dzienniku berliń:
skim, żę spór polsko - litewski jest
„beznadziejny, że „przeciwieństwa mię-
dzy Polską a Czechosłowacją leżą na
płaszczyźnie polityki zagranicznej obu
państw”, że „Polska czuje się zagrożo- .
па najwyższym stopniu sojuszem ro-
syjsko - czechosłowackim”, że „nie
będzie możnauniknąć otwartego za-
targu polsko-rumuńskiego" i że „zbie-
ra się na wschodzie Europy bardzo
wyraźna zawierucha“,

„Słowem, grozi nam napad ze stro-
ny Sowietów, Rumunji, Czechosłowa-
cji i niewiadomo kogo jeszcze. Co je-
dnak w takim razie oznacza zwrot
„Beobachtera“ o. „południowym
wschodzie”, gdzie rzekomo ma leżeć
rozstrzygnięcie naszego stanowiska?
Czy.nie oznacza to poprostu wska-
zówki: Wy napadniecie na Rosję w
kierunku na Ukrainę ,a my ruszymy w
kierunku na państwa bałtyckie? Oczy
wiście uwikłacie się przez to w woj-
nę równocześnie z Czechosłowacją i
Rumunją, bo nam, Niemcom, te trzy
państwa, broniące w porozumieniu z
Francją obecnego stanu Europy, prze<
szkadzają w zdobyciu hegemonii... Ma-
cie nam pomóc w stworzeniu niemiec<
kiej Mitteleuropy, w której będziecie
odgrywać rolę taką, jaką wam Hin=
denburg i Beseler w czasie wojny
przeznaczali..,

„Jedno jest pewne — pisze „Kur:
Warsz.', cytujący owe wywody „Beo-
bachtera" — Trzecia Rzesza tak
przedstawia politykę Polski, jak jej
sobie życzy”. |

Ale jest rzeczą także pewną, że ża-
den Polak sobie takiej polityki nie ży<
czy. I'o tem powinni Niemcy być po-
informowani. Polska nie będzie przele<
wać krwi swych synów dla realizacji
niemieckich snów o hegemonji Europy,

„NARODBEKNIE“

„Pewien dyplomata — donosi „Myśl
Narodowa“ — proszony przez redak-
cję o wywiad na pytanie, kto zapłaci
za obecne posunięcia polityczne, odpo<
wiedział telegraficznie:

— Narėdbeknie,

Nie:podobna tego wyrozumieć, bo 6+
szczędny polityk zrobił ze wszystkie<
śo jeden wyraz”.
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Teatry stołeczne

Osobliwe dzieło — ten „Kordjan”:
dziwnie trudne do sklasyfikowania i o-
ceny... Do śmieszności naiwne, a prze-
cież jakże zdumiewająco inteligentne,
naśladowcze, a jakże niesłychanie ory-
ginalne, retorycznie puste, a jakże peł-
ne zarazem najprawdziwszego, z głębi
serca płynącego uczucia! Dzieło jedno-
cześnie studenckie i genjalne, irytują-
ce i zachwycające nie zawodzącym ni-
gdy czarem poetyckiej wrażliwości
i wyobraźni.

Juljusz Słowacki pisał „Kordjana”,
tiając lat dwadzieścia cztery. Była to
właśnie owa wyjątkowa — z wielu
względów — epoka, doba rzeczywiste-
go wdziejach naszych „ruchu mło-
dych”, kiedy dwudziestoletni Krasiński
tworzył „Nieboską”, dwudziestoletni
Szopen komponował „koncert f-moll",
dwudziestokilkoletni Mochnacki prze -
wodził Towarzystwu Patrjotycznemu...
Ta młodzieńczość, połączona z genjal-
nością, stanowi też najbardziej zna-
mienną cechę „Kordjana“, tak pokrew
nego w tem — jeśli z tego stanowiska
na rzecz spojrzeć — naprzykład pra -
com publicystycznym i krytycznym
Maurycego Mochnackiego. Tylko mło-
dość potrafi być tak niesprawiedliwą w
sądach i okrutną (stosunek Słowackie-
go w „Kordjanie” do Papieża, Niemce-
wicza i t. d.), a równocześnie tak szlą-
chetnie czystą, bezinteresowną — na -
wet w paszkwilu! Tylko młodość tak
bezceremonjalnie powtarza, przyswa-
ja sobie cudze pomysły — i wierzy
święcie, że to od niejdopiero wszystko
w świecie i w narodzie się rozpoczyna.
Tylko młodość zdolna jest tak stopić i
zespolić gest, chęć popisania się — z
miłością i poświęceniem.

„Kordjan” tą młodzieńczością, prze-
„dewszystkiem zniewala i przekonywa,
dzięki niej żyje i żyć będzie, choć jest
wytworem tak odmiennych czasów i
warunków, chociaż konflikty, którym
daje wyraz, tak są już dla nas nieaktu-
alne, obce, przebrzmiałe... Dziś, po stu-
leciu, oglądając ten dokument męki du-
szy polskiej w latach niewoli, wyraź -
 

„Wawrzyn atademicki"
i... Żeromski

Ostatni numer „Prosto z Mostu” przy”
niósł interesujący artykuł p. W. Dody p.t.

„Krzywda Żeromskiego”, Dowiadujemy
się z niego, że zbiorowe pośmiertne wy -

danie pism Żeromskiego zawiera mnó-

stwo skandalicznych błędów, opuszczeń,

zmian, ; rzekształceń i omyłek, paczących

nieraz zupełnie sens utworu. Autor ape-

luje do Akademji Literatury o opiekę nad

tekstami pisarza oraz o naprawienie o-

gromne: krzywdy wyrządzonej sławie li-

terackiej Żeromskiego. Tymczasem jak-

by na ironję właśnie Akademja Literaiu-

ry nadała zaszczytny „WawrzynAkade-

michi” właścici-lce tei firmy p. Mortko-

wiczowe), która w tak skaudaliczny spo-

sób wydała dzieła wielkiego pisarza.

iIT i

Z MARKĄ N
STOSUJĄ SIĘ:
łaxo REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK.
PRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

NADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

1 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄŁAGODNYM
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.

UŻYCIE 1-2 PIGUŁKI NA NOC.

 

 

 

(W Teatrze Polskim)
niej, niż kiedykolwiek, odczuwamy
tratność uwagi Wyspiańskiego w „Wy*
zwoleniu', że „z myślenia chaotyczne-
go ostoi się jedynie sztuka, jako rzecz
wieczysta”, Cóż uczynił Teatr Polski,
aby tę „rzecz wieczystą — nieśmier -
telność poezji Słowackiego unaocznić
w kształcie scenicznym, ' pokoleniu

ją — „uwydatnił”'?
Nasamprzód — kwestja dokonanych

w tekście skrótów. Zasadniczo skreśla-
nie pewnych urywków nie jest rzeczą
naganną, zwłaszcza gdy utwór jest dłu-
gii, tak jak „Kordjan”, stanowi właś-
ciwie szereg luźnie z sobą związanych
fragmentów. Jeżeli wszakże na dzieło
dane składa się wielość barw uczucio -
wych, wielość rozmaitych tonów —
trzeba dbać o to, by po skróceniu, ich
stosunek wzajemny nie uległ zmianie,
by po dawnemu ich zestawienie na tę-
samą, co poprzednia, złożyło się har-
monję. Skoro natomiast jak się obecnie
stało, jednostronnie usunąć sceny o
nastroju pogodnym (bajka o Janku),
lub pełnym rezygnacji (rozmowa
Kordjana z Grzegorzem w celi więzie-
nia) — wówczas ton uczuciowy całoś-
ci zaczyna być odmienny, mniej ser-
deczny, bardziej posępny. Między in-
tencją twórcy a realizacją następuje
rozdźwięk „powodujący  fałszywość
brzmienia.

Powtóre — zagadnienie samej insce-
nizacji. Przykro jest pisać o niej w
sposób krytyczny, zważywszy nakład
pracy i kosztów, na który zdobyto się,
by całość wypadła najokazalej, i po-
mysłowość, jakiej niejednokrotnie da-
no rzetelne i na uznanie zasługujące
dowody. Niektóre sceny (w szczegól -
nošci „Przygotowanie“ i „Prolog“) by-
ły — pod względem efektów wzroko -
wych — prawdziwym majstersztykiem.
A przecież w samej postawie psychicz-
nej p. Schillera, jako inscenizatora,
tkwi błąd zasadniczy, uniemożliwiają-
cy mu należyte wywiązanie się ze swe-
go zadania.

Nie można — mianowicie — brać się
do wystawiania arcydzieł poetyckich,
nie wierząc w wartość poezji, nie wie-
rząc, że ona sama przedewszystkiem po
trafi wzruszać, zachwycać, przejmo-
wać. P. Schiller nie uła potędze słowa
(jakże bez wiary tej wskrzeszać ducha
romantyzmu?), zagłuszając je kinowe-
mi niemal pomysłami reżyserskiemi,
muzyczką p. Palestra i t.p. itd. Wprost
klasycznym przykładem tego było Wi-
dmo w scenie na Zamku, bardzo cieka-
wie wyglądające w czerwonem świetle
reflektorów, ale jakże nieznośnie sy-
czące i charczące przepięknie dźwięcz-
ny w tym urywku wiersz Słowackiego
(„Koronę nosił car...'). W rezultacie
widz i słuchacz zaczyna tęsknić do
„Kordjana”, poprostu przeczytanego
nagłos przez kogoś, Tozumiejącego
tekst i odczuwającego rytmikę i melo-
dję mowy poety.

Najgorzej wszakże, wprost kompro*
mitująco — wypadła scena ostatnia.
Słowacki zakończył rzecz znakiem za-
pytania („Oficer go nie widzi... rękę
podniósł w górę...) pozostawiając w
niepewności, czy wyrok śmierci w sto-

sunku do Kordjana został czy też nie

został wykonany. P. Schiller zaś za-

miast spuścić w tem miejscu kurtynę,

ukazuje go, nierozstrzelanego, jakgdy -

by w apoteozie, a na przėd sceny wy- chodzi postać w czerwonym płaszczu,

mająca wyobrażać poetę i deklamuje

Filharmonija Warszawska
` Piąty koncert symfoniczny

Zapowiadany głośno :
komitego skrzypka, Efrema Žimbali-

lista, nie doszedł, niestety, do skutku.

Przyczyny , które spowodowały tę

przykrą dla bywalców Filharmonii,

niespodziankę, są tak dalece niemi-

łe, że trudno byłoby im uwierzyć,

gdyby nie fakt, iż zakomunikowano

je prasie przez usta najzupełniej wia-

rośodne. P. Zimbalist przyjechał do

Polski, zaopatrzony w wizę * wiazdo-
wą, Nie wiedząc o tem, że artysta, gra-

jący u nas za pieniądze musi mieć

nadto wizę zarobkową, nie będąc o

fakcie tym poinformowany przez

władze, dające mu wizę normalną,

spotkał się po przyjeździe do Łodzi,

gdzie miał odbyć się pierwszy jego

występ w Polsce, ze sprzeciwempoli-

cji, która spowodu braku owej drugiej

wizy nie zgodziła się na udział p. Zim-

balista w koncercie łódzkim. Artysta,

Który w ciąśu swej wieloletniej kar-

jery przejechał cały świat tam i z po-

wrotem nie jeden raz zapewne, zre-

wnstsp żon: | zygnował wobec tego tak z koncer-
tu w Łodzi, jak w Warszawie i Kra-
kowie; udał się zagranicę. Stał się,
mówiąc bez przesady, skandal. Wła-
dze łódzkie mają zapewne na uspra-
wiedliwienie swego postępowania
przepisy i paragrafy i prawdo-

L podobnie formalnie są w porządku.
Ale życie jest życiem! Czyż napra-

wdę nie było sposobu załatwienia tej

sprawy drogą pobrania jakiejś dodat-

kowej opłaty, czy jakoś inaczej (od
tego są chyba urzędy i ich naczelni-

cyl) bez wywoływania — jednak
skandalu?

Dyrekcja Filharmonii o incydencie
łódzkim zawiadomiona była późno.
Dlatego w ostatniej alemal chwili
trzeba było zmienić program, zapro-
sić solistę, któryby się zgodził wypeł-
nić lukę programową, no i — co jest
szczególnie bolesne — oddać pie-
niądze za bilety oraz zśodzić się na
pustki na sali. Jak daleko sięga pa- mięć moja, a więc niemal do momen-

współczesnemu? Czy „stargał ją”, czy 4

KORDJAN
ni w pięć mi w dziewięć urywek z
„Lambra' (zrozumiały jako „motto“
wstępne do „Kordjana”, ale nigdy ja-
ko... konkluzja!). Równocześnie orkie-
stra zaczyna grać coś w rodzaju „War-
szawianki”, a z dwu stron, z dołu wy-
suwają się dwa wielkie płótna, jedno
białe, drugie czerwone, które zbiiżając
się, układają się nakształt sztandaru
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państwowego. Trudno doprawdy o ja-

skrawszy przykład złego smaku! Stary

Styka, ze swemi „Poloniami* był — w
porównaniu z tem — wzorem niedości-
głym dyskrecji i umiaru!
Z pośród aktorów trzej przedewszy-

stkiem zasłużyli na wyróżnienie: pp.
Samborski (Wielki Książę), Socha (Ce-
sarz) i Opaliński (Papież). Zwłaszcza
pierwszy z nich stworzył prawdziwe
arcydziełko kunsztu scenicznego. .

JAN REMBIELIŃSKI.
z T

ZE ŚWIATA
KULTURY

KRONIKA KULTURALNA
Polacy w cywilizacjach obcych, — W

Warszawie odbyło się posiedzenie komi-

tetu redakcy'nego słownika encyk:ope -

dyćznego p. t. „Polacy w cywilizacjach
obcych', W skład komitetu weszli: prof.
J. SŁ Bystroń, dr. A, Lewak, proł. St.

Wędkiewicz, przedstawiciele Min. Spr.

Zagr. oraz kierownik Głównej Księgarni

Wojskowej; ponadto członkami komitetu
są: dr. J. H. Retinger jako redaktor i dr.
L. Krzyżanowski, jako sekretarz wydaw-
nictwa. Kierownictwo techniczne «b;ęła
Główna Księgarnia Wojskowa. Wydawni-

ctwo ma na celu naukowe opracowanie
działalności polskiej i roli Polaków w cy-

wilizacjach obcych. W planie swym prze-
widuje uwzględnienie wszystkich krajów,
wszystłcch, w miarę możności, zagadnień

fraz życiorysy najwybiłnie'szych działa-

czy polskich, zasłużonych dla kultury

powszechnej. Ze względu na znaczenie,
iakie wydawnictwo to mieć powinno dla

nauści oraz dla propagandy polskiej zagra-

nicą i dla emigracji polskiej, komitet re-

dakcyjny będze prowadził swoje prace w

porozumieniu z Ministerstwem Spraw Za-

granicznych, komitetu redakcyjnymPol-

skiego Słownika Biograficznego Polskiej
Akademii Umiejętności oraz Światowym

Związkiem Polaków z Zagranicy.

 

  
tu założenia Filharmonji Warszaw-
skiej i szeregu lat, kiedyta instytucja
musiała funkcjonować pod okiem po-
licji rosyjskiej — podobnego faktu nie
notowano.
Bardzo uprzejmie i prawie bez

przygotowania zgodziła się wystąpić
zamiast Zimbalista p. Eugenja Umiń-
ska. Oczywiście musiała grać to, co
mają doskonale w ręku zarówno ar-
tystka, jak towarzysząca jej orkie-

stra. Był to koncert Karłowicza. P.
Umińska zawsze gra go świetnie.
Rzecz prosta, iż gra tak, jak dyktuje
jej natura artystyczna. A jest to natu-
ra, w której intelekt ma znaczną
przewagę nad uczuciowością. W wy-
niku mamy interpretację dobrze prze-
myślaną, całość dzieła, jak i szczegó-
ły, wykończone starannie, rozumnie
zaokrąglone, frazowanie pełne sma-
ku — ale wszystko z odcieniem pe-
wnego chłodu,
Prowadzona przez p. T. Mazurkie-

wicza orkiestra wykonała Wstęp do
„Lohengrina“, trzy impresje Debu-
ssv'edo, ujęte w jedną całość p. t.
„Morze”, oraz symłonję G-moll Mo-
zarta,
Nawet w oderwaniu od sceny, dla ktėrej jest przeznaczona, muzyka
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komuna na Kasa Oszczędności (ow Warsz.
Warszawa, Zgoda 7 p K. O.Gmach własny

Pupiiarne bezp.eczeA „two
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23.507.856 zł. wkładów — 34.712 książeczek
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Powieść o „kolchozie“
Współczesną literaturę sowiecką da-

rzymy dużem zainteresowaniem nie dla
jej niesłychanie znikomych walorów ar-
tystycznych, ale dlatego, że szukamy w
niej materjału, odpowiedzi na dręczące
nas pytanie: czy rzeczywiście ustrój ko-
mur.styczny zmienić mógł psychologję
i obyczajowość mas rosyjskich, jak glę-
boko sięgają przemiany, jaka jest ich
trwałość? Z punktu estetycznego widze-
nia powieści pisarzy sowieckich nie są
zazwyczaj zjawiskiem uwagi godnem, są
wręcz przygnębiające w swym prymity-

wiźmie, w ubóstwie środków artystycz-
nych, są niebezpieczną dla kultury kapi-
tulacją,
Na szarem tle beletrystyki sowieckiej

powieści Szołochowa uderzają jako zdu-
miewający w tych warunkach kontrast,
może nawet pierwsza reakcja budzącego
się ducha rosyjskiego w literaturze tego
kraju. Jest w nich potężna pasja twór-
cza, młodość i świeżość, radosna barw=
ność kolorytu.

Ukazaniu się pierwszej wielkiej po-
wieści Szolochowa „Cichy Don“ towa-
rzyszyla charakterystyczna plotka, insy-
nuująca autorowi kradzież literacką. Mó-
wiono mianowicie, że źródłem, z którego

obficie i bez skrupułów czerpał Szoło-
chow, był dziennik jakiegoś zamordowa-
nego w czasie wojny domowej oficera
„białej gwardji”, Groziło wówczas na-
wet autorowi „Cichego Donu" wyklucze-

nie ze związku sowieckich pisarzy, co w

tym kraju równałoby się śmierci cywil-
nej.

Być może, że drugą swoją powieść

„Zorany ugór'*) napisał Szołochow #

myślą o pewnego rodzaju rehabilitacji.
Istotnie, jeżeli czytając „Cichy Don“

można było mieć pewne wątpliwości co

do komunistycznej ideologji autora, to

wątpliwości te rozproszy „Zorany ugór',
powieść o tendencji bardzo wyraźnej, ul-

tra lojalnej wobec partji,

A więc jeszcze jedna powieść agitacyj-
na? Istotnie, ale napisana z wielkim ta-
lentem. „Zorany ugėr“ — to naprawdę
imponujący triumf autora nad materja-
łem, W opracowaniu Gładkowa, Nowiko-
wa, Katajewa i tylu innych „sławnych”
pisarzy sowieckich temat „Zoranego ugo-
ru'—powstawanie kolektywnego gospodar
stwa wiejskiego — stałby się beznadziej-
ną, nużącą „pilą“ propagandową. W po-
wieści Szołochowa jest dużo propagandy,
często nawet bardzo naiwnej (subtelnoś-
cią i „burżuazyjnem  przeintelektualizo-
waniem” autor ten wcale nie grzeszy),
ale tok opowiadania jest tak żywy, styl
tak piękny i przejrzysty, opis kraju tak
bogaty, charakterystyka tak wnikliwa i

oryginalna, że owe ukłony dla władzy

sowieckiej gotowi mu jesteśmy wybaczyć!
Zwłaszcza, że gwałtowny temperament

 

*) Michał Szołochow: „Zorany ugėr".
Wo nakł, Tow. wyd. „Rój, 2
omy”,

p * °

“

Waśnera zawsze działa fascynująco.
Zwłaszcza taki wstęp Lohengrinow-
ski, gdzie siła i czystość natchnienia,
potęga wyrazu i absolutna doskona-
łość formy zlewają się w jedno.

Impresjonizm w muzyce ma to do
ciebie, że bodaj jeszcze prędzej niż w
malarstwie, blednie i traci na sile
działania. Przeżywa się więc szybko.
A gdy zblednie i przeżyje się — usta-
nie racja jego bytu. Był czas, kiedy
zwalczano ostro t. zw. „muzykę pro-
śramową”, a bynajmniej nie potępia-
no impresjonizmu, aczkolwiek jest
tamtej dziecięciem rodzonem.
Ale mącierz impresjonizmu — w

swych lepszych działach — opierała
się na motywach i tematach, jako sym-
bolach muzycznych, co dawało moż-
ność rozwijania pierwiastków czysto
muzycznych w sposób różnorodny.
Impresjonizm, posługując się głównie
grą dźwięków, bawiąc. się barwami i

olorytem, wydobywanym z orkiestry
lub skojarzeń dźwiękowych, zlekce-
ważył symbolikę tematyczną i pozba-
wił się przeto kośćca niejako.

Dlatego też ta muzyka, mimo nie-
rzadko pozorów piękna, jest nieco
pusta, a więc i działać na dłuższą me-
tę nie może, Przerafinowanie i prze-  

pisarski unosi czasem Szołochowa w nie-*
bezpieczne dziedziny krytyki systemu,
krytyki skwapliwie zreszią tuszowanej
na następnych stronach książki,

„Kolchoz“ na Donie! Olbrzymi wysiłek
zorganizowania najswobodniej może w
Europie wybujałego typu chłopskiego,
jakim byli kozacy dońscy, w koiektywy
rolne, Kilku komunistów, których chara-
kterystyka wypadła zresztą w powieści
najbardziej matowo, zmaga się z masą
chłopską, malowniczą, zmienną, nieobli-
czalną. Oto, co najbardziej bedaj typo-
wy w tej powieści chłop — kozak Jakub
Łukicz, opowiada o pierwszych latach tej
walki; /

„Obsiałem pięć dziesięcin, pótem, gdym
pos w pierze, zacząlem bardziej przy-
ładać się: po trzy, po pięć i po siedem '

kręgów (kręg — cztery dziesięciny) ob-
siaiem, a jakżeł Pracowałem i ja i syn Z
żoną, dwa razy tylko najmowałem robot-
nika, gdy roboty było huk, A wiadza so-
wiecka co w owe lata nakazywaia? —
siej, Mšmnivigos!! Takem siał, až mi
żebra — pożal się Bože — wyiazily, A
teraz, boję się! ję się, że za siedem
kręgów obsianych wezmą się do mnie,
kułaka ze mnie zrobią. Nasz przewodni-
czący sowietu w grzech ten mię utrącił,
a” niechże £p kacil „Siej, — powiada,
Jakubie Łukiczu, Ra. podołasz,
dopomóż władzy sowieckiej, „okrutnie
chleb jej teraz potrzebny”. ahałem SĄ
ale teraz miarkuję, že ta maksyma no$
mi na karku sznurem zwiąże”, |
A oto znów — jakże prawdziwy —

opis, „akcji siewnej”. Chłopi nie chcą.
oddawać siewnego zboża kolektywowi..
Sekretarz miejscowej „jaczejki* komu--
nistycznej, Nagulnow, „namawia” jedne=
go z opornych do posłuszeństwa:
„Nagulnow w dwuch susach znalazł

się obok drzwi, wyciągnął z kieszeni na-
gan, uderzył Rózgę kolbą w skrońl Róz-
ga zachwiał się, oparł się o ścianę, ocie=
rając plecami tynk, i zaczął osuwać się

Ze skroni, z ranki sączyła się
Nagulnow, nie panując już

nad sobą, Корпа! leżącego parę razy no-
ga, odszedł. Rózga jak ryba bez wody
ziewnął dwukrotnie, a później, czepiając.
się ściany, zaczął wstawać.Zaledwie sta-
nął na nogach, krew trysnęla obliciej.
Ocierał ją w milczeniu rękawem”.

Obok niewątpliwie wysokiej wartości
artystycznej powieść Szołochowama tak-

że znaczenie dokumentu, O prawdziwem
życiu wsi sowieckiej powieść ta powie

nam więcej, niż setki reportaży czy na-

wet rozpraw statystycznych. Obraz to —

nawet w ujęciu wyznawcy systemu —

poprostu przerażający. Całe bogactwo,
piękno, wdzięk i sens życia wolnego ko-

zaka dońskiego rozpraszają się i giną w

jakimś straszliwym szarym  tumanie..

Kilku przybyszów z miasta, członków

partji komunistycznej, niewolników dok-

tryny i władzy sowieckiej, przeorało isto-

tnie do gruntu życie tego kraju. I niewia-

domo, czemu dziwić się więcej: mocy:
pługa, czy bierności ziemi.

WALERY SOWIŃSKI

Or ii

Pamiętaj 0

bezrobotnych

narodowcach

na ziemię,
czarna krew.

 

subtelnienie impresjonistów  czolo-
wych wywołało w ojczyźnie tego ga-
tunku artystycznego, we Francji, ostrą
reakcję, która w Horegger'ze znalazła
swój wyraz najjaskrawszy. Reakcja
wpadła w  krańcową ostateczność
przeciwną. Brutalność znalazła tam
całkowite prawo obywatelstwa. No i
inne „walory* także,
Nasza orkiestra, doskonale obezna-

na z różnemi stylami i gatuńkami mu-
zycznemi, m'mo niewyraźnej atmosfe-/
ry piątkowej, sprawiała się pod wodzą
p. Mazurkiewicza dobrze.
N ową atmosferę wpłynęło odwo-

łanie występu p. Zimbalista — z jed-
nej strony; z drugiej zaś konsternację
— ale już z odcieniem zjadliwości i
niewolną od drwin wywołała wiado*
mość, że Akademja literatury obda-
rzyl. wawrzynem Ignacego Paderew-
skiego nie za jego geniusz muzyczny i
zaslugi na polu sztuki, lecz za.., kra-
somėwstwo(!!!)  Poniewaž jeden z
głównych motorów Akademji p. Ka-
den - Bandrowski pełnił przez czas
dłuższy funkcje krytyka muzycznego,
to podkreślenie u Paderewskiego ta-
lentu... krasomówczego jest szczegól-
nie znamienne i zabawne,

W. SZELIGA.

 



 

 

Narodowa (zestochowa W hołdzie zmar'ym
Manifestacyjny pogrzeb narodowca—Wielkie zebranie Stron. Narod.

Niedziela, dnia 3 listopada upłynę-
ta w Częstochowie pod znakiem ża-
łobnych manifestacyj poświęconych
zmarłym Stronnictwa Narodowego.
W dniu tym poraz pierwszy społe-|

czeństwo grodu podjasnogórskiego sta-
nęło wobec szczytnego dowodu ofiar-

nego poświęcenia się dla idei narodo-

wej, umiłowanie której pociągnęło za

sobą ofiarę młódego życia. Zrozumie-
nie doniosłości takiej ofiary czytać

można było w twarzach wszystkich u-
c. «ników pogrzebu zmarłego w szpi-
talu w dniu 1 listopada b. r. członka
Stronnictwa Narodowego, 21-letniego
ś. p. Andrzeja Górawskiego.

Ś. p. Andrzej Górawski członek b.
Obozu Wielkiej Polski, Członek Str.
Nar.,b. więzień ,Zawodzia” był czyn-
nym i ofiarnym narodowcem. Mimo
nadzwyczaj trudnych warunków ma+
terjalnych (był sierotą i utrzymywał
młodszego od siebie brata), każdą wol-
mą chwilę poświęcał organizacji Nie
unikał też normalnych w takich razach
przejść. Po znanych wypadkach w dn.
30 września 1934 r, u stóp Jasnej Góry
wraz z innymi dostał się do więzienia
ma „Zawodziu”. Sąd okręgowy  unie-
winnił go, ale nadszarpnięte zdrowie
już nie wróciło, wątły organizm nie
przetrzymał długiej choroby. Pogrzeb
ść: p. Górawskiego stał się uroczystą
manifestacją narodową. Na czele or-
szaku pogrzebowego kroczyły delega-
cje poszczególnych kół miejskich Str.

Nar. w białych mundurach, z proporca-
mi obwiązanemi krepą, dalej zwartym
oddziałem szły umundurowane szeregi
młodych, obok trumny straż honorową
w białych koszulach trzymali koledzy-
narodowcy.
Za zwłokami postępowały władze

dokalne Stronaictwa, koło radnych
miejskich Obozu Narod, członkowie i
sympatycy Stronnictwa. Nad całością,
oprócz kierownictwa grodzkiego SN
czuwali funkcjonarjusze urzędu śled-

czego i P.P. z p. komisarzemna
czele. Nic jednak powagi spokoju ©-
statniej wędrówki zmarłego nie zakłó-

ciło. Na cmentarzu nad grobem prze-
mówienie imieniem władz Str. Nar.
wygłosił kol, Zarzecki, od najbliższych
kolegów, pożegnał zmarłego  koleg:
Blachnicki.

Bezpośrednio po pogrzebie, odbyło
się w sali Straży Ogniowej, wcześniej
już zapowiedziane, zebranie członków

ŁÓDŹ
KRAWATY, BIELIZNĘ, BONŻURKI,
GALANTERJĘ MĘSKĄ

poleca firma +

Henryk Spodenkiewicz

   Piotrkowska 128 867| |  

(Od własnego korespondenta)

Str. Nar. Do zgromadzonych w liczbie
ponad tysiąc osób, referat o obecnej
sytuacji politycznej wygłosił red, Baj-
kowski z Warszawy, a następnie prze-
mawiał częstochowianin, obecny se-
kretarz Zarządu Głównego kol. Stefan
Niebudek. Obaj mówcy w przemówie-
niach w pełnych temperamen. słowach
przedstawili zebranym stały rozrost
ruchu narodowego. W szczególny spo-
sób podkreślona została konieczność
przeprowadzenia nowych  sprawiedli-
wych wyborów samorządowych. co
zgromadzeni przyjęli burzliwemi okla-
skami, mając na względzie ostatnie
smutnei pamięci uchwały zblokowanej
spółki sanacyjno - socjalistyczno - ży-

|

|
|

Częstochowa, w listopadzie.

dowskiej, podnoszące znacznie subsy*
djum na żydowskie instytucje.

Końcowa część zebrania poświęcona
została całkowicie pamięci zmarłych

na posterunku członków Str. Nar. Pre-
zes częstochowskiego klubu radzieckie-
go kol. Zarzecki po krótkim wstępie
przystąpił do odczytania listy zmar-
łych za ideę Wielkiej Polski, Z za sto-
łu prezydjalnego padło 21 nazwisk,
kórych uczestnicy zebrania wysłuchali
stojąc, a następnie pamięć Ich uczcili
jednominutową ciszą. Poczem odśpie-
waniem Hymnu Młodych zebranie za-
kończono.

H-ski.

Nowy wytworny magazynmebli

 

Ks. preiekt Edm. Paszkowski w dnie 7 b. m. dokonał poświęcenia nowootwartego
magazynu mebli przy ul. Nowy Świat 30 pod zarządem p. Stanisława Radelickiego

 

 

0 pomnik gen. Tad. Rozwadowskiego
Odezwa Komitełu Budowy

Dnia 10 października b. r. została zło-
żona trumna ze zwłokami śp. generała
Tadeusza Rozwadowskiego do grobowca
w miejscu dotychczasowego spoczynku na
cmentarzu Obrońców Lwowa. Skromny
nagrobek został wzniesiony z funduszów
zebranych wśród społeczeństwa małopol-
skiego jako symboł wdzięczności, która

należy się temu wielkiemu i najszlachet-

niejszemu synowi Ojczyzny,
Śp. generał Tadeusz Rozwadowski był

nietylko genjalnym wodzem i „-hate-
rem, który wśród najtrudniejszych wa-
runków z garstką wojska Lwów obronił i
o jego przynależności do państwa polskie-
$o razem z Ziemią Czerwińską rozstrzyg-
nął, lecz jako szef sztabu armji polskiej
w r. 1920 odegrał decydującą rolę w sła-
wnej bitwie pod Warszawą,
Nie mniejsze od czynów wojennych są

zasługi śp. gen. Tadeusza Rozwadowskie-
go jako męża stanu i dyplomaty. Jego
zabiegi podczas konferencji wersalskiej
były nieraz decydujące i przyczyniły się
w znacznej mierze do rozszerzenia granic

państwa polskiego „
 

Mężowi tak niezrównanych zasług nale«

ży się więcej niż skromny nagrobek na

cmentarzu Obrońców Lwowa. Cała Ojczy<

zna winna spłacić wielki dług wdzięcz-

ności i przekazać potomności pamięć

wielkiego i szlachetnego człowieka.

Lwowski wojewódzki komitet budowy

pomnika śp. gen. Tadeusza Rozwadow-

skiego pozostaje nadal wierny swemu za-

daniu i będzie zbierać fundusze na pomniki

śp. gen. we Lwowie.

Wsżelkie fundusze na ten cel przezna<
czone należy przykazywać do P.K.O,
Nr. 101.534 we Lwowie.

  

W CIĘZKICH CZASACH
ZDROWIE  ZENNIEJSZ

PRZY

© REUMATYŽMIE
ARTRETYŽMI

Šok SKLEROZIE
s .

O MAZOWIECKA
WARSZAWA MAZQWIEGKA 10

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki: Niedziela, 4. 12 „Olim-

za na dworze króla Ryka”, w wyk.
eatru Orlęcia; o godz. 15,30 „Muzyka

na ulicy"; o g. 20 „Wielki Fryderyk“.
Teatr Rozmaitości: Niędziela godz. 20

wSzesnastolatka”. Ё
Repertuar kin;
Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Nie odchodź odemnie.
Chimera: Piekło i tyg. Foxa z Abi-

synii.
Grażyna: Malowana zasłona.
Kopernik:Hr. Monte Christo, 2 serje,
Marysieńka: Bar Micwe.
Pan: Poszukiwaczki złota i Wżelki

gracz. ыы
Pax: Św, Franciszek z Assyżu.
Rai: Dwie Joasie.
tylowy: Mały pułkownik i rewia. ы
wała Zemsta nietoperza i występ tele-

patki. :
 

Z CAEEGO KRNRAISU
KIELCE

Adres „Warsz. Dziennika Narodowego”
w Kielcach: PL Wolności 3.

Likwidacja BB. — W Kielcach przy-
stąpiono do likwidacji organizacji B. B.
Likwidatorem został «wyznaczony p.
rejent Colonna - Walewski,  członec
zarządu powiatowego B. B. W pierw-
szym rzędzie ma być zlikwidowany
sekretarjat wojewódzki B. B. ze swym
licznym personelem, a następnie sekre-
tarjat Rady Grodzkiej. Personel biurowy
otrzymać ma nowe „przydziały”. Drogie
lokale mają być narazie zatrzymane,

 

 

Z KRA
Teatr im, Słowackiego: niedziela popoł.

„Rozbiiki”, wiecz. „Muzyka nata popo!
Kina polskie. A
Apollo: „Wyprawy krzyżowe . R

Promień: „Kocham wsz! tkie kobiety”.
ziulė: „Kozak i słowik”. :
wit: „Karjera“. ы
tella: „Malibu“ i „Szpieg w Masce”.
ciecha: „Bengali”.

Oddział „Warszawskiego Dziennika
owoce w Krakowie mieści się w |

ynku Główny 6 LI sch. m. 17 i zała*wia |
wszelkie sprawy związane z admin stra-

cją i redakc ą oddziału krakowskiego

Ze Stronnictwa Narodowego. — Dziś
o godz. 1i-ej w poł: w lokalu Stronnictwa

Narodowego Rynek Główny 6 odbędzie
ię zebranie organizacyjne Koła V Kra-
ów ..Śródmieście”,
Uczczenie pamięci ś. p. proł. Sobieskie-

#0, — Dziś w niedzielę o godz, 12 ei w
południe odbędzie się przy ul, Straszew-
skiego 27 uroczyste posiedzenie naukowe

Polskiego Towarzystwa Historycznego
la uczczenia pamięci b, prezesa oddziału

krakowskiego T-wa ś. p. proł. Sobieskie-
go. Po słowie wstępnem prot, RODY
odczyt p. t. „Twórczość naukowa wrof.
Wacława Sobieskiego" wygłosi prol. O-
skar Halecki. Wstęp an L
Z teatru miejskiego. — Dnia 11 listo-

pada Teatr Mieski wystawia po raz
REY poemat dramatyczny Mariana
iżyńskieśo p. t. „Trzy Mgły”, Sztuna ta

została nagrodzona | nagrodą na konkur-
sie rady miasta Krakowa. f
Prom święta Niepodległości. — W

poniedziałek 11 listopada o godz. 9 uro-
czyste nabożeństwo w katedrze na Wa-
welu z udziałem władz. Po nabożeństwie
ną dziedzińcu wawelskim zaprzysiężenie
podchorążych. Godz. 11-ta defilada od -
działów wojskowych i P, W., oraz orga-
nizacyj na ul. Basztowej pod Barbakanem
od strony pomnika grunwaldzkiego. Wie-
czorem o godz. 8-ej w Teatrze Miejskim
uroczyste przedstawienie poematu dra-
matycznego M. Niżyńskiego p. t. „Yrzy

y“.
3 lata a za deprawowanie nie -

letnich. —W tych dniach krakowski sąd
okręgowy po przeprowadzeniu tajnej roz-
prawy skazał niejakiego Władysława
Chodackiego na 3 lata więzienia za de -
Pompon nieletnich dziewcząt D ozji

. 1 Jadwigi G., sprawa Chodackieś” łą-
czy się ze znaną i smutną tragedją mor-  EA ś. p. Gierasówny. Mianow.cie 0-
jary Chodackiego należały do koleżanek
Czakównej i zamordowanej ś, p. Giera-

KOWA
sówny. Ehofiaklugo bezpośrednio po
rozprawie odprowadzono do więzienia,

wolnienie dyrektora Solygy'u, — Do-
tychczasowy dyrektor fabryki sody „Sol-
vay“ w Borku Fałęckim koło Krakowa p.
Toeplitz odwołany został ze swego sta-
nowiska i przeniesiony do Warszawy. Na-
stępca jego nie został jeszcze wyznaczo-
ny. X 2

Co znaleziono w kuli Bramy Florjań -
skiej? — Brama Florjańska i Barvakan
podlega'ą obecnie jak wiadomo restaura-
cji, Kilka dni temu w prezyd,um miasta
dokonano otwarcia dużej złoconej kuli
miedzianej zd ętejze szczytu Bramy F!or-
jańskiej oraz puszki znalezione: w gałce
ednej z wieżyczek Barbakanu. W kuli z
ramy Florjańskiej znaleziono dwie pu-

szki metalowe zalutowane a wewnątrz
nich słoje szklane, zawieraące szere$ ak-
tów odnoszących się do historji Bramy
Floriańskiej i miasta Krakowa. M. ia. ak-
ty odnowienia bramy po najeździe
szwedzkim w r. 1655-7, następnie w roku
1834. Obok tego znaleziono woreczek z
84-ma monetami srebrnemi i miedziane-
mi z czasów 5d Zygmunta Starego do
Stanislavui Augusta. Dalej ROME
lestwa Kongresowego, Wolnego Miasta
Krakowa, monety francuskie, austr'ackie,
Sr rosyjskie i sabaudzkie z wieku
VII i początku XIX. Ponadto znaiezio-

no dwa medale, jeden wybity w roku
1818 z powodu śmierci Kościuszki, drugi

zy ku czci Uniwersytetu Jagielloń -
iego,
Ze strajku robotnikėw węglowych. —

Trwający od poniedzialku strajk robcini-
kėw węglowych zaostrza się. Kilkakrot-
nie już konferencje w Inspektoracie Pra-
cy nie przyniosły porozumienia, Robotni-
cy węglowi domagają się yżki płac
o 50 proc,

Nostryiikacja po żydowsku. — W tych
dniach krakowski sąd RODACY rozpa -
trywał sprawę dwuch Żydów Schmalzba*
cha, który drogą łapówek i oszustw usi-
łował uzyskać nostrytikację zaśraniczne-
śo dyplomu lekarskieśo 3 technika den-
tystycznego Kleinmana, który w aferze
tej pośredniczył. Obaj przekupili nieży-
lacego już dziś sekretarza wydz. medycy-
ny U. J. Kipera i tą drośą Schmalebach
nostryfikował swó dyplom. Korzystając
również z okaz'i uzyskał od Kipera za-
świadczenie, na podstawie którego usi-
łował wykręcić się od służby wojskowej.
Schmalzbach i Kleinman stanęli przed są-
dem poraz trzeci i ро ° przeprowadzonej
rozprawie zostali skazani każdy na 1 rok
wiezienią,

 

Epilog. nadużyć w Banku Kupcówi
Rzem. Chrześć, — W swoim czasie głośnu
była sprawa nadużyć popełnionych w za
łożonym przez sanatorów Banku Kup-
ców Rzemieślników Chrześc. Nadużycia
te m. in. przyczyniły się do bankructwa
Banku, a udziałowcy musieli płacić za
„suche piwo”. Po 2-ch latach od likwi-
dacji, przed Sądem Okręgowym w Kiel-
cach odbyła się rozprawa przeciwko p.
dyrektorowi Banku Poniewierskiemu i
członkowi Związku Ryszkowskiemu, Sąd
skazał Poniewierskiego na 1 rok więzie-
nia, zaś Ryszkowskiego wobec braku do-
wodów winy, uniewinnił.

ŁÓDŹ

Komunikat Wydziała Gospodarczego
Stronnictwa Narodowego, — W zw'ązku
ze wzmożoną akcją odżydzeniową w
dziedzinie naszego życia gospodarczego
Wydział Gospodarczy Str: { ictwa Naro-
dowego w Łodzi jest bezustannie zasy-
pywany z całej Polski różnego rodzaju
prośbami (į zapytaniami, dolyczącemi
adresów chrześcijańskich zakładów, firm
przemysłowych i handlowych oraz rze-
mieślniczych,
Priśnąc choć w części zaspokoić po-

trzeby zainteresowanych oraz ułatwić
popieranie tych chrześcijańskich placó-
wek, Wydział Gospodarczy S. N. przy-
stąpił do druku szczegółowego informa-
tora — kalendarza na rok 1936, który
będzie zawierał do 160 stron druku, oraz
adresy zarówno wszystkich chrześcijań-
skich wytwórni, firm i zakładów handlo-
wych, rzemieślniczych jak i wolnych za-
wodów i instytucyj na terenie m. Łodzi,
Zgierza i Pabjanic. Między innemi Infor-
mator ten będzie zawierał rozkłady jaz-
dy, taryfę pocztową, opłat stemplowych,
kalendarz terminowy i t. p.  

W tym celu Wydział Gospodarczy S.
N. upoważnił kikunastu akwizytorów do
zbierania ogłoszeń dla Informatora.

Niezależnie od akwizytorów ogłosze-
nia także przyjmuje Wydział Gospodar-
сгу $. № м Łodzi, mieszczący się przy
ul. Piotrkowskiej 86, fron, 4 piętro, m. 10,
w godzinach od 9 do 11. Wydział Gos-
podarczy S. N. w Łodzi,

STANISŁAWÓW

Śmierć w płomieniach. — W Berezo-
wie Średnim, dzieci tamtejszego gospoda-
rza Urbanówicza, bawiąc się zapałkami
wywołały pożar magazynu przędzy. Po-
żar wybuchł zwielką siłą, że o ratunku
nie było mowy. W czasie pożaru 5-ietnia
córeczka Urbanowicza doznała tak cięż-
kich poparzeń, że w kilku godzin później
zmarła, 4

TORUN »
 

Zajścia na zebraniu Niemców, — Wczo-
raj na godz. 8 wiecz, w sali „Tivoli”
siejscowa  „Jungdeutsche Partei" zwo-
łała swoe zebranie,
Mimo że drzwi wejściowych pilnowa-

ła silna bojówka młodzieży niemieckiej
w brunatnych koszulach na zebranie zdo-
łała wtarónąć silna grupa konkurencyj-
nej partji niemieckiej „Deutsche Verei-
nigung". W toku zebrania doszło do
burzliwych zajść między członkami jed-
nej i drugiej partji. W pewnej chwili
sytuację opanowała „Deutsche Verei-
nigung", Wobec ogólnego zamieszania
zachodziła potrzeba interwencji policji.
Ostatecznie rozgorączkowanych Niemców
uspokoił jeden z miejscowych działaczy
niemieckich, którego ściągnięto na ze-
branie samochodem.

  

Adres oddziału tw. „Warszawskiego
DziennikaNatodoweśo:ul. Koralnicka 2,
tel. 236-42.

Zarząd Organizacji Narodowej przyp?

mina, że każdej niedzieli odbywa s
lokalu własnym organizacji przy ui. Ńo-

ralnickiej 2 herbatka, połączona z brid-

żem i pogawędką towarzyską. Początek

o godz. 18-tej, Wsięp wolny dla członków
i wprowadzonych gości.

WŻwiązkuLiteratów w poniedziałek.
11 b. m. o godz. 19-te; mea odczyt a

książce Bożuszewskiej i ornackiego p.

t. „Jadą wozy z ceglą“ p. Jan Brzoza,

Odczyt kdbodzię się, „ak zwykle, w maiej

sali Kasyna,
Nagrody artystyczne na wystawie „No-

wei Generacji", urządzonej pod protekto-
ratem Czerwonego Krzyża we Lwowie,
zostaną wkrótce przyznane przez jury, w

której skład wchodzą pp. proł. Podlacha,
dr. M. Gębarowicz, dr. J. Gittler i dr Zb.
Hornung, Prezyd,um miasta przyznało na
cele naśród 600 zł.

Wystawa Zw. Artystek Polskich zosta-
nie otwarta w salonachTow. Przyj. Sztuł
Pięknych dziś, w niedzielę, o godz. 12-ej.

Na,większe sale zajmą wystawy pośniert-

ne ś. p. Marii Dolińskiej i Wandy Korze-

niowskie'. Z wystawą zbiorową wystąpi
minjaturzystka Marja Chybińska. Kra«
ków reprezeniuą pp. Br. Rychter - Ja-
nowska i Marja Berezowska, Salon ogół-
ny zawiera prace 16 artystek iwowskich.

Program koncertu Filharmoaji lwow=
skiej, kióry odbędzie się w poniedz:złek,

11 b. m., w sali Fol. Tow. Muzycznego 0-

bajmuje: Hymn narodowy, R. Staikow+
skieżo poemat symioniczny „Marjaj,
Brahmsa „Koncert skrzypcowy d dur",
Karłowicza „Rapsodję litewską” oraz F.
Czakowskiego „Koncert) skrzypcowy,

„35“, Dyryguje Walerjan Bjerdja'ew.

Końróżty skrzypcówe wykona N. Mil-
stein.
Zarząd Iw. okręgu Sokolego wzywa za-

rządy wszysikich gniazd naieżących do
okrężi, do czynnego udziału w obcho-
dzie 17-tej rocznicy Niepodległości dn. 11
b.m. w ramach programu, Pasja
przez komitet obchodu. Każde gmazdo
wyśle poczet sztandarowy, w skład któ-
rego wejdą: chorąży i cona mniej 3 dru-
hów, celem wzięcia udziału w nabożeń-
stwie i dediladzie.

Nabożeństwo żałobne, — Za spokój
dusz 58 funkc onarjuszy P. P. woj. lwow-
skiego, poległych w służbie, odbyło się
wczoraj w kościele katedralnym nabożeń
stwo żalobne, w którem wzięły udział
władze Р, Р., oraz reprezentanci władz i
urzędów. : :

Przeciw obniżce płac I emerytur. —
Postanowiona obniżka płac i eme:ytur
wywołała w lwowskich kolach prac>wni-
czych ogromne przygnębienie, a równo-
cześnie oburzenie, Na zebraniach organi-
zacyj pracowniczych, pozostających zre-
sztą pod kierowniciwem menerów sana-
ECA i żydowskich, po burzliwych dy *
skusjach uchwalono odpowiednie rezolu <
cje. Rzecz jasna, że uchwały te, zredago-
wane zresztą w tonie bardzo „lojalnym”,
nie odniosą żadnego skulizu. Przedewszy=
stkiem dlatego, że pracowników repre-
znłują jednostki, które dotąd umiały
zawsze „pogodzić” interes pracówników
z interesem sanacji,

„„Wawrzynowy* humor. — Po ogłosze-
niu listy odznaczonych „wawrzynem a-
kademickim' krąży we Lwowie wieie do-
wcipów na terhat i samej Akademn Li-
teratury i... odznaczonych. Z humorem
komentuje się fakt odznaczenia złotym
„wawrzynem p. Ortwina (Katzeazllen-
bogena) razem z Janem Gwalberte.n-Pa-
wlikowskim i inn. Dopylują się też ludzie,
za co „odznaczono” np. pannę Jaworską
(czy to nagroda pocieszenia za utracony
mandat?), czy też p. Strońską (może za
to, że mąż 'est wybitnym sanatoremj da-
lej „nieznaneśo mówcę, a znanego cy-
wilistę adw. Michalewskiego i t. d. i L. d.
„To pewna, że wawrzynowe odznacze-

nią nie dodały Akademii Literatury po-
waśl...

Nagły zgon lwowskiego rabina. — W
czasie posiedzenia zmarł |nagle na vdar
serca rabin ortokoksyjny żydowskiej
R" wyznaniowej, Iza, Žiu, iczący64
at. в

„Oszust z Tarnowa na widowni, — Pe-
wien oszust, zamieszkały w Tarnowie
wysyłał do tutejszych kupców listy po-
lecone za pobraniem, opiewające na drob
ne kwoty i [isty te kupcy nie podeirze-
wając oszustwa, wykupywali, przyszem
okazało się, że zawierały one bezwar-
tościowe stare widokówki Ponieważ na
listach tych adres oszusta był podany:
poste restante Tarnów. dochodzenia do*
prowadziły do ujęcia oszusta.
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INFORMATOR FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
 

 

  

 

NOWOCZESNE PAROWE
 

  

   
  
   

 

   

  

  

PRZODUJE
© RĘCZNE OBUWIE   

 

APTECZNE ARTYK,

Obuwie męskie, damskie
i dziecięce, kalosze, desz-
czówki i śniegowce, poń-
czochy

WALNE OO

 

SKŁAD APTECZNY I PERFUMERJA

Brada SZAMOTULSCY
Warszawa Nowy Świat Nr. 21

Telefon 646-45

b

 

  

 

Sprzedaż najnowszych odbiorników

POLECAMY

  

  

KUPISZ NAJTANIEJ

w SPOLCE

WŁÓKIENNICZEJ
wi. Fr. Nawara S-cy

BRACKA 13, TEL, 9-25-38
płótna. bieliznę pościelową, stołową
{ osobistą wełny sukniowe, kołdry, pledy, flanele, welwety.
 

BIŻUTERJA

 

 

 

(ARMATURY PAROWE I WODNE

POMP i KOMPRESORY
: DO RÓŻNYCH CELÓW
RURY WODOCIĄGOWE

i KANALIZACYJNE

WODOMIERZE i FILTRY do WODY
WANNY i PIECE KĄPIELOWE
Hamerliński i Fulde, Jerozolimska 11  

BIŻUTERJA I ZEGARKI

 

JAN
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51
Instytucjom na spłaty. Własna pracow.

WOLSKI -   

należy kupować solidne.

TELEFUNKEN typ AMBASADOR

TELEFUNKEN ww „SPECIAL“ Warszawa, ul. Pierackiego Nr. 18. Tel.:624-22-1 274-16 į

JULJAN CHARAZINSKI
Zaktady Mleczarskie Warszawa, Krochmalna 73a. Telefon 278-66.

MEBLE
Polecamy tylko nieco droższe od tandetnych, lecz solidne o pięknych li-

njach: sypialnie, gabinety, jadalnie, saloniki, poczekalnie, najróżnorodniejsze; wykwintne fotele klubo-
we, nowoczęsne tapczany hygieniczne, oraz tapicerskie, piękne kuchenki lakierowane, mebelki gięte

ceny najniższe fabryczne. Urządzamy kawiarnie, kluby, pensjonaty.

KILIMY

BIURO TECHNICZNE
 

wł. TADEUSZ DZIERŽEK 33

  

PROTOS“
Dostarczają masło wyborowe oraz mleko gwarantowanej jakości

w butelkaah kapslowanych i na miarę. Załecane przez lekarzy

 

KNOTKI

Zakłady wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne

 

NOWY-ŚWIAT 30
ST. RADELICKI róg Pierac lego

wp ostCrmi: in-|]

 

 

 

TAPCZANY, FIRANK!, KILIMY
ceny niskie, dogodne warunki.

„ARAS< Antoniewicz
Widok 8. Tel. 292-48,
 

KONFEKCJA
 

KONFEKCJA MESKA
STALE NOWOŚCI —
NAJNIŻSZE CENY —

Adam Ziemski
Warszawa Marszałkowska 106.

#

KNOTKI OLIWNE

A. Lechowicza
а znane od 55-ciu lat  

 

KOŚCIELNE WYROBY

Wyroby kościelne, monstrancje, kielichy
puszki do komunikantów i t. p.

A. NAGALSKI i S-ka
WARSZAWA, ul. BIELANSKA 16.

Tel.11-23-21 P. K. O. 17726.

 

SKLAD FABRYCZNY

B. PRZYBYSZMEBLE sszysv:
Poleca meble gotowe i na zamówienie
CENY_ FABRYCZNE DUŻY WYBÓR
 

=" Warszawa, HI. 3 krzyży 13 MATERJAŁY WEŁNIANE
 

 

KRAWCY
 

 

BIELIZNA, POŃCZOCHY

TRYKOTAŻE, KRAWATY

RĘKAWICZKI

F. B. BIELICKI
Nowy Świat 7. Marszałkowska 61

Ceny niskie. Ceny niskie

WYKWINTNE KRAWIECTWO
DAMSKIE

L. Bosz Roboty kuśnierskie

Wierzbowa 2.
 

 

 

Suknie wełniane, i bałowe oraz duży 

 

wybór dziecinnych i szkolnych ubrań

1. Rybczwńska
Warszawa, Elektoralna 13

Wykonanie solidne. Ceny umiark.   
PRACOWNIA KRAWIECKA
MĘSKA -- DAMSKA,

ROBOTA SOLIDNA I B. TANIA

й. Мііткд lerozolimska 27 m. 9
Tel. 9.99-24,
 

 

S. PROSIŃSKI
$-to Krzyska 26 iel 2-85-09
poleca: Garnitury, palta jesienne, zi-
mowe, futra w różnych jakościach,

burki, kurtki i inne.    Przyjmujemy bony Kupców Polskich 

Zakłady Przemysłowe
ROMANA :

ŽUROWSKIEGO
w Lesz.zkowie woj. Lwowskiego

 

Nowości!
Materjały wełniane na ubrania mę

alta damskie, od
keras dery, burki,

BL. BOSZuuen:
Przyjmujemy bony Spėlki Towarow

Kapodw Polskich ы

skie, kostjumyi
zł. 15. — Zi  
 

   

   
Od 7-XI

do 15-XI

 

JAN LEWANDOWSKI Warszawa,
Marszałka Focha 12. Tel. 226-38.
Indykatory Maihak do maszyn pa-
rowych į silników. Analizatory

ono* i „Duplex-Mono“ do spa-
n. Armatufa do maszyn i kotłów
Z. Pompy wszelkiego ro-

zaju, 671

 

FOTOGRAFICZNE ZAYKUŁY

 

 

BIELIZNA
 

Kapelusze ost. fasony, koszule, tryko-
taże. pyjamy, szlafroki bonjourki, pa-
rasolki męskie i damskie oraz kołdry
i bieliznępościelową na sezon jesien

mo zimowy poleca:

Wytwórnia i magazyn

JÓZEFA JARKIEWICZA
Złota 45 róg Sosnowej.

Ceny fabryczne, detalhurt,

NAPRAWA
aparatów , fotograficznych
lornetek, piór wiecznych

1 ołówków

E. KRZYŚKO
 

 

 

 

BIELIZNA, KRAWATY
RĘKAWICZKI, PARASOLKI

F. SCHLAGER
Marszałkowska Nr. 117.

Warszawa, Mazowiecka 3. Tel. 608-00

FUTRA

rzeróbki, fasony modne,
FUTRA: ROBOTA SOLIDNA

A. KACPRZYK
Kuśnierz

KRUCZA 7.

 

 

 

BIELIZNA MĘSKA
oraz KONFEKCJA

G. WASZCZUK
Plac Trzech Krzyży 18

Pracownia Futer i Okryć Damskich

BOHDAN GRYGO
b. prac. f. B. Herse if. „Goussin Cattley"
Warszawa, Mokotowska 45/14 parter.
Tel. 8-41-57 Ceny przystęnne,

 

KAWIARNIE

SZTUKA I MOCA
s E M KROLEWSKA 11
Codziennie wieczorem koncert lub
dancing. Wystawa  malarsiwa,
rzeźb, grałiki, sztuki stosowanej.
 

 KĄPIELOWE ZAKŁ.

 

 

    

TANI TYDZIEŃ

 

 

 

TUKNIE DLUZKI/ OMPLE

ЗЙы Чна

   
i SUKIEN
 

   

KUCHENNE NACZYNIA

 

PLASZCZY Stanisław SKWARA
Bracka 10 `

MASZYNY DO SZYCIA

 

Wyżymaczki - Balje cynkowe -
Kotły do bielizny - Deski do pra-

  
 

 

elce sowania - Wyprawy kuchenne.

E. CHROSTOWSKI

WŁSADONSKI zad a Marszałkowska 108 róg Chmielnej

tma 25 460
Tl. 25461

wsó ns szołala 3u Buka MEBLE

= W W
M E 8 L E WYBORZE

$ukńfe jedwz:bne wełniane gotowe i na zamówienia

OSTATNIE NOWOŚCI MORAWSKI
Ceny najniższe

Peles „ANTOINETTE“
Plac 3 krzyży 14 m. 9

tel. 9.60-30

 

 

Chmielna 41_ róg„MarEaikovekioj

MEBLE wykonane solidnie
z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19,

Ceny niskie życzącym spłaty.
 

 

KRAWATY
 

Marszałkowska 123 m. 2,

Krawaty na sezon jesieny najtaniej
sprzedaje, odświeża używane, pracownia

ST. ŁAGOWSKIEGO
front 1 p.

KAMGARNY I SUKNA
 

 SUKNA BIELSKIE

B WŁASNEJ WYTWÓRNI
ME E A i na zamėwienia,

CENY NAJNIŻSZE

 

 

бО1ОМЕ—ТАННО

KOSEWSKI оиии 2
EuZ. od 1896$

MBLEуеаан

 

     
 

ciaznanej|
wi”„KASRZYCKIE-
GO" tanio bo skład ia-
bryczny Warszawa Mar-
szałkowska 153 w podwó-
rzu (przy Saskim Ogrodzie)
 

 

Warszawa, Śliska 6/8. Tel. 5-82-42.

MLECZARSKIE ZAKŁADY

pełnesias
zowane 10%MLEKO

ŚMIETANKA pozoggzowac*
niezństąpiony artykuł odżywczy i
wzmacniający organizm dla' dzieci

i starców.

PRZETWÓRNIA
S. CHARAZINSKI

 

NOWY ŚWIAT 12|

  
ZAKŁADY MLECZARSKIE

Wacław Wasiiewski
Warszawa, ul. Żelazna 54
Telefony: 665-48, 218-51

polecają:

Mieko pełnotłuste
gwarantowane, z obór © wysokiej

kulturze, bezwzględnie higjeniczne,
na miarę i w butelkach

Masło luksusowe
codziennie świeże w opakowaniu
firmowem po 1/8, 1/4, 1/2: i 4 kg.  
  
     

2
a Iу= śmietana kremowa kwa1a, ana -

WEŁNY, JEDWASIE. BAWEŁNA, zAŽN Bi AŃ.Ap IELE Mora.Marta96 MEBLE J. Fociel do.ubicia, Śmietana kren

` NOWY ŚWIAT 54  BIAŁOŁĘCKA 6.

35 B za okazaniem о/ Ё zed Dostawa punktualna

PELAGJASMÓL KA Czynu8-2:Czwartkiłaźniadla Pań. saiszego °П© Vo == Wyb mad>. Ceay lukgoma.||| email dotodne

. GOTOWE iNA B A M FABRYKA I MAGAZYN

tei. 8-09-85.

FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU 1887. s т

 

 



r
A zma 1. ASS Gi Ž -

WSKAŻE CI POLSKIE ŹRÓDŁA ZAKUPÓW

 

 

OBUWIE PIÓRA WIECZNE
 

1. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m. 4
 

 

MAGAZYN OBUWIA
DZIECIĘCEGO i DLA MŁODZIEŻY

]. Bocheński i Fr. Raczek
Warszaawa

Nowy Świat 1 (przy pl. Trzech Krzyży!

OŚWIETLENIOWE ARTYKUŁY

 

 

Wszelkie artykuły oświetleniowe na
elektryczność — naftę — spirytus.
Żyrandole, kinkiety, grzejniki, lampy

spirytusowe, naftowe amerykańskie
„Diamond“ { generatory do nich.
Szkła do lamp Petromax. Świeczniki
| kandelabry kościelne, kuchenki
Gratzi Emes — Atis Porcelana —

szkło —. aluminium.

D./T.-H. Inż. $. MUSZYŃSKI
CHMIELNA 36, telefon 5906-18    

OPTYCY

PIÓRA WIECZNE
nowe modele
ceny
fabryczne

ST. WINIARSKI
Warszawa. Nowy-Świat 53
 

PARASOLE

 

WYTWÓRNIA PARASOLI
meskich i damskich

L GOSTKIEWICZ
Kredytowa 5 Telefon 297-18    
POGRZEBOWE ZAKŁADY.

 

 

MAGAZYN Ryszard

nski
MARSZAŁKOWSKA 65

  

 

MAGAZYN OPTYCZNY

ADOLF STRAUS
Warszawa, Marszałkowska Nr. 109.   

|

| 
Dbałością urządzenia uroczysiego po-
grzebu. zaufaniem klijenteli cieszy się
najtańszy ZAKŁAD POGRZEBOWY

P. W. ŁOPACKIEGO
Plac Zamkowy Nr. 15, telefon 6.75-06.
Filja Plae Trzech Krzyży Nr. 14, tel.

9.88-03 (czynna całą dobę)
załatwiając sumiennie i taktownie po-
grzeby, przewozy i ekshumacje zwłok
w kraju i zagranicą. Wielki wybór
z własnych fabryk, trumien metalo-
wych, sosnowych i dębowych, oraz fa-
bryczny skład wianków metalowych.
Własnych 10 karawanów samochodo-

wych i 6 karawanów konnych
Wyczerpujące kosztorysy i informacje

bezinteresownie. 477    

SKORZANA GALANTERJA
 

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

J. Kuczmierowski
108, MARSZAŁKOWSKA 108

(róg Chmielnej)

 

SPORTOWE PRZYBORY

NARTY — ŁYŻWY — BUTY
UBIORY SPORTOWE

w pierwszorzędnych gatunkach
NAJTANIEJ

w SKŁADNICY PRZYBORÓW
SPORTOWYCH

Zofji Unmowej, żórawia 3.
Prosimy obejrzeć. 2

SZKŁO

J. Dudało
Marszałkowska 104, tel. 506-91

 

 

 

Szkło, porcelana, kryształy i różna
galanterja krajowa 1 zagraniczna.

(>

LUSTRA, szyby, szlifiernia szkła,
podiewnia luster

UL. Widok 26, tei. 634-07    
. TAPCZANY
 

TAPCZANY HYGIENICZNE,
tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

E. Pietruszewski Kowogrodzka 36   Cenv niskie Życzącym spłaty. 

 

       
 

WAFLE

 

  

 

  

SPECJALNY DZIAŁ

ZAMÓWIEŃ

STO KRZYSKAnócSzkdlej

tel. 550 034

MAGAZYN UBIORÓW MĘSKICH
uczniowskich oraz przepisowe mun-

durki dla uczennice

poleca

FR. RĘKAWEK
ul. Elektoralna 47, tel. 5.43-66. *

 
 

 

    

WAFLE NA TORTY PRALINOWE
OPŁATKI I CIASTKA WAFLOWE

poleca

f.W, Czerniawski
Warszawa, Świętokrzyska 7

 

WŁÓCZKI I WEŁNY
 

NAJLEPSZE WŁÓCZKI | WEŁNY
do robót ręcznych

POLECA:

I. FILINSKI
Warszawa, N. Świat 32, róg Pierackiege
Marszałkowska 153 — Marszałkowska 74

Marszałkowska 127 m. 1
NAUKA ROBÓT BEZPŁATNIE

POPIERAJCIE FIRMY
OGŁASZAJĄCE SIĘ
W INFORMATORZE

FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH

   

 

MATERJAŁY NA UBRANIA

 

 
Wybór Materjałów Angielskich i Bielskich

poleca

С. KRAWCZYŃSKI
Marszałkowska 134  
 

  

Odczyt prof.
Tygodnik „Myśl Narodowa” urzą-

dza dnia 15 b. m. o godz. 8 wieczorem

w dużej sali Towarzystwa Higjenicz-

EISS T TESTAI KSIUSS

Inicjaływa szołeczna
w Świdrze

Z tradycy'ną bezczynnością większ—

dci letnisk podwarszawskich zerwał zna-

ny z wysokich walorów klimatycznych. a

mocno zaniedbany Świder. Inicjatywie

wzniesienia w ciągu najbliższych 2-ch lat

kasyna, dającego pomieszczenie kawiarni,

dancingowi, kinu, pijalni wód mineral-

nych i dużej bibljotece. przyszła z po-

mocą większość właścicieli nieruchomo-

ści i mieszkańców Świdra,opodatkowu-

jąc się dobrowolnie na powyższecele,

Powzięto też uchwałę, "postanawiającą

użycie całego dochodu z tego przedsię-

wzięcia na inne, równie palącepotrzeby

łetniska, jak: chodniki, ulice, zieleńce *

kąpieliska.

Powołany do życia

fowestycyjnego przy Stowarzyszeniu

właścicieli nieruchomości w  Świdrze.

przejawia bardzo ożywioną działalność i

życzyć mu należy jaknajrychle:szego zre-

glizowania pięknych zamierzeń.

Obrady inwalidów

° ® sobotę rozpoczęły się w Warszawie

obrady delegatów sanacyjnego Związku

inwalidów wojennych R. P. Po nabożeń-

stwie w katedrze św. Jana i złożeniu

wieńca na grobie Nieznanego Żołnierza o

godz. 11-ej w sali rady miejskiejnastąpi-

ło otwarcie zjazdu w obecności p. Prezy-
denta R. P.
Po przemówieniach przedstawicieli

władz zabierali głos również przedstawi-

ciele inwalidów państw obcych (Niemiec

4 Łotwy).
Obrady zjazdowe będą trwały trzy dni.

komitet funduszu

Sprawa

prof. Meissnera
Po zakończeniu sprawy sądowej proł.

Meissnera, o śmiertelną operację na oso-

bie * p. prof. Drabika, sąd zgodnie z o-

powiązującemi w tej sprawie przepisami,

każe akta Izbie lekarskiej warszaw-

sko - białostockiej. Zawodowa instytucja

lekarska zadecyduje, czy sprawa prof.

Meissnera ma być przekazana do postę

powania dyscyplinarnego. (i)

Wielka wyprzedaż mebli
OOO STTOSKTTIASIS IKTE
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Rybzrskiego
nego (ul. Karowa), odczyt prof. Roma-
na Rybarskiego p. t. „DROGI WYJ-
ŚCIA”, Bilety wstępu w cenie po
1 zł. i 50 gr., do nabycia wcześniej w

administracji „Myśli Narodowej”, po-

cząwszy od poniedziałku 11 b. m.

(AI, Jerozolimska 17, m. 5, II p.) oraz

w zarządzie stołecznym Stronnictwa

Narodowego (Złota 30, m, 37, III p.).

-—1-3 

Przecw

obniżce uposażeń

W wyniku podjętej akcji przez war-
szawską radę okręgową Unji związków
zawodowych pracowników umysłowych
odbyły się w Warszawie nadzwyczajne
zebrania związków zawodowych pracow-
ników umysłowych, grupujących kilka-
naście tysięcy członków. Zebrania te od-
były się m. in. na terenie: Zjednoczonego
związku zawodowego pracowników u-
bezpieczeń społecznych oddział I, Związ-
ku zawodowego pracowników  ubezpie-
czeniowych, Związku zawodowego far-
maceutów - pracowników, Związku pra-
cowników powszechnego Zakładu ubez-
pieczeń wzajemnych, Zrzeszenia pracow-
ników polskiego monopolu tytoniowego

i t. d.
Zebrani pracownicy wypowiedzieli się

przeciw obniżce uposażeń,

Pośmiertne odznaczenie
Jak się dowiadujemy, wśród odzna-

czeń, które będą ogłoszone na 11 listopa-

da, znajduje się pośmiertne odznaczenie

krzyżem ołicerskim orderu Polonia Re-
stituta ś. p. red, Feliksa Przysieckiego.

(Pr.)

JEŻELI JESTEŚ CHORY
na katar żołądka, katar kiszek, wątrobę,
kamienie żółciowe, krwotoki, hemoroidy,
wzdęcia brzucha, serce, nerwy, bezten-
ność, wycieńczenie, reumatyzm, kaszel,
Mae: pęcherz, mitrenę, zawroty sowy,
bóle krzyża, cierpienia kobięce i wszel-
kie inne choroby, a żadne ci już lekarstwa
nie pomagają! Nie martw się! Zwróć się

po radę do

HIPOLITA RUDZIŃSKIEGO
NOWY ŚWIAT60 m. 2, który wszelkie
bóle i cierpienia bez arstw nalvch-
miast usuwa. Jeżeli cierpisz — przyjdź
tylko, a|pów się, że odzyskasz
zdrowie. Przy,m. w godz. 10—2 i 4—7.

gwarantowanych, Do ce-
nzch bardzo niskich
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Zmiana rozkładu jazdy
na Inji Warszawa— Śródborów

Warszawski powiatowy związek samo-
rządowy, utrzymuący komunikację auto-
busową na linji Warszawa - Śródborów,
zmienił na tej linji dotychczasowy roz-
kład jazdy.
Obecnie autobusy odchodzą z Warsza-

wy do Śródborowa o g. 6 m. 10, g. 7 m. 45,
& 9. $. 10 m 15, g. 12, g. 13, g. 14 m. 50, g.
16 m.50, g. 17 m.55, g. 20 i g. 21 =. 30,
przychodzą do Šrėdborowa o g. 7 m 09,
$. 8 m. 44, g. 9m. 59, g. 11 m. 14, g. 12
m. 59, g. 13 m. 59, g. 15 m. 49, g. 17 m 49,
4. 18 m. 54, g.20m.59 i g.22m.29, od-
chodzą ze Šrodborowa o g. 7 m. 21, g. 9
m. 06, g. 10 m. 30, g. 11 m. 24, g. 13 m. 25,
g. 15 m. 16, g. 16 m. 20, g. 18 m. 06, g. 19
m. 25, i g. 21 m. 26, przybywają do War-
szawy 2 g. 8 m. 20, g. 10 m. 05, g. 11 m. 29,
$. 12 m. 23, g. 14 m. 24, g. 16 m. 15, g. 17
m. 19, g. 19 m. 05, g. 20 m, 24 i g. 22m.
25. Wszystkie te autobusy odchodzą w
Warszawie z pl. Krasińskich, zatrzymu-
ją się przy zbiegu Al. 3 Maja i Nowego
Świata, stacja końcowa w Śródborowie
mieści się w pobliżu dawnej elektr »wni.
Linja autobusowa Warszawa — Śródbo-
rów ma następujące przystanki: Bluszcze,
Zbytki, Wólka, Miedzeszyn, Błota, Świ-
dry Małe, Świdry Wielkie i Otwock.
Przez Otwock trasa lini autobusowej bie-
gnie przez ul. Karczewską - tunel.
Autobus, odchodzący z Warszawy o $.

REKIRENATYWSE ТЕСОМСОЧИЫ ВОМЕВМИКАТ ПЕОНЛКСССВСЬ

Poczła w dn. 11 listopada
Dyrekc'a pocztowa wydała zarządze-

nie w sprawie pracy poczty w poniedzia-
łek, 11 b. m. w dn. obchodu święta nie-
podległości. W poniedziałek czynny bę-
dzie tylko urząd główny, od godz 9-ej

; do 11-ej celem sprzedaży znaczków ;.ocz-
towych i przyjmowania listów  poieco-
nych. Korespondencja doręczoną będzie
w tym dniu jednorazowo z wyjątkiem
paczek i listów wartościowych. (i)

Do właścicieli
- nie uchomości

Zarząd Stowarzyszenia chrześcijań-
skiego właścicieli nieruchomości m st.
Warszawy (Miodowa 7) wzywa wszyst-
kich właścicieli nieruchomości chrześci-
tan m, st. Warszawy do przybycia w dniu
12 listopada b. r. na godz. 18.30 do To-
warzystwa higienicznego (Karowa 'i) na
nadzwyczajne zebranie w sprawie obniż-
ki komornego oraz moratorjum mieszka-
niowego.

 

21 m. 30 i przybywający do Śródborowa
o g. 22 m. 29 biegnie przez Otwock do
Karczewia, gdzie przybywa o godz. 22
m. 39, (b)
 

фер

Zeznawał

min. Kaliński

W dalszym ciągu procesu o nadużycia
w państw. zakładach teletechnicznych w
charakterze świadka zeznawał przed są-
dem min. poczt i telegrafów, p. Kaliński,

który w swoim czasie z ramienia władz

wojskowych przeprowadzał kontrolę go-

spodarki zakładów. Świadek b. krytycznie

oceniał stosunki w zakładach: wśród
personelu brak było fachowców z wyż-
szem wykształceniem, brak było właści-
wej kontroli nad produkcją. a organiza-

cja pracy była wadliwa.

Dzień pulicji państwcwej
W dn. 9 b. m. korpus policji państwo-

wej zorganizował doroczne uroczystości

z okazji dnia P. P.
O godz. 10 rano odbyło się uroczyste

nabożeństwo żałobne w kościelepo kar-
melickim, odprawione za spokój duszy
poległych na służbie ołicerów i szereg

wych P. P. Na nabożeństwie obecni byli:

prem'er M. Zyndram - Kościałkowski,
min. spraw wewnętrznych Wł. Raczkie-
wicz, komendant garnizonu na m st.

Warszawę płk. Stanisław Machowicz,

K. O. P, oraz delegacje policyjne z całej

Polski z komendantem głównym P. P.
gen. K. Zamorskim.
O godz. 12-ej w sali honorowej komen-

dy głównej P. P. odbyło się odsłonięcie
tablicy poległych policjantów w r. 1934—

1935.

Prośba B-ci Albertynów
Zarząd zakładu wychowawczego Braci

Albertynów w Warszawie nie mając moż-
ności zaspokojenia wszystkich potrzeb
wychowanków, zwraca się jak każdego
roku z prośbą o łaskawe składanie na
rzecz wychowanków znoszonych ubrań,
obuwia, bielizny osobistej i pościelowej,

niepotrzebnych w / domu książek szkol-
nych, bibljotecznych, instrumentów mu-
zycznych i t. p.
Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne

przyjmuje zakład Grochowska 121, tel.

10-26-21.

Marszałkowska 104
(naprzeciw dworca)

 
 

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk, Związku Zaw. Chrz. Służby Domowej

Wydaje dobre, zdrowe, na świeżem maśle —
mięsne i jarskie

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

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
1. Kredytowa Nr. 14, tel. 663-28.
IL AL Jerozolimskie Nr. 30, tel. 589-858
[IL Senatorska Nr. 18, tel, 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. prać

 

Stronnictwo Narodowe
w Warszawie

W niedzielę dn. 10 listopada r. b. od-
będą się zebrania kół: Wola im. Popiaw-
skiego i Grzybów o godz, 12 m. 30 pe
poł. przy ul. Śliskiej 34, Przemawiać bę-
dzie delegat zarządu. Marymont o godz.
5 po poł, przy ul. Marymonckiej 18. Prze-
mawiać będzie delegat zarządu. i

Cykl wykładów
społecznych Kat. Związku Polek

Zwyczajem dorocznym Katolicki Zwią-
zek Polek w Warszawie rozpoczyna we
środę 13 listopada cykl wykładów spo-
łecznych w sali -K.Z.P, (Krak. Przed-
mieście 36), o godz. 19-ej. Wstęp wolny.
dla wszystkich.

Dnia 13 listopada: „Wielcy reformato-
rzy społeczni, Leon XIII i Pius XI" —
ks. prałat dr. Marceli Nowakowski; dnia

20 listopada: „Katolickie pojęcie prywat-
nej własności” — ks. prof. dr. Borowski;

dnia 27 listopada: „Sprawiedliwość spo-
łeczna w ujęciu katolickiem'* — ks. prof.
dr. Borowski; dnia 4 grudnia: „Źródło
wię:' społecznej” — ks, kanonik dr.

Adam Wyrębowski; dnia 11 grudnia:
„Solidaryzm chrześcijański" — ks. prot
dr. Szmigielski,

 

Czystość to zdrowię
Polecamy swe usługi w zakresie czysz-

ezenia okien i dachów szklanych  fro+

terowania wiórkowania i cyklinowania

posadzek. sprzątania mieszkań. biur

i sklepów, oraz opatrywania okiea

na zimę. 1

„M. MLECZEK*
Emilįi Plate: 23 m. 2. tei *.45-34

Fuma nasza egzystuje Qd 18% m

  



"Kronika wilefska, |
DYŻURY APTEK.

Dziś w nocy dyżurują następujące

ter

у Jundziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—
Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—

Niemiecka 15, Sukcesorów Mafkowicza —
Piłsudskiego 20.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Naogół dość pogodnie, rano miej-

scami mglisto.
Ciepło.
Słabe wiatry

łudniowych.
Nabożeństwo u Karaimów.

Dnia 11 listopada w dniu Święta

Niepodległości będzie odprawione
o g. 10-ej nabożeństwo uroczyste w

Kinessie karaimskiej na Zwierzyń-
cu, przy ul. Grodzkiej 6.

z kierunków po-

— Remont mostu Zieionego. Z
dniem jutrzejszym rozpoczną się w
zdwojonem tempie prace remontowe
przy moście Zielonym. Zarząd miej-
ski posiadając odpowiednie fundu-
sze na remont mostu, postanowił w

ciągu listopada r. b. przeprowadzić
gruntowny remont. Przy pracach
tych będzie zatrudnionych około 20
robotników. (h)
—Protokuły za handel w nie-

dzielę. Organa P. P. w ciągu dna
wczorajszego sporządziły 11 proto-

kułów za uprawianie handlu w nie-
dzielę. Protokuły karne sporządzo-
ne zostały przeważnie w dzielnicy
żydowskiej. (h)
— Strajk w młynach, W ciągu

ubiegłego tygodnia powstał w Wil-
nie zatarg pomiędzy robotnikami a
właścicielami dwuch młynów „Zboż-
młyn” i „Przemłyn”, zatrudniających
około 60 robotników. Robotnicy żą-
dają podwyżki i zawarcia układu
zbiorowego. Zatarg połączony jest
ze strajkiem, Dotychczas strony nie
zwracały się o interwencję w tej

sprawie do Inspekcji Pracy.
RAWY MIEJSKIE.

— Posiedzenie Rady Miejskiej

wyznaczone zostało na czwartek dn.
14-go listopada o godz. 20-ej w sali
Izby Przemysłowo - Handlowe. Na
p dziennym są zmiany w

cie na rck 1935-36, wykup nie-
ruchomości przy ul. Piwnej i Rossa
w celu poszerzenia tych ulic, oraz
sprawy związane z budżetem roku
przyszłego, mianowicie ustalenie

"RTNBBA ||

Z MIASTA.'

wysokości dodatku komunalnego do

niektórych podatków. i

\ Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Tydzień Misjologiczny. Aka-

demickie Koło Misyjne U. S. B. u-
rządza pod protektoratem J. E. Ks.

Arcybiskupa Romualda  Jałbrzy-
kowskiego , i Jego  Magnilicencji

Rektora U. S$. B. Witolda Staniewi-

cza Tydzień Misjologiczny. Wykłady

odbywać się będą od poniedziałku

dnia 11-g0 listopada do niedzieli
dn. 17-go listopada włącznie.

Wszystkie odczyty odbędą się w

Sali Śniadeckich U. Ś. B. o g. 19-ej.;

| Bilety wstępu do nabycia przy,

wejściu na salę w cenie 50 gr., dla

młodzieży 20 gr. !

— Związek Polskiej Inteligencji

Katolickiej. Ogólne zebranie Z. P. L.

K. odbędzie się we wtorek dnia 12

b. m, punktualnie o godz. 7 wiecz. w

sali Domu Sodalicyjnego (ul. Zamko-

wa Nr. 18, Il-gie piętro). Ks. Ignacy

Krauze (Misjonarz), wizytator apó-

stolski w Chinach (Shuntehfu), wy-
głosi referat p. t. „Warunki i meto-

da pracy misji Polskiej w Chinach”,

(z uwzględnieniem medycznej działa!

ności misyjnej ks. d-ra Wacława
Szuniewicza — wilnianina).

Goście miłe widziani.
KRONIKA POLICYJNA.

— Ujęcie koniokrada. St. przod. Cypko

zatrzymał wczoraj na ul. Antokolskiej zna-

nego koniokrada, Nowickiego, który doko-

nał ostatnio kradzieży konia na szkodę

Żylińskiego, chorążego w N. Wilejce. Ko-

niokrada osadzono w areszcie STAW
e

— Przykre konsekwencje pijaństwa.

| Aleksander Kasiukajtis, zam. przy ul. Kon-
|duktorskiej 5, powrócił wczoraj do domu

pijany i wszczął awanturę, podczas której

usiłował pobić swoją matkę. W obronie

| staruszki stanął brat jego, Witold. Pomię-

dzy braćmi powstała bójka, w czasie której

Witold Kasiukajtis ugodzony został nożem

w plecy. Poszkodowanego odwieziono do
szpitala św. Jakóba. Pijany nożownik został

'zatrzymany. (e)
— Zaginięcie, Przed kilku dniami wy-

szedł z domu i dotychczas nie powrócił
niejaki Wacław Maculkiewicz, l. 16, zam.
przy ul. Kalwaryjskiej. Ze słów poszukują-
cych go rodziców wynika, że W. Maculkie-
wicz od chwili wybuchu wojny włosko-
abisyńskiej marzył o podróży do Afryki. (e)

Włamania i kradzieże, Do sklepu
W. Walentynowicza przy ul. Mickiewicza
46 włamali się złodzieje, którzy wynieśli
KA towarów spożywczych wartości
450 zł.

VDA ELO 83 104994 904) AEA.
DZIš EPOKOWA PREMJERA.
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== wszysikie 9 przedstawień uskutecznia biu'o
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Uwega : Przedsprzedaż biletów na „Sen

SEN NOCY
włg nieśmiertelnej sztuki Szekspira. Muzyka: Mendelssohna. Gigantyczna re-
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Inikktna salę wpuszezonynie będzie.
bezpłatne bezwzalednie nie wežne.
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2 popularne poranki
jana HARVEY xiilnie „Zaproszenie do walca”

ziełach kiaemetograffji ewenement

IEŁO ARCYDZIEŁ!

NIEJ
   

R-

„ORB 8“,

Passe-partout I bifety
Superprodukeja wytw. Warner Bros.

i 2-ej pp
Nocy Letaiej'' dziś od g. 10-ej w kasie kin

- ® 

NAJSTARSZY CHRZEšCIJANSKI ZAKLAD TAPICERSKI,
 

CZYTAJCIE i
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GAZY CUCHNĄCE.
Wczoraj wieczorem nieznani

sprawcy rzucili probówki z gazami
cuchnącymi do trzech owocarni ży-
dowskich, a mianowicie przy ul.

| Mickiewicza 11, przy ul. Mickiewi-
cza 10 (pod apteką  Augustowskie-
go) i przy ul, Wileńskiej 20.

BÓJKA NA WESELU.
We wsi Akiely gm. komajskiej w

mieszkaniu J. Krupienia podczas
wesela wynikła bójka, w wyniku
której 5 osób odniosło ciężkie pora-
nienia i pokaleczenia, w tem jedna
kobieta Kupcewiczowa A. Sprawca
zatar$u Jan Darżuk odwieziony zo-
stał do szpitala, (h)

„SEN NOCY LETNIEJ".
Wczoraj w kinie „Pan* odbyła

się próbna demonstracja filmu „Sen
nocy letniej" według W. Szekspira.

Film jest dobry, nawet bardzo
dobry, ale muszą być pewne za-
strzeżenia. Do dodatnich stron nale-
ży strona techniczna i widowiskowa,
świetny jest przedewszystkiem ba-
let elfów i rusałek, doskonałe opra-
cowanie poszczególnych scen. Nato-
miast są i minusy, 7

Przedewszystkiem obraz ciągnie
się zbyt długo. Ma to swoje uzasad-
nienie w trudnościach przystosowa-
nia sztuki teatralnej do wymagań
kina, ale możnaby tego uniknąć
przez usunięcie niektórych scen.

Trzeba jednak stwierdzić objek-
tywnie, iż „Sen nocy letniej" jest
najbardziej udaną próbą sfilmowa-
nia sztuki teatralnej jaką można by-
ło kiedykolwiek oglądać i widz nie
zdaje sobie sprawy, iż patrzy na fil-
mowany teatr. N.

Do mieszkania J. Brandta (W. Pohu-
lanka 11) dostali się złodzieje, którzy
skradli garderobę wartości 260 zł. (h)
— Znalezione podrzutki. Wczoraj zna-

leziono trzech podrzutków. Jednego pod-
rzutka w bramie domu Nr. 2 przy ul, Szo-
pena, drugiego przy ul. Stefańskiej 16 i
ostatniego koło domu Nr. 16 przy ul. Ja-
sińskiego. Podrzutków skierowano do przy-
tułku. (h)

WYPADKI.
— Przejechana przez motocykl. Na ul.

Kalwaryjskiej przejechana została przez
szybko mknący motocykl przechodząca
przez jezdnię 62-letnia Lioponiecka, która
padając na bruk, doznała ogólnego potłu-

‚| Teatr i muzyka.
i — Teatr Miejski na Pohulance. Dziś
jako w dniu Niepodległości teatr da tylko

, widowisko dla dzieci 0 'godz. 4-ej popoł.,
,wieczorem zaś przedstawienia nie będzie.
| Anons! Od dłuższego już czasu Teatr
Miejski pracuje nad przygotowaniem  pre-
„mjery, która niewątpliwie wywoła sensację
|w szerokich sterach kulturalnych Wilna.
'Będzie to największe arcydzieło literatury
| światowej wszystkich czasów „Edyp“ So-

| Szczegoły podamy niebawem.
\ — Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dziš o
„godz. 8.15 wiecz. operetka Millėckera „Ma-'
|dame Dubarry“ z Elną Gistedt w roli tytu-|
łowej.

{ Jutro „Madame Dubarry“.
| — Teatr „Rewja”. Dziś 11 listopada
|premjera programu rewjowego p. t. „Wę-
j|żyk leguński”. Program wężyka obfituje w
(numery wojskowe i narodowe. Początek
| przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.
'

| Z za kotar studjo.
Raport pracy. Zbiorowa audycja rozgłośni
Polskiego Кафа м Dniu Święta Narodo-

j wego.

j Rocznicę powstania Państwa Polskiego
„uczci Polskie Radjo audycją p. t. „Raport
pracy”, w której maszty antenowe całej
Polski połączą się w jednym wielkim
hymnie, by stwierdzić, jak Polski Czyn,
czyn pokojowy, nie wojenny, spełnił swe
zadanie w ciągu 17-tu lat wolności. Do ra-
portu pracy zameldują się kolejno anteny
wszystkich rozgłośni. Z anten Warszawy
popłynie opowieść o tysiącach rąk, głów i
piór, utrzymujących w ruchu tryby potężnej
maszyny państwowej. Łódź i Katowice da-
dzą symfonję naszego przemysłu; anteny
Poznania przypomną o dumie i chlubie
Polski — „Powszechnej Wystawie Krajo-
wej”; z Torunia popłynie pieśń o Polskiem
Morzu. Lwów — Kawaler Orderu Virtutti
Militari, złoży raport o swej wytężonej
pracy na południowych rubieżach Rzeczy-

List do Redakcji
W numerze 203 „Dziennika Wileńskie-|

$o z dn. 3 listopada r. b. na stronie 2-е}
wydrukowano wiadomość o włamaniu do
składu Zarządu Miejskiego w Oszmianie i
o skradzeniu kilku worków grzybów i
pieprzu. Otóż niniejszem uprzejmie komu-
nikuję, że żadnych grzybów ani pieprzu
tut. Zarząd Miejski nie posiadał i nie po-
siada i żadnego włamania do składów Za-
rządu Miejskiego nie było.

Uprzejmie proszę o sprostowanie myl-
nie podanej informacji.

p. 0. Burmistrz m. Oszmiany (podpis).

WSOP PS CE OFSAA BOKPRONORA TTLRONIEDAEO

KAŻDA ZŁOTÓWKA, ZŁOŻONA
NA AKCJĘ STRONNICTWA NA-

jfoklesa, w Wilnie dotąd jeszcze nie grany.'

 

pospolitej, a po nimstanie przedmikrofo-
nem — Wilno, miasto nauki, kultury pol-
skiej. Wszystkie te raporty odbierać bę-
dzie Kraków, gród w którym zaczęła się
złota karta naszej historji. Autor audycji
Wiktor Budzyński, przygotował ten cieka-
wy scenarjusz na podstawie źródłowych
inaterjałów. Wielką tę zbiorową audycję
usłyszą radjosłuchacze w Dniu Święta Na-
rodowego (11.XI) o godz. 21.00.
Dni Listopadowe. Fragment z powieści

Z. Kisielewskiego.
W dniu 11.XI odczytany zostanie przed

mikrofonem warszawskim 0 godz. 14.00
fragment ze znanej powieści Zygmunta
Kisielewskiego — „Dni Listopadowe”. O-
kolicznościowy ten fragment, z którym po-
|znają się radjosłuchacze p. t. „Wypieranie
|okupantów* — ilustruje akcję pierwszych
dni Niepodległości.

| Hymn Zmartwychwstania — przez Radjo.
i W poezji naszej mało jest utworów
powstałych w gorącej atmosferze odzyska-
|nia państwowej Niepodległości, a sławią-
cych mową wiązaną wielki przełom dziejo-
|wy. Jednym z tych wyjątków jest szlachet-
|my w patosie, silny w ekstazie — „Hymn
Zmartwychwstania”, M. Grossek-Koryckiej,
który odczytany będzie przed mikrofonem
warszawskim dnia 11 listopada o $. 17.15.
Was jeszcze wtedy nie było. — Pogadanka

radjowa dla dzieci.
W. związku ze Świętem Niepodległości

Karol Koźmiński wygłosi przed mikroło-
nem warszawskim dnia 11.XL o godz. 18.30
pogadankę dla dzieci starszych p. t. „Was
jeszcze wtedy nie bylo“, która wyjaśni,
dlaczego dzień 11 listopada stał się dniem
Święta Narodowego i co się działo w dniu
tym 17 lat temu.

Z pogranicza Abisynji.
Dnia 11 listopada «0 godz. 17.50 prof.

Michał Siedlecki w odczycie p. t. „Z po-
granicza Abisynji* będzie mówił na pod-
stawie własnych spostrzeżeń o kraju i cha-
rakterze ludności Nubji.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 11 listopada.

9.00 Czas i pieśń. 9.03 Koncert. 9.40 Dzien-
nik poranny. 9.50 Program dzienny. 10.00
Transm. nabożeństwa. 10.45 Muzyka z płyt.

miasta i prowincji. 12.15 Poranek muzycz-
my. 13.00 Słuch. J. Słowackiego „Horsztyń-
ski”, 13.20 Polska Kapela Ludowa. 14.00
Fragm. z pow. Zygmunta Kisielewskiego
|„Dmi Listopadowe". 14.20 Koncert życzeń
| (płyty). 15.00 Nie idźmy po omacku, pog.
,15.15 Koncert. 1600 Dzisiejsze święto w
|Polsce. 16.15 Koncert Chróu. 16.45 Otrzęsi-
|av. audycja. 17.00 Czy teatr może wycho-
wać? — pogadanka. 17.15 Minuta poezji.
17.20 Koncert, 17.50 Z pogranicza Abisynji,
pogad. 18.00 Recital skrzypcowy. 18.40
Różne czasy — różne kraje, koncert, 19.00

|Litewski odczyt ekonomiczny, 19.10 Je-
jsienna przechadzka, felj. 19.20 Chwilka ło-
„wiecka. 19.25 Koncert reklamowy. 19.35
;, Wiad. sportowe. 19,50 Pogadanka aktualna.
20.00 Koncert solistów. 20.40 Dzien. wiecz.
20.50 Obrazki z Polski współczesnej. 21.00

| aš Czas i Hejnał. 12.03 Życie kulturalne
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czenia ciała. W stanie niezagrażającym ży- RODOWEGO PRZYBLIŻACIĘDo Raport — Audycja okoliczności ‚
ciu odwieziono ją do szpitala św. Jakóba.(e) POLSKI NARODOWEJ! |2230 Kuo $ Gdyni 2300 Tdk. Wał

Balkon 25 gr. Program Nr. 47 p. t.: |REWJA | s [=]„WĘŻYK LEGUŃSKI"Ęzż ==.
DOKTÓR

Rewja w 2 cz. i 1 4obrazach z udziałem humorysty W. JANKOWSKIEGO, Basi Rel- pea:
skiej, K. Ostrowskiego, Kulikowskiej, Żejmówny, Jaksztasa i L. Warskiego.

4. WOLODLKO
Ordynat. Szp. Sawicz,

   

  
  

  

  

 

   
     

  
    

    

 

   

  

i kuchni Šwiad. b.!
Anonsl Uwaga dzieci! 16.XI o godz. 3-ej, w niedzielę 17.XI o godz. 12-ej Nowość: dobre. Zygmuntowska |

Rewja dladzieci, Pocz. codz. 6.30 i 9. W niedziele i święta o godz. 4.15, 6.45 i 9.15. |91% 4130
 

  

  

  

    

   

  
   

   

Dziś  ulegoWina| 66 (sti weneryczne,
Uwaca Son „Casino wert Ry

Sensacja nad sensacjami| DOKTOR

ZYGMUNTKrólowie humoru — na szczytach!

FlipiFIAD
jako INDYJSCY PIECHURZY
taina komadja wojskowa., Galooada pomysłów! Karkołomne

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
syfilis, skórme i mo-

1 czopłciowe. UL. Zam-pieres4 cg-utyc<na 10: Use:
5 kowa 15, tel. 19-60przygody w Indjach. Wulke:

  

 

śmiechu.Nad program: Dodatki I najn. sktualja, od 8—1 i 3-8.

OSTATNICH CZ/ о SFSandi NAKNAJWIĘKSZY PRZEBÓJ OSTATNICH CZASÓW WEZ
4 I pokojeSZANGEAJ

Bohaterka „Wypraw Krzyżowych” 'Loretta Young, oraz najsłynniejszy

amant Charles Boyer.

Następny program: KINO „HELIOS“.

HELIOS | uje"MIAŁABABAKŁOPOTU
Basla Gilewska, Michał Znicz, Władysław Walter, Ludwik Lawiński,

 

DO WYNAJĘCIA
2 pokoje bez mebli,
z wygodami, osobne

Zatwierdzone _ przez „wejście. Pańska 23,
Ministerstwo W. R. i|wejście Montwillow-
O. P. Studjum bałe-|ski, brama. 407—1

towe

SAWINY-
DOLSKIEJ

Dominikańska 8 — 3.

 
 

K OO 4

 

 
 

 

aagrodzony przez.Mioit.Przemysła |Handių odzaska za - @) ROZPOWSZECH- |W. Zacharewicz I In. Reżys: Aleksander Ford I Michał Waszyński. OE
й а 3 NIAJCIE PRASĘ Muzyka: Henryk Wars. Teksty piosenek: Konrad Tom. angielskiego, _francx-

NARODOWĄ Kaskady śmiechu! Komedja Pełna niefrasobliwego dowcipu. skiego, niemieckiego.

: -— Nadprogram: Kolorowa atrakcja oraz najnowsze aktualja. Poez. 4,6, 8i 10.15 |zaKLAD borasCEE.

WILNO, JAGIELLOŃSKA S, z noe (aa. Iwaszkiewicza) „„-egczi seewo

poleca: iapczany, fotele składane

Wykonanie pierwszorzędne.

 

NAJSTFR"ZA FRMA

poleca:

WYROBY ZŁO

 

Zegory I zeger

Wszelkie reperaecje w zakres zegarmist

do
meble klubowe i t. p.

CHRZEŚCIJAŃSKA w WILNB
WYROBÓW ZŁOTYCH, SREBRRYCH METALOWYCH
pf. L. PERKOWSKI I K. MALINOWSKI,

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (maty kościoła Św. Jana). |

ARTYKULY KOšCIELNE: žyrando- ||
le, puszki, kielichy, monstrancje itp.
WYROBY METALOWE:
stołowe, cukiernice i t. d. ‘

(TE, SREBRNE į а
®1 DROGIE KAMIEMIE.;

DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

firm krajorych i

oraz roboty ar-were' le. złorerie, sre*'rzenie || niklowanie,
CENY BARDZO UMIARKOWANE.

spamia, otomany,

 

WILEŃSKA 25. |dogodnych udziela St.PRACA.
um 3 ACA ę szkoły powszechnej |(daw. Ostrobramska) Grabowska (dyplom

 Ceny niskie.

B. NAUCZYCIELK„|

 

| DRUKARNIA
i Konserwatorjum). Gar-

wykonuje Bisoklė„. barska 1—25. Zapisy
dług recept p.p. le- od godz. 3—5 pp.
karzy okulistėw. Po- “|

GDEININISPEAS poszukuje posady do
l GOSPODYNI dzieci w wiekuRASY

poszukuje zarządu do- nym lub przedszkol-
mem, ewent. na wsi. nym; chętnie przyjmie  

 

 

 

 

nakrycia

w Wilnie, Mostowa Nr. 1. Tel. 12-44.
Przyjmuje wszelkie roboty w zakres
DRUKARSTWA. wchodzące

zę Przez kilka lat pro- | posadę ekspedjentki, 1 jajnowsze je INSTYTUT

А. 7МУЕВ7УМУКЛЕСО оыВчаи ii, Waal s. KOSMETYCZNY
=——Й |\№е, гоШе i pszczelar- adm. „Dz. WiL“ pod

siwo.- Wilno, Kośska
Nr. 14—7, od g. 14-ej.,

„Praca“.  tykuły w zakres
optyki m IKEDA

|

TATARSKA 10,
Absolwentki Kursów
Kewa w Paryżu, Wy-

 

DOM HANDLOWY

L. ZABŁOCKI i S-ka
jakoto:

P. KALITA,
  ki pierwszorzędnych
 zagroniesnych.

zostwa wchodzące,

 

  
   
tema „gaymA OZ k „ elek-[BILETY WIZYTOWE,| | Z: PROSZENIA, | WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17.57. pacewia ua

Я kiej jakości,j ; naczynia stoł zabiegi, wchodzącew

ULOTKI, | AFISZE, | | BROSZURY, li .A p. isśujakia, az daEos,pca das zakres kosmetyki,

Ż0- CWNACHUBARDEG /DOSTĘENYCHI. + żyrandole, lampy do a wyjac i mafty, Ceny stałe, kon- Ceny

› dostępne.
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