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Zwyciestwo rządunarodowego
w Anglii,

LONDYN. (Pat). Z wyjątkiem 26 nie-
wiadomych dotąd mandatów,rezultaty wy-

borów są już prawie wszystkie Znane.

Rząd narodowy zapewnionych ma dotąd

418 mandatów, opozycja zdobyła dotąd 175
mandatów. Stan poszczególnych stronnictw

przedstawia się narazie następująco:

Stronnictwo rządowe: konserwatyści

380 mandaty, narodowi liberałowie 31 man-
datów, narodowi labourzyšci 8 man, nie-
zeleżni kandydaci narodowi 3 mandaty,

Stronnictwa opozycyjne:  labourzyści
151 mandatów, niezależna Labour Perty 4,
opozycyjni liberałowie 19, komuniści 1
mandat. Zyski i straty poszczególniych
stronnictw przedstawiają się jak następuje:
konserwatyści zdobyli 8 mandatów, stracili

79, strata netto 71 mandatów, narodowi li-

berałowie zdobyli 2, stracili 79 — strata

netto 71 mand., narodowi labourzyści zdo-| W roku 1929 Macdonald jakolabo* niema żadnej rozbieżności w opinii
byli 1, stracili 7, niezależni kandydaci na- |urzysta zyskał w tym okręgu
rodowi zdobyli 1, stracili 2, opozycyjna La-|

bour Party zdobyła 96, straciła 4, zysk

zdobyła 1 mandat, liberałowie zdobyli3,
stracili 14, komuniści zdobyli 1, a miano-
wicie robotniczy okręg szkocki Fifie za-
chodni, w którym przeszedł znany  przy-
wódca komunistów  Gallacher. Jest to
pierwszy komunista, jaki wchodzi do Izby

Gmin od 10 lat.

Ilość głosów oddanychprzedstawiasię
uastępująco: za rządem oddano |głosów|
11.582.235, przeciw rządowi 10.021.305. Fre-

kwencja wyborcza wynosi dotąd 71,14 pro-
cent, Na partję konserwatywną oddano do-

tąd 10.324.632 głosów. i

I

1

|
I

"grzebaniem partji liberalnej, jako wielkiego

trzeciego stronnictwa W. Brytanji Wybo-

ry obecne wykazały, że W. Brytanja po-

wróciła znowu do systemu dwupartyjnego i

że po jednej stronie są konserwatyści, a po

drugiej labourzyści. Baldwin osiągnął więc

rozgraniczenie społeczeństwa na odłam na-
rodowy i na odłam socjalistyczny.

KLĘSKA MACDONALDA.
LONDYN. (Pat).

lesną porażkę poniósł b. premier
Macdonald. Został ' on pokonany
przez socjalistę Shinwiella, b. mni-
stra spraw wewnętrznych w rządzie

tys. głosów przewagę nad 18.000
głosów, które padły na Macdonalda.

>
szło 35 tys. głosów, w r. 1931

przeciwnik socj Ayczny 23 tys. jakiego można było się obawiać, lecz!
głosów.Klęska:M; onalda= tem każdy kto zdaje sobie sprawę z do-'

lcolmedonioślejsza, że i sym tego
kolonji prze-Macdonald minister

padł, pokonany przez labourzystę.:wy
Wątpliwem się wydaje, aby Macdo-|
jnald rozgoryczony do najwyższego „Daily Mail“ podkreśla z
stopnia dotkliwą porażką, zechciał

niosłości zagranicznej polityki Wiel-
kiej Brytanji, nie może żałować, że
(Sa Anglja ma już poza sobą.
Z prasy konserwatywnej jedynie

zą
pewne zdobycze labourzystów. Cha-

znów kandydować wewentualnych rakterystycznym rysem dotychczaso
wyborach uzupełniających

w gabinecie w szacie lorda.

GŁOSY PRASY.
LONDYN. (Pat). Prasa konserwa-|

Labour Party, który uzyskał 38.000 |tywna wyraża zadowolenie z do- lenie z wyniku

głosów i olbrzymią większością 20 | tychczasowych.wyników wyborów.|dość dyskretny.
„Taims“ po

|stu głosów labourzystów, pisze, że

„całego Ikraju czy to odnośnie polity-

z okrę- wych rezultatów wyborów — pisze,
Niezwykle bo-| gów konserwatywnych lub zasiąść dziennik — jest znaczny przyrost

głosów socjalistycznych prawie we
wszystkich okręgach oraz zmniej-
szenie się większości rządowej.

„Daily Herald“ wyraża zadowo-
borów w sposób
skazując na €zę-

śla znaczny wzrost głosów
abourzystów po . e, jaką partja
ta poniosła w roku 1931, zaznacza-

c- ki zagranicznej czy też wewnętrznej. jąc, że Labour Party oddaje narodo-

donald już jako szet rządu marodo- | Wybory nie wyrządziły żadnej szko wi swe nowę siły w trudnych przy-

netio 92 mandaty, niezależna Labour Party| wego zyskał 29 tys. głosów, ajego dy, ani nie wywołały zamieszania, szłych latach.

Abisynja przechodzi do ataku
WARSZAWA. (Pat). Na froncie

północnym w Abisymji zarówno w/ś
|imformacyj angielskich jak i fran- chwili połączenia
cuskich maležy oozeki:
powažnych starė.
czyla się pod Azbi trwala prawie 24
godziny. Starcie to należało do naj

—dalszych

„bardziej zaciekłych od rozpoczęcia

Lloyd George i jego córka, minister Ant--
hony Eden, b. min. John Simon, Oliver

Stanley minister oświaty, przywódca nieza-
leżnej Labour Party Maxton, Winston

Churchill i inni.

Labour Party niewątpliwie powróciła
do swych dawnych sił w kraju, ale mimo

to uzyskała daleko mniejszą ilość manda-
tów wskutek tego, że partja liberalna, któ-

ra w r. 1929 zdobyła 5.308 tys. głosów, nie

występowała w obecnych wyborach samo-

dzielnie i przeszło 3 miljony głosów ule$-
ło rozstrzeleniu. Biorąc stan głosów od-

danych na partję konserwatywną w r. 1929,
wynika, że obecnie conajmniej 1 miljon

głosów liberalnych oddanych zostało na
kandydatów partji konserwatywnej a pra-

wie 2 miljony liberałów wogóle nie głoso-
wało. Większość, jaką posiada rząd w da-

nej chwili wynosi 239. Spodziewać się jed-

nak należy, że wynosić będzie 250, Jest to

większość bardzo znaczna i przechodząca

wszelkie oczekiwania  miarodajnych kół
partyjnych zarówno opozycji, jak i rządu.
Więkość ta zdobyta przeważnie z pomocą

głosów liberalnych, które przeważały sza-
lę w okręgach spornych, a poparły rząd za

jego politykę sankcyjną, stanowi wymowny

dowód, że polityka genewska rządu Baldwi-

ma sowicie się opłaciła. Rezultat wyborów

obecnych jest również  definitywnym  po-

 

CZYTAJCIE TYGODNIK

„WIELKA POLSKA"
Narodowy organ walki

Nr. 46-a
cena 10 groszy
nabycia w ki

UWAGAI pg Prenumeratorėw prosi-
my o zmianach adresów powiadamiač
Sekretarjat Stronnictwa Narodowego Mo-
stowa 1, gdzie również prosimy wnosić re-

||. działań wojennych.
Wśród wybranych posłów znajdują się:, ьZnaczne straty po stronie wło-

skiej są spowodowane przedewszyst
kiem udziałem w starciu wojowni-
ków danakilskich, półdzikich miesz-
kańców pustyni w służbie włoskiej,
którzy nie zdają sobie sprawy z
działania współczesnej broni i szar-
żowali nieprzyjaciela . zaściełając
ziemię zabitymi i rannymi od „kul
abisyńskich karabinów  maszyno-
wych. Oficerom włoskim z trudno-
ścią udało się opanować sytuację i
zmusić abisyńczyków do wycoła-
nia się. }

Wiedług wiadomości zę źródeł
francuskich, oddziałem  abisyńskim
w bitwie pod Azbi dowodzić miał
Ras Kassa. Włosi stracili 4 oficerów,
w tej liczbie jednego pułkownika
oraz 20 askarysów. 50 żołnierzy
włoskich jest rannych. Atak abisyń-
ski nastąpił w chwili, gdy wojska
włoskie przechodziły przez 'wązki
wąwóz w pobliżu Azbi, Abisyńczycy
zaatakowali Włochów ogniem kara-
binów maszynowych i ustawionych
na zboczach wąwozu. Pozycja abi-
syńska była bardzo trudna do zdo-
bycia. Ras Kassa wraz ze swym od-
działem ma posuwać się obecnie
wzdłuż lewego skrzydła gen. Santi-

niego, aby nie“dostać się w pułapkę, |
co miewątpliwie  nastąpiloby

i wojsk gen. San-
timiegozkolimmą danakiiów, któ-

WŁOSI BOMBARDUJĄ.
Dzisiaj lotnicy włoscy natrafili

|na wielki obóz abisyński pomiędzy
' Antalo a Ambo Alaghi.

Według wiadomości ze źródeł
francuskich, 10 samolotów włoskich
brało udział w tym ataku lotniczym,
który trwał dwie godziny.
bardowano Antalo, Buja,
Ghiorgis, gdzie stwierdzono koncen-
trację wojsk abisyńskich. Przypusz-
czalnie były to wojska Rasa Sejuma
i Rasa Kassy. : Rzucono bomby 30-
kilogramowe oraz bomby. zapalają
ce, które wywołały pożar lasu.

WALKA O WODĘ NA FRONCIE
POŁUDNIOWYM. _

UBOGZ OOOROAR|
Na froncie południowym nie było

dzisiaj żadnych poważniejszych wy-
darzeń. Według wiadomości an-

gielskich, dzisiejsze bombardowanie
przez włoskie samoloty Dagagahbu-
ru należy jednakże uważać za zapo-
wiedź dalszych posunięć włoskich w
|tym (kierunku. Włosi starają się na
froncie południowym przedewszyst-
jkiem opanować źródła i studnie,
| dlatego częstokroć omijają miejsco-
|wości zaludnione, nie posiadające
jednakże znaczenia strategicznego.
W. tymi celu Włosi będą statali się
opanować Daggahbur.

   

 

 

Jak powstają deficyty?
Że nieobmyślane posunięcia róż-

nych domorosłych genjuszów, pała-
jących żądzą „radósnej twórczości”
przynoszą wielkie straty gospodar-
ce publicznej, to wszystkim wiado-
mo. Alle dobrze jest od czasu do
czasu ku przestrodze na przyszłość
przytoczyć kilka charakterystycz-

stwowe Zakłady Graficzne zakupiły
zagranicą dwie maszyny do druku
wiklęsłego. Miały służyć do druku
lbanknotów. Nie służą jednak do ni-
lczego, Pokazało się bowiem po ich
sprowadzeniu, że się nie nadają do
druku banknotów... Bagatela!
W Wieliczce znów w lipcu 1930

 

ADDIS ABEBA. (Pat). Rząd abi-

„jący:
i  Samolėty włoskie bombardują

ianki tubylcówire znisz lepi
kościói iatolcki

'

RZYM. (Pat). Agencja Stefani o-
głasza następujący komunikat: We-

Zbam- dług niepotwierdzonych dotychczas
Aigol i( wiadomości z zagranicy j ta zo-

stała inicjatywa, aby udzielić odpo-
wiedzi mie indywidualnych, lecz
zbiorowej na motę wystosowaną,
przez rząd włoski do rządów
wszysilkich państw. Tego rodzaju
metoda jeśliby rzeczywiście została
przyjęta dałaby nową nieformalność
prawną do tych, które zostały już
wytknięte przez Włochy. W: istocie
bowiem komitet  koordynacyjny,
który wziął na siebie poważną od-
powiedzialność, decydującą o sank-
cjach, nie jest organem Ligi Naro-
dów, a odwołanie się do tego ikomi-
tetu było pomyślane dlatego, aby
uniknąć sądów prawdziwych  orga-
nów Ligi Narodów, które to sądy,
jak przewidywano mogły nie mieć

| jednomyślnego charakteru. W| kon-
sekwencji przeto odpowiedzialność
jza sankcje przyjęta została przez
rozmaite państwa, pośród których
jednakże ujawniały się uchylenia i

KAIR. (Pat). Wczoraj wieczorem
w mieście panował spokój. Ulice pa-
trolowane są przez grupy żołnierzy
na samochodach ciężarowych.

Wczoraj wieczorem opublikowa-
no dekret królewski, upoważniający
ministra spraw wewnętrznych do
zawieszenia na okres 2 tygodni do
6 miesięcy każdego dziennika, pu-
blikującego fałszywe wiadomości,
mogące wywołać ECA о-
pinji licznej i rozruchy.

  NIEZAWODNY...NIEZAWODNY...
Z NAJLEPSZYCH NAJTANSZY

| Zbrojna organizacja
na Litwie

RYGA. (Pat). W pow. wyłkowy-
skim wykryta została organizacja

| zbrojna, która miała kierować anty-

stwierdzeniu przyro” ściowy wynik wyborów dziennik rządową akcją propagandową wśród
włościan. Prawdopodobnie chodzi tu
'o słynny już ze swych wystąpień
tajny „Komitet Obrony Litwy”,
któremu zarówno władze przypisu-
ją onganizację zaburzeń chłopskich,
jakie miały miejsce ostatnio w
Litwie.

| Jak donosi korespondent „Sie-
godnia”, w czasie dokonywanych

! aresztowań członkowie  orgnizacji
(stawiali silny opór, przyczem dwie
osoby zostały zabite. Natomiast,

w:syński ogłosił komunikat następu- oficjalny komunikat litewskiej agen.
tel. stwierdza, że w czasie dokony-
'wamia aresztowań była tylko jedna

Bitwa, którato-| rych wczoraj Ras Kassa zaatakował.  Daggahbur. Zrzucono 50 bomb, któ- osoba ranna. Członkowie organizacji
' uzbrojeni podobno byli w broń po-
| chodzenia zagranicznego. ‹

Ofensywa dyplomatyczna Włoch
zastrzeżenia. Dlatego też nota wło-
ska adresowana była osobno do każ-
dego rządu, aby rząd ten mógł u-
dzielić odpowiedzi, opartej na swej
nieskrępowanej, suwerennej ocenie.
Jeśli odpowiedzialność spada na
każde państwo oddzielnie, jak to
przyznano nawet w Genewie, odpo-
wiedž nie może mieć charakteru
zbiorowego, bądź z  nieodpartych
względów prawnych, bądź też dla-
tego, że nieskrępowana suwerenna *
ocena każdego rządu nie może pod-
legać zbiorowym ograniczeniom.
MIE ż
WŁOCHY UDZIAŁ
W KONFERENCJI MORSKIEJ.
PARYŻ. (Pat). Havas donosi z

Rzymu, że wbrew wiadomościom,
rozpowszechnianym zagranicą, Wło-
chy wezmą udział w  konierencji
morskiej. Odpowiedź włoska może
ulec parodniowemu opóźnieniu, po”
nieważ w Rzymie oczekują powrotu
włoskich rzeczoznawców morskich
przebywających obecnie w Londy-
nie.

Rozruchy_w Egipcie
jakichkolwiek rozruchach.

RZYM, (Pat). Ministerstwo prasy
zaprzecza pogłoskom, jakoby ostat-
nie rozruchy w Egipcie miały zostać
spowodowane przez propagandę
włoską, podkreślając, że wynikły
one z po' czysto wewnętrznych,
jako reakcja na przemówienie min.
Hoare oraz ze względu na stanowi-
sko nacjonalistów egipskich.

KEPTREECAIEEAKOZIEZTZA STOKE

klamacje oraz zamawiać prenumeratę nych wypadków. ukończono pralnię worków na sól. dniu dzisiejszym odbędzie się

„Wielkiej Polski, ' у\с&[;’ёіо „Głos Narodu”  podaje|Pralnia byla nieczynna do polowy!pogrzeb oliar wypadków ostatnich GLOWNE WYGRANE LOTERJI

ich parę: r. 1933, albowiem worki, Iktėre o-|dni, Zachodzi obawa, že dojdzie do; PAŃSTWOWEJ.

—-UWAGA — аана „Bardzo interesującą jest spra-|trzymywano, nie nadawały się do|nowych rozruchów, wobec czego, :

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY YJ wa budowy gmachu centralnej dru- |prania.. W tymże szczęśliwym 1933|wta przedsięwzięły wszelkie _ WARSZAWA. (Pat). Dziś w

I KOSMETYCZNY Ikarni państwowiej w Warszawie... |r. zrobiono w Wieliczce niezwykłe |środki ostrożności. ; BER. dniu ciągnienia 2 klasy

row“ Papas Rozpoczęto jąw r. 1927. Wyda- |odkrycie. Oto znaleziono (!) skrzy-| KAIR. (Pat). Zapowiedziany na 34 polskiej państw. loterii klasowej

no 100 tys. zł. W trakcie jednak ro- jnie nierozpakowane, a kiedy je roz- |dzisiaj przed południem „pogrzeb główniejsze wygrane padły na nu-

i |) Wd dl | į bót doszło do jakichś nieporozumień pakowano, spostrzeżono, że zawie-|ofiar ostatnich rozruchów nie odbę- mery następujące:

między Min. Robót Publicznych, a'rają maszyny i urządzenia przezna- |dzie się, gdyż zwłoki tych ofiar wy- 50.000 na nr. 141211.
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najlepszy. — Ceny dostępne.

   

 

    

20.000 na nr. 50756.Prezydjum Rady Ministrów. Na sku- ozone do elektrowni wybudowanej|wiezione zostały potajemnie w cią-
10.000 na nr. 189117.tek tych nieporozumień zaniechanow r. 1924. Urządzenia te więc prze- gu nocy. W inach rannychgru-' z

robót. Sto tysięcy złotych przepa- leżały sobie w spokoju lat 10. I, gdy- py studentów gromadziły się w roz- Po 5.000 na nr. 81463 i 111884,

dio! |by nie przypadek, bytyby sobie le-maitych częściach miasta. Dotych- Po 2.000 ma mr. 8126 99262,

Drugi wypadek podobny!... Pań- |żały może do Dnia Ostatecznego. czas jednak nie było wiadomości o 148129, 157516.  



Jak się dowiadujemy, w Dyrek-Zapowiedziane, a częšciowo juž k
cji Kolei Państwowych w Poznaniu:ogłoszone dekrety rządowe, sięgają

   

bardzo głęboko w rdzeń naszych
stosunków gospodarczych, co ujaw-
miło się już wyraźnie, chociaż termin
wejścia dekretów 'w życie ustalony
jest na 1-go grudnia.

Najżywiej zareagowała giełda
mieszkaniowa. W Warszawie i
wszystkich większych miastach Pol-
ski, łącznie z Wilnem: wzrósł bardzo
znacznie popyt na mieszkania mniej-
sze. Cena tych mieszkań skoczyła
w Warszawie o 50 procent w górę,
podczas gdy jeszcze przed miesią-
cem miała tendencję zniżkową.

Obniżka pensyj obejmuje prawie
wszystkich, budżety domowe dopro-
wadzone już do kiresu oszczędności
i zaciskania mie o wiele dadzą się
skurczyć. Obniżka komornego znik-
nie wobec wysokości obniżki docho-
dów i coraz groźniejszego wzrostu
kosztów utrzymania.  Kompensat
trzeba szukać w zejściu jeszcze o
jeden stopień w poziomie życia —
w zmianie między innemi lokalu na
mniejszy i tańszy.

Masowe parcie urzędników ku
drobnym lokalom zwiększyła kolo-
salnie popyt. Pośrednicy  mieszka-
niowi zacierają ręce.

Zanikający już w stolicy, w Ło-
dzi oraz niektórych większych mia-
stach handel mieszkaniami ožywil
się znowu. Największe odstępne
płacić się będzie za mieszkanie
2 — 3 pokojowe, w domach starych,
objętych ochroną lokatorów. Natu-
ralnie gros korzyści z tranzakcyj
mieszkaniami  zgarną pośrednicy.
Nic na nich nie zarobi właściciel do-
mu. Mieszkania większe, o ile nie
zostaną przerobione ma mniejsze
spadną w cenie, lub stać będą pust-
kami. zu

O innych skutkach dekretów pi-
sze „Kurjer Poznański":

Ibnižka pensyj urzędniczych, za-
powiedziana na 1g ia b. r., za-
czyna już pociągać za sobą skutki,
iktóre w następstwie swem mogą za-
grozić poważnie bytowi niektórych
organizacyj wyższej użyteczności.

„KATASTROFA SAMOCHODU
Na drodze między  zaściankiem

Ozoryszki a wsią Michałowo gim.
derewnickiej samochód obywatela
amerykańskiego K. Johsona wpadł
na furmankę powożoną przez Jana
Tielegę. Skutkiem zderzenia koń
Tielegi został zabity, zaś w samo-
chodzie rozbita została szyba i u-
szkodzony motor. Od wybitej szyby
„szkłem poranił się dotkliwie kie-
'rowca samochodu 'Milicki St. Wła-
ściciel auta wyszedł , z -katastrofy

, «bez szwanku. (h)

„BÓJKA W ARESZCIE GMINNYM.
'W areszcie gminnym. gm. ostrow-

alkiej, między: osadzonemi aresztan-
tami powstała bójka na tle okradze-
nia jednego z więźniów. 3 więźniów
edniosło ciężkie "pokaleczenia od
uderzeń taboretów, jeden zaś od-
wieziony został w stanie ciężkim do
szpitala z wybitym okiem. Spraw-
ców «wywołania bójki izolowano i

 

sprawę ZES władzom sądo-,
wym. (&

 

szereg urzędników zgłosił swoje
stąpienie z różnych organizacyj. WI.
związku z powyższem urzędnicy
wystosowali 'do biura finansowego
tejże instytucji pisma, aby nie po-
trącano im z dniem 1 grudnia b. r.

 

Dourzędu gminnego w Zaniewi-; Od poniedziałku bieżącego ty-
czach włamali się złodzieje, którzy godnia odbywają się w A. Z. S.-e
zrabowali podnęczną kasę ognio-| Mistrzostwa Korporacji U. S, B. w

Skutkidekretów""un=" ||>PORT
trwałą. Złodzieje kasę rozbili w po-
lu, skąd zrabowali 72 zł. 80 gr. oraz|

ping-pongu na rok 1935-36,
Stan rozgrywek zespołowych

na kilkanaście złotych znaczków ;przedstawia się w obecnej chwili
stemplowych. | następująco:

Przeprowadzone dochodzenie do-, Konwenty: Leonidania i Piłsudia
składek ma L. O. P. P, Czerwony prowadziło do ujęcia dwóch.złodziei po 3 pkt., Polonia i Batoria po 2 pkt.
Krzyż, Ligę Morską itd. itd. O po- mianowicie 32 l. Stanisława Próch-,Vilnenzia, Polesia, Concordia po 3
dobnych faktach donoszą i z innych niewicza i 34 letniego Kazimierza pkt.
instytucyj państwowych. .

Refleksje narodowca 0 odczycie

Buchtę. (h)

narodowościowym
Wie czwartek dn. 14 b. m. w lo- ności łączącej jednostki w organizm

kalu Instytutu Nauk. - Badawczego nadrzędny.
Europy schodniej p. dr. Włady- Że do „urabiania' duszy potrze-

sław Wielhorski wygłosił odczyt na ba odpowiedniego klimatu politycz
temat „Polska racja stanu wobec za- nego, atmostery zaufania i sympatji.

gadnień narodowościowych”".

Nie będę tutaj streszczał
skądinąd ciekawej prelekcji,
zwolę sobie jedynia zwrócić uwagę
na jeden charakterystyczny mo-
ment. : {

tej

Przywiązywanie wielkiej wagi do
misji twórczej w masach niemówią-

a po- CYCh po polsku pierwiastka polskie-
go, który w tych masach musi wy-
krzesać to wszystko, co jest genju-
szem rasy polskiej.

"Takich przykładów, które stara-
Oto człowiek bynajmniej niemy- |;smy si okliwie talk: najóbi ЧEC > : y się m e jak najobjektyw:

ślący kategorjami polskiego naojo- niej przytoczyć, było znacznie wię-
nalizmu wypowiada cały szereś po” cej, Brawo!
glądów, pod któremi polski narodo-
wiec z entuzjazmem może się podpi-

sać.

A więc, że brutalizowanie ducha litewską,

Ale.. jest pewne ale. Mówiąc o
tem wszystkiem prelegent miał na
myśli narodowość ruską, białonuską,

niemiecką, żydowską,

narodowego jest wysoce naiwnym wszelką inną, tylko nie polską. My

sposobem walki z nim.
Dalej plastyczne oznaczenie sto-

sunku państwa do narodu jako da-

uważamy, że te poglądy trzeba chy-
ba także stosować do narodowości...
polskiej. Stąd całe nieporozumie-

chu państwowego rozciągającego się Te...

nadnarodowością.

i Przyznanie, że istota pojęcia na-
rodowości leży w duszy ludzkiej, że
chodzi głównie o poczucie solidar-į

Jeszcze jedno co nas uderzyło,
to takie może zbyt ojcowskie roz-
grzeszenie polskiej polityki narodo-
wościowej, *' od cząsu wskrzeszenia

Peep T

ZGON 107 LETNIEJ.
We wsi Zadoroże gm. hruzdow-

skiej zmarła 107letnią Zofja Tyszko.
Tyszko do roku 1934 doskonale się
czuła i sama sprzątała izbę, rąbała
drzewo i miosła wodę. iero
zimą tegoż roku zapadła na zdrowiu
i nie opuszczała łóżka w ciągu ro-
ku zanim nie zamknęła oczy na wie-
ki wdniu 14 bm.. sgk

Zmarła pamięta wiele /historycz-
nych zdarzeń, a między innemi znała
doskonale fragmenty powstania
styczniowego, gdyż z bratem brała
udział w niesieniu pomocy „dla. po-
wstańców z 1863 r. Brat. "zmarłej
był zesłany na Syberję za niesienie.
pomocy powstańcom, zaś ona była|tywy Rady
„więziona w ciągu roku w więzieniu
za ukrywanie młodego powstańca.

} Trzeba mieć odwagę powiedzieć,|
„że dużo
dużo już rz

już czasu straciliśmy, że
eczy ibędzie do nienapra-

wienia i że nie wszycy tu są
winy. N. G.

| - W tabeli indywidualnej, pierwsze
j12 miejsc zajęli gracze:

Wysocki — Vilnensia 11 pkt.
Stachowicz — Piłsudia 9 pikt.

| Kiełkiewicz — Polesia, Wołko-
wicz — Leonidania, Szymański —
Polonia, Sokołowski — Concordia i

| Czarnodki — Batoria po 8 punktów.
' Bułhak — Leonidania 7 pkt.
+. Falkowski — Piłsudia, Czyżyk i
Werstakowski — Batoria po 6 pkt.

Rozgrywki ping - pongowe za-
kończą się w sobotę 16 b. m.

Równocześnie w dniu tym i w
niedzielę dn. 17 b. m. odbędą się
mistrzostwa ikonporacji U. S. B. w
piłkę siatkową w sali A. Z. S. Wilno
przy ul. św. Jańskiej 10.

Rozgrywki prowadzone będą sy-
stemem grupowym t.j. ' zgłoszone
drużyny zostały podzielone na dwie
grupy: I grupa — Konwenty: Polo-
nia, Batoria, Smiadecja, Vilnensia,
II grupa — Konwenty: Polesia, Pił-
sudia, Leonidania, Concordia.

W. grupach zostaną przeprowa-
dzonerozgrywiki systemem punikto-
„wym (każdy z każdym). "

Zwycięscy grup spotykają się ze
| sobą w finale.

Drużyny które zajmą w „grupach
drugie miejsce,grają ze sobą o 3 i 4
miejsce w tunnieju.

„państwa polskiego aż po dzień dzi-|
i Olimpjada „na horyzoncie.

Już za cztery „miesiące ruszą «w
bój u stóp Alp:pierwsi nasi olimpij-
czycy, a za dziesięć miesięcy roz-

bez poczną się główne Igrzyska Olimpij-
skie. Przygotowania naszego wystę-

UE0S OCSIibii aaii SL iAUA д

Z RUCHU ZAWODOWEGO
 

We «wtorek ,dnia 12 b. m. w sie-
dzibie:Unji Związków Zawodowych

"Pracowników * Umysłowych (Rada
"Okręgowaw Wilnie) odbyła się kon-

f

|

ferencja przedstawicieli rozmaitych
związków i stowarzyszeń  zawodo-
wych pracowników umysłowych, za-
równo państwowych i samorządo-
wych jak i prywatnych,

Konferencja ta, zwołana z inicja-
Okręgowej Umji, po-

'święcona była ogólnym krwestjom
ruchu zawodowego, a przedewszyst-.

-|kiem zagadnieniom i pilnym potrze-
TRAGICZNY WYPADEK W CZA: |bom nawiązania ścisłego kontaktu

SIE KRADZIEŻY DRZEWA.

+ W dniu 14 bm. podczas kradzie-
ży drzewa z lasu prywatnego nale-
żącego do Janiny Hiaasitowikzo-
„wej, właścicielki majątku Ustronie
śm. kudelskiej jedna ze spiłowanych
sosen przygniotła na «śmierć defrau-
danta leśnego Antoniego Sz u-
ka, oraz zraniła

Jak to nazwać?
„Wilija, naszych strumieni rodzica”.

A. Mickiewicz.

Będąc pod świeżem wrażeniem
artykułów różnych autorów, oma-
wiających w prasie „ranienie serca
Tatr' i niszczenie wbrew opinii i
protestów całego niemal społeczeń-
stwa polskiego (Liga ochr. przyr.,
P. Tow. Tatrz. i in.) piękna naszych
Karpat przez wycinanie limb, smer-
ków, rozsadzanie dynamiiem skał
itp. wyczyny przy budowie niewia-
domo komu potrzebnej kolejki na
„Kasprowy Wierch” — ja sam w
tych dniach zupełnie przypadkowo
zobaczyłem zjawisko, któremu na
czyjeś słowo nigdybym nie uwierzył.

ianowicie zobaczyłem  ogoła-
canie z drzew i krzewów brzegów
naszej Wilji.

Osoby czy też instytucje, kitóre
podobne zarządzenie wydały, za-
pewine posiadały na to prawo, — to
też pod tym względem nie mam za-
miaru z. nikim polemizować.

Domyślając się, iż rozmyslne
ogałacanie brzegów. Wilji z roślin-
ności ma zapewine na celu swoiście
pojmowane t. zw. „regulowanie rze-
ki dla splawu“, jako fachowiec i
człowiek, dla iktórego nie jest obo-
jętne niszczenie dobra narodowego,
za jakie nasze rzeki uważam, poczu-
wam się do obowiązku powiedzenia
w tej kwestji słów kilki.

ymicz
Wiktora Rusako-!

wicza. (h) I

 

między tymi związkami pod hasłem
stworzenia jednolitego irontu pra-
cowniczego.
W wyniku obszernej i wszech-

stronnej dyskusji jednogłośnie u-.
chwalono powołać do życia tymcza-
sową komisję  porozumiewawczą
tych związków.

Zadaniem Komisji będzie ustale*
nie możliwości powołania do życia
oraz opracowania regulaminu stałej wlokalu Uni,ul. -Arsenalska

żących Wilii lotnych piasków poni-|
żej Niemenczyna (po wycięciu lasów
p. Šližnia) powinno być dostateczną
przestrogą dla tych, którzy dbać o

Mam także i pewne prawo do nasze rzeki są obowiązani.
ego,
spławiłem po olbrzymich
rosyjskich wiele

albowiem w ciągu 30-tu lat Szczegółowe zbadanie terenu do-

miljonów tratew dy „naszych strumieni rodzica”, po-|
najrozmaitszych typów, konstrukcji winmoby poprzedzić wszelkie pro-
i rozmiarów.

Spławiłem  różnemi sposobami
najrozmaitsze materjały drzewne jak my. Wiemy tylko,

jektowane roboty regulacyjne.
Dotąd takiego badania nie ma-

iż łożysko Wilji
na rynki rosyjskie wewnętrzne, tak nie ma wszędzie cech dolin glacjal-
i dła eksportu zagranicznego. | nych.

Twierdzę, iż zawsze i wszędzie Brzegi Wilji i wielu karmiących
zwracano baczną uwagę na to, aby ją rzek i strumieni, najczęściej wy-
wysokie
nawet i te,

brzegi 'spławowych rzek, sokie, niekiedy wprost prostopadłe,
które pokrywała woda utworzone są przeważnie z piasków

wiosenna, nie były ogałacane z roś- i glin piesczystych, powstałych za-
linności, korzenie której, strzymiując pewne z moreny dennej ostatniego
glebę, -zapobiegają tworzeniu się złod

i zwiężeniu |. Piasek na bardzo nawet wysokich
„brzegach jest niekiedy cementowa-

osypisk i mielizn, oraz
koryta rzeki. !

owacenia.

Zachowanie roślinności na brze-|ny przez zwilżanie się wodą zaskóc-
gach jest ważne i dła tego, iż w rze-;ną, co go częściowo unieruchomią.
kach, płynących szczególnie w kie- |-Ale takich miejsc jest mało i dlate-
runku północnym, jeden brzeg stale |jgo należy bacznie
się podmywa i podmyta gleba ba |
da na brzegu przeciwległym. Zmien-
ność koryta jest: cechą niemal wszyst obniżania. się łożyska

| wpływem: erozji dennej, powodują-kich rzek. |

ochraniać egzy-
stujące krynice przybrzeżne.

Z powodu stopniowego i stałego
rzeki pod

Nasza Wilja ma nunt kapryśny, | cej ębianie się i zwężanie kory-
zmienny i mało dotąd zbadany. Sta- ta,
łe uregulowanie jej koryta jest rze- dzie jasnó wyrażoną
czą "nie tylko trudną, ale prawie:

zegi Wilgi mają prawie wszę-
tarasowatość.

Tarasy brzegowe Wilji w wielu
niewykonalną,Wi każdym razie ry- miejscach przecinają głębokie wą-
czałtowego i masowego
jej brzegów nie można uważać |
wet za pierwszy "przygotowawczy:

ogałacania wozy, na obnażonych zboczach, któ-
rych widzieć się daje wwarstwowie-
nie pokładów dyluwialnych (naprz.

etap regulacyjny. Tworzenie się gro- 1 około „Kukawki”).

międzyzwiązkowej, reprezentacji w
postaci Komitetu porozumiewaw-
czego wszystkich-Związków zawo*
dowych pracówników umysłowych.

Na przewodnićżącego ttworzonej
Komisji porozumiewawczej obrano
p. Leonarda Grabowskiego, prezesa
Rady okręgowej:Unji Z. Z, P. U., na
sekretarza Komisji powołano p. Pio-
tra Gulewicza. :

Do. Komisji porozumiewawczej
już zgłosiły” akces zwiążki zawodo-
we zgrupowane -w Umji, w ogólnej
ilości 10, oraz kilikanaście rozmai-
tych związków i-stowarzyszeń pra-
cowników państwowych, samorządo-
wychi prywatnychше zrzeszonych
w i.

Związki, Iktėre dotychczas nie
„zdążyły zgłosić swego akcesu do tej
akoji, proszone są o delegowanie
swych przedstawicieli na następne
posiedzenie Komisji porozumiewaw-
czej, mające się odbyć-we czwartek
dnia 21 listopada b.-r..0 godz, 18-ej

6 m. 4.

Pod wielu względami do Wiki
podobną jest ilaj ją rz. Żej:
"miana, odwadniająca szereg jezior
w obrębie moreny _Święciańskiej.

| Żejmiana, tak jak i Wilja, „głęboko
wcina się w dno i jej brzegi też no-

rzekach rzecza Wilji, skąd czerpie swe wo- szą ślady tarasów.
Doliny Wibji i Žeįmiany są prze-

dzielone wypiętrzeniami starych u-
tworów pochodzenia tektonicznego,
które zapewne istniały w epoce
przedlodowcowej i zostały następ-
nie pokryte grubą powłoką dyluwjal
ną. Być może, że w tym kierunku
posuwały się lodowce, rzeźbiąc ko-
tliny, które potem stały się jeziora-
ma.

Teren dorzecza Wilji, "położony
mniej więcej między pasmami mo-
ren czołowych: Święciańsko-Dok-
szyckiej i Wileńsko - Mińskiej, głę-
boko porzeźbiony jak tektonicznie
w czasach przi owcowych, tak i
przez wody ustępujących lodowców,.
tworzą obecnie gęsto i bezplanowo
rozsiane w kierunku Kiernowo —
Malaty różnej wielikości wzgórza,
śęsto znaczone głazami narzutowe-
ki:

Powłoka dyluwialna terenu, le-
żąca przeważnie na warstwach trze
ciorzędnych, ma rozmaitą grubość.
Gleby na tej powłoce powstały albo
przez wypłukanie i wyługowienie
osadów dyluwialnych, albo są utwo-
rami naniesionemi. :

Na tym terenie, w szczególności
w jego północnej części, rozsiane są
liczne różnej wi i jeziora, pra-
wie nie zasilane jawnie przez rzeki

 

pu na te igrzyska pochłaniają ol-
brzymie sumy. Na samą ekspedycję
może zabraknąć pieniędzy! Jedynie
ołiarny wysiłek całego polskiego
świata sportowego może nas przed
taką kompromitacją ochronić.

Polski Komitet Olimpijski uzy-
skał od p. Ministra Poczt i Telegra-
fów zezwolenie na sprzedaż w Urzę-
dach pocztowych (od 1-go paździer-
nika do. 31 grudnia b. r.) naleępek
olimipijskich w cenie po 10, 20 i 50
gr. W związku z tem związki spor-
towe 1 kluby winny natychmiast
wszcząć akcję celem gremijalnego
nabywania w urzędach pocztowych
owych nalepek. Ambicją każdego
klubu winno być, aby każdy członek
klubu, każdy jego sympatyk kupił
nalepkę olimpijską, namówił swoich
krewnych i znajomych do kupienia
nalepki i pouczył ich, gdzie nalepki
mogą kupić, Od wykonania przez
związlki i kluby tego minimalnego
obowiązku zależne będzie powodze-
nie rozsprzedarzy nalepek olimpij-
skich.

Będzie to zarazem sprawdzianem
co i ile zrobi społeczeństwo sporto-
we, by reprezentacja Polski ma
Olimpjadę była należycie przygoto-
waną i mogła zwyciężać.

Pamiętajmy, że zwycięstwo olim-
pijskie będzie triumfem całego Na-
rodu.

ieatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance, Dziś

o godzi. 8-ej wiecz. komedja J. Berra i L.
Verneuilla pt. „Szkoła podatników”.

— Niedzielna popołudniówka. Jutro o
godz. 4-ej komedja Kirszona „Cudowny
stop”. Ceny propagandowe.
— Teatr Muzyczny „Lutnia”*. Dziś po

raz 2-gi komedja muzyczna Lajtaia „Mądra
Mama”, W roli tytułowej Elna  Gistedt.
Zniżki ważne.

— Jutrzejsza popołudniówka w „Lut-
о!, Jutro na przedstawieniu popołudnio-
wem po cenach zniżonych ujrzymy  ope-
retkę Millóckera „Madame Dubarry“ z
ElnąGistedt w roli tytułowej. Obsada
premjerowa.
— Księżniczka Czardasza. Korzysta-

jąc z pobytu znakomitej artystki Elny Gi-
stedt — Kierownictwo Teatru wznawia
ogólnie lubianą melodyjną operetkę Kal-
mana „Księżniczka Czardasza”.

— Teatr „Rewja”. Dziś program rew-
jowy p. t. „Wężyk leguński", — Początek
przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.

„Polskie Radjo Wilno
....Sobota, dnia 16 listopada 1935 r.

6.30: Pieśń. 6,33: Gimnastyka, Płyty.
Dziennik poranny: Płyty. Giełda rolnicza.
Audycja dla szkół. 8.10—11.57: Przerwa.

"11.57: Czas i hejnał. 12.03: Dziennik polu-
dniowy. 12.15: Koncert. 13.25: Chwilka go-
|spodarstwa domowego. 13.30: Płyty. 14.30:
Z włoskich oper. 15.00: Fragm. z pow. Jó-
zefa Wittline „Sól ziemi”. 15.15: Mała
skrzyneczka. 15.20: Życie kulturalne mia-
sta i prowincji. 15.30: Koncert. 16.00 Lekcja
języka francuskiego. 16.15: Utwory  orga-
nowe w wyk. Jana Kucharskiego. 16.30:
Skrzynka techniczna. 16,45: Cała Polska
śpiewa. 17.00: Rep. z Prus Wschodnich.
1715: Nowości z płyt. 17,45: Dziki łabędź,
pog. 17.50: „Miasteczko Zakopane“, pog.
18.00: Audycja dla dzieci. 18.40: Płyty.

"19.00: Przegląd rolniczej prasy. 19.10: 5
twórczości Manuriac'a, odczyt. 19.25; Kon-
cert reklamowy. 19.35: Wiad. sportowe.
19,50: Pogadanka aktualna. 20.00: Mozaika
muzyczna. 20.45; Dziennik wieczorny.
20,55: Obrazki z. Polski Współczesnej. 21.00

 
"Audycja dla Polaków z zagranicy, 21.30:
Wesoła Syrena. 22.00: Czar walca, op.
„Oskara Straussa. 23,15; Kom. met, 23.20:
Transm. muzyki tanecznej.

imające często na brzegach wysokie
wypiętrzenia. Niektóre z tych jezior
mają .gięboko pod ziemią pewnego
rodzaju połączenia swych wód.

Brak miejsca nie pozwala na wy-
mienienie nazw i cech charaktery-
stycznych wszystkich jezior dorze-
cza Wilji Chociaż nie są one do-
kładnie zbadane, ale zachowanie na
ich brzegach rośliności jest kioniecz-
nością widoczną.

Należy dobrze poznać paleogra-
ficzną budowę terenu dorzecza Wi-
lji i morfologię jego powierzchni.
Należy poznać hydrograliczną prze-
szłość tego terenu i zbadać dokład”
nie karmiące Wilję wody rzek i stru
mieni, wyjaśnić związek ich z jezio-
rami i mieć na uwadze zmienność
koryta rzeki. Wtedy tylko w każ-
dym "poszczególnym miejscu można
będzie zaopinjować o tym lub in-
'nym sposobie uregulowania brze-
gów. Natomiast nie wolno czynić
tego pośpiesznie, wszędzie pod je-
den strychulec, Zepsuć łatwo, ale
poprawić jest trudno.

Widząc, co się teraz robi na brze
gach Wilji, mimowoli rodzi się py-
tanie, jakby to należało nazwać:
czy  nieprzemyślanym wyczynem
eksperymentatornskim, czy też lek-
komyślnym przejawem — radośnej
twórczości, — albowiem o rozmyśl-
nem niszczeniu dobra narodowego
nie można wszak 'nawet myśleć...

p Tuż. JanOlszewski,
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DZIELNICAŻYDOWSKA
W WARSZAWIE

Gdy rozejrzeć się wśród stolic eu-
ropejskich i pozaeuropejskich — to się

stwierdzi, że stolice te są misstami

tych narodów, które są gospodarzami
danych państw. Paryż, Berlin, Lon-

dyn, mają swoje niemałe kolonje cu-

dzoziemskie, ale w swej istocie, w tem,

co stanowi rzeczywistą treść ich życia

i stały składnik ich ludności, są mia-
stami niemal czysto francuskiemi,
miemieckiemi,  angielskiemi. Stany

Zjednoczone posiadają w swych gra-

nicach olbrzymie masy obcych immi-
grantów, którzy w miastach takich,

jak Nowy Jork, czy Chicago, nadają

poprostu ton, ale stolica państwa, Wa-

szyngton, jest miastem rdzennych

yankesów. Stokholm, Kopenhaga, O-

slo, Haga, Madryt, Lizbona, Rzym,
Belgrad i tak dalej, — nie mówiąc już

© Angorze, czy tembardziej Tokjo, —

to są miasta, jednolite narodowo.

Jednym z nielicznych pod tym
względem wyjątków wśród stolic jest

— Warszawa. Warszawa nie jest mia-

stem polskiem, ale miastem polsko-

żydowskiem. Przechadzając się po

Krakowskiem Przedmieściu, Nowym

Świecie, Alejach Ujazdowskich, czy

Jerozolimskich, jesteśmy w Polsce.

Udając się jednak na Nalewki, na Dzi-

ką, Dzielną, Franciszkańską, Nowoli-

pie, Bagno, trafiamy w świat obcy, tak
od środwisk polskich różny jakhy był
od nich o tysiące mil odległy. Polak,
idący zwłaszcza którąś z bocznych u-

lic warszawskiego ghetta, nieraz o-

władnięty jest uczuciem poprostu fi-
zycznego lęku. Czuje na sobie spoj-
rzenia niechętne,częstokroć nienawist-

ne i wyzywające, Słyszy wokół siebie

obcy język, którego nie rozumie, a

który huczy i kipi z wschodnią gwał-
townością oraz namiętnością. Widzi

postacie starych ludzi, którzy mu przy-

pominają raczej szekspirowskiego Shy-
loka, niż mickiewiczowskiego Jankie-

la, oraz młodzież w skórzanych kurt-
kzch, a nieraz i w fantazyjnych mun-
durach, nasuwającą przed oczy wspo-
mnienie — bolszewickich czrezwy-

czajek. Gdy zapadnie zmierzch, spacer

po takich ulicach doprawdy nie jest

zgoła żadną przyjemnością ,
Policja, personel tramwajów i auto-

busów miejskich i wogóle wszelkie ro-
dzaje funkcjonarjuszów państwowych,
czy miejskich, zmuszonych pełnić tam

służbę, uskarżają się stale, że w dziel-
nicach żydowskich służba jest najcięż-

sza. najprzykrzejsza, a nawet wręcz

najniebezpieczniejsza, Nieliczna lu-
dność polska w tych dzielnicach (stró-
że domowi i t. p.) stanowi warstwę

parjasów, pędzących tam poprostu o-

płakaną egzystencję,
Istnienie takiego skupienia obcej i

wrogo usposobionej ludności w sercu
Polski jest dla Polski rezczywistem

niebezpieczeństwem. Czytaliśmy w
książce włoskiego Żyda Malapaste
o „Technice zamachu stanu”, radzaj

dyskretnego ubolewania, że warszaw-
skie Nalewki nie umiały wyzyskać
konjunktury, jaką rozporządzały w

dn'u 15 sierpnia 1920 roku, by wywo-
łać rewolucję komunistyczną w War-

szawie, wbić tym sposobem nóż w ple-

cy armji polskiej i przechylić szalę

zwycięstwa na rzecz wojującej trzeciej

międzynarodówki. Takie konjunktury
mogą się powtarzać nieraz. Warszawa,

stolicaicentralny ośrodek nerwowy

państwa, wraz ze swemi ministerstwa-

mi, sztabami, centralami łączności,

sieci telefonicznej, telegraficznej, ko-

lejnwej, radjem, mostami, dworcami,

koszarami fabrykami i t. d., i t. d., nie

jes. całkowicie bezpieczna bo około
400 000 obcej ludności, żyjącej w jej
wnetrzu, może jej bezpieczeństwu

każdej chwili zagrozić akcją dywersyj-

ną, jeśli tylko uzna to za korzystne

dia siebie, by się z tym, lub irnym
w1ogiem Polski sprzymierzyć.
Jednym z pilnych postulatów pel'ty-

ki polskiej musi być wielkie zmutejsze-

nic a nawet usunięcie ludności ży-

dowskiej, jeśli narazie nie z całego

państwa, to przynajmniej ze stolicy.
Tego nie będzie w stanie zrobić tylko
ludność polska przez akcję gospodar-
czą, lecz musi tutaj wkroczyć państwo

 

 

Było rzeczą bardzo interesującą,
jak się zachowa Egipt wobec za*argu
między Anglją a Włochami. Egipt
wszek dąży do niezależności, a mo-
carstwo, przeciwko któremu o tę
niezależność walczy, zostało wpląta-
ne w poważny konflikt, wynikający z
jego polityki utrzymania swych wpły-
wów na terytorjum afrykańskiem i na
morzu Śródziemnem. Z początku sły-
szeliśmy, że między Egiptem a
Brytanją istnieje zupełna harmonja
poglądów, potem dowiedzieliśmy się,
że Egipt — mimo iż nie należy do Ligi
Narodów — postanowił wziąć udział
w  sankcjach, w Genewie uchwalo-
nych. I zdawało się, że. od strony
Egiptu nie będzie miała polityka an-
gielska żadnych trudności.,,
Aż tu naraz dowiadujemy się o za-

kończonych krwawo manifestacjach w
Kairze, skierowanych przeciw oku-
pantom. Rozruchy te wywołał Wad...

Dla wyjaśnienia istoty położenia
wypada przypomnieć sytuację we-
wnętrzną w Egipcie, Przez szereg lat
istniał tam rząd dyktatorski Sidky-
paszy, popierany przez Anglików i bę-
dącywotwartej walcezestronnictwem
nacjonalistycznem egipskiem, t. zw.
Wafdem, które to stronnictwo repre-
zentuje właściwie cały naród. Opozycja
przeciw dyktaturze stawała się coraz
gwałtowniejsza, gdy dyktatura narazi-
ła się w dodatku komisarzowi angiel-
skiemu, a Sidky - pasza zachorował,
musiał król Fuad rozstać się z dykta-
torem, a na jego miejsce powołać u-
godowo w stosunku do Wafdu usposo-
bionego Nessima - paszę. Ten os'atni
miał przeprowadzić pacyfikację we-
wnętrzną, zmienić konstytucję ; ordy-
nację wyborczą stylu dyktatorskiego,
wprowadzoną przez Sidky-paszę i t. d.
Zanim tego zdołał dokonać przyszły

jednak wypadki w Abisynji. Nassim-
pasza wszedł na drogę ścisłego współ-

 

 

działania z Anglją — udział Egiptu w
sankcjach jest najlepszym tego dowo-
dem. Nie jest on z pewnością wro-
giem swego narodu, lecz idzie meto-
dą wszystkich ugodowców — zasłużyć
się posiadającemu siłę i dzierżącemu
władzę, by później wzamian za to u-
zyskać nagrodę w postaci ustępstw
politycznych,
Ta metoda polityczna. wywołała o-

pozycję stronnictwa narodowego, któ-
re najwidoczniej jest zwolennikiem in-
nej, bardziej realnej metody, a miano-
wicie: skorzystać z trudności, jakie
przeżywa państwo okupacyjne i zmu-
sić je do ustępstw na rzecz żądań par-
tji niepodległości. Trudno narazie
zdać sobie sprawę, dlaczego teraz
właśnie wybuchły rozruchy przeciw
Anglji Pisma zagraniczne przypusz-
czają, że  rozdrażniło nacjonalistów
przemówienie ministra Hoare'a, który
sprzeciwia się zmianom zasadniczym
w stosunkach angielsko - egipskich,
Nam nasuwa się raczej przypuszcze-
nie, że odegrały tu rolę poufne rozmo-
wy między Włochami a kierownikami
Wałfdu, Wszak Włochy mają dużo do
dania Egiptowi, bo nietylko mogą mu
obiecać poparcie całkowite jego dą-
żeń do niepodległości, lecz także roz-
wiązanie sprawy Sudanu, który poli-
tycznie i gospodarczo jest Egiptowi
do życia potrzebny, a którego Anglja
odstąpić nie chce. Trzebaby znać taj-
niki polityki — jeśli się tak wyrazić
wolno — wewnętrzno - afrykańskiej,
by to wszystko jasno widzieć... Nikt
się z pewnością do tego nie przyzna—
ani Włosi, którzy zabiegają o porozu-
mienie z Anglją, ani wafdyści, którzy
nie chcą niszczyć za sobą mostów;
spodziewajmy się więc stanowczych i
uroczystych zaprzeczeń, Mimo to na-
suwa się z przemożną siłą przypusz-
czenie, że przed polityką niepodległo-
ściową Wafdu otwierają się widoki
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ma widowni
bardzo realnych możliwości, Z rozwo-
jem tej polityki są związane zewrot-
ne wprost możliwości na morzu Śród-
ziemnem, bo Egipt panuje nad kana-
łem Suezkim..,

Wszystko to jest muzyką przyszło-
ści. Dziś mamy do czynienia z fakta-
mi, które tę przyszłość zapowiadają—
w Kairze odbyły się rozruchy, w cza-
sie których demonstranci obrzucili ka-
mieniami gmach brytyjskiego konsula-
tu,.a na zebraniu złożonem podobno z
30.000 osób i zorganizowanem przez
Wafd, po przemówieniu przywódcy
nacjonalistów, Nahasa - pasza, slriero-
wanem przeciw W. Brytanii, uchwalo-
no rezolucję, zawierającą trzy punkty:
1) żadnej współpracy z Anglikami;
2) dymisja gabinetu Nessima - paszy i
3) każdy rząd, który zgodzi się na
współpracę z Anglikami w obecnych
warunkach, winien być bojkotowany
przez cały naród egipski.

W. Brytanja posiada dotychczas w
swym.rachunku z zatargu z Włochami
trzy niepowodzenia: 1) postępującą sy-
stematycznie okupację Abisynji przez
armję włoską; 2) sprzeciw stanowczy
opinji francuskiej przeciwko sankcjom
militarnym i opór przeciwko sankcjom
gospodarczym i 3) antyangielskie sta-
nowisko ruchu narodowego w Egipcie.
To ostatnie, gdyby się rozwinęło i po-
głębiło, stanowiłoby wypadek pierw-
szorzędnej doniosłości politycznej, do-
tyka bowiem w dwa najczulsze punk-
ty Imperjum Brytyjskiego — w jego
stosunek do narodów podbitych i w
najważniejszy węzeł jego |róg mor-
skich.
Oto dlaczego uważamy rozruchy w

Kairze za wielce ważny wypadek po-
lityczny — zapowiada on nowe zśoł»
możliwości na szachownicy politycznej
świata.

S. K.

 

Ukrainizm i Cerkiew grecko-katolicka
Jak wiadomo w Cerkwi unickiej, na-

zwanej później przez rząd austr'acki
grecko katolicki, są dwa kierunki ideo-

we.
Pierwszy z nich to kierunek narodowy,

a raczej nac'onalistyczny, który uważa
Cerkiew raczej za instrument pol'tyki
narodowej, niż za cząstkę Kościoła po-
wszechnego. W dziedzinie liturgii . in-
stytucyj prawa kościelnego jest ten kie-
runek bardzo konserwatywny i dąży d>
utrzymania ściśle wschodniego charakte-
ru obrządku unickiego. W szczególności
kierunek ten zachowuje małżeństwo
księży i wprowadza celibat bardzo po-
woli, pod naciskiem nowych prądów w
całości Kościoła i tylko dla osób, które
dobrowolnie na celibat się godzą 'uż na
początku studjów teologicznych. Temu
kierunkowi patronu'e arcybiskup metro-
polita Szeptycki, osobistość równie poli-
tyczna, jak i duchowna. Jego zwolenni-
kiem choć mniej politycznie eksponowa-
nym, jest ordynarjusz grecko - katolicki
przemyski, biskup Kocyłowski.
Odmienny kierunek ideowy reprezen-

tuje trzeci wschodnio - małopolski biskup
Rusin, ordynar'usz stanisławowskiej die-
cezji grecko - katolickiej, ks. Chomy-
szyn. Jest on przedstawicielem integral-
nego katolicyzmu w duchu Akcji Kato-
lickiej i przeciwnikiem wybuiałego nacjo-
nalizmu ukraińskiego. Chciałby on zwią-
zać Cerkiew grecko - katolicką ściśle” z
katolicyzmem integralnym, t. j. zbliżyć
ją bardziej z duchem rzymskim w Koście-
le, a osłabić pewne wybujałości bizan-
tyńskie. Chodzi mu też zarówno o spra-
wy obrządkowe jak $ bardziej wew-
nętrzne.

Politycznie jest on Ukraińcem, nie za-
piera'ącym się zresztą starszej nazwy
Rusina, ale Ukraiicem  upatrującym
przyszłość swego narodu w zbliżeniu do
europejskiego i katolickiego zachodu, Z
tej samej przyczyny nie jest on zasadni-
czym przeciwnikiem Polski, 'akkolwiek
nigdy nie rezyśnował z samodzielnej po-
lityki ukraińskiej.
Podczas ostatnich wyborów sejmo-

wych grupa polityczna Ks. Chomyszyna
sprzymierzyła się po raz pierwszy z Un-
do i wzięła udział w kompromisie wy-
borczym ze sanacją, uzyskując jeden
mandat do sejmu i jeden do senatu.
Otóż ten dostojnik Cerkwi grek. kat.

wydał przed kilku miesiącami list pa-
sterski, który niewiadomo dlaczego do-
piero teraz dostrzegło undowskie „Diło”,
pode'mując z nim polemikę.

i przez swoje zarządzenia i prawa

przyśpieszyć ten proces.

Im prędzej się to stanie, tem lepiej

będzie i dla stolicy i dla państwa r"

skiego,  

Autor polemiki podpisał się pseudoni-
mem ,„„Jeremjasz teolog”, co świadczy, że
polemika wyszła z kół cerkiewnych nie-
przychylnych Ks. Chomyszynowi. Ten o-
statni bowiem zaatakował.w swoim li-
ście bardzo ostro dzisiejszy stan społe-
czeństwa ruskiego, twierdząc, że panuje
w niem nie wiara objawiona, lecz wiara
naconalistyczna. Wystąpił też otwarcie
przeciw przeżartym duchem świeckiego
liberalizmu czytelniom „Proświty”, za-
chęca'ąc natomiast duchowieństwo i
wiernych swojej diecezji do zakładania
katolickich czytelń ludowych, skupio-
nych w założonym przez ks. Chomyszy-
na związku „Skala“,
Przeciw tym nowym czytelniom wy-

stępuje też „Diło” najostrzej, obawiając
się w nich konkurencji dla nacjonali-
stycznych „Proświt”. Oburza się też ..Di-
ło”, iż ks. Chomyszyn wskazał nietwu-
znacznie na polityczne zapędy grecko-
katolickiego zakonu XX. Redemptory-
stów i jednego z wybitniejszych przeo-

rów zakonu Bazyljanów.
Przypomniał też ks. Chomyszyn fakt

naprawdę bardzo wymowny, jak to przed
paru laty metropolita Szeptycki maniłe-
stacyjnie poświęcił proporzec ukraiń-
skie! drużyny płastowej (skautowej), no-
szącej charakterystyczną nazwę „Le-
šnych djablėw“. Na proporcu tej druży-
ny wyhaftowany był krzyż, a po obu
stronach stylizowane „djabły”.

Ks. Chomyszyn jest zdania, że poświę-
cenie tego emblematu było symbolem u-
siłowań pogodzenia w ideologji ukraiń-
skiej Chrystusa z Baalem. Naszem zda-
niem ks. metropolicie Szeptyckiemu zaw-
sze bardziej zależało na wartościach po-
litycznych, niż duchowych i religijnych.

„Diło” broni ks. Szeptyckiego m in.
tem, że dzisia! niema już „Leśnych @а-
błów”, gdyż-wogóle skautinį ukraiński
został przez władze administracyjne roz-
wiązany. Tem gorzej dla tej ideolog'i,
która pozwala poświęcać w kościołach
takie proporce,

Ostatecznie nie jesteśmy tu we Lwo-
wie pewni, co jest powodem tego niespo-
dziewaneśo ataku „Unda”, a raczej jego
organu „Diła”, na władykę stanisławow-
skiego, dotychczas ideowego przywódcę
zaprzyjaźnionej grupy politycznej. Być
może, że chodzi tu o odwrócenie uwagi
od innych zdarzeń, dziejących się właś-
nie na terenie działalności ks. metropo-
lity Szeptyckiego.
Przed kilku dniami doniosły niektóre

lwowskie organy ukraińskie „nienaležące
do Unda), że w Iwowskiem seminar'um
duchownem grecko - katolickiem wy-
buchł bunt, czy też strat. Po sprostowa-
niu Kur'i grek. kat. okazało się, że jed-
nak coś w tem jest. Wychowankowie
tego seminarjum, zwanego szumnie Aka-
demią Teologiczną, dzielą się na dwie
kategorje: celebsów i rezerwujących so-
bie prawo małżeństwa.  

LWÓW, 13 listopada

Jak wiadomo, kandydaci na księży w
stanisławowskiem seminarium  duchow-
nem są wszyscy celibatarjuszami. Ks. me-
tropolita Szeptycki okazał się na tym
punkcie mniej wymagający i przynaj-
mniej dla części swego duchowieństwa
chce zachować możność zakładania ro-
dzin.
Otóż obu kategor'om lwowskich teolo-

gów grek. kat. przedłożono do podpisa-
nia deklarace, w których ci kandydaci
oświadczają, iż żadnych pretensyj mieć
nie będą na wypadek, gdyby, z powodu
nadmiaru kandydatów na księży, ich nie
wyświęcono. nawet po złożeniu wszyst-
kich wymaganych egzaminów i osiągnię-
ciu dobrych kwalifikacyj. Kandydaci re-
zerwujący sobie prawo małżeństwa, lub
żonaci zobowiązać się mają ponadto, iż
przed ostatecznemi święceniami mieć
będą zapewnione utrzymańie zarówno
dla siebie, jak i dla ewentualnej rodziny
na wypadek niemożności spełniania obo-
wiązków kapłańskich z powodu choroby,
kary kanonicznej, lub innej jakiejś prze-
szkody.

Teologowie.się zbuntowali i deklara-
cyj tych nie podpisali. Czy jednak ich
podpisać nie będą musieli — to inna
sprawa.

Metropolita Szeptycki tak bowiem ze
względów politycznych pomnożył swo'e
seminarum, że dzisia* rzeczywiście nie
jest w stanie zapewnić wszystkim stano-
wisk kapłańskich. Nie będzie chyba odle-
głe od prawdy, jeżeli powiemy, że Ilwow-
skie seminarjum greko-kat, liczy dwa ra-
zy tyle wychowanków, co wydział teo-
logji rzym. kat. na uniwersytecie Iwow-
skim. A przecież ponadto jest jeszcze
seminarjum w Stanisławowie.

Tak samo jeśli idzie o księży w grek.-
kat. diecezji lwowskiej, to polityka ks.
Szeptyckiego oddawna zapełniła wszyst-
kie możliwe etaty i na długą przyszłość
wszystkie możliwe miejsca pozajmowa-
ła.

Dzisiaj ta polityka prowadzona pod
auspic'ami wyzyskania w całe! pełni Cer-
kwi greck.- kat. dla rozwoju ukrainizmu
bankrutuje i musi wywołać u rzymskich
sfer odpowiedzialnych zastrzeżenia i od-
powiednie konsekwencje. Seminarjum
duchowne greck.-kat, we Lwowie prze-
mieniło się w uczelnię z ducha swego
zupełnie nie duchowną. Teoloś studju-
jący bez pewności poświęcenia się powo-
łaniu kapłańskiemu jest zjawiskiem ab-
surdalnem i kandydatem na przywódcę
sekciarskiego. Z punktu widzenia spo-
łecznego polityka ks. Szeptyckiego, pro-
dukująca niewyświęconych księży, jest
wybitnie szkodliwa. Teologowie n'ewy-
święceni, to ludzie duchowo złamani i
społecznie nieużyteczni.

A jakaż atmosfera panuje w seminar-
fum, w którem wychowankowie obowią-  

HERBATĘ świeżych zbiorów na
wagę i w opakowaniu

K A WЕ najlepszych plantacji na
miejscu paloną

MIESZANKI zbożowe z kawą
prawdziwą poleca

TECFIL MARZEC
Marszałkowska 89 i Mazowiecka 5

Uwaga! Najkorzystniejsze źródło zakupu
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PRZEGLĄD PPASY
WALKA Z ATYSEMITYZMEM

Z inicjatywy b. senatora Ringla po<
wstaje we Lwowie „Liga przeciw
zniesławianiu Żydów', Donosi o tem
lwowska „Chwila”. Liga posiadać bę-
dzie sekcje: prasową, statystyczną, 0-
chrony_ prawnej i t. p. Oddziały jej za-
łożone będą we wszystkich więk=
szych miastach polskich. Ma ona na
celu
„w ramach możliwości nie dopuścić do

bezkarności zniesławiania dobrego imie-
nia narodu żydowskiego. Tak jaka
kowi Gmin Żydowskich w Szwajcarji uda-
ło się przygwoździć haniebną robote pro-
aw tak zwanych Protokółów
ędrców Sjonu, niewątpliwie uda się na-

piętnować niejeden wybryk rodzimego
antysemityzmu, którego reprezentanci
bardzo często tylko dlatego pozwalają so-
bie na ins uację, że właściwie "chodzń
im to bezkarnie".
Zauważmy wobec tych twierdzeń,

że po pierwsze Żydów chroni w du-
žym stopniu prawo i cenzura, po dru
gie zaś prasa żydowska oraz oddana
Żydom prasa polska ma zawsze moż<
ność odparcia ataków na żydostwo,
jeśliby były one bezzasadne, Pod fir-
mą wymienionej wyżej Ligi powstaje
więc zapewne oddział międzynarodo-
wej „Ligi do walki z antysemityz-
mem'', na czele której stoi Einstein i
której najruchliwszym dotąd oddzia-
łem była Liga francuska, kierowana
przez Żyda Bernarda Lecache'a.

Żydzi ciągle jeszcze nie zdają sobie
sprawy z istoty ruchu antyżydow=
skiego w Polsce. Zdaje im się, że jest
to ruch zasilany finansowo przez
Niemców, `
„Kto tę robotę finansuje — pisze

„Chwila“ — jest rzeczą aż nadta dobrze
znaną. Jest rzeczą wiadomą, że z Erfurtu
płyną do Polski masami wydawnictwa
tak zwanego Weltdienstu, organu os!a-
wionej międzynarodówki antysemickiej".

Takiemi „argumentami“ nowa Liga
daleko nie zajedzie, Lepiej wysiłki i
pieniądze poświęcić na organizowanie
wychodźtwa Żydów z Polski, niż na
organizowanie takich beznadziejnych
Lig.

CO DA UMOWA Z NIEMCAMI?

„Kurjer Poznański” bardzo krytycz*
nie ocenia nową umowę handlową
polsko - niemiecką.

„Gdyby. nawet — pisze — w pewnej,
bardzo zresztą nieznacznej mierze przy=
czyniły się do wzrostu zbytu płodów role
nych (w porównaniu z możliwościami,
jakie istniały w tym względzie bezpośre-
dnio przed podpisaniem tychże umów),
to skutek ten zostanie zneutralizowany
przez spadek konsumcji, jaki niewątpli-
wie nastąpi na rynku krajowym, wskutek

wprowadzenia a podwyżki cięża-
rów podatkowych.

Tutaj trzeba jeszcze uwzględnić kon-
sekwencję, jakie pociągnie za sobą wpu*
szczenie Niemców na rynek polski przez
przyznanie im klauzuli największego u-
przywilejowania. Jakie z to tytułu
straty poniesie nasz przemysł? Trudno
sprawę tę osądzić. Opinja polska, jak do-
tychczas, nie zna wysokości kontyngen=
tów przyznanych Niemcom na przywóz
przemysłowy do Polski. Wiadomo jedy=
nie, że cały szereg przemysłów polskich
żyje w niepewności jutra. Słyszeliśmy na-
wet, że kilka fabryk nosi się z myślą
zamknięcia warsztatów, ponieważ się
przewiduje, iż dumpin$owana konkuren-
cja Niemcom w dużym szeregu artykułów
będzie nie do pokonania”.

JESZCZE O P. ŚWITALSKIM

Wobec przejawionej przez p, Świ
talskiego w Senacie drażliwości na
punkcie przestrzegania konstytucji,
przypomina „Tydzień Robotnika”, jak
to ten sam p. Świtalski w charakterze
dyr, dep .politycznego w M S.Wewn.,
przeprowadzał wybory w r. 1928, wy«
dając na cele wyborcze BB. 8 miljo-
nów zł, z funduszu dyspozycyjnego
Prezydjum Rady ministrów.
„Pan poseł Kautzky wziął w ciągu je-

dnego miesiąca 16 tysiecy złotych ciepłą
ręką od p. wojewody Darowskiego,

zisiejszy senator p. Bojko, mający go-
dność wicemarszałka Senatu, bierze rów=
nież swobodnie 15 tys. złotych. I szły te
rzeczy na bardzo ciekawe wydatki. iak
np. 11 stycznia 1928 roku, p. Kautzki
wziął wydatek na poczęstunki: Dosłow-
mie: wiece i poczęstunki. 16-śo stycznia
1928 roku senator Bojko dosłowni» czy*
tamy: zjazd wójtów ij poczęstunek w po-
wia'ach malonolskich — 6-000 zł”

Jest zdumiewającem, že p. Slawek
rozwiązał BB., nie załatwiwszy sprawy
tych 8. mljonów zł.

 

zani są myśleć o zdobyciu majątku ewen-
tualnie przez ożenek?
Cerkiew grecko - katolicka w Polsce

nie 'est na dobrej drodze nietylko z punk»
tu widzenia państwa polskiego, lecz tak-
że i Kościoła katolickiego.
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K. H. Rostworowski 0 „Zmorach“
Niedawno zamieściliśmy ostre uwagi

ipotępiające nową powieść Zegadłowicza
„Zmory“. Sąd wyrażony w naszem piśmie
nie jest bynajmniej odosobniony.

Oto co m. in. pisze o „Zmorach” Karol
Hubert Rostworowski (w Kurjerze Poz-
nańskim nr. 521), który swego czasu uwa-
żał Zegadłowicza autora „Powsinogów”
za „nowego wielkiego poetę”.

„Utwór ten—powiada Rostworowski—
poprzedziła fama: „Jak Polska P xską,
jak Europa Europą, jeszcze nikt nigdy
takich świństw nie napisał".

Nie lubię czytać świństw. Brzydzą
mnie i nudzą. Funkcje fizjologiczne uwa-
żam za materjał nadający się wyłącznie
do badań naukowych. Zboczenia i zwy-
rodnienia płciowe również. W rękach li-
teratów — którzy różnią się od uczo-
mych tem, że grają nietylko na wiedzy,
ale i na nerwach czytelnika; że żądają
nietylko przemyślenia, ale i przeżycia da-
nego tematu; że, zamiast operować czy-

stem.i pojęciami, operują plastycznemi
obrazami wyobraźni; że zamiast metody,
stawiają na pierwszem miejscu fantazję,
że zamiast zwracać się do „swoich ludzi”,
zwracają się do „byle kogo" — w rękach
tak „skonstruowanych” literatów, Forele
i Weiningery zamieniają się w najpos-
„politszych pornograłów.
, — „W braku artystycznego ujęcia”.
5 Frazes. Pusty, zakłamany frazes. is.ota
pornografji nie polega bowiem na arty-
stycznem, lub nieartystycznem „ujęciu”,
ale na wyborze odpowiedniej treści i na
opracowaniu jej w ten sposób, żeby wizja
była jak najbardziej plastyczna, sugges-
ftywna, przejmująca i podniecająca. Au-
tor. który to osiągnął, ujął rzecz „arty-
stycznie”. Autor, który tego nie osiąśnął,
ujął rzecz „nieartystycznie'”, Ale czy tak,
czy siak, pornografja pozostaje porno-
gralją, i to tem pikantniejszą, im właśnie
artystyczniej jest „ujęta”, Wszak arty-
stycznie ujęty las musi pachnąć, ogień
płonąć — bądźmy więc konsekwentni,

*
Zegadłowicz w „Zn.orach” jest kon-

sekwentny. Nawet zadziwiająco konse-
kwentny. „Uszątkom biednym, chorym,
obludnym“ (str. 252) nie oszczędza ni-
czego. Nie pomija najdrobniejszych
szczegółów. Nie zapomina o ani jednej
kropce nad „i“,

Podkreśla, cieniuje, potęguje napię-
kie, nieuświadomionych uświadamia u-
świadomionych doskonali, „zahukanym”
sozwiązue języki, — Majster.
Toteż pierwsze wydanie „Zmor” po-

dobno już rozchwytane, okopy „Wiado-
mości Literackich" zdobyte, „Mateczka
Kozłowska w portkach” pasowana przez
samego Breitera na rycerza „sans peur
et sans reproche”, z „Chrystusika” ani
śladu — a z przeszłości pozostała tylko
lada, za którą stanął (przynajmniej mo-
jem zdaniemj świętej pamięci poeta.

I zastosował się do nowej roli wyśm.ie-
nicie, Zawiesił miłość na kołku, a na la-
dzie rozłożył barwny, pierwszej jakości

towar nienawiści,

*
Rozłożył więc panów  wołkowickich

[(czytaj: wadowickich), ordynarnych świń-
tuchów i draniów — panie wołkowickie
„szare, przykre, nadęte, głupie, brzy”kie,
ponure, odpychające" — spowiedników
wołkowickich, demoralizatorów młodzie-
ży — ciało nauczycielskie wołkowickie,
złożone z sadystów, pijaków, durniów i
warjatów, z koronowanym osłem (ma się
rozumieć) księdzem katechetą na czele—
gimnazjalistów wołkowickich, zdeprzwo-
wanych drabów z pod ciemnej świazdy
i chamów — rodzinę Mikołaja Srebrem-

 

 

pisanego „począwszy od kanaljowatych
ciotek, a skończywszy na orgjastycznej,
płacącej „za to” dukatami, przeszło sie-
demdziesięcioletniej babce — Boga, przez
male „b“ — „ceremonjały religijnych za-
mawiań i szan.ańskie praktyki” w koście-
le katolickim — wreszcie historję pol-
ską „te próchniejące zwłoki, karmazyń-
skie fumy i huzarskie wojenkowatośc. do-
bre dla Sienkiewicza”,
To szwarc.
A teraz powidło, słodkie jak miód:
Oczywiście Mikołaj Srebrempisany, je-

$0 ojciec, uważany powszechnie za „far-
mazona“, į matka, coprawda już trochę
poszwarcowana, Jego jedyny przyjaciel,
z którym można się bvło porozumieć, ży-
dek Adolf Silberschūtz. Stara, przepocz-
ciwa Żydówka, wędrująca po świecie z
towarem. Powsinoga „drwal błędny” (na
pamiątkę „dawnych czasów”). Suczka
„znajda'”, Profesor Znamirowski, wybitny
i subtelny polonista, który mawiał: Sien.
kiewicz? Uf! Zero, zero, zero”, a „Kra-
siński powinien był zginąć na kilku po-
lach chwały naraz — byłby nam oszczę-
dził kilka tomów bzdur”, Wreszcie rodzaj
triumfującej Putyfary, niejaka „Balbina
miesięcznica“,

Z jej $alawienieść ślę na scenie troska
autora o (str. 252) „užytęcznošė“ pu-
bliczną bierze najwyższy ton, urywa łeb
hydrze pruderji i dusi centaury obłudy.
Nie pod dachem! Nie pod korcem! Ale
pod gołem niebem! Na świeczniku!
Czytamy bowiem:
„Z bocznej, ciemnej uliczki podeszła

(Balbina) wiewnie i szybko do Mikołaja  

(przy księżyca srebrnym blasku), zapro-
wadziła go na środek rynku, ku kępie
drzew kasztanowych, nakrywających sze-
roko ocembrowaną studnię'., a gdy
szturmem zdobyty Mikołaj „sięgnął leni-

wie po ubranie, nakryła je prędko ręką,
zwinęła w kłębek i (mówiąc: „nadzy
wróćmy do domu”) rzuciła do studni”,
poczem „zniknęła za pnien:, jakby weń
wrosla“,

To zniknięcie nie zaskoczyło Mikołaja.
Przeciwnie. „Nagi, radosny, odmieniony,
nowy, inny' idzie „drogą odwieczną do
Poręby Murowanej”... „idzie nagi naprze-
ciw górom szumiącym”*.. „jest w tej
chwili nagą myślą globu”... „wraca (d » ro-
dzimego domu) nagi, tak nagi jak nagi
przed 18-stu laty po raz pierwszy się zja- |
wił'.. „zwinny (: jeszcze) nagi zwierz
wspina się na klon, a z niego po gałęzi
na balkon — z balkonu przez uchylone
okno do pokoju — rozświeca świecę —
patrmy w lustro" — widząc „oczy bły-
szczące, włos zmierzwiony, usta spalo-
ne”, stwierdza: „piękna jest nagość mło- ;
dzieńcza”... zachwycony, jak Narcyz, tą
swoją nagością, woła: „Dzień dobry! zie-
mi i niebu dzień dobry”... i... i... no 1 czy-
telnik zamyka książkę wzbogacony, u-
zdrowiony, szczery.

Cóż dziwnego, że interes idzie? Do-
tychczas brakuje tylko... mydła. Powi-
nien go dostarczyć prokurator.
A jeśli to nie interes? Jeśli to rze-

czywiście wewnętrzna potrzeba? Ha,  w takim razie i lekarz”,

Z sali koncertowej
Annie Fischer

We wtorek wystąpiła w sali Konser-
watorjum p. Annie Fischer, laureatka
zeszłorocznego konkursu budapeszień-
skiego im. Fr. Liszta. Laureatka o-
wych zawodów międzynarodowych po-
biła swych licznych rywali na polu in-
terpretacji dzieł największego korrpo-
zytora węgierskiego. Dzieł, stawiają-
cych, jak wiadomo, wykonawcom wy-
magania specjalne. O tyle specia:ne,
że, będąc znakomitym odtwórcą I isz-
ta, można jednocześnie niedorastać do
interpretacji klasyków, a nawet roman-
tyków tej miary, co Chopin i Schu-
mann,
Mimo, że konkurs wysunął p. A. Fi-

scher na czoło pianistów Lisztowskich,
w programie swego recitalu umieściła
młoda artystka jeden tylko utwór tego
kompozytora (w dodatku transkry;cję
muzyki Mendelssohna do „Snu nocy
letniej''). Poza tem słyszeliśmy dzieła
o wadze takwielkiej, jak „Toscata,
Adagio i Fuga“ Bacha w opracowaniu
Bu.oniego, sonaty: Mozarta (A dur) i
Beethovena (C dur, op. 53) oraz „E-
tiudy symfoniczne” Schumanna, Pro-
gram wspaniały i piękny.
Analizując środki techniczne p. Fis-

cher, oraz jej ton i brzmienie, trzeba
powiedzieć iż w dziedzinie techniki
pianistycznej prezentuje się młoda ar-
tystka jako siła bardzo poważna.
Wprawdzie w czasie wykonywania nie-
których, bynajmniej nie specjalnie :ru-
dnych utworów (naprz. Sonata Mozar-
ta), zdarzały się chwilami drobne !ap-
susy, to jednak faktem jest nieulegają-
cym wątpliwości, że p. Fischer posia-

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA LITERACKA

Powieść o Chopinie. — Nakładem
Koehlera i Armelanga w Lipsku ukazała
się powieść biograficzna z życia Chopi-
na, pióra Hermana Richter-Hallesa, p. t.
„Drei Frauen um Chopin“. Trzema temi
kobietami są Marja Wodzińska, George
Sand i Szkotka Jane Stirling. Autor pod-
kreśla kontrastowość tych trzech po-
staci, które odegrały wielką rolę w życiu
genjalnego kompozytora. Samego Chopi-
na traktuje jako kompozytora polskiego.

„Dziady“ po angielsku. Profesor Uni-
wersytetu Berkeley w Kalifornii dr. Ra-
pall Noyes, najwybitniejszy polonista w
Stanach Zjednoczonych, i znany tłumacz
„Pana Tadeusza'* oraz innych arcydzieł
literatury polskiej — wyda w na:bliż-
szym czasie nowy angielski przekład
trzeciej części „Dziadów*,

KRONIKA KULTURALNA

Wystawa polskich plastyków w Pary-
żu. — Niedawno odbyło się w Paryżu o-
twarcie pierwszej wystawy grupy pary-
skie! plastyków polskich. Protektorat nad
wystawą objęli: min. E. Herriot į amba-
sador R. P. Chlapowski. W salonach

 

ZEWSZĄD...
CIEKAWE WYKOPALISKO W POW.

BUCZACKIM
*Przy kopaniu jan.y na kartoflew ogro-.

dzie Józefa Halickiego w Osowcach, pow.
Buczacz, zostały niedawno wykopane
cztery całe naczynia gliniane, z których
jedno, wielkich rozmiarów (ok. 75 cm.
wysok.), udało się wydobyć z jamy do-
piero przy pomocy sznurów. Całe zna-
lezisko zostało przekazane do muzeum
T.S.L. w Tarnopolu. Wkrótce potem prze-
prowadził na miejscu badania archeolo=
giczne docent dr. J. Pasternak, dyrektor
muzeum im. Szewczenki we Lwowie, któ-
ry stwierdził tam istnienie osady prehi-
storycznej i w miejscu znalezienia całych
naczyń na głębokości około półtora metra
odkrył jamę głębokości 120 cm., wypeł-
nioną skorupami z potłuczonych, naczyń
kuchennych, kośćmi zwierzęcemi ze spo-
żytego niegdyś mięsa i kawałkami wy-
palonej glinianej polepy. Brak ogniska i
ściany, zbiegające silnie ku dołowi wska-
zywały na to. że nie była to ziemianka
mieszkalna, lecz jama odpadkowa Sko-
rupy naczyń, jedne toczone na kole garn-
carskiem, drugie lepione z wolnej ręki,
oraz, piękny kamienny przęśnik z wrze-  

ciona, znaleziony na dnie jamy, pozwala-
ją przypuszczać, że znalezisko pochodzi
z epoki rzymskiej, prawdopodobnie z jej
końcowego okresu, t. j. z 4-go lub 5-g0
wieku po Nar. Chr.

Dokładne oznaczenie epoki nastąpi po
zbadaniu całych naczyń, znajdujących
się w muzeum Tarnopolskiem. Ważność
odkrycia polega na tem, że w razie po-
twierdzenia się, iż znalezisko należy do
późnej epoki rzymskiej, byłoby to pierw-
sza, dotychczas odkryta osada tej kultu-
ry, znanej dotychczas jedynie z mogił
ciałopalnych.

REMBRANDT NA LICYTACJI

Na licytacji dzieł sztuki w dniu wczo-
rzjszym jeden z portretów Rembrandta
z najwcześniejszego okresu jego twórczoś
ci uzyskał cenę 62.000 florenów.

ZAHYPNOTYZOWANE GĘSI
Przy wodospadach Niagary wyda' zyło

się w tych dniach niezwykłe z'aw'sko
Oto stada dzikich gęsi, lecące z Kanady
na południe, a liczące około 10.000 sztuk.
zostały do pewnego stopnia zahypno*yzo-
wane przez huk wodospadów i opadły
na rzekę w odległości kilkuset kroków od

 

 

„Gallerie des Beaux Arts” zgromadzono
około 200 prac artystów polskich га -
mieszkałych w Paryżu m. in.: Niny Alek-
sandrowicz, M. Berezowskiej, O. Bo:aań-
skie', K. Brandla, B. Czedechowskiego,
Halickiej, Jagla, Jastrzębskiego, Pazewi-
cza, Pankiewicza, i in. W wystawie bie-
rze udział, niestety, wielu Żydów, których ,
niewiadomo z 'akich racyj wliczono w po-
czet artystów polskich np. Kanelba,
Kramsztyk, Markusis, Mankes, M, Muter,
Gottlieb, Zak i t. d.

Pogotowie bibljotekarskie.- Zarząd
główny Polskiej Macierzy Szkolnej uru-
chomił pogotowie bibl'otekarskie, które
ma na celu niesienie fachowej pomocy
właścicielom bibliotek prywatnych w
formie porad bezpłatnych w sprawie:
prowadzenia biblotek (podział książek,
znakowanie, ustawianie w szatach vibljo-
tecznych, nabywanie nowych książek), u-
porządkowania księgozbiorów zaniedba-
nych (inwentarz, katalog), instrukcie dla
dzieci i młodzieży — 'ak powinno się
prowadzić bibljoteczki małe. Pogot.wie
deleguje do właścicieli prywatnych .się-
gozbiorėw fachowe bibljotekarki, które
za skromną opłatą uporządkowują za-
niedbane księgozbiory. Pogotowie mieści
się w siedzibie Macierzy, ul. Krakowskie
Przedmieście nr, 7 m. 4, tel. 656-51.

Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Ś. p. Władysław Macura. Polski świat
muzyczny stracił jednego z wybitnych
członków. Stracił tragicznie i niespoczie-
wanie — przedwcześnie. Ś. p. Władysław
Macura liczył bowiem zaledwie 39 lat.
Cierpiący od wielu lat na ataki serco-
we, wyrwany został nagle przez śn.ierć  
wodospadów. Kilka tysięcy gęsi zśinęło
w murtach Niagary. Pozostałe gęsi, po
dwóch dniach oswajania się z sytuacją,
odleciały na południe. Strażnicy po stro-
nie kanadyjskiej wyłowili 200 dzikich gę-
si na pół żywych.

DR. JAROSZ OPUŚCIŁWYSPĘ
KOŚCIUSZKI

Polski podróżnik dr. S. Jarosz, który
przez kilka miesięcy przebywał na wy-
spie Kościuszki, ukończył już swoje b: da-
nia naukowe. W połowie paždzierni«a 0-
puścił on wyspę i przybył do m. Wrangell
na Alasce. W pierwszych dniach paź-
dziernika ponownie łodzią opłynął vy-
spę, chcąc ukbńczyć badania nad różno-
rodnymi formami brzegu. Obecnie krótkie
dnie, burzliwa pora roku oraz” pie”wsze
śniegi, jakie opadły, zmusiły go do powro-
tu. Dr. Jarosz zamierzał wprawdzie opra-
cować szczegółowo wyspę Zaremby i Wo
iewódzkiego, jakoteż Lodowiec К у era
na Alasce, jednakowoż musiał w tym
roku z tych zamiarów zrezygnować : od:
łożyć je na rok przyszły. w którym c ile
mu warunki pozwolą ponownie na Alaskę
powróci.

Dr. Jarosz po krėtkiem zatrzyman'u się
w miasteczku Wrangell udał się d« Ket-
chikan, gdzie był gościem Rotary C'ubu,  w którym wygłosił odczyt o swo,ej wy-

ze swego intensywnego życia twórczego.
pozostawia'ąc po sobie serdeczny żal
wszystkich, którzy osobiście się z nim
zetknęli, lub też znali go z działaności
muzycznej, Urodzony 13 maja 1896 r. w
Cieszynie, ukończył studja uniwers,tec-
kie w Krakowie i Wiedniu, W Wiedniu
kształcił się również w językologii i
kompozycji. Powróciwszy do kraju pra-
oował 'akiś czas w Operze Warszaw-
skiej, następnie od pierwszej chwi. po-
wstania Polskiego Radja — wral'swej
orkiestrze: Lecz najwłaściwszem polem
jego działalności była niwa kompozytor-
ska. Najbardzie' znane są iego utwory,
oparte tematem o folklor śląski, „Tańce
śląskie”, „Suita Baletowa”, „Kleks”,
„Suita huculska”, „Zew Trombity”, utwo-
ry kameralne, kompozycje chóralne, sze-
re$ pieśni. Główna praca jego życia —
to opera, dotychczas niewystawiona .Za-
czarowane kolo“ Rydla,

 

CHORA WĄTROBA
zatruw organizm

Zaburzenia w funkcjonowaniu wątroby i
wydzielaniu żółci powodują swego rodzaju
zatrucie organizmu, a na tem tle szereg naj-
rozmaitszych chorób.

Zioła Magistra Wolskiego „Billosa”” zawie-
rające znane rośliny egzotyczne Combretum
i Boldo, pobudzają wątrobę do właściwej
pracy oraz prawidłowego wydzielania żółci i
powodują naturalne wypróżnienia. Stosują
się przy cierpieniach wątroby i woreczka żół.
ciowego (kamicy żółciowej).

Zioła ze znak. ochr. „Billosa” do nabycia
w aptekach i drogerjach (składach aptecz-
nych).
Wytwórnia Magister E Wolski, Warsza-

wa, Złota 14, m. 1. m

prawie, pozatem zaproszony został przez
klub mie'ski, jakoteż dyrekcję szkoły
średniej do wygłoszenia odczytów o» Pol-
sce, W biurze Dyrekcji Lasów Państwo-
wych, do którego zarządu Wyspa Koś-
ciuszki należy złożył sprawozdanie ze
swych badań, jakoteż projekt nadania
nienazwanym 'eszcze szczytom i jezio-
rom nazw polskich.
Dnia 17 października wyruszył 4› Ка-

nady, gdzie w Winnipeg: wygłosił sze-
reg wykładów o Polsce, tak dla po:onji,
jak i dla kanadyjczyków. Serdecznie że-
śnany przez liczne rzesze Polaków dr S
Jarosz odjechał dnia 1-go b. m. do Chi-
cago.

ORYGINALNY PREZENT

Z okaz'i 3-ciej rocznicy powstania stu-
denckiej korporacji „Ramove” na un'wer-
sytecie w Kownie, nadesłał poseł litewski
z Rzymu prezent w postaci ciężkieg > ka-
rabinu maszynowego. Korporacja sk'i da
się ze studentów którzy są oficeram* re-
zerwy. Podarunek ten wręczono w obec-
mości prezydenta państwa.

TAJEMNICA DŁUGIEGO ŻYWOTA

Jeden z japońskich lekarzy rozesłał do
10.000 osób, liczących 80 lat kwestjmar-
jusz z zapytaniami, co 'est tajemnicą dłu-
giego żywota. Po otrzymaniu odpowie lzi
ustalił, że tak wysoki wiek więwsizość

da technikę ogromną, doskonale posta-
wioną i rozwiniętą wszechstronnie W
zakresie tonu i brzmienia uderza u p.
Fischer znakomite wyczucie barw noś-
ność dźwiękui olbrzymia rozpiętość
skali dynamicznej, Skala ta, zwłaszcza
w kierunku fortissimo sięga bardzo da-
leko, a jednocześnie pianistka nigdy nie
daje brzmienia brutalnego i twardego.
Jest to wynikiem niewątpliwie poczu-
cia piękna tonu oraz dobrej szkoły,
dbającej o umiejętne i muzykalne wy-
dobywanie dźwięków z klawiatury
Sylwetka artystyczna p. Fische: od

strony duchowej przedstawia się nieco
mniej dodatnio. Uderza nas tuta; brak
krystalizacji, z czego płynie nie-ćw -
ność interpretacji, łamanie klasycznej
linji rytmu w dziełach takich, jak nap.
sonata Mozarta, oraz zbytnia chwi:.ami
czułostkowość, potrącająca lekko (na
szczęście tylko lekkol) o manierę To
są słabsze strony p. Fischer. Byłoby
wszakże niesprawiedliwością, gdytyś-
my natychmiast nie wspomnieli + mo-
mentach silnych, świadczących o wiel-
kich możliwościach pianistki w dzie-
dzinie interpretacji artystycznej, czego
dowody mieliśmy chwilami w Bachu, w
sonacie Beethovena (zwłaszcza w Ron-
do; wprowadzenie wszystkich trzech
tematów), miejscami w Schumannie. a
nawet i w Mozarcie (Trio w menuecie).
Utwór Liszta, kończący program, oraz
dodatek bisowy, Etiuda Des-dur tegoż
kompozytora, wykonane były niezwy-
kle świetnie; porywająco.

Sądzić wolno, iż p. Fischer spotkamy
na estradzie nie raz jeszcze; oczekiwać
też trzeba, iż zajmie ona wśród piani-
stów młodszej generacji miejsce nie
ostatnie.

Ginette Neveu
Po Annie Fischer wystąpiła w środę

druga laureatka konkursu miedzyvaro-
dowego, p. Ginette Neveu, obr darzona
w zeszłym sezonie pierwszą nagrodą
na konkursie skrzypcowym w Wa"sza-
wie, Jest to talent duży, niewątpl wy,
bijący w oczy. Zaraz po pierwszem
zetknięcia się smyczka p. Neveu ze
struną, odczuwa słuchacz, że muzyka
i gra skrzypcowa są żywiołem w któ-
rym młodziutka artystka czuje się naj-
lepiej.

Pierwiastek żywiołowy w śrze jej
odgrywa istotnie rolę wielką; decydu-
jącą. Dlatego też szczególnie świetnie
interpertuje p. Neveu utwory, które
wymagają od wykonawcy rozmachu
wirtuozowskiego, temperamentu bujne-
go i porywów gorących. Ponieważ wro.
dzony dobry smak i poczucie miary ni-
gdy — jak dotąd przynajmniej — p.
Neveu nie zawodzą, gra jej — mimo
pewnej wybujałości w szczegółach —
zawsze posiada ton szlachetny 1 jest
całkowicie wolna od przesady.
W programie koncertu nie słyszeliś -

my utworów takich, które wymagają
specjalnie głębokiego skupienia ducho-
wego, trudno tedy orzec, jaki byłby re-
zultat wykonania przez p. Neveu
naprz. koncertu Beethovena. Ale w
granicach, zamkniętych programem
środowym, p. Neveu zaprezentowała
się jako wiolinistka wysokiej miary.

Technicznej stronie gry wypada po
święcić zaledwie słów parę, jes! bo
wiem na poziomie wirtuozowskim w
pełnem znaczeniu wyrazu. Rozwinięta
wszechstronnie, doprowadzona do
świetności w wielu szczegółach,
imponuje u tak młodej artystki. Tor —
jak zwykle u skrzypków „urodzonych”
— jest soczysty, dźwięczny, żywy i du-
žy. W. SZELIGA.
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zawdzięcza: życiu na wsi, szczególnie na
wybrzeżu morskiem, średnio dostat1'emu
a bardzo regularnemu odżywianiu się dłu
go żyjącym przodkom, normalnej budowie
ciała. Ci długowieczni byli pierworodne-
mi dziećmi rodziców, którzy związek
małżeński zawarli młodo w latach mię-
dzy 21 a 30. Wedle zebranego materiału
okazuje się, że przeważają kobiety.

POGOTOWIE ANGIELSKIE W ADENIE

W Adenie jest zakotwiczonych obec nie
17 wojennych okrętów angielskich Stale
pod parą znajdują się 3 krążowniki, p zy”
byłe z oceanu indyjskiego oraz z portów
chińskich. Ze 112 samolotów, zadyrygo*
wanych na wschód większość zna,duje
się w Adenie. Wśród tych wiele 3 i 4 mo-
torowych bombardowców. Hangary są u-
bezpieczone worami z piasku. Na ietni=
skach ustawiono działa przeciwlotricze
iciężkie karabiny maszynowe. Budu'e się
specjalne schrony na mater'ały pędne A-
den jest pośpiesznie to'tyfikowany,

ATAK WĘŻÓW

Wieś Jandun w Indjach została rasta=
kowana przez niezliczoną ilość węży. któe
re wdarły się do mieszkań Zorgani: „wa*
na samoobrona przez mieszkańców tnu*
siała stoczyć foru ilue bitwy z gadam W
rezultacie zabito 2000 węży, w tem 20 kobr.
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Gdy w rodzinie są niesnaski...
Proces sanacyjnych redaktorów wileńskich

Mamy w Wilnie dwa dzienniki sa-
macyjne, od paru lat zawzięcie kon-
kurujące ze sobą: „Slowo“ i „Kurjer
Wileński" — no i dwóch redaktorów
naczelnych, p. Stanisława Mackiewi-
cza i p. Kazimierza Okulicza. Pierw-
szy podpisuje swe artykuły pseudoni-
mem „Cat', co ma ponoć oznaczać
kota (z angielskiego), drugi zaś zna-
czy swe utwory publicystyczne melo-
dyjnem słówkiem Testis.
Co pewien czas ci dwaj, jeszcze nie

starzy, panowie dają publiczne wido-
wisko, którem bawi się całe Wilno.
Ostatnio mieliśmy właśnie taką zaba-
wę przy okazji wyborów do Sejmu.

Zaczął p. St. Mackiewcz, który za-
rzucił p. Okuliczowi popełnienie wie-
lu brzydkich czynów, nie wyłączając
przestępstwa karnego z art. 264 K. K.
(oszustwo). Wśród tych zarzutów wi-
dniało także oskarżenie o przekupy-
wanie prasy żydowskiej, aby rekla-
mowała przy wyborach kandydaturę
redaktora „Kurjera Wileńskiego",
W odpowiedzi p. Okulicz na ła-

mach swego organu (z dn. 7.11 1. b.)
zamieścił artykuł p. t. „Moja odpo-
wiedź'”, w którym skolei sformułował

swoje zarzuty pod adresem p. Mac-
kiewicza. Jest tych zarzutów aż 6

Pierwsze cztery grupy dadzą się
streścić tak, że wszystko, co p. Mac-
kiewicz napisał kiedykolwiek o p. O-
kuliczu jest „od początku do końca
niecnem kłamstwem i oszczerstwem
oraz wyraźnie świadomym fałszem”.
Punkt piąty powiada, że oświadczenia
przedstawicieli prasy żydowskiej wy-
raźnie stwierdziły fakt usiłowania
przekupstwa prasy żydowskiej właś-
nie przez p. Mackiewicza, Wreszcie
punkt szósty mówi o demagośii p.
Mackiewicza i twierdzi, iż „Słowo” i
jego redaktor „zatruwający atmosfe-
rę życia politycznego w Wilnie w
imię „walki z korupcją” (I! I | -cudzy-
słów i wykrzykniki p. Okulicza) sta-
li się zagadnieniem społecznem Wil-

na'. które musi być wreszcie roz-

"че punk łtvmže cie szóstym  usiłu-
je p. Okulicz wytłumaczyć się z lego,
dlaczego nie skierował sprawy na
a sądową i darował p. Mackiewi-
czowi pomówienie 0 oszustwo. Zda-
niem p, Okulicza pociąganie redakcji
„Słowa” do odpowiedzialności sądo-
wej nie ma sensu, ponieważ redaktor
naczelny osłoni swe „kalumniatorskie
upodobania” osobą redaktora odpo-
wiedzialnego, za którego plecami ja-
ko właściwy autor lub protektor róż-
„nych szkalowań i napaści będzie za-
żywał w dalszym ciągu przywileju
nieodpowiedzialności moralnej i ma-
terjalnej'. Jest to tłumaczenie się co-
najmniej niewystarczające, bo właś-
nie teraz zdarzyła się okazja posadze-
nia Mackiewicza na ławę oskarżo-
mych, ale p. Okulicz, jako człowiek
bardziej ostrożny od swego przeci-
wnika, wolał z tej obosiecznej broni
nie skorzystać.  

Tem skwapliwiej chwycił za nią
przeciwnik i oto przed kilku dniami
mieliśmy proces sądowy, w którym,
jako oskarżyciel, wystąpił p. Mac-
kiewicz, a p. Okulicz, jako autor cy-
towanego wyżej artykułu, zasiadł na
ławie oskarżonych pod zarzutem po-
pełnienia przestępstwa z art. 255 i
256 K. K. (zniesławienie i zniewaga).

Sprawa obudziła zainteresowanie
wśród publiczności wileńskiej, która
dość licznie stawiła się na salę roz-
praw. P. Mackiewicz oskarżał osobi-
ście, zaś p. Okulicza bronili adwoka-
ci Sukiennicka i Krzyżanowski.

Żadnych nowych rewelacyj prze-
wód sądowy właściwie nie przyniósł.
Potwierdził on naogół rzeczy dobrze
znane: że w sanacji istnieją kanapo-
we koteryjki, wzajemnie się zwalcza-
jące, że podczas akcji wyborczej de-
cydowały nie głosy wyborców, czy
nawet członków kolegiėw wybor-
czych, lecz najróżnorodniejsze wply-
wy zakulisowe i, t. p. Wprawdzie p.
Mackiewicz w swem przemówieniu о-
skarżycielskiem usiłował dowodzić,
że działał z pobudek ideowych, ale
jeśo przeciwnik, może mniej zręczny
w szermierce słownej, szczerze przy-
znał się do tego. że podłożem walki
„Kuriera“ ze „Stowem“ byla sprawa
korytkowa, bo walka konkurencyjna
dwu pism rządowych.

Z przemówień obrońców zasługują
na uwadę słowa mec. Sukiennickiej,
która zwracając się do p. Mackiewi-
cza, jako b. posła i jednego z współ:
twó.ców  konsumcjj i ordynacji
wyraziła zdziwienie, że nie potrafił
on zrozumieć, iż skoro się skoń-
czyła walka o programy stron-
nictw politycznych, to przecież mu-
siała się rozpocząć walka o osoby, Na
to pytanie poseł B. B. W. R. nie po-
trafił odpowiedzieć,

Drugi obrońca, mec. Krzyżanowski,
dał charakterystykę wewnętrznych
walk w B. B. W. R., jak w Wilnie tak
i poza Wilnem oraz roli, jaką w tych

 

 

Wilno, w listopadzie.

walkach odgrywał p. Mackiewiczi je-
go organ.
Wreszcie po całodziennej rozpra-

wie Sąd Okręgowy wydał wyrok, ska-
zujący p. Okulicza za t. zw. oszczer-
stwo na 2 tygodnie aresztu i 100 zł.
grzywny z zawieszeniem wykona-
nia kary na 2 lata,

P. Mackiewicz pozornie otrzymał
satysfakcję, bo przeciwnik został ska-
zany. Ale ee Г
tylko pozorna, bo sąd uniewinnit jed-
nak oskarżonego z 2, 4 i 5-go punktu
oskarżenia. A właśnie ten 5-ty p.
brzmi dla b. posła i redaktora bardzo
brzydko, bo mówi o usiłowaniu prze-
kunstwa prasy żydowskiej,
Widocznie sąd uznał, że w tei srra-

wie, mówiąc z wileńska, redaktor
„Stowa“ ma „rylce w puchu” i na-
prawdę usiłował kupić dla siebie
wzólędy i reklamę w prasie żydow-
skiej, ale Żydzi jego oferty nie przy-
jęli,
Słowem z walki na forum sądowem

obie strony wyszły mocno poturbo-
wane. Stąd oba pisma sanacyjne ośra-
niczyły się do krótkich wzmianek o
procesie i wyroku, nie podając ani
szcześółowych zeznań świadków, ani
przemówień stron, ani motywów wy-
roku, chociaż redakcja „Słowa” za-
angażowała nawet specjalnego ste-
nografa i zapowiedziała ogłoszenie
stenogramu z procesu.
A publiczność? Po czyjej stronie

były sympatje słuchaczów i czytelni-
ków? Z zachowariia się publiczności
na sali widać było jedno: bawiono się
doskonale kosztem obu niedoszłych
posłów sejmowych. Ani sympatji, ani
współczucia nie dało się dla żadnego
z sanacyjnych redaktorów zauważyć.

Najlepiej tę sprawę określił przed-
stawiciel jedneśo z pism żydowskich,
który na pvtanie, któreśo z walczą-
cych woli, odpowiedział: Żadnego! Ża-
den lepszy od drusieśo, obaj gorsi.
Ten dowcip żydowski najlepiej o-

kreśla stosunek Wilna do walczą-
cych sanatorów — obai sorsi.

WILNIANIN.

istotnie była 1

Stosunki, panujące w handlu mięsem,
oraz w rzeźniach są wprost skandaliczne,
Przedsiębiorstwa, nazywane szmiunie
„miejskiemi”, są w rzeczywistości dome-
nami wpływów i przywilejów żydow -
skich. Zobaczmy to na przykładzie rzeźni

4 miejskiej weWłocławku.

Przez długi czas rzezacy gminy żydow=
skiej byli tu wszechwładnymi panami.
Wykupienie karty wstępu ich nie obowią-
zywało. Gdy wreszcie zareagowała na to
opin'a publiczna, rzezaków zmuszono do
podporządkowania się pod obowiązujące
przepisy i zażądano od nich wykupienia
kart wstępu. Wybuchł skandali

Rzezacy zbumtowali się. Żydowski we-
terynarz polskiej rzeźni miejskiej długo
musiał z nimi pertraktować! Ale rzezacy
postawili na swojem. Wrócili do oracy,
karty wstępu otrzymali, ale zapłacił za
nie prywatnie jakiś Žyd!

Przyznano mu w drodze pewnie wyjąt-
kowe', — ak się to często praktykuie w
stosunku do Żydów — nadzwyczajną ul-
śę! Bo oto gdy wszyscy rzeźnicy muszą
płacić za kartę wstępu po dwa złote od
rzezaków pobrano o 50 groszy mniej!
Skąd nagle magistrat m. Włocławka oka-
zuje tyle względów rzezakom żydow -
skim? Z jakiego tytułu przyznaje się ulgi
gminie żydowskie, ciągnącej z uboju ry-
tualnego olbrzymie zyski?

| Jest jeszcze inna kwestja, która doma-
ga się publicznego naświetlenia! Rzezacy
mają w rzeźni miejskiej do swojej wy-
łącznie dyspozyc'i oddzielny lokal. Niko-
mu poza nimi, nie wolno w tym »ox«oju

przebywać. I znowu na jaw trzeba wy-
ciągnąć horendalną historję tego lokalu.
Rzezacy korzystają z niego bezpłatnie.

Mało tego! Z pieniędzy publicznych płaci
się za oświetlenie i opalenie tego lokalu.

Zabrudzony przez Żydów — ma z rzeźnią
miejską jedynie łączność przez poszuga-
cza, który codziennie musi tam sprzątać!

Ale ; tu wkracza się w błędne kółko obo-
wiązków polskich i żydowskich upraw- 

 

—>-Z CAŁEGO KRAJU
ŁUCK

Pokłosie święta Niepodległości. —- Po
uroczystem nabożeństwie w katedrze,
odbyła się defilada znakomicie prezentu-
jących się oddziałów wo'skowych, miej-
scowego garnizonu. W defiladzie wzięło
też udział oddział policji, organizacje
W.F.iP. W.i t.p.Defiladę na placu G.
Narutowicza przyjęli p. p. gen. Drazella
i woj. Józewski, W godzinach popołud-
niowych w sali teatru miejskiego, urzą-
dzono ołicjalną akademię, na której wy-
stąpił z dość bladem przemówienien., od-
czytanym z kartki, b. premjer Janusz
„Jędrzejewicz. Uczestnicy akademii, byli
świadkami przykrego dysonansu z winy

 

ZELWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki: Piątek godz. 20-ta „Wiel-
ki Fryderyk",

Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin;
Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino: Sen nocy letniej,
Chimera; Piekło i tyg. Foxa z Abi-

synji.
Grażynki Malowana zasłona,
Kopernik; Bengali.
Marysieńka: Bengal.
Pan: Audjencja w Ischlu.
Pax: Św, Franciszek z Assyżu.
Raj: Dwie Joasie.
Stylowy: To lubią mężczyźni i rewia.
Świt: Weronika, z Fr. Gaal.
Adres oddziału lw. „Warszawskiego
i a Narodowego: ul. Koralnicka 2,

tel. 236-42. z

Premjera w Teatrze Wielkim. — Prem-
jera „Rewizora z Petersburga” w reży -
serji Janusza Strachockiego została za-
powiedziana na sobotę, 16 b. m. Е
Urlop wiceprez. W: iego, — Wi-

ceprez. miasta Weryński rozpoczął kil-
kutygodniowy urlop, w czasie którego za-
s wač go będzie wiceprez. Ostrowski.

pociągów. — Z kół cz: tel-
ników zwracają nam uwagę na ogromnie
nieregularne kursowanie pociągów. Re-
kord niereśularności bi'e pociąg War-
szawa — Lwów — Bukareszt koo a
ny), który zamiast o 7,15 rano przychodzi
zEaopėžnieniem
W ub. wtorek np. pociąć ten przybył do
Lwowa dopiero... o 9-tej rano. Oficja.nie
podano jako powód przeciążenie 14 wa-
gonów i wykolejenie się pociągu wsku-
tek tego na stacji Rozwadów. (

ynika z tego, że stosunki w ko'e'nic-
twie — jak świadczy choćby wymieniony
wypadek — stale się pogarszają,
z magistratu. —W ub. wtorek odbyło

się posiedzenie mieskiej sekcji technicz-
nej, na którem załatwiano sprawy planów
zabudowania śruntów. Dodać warto, że
zarówno Wydział III magistratu (lech-
niczny), jak i sekcja techniczna rady miej-  

skiej pracują w żółwiem tempie. Plany.
zabudowań zalegają w biurkach wymie -
nionego wydziału całemi miesiącam., i to
z błahych zupełnie powodów.,
Przykładem „tempa pracy” może być

sprawa planów zabudowania grantów
Browarów lwowskich, położonych między
ul. Złotą a Kleparowską. Przechodz'ła o-
na różne perypetje i niepamiętnych
czasów stanowi przedmiot „studiow
Wydziału III, Na ostatniem posiedzeniu
sekcji technicznej postanowiono — jak
rz komunikat magistratu — „odroczyć
efinitywne załatwienie tej sprawy na o-

kres 4 — 5 miesięcy, a to celem doko-
nania nowych zdięć terenowych oraz
Boe przepracowania ul.

lotej”,
Pomijając oryginalny „żargon” k>muni-

katów magistrackich, należy stwierdzić,
że obywatele m. Lwowa, a zwłaszcza ci,
którzy pozosta'ą w jakimkolwiek stos tn-
ku do Wydziału III — z radością przyę-
liby do wiadomości fakt solidnego „prze-
projektowania” tego wydziału,

Okradzenie So! о, — Gdy oneśdaj
mistrz Ludwik Solski opuszczał po kon-
cercie symfonicznym szatnię kinotzatru
„Apollo”, jakiś nieujęty dotąd kieszotko-
wiec skradł mu portfel, zawierający 170
BK
Niepowodzenie fałszerza, — Do vrzę-

du parafjalnego O, O. Bernardynów zgło-
sił się Franciszek Ilnicki, maszynista dru-
karski, z prośbą o wystawienie mu wycią-
śu z metryki zaślubin, Otrzymany wyciąg
słałszował w ten sposób, iż zrobił z nie-
$0 upoważnienie urzędu parafjalnego do
wykonania pieczęci parafjalne i z aktem
tym udał się do rytownika Jana Metza,
gdzie usiłował zamówić pieczęć parafial-
ną wedłuś wzoru na akcie, dostarczonym
rytownikowi. Metz poinformował s.ę te-
lefonicznie w tej sprawie w parelii, a
stwierdziwszy, iż ma do czynienia z fał-
szerzem dokumentu, zatrzymał akt u sie-
bie i doniósł o sprawie 1olicji.

wracają... — Pociągiem pośniesz-
nym od strony Śniatyna przywieziono do
Lwowa nie'akieśo Mojżesza Diamanda,
pochodzącegozKalisza. Diamand w dro-
dze powrotnej z Palestyny zachorował  

komitetu uroczystości, złożonego prze-
dewszystkiem ze sfer biurokratycznych i
sanacyjnych. Otóż przybyłemu na aka-
dem'ę korpusowi oficerskiemu, wyzna-
czono miejsca w pośrodku sali w 9 czy
też 10 rzędzie — w przeciwieństwie do
różnych delegacyj żydowskich i ukraiń-
skich, które rozsiadły się na miejscach
honorowych m. in. w lożach, a pierwsze
miejsca na parterze zajęły przeważnie
stery urzędnicze z przymieszką czwartej
brygady. Korpus oficerski, słusznie nie
skorzystał z przydzielonych mu miejsc
i stał przez całą akademię na sali w po-
bliżu sceny. Również w ostatniej chwili
nie wziął udziału w akademii chór pod-
chorążych 24 p. p., produkcje którego za-
powiedziane były na programach.
Z uwagi na to, że święto Niepod.egło-

ści jest świętem i żołnierza i armji pol-
skiej — przedstawicielom tejże, na tego-
rodzaju uroczystościach należą się po*
cześniejsze miejsca, a co najmniej takie,
z jakich korzystają (z przydziału sfer
urzędowych) delegacje ukraińskie i ży
dowskie ze swym rabinem. A o tem
trzeba na przyszłość pamiętać.

RUDA PABJANICKA
 

Poświęcenie sztandaru Stronnictwa
Narodowego. —W ub. niedzielę dn. 10 li-
stopada b. r. koło Stronnictwa Naródo-
wego w Rudzie - Pab'anickiej pod Łodzią
obchodziło uroczystość poświęceniano -
wego sztandaru,

 

ciężko w pociągu 4 w stanie nieprzytom-
nym samochodem Pogotowia przewiezio-
ny został do tutejszego szpitala.

Aresztowanie WE jo prze-
mytnika. — W kartotekach policyinych
wszystkich większych miast niemal na
ierwszem miejscu w dziale przemytni-
kw figurował niejaki B. Roschwal?, ele-
gancki, o światowych manierach młodzie-
niec, posiadający trzy mieszkania: w Ka-
towicach,w Rzeszowie i we Lwowie Na
tej też lini prowadził on na szeroką
skalę przemyt sacharyny, papierosów,
kamyczków i kółek do zapalniczek čzia-
łał jednak tak sprytnie, iż nie można mu
było przedstawić odpowiednich dowo-
w, to też ma wymykał się władzom

celnym i policyjn
„Przed kilku dalązaj nadał on w Kato-

wicach jako bagaż kolejowy do Lwowa
63.000 kamyczków do zapalniczek, oraz
8.000 kółek, przyjechał tym samym po-
ciągiem do Lwowa, ale z obawy, czy go
mie śledzą, nie podął sam bagażu, ale
we w tym celu znajomego dorożkarza,

z któ! umówił się, że odbierze od nie-
śo pakunek na pl. Śolskich. Tu Rasch-
walb wpadł w ręce funkc'onarjuszy straży
śranicznej w chwili, gdy od dorożkarza
pode mował pakunek. Tym razem żydow-
ski przemytnik wpadł na długi czas,

Już od samego rana z sąsiednich pla-
cówek napływały liczne delegacie umun-
durowanych członków stronnictwa: rów=
nież brały wdział prawie wszystkie pla-
cówki z Łodzi, oraz mie'scowe organiza-
cje społeczne ze sztandarami. Po apelu i
po uformowania się pochodu na' pl. w Ma-
rysinie, szeregi członków i delegacje
stowarzyszeń wyruszyły do miejscowego
kościoła. Pochód poprzedzała konna ban-
derja. 2

W kościele na uroczystem nabożeń-
stwie nowoufundowany sztandar został
poświęcony przez ks, kan. Ciesielskiego,
który w okolicznościowym przemówieniu
podkreślił znaczenie idei narodowej i o-
parcia rządów narodowych na ludz'ach o
zasadach katolickich.

SIEDLCE
 

Zjazd Str. Nar. W dniu 24 listopada
r. b. w lokalu własnym przy ulicy 3-go
Maja 14 odbędzie się Zjazd Powiat wy
Stronnictwa Narodowego powiatu sie-
dleckiego, na którem przemawiać będą:
b. poseł p. Stypułkowski z Warszawy i
prezes Str. Nar. p. Chrzanowski, adwo-
kat z Siedlec. Zarząd prosi o jaknajiicz-
niejsze przybycie.

TE
Do czego dochodzi! —W ub. poniedzia-

łek pociągiem wieczornym odježdžalo z
Tczewa do wojska kilkunastu miejsco-
wych Niemców, którzy byli owacyjnie że-
gnani przez swoich kolegów i rodziny Nie
do przemilczenia jednak jest bezczelne i
skadaliczne ich zachowanie się w pucią-
gu. Otóż w czasie odazdu poci z
dworca zaśpiewali na cały głos =
prowokacyjne „ledry” niemieckie oraz
wznosili okrzyki na cześć ich wodza Hit-
lera i Vaterlandu. Całemu za'ściu przy -
patrywała się policja, która nie raczyła
interweniować.

Gdy w Starogardzie na dworcu żegna-
no p. Wyczyńskiego i kilka osób zawoła-
ło „Niech żyje”, „do widzenia” i „Niech
żyje Polska”, zaaresztowano 6 osób trzy-
mano ich kilka godzin w areszcie śled-
czym, potem skazano piętnaście osób na
kary po cztery tygodnie aresztu itd.

Było to zakłóceniem spokoju i porząd-
ku publicznego!

Niemcy mogą wołać na dworcu „Heil
Hitler", śpiewać niemieckie pieśni :td., i
to nie jest zakłóceniem spokoju i porząd*
ku publicznego!
Tam polskie narodowe — tu niemiec- kie! Dziwne dzieją się rzeczy,

Rzeźnia miejska czy żydowska?
Nieuzasadnione przywileje dia Żydów

(Od własnego korespondenta)

Włocławek, w listopadzie,

nień. Posługacza opłaca miasto! A więc
za pracę, wykonywaną w lokalu rzeza-
ków, płaci się także pieniędzmi pubiicz-
nemil

I w tym wypadku wypada zapytać: kie-
dy wreszcie zarząd miejski zlikwidu,e ten
bałagan? Jak długo jeszcze będzie się
wyrzucać pieniądze na popieranie Ży-
dów?

Podobnie dzieje się z innym żydkiem,
nie'akim Kutnowskim. Przesiaduje oa ca-
łemi dniami w rzeźni miejskiej i skupuje
skóry dla Żyda Szpiro. Kutnowski ma
również lokal do swojej dyspozycji; także
naturalnie gratis; Okazano mu jaknaiwię- |
cej grzeczności i względów; pozwolono
mu do lokalu wstawić wagę, na której
waży skóry. Rzecz zrozumiała, że Żyd
robi kokosowe interesy. Mimo to, grosza
nie ściąga się od niego za lokal!

Trzeba eszcze zbadać odwrotną strotę
medalu! Magistrat, taki hojny, szczodry i
wyrozumiały dla Żydów, jest nieubłagany
dla Polaków. Ilustruje to najwymowniej
następujący fakt;

W obszernej sali rzeźni miejskiej, tam
gdzie odbywa się ubój zwierząt, ustawio-
no gdzieś w kąciku stolik i dwa krzesła.
Zasiadają na nich dwaj poborcy podatków
państwowych. Nie mają własnego pośoi-
ku, ale przebywają we właściwej rzeźni.
Narażeni na krzyki, hałasy, wyziewy i
zimno — muszą opłacać stałą tenutę
dzierżawną, w wysokości pięciu złotych
miesięcznie od osoby! Ściąga się z nich
ten haracz regularnie, nieraz za trzy mie-
siące zgóry!

W tym wypadku magistrat postawił ja-
sno sprawę: za korzystanie z jednego sto-
łu i dwuch krzeseł przez przedstawicieli
skarbu państwa — trzeba płacić.

W takiem zestawieniu szczególnie u-
wydatwia się dziwne stanowisko zarządu
miejskiego. Poprostu człowiek wierzyć
nie chce, że w mieście, którego Lez- |
względną większość stanowią mieszkańcy
Polacy. przywile'e w przedsiębiorstwach
miejskich są tylkoiwyłącznie dla mniej-
szości żydowskiej. Mało tego. Za tę
mniejszość żydowską, tak kurtuazyjnie
traktowaną przez władze miejskie. płacą
Polacy!!

Stosunki w rzeźniach i na rynku mię-
snym muszą być stanowczo zmienione!

 

ZKRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: piątek „Trzy

mgły”; sobota „Muzyka na ulicy”,

Kina polskie: :
Apollo: „Wyprawy krzyżowe”,
Sztuka: „Epizod”. E
Stella: „Malibu” i „Szpieg w masce”.
Šwit: „Karjera“. : 4
Promień: „Niedokończona symfonia”,
Uciecha; „Bengali“,
Zorza: „Weronika”.

Hala dworca głównego już nie istnieje.
— W ramach prac nad przebudową żłów=
nego dworca koleowego w Krakowe u-
kończono w tych dniach rozbiórkę brud-
nej i zadymionej hali dworcowej. Psiony,
nad któremi hala ta znajdowała się, >trzy
mają osobne dachy. Również w toku znaj-
due się budowa nowych tuneli poi to-
rami dla publiczności i dla przewozu ba*
gažu.

„ Z teatru miejskiego. — Naįbližszą orem
jerą teatru miejskiego im. J. Słowack.ego
będzie współczesna nowość angielska
«Stuartów p. t. „Szesnastolatka”,

Przemytnicy - żydzi. — Przed sądem о-
sora w Krakowie toczy się rozpra-

wą szajki przemytniczej złożonej z 11 o-
sób, oskarżonych o przemycanie wielkiej
ilości kamyków do zapalniczek. Na czele
sza ki stali Choim Josek Strosberg i He-
noch Kluger. Obaj wymienieni zostali
przyłapani na granicy przez celników w
chwili, śdy przemycali 15 kg. kamyków
do zapalniczek, za co Urząd Celny ska-
zał ich na grzywnę od 700 zł. do 5.000 zł.
Na skutek odwołania się sprawa jest roz-
patrywana przez sąd okręgowy.

Postrzelił narzeczoną. — Na ul Rej-
monta obok Parku Jordana mgr. praw A-
leksander Milan zam. w Krakowie przy
ul. Zamojskiego 35, postrzelił Właaysła-
wę Baranównę, lat 21. Wezwany lekarz
Pogotowia stwierdził u kobiety ciężą ra-
nę postrzałową brzucha, zagrażającą ży -
ciu, wobce czego zawiadomiono pol.cję a
Baranównę przewieziono na oddzixł chi-
rurgiczny szpitala św. Łazarza. Milan,
który podobno jest narzeczonym Bara -
nówny, został napolecenie prokuratora
aresztowany. Policja prowadzi dochudze-
nia, celem ustalenia bliższych okolicznoś-
ci zajścia. Podobno wypadek miał miej.
sce spowodu nieostrožnego obchodzenia
się z bronią.

Pociąś popularny do Wielkich Hajduk
wyjedzie w najbliższą niedzielę t j. 17 li-
stopadao godz. 9 rano z Krakowa na za-
wody piłki nożnej 9 m.strzostwo Ligi
ROZ* — „Ruch”* w Wielkich Haj-
lukach.

wek polskiej świadomości narodo-
— Odczyt pod tym tytułem wysło-

si w niedzielę dnia 17 b. m. o śodz. 5 pop.
w sali Kopernika U. J. prof. dr. K. Do-
browolski. Słowo wstępne wyglosi rektor St Kutrzeba.



  

„dzących 51е wiadomošci,

Tajemnica żydowskiego powodzenia
Nie płacili podatków i świadczeń społecznych

W Kielcach ogłoszona ozstała upa-
dłość żydowskiej firmy „Piekarnia
mechaniczna, mieszczącej się przy ul.
Głowackiego.
Ta pozornie drobna sprawa —pisze

słusznie „Oręd.' — w miarę groma-
urastą na

znaczeniu, odsłaniając kulisy tragicz-
nej walki, jaką beznadziejnie toczą w
"Kielcach od kilku lat piekarze-chr-e-
(ścijanie, broniąc polskiego stanu po-
siadania w tem, kilkanaście lat temu
w Kielcach, prawie wyłącznie pol-
skiem rzemiośle, które Żydzi osacza-
ją skutecznie z roku na rok'coraz bar-
dziej,

Przykład upadłej. „Piekarni mecha-
nicznej” uchyla rąbek sekretu powo-
dzenia sprzyjającego żydostwu w kon-
kurencyjnej walce. Jak się okazuje,
"właściciele upadłej piekarni sprzeda-
"wali po dumpingowych cenach pieczy-
wo w kilku specjalnych sklepach, roz-
rzuconych w różnych punktach miasta,
ale omal od założenia przedsiębior-
stwa nie płacili żadnych należności

' majątkowych, ani świadczeń ubezpie-
czeniowych. Należności skarbu pań- |.
stwa z tytułu zaległych podatków wy-
noszą od upadłej firmy okrągłą sumę
10.000 zł, należności Ubezpieczalni
Społecznej około 1.007 zł.

Cyfry te wyszły na jaw dopiero
wówczas, gdy prywatni wierzyciele
„Piekarni mechanicznej” ogłosili upa-
dłość.

Wiadomości powyższe wywołały
prawdziwe rozgoryczenie wśród pie-
karzy - Polaków „od których należno-
ści podatkowe egzekwowano w Kiel-
cach tak gorliwie, że kilka z pośród
nich — w wyniku wygranych odwołań
—miało i ma znaczne nadpłaty podat-
kowe, ci zaś którzy nie wydołali wy-
maganiom skarbu, odeszli w... niezna-
ne, dzieląc los licznych  zlikwidowa-

 

na piekarnia — nie była wcale mecha-
niczńa, lecz ręczna.
Smutnym objawem — stwierdza

„Oręd.'* — jest okoliczność, że żydow-
ska piekarnia była oddawna. wyłącz-
nym dostawcą pieczywa do spółdzielni
wojskowej 4 p. p. Leg. Obecnie pieczę-
cie syndyka masy upadłości, któremi
obłożono żydowskie przedsiębiorstwo,
są na pewien czas gwarancją oczysz-

czenia się atmosfery na rynku piekar-
skim w Kielcach, niemniej jednak
ptzedstawiony wyżej bilans działalno-
ści „piekarni mechanicznej' wyjaśnia
smutną prawdę, dlaczego. na terenie
miasta w chwili obecnej jest zaledwie
12 piekarń polskich a 40 piekarń ży-
dowskich, gdy jeszcze kiedyś było w
Kielcach 24 piekarnie polskie, na 16
żydowskich.

 

„Zimny pogrom
Likwidacja żydowskich przeds'ębiorstw w Niemczech

Sanacyjny „I. K. C." informuje za „Ti-

mes'* londyńskiem o sytuacji Żydów w

Niemczech, którą autor.nazywa „zimnym
pośromem*. Po rrzytoczeniu kilku osól-
nie znanych faktów, jak np. niemożność

zarobkowania żydów w Niemczech, prze-
śladowanie aryjczyków, utrzymujących

| jakiekolwiek stosunki prywatne czy han-
dlowe z Żydami, postawienie żydów no-

za nawias życia społecznego i t. p.. on0-
wiada autor w dalszym ciąóu o nowych
szcześółach antyžvdowskiešo systemu.
Tak np. do 1-40 stycznia 1936 r. muszą

|

żydowscy właściciele kinoteatrów sprze-
dać swoje przedsiębiorstwa, żydowscy
antykwarjusze zaś wyzbyć się swych in-
teresów, ponieważ odbiera się im konce-
sje od 1 stycznia. Także wszyscy żydow-
scy właściciele prywatnych sanatoriów
i klinik muszą sprzedać je właścicielom
arviskim,
Zarząd hotelu „Die vier Jahreszeiten“

f „Koenishof* wywiesił nanis, zabrania-
jacy Żydom wstępu do hotelu i restaura-
cji.

- Wobec walki z kardlem żydowskim
Wołanie o kzsy bezproc: ntowe

W ubiesłą niedzielę w sali Domu Ka-
tolickieśo w Sosnowcu odbyło się zebra-

nie informacyjne członków Związku dro-
bneso kupiectwa i przemysłu chrześci-

jańskiego Zasłębia Dabrowskiego z sie-
dzibą w Sosnowcu. Na zebraniu wyślo-
szono dwa referaty: w sprawach podat-

kowych i.prawno - śospodarczy. Prele-

genci omówili szeroko zaśadnienia ty-
czące spraw kupiectwa polskiego.
Po sprawozdaniu władz związku z

dotychczasowej działalności i udzieleniu

absolutorjum, zebranie uchwaliło rezolu-
cię na mający się odbyć w Krakow'e
zjazd kupiectwa chrześcijańskieśo. W
rezolucji zebrani domagają się aby ku-
riectwo chrześcijańskie otoczone zosta-
ło większą opieką, wobec zalewu handlu
żydostwem.

Zebrani wyrażają nadzieję, że zjazd w
Krakowie zastanowi sie nad sposobami
zoróanizowania chrześcijańskich kas bez-
procentowych, jako jeden ze środków w
zwalczaniu kupiectwa żydowskiego.

Bank Francji
podniósł s'opę dyskontową

Stopa dyskontowa Banku Franc'i pod- działania ucieczce od pieniądza i uciecz-

0 dobre źródła zakupów dla kupiectwa
W sezonie jesiennym, wobec wzmożone-

go ruchu zaopatrywania się kupiectwa
detalicznego w towary, staje się aktualną
sprawa odpowiednich źródeł zakupów, a
tem samem oderwania detalistów od
nieodpowiednich pośredników, w olbrzy-

miej przewadze żydowskich.

Sprawa  zracjonalizowania wymiany
towarowej błędnie jest uważana za kwe-
stję interesującą wyłącznie kupca i prze-
mysłowca, gdyż jest, a przynajmniej po-
winna być sprawą ogólną,. interesującą
całe społeczeństwo, jeśli konsument żąda
towaru o wysokiej jakości po cenie dopa-
sowanej do jego zarobku. Kupiectwo de-
taliczne, walcząc ze zbędnem i kosztow-
nem pośrednictwem maskowanego hurtu,
wpływa na obniżenie cen i na podniesie-
nie jakości dostarczanych konsumentowi
towarów.

Całoroczna praca detalicznego kupiec-
twa nad skierowaniem kupca do poważ-
nych firm przemysłowych i hurtowych u-
widacznia się zwykle w jednym dniu, k'e-
dy to odbywa się kiermasz kupiecki, łą-
czący przemysłowców i poważnych hur-
towników z. detalicznem kupiectwem.

Centralny Związek detalicznego ku-
piectwa chrześcijańskiego R.P, organizuje
kiermasze kupiectwa od 7-miu lat W
„dniu kiermaszu odbywa się zjazd przed-
stawicieli kupiectwa prowincjonalnego,
dla którego sprawa wyszukania >dpowie-
dnich źródeł zakupów posiada pierwszo-
rzędne znaczenie, oraz zebrania kupiec-

twa warszawskiego, na których są oma-

wiane sprawy z zakresu podniesienia o-
gėlnego poziomu zawodowego. . Przemysł

i poważny hurt z punktu widzenia prak-
tycznego prezentuje swoje tawary w: sto- i
iskach, chętnie odwiedzanych przez ku-
piectwo, które zapoznaje się z nowemi
gatunkami, ich jakością i ceną. Zebrania
kupców, zetknięcie ich właśnie w tym
dniu na „neutralnym* terenie stwarza at+ |.
mosferę wzajemnego zrozumienia intere-
sów i przyjaźni, Kiermasz jest z jednej
strony zbiorową reklamą przemysłu, i po-
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UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z. angielskiego

"Maud spojrzała na zegarek. Było dwadzieścia
„po czwartej, Nie chciała uwierzyć,że znajdowała się
w cukierni od pięciu minut zaledwie, lecz tykanie
zegarka upewniło ją, że tak było w istocie. Jej przy-
gnębienie wzrosło. Dlaczego Geoffrey naznaczył jej
spotkanie w tej ponurej jamie, a nie w Savoy'u?
Tamby się czuła wesoło. Tutaj miała wrażenie, że
nieodwołalnie utraciła ową radosną ochoczość, z jaką
wybrała się na spotkanie z ukochanym mężczyzną.

Nagle przeszedł ją dreszcz przestrachu.. Jakiś
'zły duch, może kozioł z za ściany, zdawał się jej

szeptać, że postąpiła nierozważnie przychodząc tu-

taj, i rzucać wątpliwość na to, co dotąd uważała za

rzecz najbardziej nienaruszoną w Świecie, na jej mi-

łość do Geoffrey'a. Czyżby się zmieniła: od. dwuci.
-dni, spędzonych w Walji? Życie przyniosło. jej
w ostatnim czasie tyle niepokojących wydarzeń. Wo-
bec żywości tych wspomnień wydarzenia w Walji.
zdawały się jej bardzo odległemi, a ona sama zu-
pełnie inną niż tamta dziewczyna z przed roku. Spo-
strzegła, że myśli o Jerzym Bevanie...

Było dziwnem, że gdy zaczęła myśleć o Jerzym,
odrazu poczuła się lepiej. Miała wrażenie, jakby za-

gubiła się w pustyni i tam spotkała przyjaciela. By-

ło coś uspokajającgeo i pokrzepiającego w osobie

Jerzego. Jak ładnie zachował się podczas ostatnie-

go ich spotkania. Nie mogła wyobrazić sobie teraz

życia, w którem by on nie brał udziału. I oto Jerzy

w tej chwili zapewne pakował swe kufry, by powró-

cić do Ameryki, i ona już go nigdy nie zobaczy. Coś

ostro ukłuło ją w piersiach. Jakby po raz pierwszy
zdała sobie sprawę, że on naprawdę odjeżdża.

Spróbowała pozbyć się tego bólu wracając my-

ślami do Walji. Zamknęła oczy i to pomogło jej pa-

mięci wskrzesić upragnione obrazy. Deszczowy dzień,

elegancka, zgrabna postać, która wynurzyła się do

niej ze mgły, te spacery po wzgórzach... Gdybyż ten

Goeffrey przyszedł, jakże potrzebowała teraz jego

wzroku!
— Więc pani już jest!
Maud otwarła oczy zdumiona. Głos brzmiał jak

głos Goffrey'a. Lecz przy stole stał obcy mężczyzna.
I to obcy niezbyt ujmującej postaci. W przyėmionem
świetle „„Przytulnego Zakątka”, do którego jej oczy
jeszcze nie nawykły, mogła tylko dostrzec, że męż-
czyzna ten był niezwykle gruby.
— Mam nadzieję, że się nie spóźniłem, rzekł

przybysz, siadając i oddychając ciężko. Sądziłem, że
trochę spaceru wyjdzie mi na zdrowie, więc szedłem

piechotą,
Każdy nerw w ciele Maud przychodził do ży-

cia równocześnie. Mrówki przeszły po całem jej
„ciele. Więc to był Geoffrey! Ža

On spoglądał w bok i usiłował trzaskaniem pal-
ców zwrócić uwagę najbliższej strapionej damy; to
dało czas Maud ochłonąć ze straszliwego wstrząsu,
jakiego doznała. Odurzenie opuściło ją, ustępując
miejsca panicznej trwodze. To nie mógł być Geof-
frey! To byłoby okrutne, gdyby ten mężczyzna był
Geoffrey'em! A jednak niezaprzeczenie był to Geof-
frey. Przez rok cały modliła się, by jej oddano Geof-
frey'a, i oto bogowie wysłuchali jej prośby. Oddali
jej Geoffreya i z beztroską hojnością oddali jej go
dwa razy więcej niż oczekiwała, Ona prosiła o smu- 

kłego Apollina, którego pokochała w Walji, a tu na
jego miejsce zjawia się ten kolos...

Każdy z nas ma swoje uprzedzenie. Maud mia-
ła uprzedzenie do grubych mężczyzn. Być może, że
to widok jej brata Percy'ego, tyjącego coraz. bar-
dziej z roku na rok, wywołał w niej tę odrazę. W każ-
dym razie ona istniała i Maud patrzyła teraz w bo-
lesnem milczeniu na Geoffreya. On się znowu od-
wrócił i Maud mogła teraz ogarnąć go wzrokiem do-
kładnie. Był on nie tylko tęgi Był otyły. Smukła
postać, która ją od roku w marzeniach nawiedzała,
była rozlana w morzu kamizelki. Subtelne rysy twa-
rzy zupełnie znikły. Jego policzki zamieniły się w ró.
żową galaretę, ;

Jedna ze strapionych dam zbližyla się powoli
i stanęła przy stole, tkwiąc dalej myślami przy tru-
pie na piętrze. Wydawało się niewłaściwem prze-
szkadzać jej w tych myślach.
— Czekolada czy herbata? zapytała dumnie.
— Proszę o herbatę rzekła Maud, wydobywa-

jąc wreszcie głos ze siebie,
— Jedna herbata, westchnęła dama pogrążona

w żałobie,
— Dla mnie czekolada, rzucił Geoffrey szybko,

z miną człowieka, omawiającego sympatyczny: mu
„temat. I proszę o dużo bitej śmietany. I aby była go-
rąca. sA :

—Jedna czekolada. ое ь
Geoffrey zastanawiał się. Nie bagatelne rzeczy

zajmowały jego uwagę.

lubię zwłaszcza te z lodem — kilka keksów i grzanki
z masłem. Proszę dopilnować, by było.na nich du-
żo masła. RH

(d c. n.). Proszę podać także kilka dobrych ciastek —

ważnego hurtu, symbolem współpracy #

dążeń do utrzymania ścisłego kontaktu ze
swymi odbiorcami, z drugiej strony czyn=
nikiem pomocnym do wytworzenią wa-

| runków społecznego współżycia «. kole-
żeńskości wśród kupiectwa. Kiermasz
wiąże dwa tereny pracy organizacyjnej,
zespala ludzi, jest szkołą dla detahsty, u-
czącą, jak i gdzie należy zaopatrywać się
w towary pierwszorzędnej jakości,

Tegoroczny kiermasz odbędzie się na
Dynasach w dn. 1 grudnia ,przyczem uro-
"czyste otwarcie nastąpi o godz. 10-ej.

A

„ Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 14 listopada

DEWIZY

Belgja 89.75 (sprzedaż 89.98, kupna
89.52); Holandja 360.90 (sprzedaż 361.80,
kupno 360.00); Kopenhaga 116.80 (sprze-
daž 117.35; kupno 116.25); Londyn 26.15
(sprzedaż 26.28, kupno 26.02); Nowy Jork
5.31 i pół (sprzedaż 5.34 i pół, kupno 5:28
i pół); Nowy Jork (kabel) 5.31 i pięć ós-
mych (sprzedaż 5.34 i pięć ósmych kup-

no 5.28 i pięć ósmych); Oslo 131.35
(sprzedaż 132.00, kupno 130.70); Paryż
35.01 (sprzedaż 35.10, kupno 34.92), Pra-

e 21.96 (sprzedaż 22.01, kupno. 2191);
zwa carja 172.85 (sprzedaż 173.28, kupno

172.42); Włochy 43,12 (sprzedaż '43.24,
kupno 43.00); Berlin 213.45 (sprzedaż
214;45; kupno 212,45)- A 5

Obroty dewizami nieco mniejszę. d
średnich; tendencja dla dewiz niejednoli-
ta. lep

Banknoty dolarowe w: obrotach 'pry-
"watnych 5.311, edna czwata; rubel złoty
,4,76;.dolar złoty 8.98 i pół — 8.98; &га
„czystego złota 5. й
W obrotach prywatnych marki niemiec-

kie (banknoty) 149,25 — 149,75; funzy an-

śielskie (banknoty) 26.15.

PAPIERY PROCENTOWE ::

7 proc. pożyczka stabilizacyjna 61,25 —
61.38 (odcinki po 500 dol.) 62.00 (w
proc.); 4 proc. pożyczka inwestycyjna

112.00; 4 proc. państwowa pożyczka
remjowa dolarowa 52,00—51,75; 3 proc.

£otwćrsyjfia 65.50; 6 proc. pożyczka do-
larowa 77.50 (w proc.); 5 proc. pożyczka
kole'owa 54:00; 8 proc. L. Z. Ban«u go-
spodarstwa krajowego 94.00 (w pruc.); 8

| proc. obligacje Banku gospodarstwa kra -
jowego 94,00 (w proc.); 7 proc. L. Z Ban-
ku gospodarstwa krajowego 83,25; 7 troc.
obligacje Bankuokra'owego
83,25; 8 proc. L. Z. Banku rolnego 94,00;
1 proc. L. Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc.
Listy Zastawne Towarzystwa kredyt we-
$0 przemysłu polskiego funt, 91,25 —
91,50 (w proc.); 4 i pół proc. L. Z. ziem-

|_skię 42,75 —42,50; 5 proc. L. Z. m War-
Sa ZERA 5050 — 50.00 — 50.25;

proc. L. Z. m. Łodzi S r) 45.25;
5 proc. L. Z. m. Siedlec (1933 r.) 3400; 5

"i pół proc. obligacje m. Warszawy 55.50;
6 proc: obliś. m. Warszawy 6 em. 57.00.

AKCJE

Bank Polski — 95,00 — 94,75; Węgiel
— 14,90; Lilpop — 8.50; Ostrowiec —
18.00; Starachowice — 32.25 — 32 50.
Dla pożyczek państwowych i akcji ten-

denc a niejednolita.
Pożyczki dolarowe w obrotach prywat=

nych: 8 Lroc. pożyczka z r. 1925 (Dullo-
nowska) 92,50 (w proc.); 7 proc. pożyczka
Śląska 69,75 (w proc.).

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 14 listopada |

Pszenica czerw. jara szkl. 775 gl. —.—
'— — —, Pszenica jednolita 753 śl. 19,75
= 7 Pszenica zbierana 742 gl. 19,25

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 #,
15,00 — 15,50; Owies III stan. (zadeszc.)
538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień br ywar-
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 673 —
673 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień 644 śl.
14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 75—
14,00; Groch polny 23,00 — 25,00; Gróch
Victoria 32,00 — 35,00; Wyka 22,00 —
23,00; Peluszka 23,50 — 24,50; Seradela
odwójnie czyszczona — — — —; .
bin niebieski 8,25 — 8,75; Łue

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 lniane basis 90 proc. 23,50
— 3450; Koniczyna czerw. sur. bez $r.
kanianki 90,00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez kan. o czyst, 97 proc. 11500—
125.00; Koniczyna biaał surowa60 60 —
70,00; Koniczyna biała bez kan. o.czyst.
97 proc. 80,00 — 90,00; Mak niebieski
'63.00—65.00; Ziem. 'ad. 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 — 3100; I — D 0 — 60 proc.
27,00 — 29.00; I-E 0 — 65 proc 25.00 —
27,00; II-B 20 — 65 proc. 24,00 — 2600
II-D 45 — 65 proc. 23,00 — 24,00; II-
55—65 proc. 22,00 - - 23.v0; II-G 60 -65
proc. 21.00—22,00; Mąka żytnia „wycią-
PDA — 23,50; Mąka żytnia
gat 1-45 22.00—23.00; Mąka żytI 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 — 1000, O.
tręby pszenne miakie 9,50 — 100%. O-
tręby żytnie 8,00 — 8.50; Kuchy Inia-
ne 16.25 — 16.75; Kuchy rzepakowe
13,25 — 13,75; Kuchy słoneczn kowe
— — — — —: Śruta sojowa 45 proc.
22,50 — 23.00,
Osólny obrót 2777 ton, w tem żyta

655 ton. Usposobienie spokojne.
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Czy magistrał przekupywał urzedników carskich?
_ Zakończenie dłigo.etniego sporu

W Sądzie Najwyższym zakończył się
wieloletni proces pomiędzy magistratem
m. Brześcia a skarbem państwa o 10 ha
placów miejskich, które skarb państwa

abjął w 1919 r. w swoje posiadanie,

Place te były oddane pod pastwisko
mieszkańcom m, Brześcia na mocy spe-

cjainego ukazu carskiego z r. 1834 i na-
stępnie przeszły na własność miasta na
mocy zatwierdzonej przez cesarza w
1871 r. uchwały komitetu ministrów, któ-
rej mocą wszystkie ziemie oddane mia-
stom na pastwiska stawały się własno-
ścią tychże miast, poczem władze twier-
dzy brzeskiej i zarządy kolei państwo-
wych i prywatnej .moskiewsko - brze-
skiej nabyły z tejże ziemi potrzebne im
działki od m. Brześcia na mocy aktów
urzędowych, a w r. 1906 rząd rosyjski
część tejże ziemi wywłaszczył pod pro-
chownię, wypłacając miastu odpowiednie
odszkodowanie.

W latach późniejszych grunty te, za
wyjątkiem oczywiście działek sprzeda-
nych lub wywłaszczonych dzierżawiły od
miasta władze wojskowe na place ćwi-
czebne.
W r. 1928 magistrat miasta Brześcia

wytoczył powództwo o zwrot tych pla-
ców przeciwko skarbowi państwa, Przed-

stawiciele prokuratury generalnej. opo-
now li przeciwko temu powództwu w
dwóch instancjach, twierdząc, że ogólna
ustawa, zatwierdzona przez cesarza 1871
roku nie mogła obalić specjalnego ukazu
tegoż cesarza z 1834 r. i że fakty wy-
właszczenia działki ze spornych terenów
oraz sprzedaż tychże działek należy tłu-
maczyć przekupieniem przez władze sa-

morządu miejskiego w Brześciu tych u-
rzędników, od których należało wywłasz-
czenie oraz nabycie działek ze spornych
terenów.
Zarówno jednak sąd okręgowy w Brze-

ściu, jak i sąd apelacyjny w Wilnie od-
rzucił tę argumentację prokuratorji gene-
ralnej, wychodząc z założenia, żę cesarz
rosyjski w r. 1871 mógł uchylić ukaz ce-
sarski z 1834 r. i że prokuratorja nie
przedstawiła żadnych dowodów. aby sa-
morząd miasta Brześcia dokonał przekup-
stwa władz twierdzy Brzeskiej oraz u-
rzędników zarządów kolejowych.

Na rozprawie Sądu Najwyższego, do
do którego prokuratorja wniosła kasację,
rzecznik skarbu państwa wskazał między

CIEKAWA RZECZ
Nierzadko dzieci zaczynają grymasić, nie-

chcąc przyjmować mleka. Wydaje nam się to
dziwne. Tymczasem dziecko wie o tem le-
piej, wyczuwając instynktem, że tak zdro-
wy napój jak mleko jest jednak ciężko stra-
wny. Potwierdziły to też badania naukowe,
które ponad wszelką wątpliwość stwierdzi-
ły, że mleko pod wpływem kwasów żołąd-
kowych tworzy serowate twarde grudki,
które w wysokim stopniu obciążają deli-
katne żołądeczki dziecięce. Jak temu za-

biec? Lekarze zalecają w takich wypad-
ach dodawać Mondamin do papki z mleka,

zup i potraw mlecznych. Mondamin jest
środkiem odżywczym o niezwykłych wprost
właściwościach. Przez dodanie Mondaminu
stają się potrawy mleczne delikatniejsze i
smaczniejsze, a przedewszystkiem łatwiej
strawne, Mondamin nadaje się nietylko do
potraw mlecznych, lecz także do zagęszcza-
nia zup, sosów, jarzyn, dań mięsnych oraz
ryb jak również jako dodatek do owoców
i dań słodkich, a pieczywo, ciasta, torty

 

L t.p. czyni pulchne i lekko strawne. (R)

Araki

Nowy cennik towarów
"mączno -koionjalnych

Na posiedzeniu komisji cennikowej
spożywczo - kolonjalnej uchwalono no-
wy cennik towarów mączno - kolonjal-
nych, który od 14 b. m. obniża ceny:
kaszy krakowskiej 0 z 56 do 54 gr., macz-
ku00 z60 do58gr., 000 z64 do 62śr.,
0000 z 70 do 68 gr., kaszy gryczanej pa-

lonej z 48 do 46 gr., gryczanej białej i

palonej elektrycznie z 46 do 44 gr., jęcz-
miennej z 35 do 33 gr., jaglanej I gat. z
60 do 55 gr., fasoli białej „klocki” I gat.
z 58 do 55 gr., II gat. z 42 do 40 gr., cu-

krowej „korona“ z 70 do 65 gr. i „jasiek“
z 60 do 55 gr., powideł śliwkowych II
gat. z 2 zł. do 1 zł. 80 gr., fig wianko-
wych z 2 zł. 40 gr. do 2 zł. 20 gr. i ka-
pusty kwaszonej z 20 do 15 gr., podwyž-
sza natomiast ceny śliwek suszonych ka-
lifornijskich 40 i 50-tek z 2 zł. 20 gr. i

30 i 40-tek z 2 zł. 20 gr. do 2 zł. 40 gr.,

oleju „Soja” z 2 zł. 60 gr. do 2 zł. 80 gr.,
płatków owsianych luzem z 60 do 65 gr.

i drobnych z 80 do 85 gr., maku niebie-

skiego wyborowego z 80 gr. do t zł. i

szarego z 70 do 80 gr., wszystko za kg.

w sprzedaży detalicznej. (b)

 

Złóż ofiarę na akcję
 

innemi, że zasadniczym momentem spra-
wy jest znany interes majątkowy skar-
bu państwa,
Peinomocnik magistratu dowodził, że

jeżeli jest wielki interes materjalny w
sprawie dla skarbu państwa, to również
ten nteres jest i dla magistratu, a ponie-
waż obie strony jednakowo korzystają z
opieki prawa ,przeto nie może żadna ze
siron z racji tego interesu żądać uchyle-

nia zaskarżonego wyroku, i że trudno
przypuszczać, aby przedstawiciele n.agi-

stratu miasta Brześcia mogli byli w bud-
żecie ulegającym kontroli, asygnować po-
zycje na łapówkidlaurzędników państwo-
wych i prywatnych, celem dokonywania
w różnych okresach czasu oszukańczych
trauzakcyj.
Sąd Najwyžszy skargę kasacyjną pro-

kurr torji generalnej oddalił.

 

Zuchwały Żyd
Profanaca symbolów wiary

dla celów reklamy
Od jednego z Czytelników otrzymuje-

my następujące informacje: Jak daleko
posuwają się Żydzi w reklamowaniu
swoich przedsiębiorstw handlowych
świadczy następujący fakt, na który na-
leży zwrócić uwagę całego katolickiego
społeczeństwa.
Mianowicie przy ul. Świętokrzyskiej

znajduje się między innemi sklep jubiler-
ski niejakiego Śliwy, który jest Żydem,
jak większość właścicieli sklepów na tej
ulicy. Wśród przedmiotów, rozmieszczo-
nych na wystawie, znajdują się medaliki,
krzyżyki i t. p. W nocy zaś, gdy sklep
jest zamknięty, możemy dostrzec wew-
nątrz sklepu obraz Matki Boskiej, oświe-
tlony lampką, która jednocześnie rzuca
światło na witrynę oraz wnętrze sklepu.
Cóż to znaczy? Czy żyd oddaje w ten

sposób hołd Matce Boskiej? Nic podob-
negol Jest to poprostu reklama sklepu,  

na którą niema wprost słów oburzenia.
Medaliki, krzyżyki i obraz Matki Boskiej
mają przyciągać kupujących do żydow-
skiego sklepu jubilerskiego! Społeczeń-
stwo katolickie musi przeciwko tej pro-
fanacji swoich uczuć stanowczo zaprote-

stowaćl
х

A oto przykład żydowskiego zuchwal-
stwa z innej dziedziny.
Jedno z brukowych pism zamieściło o-

statnio następujące bezczelne ogłosze-
nie:

„Jestem Żydem, pragnę poznać
chrześcijankę, cel poważny. Węgier-
ski Josek, ul, Wolska 20 m. 10".
Bezczelny żydek zamanifestował w ten

sposób moralność żydowskiego  ghetta.
Dlaczego jednak drukuje to pismo, poda-
jące się za polskie?

Sekwestratorzy Żyrardowa
złożyli sądowi nowe sprawozdanie

Sekwestratorzy sądowi Žyraradowa
wnieśli do wydziału handlowego sądu o-
kręgowego w Warszawie, nowe sprawo-
zdanie z działalności za ostatni rok bi-
lansowy od 1 lipca 1934 r. do 1 lipca
1935 r. Jak wynika ze sprawozdania Ży-
rardów przyniósł w drugim roku pracy
pod zarządem sekwestratorów zysk w
wysokości 1.309.000 złotych. Stan za-
trudnienia robotników w zakładach Ży-

 

rardowskich wzrósł od czasu objęcia
kierownictwa Zakładów przez sekwe-
stratorów o 732 osoby, do 3.275. Stan za-
dłużenia Zakładów Žyrardowskich
zmniejszył się o 410.000 zł. do sumy
4.869.000. Dzięki redukcjom wydatków
administracyjnych, pensyj wyższych u-
rzędników, komornego i t. p., uzyskano
oszczędności w wydatkach w sumie
1.200.000 zł. (i)

Dożywianie dzieci w szkołach powszechnych
rozpocznie się 15 b. m.

Zgodnie z zapowiedzią, 15 b. m. rada
szkolna m. stoł. Warszawy rozpocznie
akcję dożywiania dzieci w publicznych
szkołach powszechnych stolicy. Akcja ta
obejmie stopniowo około 25 tysięcy dzie-
ci, specjalnie zakwalifikowanych z po-
śród najbardziej potrzebujących. Są to

Przeciw ubojowi
rytualnemu

Komisja _ międzyministerjalna  dla
współpracy z samorządem gospodarczym
podczas pobytu w różnych miastach,
gdzie znajdują się siedziby izb przemy-
słowo - handlowych, otrzymała memor-
jały i podania w sprawie uboju rytualne-
$o. Zwłaszczą organizacje drobnokupiec-
kie składały podania, wskazując na ko-
nieczność zlikwidowania uboju rytualne-
go w Polsce, Komisja, która zebrała wie-
le materjału we wszystkich dziedz'nach
życia, na posiedzeniach, jakie się obccnie
rozpoczną w Warszawie, rozpatrzy rów-
nież zagadnienie uboju rytualnego. (Om)

Likwidacja komitetu
pomocy powodzianom

W czwartek odbyło się w komisarjacie
rządu na m. st. Warszawę zebranie likwi-
dacyjne stołecznego komitetu pomocy 0-
fiarom powodzi. W zebraniu wzięli udział
członkowie prezydjum, prezesi i wicepre-
zesi poszczególnych sekcyj, delegaci sta-

rościńskich komitetów oraz przedstawi-
ciel ogólnopolskiego komitetu P.O.P.
Zebrani przyjęli sprawozdanie z cało-

kształtu działalności stołecznego komite-
tu P.O.P. oraz komisji rewizyjnej.

Postanowiono zlikwidować stołeczny
komitet i w tym celu została wyłoniona
komisja likwidacyjna.

Ogółem stołeczny komitet zebrał prze-
szło 2,5 miljona zł.  

dzieci bezrobotnych i częściowo  zatru-
dnionych.
W szkołach, posiadających odpowie-

dnie urządzenia, dzieci będą otrzymywa-
ły pół litra zupy (codziennie innej) i 100
gramów chleba pytlowego, w innych
ćwierć litra mleka i również 100 gr.
chleba. Posiłki będą wydawane codzien-
nie, oprócz niedziel j świąt. Posiłek bę-
dzie zawierał około 600 kaloryj, a koszt
jego wyniesie przeszło 11 groszy na
dziecko. Część dzieci, uczęszczająca do
szkół nieposiadających pomieszczeń dla
dożywiania, otrzymywać będzie posiłki w
5 kuchniach rejonowych rady szkolnej,
specjalnie w tym celu zorganizowanych.

Koszt miesięczny dożywiania dzieci,
przy pełnym kontyngencie 25.000, wynie-
sie około 70.000 zł. (b)

—r

Śmierć ucznia
pod pociągiem

 

Między stacjami Milanówkiem, a Brwi-
nowem. w pobliżu przejazdu kolejowego,
znaleziono na torze zwłoki jakiegoś mło-
dzieńca, zabitego przez pociąg. Okazało
się, iż denatem jest 15-letni Wincenty Se
połowski, syn policjanta, zam. z rodzica-
mi w Grodzisku Mazowieckim „uczeń wie-
czorowych kursów doksztalcających w
Warszawie. Policja w Brwinowie pro-.
wadzi dochodzenie, celem ustalenia, czy

wypadek nastąpił wskutek nieostrożności
chłopca, czy też wskutek wynikłego zaj-
ścia, uczeń wypadł, lub był wyrzucony z
wagonu. (k)

Grypa w Warszawie

Ciągłe zmiany pogód i wahania tempe-
ratury wpłynęły na zwiększenie liczby
zachorowań na grypę w Warszawie. Leka-
rze prywatni i ubezpieczalni społecznej
zasypywani są zgłoszeniami chorych. Se-
zonowa grypa ma tym razem przetieg ła-
godny i trwa od 2 do 3 dni. (i)  

Bez słońca
Po brudnych i wydeptanych scho-

dach wędruję na poddasze z „wywia-

dem" do mojego pupila i następnie w
ciemnym korytarzu szukam poomacku
tych „piontych drzwi z prawej stro-
ny” według informacji zaczerpniętej u

„pani dezurcowej', Nareszcie znala-

złam i wchodzę.

Izba ciemna, niska, ciasna i tak
duszna, że ledwo mogę w niej oddy-

chać. Sprzętów prawie że niema. Za-

miast stołu — kulawa ławka, zamiast
łóżka, rozbabrany barłóg startej na

proch s.omy i przepoconych gał$anów,

na których siedzi dwunastoletnia mo-
że dziewczynka, zajęta szminkowa-

niem ust przed kawałkiem lustra. trzy-
manym na kolanach, W mieszkaniu ni-

kogo więcej niema,

Na mój widok mała przerywa swoją
„pracę“ i zachryplym głosem rzuca
niezbyt uprzejmie — „a.czego to?"

. Zapytuję o Ryška — Czy już wró-

cił ze szkoły? Czy mogę go zobaczyć?

— Rysiek? A na podwórzu się ba-

wi. Jak pani chce, to go zaraz zawó-

łam — odpowiada dziewczynka, jak
się okazuje, współlokatorka „mieszka-
nia”,

—Gdzie są rodzice Ryśka? — za-

pytuję jej.
— Rodzice? Ta matka, to juž ze

dwa lata, jak „na Brėdnie“, a ojciec

gdziesi na mieście, za robotą pewnie.

— To ojciec Ryśka bezrobotny?

— A pewno, proszę pani. A bo to

gdzie dzisiaj praca na ludzi czeka?

Teraz jest więcej ludzi, jak pracy. Oj-
ciec Ryśka dawniej urzędnikiem był

w biurze pracował, ale go wyrzucili
przy redukcjach, bo on pokazywał się,

że narodowiec. Teraz to już oba z

Ryśkiem mało co z głodu nie zdech-

nom, ainam są za „suplokaturne”

winni, coś chyba już z pół roku,

— A gdzie oni tu śpią? — obejrza-

łam się po izbie,

— Ano stary, to pod kominem, a
Rysiek niby na tym kuferku. Stary mu
kapote podściele i tak śpiom oba.

Skrzypnęły drzwi i stanęła w nich
malutka ,chuda figurka, czarna z bru-

du i opalenizny,

— Pani do mnie? — odezwał się z

godnością Rysiek.
— A do ciebie, brzdącu, Opowiedz

mi, co tam ostatnio zmalowałeś, że cię

do sądu wzięli?

— Ol ja tam nic takiego nie zmalo-

wałem — rozpoczął bardzo poważnie

Rysiek, założywszy ręce w tył i wy-
prostowawszy ' swoją  mizerniutką,

dziewięcioletnią postać. — My się tyl-

ko w wojnę bawili. Ja byłem Mussoli-

ni i waliłem Staśka, co był „nygus”.

A potem to tak „pożyczyłem” sobie

szablę tu od jednego, bo jakże się w

wojnę bawić bez szabli, Później to ja

sobie myślałem, oddam mu tę szablę,
położę pocichu, że on sam nie zauwa-

ży, że ją brałem. Ale masz ci los, dzie-

ciaki rozniosły po całym domu o tem,

że ja mam szablę i „nakryli”* mnie i

tak wyszło, jakbym ja ją już ze wszyst-

kiem „buchnął'”,

— To ty się tak lubisz w wojnę ba-
wić i w Mussoliniego? A wiesz ty, kto

to jest Mussolini?

— No pewno — Rysiek wydął po-
ważnie usteczka — przecież to małe

dziecko wie, że to taki drugi Hitler.

Taki „ichni”, włoski narodowiec, co
się nikomu nie da pobić.

— To ty jesteś nawet dość mądry

chłopczyk i powiedz mi, dlaczego się

w szkole tak kiepsko uczysz. Pani

nauczycielka mówiła mi, że z tobą ma
najwięcej kłopotu,

— To pani zna panią nauczycielkę?

Tak — może ona ma i trochę kłopotu
ze mną, ale to przecież nie do wy-

trzymania rzecz tak całą lekcję spo-

koinie siedzieć i tylko się ciągle uczyć

i uczyć. W szkole się ucz, w domu się
ucz, jakbym to ja zresztą i miał gdzie  

w domu lekcje odrobić, Chyba na po-

dłodze,

Ale wie pani, jabym jednak chciał
żyć — jak inni ludzie. Mój stryj na-

przykład — bogaty jest. Sklep duży

ma na Marszałkowskiej i cztery poko-
je mieszsania. Byłem tam raz z ojcem.

I ten stry; ma też chłopca takiego, jak
ja, widziałem go, bo akurat wtedy jak

byłem ,on do kuchni wleciał, żeby mu
kucharka chleba z miodem dała, I on

także szablę ma własną i karabinek.

Nie musiałby „kombinować” tak, jak

ja.

— A dlaczego stryj wam nie dopo«
może?

— Stryj? — Oho, proszę pani, Stryj
to tylko umie się skarżyć na „kiepskie

czasy', że to sam nic nie ma, że już
nie wie, co zrobi, że to nie to, co przed

wojną. Za ostatnim razem, to stryj

mówił ojcu, że jak ojciec do narodow-

ców przystąpił, to musi teraz pokuto-

wać, Bo stryj, proszę pani, inaczej

myśli, niż mój ojciec. Całkiem inaczej.

— A ty jak myślisz?

— Ja? ja to tak myślę, że jak będę

duży, to też taki „mieczyk'” jak pani
ma, będę nosić, mój ojciec mówi,

że to nasz polski, narodowy znak,

Zamyślił się po tych słowach mały
Rysiek i zadumał jak stary, cienkie

brewki mocno zmarszczywszy, a. po-
tem nagle tak jakoś zaczął niepewnym

głosem:

—Proszę pani?.,

— (o takiego?

— Czy pani przypadkiem niema pa-

pierosa, bom jeszcze od rana nic w

zębach nie miał i kiszki mi walca gra*

ją. A jak głodno, to papieros najlep-

sza rzecz...
ALA R. K.

 

Pamiętaj 0

bezrobotnych
narodowcach
 

Inżynierowie

ul.E.ks. kaid.Kako a skiego
J. E. ks. kard, Kakowski przyjął za-

rząd i członków Zjednoczenia pelskich
inżynierów katolików.
Jego Eminencja udzielił zebranym in-

żynierom błogosławieństwa dla rozpoczę+
tej pracy i podkreślił wagę apostolstwa
świeckich.

Zimowe ferie
w szkolnictwie

Kuratorja szkolne przygotowują zarzą
dzenia w sprawie tegorocznych feryj zi-
mowych w szkolnictwie średniem i po-
wszechnem. Wobec zmiany w podziale
roku szkolnego najbliższe ferje Bożego
Narodzenia zostaną skrócone w porówna
niu z rokiem szkolnym 1934-35, W roku
bież. przerwa zimowa w zajęciach szkol-
nych trwać ma tylko od 23 grudnia do 9
stycznia włącznie. (i)

W związku z przeprowadzaną reorganie
zacją systemu pracy w biurach zarządu
miejskiego wstrzymano na okres dwóch
miesięcy przyjmowanie nowych pracow-
ników umysłowych. Nowych podań o po*
sady biuro personalne przyjmować nie
będzie.

Rejestracja mężczyzn
ur. w r. 1915

W sobotę, 16 b. m. w kolejnym: dniu
drugiej powszechnej rejestracji męż-
czyzn ur. w r. 1915, winni zgłosić się w
wydziale wojskowym zarządu miejskie-
go przy ul. Florjańskiej 10, w godz. od 8
m. 30 do 13, poborowi zamieszkali na te-
renie X komisarjatu P. P., nazwiska któ-
rych rozpoczynają się od liter L do Ż. (b)

 

S$tronmnmicówa Naradowego

  



Kronika wilenska.
DYZURY APTEK. i

Dziś w nocy dyżurują następujące

aptel
Jumdziłła—Mickiewicza 33, Narbutta—

Ś-to Jańska 2, Turgiela i Przedmiejskich—

Niemiecka 15, Sukcesorów Mańkowicza —

Piłsudskiego 20.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Po mglistym i miejscami chmur-

nym ranku — dość pogodnie lub po-

godnie. :

Nocą przymrozki, silniejsze w

dzielnicach wschodnich. W ciągu

dnia temperatura do 10 C.
Umiarkowane wiatry z południa.

Z MIASTA.
— Gen. Rydz Śmigły w Wilnie,

W. dniu 15 bm. pociągiem rannym
do Wilna przybył Inspektor Sił

Zbrojnych gen. Rydz Śmigły witany

na dworcu przez przedstawicieli
władz miejsc z gen. Dąb-

Biernackim na czele.
W. godzinach popołudniowych

gen. Rydz Śmigły przybył do kościo-

ła św. Teresy, gdzie w otoczeniu ge-

neralicji i korpusu oficerskiego zło-

żył wieniec przy spoczywającym tu

sercu Marszałka Piłsudskiego. (h)

— Dyrektor Pol. Radja w Wilnie.

W dniach 14 i 15 bm. bawił w Wil-

ine naczelny dyrektor spółki akcyj-

nej „Polskie Radjo“ Roman Starzyń-

ski w towarzystwie kierownika wy-

działu prasowego i propagandowego
red. Tadeusza Strzetelskiego. Dy-

rektor Starzyński złożył wizytę
mastępnierzedstawicielom władz,

bażwsi z kierownikami poszcze

gólnych działów wileńskiej rozgło-

śni, informując się o bieżących pra-

cach propagandowych i administra-;

cyjnych.
SPRAWY UNIWERSYTECKIE.
— 50 studentów węgierskich bę-

dzie studjowało na U. S.B. W,
związku z ostatnią wizytą wegier- |

skiego ministra Oświaty prof. Ho-
mana w Wilnie i porozumienia kul-,
turalnego z U. S. B. dowiadujemy

 

się, iż na studja w roku przyszłym

do Wilna przyjedzie około 50 stu-
dentów węgierskich. (h).

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Koło Pol. Mac. Szkolnej Za-

rząd Akademickiego Koła Polskiej
Macierzy Szkolnej w Wilnie komu-
nikuje, iż urzędowania Koła  odby-
wają się w lokalu Macierzy Szkolnej
ul. Wileńska 23 m. 9 w czwartki i
soboty w godz, 19—21, w niedzielę
w godz. 11—14.

Zapisy na członków Koła przyj-
muje i wszelkich infonmacyj udzie-

la Sekretarjat Koła w dni urzędo-
wan.

Sodalicja Akade-
miczek U. S. B. w Wilnie powiada-
mia, że dn. 16,KI o godz. 20.15 odbę-
dzie się w Domu  Sodalicyjnym
(Zamkowa 8) konferencja sodali-
cyjna.

Obecność członków konieczna.
— Tydzień Misjologiczny. Dzisiaj,

w sobotę 16 listopada o godz. 19-ej
w Sali Śniadeckich U. S. B. prof.
Dr. Franciszek Bossowski wygłosi
odczyt pt.: „Katolicka praca misyj-
na a aktualne problemy gospodar-
cze”.

Bilety wstępu do nabycia przy
wejściu na salę w cenie 50 gr, dla
młodzieży 20 gr.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
/ — Zarząd Związku Polskiej In-
teligencji Katolickiej gorąco prosi
swych. członków i sympatyków o
przybycie w niedzielę dn. 17 bmw na
Mszę św. miesięczną, która zostanie
odprawiona w kaplicy Domu Soda-
licyjnego (ul. Zamikowa 8 II piętro)
o godz. 9 rano.
— Zarząd Sodalicji Marjańskiej

Akademików U. S. B. niniejszem za-
wiadamia, że w niedzielę, 17.X1I br.
o godz. 8.30 (punktualnie) w lokalu
sodalicyjnym —ul. Wielka 64 — |
odbędzie się zebranie ogólne z od-,
czytem ks. dr. K. Kucharskiego pt.

 
ра
 

PIE KLO
 

m
a
n
d
o
w
x
£

 

„_LETN
©Dziś ojgodz. 1.45 (punktu:

Uwaga::Z::, ityliko je djent
PO CENACH ZNIŻONIY CIH alko140lar.fparterf75fgr.08 | Ъ

Dalsze seanse jak zwykla punluainie: 4.30, 7.30, 10.20.
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NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,
nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle,

WACŁAÓA MOŁODECKIEGO|
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

tapczany, fotele składane do
meble klubowe i t. p.

Wykonanie pierwszorzędne,

    
  

poleca: spania, otomamyę

Ceny niskie,

==

W. JUREWICZ|
mistrz fir. P. BURE

Poleca zegarki, zegary, budziki, oraz wyroby
ze złota i srebra w dowolnej ilości i stylu.
Obsiuga fachowa we własnych warsztatach.

CENY KONKURENCYJNE.

MICKIEWICZA 4.
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WILNO, Ul.

 

 

®PRACOWNIA KUšNIERSKA I FARBIARNIA FUTER
Firma Н Ulica

Chrześcijańska L a Łopuszański Zamkowa 4
wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefasonowuje, od-
świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje
połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z fachową  dokładno-
ścią. Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w

. Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce,
 

ZYGMUNT.|od sodz325PPa
KUDREW

Zatwierdzone choroby W.ac: 1 PRACA. |

Ministerstwo w. R.I |ezopiciewe DLZao.| E—————
O. P. Studjum bale- kowa 15, tel. 19-60 |

towe od 8—1 i 3-8. f]? M
SAWINY- 3gospodyni - kucharka
DOLSKIEJ NAUKA. na plebanję w dużym

Dominikańska 8 — 3, mieście, samodzielna,
————— ——|DAS. |zarządzająca gospo-

LEKCJE: „darsiwem intelišent-

"Aupno BODO a aa Ta 2
skiego, niemieckiego. poważną. losić się

i i sprzedaż | |Skopėwka 5, m. 5. Steiašska Nr. 31 m. 2.
BUDERIGRTEKIESTAA |||

Kupię„dom| mi 60 jemicy letny kils 240
|dający 2—3 tysiące
dochodu. Śpieszne 0-
ierty do Admin. „Dz.
WiL* sub „176“. 
 

Zaprawy do zaopatrywania okien i drzwi |
ma zimę dostać można w wyborowym ga-

tunku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się na ogłoszenie rabat.

przy Lecznicy Lit.

telef.

GABINET DENTYSTYCZNY
Stow. Pom. Sanit.

w Wilnie, ul. Mickiewicza Nr. 33-a,
17-71,

Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz.
10—12. Płombowanie, usuwanie i lecze-

(nie zębów oraz sztuczne zęby.
przychodni urzędników państwowych.

Ceny

 

  

Idea Boga a kształtowanie osobo-
wości ludzkiej. Zebranie poprzedzi
Msza św.

Obecność członków konieczna.
Goście akademicy mile widziani.
— Zarząd Koła Rolników stud.

U. S. B. podaje do wiadomości, że z
powodu żałoby Dancing Koła Rolni-
ków w dniu 16.XI rb, nie odbędzie
się. Natomiast w tym samym dniu i
lokalu odbędzie się Dancing Koła
Przyrodników.

SPRAWY ADMINISTRACYJNE.
— Kary administracyjne, Staro-

sta grodzki w trybie administracyj-
no-karnym ukarał grzywnami w
wysokości 250 zł. z zamianą na 14
dni następujących pracodawców za
nieprzekazywanie Funduszowi Pra-
cy potrącanych pracownikom skła-
dek: Karola aczor-Kaczyńskiego
(Grodzka 3), Bernarda Uselisa (Nad-
leśna 19), obaj eaściciele dru-
karni  „Knaj', Tewla Rosickiego
(Kalwaryjska 145), Franciszka Wro-
nę (Rysia 4) i Aleksandra Urbano-
wicza (Kalwaryjska 128).

Za nie: ieczenie  pracowni-
ków ukarani zostali: Amtonina
Ryszkiewiczówna, wydawczyni „No-
win Codziennych“ (Trocka 9) grzyw-
ną w wysokości zł. 10 z zamianą na
dwa dni aresztu i Stefan Akuto (Be-
liny 28) grzywną w wysokości zł. 10
z zamianą ma trzy dni aresztu.
Pozatem zostali ukarani Bolesław

Kozłowski (Wiłkomierska 161)
grzywną w wysokości zł. 10 z za-
mianą na 4 dni aresztu za wprowa-
dzenie w obrót mięsa z tajnego ubo-
ju, oraz za nielegalne posiadanie
broni palnej grzywną po zł. 20 z za-
mianą 5 dni aresztu i konfiskatę
broni Aleksander Obrębowski (Ki-
jowska 60) i Amtoni Wiśniewski
(Chocimska 7).

Wineszcie dwudniowym — bez-
względnym aresztem za zakłócenie
spokoju ukarana została Manrja Ra-
dziszewska (Nowogródzka 97).

RÓŻNE.
ZĘ rzedmiotem ciężkie uszkodzenie gł— Przedstawienie Bractwa Sce-|Nieszczęśliwa o. WA

‚ ź г $ śl. opatrz ek og к
ny Katol. W. niedzielę, tj. dnia 17 jakaroda. (a owa

CASINO |
ULGOWE

CASINO|
JO AN
bardziej'fascynują-
ca niż zwykle w
najaowszym wspa-
ntałym przeboju HELIOS| +»,
Wielki film erotyczny. Mistrzowska obsada: bohat.
YOUNG, rajsłyn. amant CHARLES BOYER oraz WARNER OLAND, Film demonstruje się

Jednocz. w Paryżu, Londynie I in. stolicach świata.

Z za kotar studjo.
Uznanie dla Akcji Polskiego Radja wyraża

Ks. Arcybiskup Twardowski.
Polskie Radjo otrzymało z Kurji Me-

tropolitalnej Obrządku Łacińskiego we
Lwowie list podpisany przez J. E. Ks. Ar-
cybiskupa Twardowskiego z okazji pięcio-
lecia radjowej akcji audycyj dla chorych.
„Kierownicy Polskiego Radja, udzielając
swego poparcia tym audycjom, współdzia-
łając z niemi, spełnili wielkie dzieło: fale
radjowe krzewiły miłość społeczną, pod-
niosły ducha, jednoczyły radjosłuchaczy z
różnych stron kraju, umiłowaniem jednego
ideału. Z okazji pierwszego pięciolecia tej
akcji przesyłam Polskiemu Radju  najser-
deczniejsze wyrazy uznania i podziękowa-
mia, oraz życzenie i błogosławieństwo dla
dalszej owocnej pracy dla chorych”,

Przy tej okazji należy podkreślić, że
ks. Michał Rękas, który prowadzi niezmor-
dowanie audycje dla chorych, został od-
zmaczony złotym Krzyżem Zasługi.

„Czar walca" — Na falach eteru.  Dnia 16.XI o godz. 22.00 nadaje Pol-
skie Radjo operetkę Oskara Straussa —
„Czar walca”. Operetka ta wykonana
Polskiem Radjo swojego czasu,

RARE ZRSYOK ER ZAKIOR NERTI1 a nk Т

bm. Bractwo Sceny Katolickiej po-
nownie odegra obrazek sceniczny z
życia św. Genowefy.  Przedstawie-
nie to odbędzie się w sali przy ko-
ściele św. Jana o godz. 7-ej wiecz.

WYPADKI.
swoje nieślubne

 
' — Matka porwała
, dziecko.
z przedszkola „Promień'* 5-letniego Marja-
ma Lisowskiego, znajdującego się na wy-
'chowaniu u swej babki Karoliny Lisowskiej
(ul. Dzielna 15). Przeprowadzone w tej
sprawie dochodzenie policyjne  ustaliło, iż
dziecko porwane zostało przez własną
matkę, która w ten sposób chce zmusić
swegc aieślubnego męża do zapłacenia jej

' alimentów. (e)
— Tragiczna pomyłka. 6-cio letni Wło-

dzimierz Zudzin, zam. przy ul. iWelkiej
29—13 pozostawiony chwilowo bez opieki
zamiast soku malinowego wypił szklankę
płynu, służącego do wywoływania klisz fo-
tograficznych. W stanie bardzo ciężkim
odwieziono go szpitala św. Jakóba. (e)
— Nagłe pomieszanie zmysłów. Przy

ul. Szpitalnej 10 nagle dostała pomieszania
zmysłów niejaka Anna  Krykówna, która
podczas ataku szału rzuciła się na swoją
matkę 70 letnią Marję, zadając jej twardem

w,

spotkała ;

Wazoraj donosiliśmy o zaginięciu

PORANKI
DLAWSZYSTKICH! Uwaga! RODZICEEI DZIECI! Tylko DZIŚ i JUTRO o g T2-eji 2-ej

FLIP i FLAP jo „Indyjscy Piechurzy“
DZIŚ

Grawford
Mężczyźni wolq;mężatii

Najzabawniejsza szermierka dowcipu I humoru. Nadprogram: najn. aktualja,

Dziś Premjera! Największa rewelacja
obecnej! Film Superprodukcji Ernesta Lubitscha

SZANGHAJ:(Uiłościra)
Nadprogr. Atrakcja oraz aktualja. Seanse o 4, 6, 8 i 10,15.

„Wypraw Krzyžowych“

Ceny
zniżone

LORETTA

W niedz, od 2ej.
 

SEFNEMMIZKAG| LEKCJI ŚPIEWU
na warunkach bardzo

Lekarze dogodnych udziela St.
Grabowska — (dyplom

Li ъ b |Konserwatorjum). Gar-
DOKTOR |barska 1—25. Zapisy

czoplciowe. Ul. Zam-

 

 

łąkowy jamy kilo 260

SER litewski kilo od 150

GRZYBY yutle (borowiki) kg. od 3 zł.

GRZYBY maryttwane (borow.) kg. 320

RYDZE yolone kilo 2 zł.

poleca ZWiedryński
Wileńska 36 tel. 1224

 

SAMOTNA

dziecka, ew. gospo-
dyni do jednej
dwóch osób. Wyma-
gania skromne,
res w Admin.
Wi.“

Fachowa
PIELĘGNIARKA,

z długoletnią prakty-
„ką poszukuje pracy
przy chorych. Dobro-
|czynny 3-a, m. 13,

52—2

Technik |
ogrodniczy przyjmie
wszelką pracę fizycz-
ną oraz udziela wszel-
kich porad w zakr.
ogrodnictwa. Łaskawe
zgłoszenia: ul. Szope-
na 4 m. 19 dla „Tech-
nika“. 426—1

POSZUKUJĘ
pracy do wszystkiego
do małej rodziny z b.
dobrem gotowaniem,
lub za kucharkę do
kasyna — oficerskiego.
Wiek średni, samotna,
piśmienna. Poważne
reierencje. Ul. Sło-
wiańska 2-a, m. 12,

„Dz.

 
 

godz. 2—31/: po poł.

intelig. osoba poszu-
kuje pracy kasjerki,
ekspedjentki, wycho-
wawczymi do jednego

lub

Ad-

48—4| „Praca*.

się z tak życzliwem przyjęciem ze strony
audytorjum radjosłuchaczów, że  postano-
wiono wykonać ją po raz wtóry, coprawda
w nieco odmiennej radjofonizacji.  Powo-
dzenie tej 'operetki jest zupełnie zrozumia-
łe, gdyż Oskar Strauss posiada w swej
operetce tyle melodyjności i wdzięku, że
nawet starsze jego operetki — „Czar wa!-
ca* pochodzi z roku 1907 — zawsze na no-
wo zachwycają.

Jak zwykle w operetce, zwłaszcza
przedwojennej, główną rolę odgrywają
księżniczki i szykowni  porucznicy z ary-
stokratycznych domów. Porucznik Niki
czuje się „złapanym na męża” przez młodą
księżniczkę Helenę i jej krewnych. Po-
rucznik jednak buntuje się i wraca do daw
mego życia. W wiedeńskim ogródku zdoby-
wa jego serce urocza Franzi — „kapel-
mistrz” damskiej kapeli. Po wielu pery-
petjach mułosny: finałem operetki jest

jednak małżeństwo z księżniczką Heleną.

W rolach głównych wystąpią: Jadwiga
Radwanówna i Kazimierz Dębowski. Dyry-
guje Zdzisław Górzyński.

Polskie Radjo transmituje z konserwa-
torjum koncert organowy.

Literatura muzyczna  organowa jest
obszerna i piękna. Ogół radjosłuchaczy
mało jednak jest z nią obeznany. Jeden z
klejnotów tej literatury — wspaniały kon-
cert a-moll, J. S. Bacha, który jak wiele
innych koncertów tego kompozytora opar-
ty jest na kompozycjach Vivaldiego, usły-
szą radjosłuchacze dnia 16.X o godz. 16.15.

Koncert ten transmitować będą rozgłośnie
Polskiego Radja z Warszawskiego Konser-
watorjum Muzycznego, w wykonaniu orga-
nowem Jana Kucharskiego.

Mozajka muzyczna — w radjo.
Najrozmaitsze instrumenty forte-

pian, wibrafon, gitara, harmonja, harfa,
skrzypce no i ten najszlachetniejszy in-
strument — głos ludzki, oraz najróżnorod-
niejsi wykonawcy: M. Orzechowski, Wła-
dysław Szpilman, Mieczysław  Hoherman,
Leon Narkiewicz, Tadeusz Zygadło, poza-
tem najrozmaitsze utwory złożą się na
barwną mozajkę muzyczną w programach
radjowych. Audycja ta madana zostanie
dnia 16.XI o godz. 20.00 i stanowić będzie
naprawdę miłe zakończenie tygodnia radjo-
wego.

Audycje wileńskie.
Zespół kameralny Sylwestra Czosnow-

skiego wystąpi w sobotę z koncertem, któ-
ry będzie transmitowany z Wilna o godz.
15.30 na całą Polskę. Program zawiera
utwory muzyki popularnej.

Tegoż dnia o godz. 19.10 wybitny ba-
dacz literatury polskiej i obcej prof. Man-
fred Kridl będzie mówił o twórczości jed-
nego z czołowych powieściopisarzy  fran-
cuskich Mauriaca.

 

 

ŻE /IĘ PODOBAM
cerę mam zdrową, dobrze

utrzymaną, świeżą, w sub-

telnym odcieniu karnacji,

o miłym zapachu kwiatów.

Sprawia to niezrównany
roślinny, * liljowy. o 14

odcieniach, : delikatny B. NAUCZYCIELKA
szkoły powszechnej
poszukuje posady do

nym lub przedszkol-
nym; chętnie przyjmie
posadę  ekspedjentki,
lub jaką inną pracę.
Łask. zgłoszenia do
adm. „Dz. WilL“ pod

BRLSALES

Fomozmy
bliźnim '

JESIEŃ,
dni coraz chłodniej-
sze, uboga dziatwa
szkolna niema obu-
wia, ubrania, niema
w czem pójść do
szkoły.

Sz. Panie Czytel-
niczki, pośpieszcie z
pomocą  sierotkom i
ubogim dzieciakom,
składając jakieś u-
branko, buciczki, pła-
szczyk i t.p. IV Kon-
ierencji Pań Św. Win-
„pentego a Paulo, Za-
czecze 5 — 2 lub w

| Adm. „Dzien. Wil.”
|
WU

CZYTAJCIE
| ROZPOWSZECH-
NIAJCIE PRASĘ
NARODOWĄ

 

dzieci w wieku szkol-|
PUDER.
||i
\

  

 

Posiadamy stale do sprzedania
setki domów, placów, oraz ma-

jąlków w Wilnie i okolicach

„PRACUM“
Wilno, Jagiellońska 6 m. 23

tel. 22-24.  
SRESNTNAKASS

Mieszkaniaj-ZGUBY. į ad
BSK TS ZK

. *

CHLOPAK
biedny sierota, zgubił
50 zł. pracodawcy —
prosi uczciwego zna-3 i 4 pokojowe, słó:
lazcę o zwrot. Zauł. neczne, w ładnej i
Dobroczynny 2-a m. zdrowej dzielnicy, 10 Januszewski 53 Antokolska 35. 431
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