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Wyrok w procesie grodzieńskim

Godna postaoa narodowców przed sqdem
W dniu wczorajszym, po6-dnio- , późną nocą w ostatnim słowie prze-

wej przerwie, zostaio wznowione po-
siedzenie Sądu w sprawie 0 zajścia
antyżydowskie w Grodnie.

Pierwszy zabiera głos prokurator
Krzysztoń, który stara się wyjaśnić,
jak doszło do zajść. Za moment roz-
pętania burzy uważa tę chwilę, śdy
na grób ś. p. Kuszczy padły pierwsze
grudy ziemi. Wówczas w duszy Pa-

* nasiuka, pod wpływem wspomnień
o zamordowanym przez żydów Bo-
rowskim i takimże mordzie w Mar-
cinkańcach — zrodził się bunt,

Karę oskarżonym uważa, że na-
leży wymierzyć w/g trzech grup:
1) 5-ciu głównych oskarżonych, 8-
miu tych, co brali czynny udział w
roznuchach i 3) pozostali, iktórzy
znajdowali się w tłumie. W stosun-
ku do osk. Lasoty — zrzeka. się
oskarżenia.

Po przemówieniach adwokatów|
żydów, oraz obrońców oskarżonych,

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA*
Narodowy organ walki

Nr. 44a—45
cena.10 $roszy

Do nabycia w kioskach.

UW A GAI p.o. Prenumeratorów prosi-
my „o zmianach adresów  powiadamiać
Sekretarjat Stronnictwa, Narodowego Mo-
stowa 1, gdzie również prosimy wnosić re-

klamacje oraz zamawiać prenumeratę

„Głosu* i „Wielkiej Polski”.
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mowili oskarženi.
Osk. Panasiuk oświadcza, że do-

póki żyje, będzie wołał „Precz z ży-
dami“ i do ostatniej kropli krwi bę-
dzie walczył 6 Poiskę Narodową.

Osk. Żukowski: Zarzucają mi, że
wznosiłem okrzyki: „Niech żyje
Wielka Polska“. Dopóki usta moje
wydają duch, będę to głośno po-
wiarzal.

Osk. Jaroszewicz: Z zalewem žy-
dowskim będę walczył do ostatnie-
go tchu.

WYROK.
O godz. 13.30 zapadł wyrok w

sprawie 17-tu oskarżonych o udział

| Alfons Panasiuk skazany został na
|jeden rok więzienia, oskarżeni: Sta-
|nisław Kozłowski, Władysław Mar-
„cinek, Edmund Zygmański po 9 mie-
Isięcy więzienia, Oiga Żukowa, Fran-
|ciszek Romańczuk i Piotr Płocki po
"L miesięcy więzienia, Pozostali
joskarżeni zostali uniewinnieni. Al-
"lonsa  Panasiuka wypuszczono na
|wolnošė za kaucją 100 zł Osk. Zu-
| kowej, Marcinkowi, Jaroszewiczowi
2 ro karę zawieszono na
аё 5;

Powództwo cywilne pozostawio-
„no bez rozpoznania, Prokurator za-
powiedział apelację.

]

— Rrodoe zojś
KAIR (Pat). Korespondent Reu-

tera donosi, że w Kairze doszło w
Idniu dzisiejszym do krwawych roz-

w zajściach antyżydowskich: osk. ruchów, w czasie których 39 osób, a |
w tej liczbie 19 policjantów odniosło
rany. Egipscy studenci, którzy ob-
chodzili uroczyście rocznicę dnia
niepodległości, zorganizowali mee-
lingi antyangielskie, po których de-

monstranci udali się przed siedzibę
konsulatu generalnego W. Brytanii,
gdzie powybijali szyby. Demonstran-
ci napadli również na wielką poblis-
ką kawiarnię, gdzie zdemolowali
urządzenie, Na pomoc oddziałom po-
licyjnym, które zagrodziły kordona-
mi kilka ulic, wysłano oddziały woj-
skowe. Oddziały te wystawiły swe
posterunki przed siedzibami zagra- 
 

Wkrótce wielka bitwa.
ABISYŃNCZYCY GOTUJĄ SIĘ

DO BITWY.
PARYŻ. (Patj. Według wiadomo-

ści ze źródeł francuskich, armja a-'
bisyńska przygotowuje się do sto-
czenia poważniejszej bitwy z prze-
ciwaiikiem. W okolicy Amba Alahgi
lotnicy włoscy stwierdzili obecność
kamułiowanych namiotów, co do-
wodzi, iż abisyńczycy starają _się
ukryć przed Wiochami ruchy swych
wojsk. Poważniejszego starcia nale-
ży oczekiwać w ciągu najbliższych
tygodni.

Na froncie południowym, gdzie

 

Zlynczowano dwóch murzynów
NOWY JORK. (Patj. W miejsco-

wości Altair w stanie Texas tłum,
złożony z miejscowych  mieszkań-
ców, porwał z rąk szeryfa dwóch
murzynów, oskarżonych o zabójstwo'
młodej białej dziewczyny. Obu mu-
rzyr%w powieszono na drzewie na
jednym z placów miasta. Następnie

nie zdołano stwierdzić. Niewykryci

sprawcy powiesili go, a następnie
cblawszy naftą podpalili. Zwłoki by-
ły zupełnie zwęglone.
NUWY JOKK. (Pat). Władze

prowadzące dochodzenie w sprawie
tajemniczych zwłok, znalezionych w
Ripley w zachodniej Virgimji, stwier-

rozwścieczony motłoch udał się na dziły, iż zamordowany nie był mu-

poszukiwanie
podejrzanego również o udział w za- no, lecz
bójstwie.

į
Й
į

trzeciego murzyna, rzynem, jak pierwotnie przypuszcza-
robotnikiem, za-białym

lasach.trudnionym w pobliskich
W. miejscowości Ripley w stanie Motywy zbrodni podobnie jak i oko-

zachodniej Vimginii, policja znalazła  liczności, w jakich jej dokonano,

ciało murzyna, którego tożsamości pozostają nadal tajemnicą.

Wybory do Rady Miejskeij
w Warszawie

Departament samorządowy mini-
sterstwa spraw wewnętrznych otrzy
mał polecenie acowania projektu
statutu m. st. ie Statut ten
obejmuje również ordynację wybor-
czą, stąd wniosek, iż obecny prowi-
zoryczny stan prawny w

wie, wygasający 31 marca 1936, nie
będzie przedłużony. Wybory do Ra-
dy miejskiej miałyby się odbyć na
przedwiośniu. ‘

za

LOT NAD ATLANTYKIEM.

Warsza-

Największe zaciekawienie budzi
kwestja, jak rozwiązane będzie za-
gadnienie ordynacji wyborczej do
Rady miejskiej. A

AIST

ŚWIADCZENIE NA PRACĘ NARO-

DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM,
A NIE ŁASKĄ!

Coraz mocniejsza
„pozycja. Lavala

ckres deszczów ostatecznie się za-
kończył, działania wojenne rozwija-'
ją się w całej pełni.

Na froncie wschodnimi działal-
ność włoska wzdłuż granicy Somali
trancuskiego postępuje naprzód, ma-
jąc za cel główny osiągnięcie doliny|

ści, osiągają sukcesy. Według obser-
wacyj lotników włoskich, podAmba-
Aladzi koncentrwą się wojska abi-
syńskie i niewątpliwie dojdzie tam
„do bitwy.
‚ Dzienniki rzymskie donoszą na-

rzeki Havasz, a następnie kolei Dźi- |wojsk gen. Maravigna w kierunku
„buti
uęliby połączyć.swe armie, zdążają-
ce z Erytrei i-Somali w Diredaua.
Ale właśnie w tej okolicy wokoło

|ieziora Arąmya abisyńczycy groma-
dzą swe siły.
W sułtanacie Aussa Włosi nadal

czynią usiłowania, by przeciągnąć

na swą stronę sułtana Yaiu, Od wy-
niku tych usiłowań zależy w znacz-
nym stopniu powodzenie akcji wło-
skiej w dolinie rzeki Havasz,

PRZEJŚCIE NA STRONĘ
ABISYNJI.

ADDIS-ABEBA (Pat). Jeden z
dowódców askarisów z Erytrei wło-
skiej przeszedł dziś na stronę Abi-
synji, przyprowadzając ze sobą 1400

ludzi z karabinami, 26 karabinów
įmaszynowych i sprzęt bojowy. Był
on w swoim czasie skazany na

śmierć przez negusa, uciękł do Ery-
trei i służył w armii włoskiej. Obec-

nie negus darował mu życie i obie-
cał nawróconemu nagrodę.

OBJĘCIE MAKALLE
W POSIADANIE WŁOCH,
RZYM (Pat). Generał de Bono

jurzędowo objął dziś Makalle w po-
siadanie Włoch. Towarzyszył mu w
|tym akcie minister propagandy hr.

Ciano. Na spotkanie dostojników
włoskich wyszedł ras Gugsa w to-

warzysiwie swoich podwładnych i
duchowieństwa,

KOMUNIKAT WŁOSKI.

RZYM (Pat). Ogłoszono tu ko-

munikat oficjalny Nr. 44:
| Generał de Bono  telegrafuje:

| „Pierwszy korpus zajął strefę Dessa,
gdzie połączył się z kolumną danka-
lijską. Korpus tubylczy zajmuje dal-

sze obszary w rejonie Gheralta,
przezwyciężając opór cilnych od-

działów  nieprzyjacielskich. _ Drugi

 

PARYŻ. (Pat), Po exposć premje- korpus osiągnął linję rzeki Takazze
ra Lavala na komisji finansowej izby ; zatrzymał się w miejscowościach
w kuluarach można było stwierdzić Addis Rassi i Addi Encato. Na fron-

wśród posiów wyraźne tendencje cje somalijskim toczą się dalsze ope-
pojednawcze. Objawem odprężenia racje. Lotnicy śledzili ruchy prze-
było również postanowienie komite- cjiwnika, posuwając swą działalność

tu wykonawczego pantji radykałów wywiadowczą aż do jeziora Asiangi
socjalnych, zmierzające do ułatwie- ; do półn. Ogadenu.

nia zbliżenia poglądów pomiędzy, Bitwa dzisiejsza rozegrała się na

rządem a komisją. Rząd jest skłonny górze Guudi, na której, jak wiado-
do pewnych ustępstw. Na członków mo, toczył się już krwawy bój w

komisji duże wrażenie wywarły ar- |przededniu zajęcia Makalle przez

gumenty Lavala, który dyskutując| Włochów. #
z b. ministrem Reynaud, bardzo e- _ Według informacyj niemieckich z

nergicznie występował przeciwko Addis-Abeby nad strumieniemGeva,

projektom  dewaluacyjnym. . Wy- dopływem rzeki Takaze, toczy się

jaśnienia ministra finansów co do bitwa pomiędzy Makalle i Antalo.

stanu skarbu spotkały się również z Biorą w niej udział wojska rasa Se-

przychylnem przyjęciem. |jama, które, według tych wiadomo-

LONDYN (Pat). Lotniczka Jean
Batten odbyła lot nad Atlantykiem

udniowym (z Dakaru do Port
atal) w ciągu 13 godzim 15 minut,

mm U WAGA marzena
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY

1 KOSMETYCZNY
Prow. Farm.

Mładjsawa Nathola
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najl. , — dostępne.

    

 

       

— Addis - Abeba. Włosi pra$- |rzeki Takaze.
„Giornale d'ltalia" stwierdza, že

akcja Abisyńczyków zarówno na
prawem, jak i na lewem skrzydle
trontu półnoonego mie jest spora-
dyczna, lecz planowa i kierowana z
Addis-Abeby.

Komunikaty włoskie przyznają,

že Daggabur i Sassabaneh są na
w rękach Abisyńczyków.

Liczą się natomiast Włosi z sil-
nym oporem na południe od Har-.

! raru.
KONFERENCJA LAVALA

Z AMBASADOREM WŁOSKIM.
PARYŻ (Pat). Premjer Laval

przyjął dziś ambasadora włoskiego
Cerruti'ego. Jak twierdzi „Paris

Soir“, przedmiotem rozmowy była

przedewszystkiem sprawa włoskiej
noty protestacyjnej przeciw zastoso-
waniu sankcyj ekonomicznych oraz

omówienie rezultatów ostatniej kon-

ferencji Mussoliniego z ambasado-
rem W. Brytanji, Drummondęm.

KONFERENCJA MUSSOLINIEGO
Z AMBASADOREM FRANCUSKIM
RZYM (Pat). Mussolini przyjąt

dora francuskiego de

żenie polityczne. Rozmowa ta sta-
nowić ma dowód prowadzenia w'dal-

szym ciągu rokowań międzyAngliją,

Wiochami i Seną
LICZEBNOŚĆ SIŁ ABISYŃSKICH.

RZYM. (Pat). Linje włoskie na

froncie północnym znajdują się o-

becnie w odległości 12 kilm. od Ma-

kalle.Płaskowzgórze Tembiesz zo-

stało przeszukane przez patrole

włoskie, które nigdzie nie stwier-

dziły obecności sance :
„Popolo di Roma“ oblicza, že si-

ly abisyūskie na fronciepėlnocnym

wynoszą 180.000żołnierzy, na fron-

cie południowym 60.000. Prócz tego

abisyńczycy roz, ją 40.000

armją rezerwową.

FRAKCJA NIEMIECKA
SPRZECIWIA SIĘ. szą: Wobec powierzenia posłowi

Borchertasowi z bloku AE?

misji utworzenia dyrektorjatu, frak-

cja niemiecka sejmiku wystosowała

do gubernatora pismo, w którem. od-

rzuca wszelkie rokowania z Bor-

' chertasem.

„matycznych,

tomiast o szybkim rozwoju akcji;

dziś na dłuższej rozmowie ambasa-

i

Przedmiotem konferencji, według
kół miarodajnych, było ogólne poło-| |

BERLIN (Pat). Z Kłajpedy dono-

cia © Egipcie
nicznych przedstawicielstw  dyplo-

| KAIR (Pat). W związku z krwa-
wemi demonsiracjami w Kairze i
Tantach, rząd egipski wydał ode-
zawę, wzywającą iudność do spokoju
i wskazującą na wielkie niebezpię-
czeństwo, jakie grozi Egiptowi wsku-
tek zakłócenia porządku publiczne-
go. Rząd nawołuje siudeniów, aby
powrócili do swych uczelni i oświad-
cza, że zdecydowany jest za wszelką
cenę zapewnić ład.
Według dotychczasowych danych,

w szpitalach miejskich w Kairze
zmajduje się 19 policjantów i 18 de-
monstrantów, обаг dzisiejszej mani-
festacji. 9 policjantów jest ciężko
rannych,
W związiku z zapowiedzianym na

wieczór wielkim wiecem sironnictwa
Wafd, obawiają się nowych rozru-
chów. Policja otoczyła miejsce ze-
brania siinym kordonem.

KAIR (Pat). Dziś:'rano w mieście
Tahtah doszło do poważnych zabu-
rzeń, Policja dała salwę do tłumu,
zabijając jedną osobę i raniąc trzy.
W starciu z tłumem 45 policjantów

| zostało. rannych, w tem 15-iu ciężko.
Tłum spalił policyjny samochód cię-
żarowy i' jeden motocykl.

KAIR (Pat). Wieczorem rozruchy
|w Kairze ponowiły się po zebraniu,
na którem przywódca stronnictwa
Waid, Nahas-pasza, w obecności 30
tys. osób wygłosił gwałtowne prze-
mówienie przeciwko W. Brytanji.
"Tłum zaatakował policję butelkami
i kamieniami, na co policjanci odpo-
wiedzieli strzałami. Są zabici i wie-
lu rannych. Wszystkie szpitale za-

 
dal ięte są przez rannych.

Na wspomnianem zebraniu uchwa-
lono doniosłą rezolucję, zawierającą
3 punkty: 1) żadnej współpracy z

Anglikami, 2) gabinet Neshim-paszy
winien podać się do dymisji w imię

interesu narodowego, 3) każdy rząd,

który zgodzi się na współpracę z
Anglikami w obecnych warunkach,
winien być bojkotowany przez cały
naród egipski.

REPEAT R
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SPRAWA IMPORTU TOWARÓW.
Z WŁOCM DO POLSKI

WARSZAWA (Pat). Dowiaduje-

my się z Ministerstwa Skarbu, że,

począwszy od dnia 18 listopada b. r.

aż do odwołania, urzędy celne nie

będą wpuszczały do polskiego obsza-

ru celnego wszelkich towarów, po-

chodzących z Włoch lub z posiadło-

ści włoskich, niezależnie miejsca

wysłania tych towarów.
Zarządzenie powyższe nie doty-

czy towarów, nadanych do przywo-

zu do polskiego obszaru celnego naj-

później dnia 17 listopada r. b.
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Z Litwy.
RZĄD BRYTYJSKI A KŁAJPEDA.

LONDYN (Pat). Agencja Reutera

donosi: Bak brytyjski śledzi pilnie
sytuację w Kłajpedzie i pozostaje w

kontakcie z rządem litewskim. We-
dług oświadczenia oficjalnego, rząd

obstaje bezwzględnie przy zachowa-
l niu statutu kłajpedzkiego.

va
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Betilada |
Dawno tego nie było; oto prze-

defilowali przed nami byli prezesi

ministrów: Sławek, Świtalski, Śli-

wiński, Kozłowski, Moraczewski;
byli ministrowie: Filipowicz, Zarzyc-

ki, Matuszewelki, Miedziński; były
główny Komendant Policji Jagrym-

Maleszewski. Prócz nich obecni
ministrowie: Kościałkowski, Kwiat-

'kowski, Górecki.

Mówią i piszą „wszyscy wielcy

sanatorzy“ o tem, co się działo w

latach ostatnich i co się teraz dzieje.

Mówią głośno, aby ich cała Polska

słyszała. Mówią i piszą ostro, źli

i rozdraźmieni.

Dajmy im głos. "Zacznijmyod,te-
go, który pierwszy z rąk Naczelnika

Państwa Piłsudskiego dostał władzę,

od premjera Jędrzeja Moraczew-

skiego. Pp. Moraczewski i Piłsudski

długie lata razem pracowali jako

członkowie P.P.S., potem, gdy Józef

"Piłsudski został Naczelnikiem Pań-

stwa, powierzył Jędrzejowi Мога-)
czewskiemu godność prezesa mini-(
strów. Po maju p. Moraczewski zo-|
stał ministrem robót publicznych.
Żona jego była posłanką BB w ostat-

„mim Sejmie. Słusznie więc dajemy

głos p. Moraczewskiemu pierwsze-

mu. A pisze on tak. we „Froncie

Pracy' z 3 listopada na samym

wstępie:

„Zmienił się rząd. Dlaczego? Pomysł

p. Kozłowskiego zastąpienia parlamentu

namiastką Sejmu, poczęty jako genjalny

żart pijacki, został konsekwentnie i praco-

i

Nowe dekretyi bud
Po uchwaleniu pierwszej serji

dekretów, prace rady ministrów bę-
dą się koncentrowały na

głównych sprawach. Pierwszą jest

załatwienie dekretów drugiej serji,

tj. 8 rozporządzeń. Sprawą drugą

jest przygotowanie budżetu na rok

1936—3/. Ponieważ z końcem tego
miesiąca drukowany  preliminarz

budżetowy musi już być wniesiony

do sejmu, przeto na ostateczne za-

łatwienie go przez radę ministrów

pozostaje nie więcej nad tydzień

CZASU.
W pracach nad nowym budże-

tem chodzi przedewszystkiem o to,

aby budżet był nietylko zrównowa-

żony na papierze, ale także realny.

Jalk zaś wiadomo z doświadczenia,
w budżetach lai ostatnich stale

strona dochodowa okazywała się
szacowana zbyt wysoko, wskutek
czego deficyty rzeczywiste przekra-

czały zawsze przewidywania o 100
— 200 miijonów.

Obliczają, że nowy podatek, na-

łożony na urzędników państwowych

i prywatnych przyniesie skarbowi

państwa około 150 miljonów. Pod-

wyżka podatku dochodowego ma

dać 60 miljonów, przeto strona do-
AI ia ALIKONICAI UDE ANEDIT

Zaburzenia w trawieniu. Specjaliści
światowej sławy stwierdzają zadowalające

wyniki działania maturalnej wody gorzkiej

„Franciszka Józefa”. Zalecana przez lek.

WARSZAWA (Pat). Jak wiadomo, na

ostatniem posiedzeniu Rady Ministrów

przyjęty został projekt dekretu o specjal-

nym podatku od wynagrodzeń, wypłacanych

z funduszów publicznych.

Wynagrodzenia te dzielą się na dwie wicie wykonany przez p. Sławka”.

Cenzor warszawski z całego ar-
tykułu p. Moraczewskiego nie skre-

ślił ani słowa.

Słusznie p.. Moraczewski domaga

się rozwiązania Sejmu, zmiany ordy-

nacji wyborczej i nowych wyborów.

Minister Tytus Filipowicz, to to-

warzysz młodości Piłsudskiego, Obaj
należeli do socjalistów. Obaj ukła-

dali rewolucję przeciw Rosji. Obaj

w r. 1905 jeździli do Japonji robić.

_ojusz z Japończykami. Ale fam za-

stali już Dmowskiego. W. Polsce
p. Filipowicz został odkomendero*

wany do dyplomacji, dostał tytułmi-

_nistra i pojechał do Ameryki jako

ambasador Polski. Teraz siedzi w;

Warszawie. Uchodzi za męża zaufa-
mia gen. Rydz-Śmigłego. Mówi i pi-
sze dużo. Oto publicznie żąda: zam-
„knięcia Berezy, rozwiązania Sejmu,

uczciwych wyborów. Krytykujeostro

gospodarkę lat ostatnich. Słuchają

|
grupy: do pierwszej należą wynagrodzenia,

wolne od państwowego podatku dochodo-

wego oraz od opiat emerytalnych, lub skła-

dek na rzecz ubezpieczeń społecznych; do

drugiej grupy — należą wynagrodzenia,któ-

re ponoszą wyżej wymienione obciążenia.
Zważywszy właśnie na tę okoliczność —

wymiar specjalnego podatku, dokonywany

będzie według dwuch stałych skali, przy-

czem skala wyższa dotyczyć będzie uposa-

żeń pierwszej grupy, skala-niższa zaś sto-

sowana będzie do wynagrodzeń drugiej gru-

py, a więc opłacających państwowy poda-

tek dochodowy, opłaty emerytalne, lub

składki na rzecz ubezpieczeń spolecznych,
alboteż niektóre z tych obciążeń.

Wyższa skala ustalona została w spo-

sób następujący:

wynagrodzenie mie- stopa specjalnego

sięczne: podatku:
do zł. 100 — —

zi. 101—150 = 7 proc.
zł. 150—200 — 9 proc.

zł. 200—250 — 10 proc.
zł. 250—500 — 11 proc.

zł. 500—1000 — 14 proc.
zł. 1000—2000 — — 17 proc.

ponad zł. 2000 = 25 proc.

ponad zł. 2.350 = 15 proc.

go „piłsudozycy” i biją mu brawo,
a obecny rząd pozwala mu na zebra-

| nia, ba nawet dają mu salę, zależną

ed komisarza rządu.

Główny komendant policji, sena-
tor Maleszewski, protestuje przeciw
pełnomocnictwom dla rządu.

Premjer Świtalski ma wyrzuty
sumienia za poniewieranie poprze-

dniego Sejmu, — czasem dreszóz $0

przechodzi na myśl, że robił źle.

Premjer Kozłowski czyni zarzut,

że rząd ma program, ale go nie wy-

konał.
Wiszyscy są niezadowoleni. —

Wszyscy krytykują. Wszyscy doma-

- gają się zmian.
Odpowiada im pik, Sławek w li-

ście do posłów i działaczy BB.

Twierdzi on, że wszystko idzie do-

'brze, że nawet ostatnie wybory wy-

_ padły dobrze. Ale już nikt p. Sław--
Ikowi mie wierzy. Broni go jeden

jedyny „Czas“ krakowski:
||| „Gdy był premjerem, gdy był kierow-

nikiem Bloku, od „Słowa* do „Kurjera

' Porannego*, odzywały się tylko głosy za-

hcwytu. Teraz niema Sławka premiera i

niema Sławka prezesa Bloku, niema nawet

Bloku. W okamgnieniu niepopularność, ci-

cha, tajona, rozpętała się burzą. Możnaby

| dziś sądzić, że wszystko zło w Polsce jest

ylko dziełem Bloku i Sławka”.

| „Czas” broni p. Sławka takim ar-
gumentem: „Walery Sławek prowa-
dził politykę, której sobie Marsza-

t

"dek życzył”, a więc atakując Sław-
Ika, atakujecie samego Marszałka;

Nikt w sanacji- nie podjął dyskusji

z tym artykułem „Czasu”. A szkoda.

Zapewne przyjdzie czas i na to.

Pewien: szoier londyńskich autobusów zbu-

dował swemu pięcioletniemu synowi lili-

puci omnibus, poruszany przy pomocy pe-

dałów. Ukazanie się na ulicy tej zabawki
wywołało w Londynie sensację.

 

A tymczasem czas ucieka. Zno-

wu w ostatniej dekadzie paździer-

mika Bank Polski sprzedał złota za |

13 miljonów złotych. Nie pomogła
zmiana p. Sławka na p. Kościałkow-
skiego — pułkownika na majora.

Stanisław Rymar.
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chodowa budżelu podniesie się O,
210 miljonėw. |

Ponieważ w budżecie tegorocz-
nym deficyt preliminowano tylko na
150 miljonów, przeto teoretycznie
byłby on usunięty. W: praktyce jed-
nak trzeba będzie w nowym budże-
cie obniżyć szereg pozycyj, które
dotąd preliminowano zbyt wysoko,
a również trzeba się liczyć ze spad-
kiem dochodów monopolowych. Po
przeprowadzeniu tych poprawek
można przypuszczać, że ogólna su-
ma dochodów, w budżecie tegorocz-
nym ustalona na 2016 miljonów, w
budżecie nowym będzie wynosiła
nie 2225 miljonów, ale około 2150
miljonów.

Po stronie wydatkowej budżet
tegoroczny zamykał się sumą 2168
miljonów. Po doliczeniu 10 milionów,
o które zwiększy się obsługa długów
państwowych z powodu wydatków
na procenty i premje od tegorocznej

pożyczki inwestycyjnej, _wydatki
budżetowe byłyby o 30 miljonów za
wysokie. W tych przeto granicac.
będą się obracały oszczędności, ja-
kie zamierza min. Kwiatkowski
przeprowadzić w nowym budżecie,

Dekrety, nad któremi rząd je-
szcze pracuje obejmują sprawy
wyższenia. podatku dochodowego,
ustaw oddłużeniowych, uproszczenia
administracji itd. Będzie tych de-
Jkretów jeszcze osiem.

Podateli od Oynagrodzeń
Skala niższa ustalona została, jak na-

stępuje:

wynagrodzenie mie- stopa specjalnego

sięczne: podatku:
do zł. 110 — —

zł. 110—165 RA 5,5 proc.

zł. 165—220 — 7 proc.

zł. 220—560 s. 8 proc.
zł. 560—2.350 = 10 proc.
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Wrażenie noty włoskiej
PARYŻ. (Pat). Prasa paryska do-

isyć obszernie omawia notę włoską.

„Petit Parisien' zwraca uwagę na
umiarkowany ton noty, wyrażając
jednocześnie obawę, iż Włosi będą
czyniły różnicę pomiędzy państwa-
mi, biorącemi udział w sankcjach a
krajami pozostającemi poza Ligą
Narodów.

„Le Journal* uważa, iż Włochy
pozostawiły dnzwi otwarte dla po-
jednania. Można jeszcze uniknąć
ryzyka wojny gospodarczej przez
załatwienie sporu w ramach Ligi
Narodów.

„Le Figaro“ podkreśla, iż Wło-
chy nie dążą już ani do wchłonięcia
*całej Abisynji, ani do rozciągnięcia
'nad nią protektoratu. Byłyby zado-
„wolone, gdyby Liga Narodów udzie-
"lita im mandatu nad niektórymi pro-
|wincjami zamieszkanemi przez lud-
bie nienalgėgpą do plemion czysto

Ordre" występuje bardzo о-
stro przeciwko nocie, uważając, iż
nie przyczyni się ona do wyjaśnienia
horyzontów dyplomatycznych. Duce
— pisze dziennik — atakuje wów-
czas, gdy powinien się bronić.

„Le Populaire“ pisze: Mussolini
|zwraca się oddzielnie do wszystkich
|sygnatarjuszy paktu Ligi Narodów,
|ignorując Ligę tak jak gdyby pań-
jstwa, biorące udział w sanikcjach
nie wykonywały swych zobowiązań,
 |   
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Ustawa
Głośne wypadki nad jez. Narocz

—- jak się dowiadujemy — skłoniły

miejscowe e do zwrócenia się

ze sprawozdaniami do władz cen-

tralnych. Te ostatnie zajęły nastę-
pujące stanowisko:

Pomimo znacznych trudności,
związanych z wprowadzeniem w ży-

cie nowych form użytkowania ry-

backiego na wodach otwartych, u-

stawa o rybołóstwie z r. 1932 powin-
na być nadal wprowadzana na tere-

nie województwa wileńskiego ze ł

względu na interes ogółu i państwa

w uporządkowaniu i podniesieniu

tej gałęzi produkcji rolniczej.
Przy wykonywaniu ustawy po-

winny być jaknajszerzej uwzględnia-
ne swoiste cechy życia gospodarcze-

go i lokalne warunki wykonywania

rybołóstwa na terenie wojewódz-# :
wa.
W tym celu będzie ześrodkowana

praca aparatu administracyjnego
nad rejestracjąi ustaleniem w
drodze postępowania administracyj"
nego wszelkiego rodzaju uprawnień
rybackich ludności, przyczem przy
dochodzeniu przez ludność praw do
rybołóstwa będzie jej okazana jak-
najdalej idąca pomoc zarówno ze
strony urzędowej, jak też ze strony
samorządu gospodarczego  rolni-
czego. i

Przy uznawaniu formalnych do-
wodów praw do wykonywania rybo-
tóstwa władze administracji ogólnej
będą powodowały się, w granicach
prawa obowiązującego, jaknajdalej
posuniętym liberalizmem w uwzględ
nianiu okoliczności, że w wielu wy-

 

ailę, zdrowie ten Ma W zyska
ile ma KARPIA ma półmisku

GĘSI WILEŃSKIE DZIESIĄTKAMI
TYS. WYWOŻONE SĄ DO NIEMIEC

W ostatnich dniach na terenie
powiatów Wileńszczyzny bawiło kil-
ku przedstawicieli niemieckiegoprze.
|mysłu drobmicowego, celem poczy-
„nienia większych zakupów drobiu
| w Wileńszczyźnie. Handlarze drobiu
przygotowali około 10 tys. sztuk
śęsi, które w tych dniach wywie-
ione zostaną do Prus i Niemiec. (h)Zi

SPADEK WÓD NA RZEKACH
W WILEŃSZCZYŹNIE, |

| Na Wilji, Mereczance, Ilji i chi!
"rzekach w Wileńszczyźnie poziom
|wody uległ znacznemu spadkowi, a
jto skutkiem przerwy deszczowej.
Natomiast poziom wody na Dźwinie
„w dalszym: ciągu wynosi 1 mir. po-
| nad stan normalny. (hb)

rybacka
padkach ludność nie będzie mogła
wykazać się dokumentami z powodu
zagubienia ich w czasie wojny i nie-
możności odzyskania wobec zmiany
warunkėw polit

+. Nowesoli kie na je-
ziorach będą tworzone w takich
granicach, aby w razie wystąpienia
właściciela lub właścicielki rybo-
łóstwa o utworzenie obwodu ry-
backiego własnego lub też rybac-
kiej spółki jeziorowej, możnaby by-

W ten sposób wydzierżawienie '£
obwodów rybackich przez powiato-
wą władzę administracji ogólnej zo-
stanie ograniczone tylko do koniecz-
nych i niedających się uniknąć wy-
padków.

Na wodach otwartych, nieobję-
tych dotąd podziałem na obwody
rybackie, o skomplikowanych  sto-
sunkach własności i użytkowania, u-
stanawianie obwodów rybackich
będzie poprzedzane wyjaśnieniem i
wies tycho w dro-
lze pos ania administracyjne-

g0. PoSE ai będzie określo-
na procentowa ich wartość w sto-
sunku do wartości objektu rybackie-
go i umożliwione zawiązanie spółki
rybackiej, !

Szczególną pomoc ludności przy
organizacji fjeziorowych spółek  ry-
backich okaże Izba Rolnicza, do któ
rej zakresu działania, jako organu
przymusowego zarządu rolniczego
należy, między innemi, udzielanie
pomocy przy tworzeniu nowych
form organizacji produkcji rolniczej.
W tych wypadkach, gdy wody

otwarte zostały już objęte podzia-
łem na obwody rybackie i obwód
został wydzierżawiony, władze ad-
ministracji ogólnej niezwłocznie przy
stąpią zurzędu do ustalania upraw-
nień rybackich zarówno služebno-
ściowych, jak też innych praw do
rybołóstwa w cudzej wodzie, w ce-
lu dopuszczenia jaknajrychlej upraw
nionych do udziału w dochodach,
płynących z czynszu dzierżawnego,
a następnie umożliwienia likwidacji
tych uprawnień bądź w trybie roz-
porządzenia P. Prezydenta Rzplitej
„Z a i r. o zarz słu-
żebności, ‹ w trybie ustawy o

lzybołóstwie z roku 1932.
Władze centralne zaakceptowały

lulgi, udzielone przez wojewodę wi-,
|leńskiego ludności wsi nadnaroczań-
skich, podane do
ludności,

Osoby, które utrudniają wykona-

wiadomości tej

nie ustawy, naruszając jej postano-
wienia będą pociągane do ie-
dzialności i karane na tawie
przepisów karnych. o rybołówstwie.

  

wobec instytucji genewskiej. Niewia
domo co Mussolini zamierza osiąg-
nąć przez ten manewr. Być może
ma nadzieję, iż uda mu się poróżnić
pomiędzy sobą państwa, biorące u-
dział w samkcjach i odseparować je
od Genewy.

LONDYN. (Pat). Włoska nota
protestacyjna nie wywołała wielkie-
$o wrażenia w prasie brytyjskiej.
Wszystkie dzienniki w dalszym cią-
$u zajmują stanowisko nieprzejedna-
ne w sprawie sankcyj. „Times“ pi-
sze: Członkowie Ligi Narodów przyj
mą z zadowoleniem ustęp noty wło-
skiej, świadczący, iż wiochy nie
pragną zerwać z Genewą i nie dążą
do dalszych powikłań. Sygnatarjusze
palktu Ligi Narodów byliby szczęśli-
wi, gdyby: Włosi zgodzili się położyć
kres koniliktowi, przyłączając się
do wysiłków, mających na celu u-
trwalenie światowego pokoju. Nara-
zie miuszą oni trwać jednakże przy
stanowisku, jakie zostało im narzu-
cone przez Włochy. Rządy, biorące
udział w akcji zbiorowej, nie uczy-
niły tego ani przez złą wolę, ani z
wodu zazdrości wobec Włoch.

ie uczyniła tego przedewszystkiem
Wielka Brytanja, która uważa, iż
obecne naprężone stosunki są opła-
kanem następstwem pośwałcenia
paktu Ligi Narodów przez Włochy,
które z W. Brytanją łączyła dawna
przyjaźń, ale względy odosobnionej
przyjaźni narodowej są nie na miej-
scu, kiedy chodzi o sprawę utrzy-
„mania systemu zbiorowego  bezpie-
czeństwa.

Ža
U dorastającej młodzieży stosuje się

rano szklaneczkę naturalnej wody gorzkiej
Franciszka-Józefa. Przy użyciu takowej jej
czyszczące działanie na krew i naprawa
funkcji żołądka i kiszek u dziewcząt |
chłopców daje zbawienny skutek.

 

KRÓL JERZY GRECKI
WRACA NA TRON.
Pr

 

 

przeprowadzonegoW wyniku plebiscytu,
przez rząd gen. Kondylisa, król Jerzy grec-

ki, przebywający dotychczas na wygnaniu
w Anglii, wraca na tron.

 

ARESZTOWANIE ZNACHORA.
Na skutek «skarg mieszkańców wsi

Grzegorzany: i zaścianka Steckiewi-
cze, gm. mikołajewskiej, aresztowa-
no 42-letniego Hilarego Czubura,
znachora, lającego się za wyktwa-
lifikowanego felczera i b. słuchacza
akademji medycznej w_Petersburgu.

Czubur leczył jakiemiś proszika-
mi, które przeważnie nie odnosiły
pożądanego skutku. Ponieważ w
ostatnich dniach zdarzyły się. wy-
padki zasłabnięć chorych, a nawet i
wypadek zagadkowego zgonu 27-
letniej Michaliny Łukaszewiczówny,
poszkodowana ludność wsi zwróciła
się ze skargą do policji.

Po zbadaniu sprawy okazało się,
iż Czubur z zawodu jest stoląrzem i
nigdy nie był słuchaczem akademii
ani felczerem, wobec czego osadzo-
no go w więzieniu. (h)

BÓJKA NA TLE
PASZENIA BYDŁA.

Na łąkach wsi Hryncewicze, gm.
jaźwińskiej, między mieszkańcami
doszło do bójki skutkiem wynikłego
zatargu na tle paszenia bydła. W
bójce odnieśli pokaleczenia Michał
Szewczonek, Jan Kudrys, Bolesław
Szwadrań i Stefan Buchczun. Zajście
zlikwidowała policja. *(h)

WIELKI POŻAR
W GM. WIŚNIEWSKIEJ.

We wsi Lady, gm. wišniewskiej,
wybuchł pożar, który sfrawił kilka
zabudowań gospodarskich i domów
mieszkalnych. 'W czasie pożaru spa-
Ма się: 20-letnia Straż Zina, oraz
dotkiiiwe poparzenia odniosły siostry
Marja, Apolonja i Zofja Kisielówny,
które skierowane zostały do szpi-
tała. Podczas gaszenia ognia odniósł
ciężkie poparzenia Dobugo A. (b)
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NATURALNY
PROCES

Korespondent sanacyjnego „Sto-
wa', opisując proces o ekscesy anty-
żydowskie w Grodnie i mie mogąc
pomiarkować zdziwienia z powodu
masowego udziału ludności polskiej

w tych zajściach, konkluduje: „Dziw-
na rzecz, jak ta fala antysemityzmu
rozszerza się i ogarnia ludzi bez
względu na przekonania polityczne,

lub przynależność partyjną,
Trzeba stać bardzo daleko od życia

polskiego i nie zdawać sobie zupeł-
nie sprawy z jego potrzeb i wymagań,
aby dziwić się takiemu uzasadnione-
mu i powszechnemu zjawisku, jak an-

„ tysemityzm, Jeśli „fala antysemityzmu

rozszerza się i ogarnia ludzi bez róż-
nicy przynależności partyjnej”, dzieje

się to przedewszystkiem na skutek
głębokiej, dziejowej konieczności, któ-
ra tkwi w naszem położeniu.

Żydostwo już przed kilku wiekami
wybrało Polskę na swoją główną sie-

dzibę i główne schronisko przed gro-
żącą mu wówczas zagładą, Wypierane
z Europy zachodniej, skupiło się ono
w Polsce, która w szczególności po
krwawych i łupieżczych wojnach
szwedzkich, wyludniona i wyczerpa-

na, stała się łatwym jego łupem. Cho-

ciaż żydostwo posiada swoje macki na

całym świecie, chociaż jego warstwa

wyższa zamieniła się w międzynarodo-

wą siłę, rozporządzającą olbrzymiemi

wpływami we wszystkich niemal pań-
stwach i narodach, musi ono jednak

posiadać swoją mocną bazę, w której
mogłyby się skupić szerokie jego war-

stwy ludowe, Zapewnia to światowej
polityce żydowskiej mocne podstawy,

a narodowi żydowskiemu zachowanie
sił biologicznych. Z bazy tej ciągnie
żydostwo siły odnawiające jego war-
stwy wyższe, czynne na ważnych po-
zycjach życia międzynarodowego i u-

legające w atmosferze naszej cywiliza-
cji stosunkowo szybkiej degeneracji.

Baza ta, jak zaznaczyliśmy, od kil-
ku wieków znajduje się w Polsce. Ile
nas kosztowało to wyróżnienie”,

trudno w tej chwili dokładnie ocenić.
(Trudno tembardziej, że dzięki dziw-
nej ślepocie naszych „warstw oświe-

conych“ jeszcze doniedawna należa-
ło do dobrego tonu, świadczącego o
prawdziwej kulturze, nie widzieć
kwestji żydowskiej w Polsce. Czyż
nie jest rzeczą wprost uderzającą, że

chociażby nasze dziejopisarstwo nie
uwzględnia niemal zupełnie kwestji

żydowskiej w historji Polski, wpływów

polityki żydostwa na nasze losy, Ze

zdziwieniem wypada stwierdzić, że
nasza historjografja opracowała naj-
przeróżniejsze kwestje składające się
„na nasze życie w przeszłości, oceniła

ichwpływ na nasze losy i na nasz upa-

dek, pominęła tylko jedną z najważ-

niejszych — kwestję żydowską,
Czytając nasze dzieła historyczne,

odnosi się dziwne i zakrawające na
niedorzeczność wrażenie, że mieszka-

jący wśród nas liczny naród, posiada-

jący historję o 2 tysiące lat starszą od
naszej, lepiej od nas zorganizowany.

świadomy w zupełności swoich naro-
dowych celów, nie miał najmniejszych

wpływów na bieg naszych dziejów i
nie kusił się nawet o przyczynienie

się do kierunku naszej polityki.
Obranie Polski za bazę żydostwa !

idące wślad za tem dążenie do prze-
kształcenia naszego kraju w Judeo -
Polskę pociągnęło za sobą olbrzymie

następstwa. Są one straszne w swo-

im niszczycielskim rozmachu. Prze-

kształciły one oblicze moralne społe-
czeństwa, odmieniły w zupełności typ

naszego życia gospodarczego. Podo-
bnie jak nasza produkcja została
wzięta w pacht przez Żydów nasza
twórczość kulturalna. Żydzi nagięli

do swoich potrzeb i celów zarówno

nasze życie materjalne, jak i duchowe

oraz naszą myśl polityczną, W wyniku
tego wszystkiego Polacy coraz bar-

dziej schodzą dc roli wyrobników we
własnym kraju, do roli pozłacanej
czczemi tytułami nędzy, która służy

za parawan i tworzywo interesom žy-

dowskim.
Ten proces „zaczęty jeszcze w okre-  

—

E LI T-A“
Obóz sanacyjny — to nie jest tylko

ugrupowanie polityczne: zespół ludzi,
złączonych wspólnością poglądów, czy
też wspólnością dążeń w dziedzinie ści-
śle politycznej. Jest to coś znacznie
większego, — coś, co ma w sobie cechy
zbiorowości organicznie powstałej, —
iest to swoisty słój w życiu polskiem —
nieomal warstwa, czy stan. Był czas, gdy
rządy w naszym narodzie sprawowało

możnowładztwo, był czas, gdy sprswo-
wała je szlachta, był czas, gdy czyniła to
inteligencja; były kraje i narody, w któ-
rych rządy w pewnych okresach należa-
ły do mieszczan, do chłopów, do prole-
taratu, do cudzoziemców; — w. dzi-
siejszej Polsce sprawuje rządy sanacia.

wSanacja” — to jest organizm spo-
łeczny, zamknięty w sobie i żyjący wła-
snem życiem. Jest to jakby odrębna
„mniejszość narodowa” w naszym kraju,
—mająca swoją społeczną hierarchię,
swoją „elitę” i swój plebs, — ma'ąca
swoje ideały, swoje emocjonujące ją pro-
blematy, swoje wewnętrzne, zewnętrzne-
go świata nie obchodzące, waśni i spo-
ry, — mająca swoje własne życie towa-
rzyskie, swoje snobizmy, swoje gusta i
swój smak estetyczny, swo'ą etykę i swo-
ją moralność, swoich poetów i swoich
myślicieli, swo'e teatry i swoje kawiar-
nie, swoje autorytety i swoich wesolk6w,
swoich wodzów czy apostołów i swoje
„enfants terribles".

Pisaliśmy już kiedyś, że jedną z cech
organicznych „sanacji“ jest jej polsko-
żydowski hybrydyzm; możnaby powie-
dzieć, że jest ona produktem zetknięcia
i zmieszania żywiołu polskiego z ży-
wiołem żydowskim. Gdy bowiem się jej
uważniej przyjrzeć, dostrzegamy, że Iwią
część jej masy stanowią ludzie bądź z
przymieszką krwi żydowskiej, bądź z
żydówkami pożenieni, bądź wreszcie bę-
dący pod urokiem żydowskiej myśl: ży-
dowskiego bogactwa, czy choćby zdaw-
kowej żydowskiej kulturki, uosob:onej
w „szmoncesie”, Ta polsko - żydowska
warstwa pośrednia nie jest zresztą by-
majmniej zjawiskiem bardzo świeżem; o-
krywa ją patyna dawnošci, legitymująca
się aż hen gdzieś Jakóbem Frankiem i
zaznaczającej się swoim „duchem wiecz-
nym rewolucjonistą” i w wypadkach in-
surekcji Kościuszki i w nocy listopado-
wej i w powstaniu styczniowem. War-

 

 

stwa ta w kra'u naszym istnieje, czuje
swą siłę i trudno się dziwić, że ma in-
stynktowną ambicję do urządzania Pol-
ski według swego gustu. Zanim francu-
ska, rządzona przez białych Kreolów
kolonja Saint - Domingue zamieniła się
na murzyńską republikę Haiti, była ona
przez czas pewien w ręku partji mi.lac-
kiej, — w ręku mieszańców, którzy czu-
jąc się obcy i białym i czarnym, a repre-
zentując sporą siłę liczebną i mocne sta-
nowisko społeczne i gospodarcze, zapra-
gnęli zagarnąć władzę dla siebie. Z'awi-
sko to, mutatis mutandis, powtarza się
w wielu krajach.

Hybrydyzm polsko - żydowski nie jest
zresztą jedyną cechą specyticzneg> zja-
wiska społecznego, jakiem jest sana-
ca. W tej skomplikowanej, ale bardzo
już zwartej miksturze odszukać možna
i echo nieboszczki Austrji, przechowane
w części galicyjskiej biurokracji, i wpływ
„matuszki” Rosji, z jej szeroką naturą,
z jej turańskiemi parantelami cywil.za-
cyjnemi i z jej nihilizmem, j ślady de-
strukcyjnego działania filozofi materja-
listycznej i socjalistycznej i skutki po-
śpiesznej, masowej, tandetnej prod:kcji
„intelisentów” ze świeżego i niedokład-
nie obrobionego ludowego surowca.
Wszystko to razem, scementowane nrzez
wspólną akcję polityczną, dało nam —
sanację”,

Wszyscy oglądamy ją dokładnie od
szeregu lat i dobrze jej naturę znamy.
Ale mimo to „każda sposobność do do-
kładniejszego wniknięcia w jej istotę jest
zawsze pouczająca.

W tych dniach, w postaci ogłoszenia
listy osób, uwieńczonych „Wawrzynem a-

kademickim", dano nam nową taką spo-
sobność, pozwalającą lepiej zrozumieć,
czem jest sanacja pod względem kultu-

ralnym,

Bo lista laureatów „wawrzynu”, to
prawdziwy rejestr tego, co w dziedzinie
kulturalnej, umysłowej, artystycznej, w
rozumieniu sanacyjnem, stanowi sól pol-

skiej ziemi.

Wprawdzie w rejestrze tym umieszczo-
no dla przyzwoitości i okrasy parę na-
zwisk, które do towarzystwa swych „wa-
wrzynowych” kolegów nie pasują. Ale
nazwiska te łatwo jest z pośród reszty
wyeliminować; pozostała reszta zato —  

to prawdziwa złota księga sanacyjnej du-
chowej „elity”,
Kog6ž tam widzimy?
Przedewszystkiem — rzuca się tam w

ocz; wcale spora garść Żydów. Twór-
czość literacką reprezentują tam pp. Al-
fred Konar, Ostap Ortwin (Katzenellen-
bogen), Juljan Tuwim. Sztuki plastyczne
Н. Kuna. Teatr A. Szyfman, Krasomów-
stwo sądowe M, Ettinger i E. Breiter.
Działalność wydawniczą M. Kister, J.
Mortkowiczowa, Bernard Potoniecki, N.
Telc. Zasługi dla dobra literatury pol-
skiej H. Radlińska, Al. Hertz, H. Lukrec,

B. Merwin. K. Rychterówna.
Czy to lista kompletna? I czy nie m.o-

żnaby z posiadaczy wawrzynu ułożyć
drugiej listy, złożonej z Polaków, w ten
czy inny sposób z Żydami spokrewnio-
nych, lub związanych? Nie wiemy.
A teraz inne cechy „wawrzynowej” e-

lity.
Na polu krasomówstwa sądowego na

plan pierwszy wysuwa się ława obrońców
z procesu Gorgonowej, Na polu „wy*-
bitnej działalności organizacyjnej w
dziedzinie literatury pięknej” króluje p.
Beckowa, Na polu szerzenia zamiłowa-
nia do literatury pięknej i krzewienia
czytelnictwa widnieją długie szeregi na-
zwisk, doprawdy nikomu w Polsce, poza
ghettem sanacyjnem, nieznanych,
A tymczasem niema na liście odzna-

czonych długiego szeregu osób, których
zasługi, i na polu literackiem, i na polu
innych sztuk pięknych, i na polu krze-
wienia czytelnictwa i zamiłowania do
polskiego słowa, są bezsporne. Nie bę-
dziemy ich nazwisk wymieniać, bo je ca-
ła Polska zna.
Na zakończenie wreszcie jeden fakt

drobny, ale charakterystyczny. Za „sze-
rzenie zamiłowania do literatury polskiej
wšro1 emigracji“ odznaczono działacza
polskiego w Gdańsku, p. Wł. Pniewskie-
go. Nie mamy absolutnie nic przeciwko
dekoracji p. Pniewskiego, — ale odkąd-
że to Polonia gdańska zaliczana jest do
polskiej emigracji? Oto jest „mocar-
stwowy” widnokrąg sanacyjnej elity! —
Gdańsk jest już poza obrębem ojczyzny.
Jak w zwierciadle — mamy w reje-

strze bohaterów „wawrzynu” odbicie
swoistej „mniejszości narodowej”, czy
ghetta, jakie w Polsce stanowi sanacja.

(i.g.)

 

Osadnictwo na bezdrożach
Tak ważna ze słanowiska narodowego

sprawa osadnictwa na kresach spotyka
się z zupelną obojętnością społeczeństwa.
Rzuceni na rubieże Rzeczypospolitej o-
sadnicy czują brak kontaktu ze spole-
czeństwem polskiem, a nieraz się zdarza,
że zamiast czerpać zachętę i pomoc w
swej misji szerzenia polskości na kresach,
doznają krzywd, które ich napawają go-

ryczą.
Z okazji zjazdu osadników, który odbył

się w Krakowie dnia 2 b. m. zetknąłem
się z kilku wybitnymi działaczami kceso -
wymi, od których dowiedziałem się wielu
szczegółów, stawiających obecną sytuację
osadnictwa we wlaściwem świetle, Zanim
jednakże przejdę do tej sprawy, muszę
kilka słów poświęcić samemu zjazdowi.

Zjazd odbywał się w atmosierze nie -
zwykle podnieconej. Władze Związku O-
sadników, opanowane przez sanację, sta-
rały się usilnie o to, aby na zjazd dopuś-
cić przedewszystkiem „swoich”, Z tego
też powodu powiat krzemieniecki, gdzie
panują nastroje opozycyjne w stosunku
do zarządu głównego, nie był reprezen-
towany; dopuszczono jedynie kilku t. zw.
„rzeczników odwołania”. Ponieważ spra-
wa powiatu krzemienieckiego przedsta-
wia się bardzo ciekawie i była głównym
przedmiotem obrad zjazdu, należy ją wy-
jaśnić.

(Od własnego korespondenta)

Związek Osadników powiatu krzemie -
nieckiego znalazł się w niełasce z tego
powodu, że nie chciał zezwolić na wpro-
wadzenie do życia organizacyjnego mo -
mentów politycznych. Wybrany dwukrot-
nie przez Związek zarząd powiatowy nie
został przez zarząd glówny zatwierdzony,
a sam Związek został rozwiązany. Rada
naczelna zatwierdziła decyzję zarządu
głównego. Przeciw tej krzywdzącej de-
cyzji osadnicy powiatu krzemienieckiego
wnieśli odwołanie do walnego zjazdu i
jako rzeczników odwołania wysłal: za
zgodą władz związku gen. Januszajtisa i
przedstawicieli osady Sienkiewicze
Zjazdowi przewodniczył prezes zarządu

głównego Wiktor Przedpełski. Po w;gło-
szeniu sprawozdań, które byly świadec -
twem nieudolności władz Związku, przy-
stąpiono do sprawy odwołania osadników
krzemienieckich. Referentem był poseł
Władysław Kamiński, który jako argu-
ment, przemawiający za odrzuceniem od-
wołania, wysunąi to, żegen. Januszajtis
jest wrogiem marsz. Piłsudskiego... Po-
przemówienin dwuch przedstawicieli o-
sady Sienkiewicze zabrał głos nieza-
twierdzony prezes powiatu krzemieniec-
kiego, który przedstawił sprawę sytuacji
organizacyjnej zarządu powiatowego,
sprawę kurczenia się polskiego stanu
posiadania na kresach i upadku wpływów

sie niewoli, w cparciu o zaborców 1
polskie czynniki „postępowe”, musi

się skończyć z chwilą odbudowania

państwa polskiego. Po odzyskaniu
niepodległości politycznej, naród musi
odzyskać zupełną niezależność we-

wnętrzną. Musi objąć w swoje niepo-

dzielne władanie wszystkie dziedziny
życia i obrócić je na pomyślność wła-
sną. W swoim domu musimy mieć

własną, niezależną myśl polityczną,
niezachwaszczoną rozkładowemi

wpływami żydowskiemi cywilizację,
czyste rasowo warstwy kierownicze;
musimy odebrać Żydom przewagę w
życiu gospodarczem, aby poprawić na-
szą strukturę społeczną i dać chleb

najszerszym warstwom narodu,

Ten mus pociąga za sobą wypiera-
nie Żydów, walkę z ich wpływami, u-  

macnianie wszędzie przewagi polskiej.
Ponieważ zaś Żydzi zacięcie bronią
swojego stanu posiadania i nie rezy-

gnują wcale z powiększania swoich

wpływów, dochodzi wszędzie do o-
strej walki i powszechnego antysemi-
tyzmu.

Antysemityzm ten rośnie. Na prze-

szkodzie stoją mu jeszcze resztki
wpływów, jakie posiadają w społe-

czeństwie loże masońskie i obóz sana-
cyjny. Ale jest to słaba przeszkoda.

Społeczeństwo nasze już się obudziło

ipod sztandarem ruchu narodowego

osiąśnie swój cel. Jedna z najważniej-

szych, dziejowych kwestyj w życiu na-
rodu — sprawa żydowska, zostanie

rozwiązana w duchu praw i interesów

polskich,  

Kraków, w listopadzie.

polskich. W szczególności zwrócił uwagę
na brak szkół polskich, wynaradawianie
się Polaków i ciężkie położenie gospo-
darcze osadników.

W głosowaniu odwołanie osadn'ków
krzemienieckich zostało odrzucone. Zna-
czna część osadników z różnych wzglę -
dów wstrzymała się od głosowania..,

х

Po zebraniu przeprowadziłem rozmowę
z kilku osadnikami o sytuacji na kresuch.

— Czy osadnictwo spełnia swoje zada-
nie na kresach? — pytam.

— Obecnie osadnictwo przechodzi kry-
zys — pada odpowiedź. — Jeżeli ten
stan, jaki jest obecnie, potrwa dlużej, nie
potrałimy wytrwać,
— (o jest tego przyczyną?

— Przyczyn jest kilka. Przedewszyst-
kiem nieopłacalność produkcji, Pozetem
podporządkowanie administracji į za wy-
sokie podatki.
— Czy zdarzają się wypadki sprzeda-

žy ziemi przez osadnikėw?

— Tak! W kilku wypadkach ziemia
sprzedana została Rusinom, np. w Du-
żych Zahajach. Zdarza się także, że osad-
nicy wydzierżawiają ziemię Żydom.
—Jak rozwija się na kresach ruch na-

rodowy?
— U nas na Wołyniu organizacja kół

Stronnictwa Narodowego postępuje na -
przód. Prasę narodową osadnicy czytają
bardzo chętnie, zwłaszcza „Warszawski
Dziennik Narodowy“ i jego tygodnik.

— Jakie stanowisko zajęli osadnicy
wobec wyborów?

— Osadnicy w swej masie nie brali u-
działu w wyborach. Osadnicy, którzy się
dali wybrać na posłów, postąpili wbrew
woli ogółn

Z dalszej rozmowy z osadnikami dowie-
działem się o rozgoryczeniu, panującem
wśród osadników, o wzroście nastrojów
opozycyjnych, oraz o ciężkiej walce, któ-
rą osadnicy toczyć muszą z własnymi ro-
dakami, wnoszącymi ferment i tarcia par-
tyjne tam, gdzie jedynie interes narodowy
powinien decydować.

Słowa moich rozmówców potwierdza-
ją w zupełności to, co prasa narodowa
nieraz podnosiła, że sprawa osadnictwa
na kresach znajduje się obecnie na fał -
szywych torach.

T. M.  

PRZEGLAD PRASY
POLSKA A PAKTY Z SOWIETAMI

Tym, którzy zarzucają Czechosło+
wacji, że zawarła pakt z Sowietami,
odpowiada w „Kur. Warsz.“ p. Ko-
skowski, że to polska polityka zagra”
niczna doprowadziła zarówno do pak=
tu francusko - sowieckiego, jak i pak=
tu czesko - sowieckiego.

„Praga jest, podobnie jak Paryż, opa
nowana troską [bardzo słuszną) o beze
pieczeństwo. Wcbec niebezpieczeństw ze-
wnętrznych, które Czechoełowacji grożą,
PWR ARE obowiązkiem jest myśleć
9 przyjaźniach, sojuszach i gwarancjach.
W tym względzie dyplomaci czechosło=
waccy liczyli oddawna, między innemi,
na Polską. Benesz proponowai Za
warcie traktatu „wiecznej przyjaźni”.
Tymczasem, zamiast niego, przyszło ve-
to polskie co do paktu wschodniego
(działające mrożąco także i na Francję),
przyszły zastrzeżenia pro - węgierskie
co do paktu naddunajskiego, a wreszcie
przyszły znane zajścia graniczne w Cie-

kiem.
Wiedy poszukują: orliwie przyja

ciół aktywnych, idL życzliwie ne-
utralnych, dyplozaa czechosłowaccy
rzucili wzrok ku Moskwie.

I znowu dyplomacja polska uczyniła
ten krok, który był 0464 niezbędny,
aby się wciągnąć głębie; do polityki eu-
ropejskiej”,

P. Koskowski jest zdania, że udział
Sowietów w polityce europejskiej nie
jest zjawiskiem szkodliwem, Sowiety
uprawiają — z konieczności — i jesz-
cze długo uprawiać będą w Europie
politykę pokojową. Ma to duże zna-
czenie dla Polski, jako ich sąsiada.

Faktem jest, że zbyt czułe stosunki
Polski do Niemiec wywołały w róża
nych państwach Europy obawy o po
kój, zwłaszcza, że prasa niemiecka co-
raz wyraźniej pisze o jakiej wspólnej
akcji polsko - niemieckiej, Nic dziw=
nego, że gdy Polska przestaje wcho+
dzić w grę jako element obrony prze=
ciw agresji niemieckiej, to szuka się
państwa, któreby ją zastąpiło. Pań<
stwem tem iest Rosja.

WALKA Z KARTELAMI

Niektóre pisma sanacyjne używają
sobie teraz na kartelach. Jest to te-
mat popilarny, choć przecież polityka
dotychczesowych rządów
powstawaniu karteli, Podczas wybo-
rów do Izb, przedstawiciele karteli o-
trzymywali pewne miejsca na listach
sanacyjnych,

Czem tłumaczyć tę obecną tenden-
cję antykartelową? Odpowiada na to
„Kur, Poznański”,

Po pierwsze chodzi tu o zdobycie po-
ularności i zaufania w szerokich masac|
udności, które — jak to wynika z wy-
borów — nie uważają obecnych posłów
za swoich przedstawicieli.

Drugi powód jest wewnętrzny, a jako
k bardziej ukryty. Pewne grupy „sana-

cyjne”, boczące się na obecny rząd, stwa-
rzają ma rozmaite trudności. Wiedzą о-
ne z własnego doświadczenia, że walka z
kartelami nie dla każdego będzie łatwa i
popychają do niej rząd w ukrytej na-
dziei, że może on w tej walce doznać
niepowodzeń, względnie, że przeprowadzi
ią tylko połowicznie.
Z naszego stanowiska wniosek z przed-

stawionej powyżej sytuacji jest zupełnie
prosi on imy stale, przy každej
sposobności, że nie można oddzielać g0-
spodarstwa od ogólnej polityki. Także i
sprawa karteli w której stanowisko na»
sze oddawna zdecydowanie krytyczne
jest znane, jest zagadnieniem  politycz-
nem, jest niem tembardziej, że tak ją
właśnie traktował przez dziewięć lat ten
obóz, który cnie z takim hałasem wy-
biera się na wyprawę przeciwko długolet-
nim sojusznikom'',

WALKA Z ETATYZMEM

Również etatyzm zaczyna mieć te-
raz złą prasę. Pisma, które dotąd sta=
le popierały politykę gospodarczą rzą-
dów sanacyjnych, zaostrzającą eta-
tyzm, obecnie zaczynają protestować
przeciw nadmiernej ingerencji pań*
stwowej w życie gospodarcze. „Il.
Kur, Codz.“ stawia cały program an-
tyetatystyczny, bardzo śmiały i dale-
ko idący. Program ten posuwa się aż
do

„likwidacji wszystkich delicytomych
przedsiębiorstw, niekoniecznych @1а о-
brony państwa, dla administracji i dla
komunikacji, t. j. wszystkich tych przed-
siębiorstw, których prowadzenie nie sta-
nowi istotnej funkcji państwa, ani tych
funkcyj nie ułatwia. Przedsiębiorstw tyc!
państwo mogłoby szrówć bez szkody
la skarbu, a z wielkim dla niego pożyt-

kiem. Byłoby to wybitnem odciążeniem
budżetu.
Państwo w ostatnich latach nagroma-

dziło tak wielką substancję majątkową,
której administracja obciąża skarb, że
wyzbycie się tej substancji byłoby dla
niego tylko ulgą, a dla gospodarstwa о-
znaczałoby to otwarcie nowych możliwo-
ści zarobkowych”,

Kto jednak kupiłby te przedsiębior-
stwa? Czy przy dzisiejszej biedzie
znalazłoby się dość ludzi, którzyby
chcieli i mogli subskrybować akcje
dla ich przyjęcia?

sprzyjała ›

 



Urzedowe niszczenie czytelnictwa
Za szerzenie czytelnictwa rozrzuciła

ostatnio Akademja Literatury s;oro
wawrzynów akademickich na głowy
mniej naogół znanych działaczy, pomi-
jając nawiasem mówiąc m. in, naibar-
dziej w tej dziedzinie zasłużonego, dy-
rektora Macierzy Szkolnej, p. Stemle-
ra. Zdawałoby się przeto, że sferom o-
ficjalnym szerzenie czytelnictwa leży
zapewne na sercu, że się te sprawy po-
piera i o nie dba, że otacza się je szcze-
gólną troską, Tymczasem...
Tymczasem, rzecz niedowiary, prze -

mycono niedawno pewne rozporządze-
nie, mogące fatalnie odbić się na kul-
turze polskiej. Mówimy „przemycono”,
któż bowiem z płacących podatki śmier

telników, rozczytuje się w Dzieaniku

Urzędowym Ministerstwa Poczt i Tele-

grafów? A właśnie w tem piśmie (Nr.
27 z 26.9.35) ukazało się napozór nie-

winne rozporządzenie ministra poczt w

sprawie uzupełnienia ordynacji poczto-

wej. Niewielu napewne z pośród nie-

wtajemniczonych w język urzędowy i
arkana biurokratyczne przeczyta „uzu-

pełnienia ordynacji pocztowej”. Tym-

czasem kryją się tam rzeczy interesu-
jące, dla spraw kultury w wysokim

stopniu nieobojętne, chodzi w nich o
„warunki przyjmowania, przesyłania i

doręczania czasopism”, |
Rozporządzenie m. in. obwieszcza,

że z taryfy dla czasopism nie ko-

czysta ją: wydawane w formie wy-

dawnictw perjodycznych: „dzieła po-

wieściowe, poetyckie, naukowe i reli-

gijne, okólniki, komunikaty, sprawo-

zdania i ogłoszenia, a wreszcie publika.
cje, które dopiero po złożeniu kilku lub

wszystkich egzemplarzy stanowią zamk

niętą całość”,

 

“Nowe książki
ZAJMUJĄCE CZYTANKI

Doskonale znane młodzieży ,„Zajmują-

ce Czytanki'* Arcta noszą charakter krót-

kich powieści. W każdej książeczce mamy

zwartą, skondensowaną, zawsze bardzo

interesującą całość. W doborze uderza

bogactwo tematów, przyczem widać wy-

raźną dbałość o to, aby wszystkie zainte-

resowania młodzieży zostały zaspokojo-

ne, Jest więc w książkach egzotyka: „Na

Czarnym Lądzie”, „Lu”. Są przygody i
podróże lotnicze: „Zwycięstwo”, „Wró-

bel ulicy”, jak również fantazje nauko-

we na tle lazków i rozwoju techniki

— „Władca Grenlandji”, „40.000 kilo-

metrów nad ziemią”, Znajdują odzwier-

ciedlenie sprawy naszej emigracji „Do

starego kra'u”, „Wychowanek Fraacji”,

Życiu młodzieży poświęcone są: „Muzy-

kanci podwórzowi”, „W walce z żywio-

łem”. Sprawy harcerskie znowu porusza

i „Milord tańczy”, a w czasy

dalekiej przeszłości przenosi książeczka

„Chłopiec z puszczy”.

Nadmienić należy, że książeczki te są

bardzo tanie, co razem z wyżej omówio-

nemi zaletami stwarza z nich pożądaną,

pożyteczną i łatwo dostępną lekturę dla

> młodzieży. Podkreślić zaś należy dba-

łość o dobór autorów, wśród których ma-

my utwory ulubionej pisarki młodzieży

—Marji Buyno-Arctowej, M. Gerson-

Dąbrowskiej, J. Meissnera i inn.  

Zdaje się, że ten jeden paragraf
(376) w praktyce przeniesie stokroć
więcej szkody kulturze, aniżeli zysku
Minist. Poczt. Cóż to bowiem znaczy?
Mówiąc językiem praktycznym,odmó-
wienie niskiej ryczałtowej taryfy tego
typu publikacjom, równa się zna.zne-
mu podwyższeniu kosztów ich prenu -
meraty. W obecnej zaś dobie kryzysu
—© szczególnego wymaga podkreśle -
nia — rozpowszechnianie książek od -
bywa się w ogromnej ilości właśnie
drogą przedpłaty wydawnictwA:
wych. W ten sposób wydaje np. Polska
Akademja Umiejętności „Słownik bio-
raficzny”, a wiele innych poważnych
irm duże dzieła naukowe, encyklope-
dje, pomniki literatury, beletrystykę i
t p. Jedynie ten sposób umożliwia zu-
bożałej inteligencji nabycie książki
wartościowej i potrzebnej.

Korzystają też obficie z niego rzesze
racowników umysłowych: nauczycie-

i, studentów, urzędników, którzyby za-
pewne nigdy nie zdobyli się na jedno-
razowy wydatek kilkudziesięciu zło-
tych na książkę, chętnie jednak zapła-
cą miesięcznie małą sumkę, ażeby w
subskrypcji uzyskać potrzebne dzieło.
Subskrypcja taka ułatwia z drugiej
strony wydawcom podjęcie poważziej-
szych edycyj, bez większego ryzyka.

Nieprzyznanie tym wydawnictwom
„taryfy dla czasopism” (z której do-

tychczas korzystały) stawia je odrazu
w pozycji niemal rozpaczliwej, bowiem
różnica pomiędzy tą „taryłą dla cza-
sopism'” a opłata według wagi jest w
Polsce taka duża, że koszt druku jed-
nego egzemplarza kilku arkuszowego
zeszytu mniej wynosi, niź opłata taryfy
pocztowej. Jeżeli dotychczas płaciło
się mp. 5 gr. wedle taryfy dla czaso-
pism, obecnie zapłaci się przeszło dzie-
sięć razy więcej. Wobec tego roczny

koszt samej opłaty pocztowej killkuar-
kuszowych zeszytów wyniesie kiika-
naście złotych, co musi zwiększyć pre-
numeratrę niemal o 50 proc. Oczywiś-

cie stan taki odbije się najfatalniej na

czytelnictwie.
Ale rozporządzenie ministra poczt, 

wchodzące w życie od nowego roku,
kryje inne jeszcze niemiłe niespodzian-
ki, dozwala bowiem na dość swobudną
interpretację w przyznawaniu „taryfy
dla czasopism” nawet samym czasopi -
smom, Mówi bowiem (par. 376), że z
taryfy tej nie korzystają również „cza-
sopisma, wydawane dla celów reklamy
i oferowania wytworów lub ustug“.
Wyjaśniając to zdanie zupełnie sub-
jektywnie i korzystnie dla siebie wła- |.
dze pocztowe odmówiły już na rok
przyszły praw korzystania z ryczałto-
wej taryfy nawet kilku miesięczniom
o charakterze naukowym. W konsek -
wencji pisma te będą zmuszone albo

znacznie podnieść prenumeratę, albo...
ulec likwidacji.
Tak więc jeden napozór niewinny

paragraf może w praktyce zniszczyć

lub podważyć byt wielu poważnych
likacyj i czasopism, oraz spełnić

nkcję w poważnym stopniu hamują-

cą itak nikłe czytelnictwo, a zatem
szkodliwie oddziałać na rozwój kultury
w Polsce.

®

Wartoby wiedzieč, czy Polska Aka-
demja Literatury, zdająca się przykła-

dać taką wagę do szerzenia czytelni-
ctwa, wie już o owem fatalnem rozpo-

rządzeniu ministra poczt, oraz czy zro-

biła cośkolwiek, ażeby cios grożący
czytelnictwu polskiemu usunać!?

St. Czajkowski.

EZUSARIA.WIZKZOWKECIDOPIEWOOWEOKOOYZEOZIAE )

NOTATKI
Bibljoteczka Nauczycielska Macierzy,

— Bibhoteka Nauczycielska Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej została zaopatrzona w

nowości pedagogiczne. Książki z zukre-

su, jak realizować nowe programy szkol-

ne cieszą się dużem wzięciem wśród nau-

czycieli. Przystępne warunki 50 gr mie-

sięcznie, za książkę jedają Bibljotece

licznych czytelników z pośród naszego

nauczycielstwa, zamieszkującego odda -

lone od większych ośrodków kulturalnych

wsie i miasteczka.

rr iii

ZE ŚWIATA
KRONIKA LITERACKA

Francuska nagroda literacka, — Na-

grodę „Cercle Littėraire“ za powieść о-

trzymał Henri Vertanier, za poweść

„Le maure de Gravenoise",

KRONIKA KULTURALNĄ

Odznaczenia w świecie nauki i sztuki.

Po deszczu „Laurów Akademickich”,

spadł mniej już obfity deszczykorderów

Polonia Restituta, którym odznaczono

z okazji 11-go listopada następujących

przedstawicieli świata naukowego, arty-

styczneśo i literackiego: krzyżem ko-

mandorskim: prof. O. Haleckiego i prof.

W. Jastrzębowskiego. Krzyžem oticer-

skim: W. Borowego, B. Leśmiana, W. Ho-

rzycę, St. Wysocką, Jana Kiepurę i 6. p.

Feliksa Przysieckiego.

Złotym krzyżem zasługi odznaczeni zo-

stali: proŁ Ludwik Hirszteld, F, Ossen-

dowski, prof. Fr. Łukasiewicz, prof. Z

Kamiński, prot. J. Mehoffer, prof. F. No-

KULTURY
wowiejsiki, prof. Br. Rutkowski, prof. J.

śmidowicz, prot, M, Szaleski,

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Zgon siostry Nietzschego. — W War-
szawie zmarła w dn. 8 b. m. siostra Fry-

deryka Nietzschego pani Elżbieta Fór-

ster „ Nietzsche. Zasługą jej było wydanie

krytyczne dzieł zbiorowych zmarłego fi-

lozoła oraz całej jego korespondencji, W

roku 1897 przy pomocy przyjaciół Nietz-

schego założyła t. zw. Archiwum Nietz-

schego, któremu zawdzięcza się cenne

wydania pozostałych po zmarłym fi'ożo-

fie fragmentów pism oraz krytycznych

dzieł innych filozofów o nim.

Zgon rzeźbiarza polskiego w Rydze. —

W Rydze zmarł 7 b. m. profesor ryskiej

Akademji Sztuk Pięknych Konstanty Rą-

czewski, znany artysta-rzeźbiarz. Prof.

Rączewski był jednym z najwybitniej -

szychczłonków kolonji polskiej w Ry-

dze.

 

Teatry stołeczne

Rzecze Muza w „Wyzwoleniu” Wy-
spiańskiego:

„„By zeszła tylko Duze czy Sorma
i kurtynę wzmieść można —
Sarah, czy Modrzejewska...
Oto 'ak myślę: sz
tragedję wprowadza artystka".

Przypomniały mi się te słowa, gdy

patrzyłem jak artystka — nie mnieisza
od tamtych — p. Irena Solska „wpro-

wadzała” sztukę p. Janiny Morawskiej
„Łańcuch! w Teatrze Nowym. Był to

istotnie najwyższy szczyt doskonałości

aktorskiej. zwykłej wzmianki w

tekście, że Nina Marburgowa jest cho-

ra, p. Solska „objąwszy tę rolę, wydo-

była nieoczekiwane zgoła możliwości
wyrazu scenicznego: w każdym geście,
drżeniu rąk, gorączkowym blasku o-

czu podkrążonych, w każdem słowie,

| rzucanem głosem chrapliwym, zmęczo-

| nym — ukazywała prawdę cierpienia

fizycznego z niezrównaną sugestywno-

ścią i precyzją. W rozmowie z córką,
każdem drgnieniem muskułów twarzy
reagowała na wszystkie jej powiedze-

nia, a w ostatniem pożegnalnem „G
bye” osiągnęła w swojej grze prostotę,
graniczącą z wzniosłością. Gdy zaś,

niestety, nie dane nam było oglądać

wielkiej e w następnych odsło-

nach (autorka sztuki każe Ninie Mar-

burgowej ić samobójstwo w

przerwie mi pierwszym aktem a
drugim), mogliśmyw dalszym ciągu,
zachwycać się kunsztem aktorskim pp.
Mili Kamińskiej, Jadwigi Smosarskiej

i Zofji Małynicz. Wszystkie trzy zaś —
każda w swoim zakresie —.po mi-
strzowsku, rzeczywiście, wywiązywały
się z przypadającego im zadania.
A zadanie to było — szczerze mó-

wiąc — beznadziejne. Sztuka bowiem

p. Morawskiej nie potrafi ani zaintere-
sowač, ani wzruszyč: nie przekonywa

prawdą obserwacyj, nie zaciekawa

Nowy film polski — i, niestety znowu

całkiem kiepski,

Treść bardzo błaha — panienka z po-

ste-restante zostaje, dzięki nieporozumie-

niu, sekretarką bogatego, młodego, (po-

dobno) przystojnego przemysłowca i,

oczywiście, zostaje jego żoną. To jest

założenie scenarjusza. Ponieważ jednak

film z taką tylko treścią bylby stanow-

czo za krótki, zatem wstawiono m.ędzy

„poznanie się”, a „pobranie się” szereg

powikłań, niekoniecznie sklejonych w

zgrabną całość,

Niebardzo wiadomo dlaczego p. Smith

(Znicz) komplikuje sprawę nie chcąc

podpisać umowy z partnerem panienki z

poste - restante (Almy Kar), pocoGiera-

siński ze swym towarzyszem, kucharzem,

tale zabawnie goni nagwałt swego szefa,

skoro, gdy ostatecznie przybywa na miej-

sce, nie tem do rozwikłania sytuacji nie

pomaga. Co ważniejsze, niebardzo wiado- 

„Łańcuch' J. Morawskej
w Teatrze Nowym

akcją, nie zastanawia nowością idej,

nie budzi ani aprobaty, ani protestu.
Widz przygląda się i słucha obojętnie,

ani na chwilę nie zdolny uwierzyć, by
gdzieś na świecie mogli znaleźć się lu-
dzie tak czujący, tak prowadzący roz-

mowy, tak zachowujący się w różnych

sytuacjach życiowych, jak ulep.one
przez autorkę „Łańcucha'”* marjonetki,

Jest we zwyczaju, iż krytykująt de-
biutujących pisarzy, wypada dodać, że
gdy pozbędą się młodzieńczych nie-
zręczności i usterek, stworzą zapewne

dzieła bardziej wartościowe, talent

ich niezawodnie w przyszłości się roz-
winie itp. itd. W odniesieniu do p.

Janiny Morawskiej trudno stosować
się do tego konwenansu. Słabością jej

nie jest bynajmniej brak techniki pi-

sarskiej, brak kultury literackiej —

pod tym względem nad początkujący”

mi autorami raczej góruje — ale Łrak

tego, co stanowi właściwe źródło

wszelkiej sztuki: brak zdolności wi-

dzenia życia, a tego defektu nie zrów=

noważy ani praca choćby najrzetelniej«

sza, ani pomysłowość, ani doświadcze-

nie. Tworzyć — bez tego daru — to

jakgdyby chcieć wygrywać na loterji,
nie posiadając losu.

JAN REMBIELIŃSKI.

НЕУТЕТЫУТМГОРУТЕЧИИТИТАТОРИЯТЛИПССРОХССИЧЕСТВОННИНННИННИ

Past do zgtów jest wiele
lecz tylko jedna Chloramt.
Wpołączeniu zeliksirem „Hezadont”

da'e znakomite wyniki przy pielęgno-

waniu jamy ustnej i zębów.

Tylko z iabryki kosmetyków

HENRYK ZAK, Poznzń
SPEED TTT TAS TA ITSSST TTE | 
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Z ekramów stołecznych

„Panienka z poste-restante"wkinieApollo
mo na czem mianowicie polega samo

powikłanie akcji i widz ma wrażenie, że

sam załatwiłby to wszystko o wiele prę-

dzej, film skończyłby się w pół godziny

i poszlibyśmy do domu. Wszystko to jed-

nak uszłoby jeszcze od kiedy, gdyby film

był dobrze śrany, i okraszony dobremi

epizodami. Tymczasem Alma Kar i jej

partner — co tu obwijać w bawełnę —

ruszają się bardzo miezdarnie, mówią je-

szcze gorzej — jak w amatorskim teatrze

w Pipidówce. Jedyną osłodą filmu jest

Gierasiński, którego, ilekroć zjawi się na

ekranie, witamy jak tego jedynego, miłe-

go znajomego, mogącego wyplątač nas =

nudnej sytuacji. Dobry jest Walter, dobry

i Znicz, któremu jednak dano taką bez=

barwną rolę, że nie miał okazji do popie

su, Dobra jest i Ćwiklińska, Ale to wszy

stko fragmenty — całość sama się z tego

nie złoży, skoro reżyser tego nie potrafi.
H. Ejs |
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ZEWSZAD...
500 NOWYCH BIBLJOTEK

Zarząd Główny Polskiej Macierzy

Szkolnej pragnąc zwiększyć ilość pomo

cy oświatowych, pozostających w rozpo-

rządzeniu Kół Macierzy i ułatwiających

śm rozwijanie pracy oświatowej przezna-

X czył 500 bibljotek po 70 książek każda, za

Е ogólną sitmę 60.250 zł. z zapasu wydaw-

nictw Księgarni Polskiej. 400 komp'etów

rozdzielono między województwa: Wo-

łyńskie otrzymało 98 bibljotek, Polesie

101, Nowogródzkie 55, Wileńszczyzna 80,

Białostockie 66. Komplety zawierają po-

wieści Dygasińskiego, Jeża,Junoszy, Ko-

narskiego, Orzeszkowej, Prusa, Smoiar-

skiego i innych. Książki te mogą być uży

te jako bibljoteki wędrowne w komp.ecie,

bądź jelone na mniejsze t. zw. b.bljo-

teki liliputki przewożone wspecjaluych

szafkach - walizkach. Przy ich użytkowa-

niu Koła Macierzy będą uwzględniały te-

reny pozbawione księgązbiorów.Czytel-

nictwo przy pomocy tych bibljotek należy

‚ tak organizować aby bibljoteka mie cze-

kała na czytelnika lecz wychodziła sku -

tecznie na jego poszukiwanie. W tym celu

księgozbiory są powierzane osobom

młodszym, ruchliwym, które będą chciały

i umiały wykorzystać pewnego rodzaju

domokrążstwo t. zn. obchodzić np. wnie-

dzielę rodziny w mieszkaniach, zachęcać |

do wypožyczania iprzeczytania książki, |

a po pewnym czasie przeczytaną офе*

książek i czytelników w zeszycie kon-

troli bibljoteczki. Koła Polskiej Macierzy

Szkolnej z prawdziwem zadowoleniem

powitały nowe bibljoteczki, dają:e im

możność choć częściowego zaspokoenia

głodu książki w województwach wschod-

nich i północnych.

BIBLJOTEKA MIN. BARTHOU
ROZPRZEDANA

W dn. 4 b. m. przystąpiono do Toz-

sprzedaży pozostałej części bibljoteki

Ludwika Barthow, tragicznie zmawego

ministra Spraw Zagranicznych Francji.

Galeria Charpentier wypełniła się po

brzegi kolekcjomerami, bibljofilami i

znawcami książki, W gorączkowej atmo-

sierze i podnieceniu padały ceny. Wspa-

niałe książki Ludwika Barthou z daw-

nych zbiorów cara Pawła I, Luiwika

XVI, księżniczki Adelaidy Orleańskiej,

markizy de Pompadour i innych rozch>-

dziły się powoli w prywatne ręce.

Wśród wielu innych „białychkruków”

najbardziej godnemi uwagi były: Album |

listów Wiktora Hugo (na'wyższauzyska-

na cena 32 tys. fr.); manuskrypty dzieł

Anatola France'a „Dósirs de Jean Ser-

vien" i „La Chemise“ (13 i12 tys. fr.,

„Journal d'Eugėnie de Guerin et son

frere Maurice" (27 tys. fr), niezwykłej

wartości notatki Daudet'a do znanego

jego dzieła „Sapho” (23 tys. tr.), „Eleva-

tion A Dieu” Bossuet'a (7,200 fr.), dru-

Pawła I) (5100 fr.), jedno z pięciuilustro-

wanych rysunkami Chadel'a egzemplarzy

„Dix Fables d'Europe“ (10.500 fr.) itd.

ZAMYKANIE FABRYK KIEŁBAS
W NIEMCZECH

Brak mięsa wieprzowego wNiemczech

przybrał takie rozmiary, że dwie naj-

większe fabryki kiełbas w Berlinie,Zie-

gler i Hefber musiały zamknąć swe war”

sztaty. Również z prowincji donoszą ©

zamienięciu Hcznych fabryk wędlin. Mię-

dzy innemi unieruchomiona została naj-

większa w Niemczech fabryka wędlin

Rigenwalde, słynna przedewszystkiem z

wyrabiania kiełbasek na wzór znanych

również na rynku polskim tak zw. „kieł-

basek poznańskich”. Ceny na produkty

wędliniarskie w Niemczech wzrosły w ©-

statnich dnia o 10 proc. W kołach facho-

wych spodziewana jest dalsze zwyżka

cen,

CZECHOSLOWACKIE KARABINY
DLA ABISYNJI

Rząd czechosłowacki dał zezwuienie

na wywóz do Abisyn,i 100.000 karabinów

Manlichera z bagnetami oraz 10 mi!j. la-

downic, wartości 22,5 milį, franków.

Transport ten zostanie przewiez.ony

przez angielską Somalję,

PRACA NA ROLI ZAMIASTWIĘZIEŃ

Rząd chiński postanowił w prowincji

Ksiang-su przeprowadzić doświadczenie

osadzenia na roli przestępców, radusi i

maruderów. Obszar ziemi, leżącej odło-

giem, » przestrzeni 8.000 mórg oddano

do osiedlenia tej niezwykłej armni Zo-  brać. Bibljotekarz prowadzi kontrolę gie wydanie dzieł Bourdalou (ze zbiorów staną tam ci złoczyńcy przeszkolen: do

pracy na roli i po 3 latach takiej pracy

mają zostać osiedleni, jako samodzielni

rolnicy. Ziemia tam ma być bardzo uro-

dzajna, tak więc przeszkolenie odbywać

się będzie w najlepszych warunkach.

Rząd liczy się z psychologa osiedlonych;

potrafią oni zerwać ze swoją przeszło-

ścią, a praca na roli i widoki, własnej

sadyby na przyszłość umożliwią zmianę

w naturze przestępców. Gdyby ten eks-

peryment udał się, mają być wprowa-

dzone podobne fermy również w innych

prowincjach.

PRASA NIEMIECKA ZA GRANICAMI
RZESZY

W „Handbuch der deutschsprachigen

Zeitungen am Ausland" czytamy, że w

niemieckim języku pojawia się 1700 cza-

sopism poza granicami Rzeszy. Na pierw-

szem miejscu stoi Szwajcarja z 444, dalej

249 Czechosłowac'a, 236 Austria, Stany

Zjednoczone A. P. 174, Francja 78 Ru-

munja 75, Polska 71, Brazylja 57, Rosja

sowiecka 40, Argentyna 32. Wmnie szej

ilości wychodzą pisma niemieckie jeszcze

w 39 państwach, czyli razem w 49 pań -

stwach pojawiają się czasopisma niemiec-

kie. W Polsce wychodzi więc 71 czaso-

pism niemieckich. W Rzeszy niemieckiej

mniejszość polska ma ich zaledwie 3 czy

4 i to tęj ionych i konfiskowanych.

PRASA KATOLICKA W NIEMCZECH

Sytuację prasy katolickiej w Niem-

czech najlepiej ilustruje następujący takt

W związku z proektowaną w Rzymie

w 1936 r. międzynarodową wystawą pra-

sy katolickiej, zwrócono się do kół kato- 
lickich w Rzeszy o współudział w wysta-

wie, Koła te wyraziły pierwotnie zgodę,

obecnie jednak wskutek nacisku ol'cjal-

nych czynników Rzeszy — decyzię cof-

nęły, oświadczając w wmotywowaniu

swego stanowiska, że „prasa katol:cka"

w Niemczech jest zbyt niepokažna, by

móc należycie reprezentować nową Rze-

szę Niemiecką na wystawiemiędzynaro=

dowej”, Oświadczenie to mówi samo za

siebie.

MECHLINKI CZY MOKLINKI NA

WYBRZEŻU POLSKIEM

"Na granicy kępy Oksywskiej i mocza-

rów mosłowskich nad zatoką Pucką »naj-

duje się duża miejscowość, zwana o! cial-

nie Mechlinki, zamieszkała przez lud-

ność rybackąi rolniczą. W dokumencie

księcia pomorskiego Mściwoja z „oku

1289 miejscowość wspomniana jest iako

Moczynie, w późniejszych zaś dokumen-

tach Mechenka i Mechlinki. Nazwa ostat-

mia częściej występue, przyczem jednak

spotyka się i Michalinki. Ta ostatnia na-

zwa brzmi swojsko, stanowiąc prawdo-

podobnie dowolną przeróbkę usta'onej

Mechlinki. Właściwe miano tej osady

nadmorskiej, powstałej wśród: trzęsawisk

winno brzmieć: Moczyna, albo Moklina,

a w formie zdrobniałe: Moklinka lub Mo-

klinki (por. nazwy: Moczarze, Moczyska,

Mokliska), forma zaś uczonych niemiec-

kich Perlbacha — Meczina i późnie:sze

| Meczenka, Mechlinka i Mechlinki oka-

zują wpływ gwary kaszubskiej. Owe Mo-

klinki zamieszkałe dziś przez większość

rybaków prawdopodobnie zczasem wejdą

| do obszaru wielkiej Gdyni,

 



 

Unja Związków, Zawodowych
przeciw programowi rządowemu

Umja Związków Zawodowych
Pracowników Umysłowych, Rada O-
kręgowa w Wilnie rozesłała nastę-

pujący komunikat:
Wobec wydania przez

kretu, wprowadzającego specjalny
podatek od wynagrodzeń, Unja Źw.
Zaw. Pracown. Umysł, Rada Okrę-
gowa w Wilnie, protestuje przeciw-
ko akcji Rządu, idącej po linji naj-
miniejszego oporu, obciążającej świat
pracy ponad dopuszczalną granicę,
a nie rozwiązującej wzamian proble
mu równowagi budżetowej Państwa.
Alkcja ta może dać jedynie efekt
doraźny,

Rada Okręgowa, opierając się na
wynikach dotychczasowych prób
równoważenia budżetu drogą nie-
jednokrotnych redukcyj płac i na-
kładań dobrowolnych danin w for-
p pożyczek wewnętrznych, stwier

a;
1) że przewidziana obniżka płac

pracowników umysłowych wydatnie
zmniejszy ich zdolność konsumpcyj-
ną, a temsamem fatalnie odbije się
na wytwórczości przemysłu krajo”
wego i na całokształcie gospodarki
społecznej, co w następstwie ponow

nie podważy równowagę budżetową
Państwa, :

2) że dalsze stosowanie progra-
mu deflacji podważy do reszty pod-
stawy wytwórczości, kredytu i z
miany oraz wyniszczy zasoby sił fi-
zycznych i moralnych  społeczeń-
stwa, co doprowadzić może kraj do
całkowitej ruiny,

Rada Okręgowa
wprowadzenia takiego systemu go*

ego w Państwie, któryby

mógł stać się podstawą rozwoju g0-
wa krajowego, a przy rea-

lizowaniu którego wszystkie war-

stwy byłyby pociągnięte do współ-
miernych świadczeń na rzecz Pań-
stwa.

Rada Okręgowa wzywa Radę
Naczelną Unji oraz Centrale wszyst-

kich Związków pracowniczych do

podjęcia jak najenergiczniejszej ak-
cji, zmierzającej do skutecznego
przeciwstawienia się zarządzeniom,

domaga się

krzywdzącym świat pracy, przez
wyczerpanie wszelkich dostępnych
i legalnych środków obrony.

Kada Okręgowa stwierdza, że
Rządde-|; osłowie, rekruiujący się ze świata)P

pracy, nie speinili swego obowiązku
w stosunku do Państwa i społeczeń-

! stwa.

! — М№ 24 b. m, zwołano do Warsza-
wy kongres pracowniczy. W związ-
ku z tem w środowiskach pracow-
niczych toczą się narady nad uzgod-
nieniem stanowiska poszczególnych
organizacyj. Jeden ze związków o-
pracował projekt programu z jakim
miałby wystąpić kongres pracowni-
czy.

‚ — Wedle tego projektu należałoby:
1) zmniejszyć o 50 proc. wszel-

kie fundusze dyspozycyjne, a repre-
zentacyjne o 75 procent;

| 2) znieść wszelkie kumułowanie
posad państwowych, ubezpieczenio-
wych i Ł p. oraz wszelkie uboczne
dochody wyższych pracowników
państwowych, różne komisarki itp.;

3) wprowadzić specjainy podatek
od wyższych dochodów uzyskanych
przez członków zarządu kanteli wiel
ikich przedsiębiorstw w ciągu osta-
tnich sześciu lat;

4) wprowadzić przymusową re-
jestrację kapitałów obywateli pol-
skich, ulokowanych zagranicą i spro
wadzić te kapitały do kraju, pod
grozą konfiskaty majątku;

5) rozwiązać wszystkie kartele;
6) pozostawić nienaruszone fun-›

dusze ubezpieczeń społecznych.
| Wielki niepokój budzi w kołach
pracowniczych sprawa sytuacji, w
„jakiej się znalazło ubezpieczenie
/ pracowników umysłowych. Zdaniem
kół pracowniczych należałoby, za-'

' miast oddłużania wszelkich przed-
| siębiorstw i wielkich majątków
| ziemskich, przeprowadzać bezwzślę
„dną egzekucję należności aż do prze
jęcia na własność państwa zadłużo-'
mych przedsiębiorstw i majątków
'rolnych. Projekty te znajdują popar-
cie u uiektórych radykalniejszych
przywódców obozu rządzącego.

Jak odnaleziono trumnę
z relikwjami św. Józefata

Nadchodzą w bieżącym miesią-
cu uroczystości ku czci św. Józefa-
ta Kuncewicza, wielkiego Krzewi-
ciela Unji, arcybiskupa Połocka, któ
ry 'w listopadzie r.
śmierć męczeńską.

Otrzymujemy "de gor:
Kkrtóre wyjaśniają, w i sposób zo-

stały odnalezione relikwje tego bo-
haterskiego męczennika. Gdy przed
20 laty dnia 20 listopada 1915 r. woj
ska niemieckie zajęły miasteczko
Białą Podlaską, zawi iono lwow

skich OO, Bazyljanėw o możliwości

odnalezienia trumny z ciałem św.
Józefata,

Gdy bowiem w roku 1864 władze
rosyjskie zamknęły kościół Bazylja-
nów: w Białej, prawosławny duchow-
ny Mikołaj Ływczak, który objął ten
kościół w r. 1873 usunął relikwje

św. Józefata z ołtarza i ukrył je w

podziemiach. Między lud zaś roz-

siano pogłoskę o rzekomem wywie-

zieniu trumny z ciałem świętego

w głąb Rosji. Ale wśród unitów cho-

iły wieści, że relikwje pozostały
w Białej, a nawet opowiadano, że w

czasie restauracji kościoła żandarmi

usunęli wszystkich z cerkwi i za-

nieśli trumnę do podziemi

sie gdy żandarmi usuwali
z cerkwi, ukrył się z ciekawości na

chórze. I ten sam chłopiec w kilka-

dziesiąt lat później już jako starzec|
całem zdarzeniu' %
bazyljanowi za-

mieszkałemu w Białej Podlaskiej.

opowiedział o tem
ojcu Demczukowi,

Przełożeni zezwolili ojcu Demczu-

kowi na podjęcie poszukiwań — i

rzeczywiście we wskazanemi przez

podpod-owego człowieka miejscu >

łogą cerkwi znaleziono zbutwiałą

trumnę z ciałem Świętego. Brakło

lewej ręki św. Męczennika. Na sku-

tek interwencji mieszczan o. Dem-
czuk zdecydował się pozostawić.

jakiś wśw. Józefata jeszcze na czas |.

Białej.
Przewieziono je dopiero w rok
źniej za czasów okupacji niemiec-

kiej dnia 12 lipca 1916 r. Sprawą tą
zajął się też o. Demczuk. Przybył on

jako kapelan

wojskowy, zaopatrzony w potrzeb-
ne p „į " it sobie
względy ówczesnych dygnitarzy nie-

mieckich, duchownych i wojskowych

mi innymi Friih-
wortha z Mooachóśt i ks. Maksa

tym razem do Białej,

y orazz:

kardynała

Saskiego.

1623 pomiósł my wiernych dla oddania hołdu

ali. Niktjędenych, je ją zamurowali. Nikt jed-
nak A dokładnie określić,
gdzie ciało świętego zostało ukryte.

gów c, aeg sprawiła, że

pewien ma: jopczynawtym cza-j|

ly żandarmi usuwak obecnych

Przed wywiezieniem z Białej
wystawiono relikwje na ołtarzu w
cerkwi, gdzie pozostawały półtora
dnia. Z okolic dążyły tysiączne tłu-

|żegnania relikwji swego Rabka,
św. Męczennika. A tym czasem z
jpod Brześcia słychać było głuche
„grzmoty armat...

|  Trumnę z relikwjami sprowadzo-
'no w wagonie pod opieką kapelana
(wojskowego 0. Rembertusa, kapu-
,cyna, prosto do Wiednia, gdzie cze-
kał na nie o. Demczuk — i umiesz-
|czońo w kościele unickim św. Bar-
bary, dn. 16 lipca 1916 r. Tam po-
postają one dotychczas. (KAP).

ЧЬ cw aSE

Muzyka.
| Sezon koncertowy zaczęliśmy
wspaniale. Pierwszy z serji transmi-
„towanych przez radjo na całą Polskę
|porankėw symfonicznych należy u-
|ważać za udany.

Orkiestra w lepszym niż dotąd
składzie brzmi pełniej, soczyściej,
,chociaż kwartet smyczkowy, pomi-
mo ilościowego wzmocnienia jest
wciąż słaby. Okazało się to dobitnie
w '-renadzie smyczkowej Karłowi-
cz5

Dyrygował p. Adam Wyleżyński.
Moniuszki uwertura do „Parj“ i
fragmenty z „Milady' pod jego ba-
tutą wypadły zupełnie dobrze, Szko-
da, że b. ciekawa, wczesno-osiem-
nastowieczna, wydobyta z zapomnie
nia symionja Dawida Hoilanda, nie-
świeskiego kapelmistrza na dworze
Radziwiiiów, przeszła blado. Zawi-
niło tu nieprzygotowanie orkiestry,
a zdaje się dyrygenta także, do in-
terpretowania stylowych tiligranów.

or „Echo“ śpiewał świetnie.
Niepotrzebnie. tylko doskonały ten
zespół od pewnego czasu zaczyna
forsować brzmienie. Jakże łatwo
wpaść w trywjalne przekrzyczanie,
a byłaby szkoda niepowetowana.

„Nie trzeba chyba zaznaczać, że
śpiew p. zwłaszcza w о-
perowej „Miladzie“ dostarczył słu-
ohaczom wiele przyjemności. Cieka-
we pod względem stylowym, a pro-
ściutkie piosenki Wiktora Każyń-
skiego wykonane były zbyt po ope-
rowemiu, z nadmiernem zużyciem
głosu i wykonawczego rozmachu,

Rada Wileńska Zrzeszeń Arty-
stycznych, organizatorka tegorocz-
nego sezonu koncertowego musi zro
2 a. wysiłek, by sezon ten
okazał się wzorowym i nie posiadał

*" błędów z latodzałajii
Pomoc Polskiego Radja, które za

prawo transmitowania koncertów
wypłaca znaczne subsydjum, umożli
wia przeprowadzenie całej pracy w
sposób planowy i racjonalny,

Drugi poranek symfoniczny, po-
święcony Griegowi zgromadził pub-
liczność wyjątkowo liczną, Gdyby
nie niespodziewane, a widoczne nie-
dyspozycje trębacza i waltornisty,
no i dwu wiolonczel, co źle odbiło
в па brzmieniu orkiestry, iten po-
'ranek możnaby uznać za udany.
|  P, Kochanowski bardzo dobrz
wywiązał się ze swego zadania dy-
rygenia o koncertu sym-
ytapoi St p. i

sprawiła zaw! o występie jej w
„Domku trzech dziewcząt” ais
było, že artystka żywi ambicje od-
twórcze także w dziedzinie poważ-
nego repertuaru.

Niedzielny poranek wykazał jed-
nak, że p. Bestani stawia jeszcze
pierwsze kroki w trudnej sztuce
estradowego śpiewu. Cenny mate-
njał głosowy i niezaprzeczone zdol-
ności nie mogą wystarczyć. Trzeba
jeszcze dużego wikładu pracy pod
czujną kontrolą samokryt

 

„czujr ycyzmu.
| Starożytne cymbały wkształcie |
,odrapanego pianina nie są odpo-
|wiednim instrumentem do akompa-

 

MISTRZ RINGU KSZTAŁCI POLICJĘ. 04

 
Aż

Znany zapaśnik w t. zw. walce wolnej amerykańskiej, Renato Gardini, został instruk- | mzęc,

torem policji
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Choroby zakaźne
Przeprowadzona szczegółowa sta-, ne.

tystyka dla W”
Ministerstwie

iału owia prz
aw Wiewnętrzn

wykazuje, ,iż w Wileńszczyźnie w;i brzuszny, 456

 

na. Wileńszczyźnie

,padków zasła

ciągu ostatniego kwartału znacznej 898 na jaglicę, 113 na gruźlicę, 11

poprawie uległ stan zdrowotny lud- | na kiłę, 678 na błonicę i 650 na inne. I `

|Z wypadkėw śmiertelnych zanoto- liks Wojeiul (ul. Pokój 6) odnalazł wności. Przedewszystkiem dzięki in-
3 ogrodzietensywnej pracy kolumn przeciwepi- |wano 23 na tyfus, 43 na p"

demicznych zmalały choroby zakaź-|na jaglicę i 7 na odrę. (h

ath reumatycznych
iartretycznych stosuje się
tabletki Togal, przynoszące
ulgę w tych cierpieniach
Przy grypie i przeziębie-
niu stosuje się również

w Wilnie |Erzy ból
njowania na poważnym koncercie. | :
Sądzę, že onganizatorzy koncertów|
zechcą oszczędzić publiczności mąk|
słuchania podobnego klepadła. i

Okres ubiegły obfitował w popi-
sy śpiewacze.

W klubie muzycznym nieliczne|
grono osób doznało prawdziwej przy
jemności, obcując z wielką sztuką
odtwórczą Stanisławy Korwin - Szy-|BAPTYŚCI TRACĄ CORAZ BAR-

manowskiej, od niedawna profesor- DZIEJ ZWOLENNIKÓW,
ki wileńskiego konserwatorium.

Sugestywna siła —interpretacji Zamknięcie 7 oddziałów sekciarskich
pieśniarskiej Szymanowskiej w du- W powiatach dziśnieńskim, po-
żej mierze polega na niezwykle ży-;stawskim, brasiawskim, moiodeczah-

wym temperamencie artystki, Dzię- |skim i wilegskim w ciągu pażdzier-

ki niemu wykonanie każdej pieśni;nika r. b. ulegio likwidacji / oddzia-
ma polot „każde słowo wyśpiewanć |iów sekty baptystów. Wraz z od-

jest z głębokim odczuciem jego | działami zamknięte zostały domy

istotnej treści. Pieśniarka dramaty-;modlitwy,
zuje każdą piosenkę, wydobywając | W związku z zamknięciem domów

z niej przedewszystkiemi emocjonal-|modlitwy i zlikwidowaniem oddzia”

ne wartości. łów sekciarze stracili około 900

Marion Anderson, cudownapie- |zwolenników sekty. Była to prze”
śniarka murzyńska, o której pisaiem |ważnie ludność prawosiawna, icióra

już swego czasu na tem miejscu, da- początkowo daia SIĘ pociągnąć agi-

leka jest od żywiołowości winter- *atorom sekty, którzy пИар
рге!асй. Skupienie, spokėj cechuje JAcym obiecywali pożyczki, proion-

 

   

  

    
  

  

ZNIŻONA CENA
ZŁ 450 za auarę

 

 

 

Wi poszczególnych powiatach
| Wileńszczyzny zanotowano 345 wy-

bnięć na tyfus plamisty
na odrę,

tę pieśniarkę. Wydaje się, że Ander-|
son chodzi więcej o piękno czygto |
muzyczne śpiewanej irazy niż o od-|
dziaiywanie na uczuciowość słucha-|
czy. Instrumentalna czystość!
brzmienia jej głosu rzadkiej piękno-|
ści i o niezwykłem bogactwie tim-|
brów sama przez się stanowi pierw-|
szorzędną atrakcję artystyczną. Do'
tego zaś mamy jeszcze niezwykle
wnikliwe i iście muzykanckie po-
dejście do wykonywanych utworów.
Skarga Ariaduy Monteverdiego w
jej intenpretacji stanowi rewolucję.
Znakomita śpiewaczka ostatnio była
nieco gorzej niż poprzednio usposo-
biona, to też dopiero pieśni murzyń-
skie i bieg rozgrzały dość chłodną'
publiczność,”

S. W.

DYŻURY APTEK.
Dziś w nocy dyżurują następujące

apte"
› ” Jundziłła—Mickiewicza 33,  Narbutia—
Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—

Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —
; Piłsudskiego 20.

`° JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? |
W. dalszym ciągu po mglistym i|

| miejscami chmurnym ranku w ciągu)

ldnia naogół dość pogodnie. Na
|wschodzie nocą lekkie przymrozki,
|a w ciągu dnia ciepło. Słabe wiatry

| południowe i południowo-wschodnie.

i 2 I

|  —Z konsulatu łotewskiego. W
poniedziałek, dn. 18 listopada, kon-;

sulat będzie nieczynny zpowodu

Święta Niepodległości Republiki Ło-

; tewskiej.
Z MIASTA.|

—Urodziny, śluby i zgony w Wil-

nie, Według danych w ciągu ubie-

| głego miesiąca w Wilnie urodziło się

1654 dzieci różnych narodowości, z

itego 368 dzieci katolickich. W tym

|okresie w Wilnie zawarto 116 ślu-
bów, w tej liczbie  chrześcijań-

skich 72. Zmarło w okresie sprawo-
zdawczym osób 357, z czego 112

dzieci. Najwięcej zmarło osób na

choroby organiczne. Śmiertelność

osób dorosłych datuje się przeważ-

nie w wieku od 45 do 70 lat. (h)

KRONIKA AKADEMICKA.
— Tydzień Misjologiczny, Przy-

|pominamy, że dzisiaj, 14 listopada

o godz. 19-ej w Sali Śniadeckich U.

S. B. J. E. prei. ap. ks. Ignacy Krau-

ze wygłosi odczyt z przezroczami
у

я „Doniosłość medycznej działal-

ności w pracy misyjnej z szczegól-

niejszem uwzględnieniem  działalno-

ści medycznej wileńskiego lekarza

„dr. ks, Szuniewicza w Chinach".

Bilety wstępu do nabycia przy

iwejściu na salę w cenie 50 gr., dla

młodzieży 20 gr.
' RÓŻNE.;

| _— Nowi obywatele polscy. Wła-
ldze administracyjne w ciągu ostat-

niego kwartału przyznały prawo;
(obywatelstwa polskiego dla 67 cu-,

dzoziemców, przybyłych z terenu;

Rosji sowieckiej, Litwy, Łotwy i Nie-|

W Wilnie wydano około 20;

  

 

 

S obywatelstwa polskie-|
EL
=. KRONIKA POLICYJNA.|

— Kradzieże. W dniu 12 bm. o

godz. 1-ej złodzieje wyłamali 3 deski

w ścianie garażu przy ul. Dobrej Ra-

dy 1, należącego do Mikołaja Pru-

szyńskiego,i ukradli dwie stare opo-

ny i inne części, ogólnej wartości

zł. 70.
W. dniu 12 bm., o godz. 7-ej Fe-

Elżbiety _Balcewiczowej,

|zam. tamże, dwie opony i koło ste-

śaię podatków i t. p.
Część b, zwolenników baptystów

przeszia na łono Kościoła katolic-
kiego. (h)

PRZEMYTNIK ZABITY
NA GRANICY.

W dniu 11 bm., o godz. 15,30, na

granicy polsko-litewskiej, na odcin-

ku strażnicy KOP Okmiany, śm. troc

kiej, patrol KOP zranił przemytnika

Antoniego Witkowskiego z Razil-
skich Nowosiėlek Il, gm. trockiej,

gay ten przemycał krowę z Litwy.

Witkowski ranny zbiegł na stronę li-

|tewską, lecz w odlegiości 100 m. od

granicy upadł i tu zmarł, Straż gra-

niczna litewska zabezpieczyła zwło-
ki do czasu przybycia komisji.

 

Kronika wiieńskKa.
rowie od samochodu. lnnych rzeczy
narazie nie odnaleziono.

W dniu 12 bm:, o godz. 3,30 przy-
łapano na gorącym uczyniku kradzie-
ży bielizny zawodowego złodzieja
18-letniego Wacława UGawrylczuka
(Nieświeska 12), który przystawił
sobie drabinę do sąsiedniego domu
pod nr. 14, przedostał się na strych
i zrzucił wspólnikom bieliznę, nale-
žącą do Steianji Giedrojciowej i Ja-
dwigi Pokalowej. Gdy chciai resztę
bielizny zabrać, został uęty. Spólni-
ków pajęczarz nie chce wskazać,
— Uciekia z zakładu wychowaw-

czego, Z zakładu wychowawczego
Sióstr Misjonarek (ul. Piłsudskiego
22) zbiegła wczoraj 11-leinia Irena
Guczak. (e)

—Kradzież z mieszkania. Wczo-
raj nieznani złodzieje dostali się do
mieszkania Jana Rosowskiego, zam.
przy ul. W. Pohulanka 43, skąd wy-
nieśli rozmaite rzeczy, ogólnej war-
tości kilkuset złotych. (e)
—Napaść i pobicie. Na przecho-

dzącego uli. Wielką St. Siemianowi-
cza (Fiwna 6) napadło kilku osobni-
ków, którzy go dotkliwie pobili.
Jednego ze sprawców napaści, nieja-
kiego Sziomę Segela, zatrzymano.
Za pozostałymi zarządzono pościg.
Powód napaści nieznany. (h)

WYPADKI.
— Spadł ze schodów. Przy ul.

Steiańskiej5 spadł ze schodów i zła-
miał sobie prawe udo 10-leini Wa-
cław Reczycki, zamieszkały tamże.
Nieszczęśliwego karetką pogotowia
ratunkowego odwieziono do szpitala
św. Jakóba. (e)
— Zamach samobójczy. Anna Ta-

buło, służąca z zawodu, zam. przy
ul. Mickiewicza 20, po kłótni z pra-
codawcą, usiłowała popełnić samo-
bójstwo przez wypicie większej ilości
esencji octowej. Przybyłe na miej-
sce wypadku pogotowie ratunkowe
odwiozło ją do szpitala św. Ja-
kóba. (e)
— Wpadła do piwnicy. Przez

nieostrożność wpadła do piwnicy,
doznając ogólnego potłuczenia ciała,
niejaka Apolonja Żygłowiczowa, lat
54, zam. przy ul. Piłsudskiego 50.
Pierwszej pomocy udzielił poszkodo-
wanej lekarz pogotowia ratunko-
wego. (e)
— Fałszywy alarm. Pogotowie

ratunkowe zaalarmowane zostało, iż
przy ul. Ofiarnej 4 wydarzył się nie-
szczęśli: wypadek, podczas ktė-
rego ciężkie rany miała odnieść nie-
jaka Skwarszówna A. Gdy przyje-
chało pogotowie, nie znaleziono po-
ranionej, a dopiero po pewnym cza-
sie zjawiła się ona, lecz nie było tu
żadnego wypadku, tylko ojciec
dziewczyny za jakieś przewinienie
„dał rózgi'. (h)
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Organizacja chałupnictwa żydowskiego
kontratakiem żydowskim przeciw bojkotowi

Od pewnego czasu poczynają wy-
bitniejsze osobistości w mieście, Pola-
cy, otrzymywać od żydowskich kas
bezprocentowych zaproszenia do sub-
skrypcji kapitałów subwencyjnych dla
tych kas, Jak się dowiadujemy, jest
to odcinek wielkiej akcji finansowej,
podjętej w Polsce i zagranicą przez
Centralę kas bezprocentowych. Za-
mierza ona zebrać dla swych oddzia-
łów w Polsce sumę 3 miljonów zto-
tych; 1 miljon zebrać mają Żydzi w
Polsce, 1 miljon Żydzi zagranicą, a o-
statni miljon... Polacy. W tym wła-
śnie celu rozsyła się zaproszenia sub-
skrypcyjne. Obok finansowania kaha-
łów przez ubój rytualny ,ma Polakom
pr”ypaść w udziale finansowanie ele-
mentu żydowskiego przez oddawanie
prywatnych drobnych oszczędności
żydowskim instytucjom finansowym.
Zresztą nietylko na polski kapitał pry-
watny liczą Żydzi, Uwaga ich zwróco-
na jest również na Państwowy Fun-
dusz Pracy, przyczem stwarza się na-
stępującą koncepcję:

Żydzi dowodzą, że nie są w stanie
dać sobie sami rady z kryzysem, że
potrzebują pomocy ludności rdzennej,
względnie pomocy państwowej, Tę po-
moc, w postaci obiegowego pieniądza,
najlepiej rozprowadzą kasy bezpro-
centowe, Nowe pole działania znala-
zły sobie te instytucje w finansowa-
niu chałupnictwa żydowskiego, mają-
cego zatrudnić masy żydowskie. Z |
chałupnictwem rozpoczęto już  do-
świadczenia, W województwie lubel-
skiem na dużą skalę w Węgrowie i o-
kolicy. Według informacyj żydow-
skich, zajętych jest tam około 3.000
kobiet, w tem około 2.500 Żydówek,
przy masowym wyrobie wełnianych
towarów szydełkowych, jak szalików,
swetrów „rękawic, ciepłej bielizny
1 # d. Wynagrodzenie takiej pracow-
nicy wynosi około 80 gr. Materjału
dostarczają kupcy żydowscy, ponie-
waż jednak zachodziły liczne wypad-
ki oszustw na wadze dostarczanej
wełny, chałupnicy żydowscy postano-
wili zorganizować własny magazyn
materjałów. Wyprodukowany towar |
ma być eksportowany, a zbytem jego
mają zająć się zagraniczne organizacje
żydowskie.

Przypuśćmy, że tak będzie w naj-
lepszym razie. Trzeba jednak przewi-
dywać, że wyprodukowany przez cha-
łupników towar będzie rzucony na ry-
nek wewnętrzny, że pówądźdja do
sklepów żydowskich i umożliwi kup-
com żydowskim niesłychanie łatwą
konkurencję z kupcami Polakami.
Przy niezwykle niskich cenach tej
produkcji nie trudno wyobrazić sobie,
jak niska będzie cena tego towaru
u kupców Żydów. Rozbudową sieci
chałupnictwa zajmują się organizacje
społeczne ipolityczne Żydów, projek-
tując rozszerzenie tej sieci na rozmai-
te dziedziny wytwórczości rzemieślni-
czej i przemysłowej; sieć chalupnic-
twa żydowskiego ma objąć całą Pol-
skę, W tym celu rozpoczęto akcję za-
silania nowemi kapitałami kas bez-
procentowych, zamyślając o wciąśnię-
ciu do tej akcji Państwowego Fundu-  

(Od własnego korespondenta)
szu Pracy, Rozmowy na ten temat zo-
stały jakoby już nawiązane,

Trzeba się tu przyjrzeć drugiej
stronie medalu: akcja będzie prowa-
dzona wyłącznie pod kątem pomocy
Żydom; o to postarają się organizacje
żydowskie, aranżujące tę imprezę, Nie
jest argumentem, że w Węgrowie, na
3.000 kobiet pracuje około 500 Po-
lek. Pracują one dla interesów ży-
dowskich za psie pieniądze na szkodę
interesówpolskich. Pozatem są to na-
pewno żony lub córki bezrobotnych
mężczyzn, gdy u Żydów stosunek jest
zazwyczaj taki, iż mężowie czy ojco-
wie zarabiają w jakiś sposób, a kobie-
ty dorabiają chałupnictwem,

Najważniejszy moment niebezpie-
czeństwa, grożącego interesom naro-
dowo - polskim ze strony masowo
zorganizowanego chałupnictwa  ży-
dowskiego, jest następujący: Dużą
produkcję będą mogli Żydzi zużytko-
wać w dwojaki sposób. Część ekspor-
towa znajdzie niewątpliwie zbyt za-

'| granicą, dzięki pomocy żydowskich or-
ganizacyj zagranicznych, tak ściśle
związanych z międzynarodowym ży-
dowskim światem kupiecko - finan-
sowym, Eksport ten może nawet dać
TIE ZEPCOAZĄ TZDYK TAS IST TDLUKTICAAE

Lublin, w listopadzie.
poważniejsze zyski, które pójdą do
kieszeni eksporterów żydowskich w
Polsce, Część produkcji pozostanie je-
dnak w Polsce i ta będzie zużyta do
zwalczania konkurencji kupców - Po-
laków. Gdy uwzględnimy, że akcja or-
gonizowania chałupnictwa żydowskie-
$o rozpoczyna się w chwili rosnącego
powodzenia bojkotu gospodarczego
Żydów i w okresie ostrej deflacji, kie-
dy różnica cen w sklepach polskich i
żydowskich jest żadna — winniśmy
zrozumieć o co chodzi w tej akcji:
Żydzi pragną za wszelką cenę stwo-
rzyć sobie na nowo warunki handlu
konkurencyjnego, by uchronić się
przed skutkami bojkotu.

Cała fala zorganizowanego chałup-
nictwa żydowskiego ma uderzyć w
polskiego rzemieślnika, kupca, wzglę-
dnie w drobny przemysł polski, Żydzi
liczą się z tem, że chałupnictwo ży-
dowskie wyrządzi pewne straty wła-
snym szeregom; najbardziej zapewne
ucierpi przemysł żydowski, Obiecują
sobie jednak powetować te straty na
odcinku szerokich mas żydowskich.
Na robotę żydowską należałoby

zwrócić baczną uwagę i paraliżować
ją w zarodku, s. b.

 

Chałupnicy szewcy w Kielcach
W Kielcach jest około 2.000 pol-

skich szewców chałupników, straszli-
wie wyzyskiwanych przez Żydów, Ży-
dzi są kupcami i przedsiębiorcami,
mającymi się świetnie z pracy cha-
łupników polskich, Obuwie przez
tych ostatnich wyrabiane idzie głów-
nie do wschodnich ziem Rzplitej,

Istnieje pilna potrzeba społeczna
zajęcia się chałupnikami - szewcami w
Kielcach, zorganizowania ich, pomy-.
ślenia o surowcach į kapitalach, a

Gdzie mają
2 młodych kupców chrześcijan z Po-

znańskieśo praśnie się osiedlić i otwo-
DN bławatno - galant. e w
jednem z miast b. Królestwa Polsk'ego,
gdzie daje się odczuwać brak sklepów
polskich.

związkuz t : >
rodowe ostaćsetAze

przedewszystkiem o zbycie wyrabia-
nego przez nich obuwia, niezależnie
od Żydów.
Może znajdą się w naszych mia-

stach wschodnich czynniki społeczne
polskie, które zorganizowałyby na
miejscu na zasadach handlowych zbyt
kieleckiego obuwia,

Wszelkich informacyj co do nawią-
zania łączności z Kielcami i ewentual-
nie innych — udzielimy chętnie w
miarę możności,

się osiedlić ?
takie placówki handlowe są potrzebne.
Iniormacje nadsyłać należy do „Warsz.
Dzien. Nar.* Równocześnie chodziłoby
o nadesłanie danych, ilu mieszkańców li
czy miasto, praśnące osiedlenia się wy-
mienionych kupców, ilu w tem Polaków,
czy istnieje już sklep tej gałęzi handlu. 

Związek handlarzy rynkowych w Toruniu
nie może $ę doczekać re'estracii

uSłowo” Pomorskie" donosi, iż od
marca b. r. w Toruniu zorganizowani są
handlarze rynkowi we własnem stowa-
rzyszeniu pod nazwą „Związek hand'arzy
rynkowych i drobnego kupiectwa”, Zwiąs
zek jest celowy, jego głównem zada-
niem — to wprowadzenie etyki handlu w

te stery kupiectwa jak i wprowadzenie w
życie niektórych postulatów w dużej mie-
rze słusznych, dotąd trudnych do zreali-
zowania ze względu na brak organizacji
Niestety, stowarzyszenie od chwili zało-
żenia, t, jį. od marca. czeka na zalegali-
zowanie przez władze i — dotąd tej le-
galizacji doczekać się nie może. Od mie-
sięcy idzie tylko korespondencja w tej
sprawie do Warszawy, Gdyni, do władz
w Toruniu — i na tem się kończy...

A tymczasem należy sobie uprzyto-
mnić, że w Toruniu kupiectwo polskie tej
kategorji jest b. licznie reprezentowane
i dochodzi do cyfry około 400 osób, Ku-
piectwo to jest nadzwyczaj ruchliwe, or-
$anizacja jest tu naprawdę konieczna. Do
nowej organizacji zapisało się dotąd 90
osób. Zarządowi związku — poza zaję-
ciem się sprawami handlu drobnego ku-
piectwa rynkowego oraz szeregiem bo-
lączek — zależy przedewszysktiem na
tem, by uzdrowić samo kupiectwo ryn-
kowe.

Sądzić trzeba, że władze nie będą da-
lej zwlekać z rejestracją stowarzyszenia,
mającego tyle pożytecznych zadań przed

ją,  

Nr. Nr

Polskie kasy bezprocentowe PI
Z Kielc donoszą „iż społeczeństwo

polskie miejscowe powołało do życia
chrześcijańską kasę bezprocentową.
Korzysta ona z lokalu stow, „Cari-
tas” i najprawdopodobniej członkowie
„Caritasu' swoją działalnością huma-
nitarną poprą również wysiłki Kasy
Bezprocentowej.
Kasa taka powstała również we wsi

Zmiana przepisów 0
‚ Ministerstwo skarbu opracowało pro-
jekt rozporządzenia, zmieniającego nie-
które przepisy o postępowaniu egzeku-
cyjnem władz rbowych.

„Rozporządzenie to ma przedewszyst-
iem na celu obniżenie opłat egzekucyj-

nych, pobieranych przy ściąganiu dro-
bnych należności. Obecnie łączna kwota
opłat za ściąśniecie należności do 50 zł.
waha się w. granicach od 5 do 60 zł.,
zyczem nierzadko się zdarza, że przy
rdzo drobnych należnościach opłaty te

przewyższają znacznie sumę ściąganej
należności. Proiektowane rozporzadze-
nie przewiduie obniżenie wspomnianych
opłat dla należności, nie przekraczają-
cych 50 zł.. o połowę. a nadto wprowa-
dza nowy przepis, że łączna kwota opłat
za dokonane czynności egzekucyjne nie
może przewyższać połowy sumy ściąga-
nej należności,

Pozatem rozorządzenie zmierza / do
zmniejszenia ilości tytułów wykonaw-
czych, nadsyłanych urzedom skarbowym
przez wierzycieli nieskarbowych, W tym
celu wspomniany projekt uprawnia wie-

rzycieli dowysyłania: upomnień egzeku-
cyjnych, co obecnie ciąży na urzędach

 

10 — 12 prot. dywidendy
W zwiarku » końcracym się rokiem bi-

Innsowych instytncyj bankowych, w ko-
łach bankowych duże za'nteresowanie
budzi srrawa tegorocznej dywidendy
Banku Polskiego.

Jak podaje „L K, C.* — przewidują,
iż wyniesie ona od 106 40 12 ртосеп!. —
Wymlata dywidendy nastani no walnem
zebranin akcinnarjnszów Banku Polskie-
go w lutym 1936 roku.

Spadek zakupów
Podobno związki kunców detelist5w 0-

trzymały od swoich członków skargi { а-
larmy na spadek rakunów. Kupcy oba-
wiain sie. że jest to skutek zapowiedzi
obniżki płac.

W pierwszym tyśodnin listopada we
wszystkich prawie śałeziach handlu dał
się zsobserwować spadek zakupów, co
tłumscry się zawczasu czynionemi osz-
czędnościami,

 

ARTRETYK
może się stać inwalidą

bo dolegliwości artretyczno-reumatyczne,
jako wynik przesycenia kwasem moczo-
wym oraz powstałe na tem tle stany za-
palne powodują bóle, zniekształcają sta-
wy, utrudniają ruchy i w niektórych wy-
padkach modą doprowadzić nawet dy ka-
lectwa, powodu'ac stopniową utratę zdol-
ności do pracy. Zioła Magistra Wolsxieśo
„Rewmosa“, zawierajace  niezm'ernie
rzadką roślinę chińską Schin-Schen, łago-
dzą bóle, regulują przemianę materji,
dzięki czemu stosuje się te zioła w cier-
pieniach artretycznvch, reumatycznvch i
bólach ischiasu. Zioła ze znak. ochr.
„Rewmosa“ do nabycia w aptekach i dro-
geriach (składach aptecznych). Wytwór-
nia Magister E. Wolski, Warszawa, Złota
14 m. 1. 557
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P. G. WODEHOUSE

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystycma z angielskiego

— Tak, ja mam swoją pracę,
—Cieszę się.
Wyciągnęła rękę.
— Pan był nadzwyczajny... Prawyi lojalny od

samego a Pan był... lecz poco ja to mówię!
— m swoją nagrodę, bo poznalem panią. Je-

steśmy przyjaciółmi, nieprawdaż?
— Mój najlepszy ptzyjaciel!
— Koledzy?
— Koledzy,
Uścisnęli sobie dłonie.

ROZDZIAŁ XXV

— Nigdy w życiu nie byłam tak wzburzona,
rzekła lady Karolina.

Od pięciu minut powtarzała ciągle te słowa. Aż
do odjazdu ostatniego gościa panowała nad sobą
swą żelazną wolą i okazywała światu czoło pogod-
ne. Zdobyła się nawet na uśmiech. Lecz teraz. gdy
ostatni samochód odjeżdżał, zrzuciła maskę. Nawet
meble w gabinecie lorda Marshmoreton zdawały się
marszczyć, wysuszone płomieniem jej gniewu. Sam
lord Marshmoreton słuchał siostry milczący i skur-
czony.

Nie łatwo jej było osaczyć umykającego brata.  

Pościg trwał przez całe dziesięć minut, zanim lady
Karolina i lord Belpher zdołali przyprzeć biedaka
do muru. Jego obrona, przedstawiona przez dziurkę
od klucza zamkniętych drzwi, że pracuje nad hi-
storją rodzinną i nie można mu przeszkadzać, zosta-
ła zignorowana, i teraz lord stał twarzą w twarz wo-
bec mścicieli.
— Nie mogę tego pojąć, mówiła doń lady Ka-

rolina. Wiesz przecie, że od miesięcy wysilaliśmy
swe nerwy, by położyć kres temu okropnemu zadu-
rzeniu się Maud, i właśnie gdy zaczęliśmy mieć na-
dzieję, że coś da się zrobić, ty ogłaszasz w najbar-
dziej publicznej formie zaręczyny. Zdaje się, że stra-
ciłeś głowę. Nie mogę jeszcze teraz uwierzyć, że ta
przerażająca rzecz istotnie miała miejsce. Myślę. że
się przebudzę i że to było tylko niemym koszmarem.
Jak ty mogłeś zrobić coś podobnego, tego zrozumieć
nie mogę.

— Istotnie, dodał lord Belpher.
Jeśli lady Karolina była oburzona, to brak w ję-

zyku ludzkim słów do oddania uczuć, które wstrzą-
sały Percym, у

Od samego początku tego przykrego epizodu
Percy znajdował się w pierwszym szeregu walczą-
cych. Nie komu innemu przecie ale jemu zrzucono
z głowy najlepszy jego kapelusz i to na oczach Pic-
cadilly. Percy również musiał znieść areszt i więzie-
nie dla sprawy. On, Percy, został kaleką na kilka dni
za swoją gorliwość w ściganiu Maud przez wieś. I oto
wszystkie jego cierpienia poszły na marne. Został
zdradzony przez swego rodzonego ojca,

Lord Marshmoreton otrząsnął się już z paniki.
Duch buntu zaczął znowu palić się w jego piersi.
Gdy już kości padły za rewolucją, nie można my-
śleć o odwrocie. Trzeba atakować a nie bronić się.
Może odziedziczone skłonności długiego szeregu
przodków, którzy przy wszystkich swych wadach
umieli jednak traktować w sposób właściwy swe ko-  

biety, przyszły mu na pomoc. Stały przy nim w tej
chwili duchy zmarłych i pogrzebanych Marshmoreto-
nów, szepcąc mu do ucha słowa odwagi, — duchy,
między innymi, tego lorda, który za czasów Henryka
VII zasztyletował swoją żonę by wyleczyć ją z nało-
gu robienia mu co wieczór wymówek, albo tego dru-
$iego hrabiego, który, we wczesnej epoce histocji ro-
dzinnej, otruł, podobno dla kaprysu, swoje dwie
cioiki i jedną siostrę... W każdym razie, lord Marsh-
moreton zaczerpnął z jakiegoś źródła dostateczną
dozę odwagi, by przentówić stanowczo.
— Głupia paplanina! burknął. Czy nie widzi-

cie, z jakiego powodu robicie tyle hałasu? Maud ko-
cha tego człowieka, On mi się podoba. Zupełnie przy-
zwoity młody człowiek. Niema sensu podnosić o nie-
go tyle wrzawy. Dlaczego nie miałem ogłosić zarę-
czyn? °
— Musiałeś chyba stracić zmysły, zawołała

ciotka Karolina. Twoja jedyna córka i mężczyzna,
o którym nikt nic nie wiel!

— Właśnie! dodał Percy.
Lord Marshmoreton wykorzystał swą przewagę

ze zręcznością wprawnego mówcy.
— Otóż co do tego mylicie się zupełnie Ja go

znam doskonale. Jest bardzo bogaty. Słyszeliście
przecież, jak ludzie zachowywali się wobec niego
przy stole, gdy usłyszeli jego nazwisko. To bardzo
sławny człowiek! Zarabia wiele tysięcy funtów rocz-
nie, Pod każdym względem zupełnie odpowiednia
partja.

' ,— Partja wcale nie jest odpowiednia, zaprze-
czyła lady Karolina gwałtownie. Nic mię nie obcho-
dzi, czy ten Mr. Bevan zarabia tysiące funtów na rok
czy też dwa i pół pensów. Małżeństwo to nie jest
stosowne, Pieniądze nie są wszystkiem,

(d. c. n.).

Łącznej pod Kielcami. Odda tam ź
pewnością rzetelne usługi i będzie
miała wielkie pole do pracy, jeśli
zważyć, że w Łącznej rozwija się po-
myślnie detaliczny handel spożywczy
chrześcijański (założono 9 sklepów) о-
raz chalupniczy przemysl, wyrabiająs
cy zabawki z drzewa, wałki do ciasta,
krzesełka i t. p.

egzekucji skarbowej
skarbowych, postanawiając, że przed
skierowaniem wniosku egzekucyjnego da
urzędu skarbowegowierzyciel obowiąza»
ny będzie wysłać płatnikowi pisemne u-
pomnienie z sa wdroženia eg-
zekucji przez właściwą władzę egzekus
cyjną, jeżeli płatnik w terminie 9-ciu dni

doręczenia upomnienia nie uiści po«
szukiwanej należności,

wrz

Gieldy plenieżne
Notowania z dnia 12-go listopada

DEWIZY
Belgja 89,85 (sprzedaż 90.08, kupną

898.62); Holandia 361.00 (sprzedaż 361.90,
kupno 360.10); Kopenhaga 116.80 (3%7ze*
daż 117,35, kupno 116.25); Londyn 26.18
sprzedaż 26.31, kupno 23.05); NowyJork
kabel) 5.31 i trzy czwarte (sprzedaż 5.34
itrzy czwarte, kupno 5.28 i trzy czwar«
te); Paryż 35.01 (sprzedaż 35.10, kupno
34.92); Praga 21,97 (sprzedaż 22.02, kup
no 21.92); Szwajcara 172.90 (sprzedaż
173.33, kupno 172.47); Sztokholm 135.00
(sprzedaż 135.65, kupno as,W? chy
43.18 (sprzedaż 43,30, kupno 43,02); Bers
lin 213.45 (sprzedaż 214.45, kupno 21245)
Obroty dewizami nieco mniejsze o

średnich, tendencja dla dewiz nie ednoli-
ta. Banknoty dolarowe w RZ
watnych 5.31 i jedna czwarta; rubei, zło”
ty 4.75 i pół, dolar złoty 9.01 i pół — 9.01
ijedna czwarta, rubel srebrny 1,35: 100
kopiejek w bilonie A 0,85; gram
czystego złota 5.9244, obrotach prye
watnych marki niemieckie (banx*oty)
147.50. W obrotach prywatnych funty

ang, (banknoty) 26.15. :
la pożyczek państwowych tendencją

przeważnie mocniejsza, dla listów za»
stawnych niejednolita, dla akcji mocniej.
sza. Pożyczki dolarowe w obrotach pry»
watnych: 8 proc. poż. z roku 1925 (Dillos
nowska) 93.50; 7 proc. pożyczka śląską
69,75 — 70 i jedna ósma; 7 proc. poż m,
Warszawy (egiirai 68,75 — 68,50.

PAPIERY PROCENTOWE
3 proc. požyczka budowlana 40,10;

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 61,75 —
62,00 — 61,88 (odcinki po 500 dol.) 62,50
„— 63,25, (odcinki po 100 odl.) 66,5% (w
proc.); 4 proc. pożyczka inwestycy'ną
111.50; 4 proc. państwowa pożyczka
premjowa dolarowa 51;75 — 51,90; 8
proc. L. Z. Banku gospodarstwa krajowe"
go 94,00 (w proc.); 8 proc. obligace Ban-
ki
roc.); 7 proc. L. Z. Banku $ospodarstwą
adis 83,25; 7 proc. obligacje Banku
koo az kraowego 83,25; 8 proc. L.

„ Banku rolnego 94,00; 7 proc. L. Z. Ban-
ku rolnego 83,25; 4 i pół proc. L. Z. zieme
skie 43,25 — 43,00; 5 proc. L. Z, m. War-
szawy 57,50 — 58,25; 5 proc. L, Z. m,
Warszawy (1933 r.) 51,00 — 51,50 —
51,25; 5 proc. L. Z. Łodzi (1933 r.) 45.75;
% proc. oblig. m. ESY 6 em, 57,25.

Bank Polski — 95,75 — 96.00; Węsiel
— 14,75; Lilpop — 8,50; Modrzejów —
4,10—4,20; Starachowice — 3250 —
32,25 — 32,50.

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 12-go listopada

Pszenica czerw. jara szkl, 775 gl. — —
— — m, Pszenica jednolita 753 śl. 19,75
— e Pszenica zbierana 742 śl. 19,25
— 19,75,
Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;

Żyto II standart 687 gl. 13,00 — 13,25;
Owies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15,25 —
15,75; Owies II st. (lekko zadesz.) 648 śl.
15,00 — 15,50; Owies III stan. (zadeszc.)
538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień br >war-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 673 —
673 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień 644 gl
14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 75—
14,00; Groch polny 23,00 — 25,00; Groch
Victoria 32,00 — 35,00; Wyka 22,00 —
23,00; Peluszka 23,50 — 24,50; Seradela
odwójnie czyszczona — — — —į

fabia niebieski 8,25 — 8,75; Łu-
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
43,50 — 44,50; Rzepik zimowy 42,00 —
43.00; Rzepak i rzepik letni 42.00 —
43.00; Siemię Iniane basis 90 proc. 23,50
— 34,50; Koniczyna czerw. sur. bez gr.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst. 97 proc, 110.00—.
120.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80,00 — 9v,00; Mak niebieski
62,00—64,00; Ziem. jad. 4,00—4,25; Mąka
pszenna gat. I — A 0 — 20 proc, 33 —
35.00; Mąka pszenna gat. I — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 55 proc.
29.00—31.00; I — D S
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc 25.00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 26 00;
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24.00; II-E.
55—65 proc. 22,00 — 23,00; II-G 60 —65.
proc. 21,00—22,00; Mąka żytnia „wycią-
A 2300 — 23,50; Mąka żytnia

gat. I-45 22.00—23.00; Mąka żyt I gat.
0-55 proc. 21,00—22 00; I gat 0-65 proc.
20,50 — 21.50; II gat. 16,50 — 17,50; ra-
zowa 16.00 — 1700; pošlednia — — —
— — —; Otręby pszenne grube przem.
stand, 10,25 — 10,75; otręby pszenne
średnie przem. stand. 9,50 — 10.0; О.
tręby pszenne miakie 9,50 — 10,0%. O-
tręby żytnie 8.00 —- 8.50; Kuchy Inia-
ne 16.25 — 16,75; Kuchy rzepakowe
13,25 — 13,75; Kuchy słonecznkowe
— —— — —; Šruta sojowa 45 proc.
22,50 — 23.00. ;
Ogólny obrót 3704 ton, w tem żyta 404 ton. Tendencja stala,

u Tae krajowego 94,00. (w—
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drotest właścicieli nieruchomości
przeciwko obniżce komornego

Obniżka komornego jest bodajże
prz-sądzona. Tak przynajmniej wyni-

a z enuncjacyj prasowych z ostat-

lich dni. Stowarzyszenia właścicieli
lieruchomości nie ustają jednak w

cji przeciwko obniżce,

P> niedawnym zjeździe delegatów
łaścicieli nieruchomości skolei i Sto-
arzyszenie chrześcijańskie właści-
ieli nieruchomości m. st. Warszawy

ołało na wtorek nadzwyczajne ze-

branie do sali T-wa higjenicznego,

Na zebraniu, na które przybyli b.

icznie właściciele nieruchomości, pa-

lRowała atmosfera naprążona. Mów-

om przerywano często oklaskami i
dkrzykami,
Zebraniu przewodniczył wiceprezes

Stowarzyszenia, p. Manduk. W cha-

akterze asesorów zasiadali w prezy-

djum: pp. dyr. Bełdowski, dr. Kizler
sędzia Strawiński, Poszczególne za-

gadnienia i bolączki, dotyczące wła-
cicieli nieruchomości, referowali: dyr.

udwik Rząšnicki, mec. Kazimierz

Domański i dyr. Bronisław Żakiewicz.
Referenci przedstawili groźną sytua-
ję właścicieli nieruchomości na pod-
stawie oficjalnych cyfr i statystyk.

Przemówienia te były gorąco oklaski-
ane.

"Na zakończenie zebrania uchwalono

łezolucję, w której zebrani stwier-

tzają:

L W sprawie obniżki komornego:

1) że obniżka komornego nietylko pod-
aża dochodowość domów, ale zagraża
ch istnieniu, odbierając środki na ko-

Rieczny remont;

2) że w wielu wypadkach stworzy de-

ficytowość domów, a tem samem pozbawi
nożności płacenia RIKÓW. ||
3) że uniemożliwi własności miejskiej

iązywanie się z zaciągniętych -zobo-
iązań i może spowodować zachwianie

ę instytucyj kredytu długoterminowego

i utratę wierzytelności prywatnych.

Strajk
przy budowie bocznicy

Przy budowie bocznicy koleiowej
kruszków - Gołąbki, wykonywanej przez

firmę prywatną, wybuchł 6 b. m. sirajk

5 robotników z powodu niedotrzvma-

ia przez firmę terminów wypłaty zarob-

|ków. Inspekcja pracy 7 obwodu podję-
interwencję w celu zlikwidowania za-

targu. (b)

DZIAŁAKRADEMICKRI

 

IL W + moratorjum mieszka-
niowego dla bezrobotnych:

1) że przerzucanie od wielu lat kosz-
tów dostarczania mieszkań dla bezrobot-
nych na jedną warstwę społeczną jest
niesprawiedliwe, krzywdzące i niestoso-
wane w żadnem innem państwie, wobec
te$o należności za mieszkania, zajmo-
wane przez bezrobotnych, winny być po-
krywane z ogólnych funduszów państwa
i samorządu, na które składa się całe
społeczeństwo, między innemi i własność
miejska.

HI. W sprawie powiększenia dodatku
RYBĘ do podatku od nieruchomo-
1:

1) że powiększenie dodatku komunal-
nego w Warszawie, w okresie kryzysu i
wydatnego obniżenia wpływów własności
miejskiej, jest niedopuszczalne i sprzecz-

ne z zaleceniami oszczędnościowemi pań-

stwa dla samorządów, a wobec tego do-
datek ten winien byćprzywrócony do
poprzedniej normy, t. j. do 57 i pół proc.
—п—

Rejestracja rocznika 1915
W czwartek, 14 b. m., w -kole'nym

dniu drugiej powszechnej rejestracji męż-

czyzn ur. w r. 1915, winni zgłosić się w

wydziale wojskowym Zarządu Mie'skie-
go przy ul. Florjańskiej 10, w godz od

8 m. 30 do 13, poborowi zamieszkali na
terenie 9 komisarjatu P. P., nazw.ska
których rozpoczynają się od liter L do

ż. (b)

Z życia stowerzyszeń
ZE STUDJUM

FILOZOFICZNO — RELIGIJNEGO

Dnia 14 b. m. w audytorjum III o
godz. 20-ej, wygłosi ks. prof, Wincenty

Kwiatkowski odczyt p. t: „U kolebki

chrystjanizmu jako V. Ewangelji". Od-

czyt będzie ilustrowany przezroczami,

Wstęp wolny.

KURS OGRODNICTWA

Koło miłośników ogrodnictwa rozpo-
czyna dnia 15 listopada b. r. II-gi cykl

kursów ogrodniczych, obejmujący sa-
downictwo i owocarstwo. Wykładać bę-

dzie p. inż. Błaszczyk. Cykl ten obej-

mie 8 wykładów, a oprócz tego (w nie-

dziele) projektowane są wycieczki do

sadów okolicznych, aby pokazać słucha-

czom na miejscu cięcie i sadzenie drzew.

Następny cykl wykładów będzie po-
święcony warzywnictwu. š

Bliższych informacyj udziela inspek-

torka kursu, p. Wysocka, tel. 840-18, Biu-
ro koła miłośników ogrodnictwa: AL. Je-
rozolimskie 20 m. 16 — tel. 632-70 oraz
w dniu wykładów na miejscu, Bagatela 3
(Tow. Ogrodn. Warsz. — I piętro) od

godz. 6 — 8 wiecz.

Ruch Akademicki
WARSZAWA :

Na I-szym roku prawa, podczas wy-

Iktadėw w sali kina, „Los“ nastąpiła

zoraj zwykła tranzlokacia Żydów,

którzy łamiąc powziętą przez wię<szość

studentów uchwałę o zajmowaniu niejsc

Ma sali, prowokacyjnie siadali między

Polakami. Po krótkiem i dobitnem prze-

mówieniu jednego ze studentów I-srego

tłoku prawa, Żydów przesunięto na 'ewą

tronę, Poważniejszych zajść nie było.

POZNAŃ

„Kurjer Poznaūski“ donosi:
„W niedzielę, dn. 10 b. m., odbylu się

ha U. P, wielka uroczystość uczczenia

bamięci poległych kolegów narodowców.

Uroczystość rozpoczęła się Mszn Św.
©dprawioną przez ks. prał. Prądzyńskie-

go w kaplicy domu akademickiego. W
mabożeństwie wzięły udział tłumy mło-

dzieży oraz poczty sztandarowe kornora-

cyj akademickich. Po nabożeństwie od-

była się wielka akademja żałobna w

Coll. Medicum. Sala pieknie udekorowa-
na portretami ś. p. Wacławskieśo wypeł-

niona była po brześi. Akademię otwo-
Tzył prezes Młodzieży Wszęchpoiskiej,
Zygmunt Ways z Pabjanic, wzywajac
wszystkich do powstania, W tej chwili
toznoczął się apel poległych.

Kolejne dalsze przemówienie wygło-

sił prof, dr. Adam Żółtowski, mówiąc o

podstawach filozolicznych polskiegu ru-

chu narodowego na tle współczesności.
Drugim reierentem był mśr. Kucner,
trzecim p. Szeib. Przemówienia wszyst-
kich mówców były przyjmowane żywio-
łowemi oklaskami Po zamknięciu ska-

 
 

Alkaiemma Kau

demji młodzież akademicka udala się do
domu akademickiego z Pieśnią Bojową
i hymnem Młodych na ustach, Tutaj prze-
mówił do zebranych p. St. Czapiewski.

O godz. 16.30 młodzież akade:nicka
zgromadziła się w największej kaw'arni

poznańskiej „Esplanada”, gdzie od so-

boty wieczór występuje jako dyrygent

orkiestry Arkadjusz Flato. Jak się cka-

zało, jest to wysiedlony z Niemiec Zyd,
nazywający się Flatan i nieznający na-
wet języka polskiego dostatecznie. Mło-
dzież interwenjowała wobec tego i uzy-
skała publiczne przyrzeczenie, że Żyd
nie będzie dyrygentem tej orkiestry.
Manifestacja młodzieży akademickie; w
„Esplanadzie“ spotkała się z żywioło-
wem i jednomyślnem poparciem zebranej
licznie publiczności.
O godz. 18.30 młodzież akademicka

opuściła kawiarnie i udała się na Plac
Wolności, gdzie odbyły się žywioiowe
maniiestacje na cześć armji polskiej oraz
obozu narodowego. Policja, która dotąd
nigdzie nie interwenjowaa, w ostatniej
chwili zatrzymała kilkanaście osóh, w
tem kilku studentów, celem wylegitvmo-
wania",

WILNO

„Dziennik Wileński* donosi:
„W czwartą rocznicę tragicznej śmier-

ci ś. p. Stanisława Wacławskiego, człon-
ka Młodzieży Wszechpolskiej i b. Obozu
Wielkiej Polski, zabitego na ulicach Wil-
na w r. 1931, odbyło się na intencję
zmarłego, uroczyste nabożeństwo w ko-
šciele św. Jana, zorganizowane przez
Bratnią Pomoc U. S. B.
Świątynię zapełniły liczne rzesze mło-

 

 
 

Baczność narodowcy!
Zebranie dla nowowstępujących

W środę dnia 13.11 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-
ferat wygłosi delegat Zarządu.

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

Wybory do Rady mie'skiej
na wiosnę 1936 roku

Departament samorządowy  minister-
stwa spraw wewnętrznych otrzymał po-
lecenie opracowania projektu statutu m.
st. Warszawy. Statut ten obejmuje rów-

nież ordynację wyborczą do Rady miej-
skiej stolicy. ‚

W kolach samorządowych „ wnioskują
stąd, iż obecny prowizoryczny stan pra-
wny w Warszawie, wygasający 31 mar-
ca 1936, nie będzie przedłużony. Wybo-
ry do Rady miejskiej miałyby się odbyć
na wiosnę. (pr.)

 

NOWOŚCI! NOWOŚCI!

Z. WASILEWSKI

ASPAZIA
i ALCYBIADES
Cena zł. 3 (z przes.)

NORWID
(nagroda Akad, Umiej.)

Cena zł. 5 (z przes.)

'Nabywać można w Admin, „Myśli
Narodowej“ Jerozolimska 17. Kon-

to w P.K.O. Nr. 3.105    
 

 

Na najbližszem plenarnem zeb:eniu
Warszawskiej Rady Adwokackiej ma
być poruszona sprawa odznaczeń Aka-
demji Literatury t. zw. „Wawrzynow а-
kademickich“. W palestrze przeważa po-
gląd, że akt nadania odznaczeń powi-
nien być dokonany po uprzedniem poro-
zumieniu się z Radą Adwokacką i po
zasięgnięciu jej opinji, W związku z tem
ma być powzięta uchwała, zakazująca

Bankiet b. kombatantów
francuskich w Warszawie

W poniedziałek wieczorem, w rocznicę

zakończenia wielkiej wojny, dorocznym

zwyczajem, ustalonym już od lat trzech,

Związek Kombatantów Francuskich, pod

przewodnictwem swego prezesa, p. Ca-

boche'a, zorganizował wielki bankiet w

salonach hotelu Europejskiego, z udzia-

łem przedstawicieli dyplomacji. Ogółem:

przybyło około 300 osób.

W czasie bankietu przemawiał prezes

Związku Kombatantów Francuskich, p.

Caboche, witając zgromadzonych towa-

rzyszów broni, przedstawicieli dyploma-

cji, oraz przedstawicieli armji polskiej.

Następnie zabrał głos p. ambasador

Noel, dziękując,zaliczne przybycie za-

równo przedstawicielom dyplomacji. jak

i armji polskiej, podnosząc doniosłość

tej rocznicy dla Francji i dla Polski.

Ostatni przemawiał gen. Górecki,

wznosząc toast na cześć polsko - francu-

skiego braterstwa broni,

Ponad stolami powiewał sztandar

francuski, a bankiet miał charakter ser-

decznej manifestacji polsko - francuskiej. 
 

Półtora miljona strat
Wielki proces przemytniczy

Na wokandzie Sądu Okręsoweśo w

Gdyni znajdzie się w dniu 16 listopada
głośna w swoim czasie sprawa masowego

przemytu ryb z Danji i Holandji. Na ła-

wie oskarżonych zasiądą dwaj war-
szawscy hurtownicy rybni, b-cia Dzie-
dzicowie, którzy przez postępne machi-

nacje zdołali w ciągu dwuletniego -skre-

su wwieźć do Polski z ominięciem opłat

celnych olbrzymie transporty ryb w ilo-
ści 100 wagonów. Straty poniesione »rzez
Skarb Państwa wynoszą około 1.500.000
zł Oskarżonym grozi grzywna do wyso-
kości 6.000.000 zł. Pretens'e skarbowe
zostały zabezpieczone na nieruchomo-
ściach stanowiących własność obu hurto-

wników. (i)

 

dzieży akademickiej. Przybyły poczty

sztandarowe korporacyj oraz przedstawi-

ciele stowarzyszeń. Po Mszy Św., o?pra-

wionej przez ks. rektora Falkowsk.ego,

uformował się pochód, który ul'cami

Zamkową, Arsenalską i Kościuszki udał

się na cmentarz Antokolski.

Na czele niesiono wieńce od Brsiniej

Pomocy, Młodzieży Wszechpolskiej i
Stronnictwa Narodowego, dalej szły
korporacje i imponujący ilością uczestni-

ków tłum akademików.
Po przybyciu na cmentarz młodzież a-

kademicka otoczyła grób ś. p. Waclaw-

skiego i na wezwanie prezesa Br. Pom.
kol. W. Świerzewskiego odśpiewała A-
nioł Pański i Rotę. Następnie pochód

rozwiązał się,
Powracające do miasta ńrupy akacemi-

ków, otoczone tłumami publiczności. ma-
„ifestowały žywiolowo na ulicy Miskie-

wicza, na przestrzeni od placu Kate-
dralnego aż do cukierni Zielonego Sztral-

la na cześć Obozu Narodoweśo. Na wi-
| dok oficerów wznoszono okrzyki na
cześć Armji Narodowej. Gdy grupy mło-
dzieży zawróciły w kierunku Uniwersy-
tetu, wznosząc okrzyki antyżydowskie,
duży oddział policji wkroczył na chod-
niki, zatrzymując kilkunastu (20) axade-
mików. Aresztowanych po wyleśiłymo-
waniu zwolniono. Następnie młodzież u-
da'a sie do Uniwersytetu na dziedziniec
Piotra Skargi, skąd zebrani rozeszh się
do domów.
Wieczorem podczas capstrzyku o $o0-

dzinie 19-ej młodzież akademicka mani-
iestowała na cześć wojska”,

X

„W piątek, dn. 8 b. m. w 5-em audy-
torjum odbyło się zebranie Młodzieży
Wszechpolskiej U. S$. B. Po krótkiem za-

 

gajeniu przez kol. S. Łochtina zabrał głos
kol Witold Misiewicz, omawiając w
dłuższem przemówieniu kwestję maso-
nerji. Referent przedstawił w krótkości
historję tajnych związków wolnomular-
skich, a potem bardzo szczegółowo opi-
sał rolę masonerji w historji Polski aż do
czasów najnowszych. Wskazywał na rolę,
jaką w niej odgrywali Żydzi-neofici, a
więc przedewszystkiem frankiści. Poza-
tem wskazując na niszczącą rolę maso-
nerji wśród społeczeństw europejskich
zilustrował to przykładami z ostainich
zdarzeń światowych.

Zebranie zamknięto „Hymnem Mło-
dych”. Dyskusji nie było ze względu na
zakaz władz uniwersyteckich. Obecnych
160 osób”.

Om—::—

Z Sekci AkadamiekiejS.N.
Zapisy do Sekcji Akademickiej S. N.

codziennie od 13 do 15-ej, Aleje Jero-
zolimskie 17, m. 5.

x

Kierownictwo Sekcji Akademicciej S.
N. zawiadamia, iż w czwartek, dn, 14 b,
m. o godz. 19.30 odbędzie się zebranie
członków Sekcji Akademickiej S. N. w
lokalu Sekc'i (Ale'e Jerozolimskie 17,
m. 5). Obecność obowiązkowa. |
Tegoż dnia o godz. 20.15 odbędz'e się

„czwartek dyskusyjny”, qa którym refe-
rat wygłosi delegat Zarządu.
Wstęp dla członków Sekcji Akademic-

kiej S$. N. oraz wprowadzonych gości.

x

UWAGA! Następny „Dział Akade-
micki“ ukaże się w sobotę dn. 16 bm. w
„Warszawskim Dzienniku Narodowym”. 

—Polska czeka na Fweę pracę? e

Wstępuj w szeregi Stromnicówa Narodowego.
$ekretarfat czynny codziennie w godzinach od 12 do 415, Aleje Jerozolimskie 17 mm. %.

Н

| Rada Adwokacka 0 „wawrzynach“
Czy odznaczenia nadeno w sposób właściwy?

adwokatom przyjmowania wszelkich od-
znaczeń, mogących nasunąć myśl o re-
klamie, bez wiedzy i zgody Rady Adw
kackiej. (Om) '

Wymiar podatku
loka'owego

na okresy 2-letnie

 

Projekt dekretu o zmianie ustawy « pov
datku lokalowym przewiduje, iż podatek
tem wymierzany będzie na okresy 2 let-
nie. Dwuletni wymiar zastosowany  bę-
dzie poraz pierwszy na lata 1936 i 1937.
Zmiany w wysokości komornego, prze-

kraczające 10 proc. ustalonej podstawy
wymiaru a zaszłe w pierwszym roku
2-letniego okresu wymiarowego, powodo-
wać będą sprostowanie wymiaru na dru-
gi rok tego samego okresu wymiaroweśo,

Obniżka taryfy
na buraki cukrowe

Ministerstwo komunikacji obniżyło ta-
ryty kolejowe na przewóz buraków cu-
„krowych. Zniżka objęła odległości ponad
100 km. i wynosi na 150 km. — około
20 proc. a na 200 km. i wyżej — oxoło
25 proc. Ponadto wprowadzono obowią-
zek obliczania przewoźnego za wagę
rzeczywistą przesyłki,
Równocześnie obniżono taryfę na t.

zw. wytłoki buraczane na odległość: no-
nad 100 km. o 20 proc.

Ruch emicracyjny
w październiku b. r.

Przez syndykat emigracyjny wyjecha-
ło do krajów zamorskich i kontynental--
nych w miesiącu październiku rb ogė-
łem 1.049 osób, z.czego do Ameryxi Po-
łudniowej 605 osób, do Ameryki Półr.oc-
nej 324 osoby, do innych krajów zamor-
skich 58 osób. Do kra'ów zaś kontynen-
talnych wyjechały 63 osoby.

Pamiętaj 0
bezrobotnych

 

narodowcach
 

Pod światło

W NATŁOCZONYM TRAMWAJU

Tramwaj był natfocozny po brzegi. Ро-
mosty pełne, na stopniach wisieli ludzie.
Pan Józef z prawdziwym trudem dotarł
do środka wagonu i stanął, a raczej za-
wisł o centymetr nad ziemią, wsparty z
lewej strony plecami chudego jegomościa
w meloniku, a z prawej potężnem ramie-
niem jakiejś niewiasty, wypełniającej co-
najmniej trzy metry sześcienne  ргте-

strzeni.
Dalej iść było niesposób. Pan Józeł o=

tarł pot z czoła i westchnął. Miał wpra-
wdzie wysiąść na następnym przystanku,
ale przy pierwszem jego poruszeniu w
kierunku wyjścia, korpulentna dama od-
wróciła głowę i, spoglądając wzrokiem
Gorgony, warknęła (tak, warknęła!):
—Gdzie się pan pcha? Nie widzi pan,

że tu ciasno?!
Pan Józef nietylko widział, lecz i czuł

coraz dotkliwiej, że w tramwaju jest
ciasno. Nie odrzekł jednak nie. Niewiasta
ważyła conajmniej 200 kilogramów.
W pewnym momencie tramwaj, prowa-

dzony z łantazją (motorowi warszaw-

skich tramwajów mają fantazję!), skręca-
jąc w boczną ulicę, szarpnął gwałtownie.

Zbita masa pasażerów runęła z prawej
strony na lewą. Pan Józef błyskawicznie
ocenił sytuację: 200 kilogramów  naci-
śnie go z prawej strony, a on zmiażdży
chudego jegomościa, chudy jegomość
zmiażdży szybę... Pochwycił damę w ra-
miona i nadludzkim wysiłkiem utrzymał
się na nogach. Efekt był nieoczekiwany.
—Cóż pan sobie myśli?! — krzyknęła

oburzona dama. —W taki sposób napa-
stować kobiety w tramwaju?... Skandal!...
Pan Józeł wzniósł oczy w górę, jakby

 

 

| chcąc niebo wezwać na pomoc. Zobaczył
tylko barwny napis:
„W natłoczonym tramwaju nie skąpcie

bliźniemu uprzejmego — Przepraszam!..."
wist. 
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„SZANG
Wielki film erotyczny. Mistrzowska obsade: bohat. „Wypraw Kczyżowych* LORETTA

YOUNG, najsłyn. amant CHARLES BOYVER oraz WARNER OLAND, Film demonstruje się

Jednocz. w Paryżu, Londynie I in. stoliaach świata. 2

Nadprogr. Atrakcja oraz aktualja. Seanse 0.4, 6, 8 I 10,15. W niedz."od 2-6].

INO NIEODWOŁALNIEostatni dzień! Sensacja nad
CAS sensacjami! Królowie humoru — na szczytachi

Flip i Fiap
Jako INDYJSCY PIECHURZY

Pierwsza egzotyczna i.onumentalna komadja wojskowa. Galosada pomysłów! Karkołomne

przygody w Indjach. Wulkanzśmiechu. Nad program: Dodatkii najn. aktualja.

DGLASZAJCIĘ SIĘ
W „DZIENNIKU

Już nadszedł!! Dziś Premjeral Największa rewelacja

doby obecnej! Film Superprodukcji Ernesta Lubitscha

lAJ (Miłość
i 1454)

NA ROGACH
| — ROZJUSZONEGO BYKA.
| W folwarku Żarnowicze, gm.
|ostrowskiej, wydarzyl się nieszczę-
įšliwy wypadek, który pociągnął za

. sobą śmierć 22-letniego parobka o”| pah A A
|raz poranienie trzech osób. Właści-
jciel folwarku nabył młodego, lecz
|ogromnego buhaja, który niewiado-
e z jakich powodów zerwał się z
uwięzi i rzucił się na parobka Jana
|Kurczyna, którego porwał na rogi i
jpoczął tarzać po ziemi. Na pomoc
jrzuciło się kilka osób ze służby,
lecz rozjuszone zwierzę zdeptało cia-
ło nieszczęśliwej swej ofiary i po-
częło dżgać rogami włościan. Trzy
osoby zostały poranione od uderzeń
rogów buhaja. Ponieważ z rozjuszo-
nem zwierzęciem nie można było
dać rady, rządca folwarku Stefano-
wicz porwał strzelbę i uśmiercił bu”
jhaja. Kurczyn w drodze do szpitala
zmarł. Innych opatrzono na miejscu:

„
)
/

 

wany na 3 dni.
Seanse punt. 430, 7.30 1710 20.

zostałs p r.0 lo n 9/0
gprzedaź biletów w kasiejkina od godz. 2 ej

REWJA Balkon 25 gr. Progrem Nr. 47 p. 1:

mamma „OZŻYK Leguński
Rewja w 2 cz. i 1 4obrazach z udziałem humorysty W. JANKOWSKIEGO, Basi Rel-

skiej, K. Ostrowskiego, Kulikowskiej, Żejmówny, Jaksztasa i L. Warskiego.

Pocz. codz. 6.30 i 9. W niedziele i święta o godz. 4.15, 6.45 i 9.15.

 

 

 

  

 

    

nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy- o ZK, Da ati: IDA RAN Z

= bitne zasługi w rzemiośle, aa ; й i a, ы O E Teati i (muzyka.

0SZCZĘDZAJ£—————— SE — Teatr Miejski na Pohularce. Dziś 0

WACŁAOA MOŁODECRIEGO
godz. 8-ej wiecz. komedja francuska Ji

Berr'a i L. Verneuil'a — „Szkoła podat/

ników”.W POLSKIM SPÓŁDZIELCZYM BANKU RZEMIEŚLNICZYM

  

WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

poleca: tapczany, fotele składane do spania, otomany.
— Teatr muzyczny „Lutnia”. Dziś o £

ьь ^ se klubowe i t. p. st ULICA PORTOWA Nr. 28. — TEL. 8-22 B operetka Millėckera „Madame

= ER CE 4 g Bank udziela swym członkom pożyczek na cele produkcyjne ze spłatą jednorazową lub ratami. Przyjmuje + 5 z 8

1н98Й drobne oszczędności od 1-go złotego i większe wkłady na solidne oprocetowanie. Załatwia operacje inka- S utrzejsza premjera, — Jutro wchó”

= sowe. Bank czynny codziennie oprócz świąt i niedziel w godz. 9—11 rano i 5—7 wiecz. dzi = repertuar ostatnia nowość scen za

Członkowie Banku są ubezpieczeni na wypadek śmierci w Kasie Pogrzebowej. granicznych, wyborna komedja muzyczaś

ee ÓZYWYEOS T SCIIOI IIAISIGA „Mądra Mama”, w której Elna Gistedt two

 

W. JUREWICZ
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota | srebra w dowolnej ilości i styla.
Obsłaga iachowa we własnych warsztatach

CENY KONKURENCYJNE.

WILMO, Ul. MICKIEWICZA 4.

 

Mala
 

 

NAJSTARSZA FIRMA CHRZEŚCIJAŃSKA W WILNIA

==

NAJSTARSZY CHRZEšCIJANSKI ZAKLAD TAPICERSKI,

|
k

WYROBÓW ZŁOTYCH, SREBRNYCH METALOWYCH ?

pf. L. PERKOWSKI | K. MALINOWSKI
ŚWIĘTOJAŃSKA 12 m Św. Jana).

poleca:
2>LO
15-24 puszki, kielichy, monstrancje itp.
4 WYROBY METALOWE: uakrycia

stołowe, cukiernice i t.
WYROBY ZŁOTE, SREB!

1 DROGIE KAMIENIE.
DZIAŁ ZEGARMISTRZOWSKI

Zegary | zegarki pierwszorzędnych
ŚĆ firm krajowych | zagraniesnych.

Wszelkie reperaeje w zakres zegarmistrzostwa wchodzące,
oraz roboty grewerskie. złocenie, srebrzenie | niklowanie.

CENY BARDZO UMIARKO

   

 

 

 

DRUKARNI
kę;    

  

 

 

 

A.ZWIERZYNSKIEGOĮ 42
| 777w Wilnie, Mostowa Nr. 1. Tel. 12-44. E b Ę i
|| Przyjmuje wszelkie roboty w zakres ч >

| DRUKARSTWA wchodzące jakoto: Ho a
| [BILETY WIZYTOWE.| | ZAPROSZENIA, | zona)
 

 

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi

na zimę dostać można w wyborowym ga-

tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się na ogłoszenie

OOs
i Kupno

- |JZAKŁAD OPTYCZNY ! sprzedaż

Jana Iwaszkiewicza

|

| ULOTKI,| | AFISZE,| | BROSZURY,|1 t. p
PO CENACH BARDZO DOSTĘPNYCH.

 

PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER

""""Firma i Ulica

Chrześcijańska L . Łopuszański Zamkowa 4
wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefasonowuje, od-

świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje

połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z iachową dokladno-

ścią. Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w

Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce.

rabat.

 

 

Kursy języków obcych

ezątkujących, średni i wyższy (z dziedziny handlu, korespon-|||dług recept p. p. le-    Wil* sub ,

w lokal lustytuto Nank Handlowo - Gospodarctych,| wreesskA = | Kupię dom,
ul. Mickiewicza (gmach Braci Jabłkowskich) w godz. popoł. (488. ke o 2—3 tysiące

Wykłada się dla dorosłych jezyki ANGIELSKI, FRANCU- wykonuje Sinokle 1 |dochodu. $pieszne 6.)

SKI i NIEMIECKI na trzech poziomach: elementarny dla po-!|]okulary ściśle we- ierty do Admin. „Dz.į

| Solodumacxa śięde-
Xa-

8 pachemodówieka iorzetwia

   

  

 

  

  

cji, techniki i t. p.). karzy okulistów. Po-

Również Kierownictwo Kursów przyjmuje tłumaczenia i za- leca najnowsze mo-

łatwianie wszejkiej korespondencji zagranicznej, tłumaczenia || dele. Wszelkie ar-

prospektów, dzieł naukowych i t. d. tykuły w zakres

Informacje i zgłoszenia od godz. 8—13 oraz od 17—20 w Se- ||optyki _ wchodzące.

Żądajcie prospektów.  
 kretarjacie Instytutu Nauk H-G.

mas
iT

rikiai ARCEECECZZO

Maturyczne | Dokształcające Kursy

i

|

  WIEDZA"
9 KRAKÓW ul. Br. Pierackiego 14.
prowadzące ustne lekcje na kursach zbiorowych w Krakowie, oraz przygotowujące ,

w drodze korespondencji, zapomocą przystępnie i wyczerpująco opracowanych

skryptów, programów i tematów,

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

1. Kurs maturyczny gimnazjum. :

1-a. Kurs maturyczny półroczny repetytoryjny.

2. Kurs średni do egr. i 6-ciu kl. gimn. :

3. Kurs niższy w zakresie I i JI kl, gimn. nowego ustroju.

 

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

   

     

 
 
  

4. Kurs 7-miu klaą szkoły powszechne). : ‚

UWAGA! Uczniowie kursów korespondencyjnych Gejeaj co miesiąc, oprócz towe

rjału naukowego, tematy z 6-ciu głównych przedmiotów do opracowania. Nad- SAWINY-

te obowiązkowe egzaminy badają 3 razy w ciągu roku szkolnego postęp sd, DOLSKIEJ

Wykładają wybitne siły fachowe. Opłaty niskie. ||yminikańska 8 — 3.  
са SAABITA ERAA

 

i SEEN,i

niowych.

Kilošnikom piaków ku awadze
SPECJALNA kANARKÓW

MIESZANKA DLA
1 Innych ś$plewających ptaków

Zestawiona z najbardziej lubianych przez
ptaki nesion jak: kanar, rzepik, konopie,

sałata, murzynek, proso 1 & @
do nabycia po 1 zł. 40 gr. za kiio

w Skłudzie Aptecznym

Władysława Trubiłły
Wilno, Ludwisarska 12 róg Tatarskiej

 

MIÓD |lernicy leśny kils 240
łakowy jasny kilo 260

SER litewski kilo od 150

GRZYBY sutle (borowiki) kg. 0d 3 zł.
GRZYBY marynowane (borow.) kg. 320

RYDZE yolone kilo 2 zł.

poleca ZWiedryński
Wileńska 36 tel. 12 24

  

 

Posadamy stale do szedania
setki domów, placów, oraz ma- ‚

jątków w Wilnie i okolicach|

„PRACUM“
Wilno, Jagiellońska 6 m. 23

tel. 22-24
 

 

 

GABINET DENTYSTYCZNY
przy Lecznicy Lit, Stow. Pom. Sanit
w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a,

telef. 17-77.

Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz.

10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
nie zębów oraz sztuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych.   

 

Ė Lekarze į

ReSRO|

DOKTOR
ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
syfilis, skórne i mo-
czopiciowe, UŁ Zam-
kowa 15, tel. 19-60

od 8—1 i 3—8.

LITERATKA
Gdańska 1 m. 6 pisze
listy: handlowe, oko-
licznościowe różne.
Nażądaniewierszyki,
powinszowania,  $ra-
tulacje, kondolencje,
jmowy: Opracowuje
reieraty, opisy, čwi-
czenia szkolne, Styl
|ładny. Ceny dostęp-
me. —

 

d PRACA. +

SM Technik
77—— LEKCJE: ogrodniczy przyjmie

angielskiego,  francu- wszelką pracę fizycz-
skiego, niemieckiego. nA oraz udzielawszel-
Skopówka 5, m. 5. kich porad w zakr.

ogrodnictwa. Łaskawe

"STUDENT U. S. B. zgłoszenia: ul. Szope-

udziela lekcje ze NA 4 m. 19 dla „Tech-

wszystkich przedmio- nika”. 426—1
tów w zakresie ! sh
mnazjum humanistycz POSZUKUJĘ
nego i przygotowuje posady  samodz.
do egzaminów wstęp- spodyni, znam się na
mych. Ceny dostępne. hodowli inwentarza,
Dowiedzieć się  ul., przyrządzaniu wędlin
Mickiewicza 8—4 wji kuchni. Świad. b.
godzinach poet is Zygmuntowska

 

4—19. 4130

||.„rraca”.

go-|SY

rzy wspaniałą kreację. Udział bierze cały

Fachowa zespół artystyczny pod reżyserją M. Ta

| PIELĘGNIARKA,  |trzańskiego. Nowe dekoracje i kostjumy

z długoletnią prakty-| według projektów W. Makojnika. Przy
ką, poszukuje pracy
przy chorych., Dobro-
czynny 3-a, m. 13,

| 52—2

GOSPODYNI
poszukuje zarządu do-
mem, ewent, na wsi.
Przez kilka lat pro-

| pulpicie M. Kochanowski.

— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo

wy p.t. „Wężyk leguński”. Początek przed:
stawień o godz. 6.30 i 9-ej.

Z za kotar Studjo.
Obiad Brodzińskiego — słuchowisko w Te'

wadziła* samodzielnie atrze Wyobraźni — (premjera)
gospodarstwo  domo- Powszechny leatr Wyobraźni nadaje w
we Pref z czwartek, dnia 14. XL. o godz. 21.00 orygił
stwo. ilno, RORSKA nalne, specjalnie dla radja napisane słu

(ae eu Are chowisko Tadeusza Pimiego p. Ł „Obiad
| POSZUKUJĘ | Brodzińskiego.  Roztargniony poeta, zdą

"pracy do wszystkiego żając kiedyś na obiad, pomylił się o jedni
pr °
jao małej rodziny z b. piętro i zamiast do restauracji, wszedł d

ao Aneta prywatnego mieszkania. Dookoła tego za

kiayaz, otoccik(eca |hawnego qui pro quo osnui Tadeusz Pit

j wiek średni, samotna, | uchowisko, przepojone humorem i wielkir

|pismienna. Poważne sentymentem dla poezyj Brodzińskiego i dlP'
UL Sło-|czasów powstaniowych. Słuchowisko 4

a

 
 

/reierencje.
wiańska 2-a, m. 12,|przedzone będzie krótkim szkicem liter

godz. 2—3*» po pol.|k;m Tadeusza Pimiego o Brodzińskim.
'B. NAUCZYCiELKA| U chorych dzieci — reportaż radjowy

szkoły powszechnej Starego Doktora. ]
poszukuje posady do Zmakomity prelegent i przyjaciel dziec
dzieci w wieku szkol-|Siary Doktór przeprowadzi dnia 14. XL

nym lub przedszkol- godz. 16.00 transmisję z kliniki chorób dzie
mym; chętnie przyjmie žų ; ; 2
posadę ekspedjeniki, cięcych Uniwersytetu Józeia Piłsudskiego

lub jaką inną pracę.|relegent rozmawiać będzie z lekarzam

Łask. zgioszęnia do|rodzicami chorych dzieci, a przedewszyst

adm. „Uz. WiL“ podlkiem z malymi pacjentami kliniki. Audy
„cja ta pozwoli zgromadzonym przy śłośni

kach dzieciom wglądnąć w życie chory!

e Św rówieśników, którzy nietylko dni i tygo

Mieszkania dnie, ale często miesiące całe muszą cief

pliwie spędzać na łóżku szpitalnem. Ni

k ipokoje wąłpliwie ta wysoce interesująca audycji

zgromadzi przy głośnikach nietylko dzis

: EE jtwę, iecz także i dorosłych radjosłuchacz)
pokoi, 2 balkony, ы 4 58

vazas;| ciepie, Ai Polskie Radjo Wiino
Misdrogo, Puzsik 4! Czwactak, ы 14› a

B 408—1' 6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Płyty
o Giełda rolnicza. Andycja dla szkół. 8.10-1

DO WYNAJĘCIA PO-|11.57: Przerwa. 11.57: Czas i hejnał. 12.0:
muJ UMEBŁUWANY | Dziennik południowy. 12.15: Poranek szkol
me zg raj ny. 13.00: Płyty. 13.25: Chwilka gospodań
sw.Michalski zauł. 14|5tW2 domowego. 13.30: Płyty. 14.30—15.15
m. 1, od 1i-ej. Przerwa. 15.15: Codzienny odcinek powi

- ściowy. 15,25: Życie kulturalne miasta

prowincji. 15.30: Koncert, 16.00: „U chód

rych dzieci* — transm. 16.20: Koncert ka

meralny. 16.45: Cała Polska śpiewa. 17.00)
Odczyt. 17.15: H. K. Schmid: Kwintet w

instrumenty dęte. 17.50: Książka i wiedzó

18.00: Koncert solistów. 18.40: Płyty. 19.00)

Przegląd litewski. 19.10: Jak spędzić świę

to? 10.15: Blaski i nędza wileńskiego aka

demika — pog. 19.25: Koncert reklamow:

19.35: Wiad. sportowe. 19.50: Pogadank
aktualna. 20.00: Aresztujemy piosenkę |

aud. wesoła. 20.55: Obrazki z Polski współ

czesnej. 21.00: Słuchow. p. t. „Obiad Bró/

dzińskiego”. 21.35: Nasze pieśni. 2200
Koncert muzyki norweskiej. 23.00: Kom

met. 23,05-—23.30: Muzyka taneczna.

UIAA "qrrzzwia Só
INSTYTUT Tańców Art. Bal.

KOSMETYCZNY| HĄDY JABSÓWNY

IKEDA unlańczył
TATARSKA 10, mośnić

Absoiwentki  Karsów j eiegan
Kewa w Paryżu. W: (k0—
konuje masaże, elek- |
tryzacje i wszelkie tanio.
zabiegi, wchodzące w Przyjmo
zakres kosmetyki je tapi”

Ceny sy na KO
dostępne. | pojętyi 'rkcje „ndywidi

ZAMAWIANIA) ane. jastyca da Pt i
icza 31—froat

 
 

  

ki i sd A

Fromozmy
d Duznim

JESIEŃ,
dni coraz chiodniej-
sze, uboga  dziatwa
szkolna niema obu-
wia, ubrania, niema
w czem pójść do
szkoiy,

Sz. Panie Czyiel-
miczki, pospieszcie z
pomocą sierotkom |

abogim dzieciakom,

skiadając jakieś u-
branko, buciczki, pła-
szczyk i t.p. LV hon-
|ierencji Pan Sw. Win-
centego a Paulo, Ba-

kszta 10—2, lub w
Adm. „Dzien. Wil“

ROZPACZLIWE
położenie, gdyż
mam żonę Chorą i
chore dziecko w do-
mu, a od diužszego

czasu jestem bez pra-
— zmusza mnie

odwołać się do miło-

sierdzia bliżnich, pro-
sząc o pomoc naj-
skromniejszą choćby
ofiarą. Adm. „Dzien.

Wi.“ dla „K. M“.

A r

i
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