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Wilno, Sroda 13 listopada 1935 roku Nr.:313
 

Rozłożenie na
ża Pożyczkę

WARSZAWA, (Pat). Ukazało się ob-
wieszczenie Ministra Skarbu z dnia 9 listo-
pada br. w sprawie częściowej zmiany ob-|
wieszczenia Ministra Skarbu z dnia 31 mar-

cza 1935 r., o wypuszczeniu 3 procentowej
premjowej pożyczki inwestycyjnej. W
związku z tem wydane zostały również
przez delegata do spraw 3-proc. premjowej
pożyczki inwestycyjnej odpowiednie okól-
niki. W myśl tych zarządzeń pozostałe do

uiszczenia trzy raty z tytułu subskrypcji 3-
proc. prem. pożyczki inwestycyjnej, któ-
rych terminy płatności zapadają w grudniu
1935 r., w styczniu i lutym 1936, rozkłada

się na 10 rat miesięcznych z terminem płat-
ności do dnia 5 każdego miesiąca, począw-

Zmiana przepisów 0
WARSZAWA. (Pat). Ministerstwo

skarbu opracowało projekt roporządzenia,

zmieniającego niektóre przepisy o postępo-

waniu egzekucyjnem władz skarbowych.
Rozporządzenie to ma  przedewszyst-

kiem na celu obniżenie opłat egzekucyj-
nych, pobieranych przy ściąganiu drobnych
należności. Obecnie łączna kwota opłat za

ściągnięcie należności do 50 zł. waha się w

granicach od 5 do 6 zł. Projektowane roz-
porządzenie przewiduje obniżenie opłat

dla należności, nie przekraczających 50
zł, o połowę a nadto wprowadza nowy
Przepis, że łączna kwota opłat za dokona-
ne czynności egzekucyjne nie może prze-

wyższać połowy sumy .ściąganej -należno-

ści.
Pozatem rozporządzenie zmierza do

zmniejszenia ilości tytułów wykonawczych

urzędom skarbowym przez wierzycieli nie-
skarbowych.W tym celu wspomniany
projekt uprawnia wierzycieli do wysyłania
upomnień egzekucyjnych, co obecnie ciąży

 

raty noleżności
Inwestycyjną
szy od dnia 1 grudnia 1935 r.

września 1936 r.

Wobec rozłożenia reszty należności na

10 rat, subskrybenci, korzystający z tej ulgi,
tracą prawo do kuponu trzeciego, płatnego

w dniu i maja 1936 r., natomiast otrzymają

kupon czwarty (wrześniowy), zaś obligacje

zostaną wydane do dnia 20 listopada 1936
roku. Z ulg powyższych mogą korzystać

wyłącznie ci subskrybenci, którzy wpłacili

7 dotychczasowych rat.
Na żądanie poszczególnych  subskry-

bentów może być reszta należności potrą-

cona w dotychczasowych terminach z pra-

wem do kuponu trzeciego.

do dnia5

egzekucji skarbowej
tna urzędach skarbowych, postanawiając,

że przed skierowaniem wniosku egzekucyj-

nego do urzędu skarbowego, wierzyciel o-

! bowiązany będzie wysłać płatnikowi pisem
ne upomnienie z zagrożeniem wdrożenia

egzekucji przez właściwą władzę  egzeku-

cyjną, jeżeli płatnik w terminie 9-ciu dni!

|od doręczenia upomnienia nie uišci poszu-į

kiwanej należności. Р

Nadto urzędy skarbowe będą upowaž-

nione do udzielania wierzycielom  zezwo-

leń na poczynienie we własnym zakresie
potrzebnych kroków celem ściągnięcia na-
leżności w drodze sądowej.

Wreszcie projektowane _ rozporządze-

WARSZAWA. (Pat). Na podsta-
wie wiadomości ze źródeł franc.,
angiel., niem., włoskich i abis, PAT.
ogłasza nast. komunikat o sytuacji
na frontach w. Abisynji

W/g wiad. ze źródeł angiel. W
Ogadenie w pobliżu Annale oddziały
abisyńskie zostały zaskoczone przez
kolumnę zmotoryzowanych wojsk
włoskich. Abisyńczycy zdołali rze-
įkomo po zaciętej 'walce unierucho-
mić 4 tanki i 6 samochodów pancer-
nych, które dostały się, w ich ręce.
W bitwie miało polec 6 oficerów
oraz wielu żołnierzy włoskich nale-
żących do forimacyj tubylczych,

Ze źródełwłoskich donoszą, iż
w okolicach Sassabaneh wybuchł
bunt wśród miejscowej ludności mu-
zulmafskiej. Bunt stłumiono, przy-
czem miano rozstrzelać 50 osób.
a z w AL: iż przez
erberę na t łudniowy przy-

było 12 oficerów brytyjskich ze
sztabu generalnego, którzy mają
towarzyszyć wojskom abisyńskim w
charakterze 'bezinteresownych do-
radców.

Na front ogadeński zostały skie-
rowane poważne posiłki abisyńskie.

WALNA BITWA NIE WCZEŚNIEJ
JAK ZA 2 TYG.

Źródła niemieckię określają obec- 
| ny stan rzeczy na froncie ocnym
jako ciszę przed burzą. isyńczy-
cyniewątpliwie. przygotowująsiędo

| nie.uzgadnia szereg przepisów-2—zaktesu—„wzjnycj b. wy w okolicachAmba

postępowania egzekucyjnego władz skarbo-
wych z analogicznemi przepisami o sądo-

wem postępowaniu egzekucyjnem, dzięki
czemu orzecznictwo sądowe, wydane w

sprawach egzekucji sądowej, można będzie

stosować przy wykładni takich samych
przepisów o egzekucji skarbowej.

Projekt dekretu oddłużeniowego
źwiązków Samorządowych

WARSZAWA. (Pat). . Projekt
dekretu w sprawie zmiany rozp. Pre
zydenta Rzplitej z dn. 24 paździer-
nika 1934 r. o poprawie gospodarki i
fmansów związków samorządowych
w zakresie usprawnienia i przyśpie-
szenia postępowania oddłużeniowe-
go wprowadza:

1) Nadanie Centr. Komisji Oszcz.

czasowe ulgi, dopuszczając 5-letni
okres zawieszenia płatności odsetek
oraz zmniejszenie sumy dłużnej wie-|
rzytelności, zabezpieczonych  hipo-
tecznie, pozostawiając zasadę niena-
ruszalności hipotek umowaych.

| Kompetencje Komisji Oddłuże-
niowych zostaną rozszerzone na zo-
bowiązania, powstałe do dn. 1

Oddł. dla sam. prawa orzekania o. kwietnia 1934 r. (dotychczas do 1
ulgach w spłacie zobowiązań związ-
ków samorządowych wobec Skarbu
Państwa, funduszów państwowych
instytucyj czech oraz
ów państwowych i komunal-

nych.
2) Skrócenie terminów do wno-

szenia sprzeciwów przeciwko pla-
nom oddłużenia z 3 miesięcy do 4
tygodni.

3)Według nowego brzmienia art.
7 minister skarbu ma możność sto-
sowania ulg generalnych w spłacie
zobowiązań związków  samorządo-
wych wobec Skarbu Państwa.

Projekt dekretu rozszerza dotych-

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA!
Narodowy organ walki

Nr. 44a — 45
cena 10 groszy

Do nabycia w kioskach.
UWAGA! pm. Prenumeratorów prosi-
my 0 zmianach adresów powiadamiać
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego Mo-
stowa 1, gdzie również prosimy wnosić re-
klamacje oraz zamawiać prenumeratę

„Głosu i „Wielkiej Polski”.

lipca 1932).

Projekt ustawy amnestyjnej jest
juź całkowicie opracowany i znaj-
dzie się na porządku obrad zwyczaj-
nej sesji sejmu w końcu bieżącego
miesiąca.

Amnestja obejmie zarówno prze-
stępstwa polityczne jak i pospolite.
Kary do 3-ch lat za przestępstwa
polityczne złagodzone będą do poło-
wy, kary półtoraroczne darowane
będą całkowicie. Jeśli chodzi o prze
stępstwa pospolite, to kary do pół
roku więzienia będą darowane cał-
*kowicie, a roczne zmniejszone do
połowy. :

+. Z pod dobrodziejstwa działania
,amnestji wyłączone zostają następu-
|jące przestępstwa: przeciwko głoso-
waniu w sprawach publicznych, fał-
szowania pieniędzy, stręczenia do

 
nierządu, zniesławienia w druku, na'
szkodę skarbu państwa, handlu nar-
kotykami, wynikających z. prawa
jczekowego, dokonane w związku z

m U WAGAmammr=umzastawem rolniczym, czy drzewnym,
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY

1 KOSMETYCZNY
Prow. Farm.

Władysława farta
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze `
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najlepszy. — Ceny dostępne.

   

       
     

 

    

 

| bezprawnego posiadania broni, prze-
jciwko bezpieczeństwu państwa,kar-
|no-skarbowe oraz przestępstwa woj-
skowe, a więc przedewszystkiem
uchylanie się od służby w wojsku.

Amnestja wejdzie w życie zaraz
po uchwaleniu jej przez izby usta-

as Dotyczyć ona będzie
| przestępstw, które dokonane zosta-
y przed 23 kwietnia 1935 r.va

ywiście i wyroków, które Za

Aladzi.
Korespondenci niemieccy sądzą,

że w ciągu dwu najbliższych tygodni
armja włoska unikać będzie walnej
bitwy, gdyż komunikacje nowego
frontu włoskiego z bazami nie będą

| wcześniej należycie zorganizowane.
| BRAK KOMUNIKATÓW

ABISYŃSKICH.
ADDIS - ABEBA, (Pat). Od dłuż-

„szego już czasu rząd abisyński nie
|ogłasza komunikatów z placu boju,
|Źródła oficjalne ograniczają się do
twierdzenia, że na żadnym z odcin-

RAEC R TOR ЛЕСЕ
OBŁOŻONY JĘZYK...

brak apetytu... Zwróćcie uwagę na
działanie żołądka, Zażyjcie kilka
razy zioła francuskie The Chambard,
które niezawodnie regulują wypróż-
nienie.
 

°° Ustawa amnestyjna
przed tym terminem i nie zostały
wyikonane.

Wedle obliczeń amnestija obej-
mie w całym kraju do 20.000 osób.

ków frontu nie dzieje się nic szcze-
i gólnego. Jeżeli chodzi o front pół-
|nocny, to komunikują jedynie, że
ras Kassa zajmuje pozycje położone
w odległości 50 kilometrów na ро-
ludnie od Makalle, z czego wniosku-
ją tu, wobec milczenia rządu abisyń-
skiego, że wojska włoskie przeszły
już linję Malkalle. Zwracają tu też

uwagę na trudności, jakie mają do
pokonania Włosi na południe od Ak-
sum, Na odcinku tym znajdują się
góry Szire, mastępnie rzeki

Takaze ze stromemi brzegami, wre-

szcie masyw górski Semien, którego
wierzchołki przekraczają nieraz
4500 m. Również w sprawie położe-
nia na froncie południowym nie

można uzyskąć żadnych bliższych
informacyj. Ponieważ oficjalnie za-
komunikowano, że stacje radjowe w

rejonach Daggabur i Gorahei funkcjo

riują normalnie, sądzą, że okręgi te

nie zostały jeszcze zajęte przez Wło
chów. Możliwość jednak błyskawicz
nego posuwania się. Włochów nie

jest wykluczona, jeżeli się wezmie

pod uwagę zmotoryzowanie oddzia-
łów włoskich i słabość liczebną znaj

dujących się na tym odcinku wojsk
abisyńskich. Włosi, jak się zdaje, u-
siłują ustalić linję swej penetracji od
Uebi Szebeli do Daggabur i Džidži-
bi. Według iniormacyj, udzielonych
w Addis - Abebie, wobec tych za-

miarów włoskich, wojska: abisyńskie
zajmą stanowisko

Zdaniem kompetentnych czynni-

ków wojskowych, wobec szybkiego

posuwania się Włochów na froncie

południowym, spodziewać się nale-
ży rychłego zajęcia Dżidżibi bez po-

ważniejszego oporu ze strony wojsk

abisyńskich W Addis Abebie nie

potwierdzają wiadomości o zajęciu

Antalo, przyznają jednak, że miej-

scowość ta posiada duże znaczenie,
panuje bowiem nad drogami kara-
wanowemi idącemi w kierunku po-

|łudriiowo - zachodnim aż do jeziora
Tsana. Krążą też. tu pogłoski o nie-

porozumieniu iędzy rasem Sey-
umem i rasem Kassą. Pierwszy bu
wiem pragnie zaatakować Włochów,
drugi zaś zaleca odwrót.

BRYTYJSKI SZPITAL POLOWY.
LONDYN. (Pat). W. sobotę wy-

rusza do Abisynji z przeznaczeniem
do Harraru pierwszy szpital polowy,

zorganizowany przez jski Czer-
wony Krzyż. Personel będzie skła-
dał się z 7 lekarzy, sanitarjuszy. Mi-
sja zabiera z sobą 16 s
ciężarowych oraz wielką ilość le-

karstw i materjałów  opatrunko-
wych. Mniej liczny oddział czerwo-

nego krzyża będzie skierowany na

front północny do prow. Tigre.
 
 

Ż Litwy.
NOWY DYREKTORJAT KŁAJ-

PEDZKI.
BERLIN. (Pat). Z Kowma dono-

szą: Gubernator Kłajpedy Kurkau-
skas powierzył posłowi na sejmik
kłajpedzki Borchertowi misję utwo-
|rzenia nowego dyrektorjatu.  Bor-
(chertas należy do.grupyposłów litew
|skich w Sejmiku. Rozpoczął on
dziś narady z przedstawicielami
' wszystkich frakcyj.

Niem. biuro inform. nazywa no-
minację tę nowem wyzwaniem całej
ludności kłajpedzikiej, stojącem w
jaskrawej sprzeczności z zapewnie-
niami rządu litewskiego i min. Loza-
rajtisa.

Borchertasa określają w Berlinie
jako znanego ekstremistę i fanatycz-
nego polityka litewskiego.

już poprz
jatu  kłajpedzkiego i

rtu.

ednio członkiem dyrektor-
dyrektorem

POLICJA LITEWSKA
| W KŁAJPEDZIE.

BERLIN. (Pat). Niemieckie biuro
informacyjne podaje: Rząd litewski

Byłon

postanowił utworzyć w Kłajpedzie
specjalny oddział policji, złożony z
62 ludzi na wzór t, zw. kowieńskiej
rezerwy policji. Policja ta włączona
będzie do policji państwowej. Wpro-
wadzenie jej na obszar Kłajpedy
jest — jak utrzymuje niemieckie
biuro informacyjne — nowem naru-
szeniem statutu kłajpedzkiego, gdyż
według art. 20 statutu rząd litewski
ma prawo utrzymywać na obszarze
Kłajpedy tylko policję zagraniczną,
celną i kolejową.

„FRONT NARODOWY*
NA LITWIE.

stworzenia frontu narodowego mają-
cego połączyć organizacje litewskie,
stojące na gruncie obecnego regi-
me'u. Zadania frontu sprowadzać
się mają w pierwszym rzędzie do
Po wszelkiemi środkami о-

sia režimu, przeciwstawianie
się trontom opozycyjn i iera-
nie zbiórek na , oda broni”, 

"WOJNAiSANKCJE
PROTEŚT WŁOSKI PRZECIW

SANKCJOM.
LONDYN. (Pat). Włochy wysto-

sowały protest do wszystki
państw—członków Ligi Narodów,
które postanowiły zastosowanie san
kcyj. Ambasador włoski w Londynie
Frandi doręczył wczoraj notę tego
rodzaju podsekretarzowi stanu w
Foreign Oflice Vansittartowi Nota
stanowi długi 5-stronicowy elaborat,
atakwący sankcje z prawniczego
punktu widzenia. Nota zwraca u-
wagę, że art. 16 paktu nie został za-
stosowany, ani w wypadku konfliktu
mandżurskiego, ani też w wypadku
wojny Boliwji z Paragwajem. Rząd
włoski nie uznaje uprawnień komi-
tetu koordynacyjnego Ligi Naro-
dów i czyni każde z państw indywi-
dualnie odpowiedzialnem za wpro-
wadzenie sankcyj w życie. Nota zar

powiada ostre represje $osq
ze strony Włoch przeciwko pań-
stwom, które zastosowały sanikcje.
W Londynie oczekują przeto, że 18
listopada, gdy sankcje wejdą w ży-
cie, Wiłochy wypowi wszystkie
traktaty handlowe z państwami, do
których nota protestu została skie-
rowana, ‚

JAK SIĘ USTOSUNKUJE
ANGLJA?

PARYŻ. (Pat). W czasie wczoraj-
szej rozmowy Lavala z ambasado-
rem włoskim Ceruttim, który wrę-
czył włoską notę  protestacyjną
przeci j tenże, jako po-
daje „Oeuvre” poinformował francu-
skiego premiera o ostatnich sukce-
sach wojsk włoskich w  Abisynji
Wojska włoskie mianowicie znaj-
dują się w pobliżu płaskowzgórza
Harraru. W| razie zajęcia go zosta-
łaby wytworzona łączność pomiędzy
zajętą już przez Włochów prow. Ti-
gre a pustynią Danakile i włoską So
malją. Płaskowzgórze Harraru ma
znaczenie z tego powodu, że roz-
dziela ono angielski Sudan od mo-
rza. Fakt ten utnudniłby negocjacje
z Anglją gdyż wydaje się mało praw-
'dopodobnem, aby rząd brytyjski
|mógł zgodzić się na to, by wojska
włoskie pozostawały na tak ważnym
strategicznie terenie.

WALKA WŁOCH Z OBCYM
IMPORTEM.

RZYM. (Pat). Ogłoszono tu de-
kret, który wejść ma w Życie z
dniem 18 listopada i który dla 197
artykułów, objętych włoską tarylą
celną wprowadza przy imporcie do
Włoch obowiązek uzyskiwania ze-
zwolenia rządu. Wśród tych artyku-
łówznajdują się: mięso, środki żyw-
ności, zboża, oliwa i tłuszcze, ma-
terjały włókiennicze, jedwab, mine-
rały, metale, maszyny, narzędzia,
produkty chemiczne, rośliny leczni-
cze, farby, kauczuk, skóry, futra,
papier gazetowy, gramofony, biżu-
terja „kamienie i metale etne,
oraz filmy.

Ogłoszono również dekret wpro-
wadzający od dn. 14 b .m jednolite
godziny urzędowania w instytucjach *
publicznych, a mianowicie od godz.
9-ej do 16.30 z półgodzinną przerwą
od 12.30 do 13-ej.

i syn

ZAWIESZONE STRONNICTWA
LITEWSKIE PROTESTUJĄ.-
RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

Jak podają pisma, w czwartek od-
było się posiedzenie centralnych ko-
mitetów zawieszonych partyj ludow- RYGA. (Pat). Z Kowna donoszą:

Parija Tautininków przystąpiła do“
ców i chrześcijańsko - demokratycz-
nej. Komitety uchwaliły wnieść skar
gę do ministra obrony krajowej na
zarządzenie komendanta wojskowe-
$o w sprawie zawieszenia dzialal-
ności tych partyj, Skargę złożą pre-
zes centralnego komitetu partji lu-
dowej adw. Slezewicius oraz pre-
'zes centralnego komitetu  partji
| chrześcijańsko - demokratycznej dr.
| Bistras. is

"a
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Praca nad budżetem Poświęcenie trzech nowych sztandarów Zalścia w zakładach
Bezglkkredźha pó) ochwalkniuów Chrześcijańskich Związków Zawodowych  „Themli U. S. B.

sobotę późnym wieczorem pięciu

dekretów przez Radę ministrów rząd

rozpoczął pracę mad budżetem na

r. 1936-37.
Praca ta prowadzona

kątem widzenia znalezienia

ności, któreby umożliwiły stworze-
nie preliminarza zrównoważonego.

Jest bowiem tendencją rządu, aby
już w najbliższym budżecie nie był

przewidywany deficyt.

jest pod

kowski ma, jak słychać, zamiar zre-
alizowania tych ograniczeń budże-
towych, jakie da się wprowadzić w|
preliminarzu budżetu na rok przy-'
szły —już wstosunku dobudżetu
bieżącego przez pozostałe jeszcze
przeszło cztery miesiące jego wyko-
nywania.

Ustalanie możliwych oszczędno-
ści odbywa się drogą porozumienia
p. premjera Kościałkowskiego z po-
szczególnymi ministrami.

Co więcej, p.iycóać, zamiarze:

Proces morderców Pierackiego
W dniu 18 b. m. rozpoczyna się

proces o zamach na š. p. min,Pie-

rackiego. W. sobotę podsądni zostali

sprowadzeni do sądu w związku ze

zgłoszonem przez nich żądaniem o-

wprowadzeni do sądu, gdzie będą
mogli studjować akta.

Poza tem czynione są przygoto-

wania w związiku z rozpoczynającym

'się procesem. Istnieją poważne trud-

w Wilnie |
Chrześcijańskie Związki skupione

w liczbie 28-miu w Centrali Chrześc.
Związków Zawod, w Wilnie, obcho-
dziły w niedzielę 10-go bm. niezwy-
kle podniosłą uroczystość. 4

Chrześcijańskie Związki Zawodo-
we Elektromonterėw, Krawców i
Krawczyń oraz Malarzy uroczyście
wyświęcały swoje sztandary. Przed-
stawiciele Związków władz, i zapro-
szeni goście po zebraniu się przy ul.
Metropolitalnej 1 i wspólnej  toto-
grałji wyruszyli ze sztandarami do
kościoła św. Ducha, gdzie wysłucha-
no odprawionej przez ks. mgr. Alek-
sandra Mościckiego, Kapelana Ch.|
Z. Z. w obecności J. E. Ks, Metro-
polity Wileńskiego Romualda  Jał-

chrzestnych, złożonych ze znanych|
na terenie Wilna działaczy i działa-|
czek społecznych. Podczas nabożeń
stwa parafjalny chór pod kierownic-|
twem p. Tadeusza Łosskiego wylko-
nał piekne pieśni religijne, }

Po nabożeństwie zakończonem|
odśpiewaniem „Boże coś Polskę" u-|
czestnicy udali się do gustownie u-|
dekorowanej i efektownie oświetlo-

inej sali przy ul. Metropolitalnej 1 na
akatemyję, którą w żywych ipodnio- |
słych słowach zagaił w imieniu Ko-'
mitetu obchodu uroczystości Kape-|
lan i' członek Zarządu Centrali )
Chrześc. Związków Zaw. ks. mgr.
Aleksander Mościcki.

Dłuższe przemówienie o historji

Wi dniu wczorajszym w  zakła-
dach chemgi U. S. B. przy ul. Nowo-
gródzkiej doszło do zajść pomiędzy
młodzieżą akademicką polską a ży-
dowską na tle usuwania żydów z
laboratorjów.

Zajście trwało krótko i zostało
zlikwidowane przez władze uniwer-
syteckie.

Wlbrew opowiadaniom studentów
żydów, nikt podczas tych zajść nie
został ranny i po opatrunek nie
zgłosił się,

 

Neweści wydawnicze

Nowy, 46-y numer tygodnika li-
teracko - artystycznego „Prosto z
mostu“ pod redakcją St. Piaseckie-

у k is aktu śledztwa. Oskarżeni ności z biletami wejścia na salę są- brzykowskiego i J. E. Ks. Biskupa |powstania i działalności Związkówgo, i art wstępny Slani-

kazaniaakiuеа ОНа|dowa,gdyż jest bardzo wiele zgło Sulragana Kazimierza Michalkiewi. „poświęcających swoje szłandary i slawa Szczutowskiego p. i. „Fale
cza — mszy. św., w czasie której J. |ich stanowisku ideowiem wygłosił dziejowe”, który jest nowym głosem
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przejrzenia tych aktów przed proce-

sem. Podanie zostało uwzględnione

i w ciągu Kilku dni Ukraińcy będą

Nieudany iot
Od majora SC a

(efsaTotniakt w Prachuab. Miano-
wiciew niedzielę о godz. 10 min. 45

| szeń od prasy zagranicznej, prowin-
|eionalnej i stołecznej.

do Australji |
i nie dotarł do archipelagu Malaj-

skiego. ы

Do Australji pozostało mu jeszcze
do przebycia około 5.000 km. Decy-

E. Ks. Arcybiskup dokonał uroczy-
stego poświęcenia sztandarów trzy-
manych przez szeregi par rodziców
Em)

CHORE NERKI
TO ZEPSUTE FILTRY ORGANIZMU.

Oddają bowiem one pęcherzowi mocz
źle przefiltrowany, wpływając przez to na

zatrucie organizmu wskutek niewydalania
zeń szkodliwych substancyj. Zioła Magistra

prezes Centrali Ch. Z. Z. w Wilnie
p. mec. Mieczysław Engiel, wręcza-
jąc w czasie przemiówienia w imie-
niu Centrali Ch, Z. Z. i swojem pa-
miątkowe gwoździe. Po skończonej
uroczystości wbijania gwoździ i wpi-
santa się do albumów pamiątk. h
J. E. Ks. Arcybiskup Metropolita
Wileński Romuald Jałbrzykowski
odebrał od chorążych przysięgę i
więczył im sztandary, składając w

w dyskusji o dyktaturach, jaka się
wywiązała na łamach „Prosto z mo-
stu“.

Aleksander Czyżewski omawia
aniologję poezji sowieckiej, Eugen-
jusz Byrski w artykule „Sztuka czy
technika' porusza zagadnienia urba-
nistyki. W związku z 10-ą rocznicą
śmierci wielkiego pisarza, Wiktor
Dode „zamieszcza artykuł o „Krzyw-

rańo mjr. K i zamierzał star- zją w sprawie dalszego, lotu zapa- Wolskiego „Urosa”, zawierające rzadką : . „. ) 421е Žeromskiego“. Dalej w nume-

towač do następnegoКр Od dwu dnieprawdopodobnie jutło, po otrzy roślinę indyjską Ortosiphoniae o własno- SARA PNA Bomi rze: artykuł Karola Stefana Frycza

dni w miejscowości tej padały ulew-maniu dokładnych wiadomości o sta ściach moczopędnych i dezynfekcyjnych : p. t. „Katolicyzm doktorėw“, Marji

ne deszcze, wskutek czego nasz pi-

lot musiałczekać. Kiedy wreszcie

deszcze ustały okazało się, że lotni-

sko 'rozmokło.

Podczas startu, wskutek fatalne-

go stanu lotniska, samolot skapoto-

wał iodniósł RAEuszkodzenia.

jr. Karpiński jest | o ranny, me-

ai zaś Wiktor Rogalski wyszedł

z wypadku bez szwanku.

„ Mir. Karpiński donosi, że pozo-

staje na lotnisku w Prachaub w o-

czekiwaniu na decyzję departamen-

tu aeronautyki, mianowicie szefa

lotniotwa wojskowego gen. Rayskie-

o. Jak wynika zprzebiegu lotu, mjr.

Kaepińsiei przeleciał około 9500 km.

oisledóiiini ы

Zasady etyki
adwokackiej

Rada Adwokacka w Warszawie
utworzyła specjalną komisję dla ze-
braria i opracowania zasad etyki za-
wodowej i obowiązków obrończych,
ustałonych przez Naczelną Radę
Adwokacką, Radę Adwokacką w
Warszawie, sąd dyscyplinarny lzby
Warszawskiej, oraz sąd odwoław-

czy przy Naczelnej Radzie Adwo-
kackiej. Na przewodniczącego komi-
sji powołany został 'wicedziekan Ra-
dy Adw. Leon Nowodworski.

Zasady etyki zawodowej i obo-
wiążków obrończych w dane

ją szeroko w zajęciach semina-
ryjnych dla aplikantów adwokac-
kich, Sprawę tę powierzono człon-
bot adwokatowi Stanistawo-
wi Janczewsliiemu.

42  

 

zbawiennych
Czybywają kłamstwa: zbawienne

lub pobożne? Niewątpliwie — tak.
Lekatze, zgromadzeni u łoża poważ-
nie chorego, nie powiedzą całej
prawdyanijemu ani najbliższej ro-
dzimie. (Ale zamknąwszy się w gabi-

necieniebėdą jej między sobą prze-
miłczać). Podobnież w książkach
przeznaczonych dla dzieci i młodzie-

lnie samolotu, niewiadomo bowiem
!сгу na małem lotnisku w Prachuab
znajdują się urządzenia techniczne,
potrzebne do wykonania naprawy.

Prawdopodobnie mjr. Karpiński
otrzymia polecenie załadowania sa-
molotu na statek i powrotu do kraju.|

Mieszkańcy Podbrodzia, a para-
fjanie korkożyscy, z wielkiem zado-

woleniem dowiedzieli się z ambony

ł kościelnej, że na skutek zarządzenia
JJ. E, ks. Arcybiskupa, ks. proboszcz
Korkożyski ma w częstych odstę-
pach czasu przebywać w Podbrodziu
i obsługiwać parafjan, pod wzglę-
dem im, w miejscowym

rafjan, było oddawna koniecznem.
Naprzód, że sam ośrodek parafii,

wieś Korkożysziki, ze wspaniałym
kościołem, oddalonym o 4 km. od

wskutek wzmożonego ruchu osied-
leńczego ku Podbrodziu, jako stacji
kolejowej, urzędom, poczcie, gminie
й tp.
‚ Р
| вОН i iK i ki IN е

 
| POLSKIEGO W; CZECHACH.

MORAWSKA OSTRAWA (Pat).
, Wczoraj żandarmerja czeska aresz-
towała obywatela polskiego p. Sta-
nisłaawa Kolasę, słuchacza wyższej
szkoły gospodarstwa wiejskiego w
Cieszynie. Aresztowanego  odsta-
Iwiono do więzienia w Morawskiej

 

io prawdzie
£iożylo się nań całę mnóstwo oko-
licznošci: zacołanie Polski militarne,
kulturalne, ekonomiczne, upośledze-
nie chłopów, mieszczaństwa, rozpa-
noszenie żydostwa, niedorozwój
miast, masonerja, upadek charakte-
rów, słabość władzy królewskiej,
paraliż władzy prawodawczej, brak
egzekutywy sądowej— ale także

kościołku, co dla osiadłych tu pa-

Podbrodzia, utracił dziś znaczenie,!

ARESZTOWANIE OBYWATELA |

pobudzają nerki do prawidłowego działania.
Stosują się przy cierpieniach nerek, mied-
niczek nerkowych, pęcherza i wszelkich
dolegliwościach dróg moczowych.

Ziołą ze znak. ochr. „Urosa* do naby-
cia'w aptekach i drogerjach (składach ap-
tecznych).

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

EDTATIE i KI L K AL КОВЬПНЧа оо SAS

Potrzeby religijne Podbrodzia
Powtóre, Podbrodzie, jako cen-

trum parafji, z piękną kaplicą, wy-
maga gorliwego wniknięcia, światłe-
go duszpasterza, w idh potrzeby du-
chowe, tem bardziej iż rozpanoszyła
się tu obojętność religijna i w bardzo
wielu wypadkach poniechanie przez
katolików praktyk religijnych, jak
odbywania spowiedzi i

maga koniecznej łączności parafjan
ze swym duszpasterzem.

Rozczłonikowanie niedużej parafji
'korkożyskiej na 2 hub 3 objekty pa-
„rafjanė, jak to niektórzy chcieli i
projektowali, jest niemożliwe, a to
ize względu, że ludność tutejsza jest
za szczupła i za uboga do stworze-
nia i podtrzymywania nowej parafji,
szczególniej dzisiaj 'wtak ciężkich
dla rolników czasach i nie podołała-
by przyjętymna się obowiązkom.

A więc zarządzenia ks. Arcypa-
sterza pod tym względem p 0-
dzianie powitali z radośnem zadowo-
leniem, całkowicie ufając, że ks.
Grabowski apostolską pracą zrobi
wiele dla tej części swych parafjan,
a szczególniej dla młodzieży, która
tu jest bardzo a bardzo religijnie za-
niedbaną. A. H.

„Ostrawie. i

mętu pojęć, którego obrazem są na-
sze powyższe refleksje, pozostają
wciąż wyobrażenia 0 okoliczno
ściach powstania nowożytnego pań-
stwa polskiego i o przyczynach,Pętó-
re je wywołały.

Primo więc, rzadko, arcyrzadko
próbujemy beznamiętnie odtworzyć
obraz całości tych przyczyn, po-
mijając niemal zawsze te lub owe,
albo też świadomie
mie je bagatelizując. Secundo zaś
wysuwamy najczęściej na czoło i
nadmiernie powiększamy niektóre

y p „1 przystępo:'
wania do Sakramentów św., co wy-

lub nieświado-,

+ Na znak głębokiej wdzięczności
łza okazywaną przez J. E. Ks. Ar-
cybiskupa życzliwość ,dla chrześci-
ljańskiego ruchu zawodowego prez.
|Centrali Ch. Z. Z. p. Mieczysław
| Engiel udekorował w imieniu Cen-
trali J, E. Arcyb. Romualda Jał-
brzykowskieśo odznaką związłkową

| Chrześcijańskich Związków Zawo-

i

 
dowych. Ks. Arcybiskup w  odpo-
„wiedzi podkreślił, że zawsze rozwój
i praca Chrześcijańskich Związków
jbardzo żywo Jego obchodziła i ob-
jchodzi, dlatego też uważa wręczoną
odznakę za bardzo dla siebie za-
szczytną i drogą. W końcu uroczy-
staści <członek Ch, Z. Z. Cukierni-
ków p. Ksawery Bielanowicz z u-
czuciem wygłosił napisany przez
"siebie okolicznościowy wiersz.

Święto rodziny robotniczej załkkoń-
czyłó się w miłym i poważnym na-
stroju odśpiewaniem hymnu „Nie
rzucim ziemi”.A в й

WSTRZĄSAJĄCE I BESTJALSKIE
Hon BRATOBÓJSTWO.

Wie wsi Repiszki śm. łyntupskiej
„wydarzył się wstrząsający wypadek,
który jest żywo komentowany w
|całej akolicy. Mianowicie za namo-
jwą swej przyjaciółki 25letni Win-
jcenty Szeksztełło postanowił .usu-
nąć swego brata Franciszka, lat 31
choro umysłowego, |
W. tym celu, w dniu onegdajszym

„przy dzwiach wejściowych  umoco-
| wał on granat i gdy chory zamierzał
przekroczyć drzwi nastąpił wybuch.
|Odłamkami granatu Franciszek
oo: rozszarpany został na

Rudnickiej o odkryciach w Biskupi-
nie, Michała Kondrackiego o nowe;
orkiestrze Polskiego Radja. I jak
zwykle: feljeton W. Wasiutyńskiego,

ciąg dalszy powieści Aleksandra
Świętochowskiego i noweli Czesła-
wa, Straszewicza.

Pozatem stałe działy recenzyj:
teatralmych pióra St. Piaseckiego,
muzycznych — K. Regameya,z wy-
staw — J. Bajkowskiego, tilmowych
— A. Mikułowskiego, z książek —
A. Jesionowskiego, St. Kaliszewskie
go i A. Miłułowskiego oraz aktualja:
na manginesie, przegląd prasy, kro-
niki, panopiicum uzupełniają numer.

Cema numeru w prenumeracie:
30 gr. Adres redakcji iadministracji:
Warszawa, Nowy Świat 24,

Szlakiem 1 Brygady — Dziennik
żołnierski. Wacław Lipiński mjr. dr.
Wydanie II, Warszawa 1935, Głów-
na Księgarnia Wojskowa. Cena
zł. 9.50.

Przewodnik - Kalendarz dla Soł-
tysów i Radnych Gromadzkich na
r. 1936. Powyższą książkę wydał do-
rocznym zwyczajem Związek Pra-
cowników Samorządu Terytorjalne-
go R. P., jako niezbędny podręcznik
dla organów gromadzkich przy wy-
konaniu przez nie zadań ustawo-
wych.

Ruiino Blanco Fombona — Zdo-
bywcy Nowego Świata. Przełożył z
hiszpańskiego dr. Edward Boyć. In-
stytut Wydawniczy Bibljoteka Pol-
ska. Warszawa 1935. /

Skargowskie Pokłosie. Na 400-
letnią rocznicę urodzin ks. Piotra
Skargi T. J. Zebrał ks. Teofil Brow- | Wyrodnego. brata wraa z jego

* przyjaciółką aresztowano. (h)

to była przyczyna główna? Oczy-
wiście nie, bo rok przeszło minął od
rewolucji bolszewickiej, a Polska
była wciąż w. niewoli, zależna w ca-
łości od Niemców. *

' Jeśli zaś zlustrujemy jedną po
drugiej okoliczności powstania Pol-
ski, to, sądzę, wszyscy się zgodzimy,
'że bez zniszczenia Niemiec
pirk potęžną koalicję nie
byłoby państwa polskie-
$o. To jest niewątpliwie główna
przyczyna jego powstania, Do
„niej dołączają się dwie inne: oto u-

skiT. J. Ohyrów - konwikt 1935,

wie historja poszłaby tą samą drogą.
Złą zaś przysługę Paderewskiemu
cddawalby ten, co pragnąc jego wy*
wyższyć, odmawiał narodowi samo-
rzutnej inicjatywy, energii i patrjo”
tyzmu.

I zdajmy sobie oto sprawę, że je-
śli się cieszymy z odzyskania włas-
nego Państwa i składamy za to Bo-
gu dzięki, to dlatego przedewszyst-
kiem, że dziś w wolnej Ojczyźnie
mamy prawo nie kłamać,
jak tego często wymagała od nas
niewola. A jeśli prawo, to i obowią-

ży nie wyczytamy całej prawdy np. niebywały wzrost Prus i Rosji, osła-|przyczyny, czyniąc z nich mylnie oś porczywa i stała gotowość Polski do zek! Wielki Polak, mając święk-' Kaj i Taa i ops p PRE я : EBS ' (Ea * ' JPgi „0 anatomji, tizjologji, е „czło- bienie Francji i Turcji, zanik religij- wypadków. jbytu niepodległego, ujawniana przez sze z Polaków poczucie prawdy,

3 "wieka, a także w wykładzie historji ności i etyki w całej Europie i t. p. (Odrazu powiem, że psycho-icały czas naszej niewoli, oraz ta, Cyprjan Norwid, pisał temu lat 75:

  
czy literatury dużo będzie świado-
mychniedokładności, ale na ksiąž-
kach takich, wydawanych np. dla

Otóż, gdy się mówi o przyczy-
nachupadku Polski, możemy popeł-
nić tu aż kilka rodzajów biędów czy

logicznie jest to. zrozumiałe,
gdyż niemal wezyscy, co o tem mó-
wią, sami tak oazy owak byli aktora-

| nadzwyczaj pomyślna okoliczność,
"że ogół narodu, poza małą garstką,
(sprzągł ściśle swe nadzieje na zmar-

„Jesteśmy synami narodu szla-
chetnego i idziemy do ojczystej zie-
mi obiecanej, a jest ona ziemią obie-

następców tronu fr. iego pisa- fałszów. N. p. możemy pominąć tę|mi w tym dramacie dziejowym, tedy| twychwstanie Ojczyzny ze zwycię- caną nie dlat: 2 iej i
i > т : nie т ą nie dlatego, że w niej winne

no: ad sum Delphini, na użytek Del- czy ową poważną pozycję, lub:przed trudno się od nich spodziewać zu-'stwem koalicji. Nadzieje te nie za- grona będą większe niż gdzieindziej

fina, co było wskazówką, że ponad stawić ją nawet jako  okolicnzość|pełnej bezstronności, Ale gorzej, du-; wiodły! iże w niej mleko i miód płynąć bę-
wzóledy natlkowe stawiano tami pe-

agogiczne. !
Bia też zapewne i inne je-

szóżeokoliczności, kiedy miast praw
dy podajemy jej surogat, Ale w każ-
dym razie wypadkite są wyjątkowe

 pomyślną, działającą na dobro Pol-
„ski. Tak n. p. Askenazy, samMar|
„son, działalność masonerji uważa za
pożyteczną dla Polski, Inny błąd po-|
pełniamy, gdy na czoło wysuwamy
przyczynę drugorzędną, bagatelizu-

i zasadniczo mijanie się zprawdą, 'jąc natomiast względy najważniejsze,
czy też jej ukrywaniee naa Ro ER. wyol-
tym, co to czynią, jak również tym, ymńiając jako przyczynę
dla których to się robi. Ale, nieste- upadku Polski słabość władzy

główną
króla

ty, zawsze się znajdą tacy, co fał-ji t. p. Niżej podpisany natomiast są-
szowi nadadzą wszelkie pozory
prawdy, ją samą zaś skrzętnie ukry-

dzi, że główną przyczyną katastrofy
był upadek religijności w Polsce, w

żo gorzej bywa, gdy to fałszowanie Wszystkie inne przyczyny ode-

'cia niepodległości przed: siedemnastu| określa

bistori one się dla doraźnych|grały też niezawodnie swą rolę, ale
orzyści 3 ŚĆ; wszystkie one były drugorzędne.

., Otóż, powtarzam, by mówić.o A analizie tego rodzaju trzeb:
istotnej, głównej przyczynie zdoby-|unikaćjak ognia błędu, który. logika

ŚĆ: ‹ łacińskim terminem post
laty, trzeba najpierw skupić 'w świa-|hoc, ergo propter hoc, (t. zn. po tem,
domości. wszystkie cokolwiekważ-|a więc dzięki temu). Oto przykład:
niejsze okoliczności, które na ten dnia 26:grudnia 1918 przybywa do
fakt wiekopomny wpłynęły; powtó- Poznania Paderewski; dnia następ-
re zaś, wyszukać wśród nich oko- nego wybucha powstanie wielkopol-
liczność najważniejszą, bezkitórej skie."Cyt przyjazd Paderewskiego
wszystkie inne nie wywołały skutku był tu przyczyną? Czy tylko

dzie, — ale dlatego, że zapowiedzia-
no nam na Golgocie, iż Prawda
zwyciężyła i że my przeto w
sukcesję dokonanej prawdy onej
wchodzimy”.

Kitóż mógłky o dzisiejszej Polsce
mówić, że w niej mleko i miód pły-
ną? lub płynąć w czasie najbliższym
będą? Ale jednego możemy sobie
życzyć —i wymagać: oto, aby
znikło w niej zakłamanie, które w
żadnym wypadku dziś nie jest zba-
wienne, a najwyższy wreszcie urząd

ją i zamaskują. |... „sferach ośwecionych, a co za tem pożądanego. Czy n. p. zniszczenie pobudką, powodem? Chyba objęła Prawda! Dla niej, dla niej to
$ Wiele "= sposobów fałszowania idzie żanikcharakterów i załamanie potęgi rosyjskiej nie tyle przez nikt bezstronny nie ma tu wątpliwo- walczyliśmy o ZM bez niej i
K Oto np. jeden ziłustrowany się moralnošci, zwłaszcza społecz- Niemcy, ile przez rewolucję, nie ści. Przyczyną była gotowość patrjo- Polska nam nie miła!
onikretnie. Mówimy o wpłynęło na powstanie naszego pań- tyczna Wielkopołski. Gdyby Pade- Stanisław Cywiński.| nej.

upadku Polski w ka a XVIII! W dokładnej analogii do tego za- stwa? Ni rewski nie był przyjechał, niewatpli-|wie — tak. Ale czy



 

 

ARMIA NARODOWA
Patrząc 11.XI na zwarte szeregi

maszerującego wojska, przysłuchując

się głuchemu turkotowi armat i tan-
ków, przyglądając się sprawnym ru-
chom bojowych eskadr lotniczych,

myśleliśmy z miłością i dumą o naszej

armji narodowej,
Ten powszechny stosunek, z jakim

społeczeństwo odnosi się do swojego

wojska, nie ogranicza się jedynie do
momentu wzruszeniowego, Społeczeń-

stwo nie tylko wyczuwa, ale rozumie

tę olbrzymią rolę, jaką armja odgry-

wa w życiu narodu i to wyjątkowe sta-
nowisko moralne, jakie jej się należy.

Chce ono widzieć w swojem wojsku—

zbrojne ramię narodu, siłę, znajdującą

się ponad wewnętrznemi rozterkami,

do której wszyscy mieć mogą i po-

winni jednakie zaufanie i miłość. Jest
to zgodne z istotnem przeznaczeniem
armji i z naszemi najstarszemi trady-

cjami, dlatego też każdy inny stosu-

nek do tej sprawy spotyka się w zbio-
rowem sumieniu narodu z niechęcią {

potępieniem,

W Europie powojennej widzimy
jeszcze sporo prób uczynienia z armji

narzędzia polityki wewnętrznej, Za-
równo jednostki, jak i grupy, usiłują

niejednokrotnie robić z wojska od-

skocznię do mniej lub więcej świetnej

karjery politycznej. Są to jednak prze-
żytki epoki minionej, Znajdują się o-

ne w ostrej sprzeczności nie tylko z

moralnem stanowiskiem armji narodo-

wej, ale i z temi zadaniami, jakie na

nią wkłada współczesna wojna,

Wojna współczesna uczyniła z armji

regularnej tylko kadrę walczącego na-

rodu, Odbiegliśmy już od tych czasów,

kiedy wojny prowadziły jedynie ar-

mje i ich wodzowie. Dziś na scenie

walki orężnej pojawił się „naród pod
bronią" i od jego ducha, od jego

sprawności organizacyjnej, od jego

męstwa oraz wydajności pracy, zależy
przedewszystkiem zwycięstwo.

Nic tak bardzo nie zespala armji z
narodem, jak powyższa „ okoliczność,
która z drugiej strony przesądza ©
charakterze i pozycji armji oraz stano-

wisku jej wodzów w życiu codzien-

nem społeczeństwa. Wszędzie tam,

gdzie zrozumienie nowego charakteru
organizacji obrony i nowych zadań

sztuki wojennej jest wysokie, wszę-

dzie tam, gdzie poczucie odpowie-
dzialności wśród tych, którym naród

powierzył kierownictwo armją, stoi na

poziomie współczesnej cywilizacji, zni-

kają z szeregów wojska przebrani w

mundury politycy, a ich miejsca za-
stępują prawdziwi żołnierze, Żołnie-

rze lojalni i wierni ,dalecy od intryg i

walk politycznych, pragnący, w inte-

resie potęgi militarnej państwa, je-
dnego — aby społeczeństwo było jak
naściślej zjednoczone i owiane .du-

chem jedności narodowej.

Nasza armja, zważywszy naszą
przeszłość, nasze geo - polityczne po-

łożenie oraz wielkie przeznaczenia, ja-
kie czekają Polskę, powinna stać na

najwyższym poziomie moralnej siły

i organizacyjnej sprawności, Cały na-

ród spodziewa się tego po niej i ufa,

że w swoich nadziejach nigdy nie bę-
dzie zawiedziony.

Pragniemy zawsze widzieć w wojsku

najlepsze odbicie nieskażonego ducha

narodowego, pragniemy widzieć naszą

armję w najściślejszem zespoleniu z
narodem, pragniemy widzieć w niej si-

łę groźną dla wrogów, lojalną i wier-
ną dla swoich współbraci,

Myślimy o naszej armji bezustannie,

gdyż nie znamy dnia, ani godziny

dziejowej próby, która nas czeka.

Nauczeni doświadczeniem, musimy

być czujni i przezorni,

Kanclerz Hitler, przemawiając w

Monachjum z okazji rocznicy zakoń-

czenia wojny, powiedział:

„Po raz pierwszy od chwili, gdy są

Niemcy na świecie jest dziś jedno pań-

stwo, zamieszkałe przez jeden naród, о-
żywione jednym światopoglądem, osło-

nione jedną armją, a wszystko to również
pod jednym sztandarem”.

Słowa te, pełne uzasadnionej du-

my, budzą jednak poważne refleksje,

Czy naród, który od 2.000 lat po raz

nierwszy zjednoczył się moralnie i

Anglja zajęta jest do 14 listopada
wyborami — stąd zastój na terenie
polityki międzynarodowej. Wszyscy
muszą czekać, aż się ustali rząd w
Anglii i polityka tego kraju.bo do te-
go czasu nic się decydującego stać
nie może,
Za kulisami, między gabinetami

wielkich mocarstw jest natomiast pro-
wadzona praca przygotowawcza. Jej
echem zaś są niezliczone informacje,
pogłoski, artykuły i t. d. w prasie co-
dziennej. Ich celem nie jest, broń
Boże, oświecenie czytelników, lecz u-
robienie opinji zgodnie z pragnienia-
m: tych, którzy te pogłoski puszczają
lub którzy odpowiednie artykuły in-
spirują, To też przeciętny „gazet czy-
telnik“ najlepiej zrobi, jeśli temu
wszystkiemu żadnej wiary dawać nie
będzie, A to tembardziej, że więk-
sześć owych wiadomości, obiegają-
cych prasę światową, pochodzi z tych
źródeł, które mają najlepiej zorgani-
zowaną propagandę i posiadają naj-
większą znajomość psychiki zbioro-
wej — W. Brytanji, wolnomularstwa i
żydostwa...
Uwagi powyższe nasunęły nam po-

głoski o tem, że p. Laval podjął ak-
cię, zmierzającą do porozumienia z
Niemcami, że Niemcy stawiają waru-
nek dania im wolnej ręki na wscho-
dzie jt. d. Jest rzeczą bardzo możli-
wą, że między Paryżem a Berlinem
toczą się jakieś rozmowy. Nie jest to
wszakże ani niespodziewane, ani nie

"6 niebezpieczne, P, Laval do-
wiódł, że ma zdrowy sens w głowie i
że rozumie interesy Francji; świadczy
o tem jego mądra i zręczna polityka
w stosunku do Włoch i Anglji. Lecz
ta jego polityka właśnie jest bardzo
źle widziana przez loże francuskie,
które mają szczerą chęć obalenia p.
Lavala, ujęcia w swe ręce steru po-
lityki we Francji i zmiany tej polityki.
Wolnomularstwo uważa za swoje za-
dani: najbliższe zniszczenie ruchów
narodowych w Europie i sądzi, że
rozprawienie się z faszyzmemSykiby
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początkiem akcji w tym kierunku, Ży-
dzi, uderzając w faszyzm, chcą tra-
fić w Hitlera. Dlatego to obydwa te
czynniki łączą dziś swoje interesy z
interesami W. Brytanji (choć Żydzi nie
maja powodu do entuzjazmewania się
jej polityką w Palestynie), Atak na
p. Lavala na terenie wewnętrznym
nie bardzo się udał, podejmuje się
więc próbę obalenia go na trudno-
ściach zewnętrznych. Pogłoski o chęć
porozumienia z Niemcami są próbą z
tego właśnie zakresu.
Traktujmy je więc z wielką ostroż-

nością, nie zapominajmy, że trzeba
mieć zaufanie do zdrowego sensu p.
Lavala, który tyle tego zdrowego
sensu już wykazał,
Kto wierzy w skuteczność i siłę Li-

gi Narodów, kto sądzi, że może ona
być gwarantem powojennego układu
terytorjalnego w Europie, ten słusznie
wnioskuje, że nic nie może się dziać
bez Ligi i poza Ligą. Kto wszakże wi-.
dzi cały bezwład Ligi, kto wie, że in-
stytucja ta zamiera, kto nienia złu-
dzeń co do jej znaczenia w polityce
światowej, ten z równą słusznością
dojść musi do wniosku, że trzeba szu-
kać dróg, prowadzących do zapew-
nienia dłuższego okresu pokoju pań-
stwom europejskim poza Ligą. Histo-
rja i doświadczenie lat ostatnich
wskazują, że jest jeden tylko sposób u-
spokojenia Europy — nie na zawsze

oczywiście, lecz na czas dłuższy — a
mianowicie, porozumienie między
wielkiemi mocarstwami europejskiemi.

Przed wojną nazywało się to koncer-
tem europejskim. Do tego trzeba bę-

dzie powrócić po błądzeniach we

mgłach pokoju powszechnego i po
pa niefortunnych z Ligą Naro-
Ów...

Jeśli taka idea przyświeca prak-
tycznemu rozumawi p. Lavala, to nie
można się dziwić, że chce on nawią-
zać bezpośrednie rokowania z Niem-

cami, boć wie dobrze, że niebezpie-

czeństwo realne wojny europejskiej

istnieje, lecz nie na gruncie afrykań-  

Podczas gdy wAngjji wybory...
skim, a w samym środku Europy — w
Berlinie.

I niemasz żadnego powodu do tego,

by podejrzewać, że normalizacja sto-

sunków francusko - niemieckich mu-

si się odbyć kosztem Polski, Najprzód
dlatego, że sprzeciwiałoby się to in-

teresom francuskim, a po drugie dla-
tego, że nie można już dziś sobie wy-

obrazić porozumienia wielkich mo-
carstw europejskich bez Polski!

Zrobiono ten błąd, gdy była swego
czasu mowa o t. zw. Pakcie Czterech,
że pominięto Polskę — i pakt do skut-
ku nie doszedł. Powtórzyłoby się to
samo obecnie; a w dodatku jest poro-
zumienie francusko - niemieckie nie-

możliwe do osiągnięcia bez Polski i
poza jej plecami.
Wniosek nasz jest tedy taki — od-

nośmy się z wielką ostrożnością do
obiegających prasę europejską wiado-
mości i pogłosek; nie alarmujmy się
wcale pogłoskami o rozmowach nie-
miecko - francuskich..,

Przyglądajmy się natomiast pilnie i
bacznie polityce polskiej, bo idą czasy
dużych przeobrażeń w układzie sił po-
litycznych w Europie. Liga bankrutuje,
zatarg włosko - angielski zada jej cios
silny i może ostateczny. Będzie się
ona musiała przeobrazić, a na jej miej-
sce przyjść musi inny system zabez-
pieczenia dłuższego pokoju. W tym sy-
stemie należy się odpowiednie miej-
sce Polsce. Zadaniem polityki pol-
skiej jest to z miejsca państwu na-
szemu zapewnić, Sprawa nie jest ła-
twa, potrzebny jest wielki wysiłek
rządu i poparcie społeczeństwa. O-
becny system polski — prowadzenie
polityki zagranicznej poza świadomo-
ścią społeczeństwa, a jak niektórzy
mówią — wbrew społeczeństwu, jest
w obecnych czasach niemożliwy, bo
musi prowadzić do klęsk. Przygotować
się przeto winniśmy do nowego okre-
su w polityce europejskiej przez
zmianę naszych własnym metod poli-
tyki zagranicznej. ii

 

Milan Hodża premjerem
rządu czechosłowackiego. — Z exposć min. Benesza w parlamencie

Zrównoważony budżet państwowy
na rok przyszły wyraża się cyfrą
zgórą 8 miljardów koron. jest więc nie
o wiele wyższy od dotychczasowego.
Choć już w końcu ubiegłego miesiąca
rząd zatwierdził preliminarz, prace
parlamentarne nad nim rozpoczną się
dopiero w połowie listopada. Przy-
czyną zwłoki stała się śmierć mar-
szałka sejmu, ś. p. Bohumira Brada-
cza. Wywołała ona także pośrednio
tygodniowe przesilenie rządowe, któ-
re omało nie pociągnęło za sobą po-
wikłań w wewnętrznem życiu poli-
tycznem Republiki,
U schyłku października ukazały się

w prasie komunikaty, że najsilniejsi
liczebnie w bloku koalicji rządzącej a-
grarjusze postanowili powierzyć opró-
żniony fotel marszałkowski w Izbie
przedstawicielowi swemu w rządzie,
premjerowi Janowi Malypetrowi, na
jego miejsce wysunąć dr. Milana Ho-
dżę, ministra rolnictwa, a resort ten
powierzyć posłowi dr. Zadinie, O ile
nazwiska, podane w komunikatach,
nie natrafiły na sprzeciwy opinji pu-
blicznej, pozostałych stronnictw koa-
licji i opozycyjnych, o tyle spotkał się
z powszechną krytyką sposób, jakiego
się chwycili agrarjusze, aby przepro-
wadzić przesunięcia”. rzucano įm,
że poczynają sobie po dyktatorsku,
nie zasięgając zdania innych partyj
koalicyjnych i nie wyjaśniając nikomu,
dlaczego przeniesienie się p. Malype-
tra z prezydjum rady ministrów do
sejmu jest niezbędne.

Agrarjusze, spostrzegłszy prawdo-
podobnie swój błąd taktyczny, wszczę-
li ze stronnictwami  koalicyjnemi
pertraktacje, tłumacząc, że nie pra-
gnęli stawiać ich przed faktem doko-
nanym i że p. Malypetr będzie najgo-
dniejszym następcą ś.p. Bradacza
Uzyskali wkońcu zgodę na projekto-

politycznie, czy naród, który po raz

pierwszy zjednoczył w. zupełności

swoją armię i zespolił ją najściślej ze

sobą, nie zapragnie w chwili dla sie-

bie dogodnej, zrobić z tego użytek w

stosunku do swoich sąsiadów?

Jakgdyby odpowiedzią na to pyta-
nie są słowa bliskiego współpracowni-

ka kanclerza. przywódcy frontu pra-

cy, dr. Ley'a, który oświadczył, że „nadszedłczas, w którymNiemcy  

(Od własnego korespondenta)
wane zmiany. Druga strona zastrzegła

sobie jedynie dla uratowania swej po-

wagi, aby dr. Hodża, stanąwszy na

czele rządu, piastował nadal tekę rol-

nictwa przez pewien czas i dopiero
później odstąpił ją p. Zadinie. Prezy-
dent Masaryk zatwierdził formalnie

wynik rokowań, wskutek czego po

raz pierwszy od chwili powstania Re-
publiki ster rządów spoczął w rękach

Słowaka.
Ogół wita dr. Hodżę w nowej roli

politycznej nader życzliwie. Żadne
stronnictwo nie wysuwa przeciwko je-
go osobie zastrzeżeń zasadniczych.

Nie jest wykluczone, że przez wzgląd
na premjera, ludowcy słowaccy ks.
Hlinki zarzucą opozycję i wstąpią do
bloku rządowego. Nowy premier
był — obok Rudolfa Berana i Maly-
petra — najbliższym współpracowni-

kiem 4. p. Antoniego Szvehli, cieszy

się więc w społeczeństwie autoryte-
tem i opinią polityka zdolnego i ener-

gicznego, Dodajmy. że i u nas jest do-

brze znane nazwisko p. Hodży, jako
zwolennika polsko - czechosłowac-
kiego zbliżenia politycznego i gospo-
darczego. tudzież długoleniego przy-
jaciela ludowców naszych.
„Oprócz tego ważnego wydarzenia,

tydzień ostatni przyniósł Czechosło-
wacji i drugie, w postaci przemówień
ministra spraw zagranicznych, Bene-

sza, w Sejmie i w Senacie, W długiem
exposć p. Benesz wyraził głębokie
przeświadczenie, że „gdyby w Europie
coś się stało”, Liga Narodów i
sojusznicy pośpieszyliby z pomocą
Czechosłowacji, która jest „kluczem
całego powojennego systemu środko-
wo - europeiskiego". W wypadkw
gdyby Republika została zaatakowa-
na, struktura Europy środkowej i po-
kój naszego kontynentu byłyby za-
grożone, „Dlatego — oświadczył mi-
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dojrzały do roli młota. „Chcemy być
młotem!'* — powiedział.
Słowa te, na tle ogólnej sytuacji po-

litycznej świata „nabierają wyrazu. Są

one dla nas ostrzeżeniem. Wniosek,
jaki z nich wyciągnąć należy — jest

jeden: najściślejsze zespolenie we-
wnętrzne w jednolitości uczuć naro-

dowych, przekonań i czynów oraz wy-

rastająca z tego gotowość bojowa na-

rodu,
 

Praga, 7 listopada.
nister — naszą sytuacją międzynaro-
dową i naszą stałością wewnętrzną in-
teresują się tak bardzo dziś i będą in-
teresowały w przyszłości zarówno
Francja, jak i Rosja sowiecka, zarów-
naAnglia, jak i Włochy czy Mała En-
tenta — interesują się w stopniu. w
jakim  winneby się interesować
Niemcy i Polska”,

Dotykając zagadnienia mniejszo-
ściowego w Republice, p. Benesz pod-
kreślił z naciskiem, że rząd pragnie
dać „narodowościom, które spełniają
swe obowiązki wobec państwa, wszy-
stko, co im się z prawa należy”,
Najciekawszym dla nas jest ustęp

exposć, dotyczący Polski: „W stosun-
ku naszym do Polski — rzekł p. Be-
nesz — w ostatnich czasach nic się
nie zmieniło na lepsze. Po zawarciu
paktu polsko - niemieckiego rozpo-
częła się w Polsce znana kampania,
która wzmagała się przy rozmaitych
okazjach. Na drodze dyplomatycznej
doszło pomiędzy nami do wymiany po-
lądów w. tej sprawie, co jednak nie .
#а AC 2 sA grodzieńscy są innym typem Żydów,dało dotychczas dodatniego wyniku.
Ze strony polskiej wysuwa cię skargi
na postępowanie z mniejszością pol-
ską u nas, z naszej strony — na wro-
gi charakter niektórych manifestacyj i
kampanij prasowych w Polsce prze-
ciwko nam, na niedopuszczalne postę-
powanie niektórych polskich zastęp-
ców konsularnych u nas i na przemó-
wienia w polskiej rozgłośni katowic-
kiej, sprzeczne z międzynarodową
konwencją radjową,
„Rząd czechosłowacki ma dobrą

wolę do porozumienia się drogą ro-
kowań bezpośrednich i nie cofa ża-
dnej ze swych poprzednich inicjatyw,
t j. propozycji zawarcia traktatu
trwałej przyjaźni i propozycyj, aby ca-
ły spór polsko - czechosłowacki został | ale i w Wilnie bitoby Żydów, gdyby ich
przedłożony albo Genewie, albo pro-
cedurze koncyljacyjnej i arbitrażowej
według umowy, podpisanej przez Pol-
skę i Republikę Czechosłowacką w r.
1925, obowiązującej dotychczas.
swem terytorjum jednak w żadnych o-
kolicznościach nie pozwoli na bez-
prawną agitację i akcję. Na swem te-
rytorjum zaprowadzi i będzie utrzy-
mywał konsekwentnie w każdym
wypadku porządek i spokój. Jeśli ca-
ły spór będzie przedłożony właściwe-
mu forum międzynarodowemu, rząd
nasz podda się całkowicie rozstrzy-
śnięciu tego forum",

WACŁAW MADEJSKI

Naį  

PRZEGLĄD PRASY
„POLSKA SCHRONIENIEM

ŻYDOSTWA*

W szóstym tomie swej książki „Od
białego caratu do czerwonego”, trak
tującym o rządach Aleksandra III, zaj<
muje się prof, Jan Kucharzewski ob<
szernie rolą Żydów w Rosji i ich
stosunkiem do państwa carów. Hi-
storyk przedstawia m. in, jak
Żydzi doszli w ciągu dziejów do stwo<
rzenia swego ośrodka w Polsce,

„W. trzechtysiącletniej pasi
przeciwko reszcie świata Ahaswer, paru-
jąc ciosy swych przeciwników, coraz ina-
czej rozstawiał swe figurki, pionki na
szachownicy ziemskiej, przegrupowywał
się wielokrotnie, przesuwał ośrodki swej
ludności, bogactw, wpływów z jednego
kraju do innego, z jednej części świata
do innej. Zmieniał instynktownie tereny
i środki działania, przystosowywał się do
ustroju feodalnego, i kapitalistycznego,
ukrywał tu i ówdzie swą istotną wiarę,
zapierał się formalnie, śdy trzeba było,
swej narodowości, tracił część swego

żywiołu na rzecz obcych wyznań i naro-
dów, lecz w głównej masie pozostawał
wierny sobie, pomny zawsze sweśocelu.
Na najbliższe czasy, jako główne w dja-
sporze schronienie przed antysemityzmem
i przed apostazją, przed wrogą zagład
przed narodową samozagładą, jako
schronienie dla żydostwa i dla judaiz-
mu, e jest jak przed kilku wieka-
mi Polska"

Nie trzeba chyba podkreślać, jakie«
mi grozi to Polsce niebezpieczeństwa-
mi. Żydzi dążyć muszą do utrzyma<
nia za wszelką cenę w naszem pań<
stwie rządów, dla nich życzliwych. Po<
pierają i popierać muszą wszystkie ru<
chy filosemickie oraz takie, które pro-
blem żydowski topią w frazeologii
liberalnej lub klasowej. Najprzyjem=
nie byłoby dla znaczneśge odłamu
żydostwa zainstalować Sowiety w
Polsce. Obserwujcie zachowanie się
Żydów wobec manifestacji komuni<
stycznej. W/ ub. niedzielę ul. Tamką
w Warszawie przebiegało po jakiemś
zgromadzeniu kilkunastu wyrostków.
W pewnej chwili wznieśli jakiś o<
krzyk. Cała ulica odpowiedziała
gromkiem echem: Niech żyją! Wołali
sklepikarze i grupki 16 — 18-letnich
Žydėweczek,

„CAŁE GRODNO BIŁO ŻYDÓW”

Współpracownik sanacyjnego „Sło<
wa”, który opisywał proces o ekscesy
antyżydowskie w Grodnie, nie może
sobie wytłumaczyć masowego udziału
ludności polskiej w owych  zajściach.
Czyżby to byli wszyscy „endecy'”'? Ale
prawowierny sanator nie może dopu-
ścić myśli, że „endecy” reprezentują
jakąś siłę w Polsce, Więc kto? Gro-
dno liczy 21.803 Polaków.

„Jeżeli z liczby Polaków połowę od+
trącimy na kobiety i dzieci, które z natu-
ry rzeczy w zbrojnych starciach nie bio+
rą SERA ozostałoby około 10 tysięcy,
Jeżeli z tych dziesięciu tysięcy potrąci-
my na wojsko, administrację, urzędników
przerozmaitej biurokracji, wolnych za-
wodów inteligenckich, w znacznym
stopniu składających się z elementu na-
pływowego, pozostaje nam kilka tysię-
cy szarej masy, rdzennych mieszkańców
Grodna, którym się ani śniło pozostawać
podwpł ami Si Na odowecoj I te wła-
śnie kilka tysięcy brało udział w eksce-
sach. Innemi słowy — całe Grodno biło
Żydów”,

Jeśli całe Grodno, to jedno z
dwojga: albo sanatorzy brali także w
tych zajściach udział, albo sanacji w
Grodnie wogóle niema, Oba wnioski
są bardzo interesujące,

ŻYDZI „ULEGLI* I „AROGANCCY*

A teraz: „dlaczego i zaco”? Kores<
ondent gubi się w  dociekaniach,
ajpierw twierdzi naiwnie, że Żydzi

granej

niż Żydzi wileńscy, którzy są „cisi i
ulegli".
„W Grodnie Żydzi nabrali już tej e-

nergji, wraz z przylegającemi wadami,
jak przesadna pewność siebie, lekcewa-
żenie „arogancja. Jednem słowem przei-
staczają się z dotychczasowych „żydów
litewskich” na „Żydów polskich”,
Ale i przy tej tezie o „cichych i u-

ległych” Żydach wileńskich trudno się
biednemu korespondentowi utrzymać,
bo oto po powrocie do Wilna powie-
dział mu jeden z rodowitych Wilnian:
„Oho, żeb nam w Wilnie tylko policja

nie przeszkadzała, tob pokazali lepiej, niż

ТОа шыы -4„Zdanie to — pisze dalej korespon=
dent — potwierdza tezę oroli policji ,na-
tomiast zdaje się obalać moją poprzed-
nią, o specyficznem podłożu wypadków
grodzieńskich, Więc nietylko w Grodnie,

nie broniła policja”.
Tak więc zdezorjentowany kores-

pondent „Slowa“ konstatuje już tylko
w końcu, że „dziwne, jak ta fala an-
tysemityzmu się rozszerza”, że
„idzie z dołu, nie z góry”, że „ogarnia
ludzi bez względu na przekonania po-
lityczne lub przynależność partyjną”,
Co tego powodem? Kryzys, rozdraż-
nienie, solidarność rasowa. walka o
byt? Dziennikarz rezygnuje z odpo-
wiedzi na to pytanie. „Temat to za-
wiły”.
Znamienna jest ta bezradność ludzi

z poza Obozu Narodowego wobec
kwestji żydowskiej,
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Filharmonia Warszawska
I Poranek Beethovenowski

Kierownictwo Filharmonji wznowiło ( łączyła się zwykle zbyt mała lość
cykl koncertów Beethovenowskich, tak
popularnych i uczęszczanych przej а-
ty kilkunastu. Beethoven, jak był pized
wiekiem, tak i teraz pozostał najwyż-
szą, niedoścignioną wielkością w dzie-
dzinie muzyki symfonicznej. Starszę
pokolenie — o ile interesowało się mu-
zyką wogóle — zna Beethovena dobrze.
Jnaczej jest z pokoleniem młodem.
MWszedłsry w życie w momencie puno-
wania chaosu, rzucania coraz nowych
a sprzecznych haseł, nierzadko nawet
naigrawania się z wielkości i autoryte-
tów przeszłości bliższej i dalszej, —
poko.enie to I  hovena prawie nie
zna, a przeto . może go zrozumieć i
ecenić należycie. Jest to oczywiście
szkodą przedewszystkiem dla tego
właśnie pokolenia, Grozi mu, jak w
bajce Kryłowa, przy umiejętności 10z-
różniania drobnych owadów, ślepota,
£dy przed oczyma stają rzeczy na-
prawdę wielkie no — to ja nie
spostrzegłem'). Dlatego też z uena-
miem osimyi notujemy fakt rozpo:
ezęcia cyklu kocertów, Beethovenowi
poświęconych.

Pierwszy z nich odbył się w niedzie-
lę ubiegłą. W programie umieszczono:
dwie uwertury (J, ont" i „Corio-
Tan''), koncert skrzypcowy i symfonię
Nr. 1 (c-dur). Orkiestrę prowadził Jó-
zeł Ozimiński,
Muzyk wytrawny, m w sobie

całą historję Filharmonji arsTaW-
skiej, której koncertmistrzem był przez
lat szereg i w najlepszych jej sezo-
mach, grając pod batutą największych
kapelmistrzów świata, uczył się stylu,
zaprawiał się do dyrygowania w przy”
szłości orkiestrą. Pochodząc z rasy czy-
sto polskiej i z dzielnicy miesłynącej
z płodzenia karjerowiczów, Ozimisński
nie starał się nigdy wysunąć się przed
imnych swych kolegów.

tego powodu był, jako kapel-
mistrz. angażowany do kierowanią
koncertami o znaczeniu mniejszem
[(śtównie „poranki''), a z tem, niestety,

prób, a więc niemożność wycyzetowa-
nia wykonania tak, jak na koncertach
piątkowych, mających zazwyczaj 'rzy
pełne próby (poranki — norma:nie
jedną). Ale grimtowna znajomość Не-
ratury i orkiestry, nabyte w ciągu Int
wielu, czynią, że Ozimiński znaxmi-
cie, z zupełną swobodą czuje się w pre-
wadzeniu partytur najróżniejszych, a
Beethovena jużci, że umie na pamięć.
Gdy więe prowadzi dzieła mistrza, a
w orkiestrze chwilami powstają drob-
ne nierówności, to przyczyną tego na-
pewno jest wyłącznie mała ilość czasu,

| na próby poranku przeznaczona. Z dru-
4 giej strony pewnem jest, iż Ozi uiński
da i tempo dobre, i:dynamikę właści-
wą, i nie uroni nie większego z party-
tury, którą ma przed sobą. Nie wpad-
nie nadto nigdy w manierę. A te p'ze-
pe sieii ea Ra om-

niator, dzięki ogromnej rutynie, sły-
a Ozimiński - dokładności i A
wości wybitnej.
W charakterze solisty wystąpił p.

Mieczysław Fliederbaum, znany skrzy-
pek, członek orkiestry F. W. Wyko-
nanie koncertu Beethovena stawia ar-
tyście 1agania niesłychanie wielkie
(jaikoła z invych <oncertów!) Od
młodego skrzypka trudno żądać, by po-
dołał im wtedy, gdy kwestjonuje się
interpretację mistrzów największych.
To wszakże powiedzieć można 'ż n
Fliederbaum odegrał całość muzyka!-
nie, technicznie poprawnie, ale tonem
nieco małym. Powodzenie miał znacz-
ne.

W. SZELIGA.
UTAKT TRAINTRAINSINGSTAR

Kapełusże sztywne £ Hoaltda A.

 

Odkrycie polskiego podróżnika
na wyspie

Dr. Stefan Jacosz, który — jak kilka-
krotnie już donosiliśmy — przeprowadza
badania geograficzne mą wyspię Ko-
ciuszki, ostatnio obozewał nad zatoką
Shipley, gdzie starał się przeczekać okre,
kilkudniowej ulewy. Zaopatrzony w żyw-
mość, z obozu tego odbył ezereg wypa-
dów wgłąb wyspy. Rozlegle trzęsawiską
w niższych partjach, a trudne do przeky
cia gąszczę karłowatych drzew w wyż-

szych partjach górskich, były przyczyną,
że nasz podróżnik niejednokrotnie noe
musłął spędzać przy ognisku w głębi
psszczy, Moskity były prawdziwą plagą.
Celem wypraw dr. Jarosza było opra-

towanie mapy wnętrza wyspy — mapy
amerykańskie bowiem obejmują tylko
wąski pas wybrzeża, a wnętrze wyspy
fest zupełnie nieznane. Badań nauko-
wych dotychczas w tych terenach nie
przeprowadzono — przygodni I nielicz-
mi traperzy lub myśliwi rzadko zapusze
ezali się w głąb trudne dostępnych
grzbietów górskich, Indjanie raś, oddaw-
ma uważa'ąc je za siedzibę rłych duchów,
panicznie ich się bali — szczególnie ta-
jemniczej „zatopionej doliny" wśród gór
mad zatoką „Djablej ryby”. Według le-
gendy, była dawniej n»d tą zatoką in-
djańską osada, którą podobno znięzczyła

Kościuszki
potwornych rozmiarów ośmiorniea. Fak-
tem jest, że Indjanie nigdy do zatoki tej
nie zapuszczają się,

Dr. Jarosz, który słyszał opowiadania
© owej ta'emniezej dolinie, wyruszył
wzdłuż potoku, wypływa'ącego z tych gór
do zatoki Shipley. Ku swemu wielkiemu
zdziwieniu, w pierwszym dniu dotarł dy
wspaniałego 'eziora długości około 5 km.,
znajdującego się wśród grzbietów gór-
skich, skąd udało mu się poprzez trzęsa-
wieka i lasy przedostać do zatoki „Dja-
blej Ryby” — a tem samem odkryć naj.
krótsze przejście rzek wyspy.
Deszcze rmusiły go 2 powrotu do ebo-

zu, po kilku jednak dniach ponownie
wyruszył, by z nad wspomniamegę jezis
ra skierować się granią na szeryt zda.
leką widoczny, na którym przenocował.
Ze szczytu tego rozpościera się rozległa
panorama na sąsiednie 4 szezyty — two”
rząc jakby wspaniałą twierdzę skalną.
Dr, Jarosz przeprowadził badania nad
morfologią i wykonał ezkie fotograficzny
tej partji górskiej,
Ową „zatopioną doliną* okazał się

wspaniały lodowiec z jeziorem i potęż-
nym wodospadem, którego łeskot był
Eye śródłem legend indjań- 

Gojawiczyńska laureatką WarszawyJak lwowska mł:dzież

akadem ©'a

aczdła Solskiego
Przez kilka ostatnich dni w lwowskim

Teatrze Wielkim trwało nieprzerwanie
święto sztuki. Dzień w dzień sala teatral-
ma, od parteru do „jaskółki”, zapałn.ała
się tłumem publiczności, którą przyby-
ciem swem pragnęła zamanifestować za-
chwyt i cześć dla największego aktora
sceny polskiej, Ludwika Solskiego.
Wśród widzów nie brakło, rzecz jasna, i
polskiej młodzieży akademickie, Wnraw-
dzie nie stać jej było na wieńce i kwiaty,
ale spontanioznemi oklaskami dała wy-

raz tym uczuciom, jakie żywi dla Sol-
skiego.

Spasobność do nowej manifestacji mło-

dzieży akademickiej na cześć Solskiego

nada-zyłe się w czasie jego pobytu na ze-

braniu, urządzonem z inie'ztywy Czytel-

ni Akademickiej i Bratnich Pomocy przez

Koła Polonistów Studentów U. J. K. w

daru 5 b m. O godz. 20-tei wszed! na salę

seminarjim _ polonistycznego  Jubilat,

prowadzony przez dziekana Wydziału

humanistycznego i kuratora Koła Polo

nistów, prof. Kolbuszewskiego, W krót-

kiem a „erdecznom przemėwieniu pawi-

tał Solskiego wicoprezes Kola Pn. p.

Krzemień, poczem jedna z kolež+nek

wręczyła fubflatowi butciet biało - erer-

wonych kwiatów. Skolei imieniem Rady

Wycziału Mumanistycznego przemówił

dziekan Kolbuszewski, po którym w imie-

niu ogółu polskiej młodzieży akademic-
kie' Lwowa zabrał głos prezes Czytelni

Akademickiej p. Nowosad:

„Mam zasz: — mówił — złożyć
© an pa AR drogi i kochany
Mistrzu wyrazy czci i hołdu imieniem
już trzeciego pokolenia Twoich wielbi;
cieli i widzów. Zanim zjawiłeś się przed
nami w świetle ramp teatralnych, byłeś

już dla nas dobrze znaną, miemalle-
gendarną postacią wielkiego aktora,

naiwiekszedo i na/bardziei kochanego
w Polsce. A przecież, wież sami u-
rzeliśmy Twoją tre i odrom Tweto ta-
lentu oraz Twoje pracy, — wtedy zro-

jebany, Twój artyzm to nietyl-
© legenda, ale rzeczywistość która my
WA į wzruszeni možemy podzi-

Mówi Szekspir w „Hamiecie", żę ce-
lem teatru est „służyć za zwiert adło
naturze. azywać cnocie własne iej
V nikozemnodei wanaważ
olejno po sobie nas iek:

ich krsatalt i wiernyobraz".

Ty, dostojny Panie, jesteś dla nas
wiernym wizerunkiem wielkości pol
skiej sztuki i je! zalet, Wiemy, że je-
ateś wielkim artystą, bo widzimy jak
stwarzasz о, zaklęte w kształt sce
niczny, w dźwięczne słowo, w wyrazi-
tą maskę twarzy, w oryginalne ruchy,

Nie mogliśmy pominąćtei eposobnodci
chcemy, Ci złożyć bold imieniem

twowskie' młodzieży akademickiej —
te, która często może nie ma pienię-
zy, aby-opłacić bilet wstępu do teatru,

ale lcd Fpeęnoś elektryzuje Twsvie na-
A o, która podziwia całą siłą swefę

odoto nezucia Twoją wspaniałą śrę,

Eaeaa PAŁ:e, 0 sławi cała Polska
d la i szeroka w dmiach Twego
nie łeto jubileuszu. Ale może hofd
ten nabiera wartości przez to, że z en-
tuz'arma mlodriederodo wvplywa į že
zawiera szczere ukochanie Twojej ©-

У,
Wręcza!ąa CI ten dyplom, chcemy o-

kazać poprostu nasze uczucia tak, jak
£ emy. Wałamy feż: Mistrz Ludwik
; ski, geniųsz polskie' sceny, niech ży.
e.

Po tych słowach p. Nowosad wręczył
Jubilatowi pięknie ozdobiony dyplm tej
treści: „Ludwikowi Solskiemu, geniuszo-
wi seeny polskiej, człowiekowi, ktėry
wasobił najpiękniejsze właściwości sztuki
polsziego naroda w 60-tą rocznicę rozpo-
częcią pracy scenicznej składa wyrazy

Tegoroczna nagrodą literacką miasta

Warszawy przypadła w udziale Poli Go-
jawiczyńskiej za powieść poświęcową
warszawskiej ulicy — „Dziewczęta z No-
wolipek",
Laureafka ma ra sobą, prócz nagro-

dzonej powieści 2 tomy beletrystyki.

Nazwisko Gojawiczyńskiej zjawia się w
literaturze w r. 1933 wraz ze zbiorkiem

nowel i obrazków „Dzień powszedni”.
Już ten pierwszy występ przyniósł au-
torce duże uznanie krytyki i sympatję
ezytelników, Obrazki z szarego codzien-
mego życia „szarych ludzi”, odznaczają
się prostotą i bezpośredniością w polą-
czeniu z dużą siłą wyrazu, znamionującą

talent powyżej przeciętnej miary. („Ma-
ryjka”, „Na Saksy”). Jakoż wydana w
następnym r. 1934 współczesna powieść
obyczajowa z życia pogranicznej osady

górnośląskiej, „Ziemia Elżbiety" stawia
Gojawiczyńską w rzędzie najprzedniej-

szych piór kobiecych obok Dąbrowskiej,
Nałkowskiej, Zarembiny, Szczuckiej. Ja-
ko wiernie odtworzony obraz życia ma-
łej mieściny — osady fabrycznej, będą-
cej jednocześnie miejscem odpustowem

Górnego Śląska, „Ziemia Elżbiety" od-
znacza się zaletami dobrej powieści re-

gjonalnej, oraz pięknym bogatym języ-
kiem, zabarwionym mocno lokalnym ślą-

I skim kolorytem, Wreszcie ostatnia po-
wieść Gojawiczyńskiej — historja war-

szawskiej ulicy, warszawskich auteren i

podwórek, uwieńczona zostaje nagrodą
literacką stolicy za rok 1935.

Zestawienie obydwu powieści wykazu-
je rozległą skalę talentu autorki.
W ciągu jednego zaledwie roku prze-

rzuciła się Gojawiczyńska z epoki współ-

czesnej o całe ćwieró wieku wstecz, ze

środowiska górniczo-przemysłowego fa-

brycznej osady kresowej — do świata

wielkomiejskiej dzielnicy proletarjatu.

Poświęciwszy pierwszą powieść ziemi

górnośląskiej „krajowi nieznanemu” do-
tychczas beletrystyce polskiej i szero-
kiemu ogółowi społeczeństwa — zostaje

malarką Warszawy, i to nie dzisiejszej,

ale przedwojennej, tej z przed lat trzy-
dziestu, stolicy „Priwislinja”, Warszawy
z czasów Cytadeli, „czerwonych“ wie-
ców i tajnych kółek, dyszącej podziemną

walką z wrogim uciskiem, żyjącej
wspomnieniem krwawych dni r. 1905 i

strojącej kwiatami mogiłę Pięciu Poleg-
łych, i tej późniejszej z lat zawieruchy

wojennej, w przededniu niepodległości
oczekującej cudu wyzwolenia, pełnej ech

| zbrojnej walki o wolność.

W takiej atmosferze wzrastały dziew-
częta z Nowolipek, w tych nastrojach

upływało ich dzieciństwo i młodość. Ale
cechą charakterystyczną bohaterek Goja-
wiczyńskiej jest ich pewne jakby oderwa-
nie od środowiska z którego wyrastają.
Mieszkanki Nowolipek żyją życiem zu-
pełnie odrębnem ad nastrojów epoki i
atmosfery swych domów rodzinnych, są

KURIE TDIAAOPEN

czci i holdu polska mlodziež akadem cka
we Lwowie”.
Na przemówienie odpowiedział widocz*

nie wzruszony Solski zapewnieniem że
oklaski, które usłyszał przed chwilą są

muisze miż oklaski usłyszane w okresie

60 ubieglych lat. Wspólne zd'ęcie, podpi.

sywarie przez Jubilata autografów i hu-
czne "krzyki „niech żyje" dopełniły ca-

łości, która miała charakter spontanicz-
nej manifestecji. Uczestniczył w niej m.
in. b. Kurator Koła Pol. proł, Kleiner.
Dodać należy, że dyplom wręczony

Solskiemu wykonał bezinteresownie stu-
| dent Politechniki Iw., p, Adam Klimek.
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tej epoce i otoczeniu swemu niejako obce,
zapatrzone jedynie w swe wewnętrzasy
jednostronnie oświetlone przeżycia,

Elżbieta  Ligenza, w
stwie do swej matki, będącej duszą
środowiska, obca jest zupełnie swej ro-
dzinnej osadzie, nie bierze żadnego u-
działu w jej życiu, nie odczuwa bolączełt
ani radości, do domu zagląda rzadko, о-
bojętne j daleka, zakochana wyłącznie
w swej sztuce malarskiej, którą jednak
porzuci z lekkiem sercem dla szarych

oczu pięknego Andrzeja. Czytającpowieść,

odnosi się wrażenie, że nie ona, lecz Ag-
mieszka Ligenza jest główną bohaterką,
i duszą osady; tak samo i w „Dziewczę*
czętach z Nowolipek* przedstawicielami
epoki są właściwie stary majster Mossa-
kowski i jego niedoszły zięć Ignaś, oraz
nauczycielka z tajnych kompletów, któ-
rej szczęście osobistę w ramionach „ro-
syjskiego męża” nie pozwoliło jednak za-
pomnieć e obowiązkach patrjotycznych.
W tych warunkach w obu powieściach na
plan pierwszy wysuwa się tło obyczajo-
we, przesłaniając i usuwając w cień fa*
bułę; ono też stanowi główną i najcen-
niejszą wartość tych utworów, jaka wier-
ny bezpośredni obraz przedstawianych
środowisk i ich życia podpatrzonego u-
miejętnie i odtworzonego plastycznie i z
talentem, przytem bez specjalnych ten-
dencyj.

Q powieściach Gojawiczyńskiej trudno
bowiem powiedzieć, że są tendencyjne.
Malując w „Dziewczętach z Nowolipek”
dwa odrębne światy społeczne, w postacł
dwuch dzielnie Warszawy, Gojawiczyń-
ska nie obarcza jednak wyraźnie „ulicy
Marszałkowskiej” (t, j. świata inteligen-
cji), odpowiedzialnością za zmarnowane
życie ewych bohaterek, które same wy-
łącznie kierują swoim losem, a właściwie
nie kierują wcale, dając się unosić fall
życia.

Przedstawiając w „Ziemi Elżbiety”
walkę polskiej ludności Śląska z wy=
zyskiem obcego kapitału,  tragedję
fabryk i rzesz bezrobotnych, Gor
jawiczyńska nie wypowiada żadnego „cre-
do”, nie rzuca haseł, ani recept, nie wy*
czerpuje nawet całkowicie problemów
społecznych, można powiedzieć, że ich
właściwie zaledwie dotyka, a jednak
przemawiają one silnie do wyobraźni
czytelnika, narzucając mu siłą swego wy=
razu głębokie refleksje.

Dużą zaletę powieści Gojawiczyńskiej
stanowi też ich piękna szata językowa

i staranny dobór środków artystycznych,
bez przesady w efektach ij nużących opi-
sach i bez nadużycia momentów emocjo<
nalnych.

AJ.

[wowosm|
JULJAN PODOSKI

ORŁY
NA ZIEMI
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& życia osadników kresowych, „któ-

„my jak prawdziwe Orły, zstąpii s

wyżyn bobaterstwa bez miary w szę

re życie. oełne lez i zawodów”,
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Z efranów stołecznych

„Anna Karenina"—w kiaie „Bałtyk”
Nowe kin» „Bałtyk”, mieszczące się w

unowocześnionym lokalu dawnego „Pa-
lace", wystąpiło w programie otwarcią z
mową wersją filmową „Anny Kareniny"

Tołstoja. |
Film ten, Metras Goldwyn

Mayer z Gretą Garbo i Fryderykiem
Marchem w rolach głównych, jest filmera
dużej klasy, z serji t. zw. wielłcich filmów.
Grany bardzo dobrze, równie dobry ce
do wartości plastycznej obrazów powiąc
zanych i rozwijających się bez zarzutu,
ma ten film ponadto į tę, pozafilmową już
zaletę, że stoi poza nim wielki Tołstoj i
jego przejmujący, po rosyjsku beznądziej-
my sposób widzenią tragizmu. й
O sile wizji Tołstoja śówiadezy ta że

fednak film ulega tu powieści. Mimo do-
brej reżyserjii bogatej strony plast*ycz-
mej, nie jest to jednak film samodzielny,
ale raczej powieść przetransponowana
w ciąg obrazów. Film rozwiją się na
sposób powieściowy, waga treści leży
tzęsto w słowie raczej niż w obrazie. Że
zań djalogi tłomaczone sę na polski w
sposób z konieczności skrótowy, a przy-
tem nierbyt wiernie, przeto wiele fine-
zyjnych powiązań słownych traci się dla

| widzą nie znającego angielekiego a cią.
głe sceny mówione mogą nużyć. Na kil+
mie tym znać tołstojowaki sposób pisa-
nia, który zresztą jako operujący szere-
fiemprzesuwa ących się obrazów mą
dla filmu duże wartości. W każdym jed-
nak razię wrażenię z tego filmy ma coś
wspólmego x tem, jękię daje ogląaarie
ilustrowanej książki.
Atuty tego filmu reklamowane są w

tej kolejności; Garbo — Tołątoj — Cla.
rence Brown (reżyser), Mojem jednak
zdaniem, mimo świetnej gry Grety Ger:
bo, pomimo wytrawnej wee «olej:
m należałoby zmienić na korzyść Toł-
stoją.
Film realizowany jest z dużą piecze-

łowitością w stosunku do wierności hi.
storycznej zewnętrznego wyślądu ów»
czesnego życia. Stroje, które tu og.ada-
my mają już posmak historyczny, pode-
bają się -— nie mamy 'uż, tak jeszcze nie-
dawne, rewolucynego do nich stosunku.
świadczy to e tem, że na styl drugiej po-
łowy i końca w. XIX zaczynamy już pa-
trzeć ze spokojnego stanowiska ciągłości
historycznej. :

Jest w tym filmie jedna seena komplet-
  

nie nieudana — mianowicie mazur. Nie-
szczęsny ten mazur tańczony jest tak
podrygująco, w takt jakie'ć cichej, bizęk=
liwej muzyłki, że budzi szczery śmiech.
Nie tam niema z zamaszystości, porywi-
stości i płynności prawdziwego mazura.
Szczególniej zań zabawnie poczyna sobię
wężowa, a podrygująca,
Na te 'ednak patrzeć możnapobłaż: wie.
Nadprogram — reportaż z wyc'eczki

aa „M/S Piłeudskim” jest eszcze jednym

„iadyjsy piechuszy” — w kin'e Atlantic
Flip i Flap, występujący tu w rolach

głównych, mają już ustaloną opinię. Są
to komicy w erystem stylu clown'owskim
naprawdę znakomici. Twierdzę to z całą
stanowczością, mimo, że słyszałem wiele
osób, określających ich jako niesmacz-
nych błaznów, a filmy, w których wystę-
pują, jako nie mające „najmniejszego
sensy”, Ale właśnie to jest ich genre,

| taki dobry, jak i każdy inny — komizm
najprostszy, w którym nie trzeba się ni-
ezego domyślać, wesołość dla samej we-
sołości, z nadmiaru dobrego humoru, aż
de błazeństwa. Komizm, który od widza
nie wymaga niczego więcej, poza równie
dobrym humorem. Aby się filmy Flipa i
Flapa podobały, trzeba tylko zachować
w sobie coś z natury dziecka — skion-

Greta Garbo, |

przyczynkiem do niesławy polskich fil-
mowęów. Jest nieznośnie długi, rea'izo-
wany bodaj w myśl tej, zgoła niesłuszney
zasady, że reportaż z podróży musi trwać
tak długo jak podróż sama. Ciągle pe-
kazują nam te same fale, potem kominy,
pokład, fale, kominy i £ d. Między temi
zaś obrazami całą serja pocztówek z wi-
dokami zwiedzanych okolic.

| e
 

ność do śmiechu z samej potrzeby wy”
śmiania się do syta. Mniejsza z tem czy
z sensem. )

Ten właśnie humer, oparty o nonsens,
polegający na samęm tylko zestawieniu
słów, czy, jak w filmie, gestów i mimiki,
jest bodaj cechą Anglosasów.

rakter raczej komedjowy, niż fargowy, bo
choć błaznowamie Flipa i Flapa stanowi
ośrodek filmu, to jednak go nie wyczer-
puje. Rzecz dzieje się początkowo w
Szkocji, potem w Indjach. Widać pewne
podobieństwa z „Bengali” ale tutaj jest
te Bengali na wesoło. Możnaby się na
tym filmie doskonale ubawić. Możnzży —
ale dyrekcja kina zakpiła sobie z publicz=
ności w sposób niesmaczny — film urwa-
no w połowie. Jeszcze nie rozwiązały się
żadne powikłania akcji, dziwni piechurzy
Flip i Flap nie otrzymali nagrody, która
ich niewątpliwie czekała, Numa nie
wyszła jęszcze za Pompiljusza, co także
wisiało już w powietrzu, — a tu nagle ną
ekranie ukazuje się słowo „koniec” i roz-
lega się muzyka, zupełnie niewiadomo
dlaczego triumfalna. Trzeba wychodzić, a
właśnie byliśmy w środku dobrej zabawy.
Fotosy wystawione w bramie, zdradzają,
że przynaimniej jedna trzecia filmu zo-
stała obcięta. Obcięta na korzyść siedmio- Prawda, że humor Flipa i Flapa nie

zawsze jest najwytworniejszego rodzaju, |
ale te można im ostatecznie wybaczyć.
W filmie zaś, o którym mowa, są tak za- |
bawni, jak może nigdy dotąd Film ten
przytem ehok swej treści komicznej, a-
wego błaznowania, ma także i pewien wą-
tek miłosny, grany dobrze i zaciekawia-
jący, a rozwijający się niezależnie. Oba
wątki łączą się w całość, która ma cha- | 

milowego, drgającego i ciemnego polskie-
ф0 dodatku, niezwykle przytem aktualne-
go. bo — ze zlotu harcerskiego w Spale,
Jest to znany sposób: najpierw widzów
wynudzić, żeby im się potem więce po”
dobał sam film, sposób niestety prze” na-
sze kina stale praktykowany, ale poco
dawać dodatki, skoro potem film nie
mieści się w przepisowych dwuchg dzi-
nach? H. Eys.

 
 



 

Nr,
 

Rozprawa sądowa

0 zajścia w Krzywiniu
28 oskarżonych — Akt oskarżenia — Zeznania — Wyrok

W piątek dn, 8 b.m. rano rozpoczął się
przed wydziałem zamiejscowym poznań-
skiego sądu okręgowego w Lesznie proces
© zajścia w Krzywiniu, które miały miej-
sce w dniu 14 września r. b.
W wyniku zajść została raniona ciężko

izmarła ś, p, Kwiecińska. Pozatem ranie-
mi zostali T. Tycner z Kopaszewa, Ste-
fanja Pawłowska, której amputowano
mogę oraz p. Fr. Gabrjelski, któremu gro-
zi również amputacja nogi.

Przewodniczy sądowi s. o. Kamieński,
eskarża prok, Baszkowski,
Obrony oskarżonych podjęli się adwo-

kaci dr. Cielichowski i Kwasieborski z
Poznania,

Proces wzbudził w Lesznie wielkie za-
interesowanie.
Na ławie oskarżonych zasiadło 28 osób,

Są to ludzie przeważnie w wieku star-
azżym, robotnicy oraz rolnicy z Krzywinia
i okolicy, Wśród nich znajdują się 5 ko-
biet. Oto nazwiska oskarżonych: 1) Jan

Górecki, rolnik, lat 48; 2) Jan Kąkolew-
ski, maszynista-robotnik, lat 52; 3) Józef
Michałowicz, lat 42; 4) Franciszek Gó-
recki, rzeźnik i rolnik zam, w Jerce pow.
Kościan. lat 56; 5) Marcin Pudysiak, ro-

botnik, lat 56; 6) Józet Górecki, rolnik,
1, 57; 7) Jan Wawrzyniak, robotnik, 1, 25;
8) Stefan Stryczyński, |. 26; 9) Bronisław
Stryczyński, młynarz, Ł 33; 10) Henryk
Nędzewicz, robotnik, L 32; 11) Franci-
azek Krysiak, rzeźnik, |. 30; 12) Stani-
aław Piotrowski, handlarz, 1. 36; 13)
Br. Kaczmarek przem., |. 48; 14) WŁ Mi-
chalska, lat 23; 15) A. Grygiel. robotnik,
1. 30; 16) F. Smyślny, robot. zam, w Ma-
ciejowie pow. Leszno, lat 23; 17) J, Gin-
ter, robot., 1. 17; 18) R. Ślusarek, robot-
nik, L. 17; 19) J. Tycner, rzeźnik, z Ka-
paszewa, 1. 30; 20) J. Kurasiūski, robot-

miknik, I. 28; 21) Fr. Hojak, krawiec,
1 32; 22) Cz, Nędzewiczówna, 1. 20; 23)
Helena Muszyńska, właśc. składu 1. 23;
24) L. Pacholski, robotnik, 1. 33; 25) J.
Konieczna, L 20; 26) St. Tycner, han-

dlarz, 1. 36; 27) M, Bielewiczowa, L. 36;
28) Ig, Ekert, kołodziej, 1. 84.
Wszyscy oskarżeni odpowiadają z wol-

nej stopy.

TREŚĆ AKTU OSKARŻENIA

Wymienieni obwinięni są o to, że w
dniu 14 wrześniab. r. w Krzywiniuw
pow. kościańskim brali udział w zbiego-
wisku publicznem, które w zamiarze zmu-
szenia policji do wypuszczenia na wol-
mość przytrzymanych tego samego dnia
członków Stronnictwa Narodowego,
wspólnemi siłami dopuściło się zamachu
gwałtownego na zagradzających tłumowi
drogę funkcjonarjuszów policji państwo-
wej: st. poster. Sobka, Cichorzewskiego,
poster, Rybarczyka, Kostrzewę i Domań-

skiego, obrzucając ich kamieniami. Czyn
ten podpada pod art. 163 k. k., który mó-

wi. że kto bierze udział w zbiegowisku
publicznem, które wspólnemi siłami do-
puszcza się przestępstwa określonego w
art. 129 i 130 k, k., albo zamachu gwał-
townego na osobę, lub mienie, podlega
karze więzienia do lat 5,

Prokurator uzasadnia akt. oskarżenia,
jak następuje: W dniu 14 września 1935
r. o godz, 10 rano miał się odbyć w Krzy-
winiu pogrzeb b. prezesa Stronnictwa Na-
rodowego Sworackiego. Na pogrzeb ten
przybyła delegacja Wydziału Młodych
Stronnictwa Narodowego z Osięcznej i
Leszna ze sztandarem i wieńcem. Delega-
cja liczyła 11 ludzi, wśród których 7 było

umundurowanych w „jasne kosz..le".
Komendant P. P. w Krzywiniu na skutek
otrzymanych wiadomości, że delegaci ci
mają urządzić demonstrację, nakazał od-
prowadzić ich wraz ze sztandarem na
posterunek, celem wylegitymowania i
przesłuchania. Ogółem zatrzymano 10
osób. ,

Na wieść o aresztowaniu, około godz.

12 na rynku w Krzywiniu poczęły się
zbierać grupki ludzi, którzy wyłonili z
siebie delegację. W skład delegacji weszli
m. in. oskarżony Stanisław Piotrowski i
Franciszek Krysiak. Delegacja przybyła
do wiceburmistrza Wł. Poredy i zażądała
wyjaśnienia, dlaczego delegaci zostali
przytrzymani, Wiceburmistrz skierował
ją do znajdującego się w tym czasie w

magistracie m. Krzywinia komendanta
P.P. w Kościanie, Eugenjusza Krupowi-
czą. Komendant Krupowicz oznajmił
przybyłym, że delegaci na pogrzeb zo-
stali przytrzymani, gdyż zachodziła oba-
wa, iż urządzą demonstrację. Po prze-

słuchaniu zostaną oni natychmiast zwol-

nieni,
Zebrani, po zakomunikowaniu im treści

rozmowy, rozeszli się do domów, Około

godz. 14, gdy przytrzymanych nie zwal-

miano, na posterunek P. P. przybyli Wac-

ław Wielbacki i Władysław Nędzewicz,
przekładając komend.  Krupowiczo-

wi pisemną prośbę o zwolnienie przytrzy-
manych, Delegaci otrzymali i tym razem
zapewnienie, że, po przesłuchaniu, zatrzy-

| ła. 

mani będą zwolnieni. Krótko po tej roz-
mowie komendant powiatowy P. P. Kru-

powicz odjechał do Kościana, zlecając ko

mendantowi posterunku w Krzywiniu, st.

poster. Joachimowi Sobkowi przesłucha-
nie oskarżonych oraz wypuszczenie ich na

wolność o zmierzchu, a to celem uniknię-
cia ewentualnych demonstracyj.

St. poster. Sobek zarządził przeprowa-
dzenie wszystkich do aresztu, odległego
od posterunku o 150 metrów w kierunku
Kościana i tu około godz. 17 st. poster.
Stanisław Cichorzewski wraz z post, Ry-
barczykiem przystąpili do przesłuchania
ich. Około godz. 18 komendant posterun-
ku otrzymał wiadomość, że przed loka-

lem Biskupskiej zbierają się ludzie, któ-
rzy w większości nadciąśnęli z okolicz-

nych wsi, Wobec tego zostało ogłoszone

pogotowie posterunku,
Wszyscy posterunkowi w liczbie 5 u-

zbroili się w karabiny z nałożonemi bag-
netami i wyszli na szosę przed posteru-
nek. Drogą, prowadącą do Kościana nad-
ciągał tłum ludzi, złożony z okeło 300
osób i parł w kierunku aresztu, praw-
dopodobnie w zamiarze uwolnienia przy-
trzymanych. Tłum w pochodzie swym
natknął się na policjantów, którzy obsa-
dzili drogę, W tym momencie zaczęły pa-
dać okrzyki w rodzaju: „wypuścić ich”,
„powiesimy was“, „oddajcie nam sztan-
dar z Matką Boską” i t. p. Policja wzy»
wała kilkakrotnie do rozejścia się. Ze-

brani parli naprzód, zmuszając policję do
stopniowego cofnięcia się,
W pewnym momencie st. posterunkowy

Cichorzewski krzyknął w kierunku nacie-
rających, że 9 osób zostało już przesłu-
chanych i, 'eśli chcą, to mogą się smi o
tem przekonać, Delegacja, wybrana za
zgodą policji, w osobach oskarżonych
Stanisława Piotrowskiego 1 Józefa Gó-
reckiego udała się do aresztu i, po powro-
cie, zakomunikowała, że tak jest rzeczy*
wiście i, że przytrzymani wzywają do
spokoju. Nie uspokoiło to jednak zebra-
mych. Zaczęli przybierać coraz agresyw=
niejszą postawę i w pewnym momencie
na policję posypały się kamienie, z któ-
rych jeden ugodził poster, Rybarczyka w
okolicę prawego oka.
Wobec nieusłuchania wezwań, komen-

dant posterunku dał rozkaz salwy, Pierw-
sza salwa, oddana w tłum nie spowodo-
wałą rozejścia się, Kamienie padały da-
lej. Oddano drugą salwę. Wtedy tłum się
rozbiegł ukrywając się po domach i ro-
wach, skąd nadal rzucano na policję ka”

W wyniku użycia broni przez policję
zostało rannych kilka osób, z których jed
ma zmarła w szpitalu w Kościanie,

ZEZNANIA OSKARŻONYCH

Po odczytaniu aktu oskarżenia nastę-
pu'ą zeznania obwinionych. Wszyscy о-
skarżeni twierdzą, że główną przyczyną
wzburzenią tłumu był fakt zabrania przez
policję sztandaru z Matką Boską, „którą
my czcimy i do której się modlimy*, jak
oświadczył osk. Piotrowski,

Osk. Michalakówna opisując zajścia od
początku, twierdzi, żę jeszcze nigdy nie
widziała, aby nie wolno było delegaci! ze
sztandarem i wieńcem brać udziału w po-
grzebie,
Przewodniczący; — No, ta teraz pani

to zobaczyła.
Oskarżona zeznaje dalej, że chodziło

zebranemu tłumowi iem ©
wydanie sztandaru. Nie mogli bowiem —
mówi oskarżona — ludzie ścierpieć, aby
świętość tego rodzaju znajdowała się w
więzieniu.

Osk. Muszyńska przyznaje, że wraz z
innemi domagała się wydania sztandaru,
— Jestem w różnych organizacjach,

mówi oskarżona, i wiem, że sztandar, dla
każdej 'est świętością, że się nań przy.

sięga, dlatego też domagałam się wyda-
nia sztandaru.
Przewodniczący; — To oskarżonej się

zdawało, że policja bezprawnie go z bra«

Osk.: — Ja w to niechcę wchodzić,
czy to było prawnie, czy nieprawnie.
Mojem zdaniem to byto nieprawnie

ZEZNANIA POLICJANTOW
Komendant powiatowy P. P, Krupowicz

opisuję, w jakich warunkach doszł> do
zajść,

Przew,: — Czy komendant poster mel-
dował panu, dlaczego policja użyła bro-
ni?

Świad.: — Policjanci byli zmęczeni,
Rybarczyk zakrwawiony. Szamotanie się
z tłumem trwało 45 minut Gdy wyzw.ska
i kamienie nie przestawały się sypać ko-
mendant poster. dał rozkaz strzelanią.
Na pytanie adw. dr Celichowswiego

świadek wyjaśnia, że Młodych, «tórzy
przybyli na pogrzeb, przytrzyma1o, bo
chcieli oni „urządzić burdy”.
Adw. Celichowski: — Pan powiedział,

że go atakowali obdartusi. Co to zna-

czy?

 

Świadek: — Buty mieli zachlapane,
włosy rozczochrane, wyglądali, jak zwy -
czajni ludzie pracujący i wreszcie robili
wrażenie opryszków.

Adw. Celichawski: — Wysoki Sadzie,
ja proszę o dokładne zaprotokółowynie
tych zeznań oskarżonego.
Przewo.: — Odmawiam temu wn:sko-

wi.
Adw. Celichowski; — Stawiam zatem

wniosek o zarządzenie 15-min. przerwy
dla powołania zaprzysiężonego stenogra-
fa, którego dostarczę.

Przew. — Odmawiam.
Następnie zeznają posterunkowi, ntó-

rzy opisują, w jakich warunkach doszło
do salwy policji. a

Następnie zezna'e św. Wielbacki Wa-
cław, lat 54, kupiec i b. burmistrz m.
Krzywinia, Zeznaje, że był od początku
na pogrzebie ś. p. Sworackiego, a później
na stypie, Interwen'ował wraz z Nędze-
wiczem, prezesem Bractwa Kurkowego,
w sprawie zatrzymanych ńarodowców u
komendanta Krupowicza. Komendant rzu
cał się — mówi świadek — krzyczał, że
to bandyci, złodzieje, potem się jednak u-
spokoił i obiecał pod słowem honoru, że
ich zwolni. |
— Wierzylem — mėwi Wielbacki, —

że, jak oficer daje słowo honoru, to #2
dotrzyma i zwolni zatrzymanych Nie
przypuszczałem, że p. Krupowicz tak
skłamie! .
W tem miejscu przewodniczący prze-

rywa, a prokurator protestuje przeciw
obraźliwym słowom świadka i żąda ich
zaprotokółowania.

WYROK

Całą sobotę trwało przesłuchiwanie

świadków obrony. Następnie przema -

wiali prokurator i obrońcy. Wyrok ogło-
szono o godz. 22-ej wieczorem,
"Uwolnieni zostali następujący oskarże-

ni: Kąkolewski Jan, Michałowicz Jozef,
Wawrzyniak Józef, Michalska Władysła-
wa, Nędzewiczówna Czesława i Koniecz-
na Joanna.
Na sześć miesięcy więzienia skazani

zostali z art, 163 k. k.: Ginter Jan i Ślu-
sarck Roman, z nałożeniem opłaty sądo-
wej 20 złotych.

Pozostali oskarżeni zostali skazani każ-
dy na 10 miesięcy więzienia z art. 163

4 k., z nałożeniem po 40 złotych kosztów
sądowych,

 

 

 

XII ZJAZD

korporacej akedemickich
dowiódł jedno.itości młodego pokolenia

W rocznicę pamiętnej obrony Lwowa, ją Metr politalną rzymsko-katolicką we

w dniach od 1-$o do 3-g0 b. m. obradował
we Lwowie XII zjazd Związku Polikich

Korporacyj Akademickich.

W przeddzień zjazdu odbyła się uro-
czystość żałobna, poświęcona pamięci
studentów i korporantów, poległych w

obronie Lwowa. O godz. 18-ej wyruszył
na cmentarz „Obrońców Lwowa” wielki
pochód młodzieży. Pod krzyżem obroń -
ców Lwowa na Domu Akademickim,
skąd wyruszył przed laty pierwszy od-
dział obrony, zapłonął znicz. Od znicza
zapalono pochodnie, przy blasku których
ułormowały s'ę delegacje korporacyj z
pocztami sztandarowemi w długi, blisko
dwa «.iometry liczący korowód. W po-
chodzie wzięło udział około 1500:0sób.

Na cmentarzu Obrońców Lwowa wy-
głoszono szereg przemówień, poczem na-
atąpił apel studentów i korporantów po-
ległych w obronie Lwowa.

Rozpoczęcie obrad poprzedziła w dniu
1 b. m. Msza św. odprawiona w kaplicy
II-go Domu Techników. W nabożeństwie
wzięły udział poczty sztandarowe wszy -
stkich korporacyj, biorących udział w
zjeździe. Ogółem w zjeździe wzięło udział

56 korporacyj.

W wyniku obrad zjązdowych uchwalo-
no szereg rezolucyj, wyrażających stosu-
nek młodej polskiej inteligenoji od zasad-
nmiczych zagadnień z dziedziny naszej po-
lityki zewnętrznej i stosunków wew-
nętrznych.

Gdy się zważy, iż zjazd zgromadził naj-
wybitniejszych reprezentantów młodzieży
ze wszystkich środowisk akademickich,
należy uznać, iż rezolucje te są wyra-

zem myśli olbrzymiej większości młode-

go pokolenia polskiego. Wskazują one
iednocześnie, w jaki sposób młode poko-
lenie pragnie rozwiązywać najpoważniej-
sze problemy naszego życia politycznego.

W sprawie ruskiej zwrócono uwagę na
wzrost wagi zagadnienia ruskiego, które
zaczyna przybierać rozmiary dla Polski
niebezpieczne, Zjazd stwierdził, iż spra-
wa ruską musi się ponownie stać przed-

miotem pilnego za.nteresowania i czujnoś
ci społeczeństwa polskiego w całem rań-
stwie.
Na wniosek K! Znicz ze Lwowa uchwa-

lono, iż korporanci polscy przystąpią do
budowy kościoła rzymsko - katoliciego
w województwie Iwowskiem, w miejsco-
wości, gdzie brak kościoła powoduje

ruszczenie się Polaków, Miejscowość zo-
stanie wyznaczona w porozumieniu z kur-  

Lwowie.
Na wniosek K! Slavia uzupełniono 1de-

olog;ę korporacy,ną słowami; „Służba w
Агтй Polskiej jest najszczytniejszą łuż-
Ъа korporanta”.
W sq rawie czeskiej zjazd stwierdcił, iż

w dziejowem zmaganiu ze wspólnym wro-
giem — Niemcami, wspólne są też ntere=
sy Polski i Czechosłowacji, Niemniej jed«
nak ludność polskana Śląsku Czeskim mu-
si powrócić do pełnego i nieskrępowane-
go używania swoich praw narodowych,
ponieważ ziemie te są i pozostaną pol-
skiemi, Stawianie tego postulatu nie mo"
że przeszkadzać zrozumieniu faktu ' ztu-
ralnej solidarności Polski i Czechowłowa-
cji w dziedzinie wielkich zagadnień dzie-
jowych.
W sprawie żydowskiej zjazd ucav:alił

szereg postulatów, a m. in. pogłębianie
wiedzy żydoznawczej; usunięcie wpły =
wów żydostwa z polityki, handlu, nauki,
literatury; dalsza akcja bojkotowa "lacó-
wek gospodarczych żydowskich, zwa.cza-
nie organizacyj akademickich, przyjiaują”

cych Żydów na swych członków, oraz or-
ganizacyj popiera'ących Żydów; wprowa”

dzenie na polskich uczelniach „nu.nerus
nullus”, uświadamianie ogółu społeczeń-
stwa w kwestji żydowskiej, oraz bojkot

towarzyski Żydów.
W odniesieniu do sprawy niemieckiej

z'ażd uznał, iż obowiązkiem każdego kor-

poranta jest: uświadomić sobie, i zwracać

uwagę społeczeństwa polskiego na nie-

bezpieczeństwo niemieckie; przypon:'nać

ogółowi rolę Niemiec w naszej historji; w

stosunku do Niemiec szerzyć hasło eks

pansywnej polityki, a mianowicie dążyć,

by Gdańsk, Prusy Wschodnie i Śląsz, zie-
mie rdzennie polskie do Polski wróciły 1

hasło to wpajać w każdego Polaka; o-

strzegać przed niebezpieczeństwem głęb-

szych, czy napozór przyjaznych stosun-

ków z Niemcami; krzewić polską cywili*

zację na kresach zachodnich, niwelując

wpływ cywilizacji germańskiej, wynara-

dawiającej Polaków.

Omawiany zjazd ma znaczenie tem do-

nioślejsze, że poprzedziła go zorganizo-
wana kampanja, ma'ąca na celu rozbicie

jednolitości młodego pokolenia i znisz-

czenia jego wspólnoty duchowej. Okazuje

się jednak — a omawiane rezolucję zjaz-

dowe też to potwierdza'ą — że linje wy *
tyczne w dążeniach młodego pokolenia
nię uległy zmianie, że żadne ataki nie
zdołały mu wydrzeć ideologii, że jest ono
| pozostanie — narodowe.

 

Z CAŁEGO KRASU
BRZEŚĆnad BUGIEM

Darowizna działki ziemi. — Na wnio-
sez zarządu okręgowego Polskiej Macie-
rzy Szkolnej w Brześciu nad Bugiem u-
cnwalonc przyąć od Banku Wileńsm ego
Ziemskiego działkę ziemi o obszarze oko-
ło 2 ha., wydzieloną z majątku Zaoście,
pow. brzeskiego, pod budowę szkoły
powszechnej Polskiej Macierzy Szkolnej,

Praca Macierzy na Polesiu, — W paź -
dziern:xu p. Józef Stemler, dyrektor Pol-
skiej Macierzy Szkolnej wizytował od-
działy i instytucje Towarzystwa P*lskiej
Macierzy Szkolnej na Polesiu, a mianowi-
cie Kołą w Brześciu n. B, Pińsku, Ko-
bryniu, Drohiczynie, Kamieniu - Koszyr=
skim, łunińcu, Prużanie, Iwacewiczach,
Berezie Kartuskiej i Janowie k. Pińska,

oraz szkoły powszechne w terenie, Szkole
nictwo średnie i zawodowe w Brześciu,
Pińsku i Łunińcu stoi na należytym po-
ziomie i rozwija się pomyślnie, Szkoły
powszechne są otwierane nadal w m'arę
napływu środków. Sprężyście działaące
zarządy kół złożone ż ludzi ofiarnych, e-
sergicznych rokują jak najlepszą przysz-
łość pracom Macierzy na Polesiu.

PRZEMYŚL

Piękny wieczór sokoli, — Jak co roku,
zorganizowało sokole gniazdo przemy-
skie, imponujący wieczór ku czci patrona
sokolstwa Tadeusza Kościuszki. Po mar:
szu odegranym przez orkiestrę 38 p. p.
prezes, radny dr. Kropiński wygłos:! głę-

ą prelekcję o Naczelniku. Skolei uta-
lentowana sopranistka p. Zofja Kukulan-
ka odśpiewała przy akompanjamencie
proł. Czyńskiego parę melodyjnych pieś-
mi. Druga część wieczoru skłądała <ię z
popisów gimnastycznych. Tutaj wyróżnić

należy znakomicie odtworzone ćwiczenia
zlotowe sokolic, wspaniałe popisy „purte-
rówki* alkrobatycznej oraz ewolucje dru-
hen płonącemi maczugami, Duża sala
„Sokoła" wypełniona była po brzegi.

Samobójstwa, — 3%0.- letni Ka-
rol Wołyniak pracownik „Drukarni № *
woczesnej* popadł na tle niesnasex 10

 

| dzinnych w rozstrój nerwowy i 7 b m o
godz. 6 rano, wystrzałem z rewo'weru  

pozbawił się życia, W zamiarach samo-
bójczych wyskoczyła z II piętra na bruk
kierowniczka bibljoteki wojskowej J, Po-
dolakowa, Odwieziono ją w stanie bardzo
ciężkim do szpitala.
Konfiskata ulotki, — Stronnictwo Na-

rodowe w Przemyślu wydało 100.000 ulo-
tek antyżydowskich z odpowiednim ry-

  

sunkiem. Zrazu kolportaż ulotek nie na-
potykał na większe trudności i dopiero 5
b. m. nadeszło ze starostwa zawiadomie-
nie, że uległy one koniiskacie. Drug; typ
ulotek o innym tekście i bez ryciny. za”
jęciu nie uległ i Stronnictwo Narodowe w
Przemyślu wysyła je w dalszym ciągu za
zaliczeniem pocztowem.

ZEŁWOWA
Co grają w teatrach?
Teatr Wielki: Wtorek godz. 20-ta „Mu-

zyka na ulicy”; w środę „Wielki Fryde-
ryk”.

Teatr Rozmaitości: nieczynny.
Repertuar kin: i
Apollo: Ksiežniczka czardaszką,
Casino: Nie odchodź odemnie,
Chimera: Piekło į tyś. Foxa z Abi-

synji.
WO do Malowana zasłona.

opernik: Hr, Monte Christo, 2 serie,
arysieńka: Bąr Micwe.

Pan: Halka, Moniuszki.
ax: Św, Franciszek z Assyżu,
aj: Dwie Joasie,
ZY, Mały pułkownik i rewja.

i eronika, z Fr. Gaal.Świł:
„At jporad2 +Ares
zienniką Narodowego: Ori

tel. 236-42, ów
Ekspanja we Lwowie. —
Miejscowa prasa kierunku ukraińskiego
So 1 jubil Kekės pa
ooperatywy „Dostawa”, zajmującaj się

produkcją i zbytem esa ondób
dekoracyjnych wnętrz orąz hałtów.

ubileusz swój uświętniła ta instytucja
przez to, iż z iła na własność 2-pię-
trowy dom w Rynku, pod n-rem orienta»
cyjnym 44.
Rówaacześnię przed paru dniami po-

święcono ną Iwowskiem przedmieściu
Zrtsieniu kamień węgielnyjęfundament
pod cęrkiew i ukraińską ochronkę.
ten spusób we Lwowie powstaą dalsze
dei ak pracy kulturalnej i
politycznej.

spa wicedyrektorzy, — Jak już
donieśliśmy, w ub. wtorek z miejsca zo”

sti wos ema stanowisk w ce
r i czalni pp.

lariųŽŽ Ad Jak nas arai,sę
głe te dymisje są wynikiem przeprowa -
dzone: rewizji, która stwierdziła fatalną

NOTEKc
ii gaży o300 zł,1 S

Lwowska Trybcaa robotnicza” tak pi-  

sze o ich zwolnieniu: „Napędzony Kor=
ski, emeryt pocztowy, uchodził pow =
szechnie 4 idjotę, Macek specjalizował
się w Czo'tkowie”, Wynika z tego, że U-
bezpieczalnia bwowska nie ma jakoś
szczęścia do kierowników. Nabol<śniej
odczywałą to na własnej skórze ubezpie-

Komisarz w sporcie, — W lwowskim o-
kręgu Po!. Zw.pilki nożnej od dłuższego
czasu panowały niezdrowe stosunki Wy-
nikiem ich był szereg głośnych zatargów,
polemik w prasie i t. d. W rezultacie wła-
dze sportowe mianowały w lwowskim o
kręśu piłkarskim komisarzą„którym z0-
stał dotychczasowy prezęs L . mjr.
Poi Fakt ten nie sę pochlebnie

iądczy o naszem piłkarstwie,
Eksplozjawojennego pocisku, —RLE

tejsześo szpitala przywieziono niejaką
Małgorzatę Gerle z Zatoki, w powiecie
gródeckim, ciężko ranną skutkiem wybu-
chu naboju. Zbierała ona rankiem poląna
do palenia w kuchni i w jednem
tkwił głęboko nabój, pochodzący jeszęze
RZE w zaciętychval pod Gródkiem.
abój 2 rozpaleniu polana pod kuchnią

eisplo ował wśród pot detonacji a
prysk żelazny zranił ciężko wymienio-

oZaprzęł| odklty- Gesi an > 0
południowej porzę wóz tramwajowy linii
trzeciej najechał uprog u Kubali na

patokouoy TEJ rzęś Jęna, a mowicza ze
oisk. Oba konie uległy okaleczęniu a

wóz rozbicie Winę ponosi motorowy An-

"uralte ska swirkolejekawalenie się sz — Na
terenie waratiatów olejowych kit
się szopa, położona od strony ul. Pierac-
kiego, Gruzyzawalonej szopy zataraso-
wały wymienioną ulicę na przestrzeni 10
m. kwadr.

Ур samochodowy, — ei
Marsz. ra; autodorożka Nr.MAzad
wadzona przez szofera Józefa Sekul]
najechała na przechodzącego przez iezd-
nię Henryka Mandla, robotnika, kióry
doznał ciężkiego okalczenia głowy. 5
terprzewiózł $o w stanie nieprzytomnvym
do szpitala powszechnego.



Nieżyciowe ustawy niszczą rzemiosło
Jedną z największych bolączek

rzemiosła polskiego jest brak mło-
dych i dobrych sił, które w przyszło-
ści mogłyby zastąpić fachowców, co-
raz bardziej ustępujących z pola pra-
cy. ZI zapoznać się z głosami
prasy prorządowej rzemieślniczej i ze
sprawozdaniami izb, aby stwierdzić,
że w Polsce prawie nie przybywa ucz-
niów rzemieślniczych. W poszczegól-

nych cechach zapisy terminatorów
maleją, a w warsztatach jest pustka—

brak w nich tej młodzieży, która za

lat kilka mogłaby w przyszłości sama
je prowadzić. Mamy w Polsce jesz-
cze stosunkowo niezły przyrost natu-
ralny, jeszcze przybywa nam Tok
rocznie więcej niż czterysta tysięcy o-
bywateli, mamy w Polsce nadmiar rąk
do pracy i nie trzeba dotąd szukać ro-
botnika, bo dziś pracownik sam szuka
roboty, a jednak mimo to brak jest w
warsztatach rzemieślniczych termina-
torów.

Czem wytłumaczyć ten sprzeczny z
Jogiką i naszą rzeczywistością stan w
polskiem rzemiośle? Czem wytłuma-
czyć to, że wtedy, śdy w kraju mamy
setki tysięcy rejestrowanych bezro-
botnych, gdy tysiące ludzi w pogoni za
pracą tracą zdrowie, warsztaty rze-
mieślnicze nie są przepełnione mło-
dzieżą żądną nauki fachowej?

Nie wszystko da się wytłumaczyć
tem jednem magicznem słówkiem —
kryzys, którem wstydliwie przysłania-
my wszystkie nasze bolączki, Kryzys
dużo też jest winien w tej sprawie, ale
znacznie więcej jesteśmy winny my sa-
mi i te ustawy, któremi z ręki „rado-
snej twórczości” zostaliśmy obdarzeni,
Wtedy, gdy rozbudowywano w Pol-
sce nagwałt i na wyrost ustawodaw-
stwo społeczne, gdy tworzono coraz
to nowe ubezpieczenia, nie zważając
na to, że pod ich naciskiem gospodar-
cze życie może się zawalić, wtedy ró-
wnież postanowiono zaopiekować się
terminatorami. Jakto, mówiono, ma
taki biedny chłopak siedzieć po trzy
lub cztery lata u majstra i pracować
darmo dla niego. Toż to jest niespra- |
wiedliwość, wołająca o pomstę! Za-
częto więc tworzyć rozmaite pomysły,
które zabezpieczyłyby tego termina-
tora przed „wyzyskiwaczem“  maj-
strem. Aż wreszcie w ostatniej no-
weli do ustawy przemysłowej zmienio-
no w ten sposób art. 116, w którym
jest mowa o nauce, że dziś nikt pra-
wie terminatorów nie chce trzymać.
Bo oto jeden z ustępów tej ustawy
mówi:

„Bezpłatne zatrudnianie uczniów prze-
mysłowych jest wzbronione, Wzbronione
jest również przyjmowanie przez przemy-
słowca wynagrodzenia za naukę ucz-
niów .

Artykuł ten stosuje się również i
do rzemiosła. Jeśli więc teraz rze-
mieślnik chce mieć ucznia, to musi mu
płacić od pierwszego roku nauki, Co

to kogo obchodzi, że uczeń taki nie-
tylko nie zapracuje na siebie, ale ze-

psuje jeszcze materjał, robotę? Bo

przecież ucząc się, musi psuć i towar

i narzędzia, Jest to drobiazgiem, nad

którym nie warto się zastanawiać.

Wydaje się przepisy, które nakazują
 

płacić uczniowi i w ten sposób chce
się nałożyć życiu nowe ramy,
Że te szkoły zawodowe, które u-

dzielają nauki rzemiosła, biorą za to
zapłatę, że tam przewiduje się zepsu-
cie materjału i narzędzi przez ucznia,
to też nikogo nie obchodzi, W szkole
zawodowej uczeń może płacić, ale rze-
mieślnik nie może wymagać od ucznia
zapłaty, tylko jeszcze sam ma mu dać
wynagrodzenie. Nic też dziwnego, że
w dzisiejsych ciężkich czasach, kiedy
rzemieślnik boryka się z losem pracu-
jąc na suchy kawałek chleba, nie chce
on obciążać się nowym wydatkiem i
płacić za to, że sam kogo innego uczy
zawodu.

— Mam płacić terminatorowi, któ-
ry nic nie potrafi zrobić, to wolę na
to miejsce wziąć wykwalifikowanego
pracownika, albo też sam sobie dam
radę — rozumuje niejeden.

A skutek tego jest ten, że coraz
mniej terminatorów w pracowniach,
coraz mniej ludzi uczy się rzemiosła i
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nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze
gorzej. W ten sposób nieżyciowe u-
stawy niszczą nietylko teraźniejszość,
ale podrywają i przyszłość polskiego
rzemiosła,

Z tego stanu należy zdać sobie spra-
wę i jaknajszybciej zawrócić z błędnej
drogi. W ten sposób nie uchroni się
terminatorėw przed „wyzyskiem“ maj-
strów, chyba że za ochronę uważać
się będzie brak uczniów w warszta-
tach, który coraz bardziej zagraża. Ale
jest to bardzo wątpliwa co do wartości
ochrona pracowników, bo tylko pod-
nosi bezrobocie i pozbawia kraj przy-
szłych fachowców.

Jeśli chodziło o osiągnięcie tego, to
zapewne wkrótce będzie cel ten zre-
alizowany. W ten sposób przeciw-

działa się u nas tworzeniu podstaw

przyszłych warsztatów  rzemieślni-
czych i to wtedy, kiedy tyle się mówi
o konieczności ochrony drobnej wy-
twórczości,

W. DOBRZYŃSKI

Bez Żydów
Nie wszyscy chcą obchodzić się bez

Żydów.
Do „Oręd.”* donoszą z Radomia:
Komendantka Straży Samarytański:

p. Lola Hejnikówna kupiła do tej ы
nizacji 20 pasów od Żyda Pacanowskieśo.
Związek Rezerwistów w Radomsku rów-
nież zakupił większą ilość czapek u Ży-
da, mimo, iż w Radomsku mieści się
chrześcijańska pracownia czapek i kape-
luszy pp. Koja i Pawlaka, śdzie można
aa"ki i pasy po niższej cenie, niż
u ‚

Tenže „Ored.“ informuje, iž w ub.
piątek w dzień Wszystkich Świętych w
myśl przypomnienia „Gazety Narodo-
wej”, że kino „Luna'* w Częstochowie
jest przedsiębiorstwem  žydowskiem
zorganizowano bojkot tego kina. Przed  

rozpoczęciem południowego przedsta-
wienia młodzież narodowa samorzut-
nie dyżurowała w Alei Kościuszki,
(gdzie znajduje się bojkotowane kino)
przypominając licznym kinomanom. że
nie wolno nam popierać Żydów. W wy-
niku wytrwałej, blisko godzinnej pra-
cy młodych wielu chętnych napchania
żydowskiej kieszeni odeszło od kasy
kina. Tylko nieliczni złej woli skorzy-
stali z południowego przedstawienia
„Powrót Frankensteina". Żywimy jed-
nak nadzieję, że przyjdzie czas, kiedy
całe społeczeństwo chrześcijańskie
zrozumie doniosłość sprawy odżydze-
nia. Przy bojkocie „Luna” kilkunastu
młodych doprowadzono do komisar-
jatu i po wylegitymowaniu zwolniono.

Rolnicy polscy we Frencii
Konferencja w min.

Celem rewizytowania Pa
rolnictwa francuskiego, którzy bawili
niedawno w Polsce, przybyła w dn, 9
bm. do Francji delegacja przedstawicieli
rolnictwa polskiego. W skład deleżacji

wchodzą: prezes Związku Towarzystw
Rolniczych p. Fudakowski, prezes Mało-
olskiego Towarzystwa Rolniczego we
wis p. Potworowski, prezes lzby

Rolniczej w Poznaniu p. Kajetan Mora-
czewski, b. min. rolnictwa p. Gościcki,
dyr. Stowarzyszenia Właścicieli Lasów
p. Babiński, senator Kleszczyński oraz
radca min. rol. Krzyżewski. Następnie
delegacja udała się do Nancy, potem do
Verdun, gdzie zwiedziła pobojowisko
francuskie. W Verdun witał gości sen.
Mirouel.
"Szczególnie uroczyście podejmowana

była delegacja rolnictwa polskiego w

Reims. Po zwiedzeniu cmentarza w Bois
du Puits, na którym spoczywają b. kom-
batanci polscy, członkowie polskiej de-
legacji byli przyjęci na ratuszu przez

burmistrzada towanego Marchandeau
oraz członka Izby Rolnicze: z prezesem
sen. Petizel na czele, Na bankiecie wy-
głoszone zostały przez deput. Marchan-
deau i sen. Patizel toasty na cześć przy-
jaźni polsko - francuskiej.  

rolnictwa w Paryżu

W niedzielę delegacja polska przybyła
do francuskiego Min. Rolnictwa, gdzie
nastąpiło pierwszea jej zetknię-
cie się z przedstawicielami francuseic
ster zniesc Na dłuższej konferencji
zapoznano delegatów polskich z  cało-
kształtem stosunków rolniczych we
Francji. Po konferencji francuskie PE
nizacje rolnicze wydały przyjęcie - @а
gości polskich. W bardzo serdecznych
słowach przemówił prezes Związku
Francuskich Izb Rolniczych p. Saure,
podkreślając konieczność zacieśnienia
węzłów przyjaźni pomiędzy Polską a
Francją, <o może się skutecznie przyczy
nić do niezbędnego rozwo'u wymiany
płodów rolnych między obu krajami Na
przemówienie to odpowiedział w. imie-
miu delegacji polskiej prezes Fudakow-
ski. Popołudniu tego dnia delegacja pol-
ska zwiedziła wzorową lowlę koni
pod Paryżem.

W środę dzie się w ambasadzie R.
P. wielkie przyjęcie dla gości polskich i
reprezentantów świata parlamentarnego
praz rolniczego Francji,

Z Paryża delegac'a polska uda się do
Turen'i i Normandii, aby as się
z tamtejszemi ośrodkami rolnemi,

Wydział a Na-
rodowego w Lodzi podaje, iž w związku
ze wzmożoną akcją odżydzeniową w
dziedzinie naszego życia gospodarczego
wydział jest bezustannie zasypywany z
całej Polski różnego rodzaju prośbami i
zapytaniami, dotyczącemi adresów chrze-
ścijańskich zakładów, firm przemysło-
wa i handlowych oraz rzemieślni-
czyc

ragnąc choć w części zaspokoić po-
trzeby zainteresowanych oraz ułatwić
popieranie tych chrześcijańskich płacó-
wek, Wydział Gospodarczy S. N. przy-
stąpił do druku szcześółoweśo informa-
tora — kalendarza na rok 1936, który
będzie zawierał do 160 strondruku, oraz

Niemiecka prasa fachowa donosi z za-
dowoleniem, iż układ handlowy po?lsko-
niemiecki przyznał Niemcom  kontyn-
śent wywozowy samochodów niemiec-
kich do Polski. Nie wymieniając cytrowo
wysokości kontyngentu samochodowego,
prasa niemiecka zaznacza ogólnikowo, iż
jest on znaczny i godny uwagi.

Strona niemiecka daje wyraz
naniu, iż niemieckie firmy samochodowe
będą mogły w pełni wykorzystać przy-
znany kontyngent, a to wobec słodu sa-
mochodowego w Polsce, w której stan
motoryzacji ustępuje znacznie innymkra-
jom.

Mimisterstwo komunikacji udzieliło
wydatnej zniżki opłat na import samo-
chodów przez Gdynię i Gdańsk, Nowe

| opłaty wynoszą po 15 groszy od saino-

zeko-

Przed wiosennym sezonem obrotów
nasiennych troską sfer nasienniczych jest
zorjentowanie się w ilości i jakości zbio-
rów oraz w kształtowaniu się cen na

* nasiona, Odpowiedzi na te kwestje daje
jarmark nasienny w Warszawie.
Na jarmarku wystawione są corocznie

próby nasion, przedstawia ące produk-
| cję z różnych dzielnic Polski; przyjeż-
dżają producenci i przedstawiciele firm

| nasiennych również z całego kraju.
Jako punkt wyjściowy do tranzakcyj

handlowych służą ceny or,entacyjne,
przygotowane na otwarcie jarmarku
przez aa komisię (przedstawiciele
działów gospodarczych i handlu) i ogól-
ne zebranie Związku wytwórców nasion,
zatem udział w kształtowaniu cen biorą
wszyscy zainteresowani. Po zamknięciu
jarmarku zebranie wystawców ustala ce-
ny obrotów jarmarcznych ma poszcze-
gólne nasiona.
Jarmark obejmu'e od szeregu lat na-

stępu'ące działy nasion: nasiona zbożo-
we i inne rolne, pastewno - okopowe,
warzywne, kwiatowe, leśne, przemysło-
we, ziemniaki, oraz specjalny dział ięcz-
mienia browarneśo i oprócz tego dział
* Inianych dla celów rolniczych.

omitet jarmarku wydaje drukiem
dwa biuletyny — Nr. 1 na otwarcie Jar-
marku (ceny orjentacyjne) i Nr. 2 — po-

 

Dlaczego?

Słusznie zapytuje „Słowo Pomorskie”:
— Dlacześo roboty przy owie

Dworca Centralnego w Warszawie (Pol-
skie Koleje Państwowe), powierzono
Żydom, a tysiące. polskich robotników

ie z głodu?
— Dlaczego zasilane przez żydów z

całego świata, bogate i dobrze prospieru-
jące żydowskie kasy pożyczkowe korzy-
stają jeszcze w dodatku z zapomóś i po-
życzek rządowych, a polski drobny han-
del i rzemiosło, pozostawione same so-

i bie, ulegają stopniowej likwidacji?

 

 

87) wyjścia z ambarasującej sytuacji, to trzeba przy- — To jedno pozostaje dziś do zrobienia.

p. G WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— Łatwo tak mówić.. Nie, tak nie pójdzie.

ŃViem dokładnie, jak panu jest ciężko mówić tak jak

. pan mówi, Usiłuje pan mię pocieszyć, twierdząc, że

cały ból pański jest drobnostką... To dziwne... Spot-

kaliśmy się w rzeczywistości tylko przez kilka mi-
nut, i jeszcze przed trzema tygodniami nie wiedzia-

łam o pańskiem istnieniu, a jednak zdaje mi się, że

znam wszystkie pańskie myśli, Nie odczuwałam te-
go wobec żadnego mężczyzny... NawetGeoffrey...

On zawsze był dla mnie zagadką...

Urwała. Derkacz zaczął znowu wołać w oddali.

—Chciałabym wiedzieć, co teraz zrobić, rze-

kła niepewnym głosem.
— Powiem pani w dwóch słowach. Cała spra-

wa jest absolutnie prosta. Pani kocha tego mężczy-

znę, on kocha panią i jedynem, co was rozłączało,

była niemożność z jego strony poślubienia pani. Dzi-

siaj on jest bogaty, przeszkoda więc odpada. Ja po-

prostu nie pozwalam, by pani „widziała dla siebie

przeszkodę we mnie i w moich uczuciach. Proszę

mię usunąć poza nawias. Ojciec pani skomplikował

nieco bardziej sytuację, niż było potrzeba, lecz na

to łatwo można znaleźć radę. Niech pani pójdzie za

wybornym przykładem Reggie Bynga. On także od-

czuwał ość w ogłoszeniu tego, co zamie. zał

uczynić, przeto bardzo rozsądnie postąpił, wyjeż-

dżając i pozostawiając ludzi wobec faktu dokonane-

go. Przyznaję, że nie uważałem nigdy Reggie'go za

specjalnie tęgą głowę, lecz jeśli chodzi o znalezienie 

znać, > miał on dobry pomysł. Niech pani to zrobi,
co on

Maud zerwała się w pół z kamiennej ławy. Je-
rzy mógł słyszeć szybkie bicie jej serca.

—Pan myśli — uciec?
4  — Oczywiście. Uciecl

Z za rogu zamku, od garażu, wyjechał samo-
chód i z szumem zatrzymał się przed bramą. Za-
błysły światła, rozległ się hałas głosów i drzwi się
otworzyły. į

— Goście odjeżdżają, rzekła. Nie sądziłam, że

już tak późno.
Stała przez chwilę niezdecydowana. |
— Powinnabym wejść i pożegnać się z nimi.

Lecz nie mam sił.
— Niech pani zostanie w miejscu. Nikt panią

nie dostrzeże.
Nadjeżdżały dalsze samochody, Spokój nocy zo-

stał zakłócony turkotem ich maszyn. Maud usiadła
z powrotem.

—Zdaje mi się, że goście będą uważać za nie-
właściwe moją nieobecność w zamku.

—Nie trzeba zważać na opinję ludzi. Reggie
Byng nie zważał na nią.

Maud rysowała stopą koła w suchym piasku
—Jaka urocza noc, rzekła. Ani śladu rosy
Samochody parskały, trąbiły, cofały się i od-

jeżdżały. Ich hałas zamierał w przestrzeni, przywra-
cając nocy pokój i urok magiczny. Brama zamku za-
trzasnęła się z hukiem.
— Sądzę, że teraz muszę wrócić, rzekła znowu

—I ja tak sądzę. Ja również winienem wejść
do zamku i pożegnać się uprzejmie ze wszystkimi.
Lecz coś mi mówi, że lady Karolina i brat pani chęt-
nie mię zwolnią z tych formalności. Wrócę do domu.

Spojrzeli na siebie w ciemności,
— Pan by to naprawdę zrobił? — zapytała

Maud. Mam na myśli ucieczkę i ślub w Londynie,  

— Czy jednak... można wziąć ślub tak prędko?
— W urzędzie rejestracyjnym? Nic prostszego.

Gdyby pani widziała ślub Reggie Bynga! Skończył
się, zanim zdano sobie sprawę, że się zaczął, Zata-
baczony, łysy urzędniczyna w czarnym tużurku po-
stawił kilka pytań, napisał kilka słów i — było po
wszystkiem. `

— To jednak brzmi dosyč strasznie,
—Reggie był innego zdania.
— Nieromantycznie. To znaczy... prozaicznie.
— Pani obecność zastąpi romantyzm.
— Naturalnie, trzeba być rozsądnym. Jest to

przecież równoznaczne z normalnym ślubem.
— W skutkach absolutnie tak,
— Ruszyli tarasem ku zamkowi. Na drodze wy-

sypanej piaskiem tuż przy schodach przystanęli.
Maud powiedziała krótko:

—Dobrze, zrobię to.
Jerzy musiał uczynić wysiłek, by coś odpowie-

dzieć. Mimo wszystkich swych rozsądnych i przeko-
nywujących argumentów nie mógł powściągnąć bólu,
gdy Maud je ostatecznie przyjęła.
— Musi pani, rzekł. A teraz... do widzenia
Droga była oświetlona, mógł więc teraz zoba-

czyć twarz Maud. W oczach jej przebijał niepokój.
— (o pan teraz będzie robił? — zapytała.
— Co będę robił?
— Czy pan pozostanie dalej w swym domku?
— Nie, Chyba nie pozostanę. Jutro powrócę do

Londynu i zatrzymam się w Carltonie na parę dni.
Następnie pojadę do Ameryki, Muszę przygotować
parę sztuk na otwarcie sezonu. Powinienem już za-
brać się do nich.

Maud spojrzała przed siebie w dal.
— Pan ma swoją pracę, rzekła ledwie dosły-

szalnym głosem.
Jerzy zrozumiał jej myśl.

Idea).  

Wzwiązku z akcją odżydzeniową
adresy zarówno wszystkich chrześcijań-
skich wytwórni, firm i zakładów handlo-
wych, rzemieślniczych jak i wolnych za-
wodów i instytucyj na terenie m. Lo
Zgierza i Pabjanic. Między innemi Inior-
mator ten będzie zawierał rozkłady jaz-
dy, taryię pocztową, opłat stemplowych,
kalendarz terminowy i t. p.
W tym celu Wydział Gospodarczy S.

N. upoważnił kilsinasta akwizytorów
do zbierania ogłoszeń dla Iniormatora.
Niezależnie od akwizytorów_ ogłosze-

nia także Pr. Wydział Gospodar-
czy $. № м Łodzi, mieszczący się przy
ul. Piotrkowskiej 86, iront, 4pieca m.
10, w godzinach od 9 do 11. ydział
Gospodarczy S. N. w Łodzi.

Samochody niemieck'e do Polski
Zniżka taryfy kolejowej

chodu i kilometra w razie załadowania
jednego samochodu do wagonu oraz po
12 groszy od każdeśo następnego samo-

chodu, załadowanego do tego samego
wo ;

otychczasowe opłaty kolejowe na
przewóz porasios samochodów
były nadmiernie wysokie, co powodowa-

ło przewóz samochodów szosą na  sta-
R oponach.
Według nowej taryfy koszt przewozu

koleją po edyńczego samochodu :z Gdyni
lub Gdańska do Warszawy wyniesie oko-
ło 62 złotych, każdego zaś następnego
samochodu w tym samym wagonie około
50 złotych. й
W stosunku do obowiązujących do-

tychczas opłat zniżka taryfy wynusi o-
koło 70 proc.

Jarmark nasienny w Warszawie
odbędzie się 28, 29 i 30 listopada

o(ceny tranzakcyj na jarmar«
u).
Tegoroczny jarmark odbędzie m w

dniu 28, 29 i 30 listopada r. b. w War-
szawie, przy ulicy Kopernika 30, I-sze
piętro.

 

Nowa placówka

W Radomsku idzie żywy ruch nad od-
żydzeniem $ospodarcześo życia,
W niedzielę dn. 3 listopada odbyło się

uroczyste ob Rasnie i otwarcie chrze-
ścijańskiej drukarni, właścicielami której
są pp. Nowacki Michał i Kalkosiński.
Poświęcenia dokonał ks, kan. Marjan
Jankowski, poczem nastąpiły okoliczno-
ściowe przemówienia.

Handel Żydów
przed kościołem

 

W Sulmierzycach pow. radomszczań-
skiego w tych dniach doszło do awaatury
z Żydami. W czasie awantury poturbo-
wano kilkunastu znów i wybito szyby w
domach žydowskic!
Powodem zajścia było ustawienie przez

Żydów straganów z towarem przed ko-
iołem w czasie odbywającego się tam

odpustu.
Po uprzątnięciu żydowskich straganów

zapanował spokój.

Ważne terminy
dla bezrobotnych przcowników

umysłowych

Najwyższy Trybunał Administracyjny
wydał orzeczenie, mające zasado:cze
znaczenie dla bezrobotnych pracowni-
ków umysłowych. N. T. A. orzekł, iż po-
czątkowe i końcowe terminy miesiąca,
przeznaczone dla zgłaszania się do reje-
stracji bezrobotnych pracowników umy»
amr, mają charakter prekluzyjny.
Uchybienie tym terminom uprawnia za-

kład ubezpieczeń społecznych do pozba-
wienia poon pracownika umy-
słoweśgo w całości lub częściowo świad-
czeń z powodu braku pracy.

Rumuńska pożyczka
we Francji ?

pL dai informuje korespondent

Wedłuś informacji ze źródeł dobrze
poiniormowanych, rząd rumuński prowa-
dzić ma rokowania w sprawie zaciąćnię-
cia na Ugo paryskim krótkoterminowej
para w wysokości 2 miljardów lei.
Dłuś miałby być spłacony częściowo zbo-
żem i naitą. rocentowanie pożyczki
miałoby wynosić 3 proc.

m

Giełdy pieniężne
Wczoraj zebranie giełdy nie odbyło się.

Dla pożyczek państwowych, listów га=
stawnych i akcyj tendencja utrzymana W
obrotach pozagiełdowych banknoty dola-
rowe 5.31 i jedna czwarta; rubel złoty
4.76; dolar złoty 9.02 — 9.01 i pół. W ob-
rotach prywatnych marki niemieckie
(banknoty) 151.00 -- 150.75 W obretach
prywatnych funty angielskie (banxuoty)
26.45; guldeny gdańskie 98.00. Pozvczki
dolarowe w obrotach prywatnych: 8 proc.
pożyczka zr. 1925 (Dillonowska) 93 (w
proc.); 7 proc. pożyczka Śląska 69 i trzy
ósme (w proc.); 7 proc. pożyczka m. War-
szawy (Magistrat) 68 i pół (w ргос.); 7
proc. pożyczka stabilizacyjna 61 i pięć
ósmych (w proc.l.

—

 



Nr.

Deficytwdomach małychiśrednich
Na marginesie zamlerzoneį obnižki komornego

W związku z zamierzoną obniżką ko-
mornego w małych domach warto zdać
sobie sprawę z ich rentowności. Rzuci to
niewątpliwie światło na zamierzoną ob-
nižkę komornego, wykazując, czy jest 07

na celowa.

W okresie wojny i pierwszych la: nie-
podległości Polski, mniejwięcej do 1920
r, rentowność domów nie jstniała. Było
to wynikiem panującego chaosu i zamę-
tu. Komornego wogóle wówczas nie pła-
cono, a raczej płacono tyle ile kto chciał.
Mnie:więcej ten sam stan panował w o-
kresie od 1920 do 1924 r. — gdzie skut-
kiem dewaluacji marki — komorne za
kilkupokkojowe mieszkanie wynosit>. po
zwaloryzowaniu marek na złote, zale-
dwie grosze. Ten więc kilkuletni okres
czasu darmowych mieszkań — spowodo-
wał ich deficytowość, a co za tem idzie
nie mogło być mowy o jakiejkolwiek ich
rentowności,
W roku 1924 weszła w życie ustawa

o ochronie lokatorów, która wprowadzi-
ła politykę niskiego komornego. Wyso-
kość jego rozpoczęła się od 5% norm
przedwojennego komornego, przyczem 1
sb. przeliczono na 2 zł. 66 gr.
W końcu roku 1925 nastąpiło załama-

nie się złotego, które wstrzymało proces
wzrostu stawek komornianych aż do dru+
giej połowy 1928 r. ustalając dopiero w
1930 roku pełną skalę 100 proc. komor-
nego, która po przeliczeniu na złole w
złocie — wynosi 58 proc. norm przedwo-
jennego komornego. Dopiero w tym o-
kresie można mówić o rentowności do-
mów miejskich, które począwszy od r.
1914 do mniejwięcej roku 1928, a więc
przez 14 lat były deficytowe. Rentow-,
ność ta jak stwierdził Instytut badania
konjunktur gospodarczych i cen w War-
szawie w ankiecie przeprowadzonej w
1929 r. w śródmieściu Warszawyi to tyl-
ko wśród domów wielkich nie dochodziła
do 2 proc. od wartości nieruchomości.
Przyczem trzeba podkreślić, że nie u-
względnia ona wydatków na obsługę dłu-
#6 hipotecznych. Jeśli więc nierucho-
mości są obciążone hipotecznie w wyso-
kości 20 proc. to przy ich oprocentowa-
niu w wysokości 6 proc. od sta rocznie

ERO KASTETTK

Jak pisać życiorys?
Są ludzie, którzy bardzo często muszą

pisać swoje życiorysy. To ci inteligenci,
którzy starają się o pracę. Nadzieji nie
wiele, ale na wszelki wypadek „proszę
złożyć życiorys”...
Życiorys trzeba napisać. Nie przeładowy-
wać szczegółami, nie przejaskrawiać dro-
biazgami lub tendencyjnemi informac'ami
o sobie. Bezstronnie ij zwięźle podać naj-
istotnie'sze daty i fakty.
Lecz życiorys trzeba także umieć czy-

tać i rozumieć. Piszący życiorys p daje
np. dziesiątki świadectw, które posiada.
Czytający zaś życiorys powinien dokła-
dnie zdać sobie sprawę z tego, co kandy-
dat naprawdę umie dobrze robić? Nie ja-
ki papierek ma, tylko eo jest wart i co
naprawdę umie... ;
Uczymy się wielu, może za wielu rze-

czy, lecz za mało gruntownie, Zdaje się
nam, że umiemy bardzo wiele, — a przy
sprawdzeniu okazuje się, że najprost-
szych podstawowych wiadomości nie po-
siadamy. Dlatego każdy t. zw. inteligent
powinien zrobić następującą próbę: wy-

szukać analfabetę i nauczyć go czytać.
Dopiero przy uczeniu drugiego uświada-
miamy sobie nasze braki i możemy je
drogą samouctwa uzupełnić. W każdym
życiorysie powinna być krótka wzsrian-
ka: nauczyłem(am) czytać  analfabetę.
Będzie to dowodem skontrolowania wia-
domości podstawowych oraz przejdwem
sprawności kulturalnej, (Podręczniki do
nauki analfabetów dostarcza Macjerz
Szkolna po 20 śr. za egzemplarz).

* Zgon przodownika
policji -

W poniedziałek w południe, po po-
wrocie z obchodu do VI-go komis., |Mie-
dziana 5), zasłabł nagle w pokoju przo-
downików - dzielnicowych, 53-letni Wa-
cław Sikorski, (Daleka 13), przodownik
tego komisarjatu. Wezwany lekarz Pogo-
towia stwierdził już śmierć wskutek ata-

ku sercowego. Ś. p. Sikorski pełnił służ-
bę w polskiej służbie bezpieczeństwa od
czasu Straży Obywatelskiej, początkowo
w XI komis., następnie w XXIII, a o-
statnio w VI (k)

 

 

— domy sta/ą się już nierentowne, a przy
wyższym ich obciążeniu hipotecznie —
def'cytowe.
Musimy przytem zwrócić uwagę, że

począwszy od r. 1930 rozpoczęła się era

sypania na domy miejskie coraz to no-
wych ciężarów, jak wprowadzenie:
1) w grudniu 1931 r. — 3 proc. kryzyso-
wego dodatku do państwowego p>dat-
ku od nieruchomości, który podniósł
ten podatek o 42,8 proc.,

2) w 1933 r. nadzwyczaną daninę mająt-
kową od 0,4 proc. do 0,6 proc. od ko-
mornego brutto,

3) w 1933 r. oplaty na rzecz Funduszu
Pracy, które wynoszą 0,5 proc. od
wpłaconych kwot komornego,

4) w 1934 r. podniesiono 10 proc. doda-
tek do państwowego podatku od nie-
ruchomości do wysokości 15 proc.
Ponadto bardzo wydatnie podwyższo-

no dodatki i opłaty samorządowe, które
przekraczają nawet podatki państwowe.
W tym świetle rentowność donów

miejskich stała się iluzją. Mówienie o
nie jest wyrazem nieznajomości sytuacji
domów miejskich, bądź co gorsza, wyra-
zem złej woli. Gruntowne zbadanie tego
zagadnieria, oparte na materjałach źró-
dłowych, stwierdza, że domy małe i
średnie są nie tylko nierentowne, ale de-
ficytowe. Deficytowość pokrywana jest
z substancii majątku, ze stałego zmniej-
szania jego wartości,  
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Dom wypoczynkowy
Tow. Św. Wincentego a Paulo

W dniu 10 bm, w skromnym gronie
najbliższych członków warszawskiej ra-
dy wyższej Tow. św. Wincentego a Pau-
lo odbyła się w Chyliczkach pod Skoli-
mowem niedaleko Warszawy uroczyst 86
poświęcenia pierwszego na terenie czia-

łalności rady domu wypoczynkowego dla
niezamożnej inteligencji.
W wielkiej, liczącej około ćwierć mil-

iona członków zrzeszonych w piętnastu
tysiącach t. zw. konferencyj rozsiaaych
po całym świecie, organizacji Tow. św.
a Paulo, które przed dwoma laty obcho-
dziło stulecie swego istnienia, Polska zaj-
muje, niestety, dość skromne  stanowi-
sko. Posiada ona około dwustu konferen-
cyj z pięcioma tysiącami członków.
Wpłynęły na to warunki stworzone wie-

/
 

Jak powstają deficyty skarbu Państwa?
Sensacyjny głos b. urzędnika pocztowego

Od b. starszego kontrolera pocztowego,
p. Stefana Klimaszewskiego, otrzymuje-
my pismo, podające sensacyjne szczegó-
ły, dotyczące „Reklamy Pocztowej”, któ-
ra, zdaniem autora, naraża skarb państwa
na poważne straty.

W piśmie tem czytamy m. in. co nastę-

puje:
„Poczta polska, dążąc do powiększe-

nia zmniejszających się dochodów, utwo-
rzyła między innemi „Reklamę Poczto-

wą”, zadaniem której miała być reklama
i propaganda usług i urządzeń poczto-

wych. Zadania i uprawnienia „Reklamy
Pocztowej" zostały ogłoszone w dzienni-
ku zarządzeń dyrekcji okr, poczt i tele-
grafów w Warszawie, w Nr. 19 z dnia

10.9 1934 r. poz. 202.

Wśród uprawnień „Reklamy Poczto-
wej”, znajdujemy zarządzenie min. poczt
i telegrafów Nr. PW 820/31/35, które

brzmi:

„Reklama Pocztowa” będzie korzystała
z ulgi 25 proc. od taryfy pocztowej za
druki adresowe oraz bezadresowe własne
i nadawane za jej pośrednictwem, przy-
czem druki pochodzące od różnych kli-
jentów, przy taryfikowaniu muszą być
traktowane oddzielnie".

Przywilej w postaci czwartej części o-
płat pocztowych nadany „Reklamie Pocz-
towej”, daje jej dziesiątki tysięcy złotych
dochodu, który zamiast do kas poczto-
wych wpływa do kasy ubocznej instytucji
pracującej handlowo, a następnie używa-

Zatrucie gazem -
świetlnym

Przy ul. Długiej 28, została zatruta ga-
zem świetlnym cała rodzina Pyża, skła-
dająca się z czterech osób, Lekarz. po
udzieleniu pomocy, doprowadził zatru-
tych do przytomności. Na mie'sce przy-
była policca oraz pogotowie gazowni
miejskie. Przystąpiono niezwłocznie do“
robót ziemnych celem dnalezienia pęk-
niętej rury i zamiany na nową. (K)

Nieudany występ
„radjo-ztodzieja“

Do mieszkania dr. med. Maksymiliana
Berkmana (Chmielna 31), w czasie jego
nieobecności przyszedł akiś elegancko
ubrany mężczyzna i podając się za ra-
djo-technika, oświadczył, że został we-
zwany przez doktora, celem naprawy
radjo-aparatu. Przybyły zabrał się ener-
gicznie do „pracy”.

Po chwili służąca, Otylia Relówna,
chcąc się upewnić, czy rzeczywiście dr.
B. wzywał technika, zadzwoniła do lecz-
nicy, Usłyszawszy rozmowę rzekomy
„technik” porzucił „pracę” i wybiegł z
mieszkania, Za uciekającym pogoniła
służąca, wszczynając alarm. Na ulicy,
złodziej, ucieka'ąc, umyślnie potrącał
przechodniów, którzy przewracali się,
utrudniając tempo pościgu. Dopiero przed
domem Zgoda 6 jeden ze ścigających. u-
jął złodzieja i oddał go w ręce policjan-
ta, Zatrzymany podał się za Konarzew-
skiego (Twarda 16). Po przeprowadzeniu
do X komis. okazało się, że jest to Be-
niek Kalkszte'n (Krochmalna 17) znany
na bruku warszawskim „niebieski ptak”.
Po sporządzeniu protokułu osadzono go
w areszcie.  

ny jest między innemi na wypłaty wyso-
kich pensyj prywatnym pracownikom,
Posiadam niezbite dowody, że „Rekla-

ma Pocztowa” nadużywa przepisów da-
jących jej przywilej dzielenia się ze
skarbem państwa ustawowemi opłatami
pocztowemi, gdyż nietylko korzysta z
25 proc .opłat pocztowych przy obsługi-
waniu swoich klijentów, ale również zaj-
muje się nadawaniem całkowicie przygo-
towanej reklamy wkraczając w atrybucje
samej instytucji pocztowej. Pracownicy
i agenci „Reklamy Pocztowej” dla po-
mnożenia zysków własnych i firmy wpły-
wają na nadawców, aby nadawali kores-
pondencję reklamową przez biura „Re-
klamy Pocztowej”, a nie bezpośrednio na

pocztę”, ;
Przez tego rodzaju postępowanie skarb

państwa ponosi znaczne straty, co p. Kli-
maszewski wykazuje na przykładzie:

„Przypuśćmy, że klijent mając do na-
dania na pocztą 100.000 druków, musi o-
płacić według najniższej ulgowej taryfy
pocztowej, zł. 2500. Normalnie, cała ta
suma winna wpłynąć do skarbu państwa.

Tymczasem zjawia się do klijenta pro-
pozycja z „Reklamy Pocztowej'* nadania
tej partji korespondencji za „oryginalną
taryłą" z pominięciem okienka poczto-
wego.

Taką korespondencję „Reklama Pocz-
towa” zabiera od klijenta, lub każe ją so-
bie odesłać, następnie stempluje lub po-
leca klijentowi uprzednio drukować od-
powiedni znak „REP” z inicjałami za-
rządzenia min. poczt i telegrafów, potem
zaś przekazuje te druki na sortownię u-
rzędu pocztowego.

Z takiej manipulacji w rozrachunkach
z pocztą potrąca sobie 25 proc. z sumy

porta pocztowego, °

W rezultacie skarb państwa
zł. 2.500miał otrzymać

otrzymał zaś o 25 %mniej. t.j. zł. 1.875

czyli jawna strata skarbu pań-
stwa na jednej takiej tran-
zakcji wynosi zł. 625
Złotych sześćset dwadzieścia pięć!!!

Wszak manipulacja przekazania ko-
respondencji z biura „Reklamy Poczto-
wej”, znajdującego się w gmachu poczty,
w którym mieszczą się: min. poczt i tele-
gratów, okręgowa dyrekcja poczt i tele-
grafów i urząd pocztowy Warszawa I—
Ł j. z pokoju do pokoju. nie może kosz-
tować skarb państwa aż zł. 625 — i to
tylko w jednym wypadku.

Ten jeden przykład jest nazbyt jaskra-
wy i bijący w oczy. .

Ježeli zwažymy, že nadawanie drukėw-
reklam w ciagu roku sięga setek miljo-
nów egzemplarzy, to wówczas będziemy
mieli obraz, jak duże kwoty traci bezpo-
wrotnie skarb państwa.

Ponieważ takie „wypadki” ciągną się
już od dłuższego czasu, a klijenci mówią,
że na takiej „oryginalnej operacji” pocz-
towej zarabiają, w co trudno nie wie-
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rzyć, skoro zainteresowani przekładają
pośrednictwo „Reklamy Pocztowej“ n d
bezpośrednie zetknięcie się z urzędem

pocztowym”, A
Tyle p. Klimaszewski, Ze swej strony,

podnieść musimy, że w swoim czasie ob-
szernie omawialiśmy działalność „Rekla-
my Pocztowej”, szkodzącej interesom
skarbu państwa. Okazuje się jednak, że
nasza biurokracja wyżej sobie ceni pry-
watne kieszenie dygnitarzy, zarabiają-
cych na „Reklamie Pocztowej”, aniżeli
interesy skarbu państwa. Nie jest to je-
dyny przykład z naszych stosunków,
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Koła opiekuńcze P.M. $.
dla Polesia

Koła Polskiej Macierzy Szkolnej, o>ie-
kujące się Polesiem rozpoczęły pracę w
%ońcu sierpnia, nawiązując kontakt z
poleskim zarządem wojewódzkim i ze
szkołami. Koło im. Kraszewskiego podję-
ło się w roku szkolnym 1935-36 onieki
nad dziatwą w pięciu szkołach. Koło
Młodych nad trzema szkołami w Ostro-
wiu, Młynku į Korsuniach, Kolo w Pioc-
ku zaopiekowalo się szkołą w Zabere-
ziu„ Koło im. Adamieckiego w Bronnej
Górze, Koło na Grochowie w Staniewi-
czach, Koło w Zamościu w Saczkowi-
cach, Koło im. Szczepanowskiego w Ter-
piłowicach, Koło w Radomiu w Boszni,
Koło w Skolimowie szkołą w Leśnej, Ko-
ło w Garwolinie szkołą w Piaskach, Ko-
ło w Rembertowie w Lipowe, Koło w
Piastowie w Poczapach, oraz rodzina PP.
Mieszkowskich szkołą w Paulinowie.
Osiemnaście szkół ma już zatem zapew-
nioną opiekę i normalnie rok szkolny
rozpoczęty wraz z temi, które mają byt
zapewniony przez miejscowe społeczeń-
stwo. Dwadzieścia cztery szkoły oczeku-
ją na opiekunów, piszą listy i wezwania
o pomoc w walce przeciwko zdziczeniu
i wynarodowieniu dziecka polskiego na
Kresach.

3 państwowe nagrody
W początkach przyszłego miesiąca

zbiorą się jury 3-ch państwowych na-
gród kulturalnych. W pierwszym rzędzie
wyznaczona ma być państwowa nagroda
literacka za rok 1935. Pozatem przyzna-
ne będą nagrody: muzyczna i artystycz-
na. Wynoszą one po 5.000 zł. W stycz-
niu 1936 r. rozstrzygnięta będzie s»ra-
wa nagrody Polskiej Akademii Litera-
tury. (i)

Zagrożone domy
`

Na skutek stwierdzenie zagrożenia
dwuch domów przy ul. Nowomiejskiej 4
i Stare Miasto 40, zaszła konieczn ść u-
sunięcia na pewien czas lokatorów z tych
domów. Lokatorów tych usunięto w cią-
gu dnia sobotniego na okres od 3 do
4 dni, niezbędnych dla wykonania po-
trzebnych robót wzmacnia'ących, przy-
czem rzeczy lokatorów pozostawiono na
miejscu. Zarządzenie to dotyczyło tylko
części lokatorów tych domów w liczbie
12. Pozatem starostwo grodzkie północ-
no - warszawskie zwróciło się do wydzia-
łu opieki społecznej zarządu miejskiego z
prośbą o zaopiekowanie się tymczasowo
usuniętymi lokatorami. (b)

kową niewolą. Tem niemniej to, co Tow.
św. Wincentego w Polsce zdziałało w o-
statnich czasach, świadczy wymownie »
jego rozwoju. Budżet roczny wynosi dziś
ok, ćwierć miljona złotych.
Dom wypoczynkowy w Chylicach po

wstał dzięki szczodrobliwości pragnące-
$o pozostać w ukryciu ofiarodawcy któ-
ry nieruchomość, obejmu'ącą trzy ob-

| szerne budynki na kilkumorgowym grun-
cie, darował Tow. bezpłatnie. Rzeczą
społeczeństwa, do którego Tow. niejed-
nokrotnie zapewne będzie zmuszone
zwracać się o pomoc, będzie utrzymanie
nowej placówki,
 

Baczność narodowcy!
Zebranie dla nowowstępujących
W środę dnia 13.XI b. r. o godz. 20 m.

15 w lokalu przy ul. Złotej 30 m. 37 od-
będzie się zebranie dla nowowstępują”
cych do Stronnictwa Narodowego. Re-
ierat wygłosi delegat Zarządu.

Sympatycy, chcący się zapisać na
członków Str. Nar., proszeni są o przy«
bycie na zebranie.

Sztuka sprzedawania

Pod powyższym tytułem odbędzie się
staraniem wydziału gospodarczego Str.
Nar. odczyt we wtorek 12 b. m. o ścdz.
20-ej w lokalu Stronnictwa przy ul. Zło-
tej 30 m. 37.

Treść odczytu interesująca kupca,
rzemieślnika, przemysłowca, adwokata,
inżyniera i t. p. Koledzy, reilektujący
na pracę w Stronnictwie przy kolporta-
żu czy akwizycji obowiązani są przybyć
na odczyt, Wstęp mają tylko członkowie
Stronnictwa.

Ku czci M. Konopnickiej
Polska Macierz Szkolna organizuje

dnia 17 listopada r. b. (niedziela), o godz.
20-tej, w sali Stowarzyszenia techników
— wieczór ku czci Mari Konopnickiej,
w 25 rocznicę jej śmierci, ;

Bogaty program wieczoru, na ktėrym
słowo wstępne wypowie p. Stan'sław
Miłaszewski, współudział artystów Ope-
ry i Reduty, oraz niskie ceny biletów,
gwarantują gremjalny udział mieszkań-
ców stolicy w uroczystości,

Nadanie Krzyźa Zasługi
Zarządzeniem Prezydenta R. P. nada-

F no szereg odznaczeń Krzyża Zasługi. Zło-
ty Krzyż zasługi otrzymali: por. Andrzej
Bohomolec — za wybitne zasługi na po-
lu propagandy polskiego żeglarstwa mor*
skiego, kpt. Antoni Janusz — za zasługi
na polu propagandy i rozwo'u sportu
balonowego oraz kilkunastu oficerów za
zasługi w służbie wojskowej.

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali: por.
Władysław Wysocki — za zasługi na po-
lu propagandy i rozwoju sportu balono-
wego oraz kilkunastu oficerówzazasługi
w służbie państwowej.

Nadano również odznaczenia bronzo-
wym Krzyżem Zasługi.

Skarga wiedeńskiego
kompozytora

Na wokandzie wydziału III karnego
sądu okręgoweżo znajdzie się w da. 25
b. m. proces o naruszenie praw autor-
skich, znanego kompozytora zagranicz-

nego, Roberta Stoltza, który wystąp:ł za
pośrednictwem adwokatów  warszaw-
skich przeciwko 3-m właścicielom k'ne-
matografów b-ciom Le'man, o bezpraw-

ne nagrywanie walca jego kompozycji w
filmie p. t. „Wiosenna Parada". Na pro-
ces powołano biegłych z dziedziny fil-
mu. (i)

27 nowych lekarzy
w Warszawie

Niejednokrotnie donosiliśmy o ciągłym
przyroście liczby lekarzy w Warszaw'e.
Izba lekarska warszawsko . białostocka,

wciągnęła na listę osób uprawnionych do
praktyki 27 nowych absolwentów wy-
działów medycznych uniwersytetów i

| nostryfikantów uczelni zagranicznych (i).

 
 

Aflsademiku — jedem jest ruch narodowy, a jego formą
organizacyjną jest dzisiaj Stronnictwo Narodowe.

Zapisz się na człiomika Sekcji Akademickiej?
S$ekretarjać czynny cadziemnie w godzimach od 13 do 415, Aleje Jerozolimskie 17 m. 5



Kronika wilefska,
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?

Rano chmurno i mglisto. W ciągu

dnia rozpogodzenia.

Temperatura bez

zmian.
Słabe wiatry z kierunków połud-

niowych.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apte!
Jundziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—

większych

$-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—|
Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —

Piłsudskiego 20.

Z MIASTA.

— Walka z tajnym ubojem bydła.

W, ostatniej dekadzie bm. organa

kontroli miejskiej ujawniły 5 tajnych

rzeźni uboju bydła. Rzeźnie te znaj-

dowały się w antysanitarnych wa-

runkach. Mięso przechowywane
było pod kupami śmieci i odpad-
ków. Narzędzia do bicia bydła

również przechowywane było w

niehigjenicznych miejscach i schow-

kach.  Właścicieli tajnych rzeźni

pociągnięto, do odpowiedzialności
karnej nietylko za uprawianie nie-

legalnego uboju bydła i sprzedawa-

nie nieostemplowanego mięsa, lecz

również i za roznoszenie zarazków

chorobotwórczych skutkiem  nie-

przestrzegania elementarnych zasad

higieny. (h)
— Wzrost bezrobocia. W związ-

ku z przerwaniem robót sezonowych

i ze zbliżającą się zimą, ilość bezro-,

botnych w Wilnie stale wzrasta. Ww;

ciągu ostatniego tygodnia w Wilnie

przybyło nowych bezrobotnych 39,

w tej liczbie 13 pracowników umy-

słowych. ^

Stan bezrobocia w Wilnie i na
prowincji na dzień 10 bm. liczył

6876 osób w tej liczbie 2458 ko-

biet. (h)
HANDEL I PRZEMYSŁ.

— Strajk w odlewni żelaza Beke-
ra trwa: Przed paru dniami w od-
lewni żelaza Bekera (Więglowa 9)
wybuchł strajk robotników, którzy|

zażądali podwyżki płac. Mimo usil-
nych starań komisji polubownej
oraz  przed-tawicielstwa odlewni
strajku narazie nie zdołano zlikwi-
dować, gdyż robotnicy obstają sta-
nowczo przy swych wysuniętych
warunkach. (h)
— Transpcit rękawiczek wileń-

skich odszedł zagranicę, Przed paru
dniami zagranicę wysłano transport
rękawiczek damskich zamówionych
przez rynki zagraniczne na tegorocz-

 

zonu wileńskiego na czterech sza-

chownicach. |

W turnieju wzięły udział nastę-'

3 pujące drużyny podoficerskie: 1

przeważnie do państw Europy Środ-|pułku piechoty Legjonów, 6 pulku

kowej. (h) ||| AR „|piechoty Legjonów, 4 pułku ułanów,

— W Wilnie i na prowincji bawi| Zaniemeńskich i 3 pułku artylerji|

delegacja kupców łotewskich. Przed| ciężkiej. |

paru dniami do Wilna przybyła de- Wyniki turnieju:

legacja kupców łotewskich zRyśi, I miejsce osiągnęła drużyna po-

Dyneburga i Libawy. Kupcy badają|doficerska 3 p. a. c.; II — 1 p. p.

warumki możliwości zakupienia nie-|Leg,; III — 6 p. p. Leg.;, IV — 4 p.

których towarów i lnu, na któryjuł. Leg.

jest znaczne zapotrzebowanie w -— Konsystorz prawosławny i

państwach bałtyckich. jęz. polski Dn. 7 bm Arcybiskup
Przedstawiciele kupiectwa  ło-|Prawosławny Wileński wysłał do

tewskiego wyjechali na prowincję|Konsystorza prawosławnego . pole-

celem zaznajomienia się na miejscu|cenie stopniowego wprowadżenia w

z warunkami kupna. (h) urzędowaniu języka polskiego. Re-
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ. |alizację powyższego zapoczątikują

— Dn. 14 listopada r.b. w Ogni-|referaty personalno administracyjny

sku Akademickim herbatka zapo-|i metrykalny.

znawcza Koła Polonistów. Jazzband, KRONIKA POLICYJNA.

atrakcje. Pocz. o godz. 21. | — Wykorzystał znaleziony przez siebie

— Na dzisiejszej Środzie literac-|dowód osobisty. Do wypożyczalni rowerów

kiej prof. Bogumił  Jasinowski wy- |"Sport_ przy wi Królewskiej 4 zgłosił się

głosi odczyt na temat: „Dwa oblicza dj ie

nauki antycznej — apolińskie i djo-|Rackiewicza, mieszkańca Nowowilejki, wy-

nizyjskie'. Wstęp dla wszystkich.|pożyczył na 2 godziny rower.

Początek o godz. 20-ej. Ponieważ po upływie dłuższego czasu

—- Zebranie podoficerów w sta- | osobnikZAnie payA
z

@ = w CZ: i zwrócił si 1 Т

aspoczynku. Zarzad wojewódz- Akasa. iż dowód Štai ZIbiÓRY przez

kiego Stowarzyszenia Podoficerów|Leona Rackiewicza w Wilnie

przeniesionych w stan spoczynku w|miesięcami. (e)

| Wilnie z ropa i —Krissiak. = dk 11 bm.

członkinie, że dnia 17 listopada, ow, czasie nieobecności domowników na

| godz. 15-ej odbędzie się nadzwyczaj |zegacej, AlausaAsta sią do
|ne walne zebranie w lokalu wła-|mięszkania po wyrwaniu skobla.

snym. Będzie omawiana sprawa — W tymże dniu zapomocą dobranego

obniżki emerytur. klucza skradziono garderobę i bieliznę,

ODCZYTY. | wartości zł. 374, na szkodę Głodeckiego

zak iai +! (Kijowska 4).
Ks. Ignacy Krauze misjonarz i UM zdjęli palto z chłopca.

przed paru  

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejskina Pohulance.

.| Polskie Radjo Wilno
Dziś Środa, dnia 13 listopada 1935 r.

komedja „Szkoła podatników” ieśń 3 :ю ° 6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Płyty.

8 > Premjera w Teatrze na Pohulance. Dziennik poranny. Płyty. Giełda rolnicza.

ajbliższą premjerą Teatru Miejskiego bę- Audycja dla szkół 11.57: Czas i Hejnał.
dzie największe arcydzieło literatury świa- 12,03. Dziennik ‚ 5. Di k

“ < ^ 5 „03. k południowy. 12.15: Djetek-

e) TA CZASÓW „Edyp“ Soiokle- tyka i hygjena życia codziennego. 12.30:

Saga Ar otąd jeszcze nie grany. Koncert. 13.25: Chwilka gospodarstwa do-

® Ar Masróci: ai 2 | mowego. 13.30: Płyty. 15.15: Codzienny od-

p ma PRZ li: I В Mad. 0 cinek powieściowy. 15.25: Życie kulturalne

Dubarry” pad ża ockera „Madame mjasta i prowincji. 15,30: Zespół wokalny

кЫMais aaa Wo ikiok ai | „Te 4“. 1600: Co možna zrobiė Zz tektury,

ż ahodzi na I TE pajbliž: | audycja dla dzieci. 16.45: Rozmowa mu-

Komosa a Mad SMK a utnia L ze słuchaczem Radja. 17.00: Dyskutu-

ee Teatr„Rewja” Dziś mama. ; ‘іешу. 17.20: Koncert kameralny. 17.50:

wy. gł: „Wężyk logińeki” RAE rewjo-| Swiat się śmieje. 18.00: Duety (sopran i te-

x PWZ Pr Т 'oczątek przed-|nor). 1840: Wesoie płyty. 19.00: Gdy kro-

stawień o godz. 6.30 i 9-ej. wy staną w oborze, odczyt. 19.10: Skrzynka

е ogólna. 19.20: Chwilka społeczna. 19.25:

2 za kotar studjo.

 

Koncert reklamowy. 19.25: Wiad. sportowe.

20.00: Mała Ork. 20,45: Dziennik wieczorny.

Nasz poradnik dla kupujących aparaty 20.55: Obrazki z Polski współczesnej. 21.00:

we. Xl-ta audycja z cyklu „Iwórczość Fryde-

ы ‚ лр ryka Chopina“, 21.40: Jak się zostaje pisa-
W. obecnym sezonie wiele osób zasta- 3 : = 2 B

nawia się jaki wybrač odbiornik bozasta | zen, szkic lit. 21.55: Wszyscy kupujemy”

pęwięgtnaj iAna eżona aj oznazy pa S z
. SZ omana Statkowskiego w -tą rocznicę

dotyczące odbiorników detektorowych. * śmierci”, koncert. 23.00 Kom. met. 23,05:

i 3

Odbiornik detektorowy pracuje zwy- Žali“

kle z anteną, zainstalowaną na dachu do-| sam0522u2253555555:5x065:7107054

mu i daje odbiór stacji lokalnej na jedną;

lub dwie pary słuchawek. Zasięg do 200| ZEGLARSKO - ŚLIZGOWY KURS

kilometrów przy pomocy stacji nadawczej NAD NAROCZĄ.

120 kw (kilowatów) np. stacji warszawskiej

oraz w granicach od 30 do 100 km. dla

A swNai z a Od dnia 29 grudnia rb. do 6

iera głośno tylko w małej odległości stycznia 1936 r. odbędzie się nad
stacji lokalnej. Koszt eksploatacji minimal- RBC W > EWY

ny (zmiana kryształka 5:kilicń .miesięcy). Narcezą kurs żeglarsko-ślizgowy,

Cena sprzedażna z kompletnym  materja- zorganizowany przez Komendę Wi-

łem instalacyjnym i jedną parą słuchawek leńskiej Chorągwi Harcerzy. Jest to

— od 20 do 30 zł. już drugi z rzędu kurs harcerski w

tej dziedzinie sportu na terenie woj.

Odbiornik detektorowy ze wzmacnia- „wileńskiego. (h) .

czem lampowym: |

Istnieją dwa rodzaje: bateryjne i Sie-|gang nga 9E905970 000 755545405
ciowe. Zasięg, jak w wypadku poprzednim.

Odbiór głośnikowy stacji lokalnej. Koszt NIEUDANY NAPAD. NAPASTNIK

preiekt apostolski z polskiej misji pa?

w Szumtefu w Chinach przybył

Wilna i zamieszkał u Księży Misjo-

|aanzy przy ul. Subocz. Z postępami
|prac polskich misjonarzy przy na-

wracaniiu Chin północnych, tudzież

z błogimi skutkami medycznej pracy

misyjnej wilnianina ks. dr. Szunie-

wicza zapozna publiczność iks. pre-

fekt w dwóch wykładach z obrazami

| świetlnymi, które się odbędą w sali

| Śniadeckich U. S. B. w środę i czwar
tek 13 i 14 listopada a godz. 19. W
czwartek 14 listopada o godz. 7-ej
odprawi ks. prefekt Mkszę św. w
Ostrej Bramie dla uproszenia błogo-
sławieństwa Bożego dla stacyj mi-
syjnych swej odległej diecezji.

RÓŻNE.
— Turniej szachowy 0 mistrzo-

stwo oddziałów garnizonu, W cza-
sie od dnia 3.XI — 9.XI 1935 r. w
Podoficerskim Kasynie  Garnizono-
wym Wilno odbył się I-szy Podofi-
cerski Drużynowy Turniej Szacho-

W dniu 11 bm. Żołnierowa (Cmentarna 10),

dO zameldowała, że w tymże dniu Wiszniew-

ski (Słowiańska 19) i Siemaszko, bez sta-

łego miejsca zamieszkania, zatrzymali jej

ti-letniego syna, Dymitra, który wracał u-

licą Nowoświecką i zdjęli mu palto jesien-

ne, wartości zł. 50, z którem zbiegli.

f WYPADKI.
— Spadł ze schodów i złamał szczękę.

W domu nr. 5 przy ul. Archanielskiej

spadł ze schodów i złamał sobie szczękę

Stanisław Łaskider, którego wezwane po-

gotowie ratunkowe skierowało do szpitala

św. Jakóba. (h)
— Zaginięcie. W dniu 10 bm. o godz. 8

   eksploatacji: zmiana kryształku i lamp po

tysiącu godzin pracy. Przy zasilaniu bater-

jami, dodatkowy koszt: zastąpienie ich no-

wemi po wyczerpaniu (raz na 2 miesiące).

Cena sprzedażna od 75 do 100 zł. Kupno

wzmacniacza dwulampowego nie opłaca

się, bowiem tejże ilości lamp można nabyć

niezły odbiornik, który poza stacją lokalną

da odbiór kilkunastu stacyj zagranicznych

na głośnik.
TAEAOTOZ

trzymano dorożkarza Władysława Symono-

wicza (Lipowa 24) za obcięcie lewego ucha

kawałkiem żelaza  dorożkarzowi  Marcin-

kiewiczowi z którym miał porachunki oso-

rano wyszedł z domu i dotychczas nie po- | biste.

wrócił 13-letni Zbigniew Dziewoński, zam. |

przy ul. Wielkiej 19—11. Istnieje przy-

puszczenie, iż chłopak „udał się do Abi-

synji“.

“| Polieja wszezęla poszukiwania zaginio-

nego. (e) ‚

— Samobójstwo za pomocą noża. Sta-

nisława Milewiczówna, (Wiłkomierska 53)

w dniu 11 bm w swojem mieszkaniu, usiło-

wała popełnić samobójstwo, wbijając so-

bie nóż w piersi. Obecnie leży w. szpitalu

św. Jakóba. Rana nie zagraża życiu. Przy-

 

(KRWAWA BÓJKA NA WESELU.

Podczas wesela we wsi Gornie,

gm. lidzkiej, w domu Stanislawa Za-

wały, wynikły dwie bójki, podczas

których Antoni Borko zdzielił drą-

giem Zmitrowicza, zadając mu cięż-

kie uszkodzenie ciała, a Jan Jako-

wiec trzy razy żgnął nożem w po-

ZOSTAŁ DOTKLIWIE PORA-
NIONY.

. Na przechodzącego lasem Pio-

trowicza Michała, mieszkańca wsi

Porzecze gm. kudelskiej napadło

dwóch osobników uzbrojonych w sie

kiery, którzy usiłowali pod groźbą

śmierci wymusić ma  Piotrowiczu

confięcie zeznania złożonego na nie-

jakiego  Wiflkuna Władysława w

sprawie podpalenia. Piotrowicz nie-

tylko nie uląkł się groźby napastni-

ków, lecz zdecydowanym ruchem

wyrwał od jednego z napastników

siekierę i ugodził nią po głowie wy-

musicielowi. Drugi widząc zbroczo-

nego krwią towarzysza zbiegł.

Rannym napastnikiem okazał się
parobek 2 zaścianku  Mogilniany

Franckiewicz Kazimierz, który o-
trzymat 5 złotych "odWitkuma za

dokonanie napaści ma Piotrowicza.

Drugiego napastnika poszukuje po-    
ną zimę. Wysłano około 4 tys. pariwy o mistrzostwo oddziałów  garni-.

Premjera. Największa rewelacja doby obecnej!

HELIOS Film  Superprodukcji Ernesta Lubitsch a

„SZANGHAJ*„Wypraw Krzyżowych* LORETTA
YOUNG, najsłyn. amant CHARLES BOYER oraz WARNER OLAND, Film demonstruje się

Jednocz. w Paryżu, Londynie I in. stolicach świata. gw jam
W niedz.”od 2 ej.Nadprogr. Atrakcja oraz aktualja. Seaqse 034, 6, 8 I 10,15.

CASINO | Dziś ostatni dzień!

Sensacja nad sensacjami 13

Królowie humoru — na szczytach!

FlipiFIAD
jako INDYJSCY PIECHURZYc. oz,

 

   

czyny zamachu samobójstwa nie ustalono. ;

> Obeiecie ucha. W dniu 10 bm. za-!Śladek Ł Kochanowskiego.

(TARETE EPROM isT

|„ji A) a |

NIEBYWAŁE POWODZENIE! OKLASKI!

Arcydzieło arcydzieł M. REINHARDTA.

SEN NOCY
LETNIEJ
wg. Szekspira. Muz. Mendelssohna.f Pocz. 4.30, 1.30, 10.20. Uwagal;Dla unik-

nięcia natłoku prosimy o przybycie konieczn'e punktualnie na początek se-

Po bakas, Ve Ry eokasa kina dziś od 261
ensu wyznaczon na nabytym bilecie. Pozostałe b. sp. kas:

T db bi iii A A i UL

NAJSTARSZY CHRZEšCIJANSKI ZAKLAD TAPICERSKI,

nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy*

bitne zasługi w rzemiośle,

 

i
a
!

ZAKŁAD OPTYCZNY) |

Jana Iwaszkiewicza talna komedjafwojskowa Galopada pomysłów! Karkołomne przygody w Indjach. Wulkan
śmieehu Nad program: Dodatki I najn. aktualja.

1.2. Kupcy Chrześcijanie000
* Pamiętajcie, iż umiejętna rekla-
ma jest jedynym i niezawo-
dnym środkiem dochodu.

OGŁASZAJCE SIĘ W  POŚNIE  CHRZEŚCIJAŃSKIENIM
jakiem jest

„DZIENNIK
WILEŃSKI”

 

 

  

 

   

 

  
  
  

   
  
  

    

  

  
Zatwierdzone _ przez
Ministerstwo W. R. i
O. P. Studjum bale-

towe

SAWINY-

DOLSKIEJ
Dominikańska 8 — 3.

 

      

 

CZY TAJCIEi
Najstarsze Ignejpoczytniejsze pismo ы

na Wileńszczyźnie. ROZROWAKECE

ADMINISTRACJA—Mostowa 1, czynna codziennie|| NIAJCIE PRASĘ
od godz. 9 do 20-ej, tel. 12-44. NARODOWĄ

WILEŃSKA 25. |
(daw. Ostr. bramska)
wykonuje binokle i
okulary ściśle we-

WACŁAGA MOŁODECKIEGO
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

poleca: tapczany, fotele składane do spania, otomanyę
dług recept p.p. le=meble klubowe i t. P.

Wykonanie pierwszorzędne, Ceny niskie, ] karzy okulistów. Po-
RE leca najnowsze mo-

 

 

dele. Wszelkie ar-
tykuły w zakres

NAJSTARSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNB tyki Kod. A

AS dw ZŁOTYCH, SREBRNYCH METALOWYCH ||" Pa tei:

pf. L. PERKOWSKI I K. MALINOWSKI 2

ŚWIĘTOJAŃSKA 12 (maty kościoła Św. Jana). :

oleca:
ARTYKUŁY KOŚCIELNE: żyrando- Lekarze Ę

(a) le,Ro >AEmo M itp.

stołowe, cukiernice i t. d. DOKTOR

WYROBY ZŁOTE, ZYGMUNTSREBRNE
I DROGIE KAMIENIE.j

DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

7 Zegary | zegarki pierwszorzęanych

SZ firm krajowych | zagreniesnych.

Wszelkie reperacje w zakres zegarmist Zostwa wchodzące,

oraz roboty gr”weravie. złocerie, srebrzenie | niklowanie.

BARDZO UMIARKOWANE.

1

t

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
syfilis, skórne i mo-
czopłciowe. Uł. Zam

kowa 15, tel. 19-60
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|

a

 
 

   

A
A
a
a
b
i

 

lieja. (h)

 

Apolonja  Sienkiewiczowa poszukuje

męża Edwarda Sienkiewicza syna Józefa i

Marji z  Wilanowiczów urodzonego w

mieście Oszmiana woj. Wileńskie, który

wyjechał w niewiadomym kierunku z Wil-

na w sierpniu 1915 r. i do tej pory wiado-

mości o sobie nie dał. Ktoby wiedział o za-

śinionym niech złoży powiadomienie w

Admin. „Kurjera Zachodniego” Sosnowiec,

ul. Piłsudskiego 4.

LEKCJI ŚPIEWU | POSZUKUJĘ
na warunkach bardzo pracy do wszystkiego
dogodnych udziela St. do małej rodziny z b.

Grabowska (dyplom dobrem gotowaniem,
Konserwatorjum).Gar-lub za kucharkę do

barska 1—25. Zapisy kasyna  olicerskiego.
od godz. 3-—5 pp. | Wiek średni, samotna,

т piśmienna. Poważne

OSOBA | referencje. Ul. Sło-
wykształcona z ukoń- wiańska 2-a, m. 12,
czeniem KursówPe- | godz. 2—3/: po poł.
dagogicznych,  posia-|
dająca dobrze” język|B. NAUCZYCIELKA
francuski, mogłabyu-| szkoły _ powszechnej

dzielać lekcji. lub być poszukuje posady do

lektorką i mieć opie-| dzieci w wieku szkol-

kę nad chorymi. Refe-|nym lub przedszkol-

gencje poważne. Adres|nym; chętnie przyjmie

Moniuszki 27, m. 1. | posadę ekspedjentki,

waż ЗЬа lub jaca inną pr
Łask. zgłoszenia do

hupne adm. „Dz. WiL“ pod
i sprzedaž| |„Praca“.

RSASIEELIIS

 

  

POSZUKUJĘ
Kupię dom posady samodz. g0-

= „ |spodyni, zmam się na
dający 2—3 tysiące| hodowli inwentarza,
dochodu. Śpieszne o-| przyrządzaniu wędlin
ierty do Admin. „Dz.|; kuchni. Świad. b.
Wil.” _sub „176“. dobre. Zygmuntowska

4—19. 413—0PEод

Mieszkania

i Pomożmyi pokoje
Е ьMIESZKANIE, jA bliźnim

5 pokoi, 2 balkony,
suche, ciepłe, sło-| |

neczne, do wynajęcia dni -

niedrogo. Pańska 4, 526; uboga  dziatwa

m. 3. 408—1 szkolna niema obu-

PET wia, ubrania, niema

w czem pójść do

4 PRACA. b

JESIEŃ, ||
coraz chiodniej-

szkoły.
Sz. Panie Czytel-

niczki, pośpieszcie z
sierotkom i. GOSPODYNI pomocą rotk

poszukuje zarządu do-|ubogim _ dzieciakom,

mem, ewent. na wsi. składając jakieś u*

Przez kilka lat pro-; branko, buciczki, pła-

wadziła samodzielnie|szczyk i t.p IV Kon-

gospodarstwo  domo- jerencji Pań Św. Win*

we, rolne i pszczelar-|centego A Paulo, Ba-

stwo. Wilno, Końska|kszta 10—2, lub w

Nr. 14--7, od g. 14-ej.|]Adm. „Dzien. Wil.”   
od 8—1 i 3—8.

DOM HANDLOWY Ž AL

P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka d NAUKA. b
WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57. | ESO" PRI

poleca towary wysokiej jakości, jako to: maczynia stołowe za ||LEKCJE;

szkła, łajansu, porcelany, oraz tały, naczynia kuchenne. | angielskiego, irancu-

żyrandole, lampy do elektryczności i maity. Ceny stałe, koa-| ski niemieckiego.

kurencyjne. Skopówka 5, m. 5.
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