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Wilno, Poniedziałek 18 listopada 1935 roku

    

 

AleksanderKarnicki
DYREKTOR PAŃSTWOWEJ SZKOŁY POŁOŻNYCH,

po krótkich i ciężkich cierpieniach zmarł dn. i6 listopada 1935 roku, w wieku
lat 63.

. Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby, przy ul. 3-go Maja 11 m. 3, do

kościoła Św. Jakóba odbędzie się dn. 18 b. m. o godz. 6 wieczór. Nabożeń-
stwo żałobne dn. 19-go, o godz. 10 rano, poczem nastąpi pogrzeb na cmentarz

O czem zawiadamiają pogrążeni w nieutulonym żalu
ŻONA I SYN.

 

USTĘPSTWO MANDATU |
NA RZECZ MACDONALDA.
LONDYN (Pat). Rosbotham, obra-

ny w okręgu Ormskirk (Lancaster)
z grupy narodowej Labour Party,
gotów jest złożyć mandat, aby na
jego miejsce mógł wejść Ramsay lub
Malcom Macdonald, Decyzja zapa-
dnie w tej sprawie w przyszłym ty-
godniu po rozmowie Ramsay'a i
Macdonałda z Baldwinem.

RZYM (Pat). Agencja Stefani do-
nosi: Na posiedzeniu Wielkiej Rady
Faszystowskiej Mussolini przedsta-

Nr. 318

Stanowisko republikanów
do monarchji w Grecji

ATENY (Pat). Prasa donosi, że w nowym ustrojem państwowym w

wił obszerne sprawozdanie o poło” $

ostatnich dniach zwrócili się do Ve-

nizelosa b. poseł grecki w Paryżu i

b. minister spraw zagr. Rufos, aby

doprowadzić do odprężenia w sto-

sunkach pomiędzy republikanami

„Dzień 18 listopada — dniem
niesprawiedliwości wyrządzonej Włochom”

nie, wzywa Włochów do wywiesza-
inia sztandarów w dniu 18 listopada,

(postanawia zwołać do Rzymu na 1

rudnia 94 komitety prowincjonalne

$. +Р.

Dr. ALEKSANDER KARNICKI
i Protesor Państwowej Szkoły dla Położnych w Wilnie,

jeden z założycieli i b. prezes WiL T-wa Ginekologicznego,
zamarł dn. 16 listopoda 1935 r, o czem zawiadamia e głębokim żalem

WILEŃSKIE T-WÓ GINEKOLOGICZNE.
Ai ii S

Dziš początek procesu
o zabójstwo min. Pierackiego

W. związku z rozpoczęciem (po- dopuszczone będą na salę rozpraw. się sankcjom najbardziej bezwzględ- skich.

niedziałek, 18 b. m.) procesu o za-|
bójstwo ś. p. min, Pierackiego, przy-|
byli wczoraj do Warszawy adwokaci
ruscy, którzy podjęli się obrony
oskarżonych. Są to adwokaci: Han-
kiewicz, Pawencki, Szłapak i Hor-
bowy. Przewodniczący VIII wydzia-
łu Sądu Okręgowego, sędzia Posem-

kiewicz, udzielił obrońcom pozwoleń
na widzenie się w więzieniu z oskar |
žonymi.
Przygotowania techniczne do pro-|

cesu są ukończone. Na pierwszą salę|
zmiesiono już stosyepiėdukomasE
skrzyń i paczek, zawierających do-

wody rzeczowe.

Szczególne trudności wynikiy przy
ustalaniu miejsc dla sprawozdaw-
ców prasowych. Na 35 miejsc do
dyspozycji prasy, złożono okotó 100
zgtoszeń dziennikarzy krajowych i
zagranicznych różnych narodowości.
Rzecz prosta, część zgłoszeń w tych
warunkach nie będzie umiogła być
uwzględniona.

Froces rozpocznie się od ustale-
įnia personaljow oskarżonych. Na-
stąpi zkolei odczytanie aktu oskar-
żenia, co zajmie zapewne około
dwuch dni czasu.
Akt oskarżenia, jak wiadomo, od-

bity drukiem, stanowi pokaźnej ob-
Bardzo drobiazgowo został usta- |jętości książkę, liczącą około 110

łony system kontroli osób, które|stron druku w tormacie 8-ki.

Zukójstóo na Naleoiqch O Warszawie
O dokonanem wie środę wieczór/

zabójstwie ś. p. Władysława Rosy
pisze „ABC“:
„Przy ul. Nalewki 2-a około godz.

10 wiecz. doszło do krwawego zaj-
ścia z bratem z dozorcy domu, t. j.
24-letnim Władysławem Rosa.

Z lokalu związku krawieckiego,
mieszczącego się w tym domu, wy-
szła około godz. 10 mwiecz. grupa

osobników, która była na zebraniu
żydowskiego _ klubu sportowego
„Jutrznia”, Na podwórzu poczęli

prowadzić głośne rozmowy, a we”
zwania dozorcy domu nie odniosły
żadnego skutku. Na pomoc dozorcy
domu pošpieszyt jego brat, Wiłady-
sław, który, rozpędzając zgromadzo-
nych, wybiegł za nimi na ulicę,

Po kilkunastu minutach Włady-
sław Rosa, zalewając się krwią, po-
wrócił na podwórze domu i z tru-
dem dowilókł się do drewnianej
budki, stanowiącej mieszkanie do-,

zorcy. Ranny uderzył głową o fu-,
trynę drzwi. Uderzenie usłyszał Jan|
Rosa, który, zobaczywszy ciężko|
rannego brata, usiłował wciągnąć go|
do mieszkania. Ostatnim wysiłkiem,
Władysław odezwał się do brata: ,
„Janek, zawołaj Pogotowie!”

tych słowach ranny skonał.
Wiezwany lekarz Pogotowia

stwierdził zgon wskutek rany serca,
zadanej prawdopodobnie nożem.

Dochodzenie w tej sprawie pro-
wadzi sędzia śledczy p. Wójcicki.
Do urzędu śledczego wezwano
wszystkich członków klubu sporto-
wego „Jutrznia“. Ż zeznań obec-
nych na zebraniu urząd śledczy
ustali przebieg zajścia.

Zebranie Stron. Narodowego w N. Wilejce
W dniu wiczorajszym w Nowo-

Wilejce odbyło się zgromadzenie pu-
bliczne, zorganizowane „przez Stron-
nictwo Narodowe.

Przewodniczył ma zebraniu p. Ed-
ward Zienkiewicz, prezes miejsco-
wego Koła S. N. Przemówienia wy-
"głosili pp. P. Kownacki „O sytuacji:
politycznej i gospodarczej kraju oraz
o 'stosunku do niej Obozu Narodo-

 

WIELKI POŻAR
WE WSI PIOTROWICZE.

W nocy z 15 na 16 bm. wsi Piotrowi-
cze, gm. woropajewskiej, w zabudo-

Po waniach Marcina Kuryłowicza wy-
buchł groźny pożar. Ogień przy sil-

żeniu Witoch w przededniu sankcyj.|kobiet-matek i wdów po poległych

Po dyskusji uchwalono rezolucję na- |w wielkiej wojnie dla skoordynowa-

stępującą: Wielka Rada Faszystow-nia i wzmocnienia oporu, w którym

ska, zgromadzona w przededniu za- główna rola przypada kobiecie wło-

stosowania t. zw. sankcyj przeciw |skiej, nakazuje wyryć na: ratuszach

Wiochom, oświadcza, iż data 18 "|: całych Włoszech napisy, które

stopada 1935 r.jest datą hańby i nie-|stanowić będą na wieki wspomnie-

sprawiedliwości w dziejach świata, |nie o niesprawiedliwości, wynządzo-

potępia sankcje dotąd nigdy nie sto- nej Włochom, którym tyle „zawdzię-

'sowane, jako próbę zdławienia życia cza cywilizacja całego świata, wy-

(gospodarczego narodu włoskiego i raża sympatję państwom, które od-

lezczą próbę poniżenia go, aby mu mówiły udziału w sankcjach.

przeszkodzić 'w realizacji jego idea-| Wielka Rada Faszystowska wy-

iów i potrzeb życi Wielka raża przekonanie, że naród włoski

jRada wzywa do iwstawienia da całemu światu dowód cnót rzym-

 

'Qolska włoskie posuwają Się wolno
WARSZAWA (Pat). Według wia- tu jeden z oficerów włoskich wojsk

|domości ze źródeł angielsk., tranc., tubylczych z Erytrei, Sala-bahaga,

|niem, włoskich i abus., P.AT. po- który porzucił służbę w wojsku

daje nast, komunikat o sytuacji na włoskiem i z wielkiemi trudnościami

frontach Abisynji w dn. 17 listopada: przedostał się do stolicy Abisynji.

Na froncie półnoonym korpus gen.

Maravigna wyciągnął swe linje na- MISJA DO LIGI NARODÓW?

przód w górę rzeki Takazze. W.  ADDIS-ABEBA (Pat). Wyjazd

marszu tym wojska włoskie nie- europejczyków ze stolicy Abisynji

ustannie niepokojone są przez nie- trwa. Dziś do Dżibuti wyjechało

 

 
spodziewane ataki oddziałów abi- dwadzieścia kilka osób. W, tej licz-

syńskich. Według intormacyj fran- bie znajduje się Aubersen, doradca

cuskich, w jednym z takich ataków prawniczy rządu abisyńskiego, który

pod labuna oddział wioski poniósł udaje się do Genewy na urlop. Po-
ciężkie straty. Według informacyj dobno negus powie: isj

wioskich, arjergardy abisyńskie co- specjalną do Ligi Narodów.

iają się za rzekę lakazze. Antalo

jest już podobno oeps: = \ A

Abisyńczyków. Włoskie wywiady

lotnicze sięgały dziś do jeziora Japonja W pogotowiu

Ascianga. | na ironcie południowym ' PEKIN (Pat). W sprawie koncen-

wojska włoskie posuwały się dziś tracji sil į ich pod Szan-Hai-

bardzo powoli naprzód wzdłuż rzeki Kuan, władze japońskie w- Tien-

Fa-tan, tocząc mieustannie walki z Tsinie oświadczają, że zarządzono ją
oxcidziałami abisyńskiemi W. Addis- ną wszelki adek.

Abebie spodziewają się w:dalszym Instrukicje Nankinu w odpowiedzi

ciągu większej bitwypodDaggahbur. na ostatnią notę japońską, złożoną

ADDIS-ABEBA (Pat). Przybył władzom Chin Północnych, jeszcze
nie są znane.

. Władze japońskie zażądały po-

dobno od władz kolejow chiń-
skich w Pekinie i Szan-Hai-Kuan,

aby od jutra oddały kolej do dyspo-

zycji Japończyków.
wego” i p: W. Świerzewski „O zada-

niach organizacyjnych Obozu Naro-
dowego w dobie obecnej.

Zebrani w liczbie około 150
osób wysłuchali w skupieniu prele-
gentów, darząc ich hucznemi oklas- |

kami. !

 

Potanienie wódki
Po wyczerpaniu porządku dzien-|  „Robotnik” pisze:

nego, zebranie zamiknięto. Dowiadujemy się, iż Państwowy

E—— |Monopol Spirytusowy, w przewidy-

ow waniu U konsumcji wyrobów

BABTYŚCI NIE UZYSKALI spirytusowych, zamierza obniżyć ce-
ny wszystkich gatunków wódki,
zarówno czystej, jak, gatunkowych.

Obniżka ceny wódki ma nastą-
pić jeszcze przed dniem 1 grudnia

roku bież.
poważne wątpliwości,

LEGALIZACJI.
GŁĘBOKIE. Wojewoda wileński

decyzją z dnia 4 bm. odmówił reje-

stracji Zboru Głębodko - Przedol-
skiego Ewangelicznych Chrześcijan

15555 |nym wietrze ogarnął błyskawicznie

aUWAGA manu
SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY

I KOSMETYCZNY
Prow. Farm.

adysława (arhuia
WILNO, SWIĘTOJAŃSKA 11,

poleca: wszelkie

Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży

majli , — Ceny dostępne.

  
  

      

sąsiednie zabudowania i domy mie-
szkalne. W niespełna 10 minut część
wsi stała w płomieniach, We wsi
powstała panika. Mieszkańcy po-
częli opuszczać budynki w popłochu,
zapominając
wiekbądź akcji ratunkowej. Dzięki
przytomności umysłu sołtysa wsi,
przystąpiono do lokalizacii pożaru.
Podczas kilkugodzinnej akcji zdoła-
no pożar ugasić, Mimo to pastwą
płomieni padło 18 budyników gospo” |niem arcybiskupa,
darskich i około 15 domów

zupełnie o jakiejkol- |;

Babtystów z siedzibą w Głębokiem,
którego członkowie zwrócili się z

prośbą o  zalegalizowanie tego
zboru.

BIAŁORUTENIZACJA
PRAWOSŁAWNYCH.

Arcybiskup prawosławny Teodo-
zjusz wydał polecenie, żeby na te-

renie archidiecezji wileńskiej w

szkołach powszechnych wykładano
jreligję prawosławną wyłącznie tylko

w języku białoruskim, który, zda-

jest językiem 
| macierzystym uczni.

Mam
Dyrekcji Państwowego  Mono-

Grecji. Venizelos podkreślił w od-
powiedzi, że osobiście wycofał się
z życia. politycznego, ale sądzi, że
republikanie mogliby tolerować o”
becny reżim, gdyby król Jerzy przy-
wrócił swobody konstytucyjne i
ogłosił amnest;ę dla uczestników
powstania marcowego.  Venizelos
zaznaczył, że nie chodzi mu a amne-
stję dla siebie. Sugestje Venizelosa
zakomunikowano królowi. Jakie po-
weźmie decyzje król, dotąd nie wia-
domo.

Partja liberalna ogłosiła dziś
oświadczenie, że stać będzie dalej
na stanowisku i deologji republikań-
skiej i nie uznaje procedury, którą

zastosowano dla zniesienia repu-

bliki Jednakże jako partja parla-
mentarna nie uchyla się od wspėl-
działania na rzecz oju wewnętrz-
nego, gdyby król zajął odpowiednie
stanowisko. :

Również i republikanin Michala-
kopulos wystosował do króla list, w
którym wyłuszcza waruniki, w jakich

monarchja mogłaby stać się czynni- |

kiem zgody wewnętrznej i odrodze-
nia kraju.

 GRREOGZ ZOE BAŃCE CZAECOECAŃ

Obrady Zw. Polaków
Z ZAGRANICY W. KRAKOWIE.

KRAKÓW (Pat). Wczoraj 'roz-
poczęły się w Krakowie dwudniowe

|obrady sesji rady naczelnej Świato-
"wego Związku Polaków z zagranicy,

poprzedzone uroczystem nabożeń-

stwem w Katedrze Wawelskiej.

„ANA CZELE DYREKTORJATU
+  KŁAJPEDZKIEGO BALDSZUS.

BERLIN (Pat). Donoszą z Kłaj-
pedy: becnie na

  
Desygnowany Ol

przewodniczącego dyrektorjatu prze-,

wodniczący sejmiku klajpedzkiego

Baldszus należy do przywódców rol
ników kłajpedzkich.

Sądzą, że powierzenie misji Bald-

szusowi jest wynikiem wizyty posła
brytyjskiego wKownie.

i

|
5Sport.
| Z ŻYCIA A. Z. S-u.

Sekcja narciarska.

Zarząd sekcji narciarskiej komu-
nikuje, iż znany narciarz Marjan

| Wojna-Orlewicz wygłosi w lokału
|A.Z.S-u, ul. Św. Jańska 10, o godz.

'19 we wtorek 19 bm. pogadankę na

temat taktyki i techniki biegów,
Iskokėw, zjazdów.

| W czasie od 15.XII. 35 do 15.1. 36
sekcja organizuje obóz narciarski w

|Zakopanem. W programie obozu:

kurs narciarski, zdobycie odznaki

wysokogórskiej, zjazdowej i t. p.

Sekcja szybowcowa.

Sekcja szybowcowa A.Z.S. po-

wiadamia, iż teoretyczny kuns Br

,b rozpoczął się w piątek,

' dnia 15. XL b, r. w lokalu zimowym
AZS. Św. Jańska 10.
Obecność wszystkich uczestników

kursu konieczna. Wykłady odbywać

się będą w piątki od godz. 19 do

21.30 i w niedzielę od godz. 10
do 12.30.

Sekcja bokserska,
Po zdobyciu mistrzostwa druży”

nowego Wilna, Sekcja Bokserska

prowadzi w dalszym ciągu intensyw-

 

У.

o : 10" | ną pracę.
' Spirytusowego uda się osią w dniu 17.X1.35 sekcja organi-

gnąć zwiększenie konsumcji, do| zuje zawody eliminacyjne me-

czego niewątpliwie zmierza obni-|czem z Białymstokiem. W. dniu

żenie ceny, jeśli ogół spożywców22XI.35 odbędą się po raz pierwszy

[będzie musiał ograniczyć życie zawody wewnętrzne sekcji. Poza-

artykułów bardziej od 1 Mtem trener A.ZS-u, p. Mirynowski,

zbędnych. | przygotowuje zawodników do pierw-
| Kroku SA
|odbędzie się w początkac nia.

ŚWIADCZENIE NA PRACĘ NARO- Treningi sekcji odbywają się w sali

DOWĄ JEST OBOWIĄZKIEM, |A.Z.S-u w poniedziałki i czwartki
ANIEŁASKĄJ 'odgodz. 19-ejmin.30 dogodz.22-ej.

 

| 



        

Z PROCESU STAWISKIEGO
Dutarry weła: Dlaczego tylko ja estem oskarżony!
PARYŻ, 16.11 (PAT). Zeznania osk,

Dubarry przyniosły w procesie Stawi-
skięśo ważne momenty. Dubarry, b. wy
dawca i redaktor naczelny dziennika
„Volonte”, oskarżony jest o pobieranie
subsydjów od Stawiskiego i interwenjo-
wanie u wpływowych osobistości w spra-
wie lokaty bonów.

Dubarry broni się „oskarżając szereg 0-

sób, a zwłaszcza magistraiurę francuską o
to ,że umożliwiła Stawiskiemu przebywa-
nie na wolności. Dubarry przyznaje, że
wziął subsydja od Stawiskiego, ale po-
wiadomiony był o tem b. premjer Chau-
temps, który w dalszym ciągu podtrzy-
mywał wydawnictwo „la Volonte“ i wy-
magał jedynie, by Stawiski nie mieszał się
do spraw redakcyjnych. Dubarry pobierał
wówczas 40 tys, fr. miesięcznie od Sta-
wiskiego. Następnie „la Volonte" prze-
szła zupełnie w ręce Stawiskiego, o czem
Dubarry zawiadomił również premjera
Chautemps, który i tym razem wyraził
ewą zgodę, nie odmawiając dalszej po-
mocy pismu.
Dubarry powiadomił również o przej-

ściu pisma w ręce Stawiskiego swego
przyjaciela Chiappe'a i dyrektora Surete
Thomme'a. Dubary zeznaje dalej, że na

zlecenie Stawiskieśo udał się do min.
Dalimier i, powołując się na to, że
Stawiski finansuje „la Volonte“, poprosił
ministra o wydanie zarządzenia, by kasy
ubezpieczalni społecznych przyjmowały
bony zakładu kredytowego w Bayonne.
Dubarry interwenjował również w spra-

wie bonów u nieżyjącego już ministra

 

Dobry towar ma zawsze uznanie. Od lat
37 opinię solidności posiada

obuwie W. DOBRZYŃSKIEGO
obecnie po cenach b. przystępnych

CHMIELNA 18

 

Piotes morderców kró.a
Aleksandra

PARYŻ, 16.11 (ATE). W Aix-en-
Province rozpoczyna się w poniedzia-
łek proces trzech Chorwatów: Pospi-
szila, Rajic i Kralja, oskarżonych o
współudział przy zamachu morder-
czym na króla Aleksandra Jugosło- .
wiańskiego i ministra Barthou. Przy tej
sposobności sądzeni będą także za-
ocznie znajdujący się w areszcie poli-
cyjnym w Turynie Pawelicz i Kwater-
nik oraz zamieszkały w Austrji, puł-
kownik Percewicz,

Bezpośredni sprawca morderstwa,
Keleman, jak wiadomo, zmarł w Mar-
sylji krótko po dokonaniu zamachu.
Rozprawa sądowa potrwa prawdopo-
dobnie około 2-ch tygodni spowodu
konieczności przesłuchania oskarżo-
nych za pośrednictwem tłumacza. Kró-
lowa jugosłowiańska, która pierwotnie
chciała występować jako oskarżyciel
prywatny, zrezygnowała w ostatnim
czasie ze swego zamiaru,

 

£ wazą AŁKAŁICZNĄ
MEUTRALIZUJ

ARAB” SWOŁOWO-KWAŚNE. SAŁADWIM) -
wci LACIE ©OYMU TYTOWOWEGQ

Stalowa 35, WARSZAWA
-607

 

 

Francois Albert'a. Dlaczego więc tylko |
ja jestem oskarżony — woła Dubarry —
a taki np. Dalimier chodzi na wolności.

Dubarry zeznaje następnie, że w r.
1929 Surete Generale wydała Stawiskie-
mu pozwolenie na uczęszczanie do do-
mów gry, gdzie obok nazwiska Alexan-
dre, którem posługiwał się zmarły o-
szust,.figurowało również nazwisko Sta-
wiski, co dowodzi, iż Surete już wtedy
dobrze znała tę osobę. Zeznania swe po-
twierdza Dubarry wielu szczegółami. Ze-
znania wywołują burzliwy incydent mię-
dzy obroną i prokuratorert.. Obrona wy-
kazuje, že nietylko władze prokuratorskie
do r. 1929 znały dokładnie osobę S!awi-
skiego, lecz okazuje się również, że zna-
ła go i Surete Generale. Obrona żąda
więc, by z tego rodzaju opieszałości u-
sprawiedliwiły się  przedewszystkiem
władze. Żądanie to prowokuje repl'kę ze
strony prokuratora generalnego, Ferdi-
nanda Roux, który zeznaje ,że jakiekol-
wiek były uchybienia ze strony urzędni-
ków, nie jest to dowodem do nieścigania
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przestępców, którzy pomagali Stawiskie-
mu, biorąc od niego pieniądze i ułatwia-

jąc mu machinacje finansowe.
Następnie składał zeznania deputowa-

ny i adwokat Bonnard, oskarżony о ©-
trzymanie od Stawiskiego 650 tys. fr. i
ułatwienie mu machinacyj finansowych.
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Egipt domaga sie wycožania
wojsk angielskich

LONDYN, 15.11 (PAT.). Prem'er eg'p-
ski Nessim-pasza ogłosił enuncjację, tło-
maczącą stan obecnych stosunków  po-

między Egiptem a Wielką Brytaną. E-
nuncjacia ta zawiera szczegółowe spra-
wozdanie z rozmów, odbytych w ciągu o-
statnich 8 miesięcy przez Nessima-paszę
na temat konstytucji egipskiej z królem
Fuadem, z Wysokim Komisarzem Wiel-
kie Brytanji Lampsonem oraz z przed.
stawicielami stronnictwa Waid. Jak wy-
jaśnia Nessim-pasza, rząd egipski był za
przywróceniem konstytucji z roku 1921,
ponieważ Wafdyści domagali się tego.
Ponadto sprzyjał temu król, którego ra-
dy zasięgnięto w kwietniu r. b. Natomiast
rząd brytyjski przez Wysokiego Komisa-
rza odradzał przywrócenia konstytucji.
Zarówno prem,er, 'ak i Wafdyści uważali
stanowisko rządu brytyjskiego za równo-
znaczne z bezwzględnem veto.
Sprawa ta została ponownie poruszo-

na przez premjera egipskiego wobec Wy-
sokiego Komisarza W, Brytan'i w dniu 18
października.  Nessim-pasza podkreślił
wówczas, że chciałby dać narodowi egip-
skiemu sposobność wyrażenia solidarno-
ści z donioslemi decyzjami, które w
związku z obecnym kryzysem rząd egip-
ski będzie musiał ewentualnie powziąć.
Równocześnie premjer wysunął wobec
Wysokiego Komisarza żądanie przejęcia
obrony Egiptu we własne ręce narodu
egipskiego, dając tem samem wyraz po-
wszechnego praźgnienia narodu egipskie-
go, aby wojska brytyjskie zostały wyco-
iane z granic Egiptu. Wreszcie, jak pod-
kreśla Nessim-pasza, w swej enuncacji,
zażądać on miał przystąpienia ze strony ,
W. Brytańji do uregulowania całokształ-
tu stosunków angielsko - egipskich celem
umożliwienia zgodnego współdziałania o-
bu kra'ów na rzecz wspólnych interesów,
Według Nessim-paszy Wysoki Komisarz

W.Brytanji, odpowiedział notą z 7 listo-
pada, w której oświadczył coprawda, że
rząd brytyjski usiłować będzie dać prak-
tyczne dowody dążenia, do współdziała-
nia angielsko - egipskiego, ale równocze-
śnie zaznaczył, że do trwałego uregulo-
wania całokształtu stosunków, W. Bry-
tan'a przystąpić może dopiero „w odpo-
wiedniej chwili”. i
Nessim-pasza podkreślił w swej enun-

cjacji, że wysłał następnie do rządu bry-

 

Zmiana

„głównodowodz.cego armją włoską
Król mianował gen. de Bono

maiszaiek
RZYM, 16.11 (ATE.. Na stanowisku

głównodowodzącego w Airyce Wschod-
niej nastąpiła zmiana. Ogłoszony w tej

sprawie komunikat urzędowy brzmi na-

stępująco: Z ponownem zajęciem Makal-

le głównodowodzący wojsk włoskich w

Airyce Wschodniej, generał de Bono,
spełnił poruczone mu zadanie. Premjer

Mussolini wysłał do generała de Bono

telegram, w którym zaznacza, że misję

generała iważa za zakończoną oraz wy-

raża uznanie za wywiązanie się, wśród

niezwykle trudnych okoliczności, z misji

w sposób, zasługujący na wdzięczność ca-

łego narodu włoskiego. Na znak wdzięcz-

ności zpowodu ponownego zajęcia i pa-

cytikacji okręgu igre król włoski mia-.

nował generała de Bono marszałkiem

Włoch. : ; i

Następcą marszalka de Bono miano-

wany został szei sztabu wloskiego, mar-

szałek Badoglio, który przed kilku | ty-

godniami w towarzystwie podsekretarza  

marszałkiem. Następcą zosta:e
Badóg jo
stanu w ministerstwie kolonij, Lessona,

dokonał inspekcji zajętych obszarów A-

bisynji. TŁ
LONDYN, 16.11 (ATE.). Dzienniki wie-

czorne podają w niezwykle sensacyjnej

tormie iakt odwołania dotychczasowego
włoskiego głównodowodzącego w Airyce

Wschodniej, generalade Bono, „Evening

News“ nazywa odwolanie generala de

Bono dymisją. „Star“ utrzymuje, že w

kołach dyplomatycznych w Rzymie zmia.

nę na stanowisku głównodowodzącego u-

ważają za dowód zmniejszająceśo się za-

niepokojenia Włoch koncentracją  iloty

angielskiej na morzu Śródziemnem, śdyż

inaczej Mussolini nie byłby mógł zrezy-

gnowač z obecnośći marszałka, Badoślio

we Wloszech. „Evening Standard“ wy-

raża się z wielkiem uznaniem o ustępu-

jącym generale de Bono, twierdząc, że

„nikt inny nie mógłby poprowadzić akcji

włoskiejw Abisynji z takim , sukcesem,

przy tak piętrzących się trudnościach.  

ty skiego notę w sprawie przywrócenia
parlameniu egipskiego. Premjer podkre-
śla, że w kwestji tej nie otrzymał jesz-
cze urzędowej odpowiedzi.
Premier egipski odpiera następnie w

zdecydowany sposób oskarżenia tych,
którzy zarzucali mu, że był zawsze wo-
bec W. Brytani zbyt ulegly. Zaprzecza-
jąc tym zarzutom, Nessim-pasza podkre-
šla, že eweniualne drobne koncesje po-
czynione przez niego, aby zaspokoić ży-
czenia W, Brytanii, okazały się w znacz-
ne; mierze skompensowane przez skut-
teczne poparcie, jakie Egipt uzyskał od
W. Brytanji w pewnych kwest'ach o cha-
rartterze międzynarodowym. Premier e-
gipskį nie wy'ašnia coprawda o jakie
kwestie chodziło. Naogół enuncjacja Nes-

! sim-paszy zdaje się potwierdzać przy-
puszczenie, że rząd Nessim-paszy bynaj-
mniej nie znajduje się w ostrym zatargu
z partją nacjonalistów egipskich Waid,
lecz przeciwnie, że między Ness!m-pa-
szą a Wałdystami istnieje pewne współ-
działanie, na rzęczysolidaraego iroatu e-
gipskiego wobec Wielkiej Brytauji.
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Budżet i nowa derety
uchwalone przez Radę Ministrów

WARSZAWA, 16.11 (P. A. T.) —
Rada ministrów na posiedzeniu

dnia 15 b, m. zgodnie z zapowiedzią
szefa rządu ustaliła ostateczne cy'ry
budżetowe dochodów i wydatków na
rok 1936/37 i przyjęła cały budżet,
całkowicie zrównoważony iściśle re-
alny,
Sumaryczna cyfra dochodów re-

prezentuje kwotę 2,237,171 tys. zł.,

cyfra wydatków wynosi 2,237,121 tys.
zł., pozostaje więc minimalna ned-

wvżką dochodów w kwocie 50 tys. zł.
Cyfra ostateczna jest więc pozornie

| większa po obu stronach budżetu, niż w
preliminarzu na r. b. Pochodzi to stąd,

że obecna konstrukcja budżetu państwo-
wego jest inna, niż w r. b, mianowicie

do budżetu włączcne zostały organicznie

fundusze które dotychczas reprezentowały
gospodarkę pozabudżetową, jak fundusz

budowlany, fundusz rozbudowy miast,
państwowy fundusz drogowy, drogowy
fundusz pożyczkowy, fundusz oplat stu-
denckich, fundusz na rzecz szkół zawodo-

wych i inne. Przy założeniu opanowan:a

deficytu budżetowego i stworzenia jasne-
$o przeglądu całej gospodarki finansowej
państwa stało się koniecznością włącze-
nie do budżetu sumami brutto i tych po-
zycyj, które ściśle wiążą się z całym bud-

żetem państwowym.
Drugą zasadą naczelną nowego preli-

minarza budżetowefo jest zachowanie w
nienaruszonej wysokości sum przezna-
czonych na utrzymanie armji i siły zbroj-
nej, Wreszcie dla ministerstwa oświa-
ty — zgodnie z zapowiedzianą tendencją
rządu — zarezerwowano sumy dostatecz-
ne dla zachowania i wykonania obecnego
programu prac. Ani jedna szkoła — z

powodów budżetowych — nie będzie
więc zaćrożona. jak również zachowane

zos'aną w pełni etaty nauczycielskie,
Wreszcie należy podkreślić, iż pozycie

na obsługę długów państwowych, eme-
rytur i rent inwalidzkich zostały wsła-
wione do budżetu w stumach, wynikają-

cych ze ścisłych obliczeń, co wymagało
nieraz podwyższenia sum podstawowych,
zawartych w dotychczasowych  prelimi-

narzach.
Znacznieiszej redukcji oszczędnościo-

wej uległy budżety: ministerstwa skarbu,
ministerstwa spraw zagranicznych, mini-

sterstwa sprawiedliwości, min. spraw: we-
wnętrznych oraz wydatki rzeczowe i per-
sonalne wszystkich innych resortów. Na-
tomiast w budżecie i w ustawie slarbo-
wej zarezerwowane zostały dostateczne

Wyniki wyborów

 

sumy na akcję, związaną zpopieraniem

wytwórczości rolnej i z eksportem pro-

duktów agrarnych, z popieranien: eks-

pansji handlowej oraz na cele opieki

społecznej i na cele zatrudnienia 2 &

zw, funduszu pracy, posiadającego odręb-

ną osobowość i rachunkowość.

Na tem samem posiedzeniu rada mini«

strów — prowadza, obrady do północy—

przyjęła szereg dekretów i zarządzeń,

posiadających znaczenie budżetowe i go-

spodarcze. z

Tak więc ustalono zakaz obciążania

kredytem przyszłych budżetów bez pi-

semnej zgody min. skarbu, zahamowano

kupno nowych środków lokomocji bez

*stotnej i stwierdzonej konieczności, 0-

graniczono wydatki na przesiedlenia

pracowników państwowych, unormowano

Sprawę zatrudniania równocześnieoboj-

ga małżonków oraz ustalono tezy do

przyszłego rozporządzenia," normujące-

go kumulację zarobków przez funkcjona=

rjuszów państwowych, Wkońcuogranis

czono i ścieśnicno prawa emerytalne mi-

nistrów i premjerów oraz wyda!kowanie

pieniędzy publicznych na wydawnictwa i

subwencje, niestojące w bezpośrednim

związku z zadaniami i funkcjamni państwa,
*nis'rów przyjęła projekty de-

kretów w sprawie nowelizacji ustawy ©

podatku dochodowym, podwyższając je-

go normy i kasując równocześnie t. zw,

dodatek kryzysowy, następnie przyjęte

dekret o obniżeniu odsetek od zaległości

w daninach publicznych. o zaopatrzenia

emerytalnem funkcjonarjuszów państwo

wych, o zaopatrzeniu inwalidów i b. ska-
zańców politycznych i o pomocy finanso-

wej instytucjom kredytowym.

Od soboty, t j. od dnia 16 b. m.

podjęto w rządzie prace przygotowawcze

do dalszej serji dekretów i rozporządzeń,

które mają być ucirwalone pod koniec na-

stępnego tygodnia,

   ECA
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Vstum zaufania dla rządu Anglji
Częściowa rekonstrukcja rządu '

LONDYN, 16. 11. (PAT.). — Prem- « borami wyraził swój zamiar wycofa-

jer Baldwin udał się wczoraj wieczo-
tem na week end do Chequers, asy w

spokoju powziąć pewne decyzje, wy-
nikające z rezultatów wyborów.
Wyniki te stanowią wielki tryumf

osobisty Baldwina i reprezentowanej
| przez nieśo polityki. Po raz pierwszy
w historji współczesnego parlamenta-
ryzmu angielskiego ten sam premier
i ten sam rząd otrzymuje w następują-
cej bezpośrednio nowej kadencji tak |
oihrzym'ą więłrszość. |
, Konstytucyjne zwyczaje ansielskie
nie wymasają przeto podania się obe-
cnefo rządu choćby nawet formalnie
do dymisii. Žadna zbiorówa rezyśna-
cja gabinetu ne nestapi, a już tem--
bardziej n'e zachodzi potrzeba skła-
dania przez premiera jego uprzwnień
w rece króla, Przeciwnie ik wy-
borów jest potwierdzeniem woli spo-
łeczeństwa, aby premier obecny na
czele swego gabinetu kontynuował
dz'eto kierowania nawą państwową.
Nie należy sie przeto spodziewać nic
więcej, jak tylko rekonstrukcji rządu,
aby zapewnić powstałe po wyborach
luki. Premjer Baldwin nie będzie
brał nawet pod uwagę rekonstrukcji
czerokiej, wychodząc z założenia, że
teśo rodzaju rekonstrukcię przepro-
wadził w lipcu i że rekonstruowany
gabinety uzyskał obecnie poparcie
społeczeństwa, nie pozostaje mu prze-
to nic do zrobienia, poza uzupełnie-
niem luk.

Przedewszystkiem wchodzi w grę
pierwszy lord admiralicji i minister
lotnictwa, obaj bowiem nie kandydo-
wali do obecneco parlamentu. W
chwili, gdy dotychczasowy /mini-
ster lotnictwa  Cunliffe ' Lister
zdecydował, że nie będzie ponownie
kandydował, oczekiwano powszech-
nie, że otrzyma on godność lorda i bę:
dzie kontynuował pracę na stanowi- !
sku ministra lotnictwa, zasiadając w
izbie lordów. Narazie jednak niewia-

domo, czy tego rodzaju decyzja na-
stani.

Minister marynarki i pierwszy lord
admiralicji Eyres Monsell przed wy- 

nia się wośóle z aktywnego życia po-

litycznego i dlatego nie kandydował.
Należy przeto oczekiwać, że nie

będzie on należał do składu rźądu.

Następnie wchodzi w grę luka, po-

wstała wskutek porażki obu  Mac-

Donaldów. Co się tyczy Ramsay Mac-
Donalda, to wątpliwe jest, aby po dot
kliwej klęsce, jaką poniósł w Seaham,
zechciał wogóle pozostać w aktyw-
nem życiu politycznem.
Coprawda są możliwości, że Mac-

Donald otrzyma godność lorda, ale
wątpliwe jest, aby zgodził się na tego
rodzaju rozwiązanie. Możliwe jest
również, że Mac Donald uzyska inny
mandat drogą zrzeczenia się którego-
kolwiek z obecnych posłów grupy na-
rodowej Labour Party, ale i teśo ro-
dzaju załatwienie wydaje się mało
prawdopodobne. Najprawdonodobn'ej
Mac-Dona'd wycofa się wogóle z ży-
cia polityczneńo j poświęci się dz'a-
łalności pub!'icystycznej, Co się tyczy
syna jeśo, Malcolma Mac-Donelda,
dotychczasoweśo min'stra kolonij, to
nie ulesa wątpliwości, że będzie on
w najbliższym czasie znowu wciąś-
niety do rządu. Możliwe jest nawet, że
Baldwin postara się, aby Mac-Donald
nie przerywał swoich czynności jako
minister kolonii. Jeśli uda się namó-
wić któreśoś z członków grupy naro-
dowej Labour Party, sby natychmiast
złożył swój mandat na rzecz Ма!со!-

'| ma Mac Donalda, to wówczas prze-
prowadzenie wyborów.uzupełniaja
cych mogłoby nastavić jeszcze przed
3 grudnia, ódy król formalnie otworzy
nowy parlament. W tym wypadku
Mac-Donald mósłby być wybrany w
wyborach uzupełniających w całkowi-
cie pewnym okręgu i już 3 grudnia
byłby członkiem rządu. |
Następnie wchodzi w 6re dotvch-

czasowy minister woiny lord Halifax,
który zamierza wycołać się z czynne-
to życia politycznego, W ten sposób
wiec zasadnicza rekonstrukcja obej-
mie 5 tek, a mianowicie: stanowisko
prezesa rady ministrów i wicepremje
ra — zajmowane dotychczas przez  

Mac-Donalda, oraz teki ministrów
marynarki, lotnictwa, kolonij i wojny.
Co się tyczy zapełnienia tych luk no-
wymi ludźmi, to przedewszystkiem w
$rę wchodzi Winston Churchill, któ-

ry wejść ma do rządu. Niewiadómo,
jakie stanowisko Baldwin zechce
Church:llowi zaproponować. Istnieją
jednak możliwości, że Churchill wej-
dzie na miejsce Mac-Donalda jako pre.
zes rady ministrów i że powierzona
mu zostanie działalność skoordyno-
wania wszystkich trzech resortów o-
brony narodowej. Pozalem awanse z
obecnych młodszych członków rządu
otrzymać mają: główny kontroler
stronnictw rządowych w Izbie Marge-
sson, oraz dotychczasowy podsekre-
tarz stanu w kanclerstwie skarbu
Duff Coorner, wreszcie mowa jest ró-
wnież o tem, że min. Eden otrzyma
inny resort i za dotychczasowe sta-
now'ska ministra dla Ligi Narodów
zostanie wogóle zniesione. Wszystkie
te zmiany będą prawdopodobnie do-
konane przez premiera Baldwina w
ciągu weekendu w Chequers.
—-; 

Tardieu
chce bsć niezależny

NICEA, 16.11 (PAT). B. premjer
Tardieu „znajdujący się w Mentonie,
oświadczył, że wystąpił z. „Alliance
Dómocratique", ponieważ nie zgadza
się ze stanowiskiem tej grupy w ostat-
nich czasach, a także dlatego, że chce
być niezależnym od wszelkich partyj
i organizacyj politycznych.

Zasypany górr.ik

SOSNOWIEC, 16.11 (PAT.) W od-
krywce węglowej w Zagórżu zasypany
został podczas wydobywania węśla ro-
botnik Broda. Ofiarę wypadku wydo-
byto z szybu. Doznał on jednak tak
ciężkich ran, że wkrótce potem zimarł.

 

 



PROŽNE
USIŁOWANIA

Chociaż system sanacyjny, w opar-

ciu o nową konstytucję jeszcze panu-

je, to jednak okoliczności coraz wy-
raźniej wskazują na to, że dotychcza-

sowy stan rzeczy utrzymać się dłużej

‚ nie może,

Państwo, jak wynika chociażby. z o-

świadczeń rządu, znajduje się w o-

gromnych trudnościach i trzeba wiel-

kiego wysiłku, aby im sprostać. Wy-

siłek ten musi być urzeczywistniony
w ścisłym związku ze społeczeń-

stwem, przy jego czynnej pomocy i

poparciu, a już to samo przesądza o

losach panującego systemu,
Dla tych wszystkich, którzy prowa-

dzili walkę polityczną z sanacją i któ-

rzy mieli jasny pogląd na położenie o-

raz wyraźny plan działania, sytuacja

obecna nie jest niespodzianką, Jest o-

na etapem rozwijającego się logicznie

procesu, etapem nieuchronnym iprze-

widzianym. To też my, którzyśmy

dźwigali na sobie niemal cały ciężar

tej walki, wraz z odpowiedzialnością
za jej wyniki, nie wpadamy obecnie w
przesadny „twórczy niepokój”, a prze-

ciwnie, prowadzimy z całym spokojem

na dotychczasowych zasadach dalej
nasze prace w kraju, zmierzające do

realizacji narodowego programu.
Inaczej natomiast rzecz się przedsta-

wia pośród tych, którzy już to przez
wypadki zostali zaskoczeni, już to

rozumieli dotychczasową walkę wy-

łącznie jako dorywcze manifestacje i

manewry, obliczone na wewnętrzne

tarcia w obozie rządowym. Koła te
poczuły obecnie przypływ  energji
twórczej i zaczęły gorączkową pracę

nad zorganizowaniem sił społecznych,

chwili ostatecznej normalizacji sto-

sunków politycznych w kraju.

Wysiłki te płyną z różnych pobu-
dek i prawdopodobnie nie brak wśród

nich pobudek najlepszych. Niemniej
jednak wiele tych usiłowań nosi na so-

bie piętno zupełnego niezrozumienia

sytuacji, w jakiej się znajdujemy.

Chodzi o to, że w ciągu dziesię-
ciu lat ster walki, jaka toczyła się z

systemem sanacyjnym, niemal niepo-

dzielnie spoczywał wręku Obozu Na-

rodowego. Jemu również przypadły w

udziale największe ofiary, jakie trzeba

było w walce tej położyć. Tysiące na-
rodowców przeszło przez więzienia,
dziesiątki tysięcy straciło chleb, cały

obóz traktowany był i jest w sposób

powszechnie znany. Nie zmieniło to

jednak ani na chwilę postawy obozu

i nie złamało jego ludzi. Ta okolicz-

ność wycisnęła na całej sytuacji obec-

nej bardzo znamienne piętno. Polega

ono na tem, że wszystko, co może sta-

nowić istotną i trwałą siłę polityczną

w społeczeństwie, siłę, opartą ponad-
to o zaufanie i przywiązanie mas, znaj-

duje się obecnie niemal całkowicie w

zasięgu wpływów Obozu Narodowego.
Jest to fakt oczywisty, który każdy

z łatwością sprawdzić może wychy-

liwszy się poza rogatki Warszawy.

Fakt ten, bez względu na to, czy się
komu podoba, czy nie, stanowi pierw-

szorzędne zjawisko polityczne, które

zadecyduje o przyszłych losach Polski.

Otóż koła, które, jak, nadmieniliś-

my, obecnie krzątajs się gorączkowo

przy likwidacji dzisiejszego stanu rze-

czy, nie chcą faktu tego uznać, Wy-

daje się im, że za pomocą różnych po-

litycznych manewrów i personalnych

kombinacyj, za pomocą mglistych ha-

seł patrjotycznych można naprawdę

rządzić jutro Polski wbrew Obozowi

Narodowemu i jego postulatom. Pomy-

sły takie opierają się na zupełnem nie-

zrozumieniu istoty zjawisk politycz-

nych.

Ruch narodowy, który dziś jest naj-

silniejszym i najgłębszym ruchem na-

szego 'społeczeństwa, nie jest zjawi-

skiem przypadkowem, wywołanem

wyłącznie pracą jego organizatorów.

Dlatego też łudzą się ci wszyscy, któ-

rzy mniemają, że można mu z powo-

dzeniem przeciwstawić obecnie inny

„ruch narodowy”, zaimprowizowany

na benefis chwili bieżącej. Sanacja

próbowała już tej sztuki przed laty z

 

 

"PO WYBORACH W ANGLJI
Wybory odbyte dn. 14 b, m., dały

pełne zwycięstwo konserwatystom.
W poprzednim parlamencie posiadali
konserwatyści 454 miejsc, sprzymie-
rzeni z nimi narodowi liberałowie
(sir John Simon)— 38, a narodowi
zwolennicy Partji Pracy (Mac Do-
riald) 13. Opozycja  posiadala
102 miejsc (w' tem Partja Pracy 59).
Obecnie blok rządowy będzie miał o-
koło 420 miejsc, w czem konserwaty-
ści około 380; blok opozycyjny bę-
dzie miał około 180 miejsc, w tem
Partja Pracy około 150. Jest rzeczą
znamienną, że nie zostali wybrani b.
premier Mac Donald i przywódca libe-
r opozycyjnych, sir Herbert Sa-

muel,

Partja Pracy uzyskała potrójną ilość
mandatóww porównaniu z poprze-
dnim parlamentem, zbyt mało wszak-
że, by dojść do władzy. Konserwaty-
ści utracili około 80 mandatów, po-
siadają jednak znaczną większość w.
nowej Izbie, co zapewnia im rządy na
czas dłuższy. W dodatku pczbyli się
serwitutu w osobie p. Mac Donalda,
przyszły rząd może będzie nosił' na-
zwę narodowego, będzie jednak cał-
kowicie wyrazem polityki stronnic-
twa konserwatywnego.

Co spowodowało powodzenie tego
stronnictwa? W pierwszej linji praw-
dopodobnie pomyślne wyniki jego
czteroletnich rządów, które się wyra-
ziły w zrównoważeniu budżetu pań-
stwowego i w poprawie położenia go-
spodarczego. Na to'szerokie masy wy-
borców są najbardziej wrażliwe. Nie
bez wpływu była też sytuacja ze-

 

Ukrainizacja cerkwi prawosławnejna
Prasa narodowa niejednokrotnie o-

|! mawiała już sprawę ukrainizacji cer-
mogących stać się podstawą rządu w | kwi prawosławnej na Wołyniu, prze-'

strzegała odpowiednie czynniki urzę-
dowe przed jej następstwami.

Z chwilą rozpoczęcia agitacji na
rzecz ukrainizacji cerkwi bardzo zna-
miennym był fakt,że poczynania „Ц-

, kraińskiego Wołyńskiego Zjednocze-
nia”,, grupy sanacyjnej (kierowanej
przez kijowską emigrację. ukraińską)
na korzyść wspomnianej zmiany w
cerkwi prawosławnej, spotkały się nie.
tylko z aprobatą, ale i poparciem miej-
scowych zwolenników Unda, jako też
radykałów. Np. w powitaniu (jakie
miało miejsce przed kilku laty) Epi-
skopa Polikarpa, sprzyjającego nowe-
mu prądowi w cerkwi, wzięli udział w
Łucku tak sanacyjni Ukraińcy, jak i
Undowcy i radykali. Członkowie tych
samych'obozów solidarnie demonstro-
wali też przeciwko metropolicie Djoni-
zemu w czasie obchodu jego  jubileu-
szu w Ławrze Poczajowskiej. 1 już
wtedy zobaczyliśmy poraz pierwszy na
Wołyniu skonsolidowany front ukraiń-
ski — dla celówszresztą zupełnie ja-
snych i wyraźnych.
Równocześnie w szeregi spokojnego

dotychczas duchowieństwa prawosław-
nego, zaczyna wkradać się zawistna
poiityka personalna, która wnet wyda-
je rezultaty. Przedewszystkiem nastę-
pują kardynalne zmiany na ważniej-
szych stanowiskach w hierarchji koś-
cioła prawosławnego na, Wołyniu.
Wyżsi duchowni zwolennicy  doty-h-
czasowego stanu «w cerkwi . zostają
przenoszeni na mniej odpowiedzialne
placówki, a ich miejsca zajmują świe-
żo „nawróceni! duchowni ukraińscy.
Sekretarjat zaś konsystorza prawosła-
wnego w Krzemieńcu obejmuje b. poseł
z partji radykalnej Własowski. Ukra-
ińcy, czując się na siłach i posiadając
poparcie znanych miejscowych wyż-
szych sfer urzędowych, rozpoczęli ży-

—от

wnętrzna. Konserwatyści znaleźli się
w tem szczęśliwem położeniu, że mo-
gli zadowolić zarówno tradycyjnych
zwolenników przez stanowczą obronę
interesów Imperjum, zagrożonych w
Afryce i na morzu  Śródziemnem, a
także swych oponentów przez okaza-
ną wierność Lidze Narodów.

Nas interesuje oczywiście przede-
wszystkiem, jakie będą następstwa
wyborów angielskich na terenie mię-
dzynarodowym Najważniejsze jest to,
že: rząd-konserwatywny odzyska
swobodę ruchów, że nie będzie się
pótrzebował obawiać reakcji swej
polityki zewnętrznej na stosunki we-
wnętrzne. Będzie mógł być bar-
dziej stanowczy, lub bardziej poje-
dnawczy. Nam się wydaje, że ra-
czej nastąpi to drugie, Dlaczego?

Dlatego — odpowiemy krótko — że
Anglja nie jest gotowa do wojny. Mi-
nistrowie konserwatywni zdają sobie
doskonale sprawę z tego, że ekspan-
sja kolonjalna Włoch stwarza nową
zupełnie sytuację w Afryce i na mo-
rzu Śródziemnem, co — jak już tylo-
krotnie pisaliśmy — zagraża. żywot-
nym węzłowym punktom' Imperjum
Brytyjskiego.-Są też z pewnością
zdecydowani bronić do ostateczności
tego, co uważają dla swego kraju za
istotne, 'Lecz — jak to przyznawały
piema konserwatywne i niektórzy po-
litycy konserwatywni — Anglja nie
jest przygotowana do wojny, wywo-
ływanie dziś wojny byłoby dla niej
ryzykiem. Dlatego — jak sądzimy —
wysunie się na plan pierwszy k o m-
promis, w którego stosowaniu An- 

(Od własnego korespondenta)

wą akcję na rzecz ukrainizacji drogą
wieców, artykułami w swej prasie i t.p

Następuje częściowe rozpolitykowa-
nie się. duchowieństwa, rzecz natural-
na z korzyścią dla rozmaitych sekciar-
skich poczynań i ku zadowoleniu
ukraińskich czynników wywrotowych.
W .międzyczasie prasa sygnalizuje o

|-miennych. Otóżnieznani sprawcy nie

tak dawno zamordowali skrytobójczo
proboszcza prawosławnego w rówień-
skiem Taturę, znanego przeciwnika u-

krainizacji cerkwi prawosławnej. W
innym znowu powiecie, a m. w kowel-
'skiem dokonano znowu zagadkowego
zamachu na 72-letniego protojereja Ra

falskiego, jak nas informują, również
rzeciwnika nowych prądów w cerkwi.

Protojerej Rafalski został ciężko ran-

ny, a jego żonę, która usiłowała go
bronić, zamordowano. Chociaż od
chwili tego zamachu upłynęło już kil-

ka.dobrych tygodni, opinja nie może
dowiedzieć się o bliższych jego szcze-
gołach.

A'co dzieje się na wsi wołyńskiej?
Tu jużoddajemy głos sanacyjnej pra-
sie czerwonej. W jednym z jej czaso-
pism ukazała się dłuższa notatka p. t.

„Zabójstwo na tle sporów o ukrainiza-

cję cerkwi pód Dubiem*. W. notatce
tej czytamy, że „wieś Załuże pod Dub-
nem była widownią wypadku, który

wymownie świadczy o zacietrzewieniu,

panującem wśród ludności prawosław-

nej na tle walki o t. zw. ukrainizację

e na'Wołyniu. Ludność ukraińska

na ołyniu, zaznacza autor, podzie-

BERLIN, 16.11 (PAT.). Donoszą z
Kłajpedy: Gubernator Kłajpedy Kur-
kauskas po wczorajszej rozmowie Z

prezydentem sejmiku, która nie dała
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wiadomym rezultatem. Podobny re-

zultat czeka obecnie tych. wszystkich,

którzy zechcą te próby ponowić, bez

względu na to, przez kogo będą one

podejmowane i formowane. Inaczej

być zresztą nie może, gdyż chwila o-

becna wcale nie sprzyja improwiza-

cjom, Wymaga ona sił istotnych, wy-

rastających organicznie z naszej rze-

czywistošci į z naszych potrzeb, sił

wypróbowanych,  zahartowańych w

walce oraz świadomych: celu, do: któ-

rego prowadzić należy naród w tej

ciężkiej dobie.

Państwo narodowe, jako forma rzą-

du Tolsku, jest Jziś jedynem wyjściem

z trudności i jedyną treścią politycz-

ną, odpowiadającą potrzebie tej dzie-

jowej fazy rozwojowej, «w której na-

ród nasz się znajduje. Pod'tym wzglę-

dem nie może być żadnych kompro-

misów z twardem wymaganiem życia.

Dlatego też, wbrew wszelkim prze-

szkodom i przeciwdziałaniom, taka

forma rządu będzie w Polsce ustano-

wiona,
Oprze się ona, rzecz prosta, o ruch,

który jej wiernie nie od dziś służy

który ogarnia ią myslą i działaniem i

który dziś już potrafi w każdej wsi

polskiej stoczyćzwycięską walkęo jej

przyjście. `
"Dlatego tež patrzymy z  pobłaża-

niem nausilowania powolania do žy-

cia „nowego ruchu narodowego”, któ-

ryby zamiast. realizacji państwa naro-
dowego, prowadził.do mglistych form
jakiejś.„narodowej jedności”, osiągnię-

tej zascenęreżyśnacji z najistotniej-

szych założeń narodowego. programu. 

ślicy są mistrzami. Nie chcemy wcale
twierdzić,że dojdzie rychłodokompro-
misowego a tymczasowego załatwienia
zatargu włosko-angielskiego; sądzimy
jedynie, że jest to możliwe. Oczy-
wiście nie może być mowy o usunię-
ciu całkowicie istniejącego zatargu,
będzie on trwał lata i lat dziesiątki;
to, na co patrzymy, jest dopiero po-
czątkiem tragicznego powikłania na
morzu Śródziemnem. Lecz obydwie
strony nie są dziś jeszcze gotowe do
decydującej rozprawy, istnieje więc
możliwość jej odłożenia...

Zwycięstwo wyborcze konserwaty-

przygotowywania się do wojny, umo-

no na lądzie, jak i na morzu. Jest cie-
kawa ironja losu, w'której wyraża się
potęga żelaznych praw rządzących
życiem człowieka na ziemi, — głosząc
święte hasła Ligi Narodów, 'w imię
ścisłego wypełniania jej wskazań, po-
prowadzi rząd angielski wzmożone

usunie mgły złudzeń pacyfistycznych,
unoszące się nad Europą od lat pięt-
nastu, wówczas zdziwionym oczom
współczesnych ukażą się od stóp do
głów uzbrojonei duchem  wojowni-
czości przejęte narody europejskie.
Trzeba poniechać myśli o wiecz-
nym pokoju, szukać natomiast sposo-
bów zabezp'eczenia Europie długiego
pokoju, Będą to sposoby zgoła inne,
niż te, jakie proponują nam żyjący w
złudzeniach ideolodzy genewscy.

! S. K.

Wołyniu
ŁUCK, w listopadzie

liła się na dwa zaciekle zwalczające
się obozy. Z jednej strony stoją kon-
serwatyści, kultywujący z zamiłowa-
niem moskiewskie tradycje cerkwi pra-
wosławnej, z drugiej zaś strony zwo-
lennicy nowych prądów, wyrażających
się zwłaszcza w dążeniu do zastąpie-
nia starosłowiańskiego języka litur-

 

 

faktach nadwyraz przykrych i zna” |.gicznego, mową ukraińską. Na tle roz-
bieżności Li na powyższe spra-

wy, — jak podaje wspomniane -pi-
smo — dwaj mieszkańcy Załuża, Fi-
miuk i Tymoszczuk tak ciężko pobili
Afanazego Jarmoluka, że ten ostatni
po kilku godzinach zmarł. Zabójcy
zostali aresztowani.

Awięc według wiadomości prasy
sanacyjnej na wsi wołyńskiej panuje
zacietrzewienie wśród ludności prawo-
sławnej na tle walki o ukrainizację
cerkwi. Są już pierwsze ofiary tej
walki. To wszystko co podajemy, sta-
nowi tylko jedno z ogniw nieprzemy-
ślanej, a tak reklamowanej, w niektó-
rych odłamach prasy sanacyjnej, pro-
ukrainofilskiej polityki na Wołyniu.

| Przed fatalnemi jej pociągnieniami
stale ostrzegamy i ostrzegaliśmy kogo
należy. Dlatego dziś możemy śmiało i
ze spokojnem sumieniem przytoczyć
na tem miejscu znane przysłowie „kto
wiatr sieje, ten burzę zbiera”. Gdzie,
jak gdzie, ale na Wołyniu tego rodza-
ju niespodzianki i eksperymenty są
wysoce szkodliwe, a dla państwowości
polskiej na kresach conajmniej niepo-
żądane. ” !

J. M.
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- Przesilenie rządowe w Kłajpedzie
| wyniku, powierzył misję formowania
gabinetu Labrencowi, właścicielowi
majątku Labrenciszki.

Labrenc przybył dziś do przywódcy

wiązania kontaktu w sprawie utworze-
nia dyrektorjatu. Papendick' oświad-
czył, że frakcja niemiecka uważa, iż o-
soba Labrenca nie może być brana w
rachubę, gdyżzarówno jak poprzednio
Borchertas reprezentuje on litewską
mniejszość Sejmiku.

KRÓLEWIEC, 16.11 (PAT). . Prasa
królewiecka podaje, iż w najbliższym
czażie przewidziana jes. zmiana na
stanowisku gubernato.a w Ktajpedzie,
Następcą Kurskauskasa ma być podo-
bno Marcin Iczas. .

PARYŻ, 16.11 (PAT). Poseł brytyj-
ski w Rydze, Monson, przybył dziś do
Kowna. Podróż jego stoi w .zwiążku z
trudnościami politycznemi, jakie ist-
n eją obecnie na terenie Kłajpedy. W
związku z tem również 1 angielski
charge d'affaires. w Kown'e odbył o-
statnio kilka konferencyjw litew-
skiem min, spr. zagranicznych, 

stów umożliwi im wejście na drogę.

żliwi im intensywne zbrojenia zarów--

zbrojenia we własnym kraju. Gdy po-:
dmuch „rzeczywistej rzeczywistości”|

frakcji niemieckiej Papendicka dla na-  

PRZEGLĄD PRASY
* PRZEPROSINY W SANACJI?
Według twierdzenia p. Regnisa z

„Naszego Przeglądu”, odbywa się w
górnych sferach obozu sanacyjnego u-
zgadnianie poglądów i ambicyj.

|. „Może w obliczu poważnych trosk
odbywa się mocniejsze zespolenie obozu
rządowego, zatarcie różnic subtelnych,
które były częstokroć kwestją taktyści,
może rzucone przez pułkowników słowo
„kieręńszczyzna” przeraziło obecnych
władców. każdym razie stwierdzić
można ponad wszelką wątpliwość, że w
chwili obecnej zostają wyrównane ra-
chunki wewnętrzne w obozie, że docho-
zimy czasowo do przeprosin. Kto wie

czy„Gazeta Polska“ nie zostanie ponow-
nie organem rządowym, chociażby na
czas pewien”.

' Czy .„pułkownicy”, naprawiacze,
konserwatyści i inne grupy sanacyj-
ne. przeproszą się, czy też kłócić się
będą dalej, to rzecz obojętna. Rzeczą

ważną jest natomiast to, że kraj nie

myśli o przeprosinach z żadną z
tych grup. Kraj żąda od nich tylko je-
dnego: by przestały go uzdrawiać i
zbawiač.Ma ich došė.

.. PRAWDA O POLSCE
W ORGANIE SANACYJNYM

| „Kur. Por.* podaje uchwały dru-
„ žyn  parowozowych węzła kolejowe-
$o warszawskiego, Nie różnią się one
wiele od ogólnego tonu żądań, jaki
rozbrzmiewa dziś na wszystkich ze-
braniach urzędniczych. Znamienne
jest tylko to ,że organ sanacyjny, by
utrzymać pozory obrońcy warstw pra-
cowniczych, musi obecnie drukować
uchwały, krytykujące ostro politykę
rządów pomajowych. Czytamy w nich,
że obietnice rządowe obniżenia kosz-
tów utrzymania nie były nigdy do-
trzymywane i że dzisiaj pracownicy
państwowi nie wierzą w  spełnien'e

tej obietnicy. Rezolucja domaga się
dalej m. in.:

„Zaniechania zbędnych i luksusowych
wydatków, obniżenia uposażeń dygnitar-
skich do norm z roku 1933, skreślea'a

iw reprezentacyjnych, zaniecha-
nie luksusowych i zbędnychinwestycyj;

Zaniechania potrącania z list piac
wszelkiego. rodzaju rzekomo  dobrowol-

nych składek, ofiar, danin, bez wzślędu
na ich cel i przeznaczenie oraz wprowa-
dzenia w życie zasady, iż wynagrodzenie
ża pracę stanowi niesporną własność
pracownika, której pod żadnym pozorem
w drodze nacisku urzędowego obniżać

. nie wolno”.
| Wreszcie znajdujemy w uchwałach

| kolejarzy oświadczenie, że
„apel do współpracy i do poświęceń na

rzecz dobra: publicznego nie może od-
nieść należytego skutku dopóty, dopóki
pracownikom państwowym nie zostaną
przywrócone prawa obywatelskie i wol-
ność sumienia obywatelskiego, oraz do-
póki nie ustaną wszelkie obawy nacisku,
terroru, agitacji urzędowe, przešlado-
wań za przekonania i protekcji politycz-
nej”.

Nareszcie więc czytelnicy sanacyj-
nego dziennika dowiedzą się pośred-
nio, że w Polsce dzisiejszej przekona-
nia są prześladowane, istnieje protek-
cja polityczna i odebrane zostały pra-
wa obywatelskie..,

Dotąd oficjalna doktryna sanacji
głosiła, że w Polsce, po wytępieniu
„partyjnictwa””, panuje wreszcie praw-
dziwa wolność i prawo, poszanowanie
przekonań i równość szans,

AMNESTJA

Niektóre dzienniki prowadzą żywą
agitację za szeroką amnestją dla
więźniów. Okazji dostarcza zapo-
wiedź, że rząd wniesie już w grudniu
do Sejmu projekt ustawy amnestyj-
nej. Najbardziej obchodzi wszystkich
los więźniów politycznych, a zwłasz-
cza więżniów brzeskich, przebywają
cych zagranicą. Amnestja winna — pi-
sze „Czas” —
„przedewszystkiem dotyczyć  prze-

stępstw,popełnionych z pobudek ideo-
wych, sp politycznych czy narodowo-
ściowych. Darowanie kary złodzie om
kieszonkowym nie da żadnego rezultatu
— ani moralnego, ani polityczneśo. Na-
tomiast uwolnienie z więzień ludzi, któ-
rzy w walce politycznej przekroczyli gra-
nice legalności, przyczyni się niewątpli-
wie do złagodzenia tarć politycznych w
krau. Oczywiście niema reśuły bez wy-
jątków. Wyjątki i to dość liczne muszą
yć. przewidziane i w danym wypadku.

Istnie ą naprzykład przestępcy politycz-
ni, KE celem jest zniszczenie Pań-
stwa Polskiego, Tych oczywiście amne-
stja nie może dotyczyć, bo oni nie uzna-
ją idei, w imię której amnestja jest stoso-
мапа.

„Patentowanį humanitaryšci, jak p.
Rzymowski, p. Krahelska, p. Hulka-
Laskowski, adwokat Ruff, domagają
się: szerokiej amnestji dla wszystkich
możliwych kategoryj więźniów, ale —
jak „Czas” podkreśla — milczą o Be-
rezie, milczą „o więzieniu nowego
typu, jakie od rządów premjera Ko-
złowskiego istnieje w Polsce: o więzie-
niuadministracyjnem, gdzie odsiaduje
się karę, wymierzoną nie na mocy
wyroku, a na mocy administracyjnego
zarządzenia",



 

Teatry stołeczne

Uciekła mi przepióreczka...
Od śmierci Stefana Żeromskiego mi-

nęło lat dziesięć. Od napisania przezeń
komedji „Uciekła mi przepióreczka...
zaledwie jędenaście. Okres czasu nie-
długi, a przecież wystarczający, żeby
z tej perspektywy widzieć fakt, nie u-
legający wątpliwości: „Przepió 'eczka”
należy do dzieł tej kategorji, które w
literaturze narodowej pozostaną już
trwale, któ1emi krzepić się i wzruszać
się będą pokolenia, niezależnie od
zmienności gustów i mody. W nierów-
nym pod względem swej wartości, do-
róbku Żeromskiego, utwór ten trzeba
zaliczyć do najdoskonalszych. Jest
jednym z tych, dzięki którym naród
staje się jakby większym, bogatszym
duchowo, rozpoznając w nich, jak w
zwierciadle, swoje oblicze psychiczne,
swój ideał cywilizacyjny, swoją posta-
wę moralną, odruchową i świadomą.
Jednym z tych, w których — mówiąc
słowami Mochnackiego — „naród u-
znaje się w swojem jestestwie“.

Jakże głęboko chrześcijańskie, kato-
lickie są te ideały cywilizacyjne pol -
skie, które w „Przepióreczce” Żerom -
skiego znalazły swój wyraz! Chrześci-
jańskie w swej najbardziej podstawo-
wej zasadzie, która każe wyżej stawić
ocalenie jednej ludzkiej duszy, aniżeli
wielkie plany, reformatorskie, mające
nieść oświatęidobrobyt całym ogrom-
nym połaciom kraju. „Bo cóż pomoże
człowiekowi, jeśliby wszystek świat zy*
skał, a na duszy swej szkodę pod;ął?
Albo co za odmianę da człowiek za du-
szę swoją” (Mat. XV 26). Tysiąc lat
kultury katolickiej narodu, utrwaionej
w instynktach, nakazał Żeromskiemu w
taki sposóbwłaśnie, irracjonalnie, :02-
wiązać konflikt wewnętrzny Przełęc-
kiego, będący równocześnie węzłem
dramatycznym całego dzieła. A czyż
nie chrześcijańskie również jest to una-
ocznienie miłości macierzyńskiej, 0-
chraniającej rodzinę od rozbicia, pro-
stującej to, co się było wykrzywiło?...

Polakiem też — do samego rdzenia
duszy— jest autor „Przepiėreczki“,
gdy uwydatnia to, co w naszej lradvcji
życia publicznego jest najcennie'sze,
ową sens historji Polski stanowiącą
mickiewiczowską dobrowolność, ideał
dobrowolnej służby dla ojczyzny. Tę
naczelną siłę twórczą naszych dziejów
ukazuje Żeromski, jak ujawniła się w
entuzjaźmie pracy w pierwszych latach
po odbudowie Państwa, — w entuzjaź-
mie zbiorowym, ktėremu „czarodziej“
Przełęcki dał tylko możność wyłado-
wania się, przybrania konkretnych, or-
ganizacyjnych kształtów,
Zapewne „można „Przepióreczce”

wytknąć niejedną usterkę: przydiugą
nieco ekspożycję w pierwszym akcie,
te lub inne nieprawdopodobieństwa w
sytuacjach i djalogach. Ale wszystkie

" niedociągnięcia wynagradza — i jakże

szczodrze! — czysta, polska atmosfera
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Publicysta niemiecki Henryk Koitz
wydał w krótkim czasie dwie książk. do-

tyszące Polski: „Manner um Piłsujski*
i „Am Rande Europas. Tagebuchblitter

polnischer Reisen”. (Ostatnia wydara we

Wrocławiu w roku bieżącym nakładem
- Kupłera),

PODRÓŻE REPORTERA KOITZA
Autor obeżdżał, jak twierdzi, «:lka-

krotnie Polskę i opowiada swoje spo-

strzeżen'a barwnym 'ęzykiem w fanta-

stycznych przenośniach, zapożyczonych

od pisarzy ruchu narodowo- socialistycz-

nego z Moellerem von der ВгисК na

czele. Mapa Polski na okładce pierwszy

raz od roku 1919 nie zawiera zaznacze-

nia na miej granic dawnego zaboru nie-

mieckiego, co nie przeszkadza autorowi

mówić zaraz na pierwszej stronie © , Dez-

sensownej konstrukcji wschodniej Euro-

py” w traktacie wersalskim, przyczem

pozostawia się czytelnikowi swobodę

domysłu, co mianowicie wydało się suto-

rowi bezsensowne. Kilkanaście wierszy

dalej dowiadujemy się, że nowe Ni:mcy

uświadomiły sobie ponownie „prastare

niemieckie zadania na wschodzie”.

Zakopane, Częstochowa, Dąbrowa

Górnicza, Kraków, Lwów — oto p'erw-

cze etapy podróży autora w połućuio-

(Teatr Narodowy)

cza i uszlachetnia,

„Uciekła mi przepiėreczka...“ — w
całym nastroju swym, sposobie uięcia,
klimacie, jest czemś tak określonem lo-
kalnie, tak narodowem, że jej urok dla
nie - Polaków bodaj czy zdołałby być
zrozumiały. Pierwsza trudność: iak
przetłumaczyć na obcy język tytuł ko-
medji powtórzony w końcowych *ło-
wach Przełęckiego, taki swojski. tak
pozbawiony patosu, a jednocześnie tak
— w zestawieniu z treścią sztuki —
wzruszający! To wyrzeczenie się pa -
tetyczności jest w tym wypadku bardzo
znamienne: twórca „Popiołów' tak
częstokroć skłonny do retorycznej roz-
lewności, tak radujący się bogactwem
swojego słowa — w „Przepióreczce”
najpotężniejsze efekty artystyczne wy-
dobywa właśnie prostotą. Prostszym
stylem pisał chyba jedno tvlko dzieło:
wspomnienie o Adamie Żeromskim...

Przedstawienie „Przepiėreczki“ wy-
padło — pod każdym względem
bardzo dobrze. Wszyscy, młodsi zaś
zwłaszcza, powinm śpieszyć, korzystać
ze sposobności, że dane im było oglą-
dać p. Juljusza Osterwę w roli P-ze -
łęckiego.

Oczywiście, bieg czasu robi swoje.
Artysta nie ma już dziś owej młodzień-
czości, którą czarował, w tejże samej
„kreacji na premjerze przed zgėrą dzie- |
sięciu laty. Ale kunszt jego' ak:orski
jeszcze się wydoskonalił, osiągając

1

dzieła, która rzeźwi ikoi duszę, oczysz- | przemyślane są najstaranniej, w naj -
drobniejszym szczególe; nic tu przy
padkowego, improwizowanego, ше-
świadomego. Jest zadowoleniem este -
tycznem — bardzo wysokiego gatunku
— podziwianie tej umiejętności, która
przez najwyższą świadomość arty-
styczną, przez maximum  wirtuocerji
stwarza wrażenie całkowitej, najbar -
dziej naturalnej bezpośredniości.

P. Modzelewska, jako Ewa Smugo -
niowa, raz jeszcze wykazała, iż jest ar-
tystką wysokiej rangi, p. Domaniak ro-
lę Smugonia opracował inieligeninie i
z wielką rzetelnością. Zresztą wszyscy
bez wyjątku aktorzy (p. Gella, jako
księżniczka Sieniawianka, pp. Fritsche,
Chmielewski, Pichelski itd.) byli — od
początku do końca — na wysokości po-
wierzónego im zadania.

Post scriptum. Akcja „Przepiórecz-
ki' rozgrywa się, Oczywiscie, pized
przewrotem majowym, dlatego też o-
ficjalny portret, na oficjalnem miejscu
w izbie szkolnej, winien być wizerun-
kiem ówczesnego Prezydenta Rzpiitej,
p. Stanisława Wojciechowskiego (W
czasach, gdy godność Naczelnika Pań-
stwa piastował Józef Piłsudski, zarow-
no Przełęcki, jak wszyscy młodsi iego
współpracownicy, nie organizowali
jeszcze „kursów wakacyjnych”, ale,
najprawdopodobniej, pełnili służbę
wojskową na froncie). Jeśli więc wogó-
le, w dekoracjach sztuki, chciano zazna
czyć moment, w którym rzecz się .lzie-
je. należało w tym względzie dbać o wprost nieprawdopodobne szczyty mi- !

strzowstwa. Każde słówko, każdy gest .

KRONIKA LITERACKA
Świętochowski i „złoty wawrzyn”. —

Redakcja „ABC” otrzymała następujący
list od Aleksandra Świętochowskiego:
Szanowny Panie Redaktorze.
Dowiaduję się z gazety Pańskiej, że

Akademja Literatury ma mnie .również
obdarzyć swym znakiem honorowym oraz
że w prasie upominano się o „krzywdę”,
wyrządzoną wielu pominiętym w tym
zaszczycie. Ponieważ ja tego „złotego
wawrzynu” nie przyjmę, pozostaje prze-
to jeden jego egzemplarz niezużytk wa -
ny, którym można ozdobić kogoko'wiek,
najbardziej czującego się pokrzywdzo-
nym.
Łączę wyrazu szacunku

"A. Świętochowski.

Gołotczyzna, 14 listopada 1935 r.

Dodać należy, że nietylko Świętochow-

ski odmówił przyjęcia „wawrzynu”. Od-

mówiły również inne osoby, wśród któ-

rych, są teź profesorowie uniwersytetu.

Defraudant odznaczony „Wawrzynem*.
—W Słowie” wileńskim czytamy m. in.

taką rewelację W. Charkiewicza;

„Jest w długim wykazie współczesnych
bohaterów literatury jedno nazwisko któ-
rego dźwięk budzi na gruncie wilenskim
głośne echa i wskrzesza w pamięci

niemiłą historję sprzed kilku laty. Zde-

maskowano wówczas amatora książek,,

zajmującego w społeczeństwie dość

znaczne stanowisko. Bibljofil ów specjali-

zgodność z historją...
„JAN REMBIELIŃSKI.

drowały do Krakowa i tam były sprze-
dawane, jako rzadkie okazy, bo w grę
wchodziły przeważnie t. zw. „białe kru-
ki”. Sprawa się wykryła, wybuchł skan-
dal, osobliwy „bibljofil”* z Wilna się ulot-
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nił.. Dziś 'est jednym z pierwszych któ-
rych ozdobił wawrzyn literazki, Akadem-
'a Literatury stwierdza, że zasługi tego
pana wobec literatury polskiej są wiel-

kie, — ba! — są wręcz niezwykłe..."
Istotnie kompromitacja niezwykła.

25-lecie śmierci Lwa Tołstoja. — Z o-
kazji zbliżającej się 25-ej rocznicy śmier-

ci Lwa Tołstoja, leningradzki Instytut Li-

teracki przy Akademji Nauk ZSRR urzą-

dza wystawę obrazów i prac graficznych zował się w bezzwrotnem wypożyczaniu

książek z bibljotek. Książki wileńskie wę-
` 

wej Polsce. Później był na Wołyniu na

Polesiu, w ziemi wileńskiej, w Łodzi

i Warszawie. Pobyt u lekarza opozycjo-

nisty, u którego mieszka w Zakoparem,

daje mu sposobność do ciekawych uwag

o narodowe demokracji w Polsce. Póź-

nie” uświadamia sobie, że przebywajac w

Polsce, 'est na krańcu Europy, bo Rosja

to już nie Europa. W. dalszą podróz „po

prastarych śladach niemieckich ciągów

chłopskich” udaje się autor z  wielo-

znacznym cytatem z Moellera na ustach,

że „die preussische Erde liegt unter u-

nentschiedenen Himmeln"; widocznie

wędruje z nimi. ы

POCHLEBNE SĄDY

„Ad captandam benevolentiam“ znaj-

duje autor słowa gorącego entuzjazmu

dla osoby i czynów Marszałka Pilsud-

skiego, oraz dla wojska, surowo kryty-

kuje politykę carów i Ślady ich pano-

wania w ziemiach byłego zaboru rosyj-

skiego, znajduje słowa uznania dla Vol-

ski 'ako przedmurza chrześcijaństwa.

podziwia piękno przyrody i archi'ektu-

ry, których fotografami — bez tytu-

łów — upięłcsza swą książkę. sław: na-

związanych tematycznie z życiem i twór-
czością wielkiego pisarza.

wpływy na siebie sąsiadujących ze sobą

Niemców i Polaków.

KWESTJA
MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH

Ale autor idzie przecież „prastaremi

śladami niemieckich ciągów chłopskich”,

których pono było mniej, niż się megalo-

manii narodowej może wydawać, a po-

nieważ pozatem wędruie pod pruskiem

niebem Moellera von der Bruck, dwoi

mu s.e bezustannie w oczach! Wszedzie

widzi Niemców i niemiecką (w Krak wie

rawet austrjacką) kulturę, zaś pokrewne

pruskim dźwięki żargonu prowadzą go

do rozstrząsania kwestji żydowskiej na

każdej niemal stronie książki, Ponieważ

nadto z radością wszędzie wita Rusi-

nów, tak białych, jak i czerwonych. wy*

dawać się może, że w Polsce miesexają

tylko Niemcy, Żydzi i Rusini, z dodat-

kiem Litwinów. Tak, na ziemiach „ob-

cych narodów wyrosły dwie najpoważ-

nie'sze strażnice Polski, Wilno i Lwów!

— nie gniewa'cie się, nie zaprzeczam

Wam do nich prawa! Skolonizowa :ście

tę ziemię, więc macie do niej prawo;

wszak i nasz Fryderyk kolonizował : ko-

lonizowali nasi świetni rycerze mięazy

Łabą a Odrą".

Niestety! musimy zrezygnować 7 za-

szczytu braterstwa broni z różnymi lien-  szych poetów i muzyków i — rzec” do-

tąd niesłychana — przyznaje wza,emne
rykami, Geronami i Fryderykami, chać-

by nam groziło niebezpieczeńsiwo, że

 

 

 

Filha:monja Warszawska
Szósty koncert symfoniczny

Na czele naszych filharmoników sta-
nął w piątek Emil Cooper. przed sze-
regiem lat kapelmistrz Opery Maryj-
skiej w Petersburgu, później dyrektor
teatrów operowych w Rydze į Chica-
$o, obecnie przebywający stale w Pa-
ryżu p. Cooper jest znany w Warsza-
wie z sezonów ubiegłych, kiedy to kil-
kakrotnie prowadził koncerty symfo-
niczne, zdobywając uznanie i sympa-
tję publiczności,

Kunszt kapelmistrzowski p. Coope-
ra cechuje rzadko spotykana dosko-
nałość proporcji w zastosowaniu
wszystkich czynników, które składa-
ją się na idealny typ dyrygenta. Silny
pierwiastek czysto muzyczny łączy
się z techniką kapelmistrzowską, na-
prawdę świetną, zlewając się w jedno

ze zdumiewającą równowaśą. Podo-
bnie dobry. smak, obcy wszelkiej ma-
nierze i przesadzie, wiąże się ze sztu-
ką operowania efektami dynamikii
polifonii, nie dając przewaói żadnemu
z tych czynników. Tak samo wielki,
iście młodzieńczy — mimo  siwieją-
cych włosów — temperament nigdy
nie narzuca się ani muzyce, ani słu-
chaczom w sposób dokuczliwy. Mo-
żna tedy powiedzieć, że sztuka kapel-
mistrzowska Cooper'a jest doskona-
łym wyrazem harmonji zamierzeń, ich
realizacii i środków technicznych.

P. Cooper w programie swego
pierwszego koncertu (w przyszły pią-
tek p. Cooper wystąpi raz jeszcze) u-
mieścił — zwyczajem paryskim —
liczny szereg dzieł o większych roz-
miarach i formach. Zwycięsko kro-
czący przez fale dzisiejszego chaosu
stary J. S. Bach reprezentowany był
organową Passacaślią C-moll w tran-

 

ZE SWIATA EXULTUJECW
OPOLSCEZAGRANICĄ

Czesi o Skoczylasie, — Czasopismo
graiików czeskich „Hollar* publikuje w
ostatnim numerze obszerny artykuł dr.
M. Tretera 0 twórczości Władysława
Skoczylasa, oraz przynosi szereg repro-
dukcyj dzieł Skoczylasa.

KRONIKA MUZYCZNA
50-lecie krakowskiego chóru Atkade-

mickiego, — Jubileusz 50-lecia Krakow-
skiego Chóru Akademickiego zakończył
się koncertem w sali Starego Teatru o
programie bardzo bogatym i urozmaico -
nym. W koncercie wzięli udział zarowno
obecny zespół Chóru Akademickiego, jak

i dawni jego członkowie, w trzech odręb -

nych zespołach. Wszystkie 4 zespoły po-

pisywały się osobno.

KONKURSE,
Konkurs na 25 stypendjów im. Jana

Stano. — Min. W. R. i O.P. ogłasza kon-

kurs na 25 stypendjów im. Jana Stan) po

400 zł. każde na rok szkolny 1935/36 dla

uczniów wyższych klas państwowych

gimnazjów i szkół zawodowych zasadni-

czego typu stopnia licealnego w Warsza-

wie. Prawo ubiegania się o te stypeudja

przysługuje niezamożnym, wzorowo u-

czącym się, pochodzenia polskiego. wy-

znania rzymsko - katolickiego z zatho-

waniem j ierwszeństwa dla należących do

familii Stano. Podania należy składać do

Min. W. R. i O. P. (Al. Szucha 25! do

pan Koitz zaprzeczy nam praw doWi-

leńszczyzny i Wołynia, i choć mówi tak

pięknie i barwnie o nadłabskiej i „fry*

derycjafiskiej“ kolonizacji, którym chciał

by nieomal nadać tak pokojowe zaacze-

nie, jak zaślubiny Jadwigi z Jagiełlą.

O pokrewieństwie szczepowem między

ludami prusko - litewskiemi i polskiemi

nigdy nie słyszał, natomiast czasem

wspomina o „bratniej kłótni” między

Polakami i Rusinami, doradzając zgodę,

aby w następnej chwili mówić o Rusi-

nach znów, jako o obcym narodzie. Po-

zwala nam nawet „sub rosa'* na e4spe-

rymentalną politykę wobec białoruskiej

ludności, bo „wiele drzazg takich prze-

padło między Łabą a Dnieprem! G/zież

się podzieli Polanie, Wendowie, Pruso-

wie?” Autor nie domyśla się, że miecz

germański umieścił ich w grobie, lub wy-

słał, jako niewolników nad Morze Sród-

ziemne; nie były to nawet „drzazgi“,

lecz liczne ludy, które zostały w bez-

względny sposób wytępione, iak poin-

formowałyby autora kroniki średnio-

wieczne jego własnych kompatr'otów.

PROPAGANDA W BARWIE
POETYCKIEJ

Poetycko nastro'owe ubarwienie bo-

jowych haseł niemieckiej propagandy.

występujących w jagnięcej skórce

ciekawą cechą książki Koitza. Wciąż

duma, deklamuje, marzy... A tymczasem

skrypcji orkiestrowej  Goedicke'go.
Dalej słyszeliśmy symfonię H-moll
Borodina, jednego z najmocniejszych
kompozytorów rosyjskich epoki przed
rewolucyjnej. Dzieło o rysach i lin-
jach surowych, czyste i szlachetne w
założeniu ideowem, owoc pracy mu-
zyka, zamkniętego w sobie, symfonia
obok walorów pięknych (początek
dzieła, część trzecia, fragmenty fina-
łu) ma w sobie coś zimnego; element
pesymizmu (nie znikający całkowicie
nawet w Scherzo), który odsuwa nie-
co słuchacza od autora.
Piękną istotnie muzykę w przepięk-

nem wykonaniu dał nam p. Cooper
wykonywując poemat symfoniczny C.
Francka „Eros i Psyche'. Ostatnim
numerem orkiestrowym była suita
Ravela ze znanego baletu „Daphnis
et Chloė“,

Solistą wieczoru był Włodzimierz
Horowitz, jeden z najbardziej sław-
nych i cenionych na Zachodzie piani-
stów, z Rosji sowieckiej pochodzą”
cych. P. Horowitz stał się świazdą na.
firmamencie paryskim przed mniej
więcej dziesiątkiem lat; zasłynął jako
nadzwyczajny wirtuoz, wybitny wy*
konawca dzieł Liszta. Z Paryża sła-
wa Horowitzą rozeszła się po całym
świecie; dziś jest to artysta o marce
naiprzedniejszej.

W Warszawie słyszeliśmy Horo-
witza raz jako wykonawcę trzeciego
koncertu Rachmaninowa, ostatnio zaś
jako odtwórcę koncertu Czajkow-
skie$o. Na podstawie wykonania te-
go dzieła w piątek postaramy się za-
nalizować talent Horowitza.
Uderza w nim pierwiastek wirtu-

ozowski miary naprawdę niepo-
wszedniej. W potędze tonu (o brzmie-
niu metalicznem), w rzadko spotyka-
nej technice (zwłaszcza oktawowej), w
blasku interpretacji i swobodzie wy«
rażania się dźwiękami, jest u Horo-
witza coś, co się nazywa potocznie
demonizmem. Jest to siła niewątpli-
wa; a siła imponwe i ujarzmia. Rzecz
tedy prosta, że.w Warszawie, tak sa-
mo jak wszędzie, Horowitz grą swą
zrywa burze oklasków i ściąga tłu-
my do sali, które do pewnego stopnia
hypnotyzuje. e

Gdybyśmy podeszli do Horowitza
od innej strony, głęboko muzycznej,
to ocena talentu jeśo byłaby o wiele

mniej gorąca. Nie przeczuwamy bo-
wiem w tym wirtuozie zdolności sku=

| piariia się duchowo w stopniu wyż-
szym, potrzebnym naprz. dla odtwa-
rzania Beethovena. Ale w granitach
koncertu Czajkowskieśo Horowitz
przedstawia cię jako tytan fortevianu,
któremu trzeba wybaczyć i drobne
lapsusy (zapewne przypadkowe; cz. I)
i tempa niesłychanie szybkie (finał.).

Słowo jeszcze należy się p. Coope-
r'owi za wyjątkowo piękne prowadze-
nie partii orkiestrowej w koncercie
Czajkowskiego. Takiego ujęcia nie sły.
szeliśmy już bardzo, bardzo dawno.

W. SZELIGA.

5 stycznia 1936 r. Do podań należy do-
łączyć wykaz ocen szkolnych z poszcze-
gólnych przedmiotów i sprawowani: się.
Prócz tego nie krewni winni dołaczyć
metrykę chrztu i świadectwo niezamoż-
ności rodziców, należący zaś dolaniliż
Stano — dowody, stwierdzające icn po-
krewieństwo. ;

м

Polska w repo:tažu niemie:kim
obiera „górnośląski lud” z prastaregn ję-
zyka Piastów, klasyfikuje go jako lud
bez przynależności narodowej, który m?
że pozyskać, kto chce. Dalej wszystkie
dobrodziejstwa kultury pochodzą od
Niemców. Polska 'est kraem narodowo
mieszanym, z olbrzymią przewagą Rusi-
nów, Żydów, Niemców. Polska 'est kra-
jem wybitnie”rolniczym, zdatnym tylxo
do produkcji rolniczo - leśnej; przemysł
źle postawiony, właściwie tylko zawa-
dza i psuje strukturę gospodarczą Polski
(Gessler — Osteuropa - Institut). Rezul-
tat :Polska, biedna jak żebrak (Choje
nom, nędznemu przedmieściu Łodzi
„wstrząśnięty” autor poświęca cały roz-
dział) nie da sobie rady z problemami
społecznemi bez „fermentu” niemieckiej
imigracji, zwłaszcza chłopskiej, której,
powinna stworzyć idealne warunk. Lytu
i rozwoju, szczególnie niemiecko - naro-

dowego na podstawie idealnej retormy
rolnej, głównie na słabo zaludnogvch
Kresach Wschodnich, gdzie idealn: o-
sadnicy niemieccy w idealne" zgodzie z
Rusinami i kilkoma Polakami będą bro-
nić granicy Polski przeciw europe skiej
Azji, reprezentowanej przez Sowiety;
wtedy Polska stanie się wzorem d'a ca- 

'est |

łego świata, jak należy traktować N.em-
ców.

Wolelibyśmy mniej marzycielsko uspo-
sobionych reporterów

DR, KAZIMIERA JEŻOWA

T VE
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Wieś pod sztandarem narodowym

- e ram

imponujące manifesiaje wsi w okręgu czestochowskim

Wieś dzisiaj gromadnie zaciąga się w
szeregi Obozu Narodowego. Wypadki o-
statnich trzech miesięcy, a w szczegól -
ności wymowa „miłczącego plebiscytu”
doskonale została pojęta przez szerokie
rzesze ludu wiejskiego, któremu wynik
wyborów do ciał ustawodawczych w dniu
8 września b. r. przywrócił wiarę we
wlasne siły i wzbudził nieograniczone za-
mianie do Obozu Narod, jako organi-
zacji, mogącej mimo stawianych przesz-
kód i utrudnień wykonać w całym kraju
polecenia swoich władz. Ten szacunek
dla organizacji i jej władz objawia nę w
entuzjastycznych wprost pow.taniach de-
legatów zarządu powiatowego, czy okrę-
gowego na wszelkich zebraniach na wsi,
ma których liczba uczestników jak na
wiejskie stosunki dochodzi do cyir fm-
ponujących.
Dowody teśo mamy na uroczystościach

wręczenia proporców poszczególnym ko -
łom Stronnictwa Narodowego na wsi. Każ
da taka uroczystość staje się świętezą'dla
całego obwodu, do którego dana wieś na-
leży. Z okolicznych wiosek odległych nie.
raz po 10 i więcej klm. ściągają w czwór=
kach koła, członkowie, a nawet sympaty-
cy Osozu Narodoweżo, by wziąść udział
w uroczystości, która zawsze przemienia
się w żywiołową manitestację,
W listopadzie okręg częstochowski

miał już 4 takie uroczystości, z których
żadna nie liczyła mniej uczestników niż
2.000 osób. Wręczanie proporców odbyło
się w Dzietrznikach, Pankach, Łaszewie i
Praszce. W każdej z tych miejscowości na
wręczenie kołu proporca, ściągnęły są»
siednie koła w czwórkach, stanę:y do
wspólnej zbiórki i razem z orkiestrę na
czele pomaszerowały do kościoła, a.po
nabożeństwie powróciły na plac zbiórki,
gdzie uroczystość zakończono przemó-
wieniami delegatów, powiałowego lub 0-
kręgowego zarządu.

ŁÓDŹ
KRAWATY, BIELIZNĘ, BONŻURKI,
GALANTERJĘ MĘSKĄ

poleca firma

henryk Spodenkiewicz
Piotrkowska 128 867

 

    

(Od własnego korespondenta)

Do imponujących należy zaliczyć vro-
czystość wręczenia 6 proporców w miej -
scowości Szyszków, w dniu 10 b. m. Pro-
porce otrzymały koła Strojec Rasochy,
(asza, Skotnica, Brzeziny k. Praszki i
Praszka. Z proporcami przyjechały dele-
gacje z Wielunia, Komornik i miejscowe-
go koła w Szyszkowie. Razem w uroczy-
stości tej wzięło udział ponad 3.500 osób.
<biórkę naznaczono na godz, 9, poczem
odbył się przegląa kołami. Przeglądu do-
konał prezes zarządu powiatowego w
Wieluniu kol. Walerjan Nurkiewicz Na-
stępaie po owacyjnem przyjęciu 2 dele-
gatėw z Lzęstochowy, a godz. 10,30 wy-
ruszył pochód z orkiestrą na czele do od-
ległego o 4klm. kościóła w Praszce. Za
wsią maszerujący natknęli się na oddział
policji, który zażądał rozwiązania pocho-
du motywując to brakiem zezwolen'a ze
starostwa na urządzenie pochodu. Wobec
tego zarządzono pójście ławą do Praszki.
Po nabożeństwie, na którem podniosłe
przemówienie wyśłosił "ks. Kawalec,
czwórkami, już bez przeszkód ze .tro-
ny policji pochód wrócił do Szyszkowa,
gdzie na łące, (bo nie było takiego >04-

Częstochowa, w listopadzie

wórza, gdzieby można pomieścić u-
czestników) odbyło się zebranie, na któ-
rem przemawiali kolejno: prezes zarzą-
du powiatowego w Wieluniu Walerjan
Nurkiewicz, delegaci z Częstochowy i
działacze miejscowi. Po przemowien ach
dokonano dekoracji 21 zasłużonych dla
ruchu narodowego członków. Wieczorem
urządzono zabawę dla miejscowej lud-
ności, >
Podkreślić należy, że w obwodzie P"asz-
ka ruch narodowy tralia na specjalne
trudności bo ponieważ obwód leży w pa-
sie granicznym, dostęp tutaj utrudniony
mają prelegenci i każdorazowo mu-
szą uzyskać zezwolenie ze starostwa na
przebywanie w pasie granicznym, co nie-
zawsze się udaje, a za nieposiadanie ta-
kiego zezwolenia grozi 14 dni areszta, o
czem wiedzą z praktyki prelengci z poza
pasa granicznego, którzy niejednokrotnie
odsiadywali owe 14 dni, nie zdążywszy
nawet jednego zebrania zrobić, Mimo
tych trudności, ruch w pasie granicznym
rozszerza się w dalszym ciągu, obecnie
już dzięki pracy działaczów miejscowych.

H-ski. 

 

Komunaina Kasa Oszczędności now Wersz.
warszawa, Zgoda 7

Gmach własny K.K.O. Pup larne bezp'eczeAstwo
lokat i wkład.

28.507.856 zł. wkładów — 34.712 książeczek

Obrót roczny 120 miljonów zł.-— Godziny czyrności 84 reno—7į pop I. 'be7 przerwy), Tajem-
nica wkładow ustawowo zastrzeż: na, Książeczki. im enne, na okaziciela i za hesłem, Pożyczki:

pod zastaw wa!orów, na hipo eki i we:sle. R-ki czekowe Skartonki—gret's. Ul Zgoda 7 (róg Złuiej).
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W dniu 11 listopada b. r. odbył się we
Lwowie liczny zjazd samorzutnie sfo"mo-
wanych oddziałów „Wilków — „LŁotne-
go oddziału karabinów maszynowych” i
„Tatarów” orsz dyonu karabinów maszy-
nowych M. O. A. O. zr. 1920, z pamięt-
mych lat wojennych 1918 — 1920.
O godz. 8 min. 30 zebrali się uczestnicy

ziazdu na cnientarzu Obrońców Lwowa,
źczie Mszę św. odprawił ks. kan. Role-
sław Grudziński, były kapelan ułanów
haniowskich a kazanie okolicznościowe
wygłosił ks. mjr. Władysław Żak. Po uro-
czystościach na cmentarzu zebrali się u-
czestnicy w świetlicy 40 p. p., śdzie od-
była się akademia żałobna, na której prze
mawial dr. T. Nittman, rotm. w st. sp., b.
dowódca „Lotnego oddziału karabinów
maszynowych”, poczem artysta Strachoc-
Li wygosił wiersz p. t. „Meldunek” Uczestnicy zjazdu wzięli następnie u-

 

Z CAŁEGO KRAJU
CHOJNICE
 

Awantura i bójka na wiecu niemiec-
kim. — Odbyło się publiczne zessanie
członków i sympatyków Zjednoczenia
Niemieckiego (Deutsche Verein'gung).
Duża sala hotelu Engla zapełniła się ludź-
mi, wśród których przeważała młodzież z
konkurencyjnej „„Jungdeutsche Partei".

Zagaił wiec ziemianin Rohde z G:ano-
wa, przewodniczył fabrykant W. Schulz z
Chojnic. O działalności „Deutsche Ver-
einigung" mówił właściciel tartaku Stein-

 

ZE LWOWA
Co frają w teatrach?

Teatr Wielki: Niedziela godz. 20-ta
'„Rewizor z Petersburga".

Teatr Rozmaitości: nieczynny.

Repertuar kin;
Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino; Sen nocy ietniej.
Chimera: Pieklo i tyg. Foxa z Abi-

śsynji.
Grażyna: Malowana zasłona.
Kopernik: Bengali.
Marysieńka: Bengali.
Pan: Aud,enc,a w lschla.
Pax: Św, Franciszek z Assyżu.
Rai: Dwie Joasie.
Stylowy: To lubią mężczyźni i rewa.
wit: Weronika, z Fr.

Adres oddziału 'Iw. „Warszawskiego
Dzieanika Narodowego: ul. Koralnicka 2,
tel. 236-42.
Nagrody dla art. - malaczy, — W związ-
u z zamknięciem wystawy p. n, „Nowa
Po zorganizowanej staraniem
zerwonego Krzyża, komisja art. pod
Tas prof. Podlachy rozdzie-
iła nagrody, które otrzymali Ry?
sław Krzyżanowski i prof. Wł, Lam, oraz
ma.arz żydowski Menkes.

Psy uratowały budżet $miny m. Lwo-
wa.— Na ostatniem posiedzeniu rady
mie skiej, która — zgodnie z sanacyjnym
sposobem rządzenia — zbiera się nader
rzadko, radni zostali poinformowani, że
dn. 22 b, m.,odbędzie się uroczystość 15-
lecia nadania miastuardėnai „Virtuti Mi-
litari“. Następnie po kilku uchwałach
drobnych dłuższą Ągpicisiųmyyojaią kwe
st aopłaty za psy. Wni>sek komisifinan-
sowej, relerowany przez r. Hółlinśera,
szedł po linii utrzymania dotychczaso-
wych opłat, t. į. 20 zł. od pierwszego psa
oko owego, 40 druśieśo i 60 trzeciego.
.erwszy pies łańcuchowy ma być woiny

od opłaty,
Ponieważ kilku radnych domagał» się

obn'żki yt opłat, 'eden z wiceprezyden-
tów wygłosił gwallowną polemikę w ob-
ronie równowagi budżetu, Gmina straci
łaby wskutek obniżki onłat za psy 40.000
zł., co tak przemówiło radnym do przeko-
mania, że uchwalili wniosek referenta.
Aktem wdzięczności miasta dla $. p.

bryg. Mączyńskiego była uchwała prze-
mianowania ul. Murarskiej na ul. Czesł.
Mączyńskieśo, Ponadto postanowiono
przemianować ul. Głęboką na ul. im.
ona Pinińskiego, a to z okazji 50 lecia
racy naulcowej uczonego i profesora
Malai Wszechnicy.
Na .akończenie dokonano podziału mia ;

sta na okręgi opiekuńcze, oraz wybrano
deiegatów radv do Woj. Komisji [ury-
stycznej, do izrealickiej kasy ubogich do
kuratorium im. Mrazka i Jabłonowskie
wraz do rady nadzorczej Muzeum Przem
Artystycznego, Z Narodowego Klubu rad-
ych do tei ostatniej instytucji wszedł dr
arji Janelli.
Trańczny wypadek w szkole. — W

szko! powszechnej im Marji Konopnic-

kie pi-; ua. ielonej 10, wydarzył się tra-

A ruo Adira nosi sę
utuukiem L suczycieski Matji
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Wołowicz spadł z drabinki z wysokości
zaledwie pół metrowej ucz. Źb.śniew
Ledwia, liczący 9 lat, a uderzywszy głową
o rodtogę, doznał wstrząsu mózgu i wie-
czorem eh życie, Chłopczyk był
synem właściciela aklada opału, edyna-
kiem, w szkole wzorowym. Jak mówią ze
strony rodziny zmarłego chłopca, nie za-
wołano do nieśo po wypadku lekarza,
lecz polecono kilku chłopcom odprowa-
dzić go do domu.

Tragiczna śmierć chłopca wywołała w
całej szkole przyśnębiaące wrażenie,
Władze szkolne oraz policyjne pod,ęły
dochodzenia, celem wyjaśnienia okolicz-
ności, wśród których nastąpił wypadek.
Napad dwu rabusiów na TE.
— Na powracaącą wieczorem ul. (sro-
khoviską RY seminar alną, p.
Anielę Wierzbicką napadło dwu rabu-
siów ulicznych, z których jeden wyrwał z
jej rąk torebkę,Rzł. i pa-
piery osobiste. ZA orzystając z
ciemności, zbiegli bez śladu.
Ucieczka o eks furjata. —

Gospodarz llko Niemirowski z Duna owa
przywiózł do Lwowa niebezpiecznego
furiata, Franciszka Dorczaka celem u-
mieszczenia go w Zakładzie dla umysło-
wo chorych w Kulparkowie. W drodze do
tego Zakładufurjat zbiegł na ul. Zamar-
stynowskiei i od tej chwili wszelki ślad
po nim zaginął,
PEATWRA JAK KTESAT SEZ TUTIS

Jesień okres zaz'ebień
Sok czosnku z marką F. F, jest natu.
ralnym środkiem stosowanym przy
nieżytach oskrzeli, artretyzmie, reu-
matyzmie. Apteka Mazowiecka, War
szawa, Mazowiecka 10.

hilber, któremu kilkakrotnie przerywano

przemówienie. Na dany znak z różnych
stron posypały się zgniłe jaa i inne przed
mioty, co wywołalo pópłoch wśród z«bra-
nych. Rozległy się przerażliwe piski ko-
biet. Dopiero, kiedy pewien uczestnik ze-
brania zaapelował do godności bo ówki
„mlodoniemieckiej“, nieco się uciszyło.
W dyskusji zabierali głos przywódcy
„Jungdeutsche Partei“, i

Pod koniec wybuchła znowu awaaiura
na sali, która zamieniła się w krwawą
bójkę. Pobitych zostało dwuch członków
„D. V.*'; jeden z rannych otrzymał silny
cios w giowę tępem narzędziem tax że
stracił przytomność, silnie krwiąbro :ząc.
Innemuodśgryziono palce. Było także na
poiu walki kilku lżej rannych.

KATOWICE

Rozwiązanie zebrania wolnomyślicieli
w Katowicach — Zebranie Polskiego
Związku Myśli Wolnej w Katowicach,
zwoiane pod przewodnictwem inż, Ta-
deusza Michejdy, zostało dnia 7 listopa-

da b. r., rozwiązane przez przedstaw:cie-

la władzy policyjnej, który stwierdził, że

dyskusja nad referatem redaktora Oichy

potoczyła się w kierunku antypaństwo -

wym. Nie jest to pierwszy wypadek po-

dobnych wystąpień, jak konstatują nie-

którzy uczestnicy zebrań,.którzy na nie
przybywali z ciekawości, celem zaznajo-
mienia się z duchem panu ącym wśród

wolnomyślicieli, Ze zdziwieniem stwier-

dzono, że w powyższych zebraniach wol-
nomyślicieli brali udział funkcjonarjusze
państwowi, jak ńp..kierownik szkoły i wi-
ceprezes Związku Nauczycielstwa Pol.

skiego, p. Zajchowski, p. Krahelska, b. in-

spektorka pracy i szereg innych osób U-

dział urzędników w ruchu wolnomyśli-

cielskim, nieraz o nastawieniu komuni-

stycznem, musi wywołać wielkie zdziwie.

nie, Nawet nie stał im na przeszkodzie

fakt, że obrady odbywały się niejedno-

krotnie w 'ęzyku niemieckim, Na zebra -

yach oczywiście przeważnie byli Żydzi.

Władze polskie, które w ostatnim cza-

ie miały już sposobność zajmowania się

;prawą wolnomyślicieli, niewątpliwiebli. 
VASUANEIP TIK ETAMATSAKTUIPATA) ES STTLTDSACO

Zjazd powiatowy .

Stronn'ctwa Karotowego w Łomży
Dnia 10 listopada vdbył się w Łomży

z'azd Stronnictwa Narodowego. Od rana
z różnych stron pow atu ciągnęły 'iczne
rzeszę członków Stron. Narod. pieszo i
furmankami i o godzinie 12-tej zaczęła
się wypełniać sala Qomu Katolicxego;
przed rozpoczęciem zebrania wszystkie
miejsca siedzące były zajęte, a także

członkowie Stronnictwa Narodowego wy-
pełnili wszystkie przejścia. Liczono. że
liczba członków, przybyłych na zjazd
przekroczyła 1200. Zazdowi przewodni-
czył prezes zarządu powiatowego Oda -
chowski, który powitał przybyłych na

zjazd wiceprezesa zarządu głównego Str.

Narodowego T. Bieleckiego i prof Sta -
niszkisa. Na początku zebrania przewod-
'-sący wezwał zebranych do uczczenia

pamięci tych, którzy słożyli swe życie za

ideę Wielkiej Polski.
Relerat o położeniu politycznem i obo-

wiązkach członków Stronnictwa wygłosił
dr. Bielecki; przemówienie jego było kil-
kakrotnie przerywane oklaskami słucha-
czów. Sprawy organizacyjne omówił prot.
Staniszkis. Zebrani uchwalili domagać się
przeprowadzenia nowych wyborów s1m0-
rządowych. Pod koniec zebrania do<ona-
no dekoracji odznaką Stronnictwa Nar
przeszło 300 najczynniejszych człorkcw.
Po zebraniu odbyła się odprawa hie-

rowników z całego powiatu.
Zjazd powiatowy wykazał dalszy roz-

wój ruchu narodowego w Łomżyńssiem;
odbyciu 7azdu nie przeszkodziło osa.l2e-
nie w więzieniu sekretarza Stronnictwa
J. Strzeleckiego. 

żej przypatrzą się agitacji, która pod
płaszczykiem „wolnej myśli* propaguje

|. dążenia wrogie państwu polskiemu, wcią-
gając w swe szeregi także urzędników.

(KAP)
LESZNO ;

Straszna zbrodnia kłusowników. —
Kłusownicy dokonali strasznej zbrodni
na osobie 19-letniego syna łówczeg. nad-
leśnictwa Kąkolewo p. Kurkiewicza Ber-
narda,
Po północy rozległy się w okolicy rewi-

ru Nowy Dwór strzały, wobec czeg» udał
się w tym kierunku Bernard Kufkiewicz
wraz z polowym Walentym Šwitaskim,
W pewne chwili natknęli się oni na
trzech kłusowników, za'ętych wiązaniem
bażantów. Prawdopodobnie pierwszy
podszedł do kłusown:ków polowy Śwital.
ski, do którego oddali sprawcy trzy strza-
ły, raniąc go ciężko w rękę, Świtals<i od-
skoczył za drzewo.
Dalsze strzały skierowali kłusownicy w

stronę Bernarda Kurkiewicza raniąc go
śmiertelnie, poczem zbiegli. Wszelka po-
moc okazała się daremna i Bernard K.
zmarł wkrótce, nie odzyskawszy przy-
tomności.
Na miejsce strasznego morderstwa zje -

chała policja. Aresztowano pięciu *sob-
ników, w których podczas konfrontacji
ranny polowy Świtalski rozpoznał kłu-
sowników. Nazwiska kłusowników ze
względu na dobro śledztwa trzymane są

w ta emnicy. Zbrodniarze strzelali z para-
belo a do polowania mieli
lekkie binki spottowe. Ś. p. Bernard
Kurkiewicz padł od pięciu strzałów w
brzuch i serce,

PABJANICE

Śmierć dziecka i służącej przy rczpala-
niu w piecu. — W godzinach wieczornych
straż ogniowa została wezwana do poża-
ru w domu przy ulicy Piaskowej 3. Jak
się okazało, płonęło mieszkanie aieja-
«iego Makusza. Służąca 28-letnia Regina
Michalska trzymając na ręku 4-letnią
Małgorzatę Makuszównę, rozpalała vgień
w piecu. Dziewczyna była tak nieost: oż-
na, że aby podsycić słaby płomień wyla-
ła z butelki benzynę.

W tym momencie nastąpił gwałtowny
wvbuch. Michalska i dziecko w iednej
chwili stanęły w płomieniach, Nim nad -
biegła pomoc, służąca straciła przytom-
ność i upadła wraz z dzieckiem na pioną-
cą podłogę. Pożar ugaszono. W stanie
beznadziejnym służącą i dziecko przewie-
ziono do szpitaal, gdzie obie ofiary z.nar-
ły.

ZAKOPANE

*Tragiczna katastrofa przy budowie ko-
lejki, — Przy budowie kolejki linowe; na
szczyt Kasprowy zerwała się lina od wóz-
ka, którym jechało 6 robotników na
szczyt.
Wskutek wypadku jeden robotnk p-

niósł śmierć na miejscu, 4 zaś odn osło
ciężkie rany. Przewieziono ich do szpi-
tala w Zakopanem. Jeden robotnik zagi-
nął. Poszukiwania za zaginionym trwają
Rany odniosło także kilku robotników.
którzy znajdowali się na miejscu wypad-

 

 

 

Wypadek wywołał wstrząsające wraże.
nie, 

poleca znane ze swej dobroci

RODI ZEKIA ZEOTOZBROI

kawę białą ze śmietanką
mieko zsiadłe i t. p.

Zja:d b. ułanów Iwowskich
och .tników z lat 1918-1920

(Od własnego korespondenta)
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Lwów, w listopadzie+

dział w defiladzie na pl. Halickim gio=

czem zgromadzili się przed szkolą :428+

ską im. Żółkiewskiego, z której wytu:gzył

pierwszy ochotniczy oddział ułanów w

dniu 3.11.1918 r. w obronie Lwowa Na

murach tej szkoły ufundowana zosłałą 18-

blica pamiątkowa, oraz Krzyż Obrogy

Lwowa. :
Do zebranych przemówił na'pierw qnfr.

Antoni Rozwadowski, który dokonai + 4
słonięcia tablicy pamiątkowej, poczes»
Lesław Węgrzynowski imieniem Kas; luły

Krzyża Obrony Lwowa nadał szk ole

Krzyż. Zabrał głos następnie inż. Tadeusiz

Krynicki, mjr. rez., b. dowódca „Wilkd wi“,

poczem w pięknych słowach przemówśła

dyrektorka szkoły Helena Ilnicka, wiióra

oddała nadany Krzyż Obrony Lwowya w

opiekę hufca szkolnego. W imieniu Lia4ga

szkolnego. przejęła Krzyż w opiekę w ga”

rących słowach ucz. Dan. Orlowsxa Po
przemówieniach dr. Węgrzynowski a:de-
korował Krzyżem czterech olicen wyć

mjr. Dzieduszyckiego, rotm. Kochanow«

skiego i rotm. Lasotę, — oraz ś, p. „alk,

Filipowicza na ręce obecnej na obcnogiiie

wdowy. — Rotm. Nittman udekorowai J6

ochotnikówi tyłuż mjr. Krynicki.

W czasie obiadu żołnierskiego na4amo

honorową odznakę „Wilka”* obecių:mu

wielkiemu artyście Ludwikowi Soisie +
mu,
W pięknej uroczystości wzięłł ud złał

przedstawiciele władz cywilnych i w aj”

skowych oraz tłumnie zebrana pubiick -
ność, .

«

W godzinach popołudniowych pdbyło

się ukonstytuowanie się Koła b Ufła ów
lwowskich jako samodzielnego zwiąj-ku

kombatantów dla tych wszystkich,krówź y
należeli do wymienionych powyże = :

аmacyj ochotniczych. Zawiązana „Bira
Pomoc” wytknęła sobie jako cel zia ęxie

się sprawami tych kombatantów, k Ą+ych

los rozproszył po kraju i którzyniewna-
ją własnego pułku macierzystego i uat>ż-

ności gromadzenia się przy sposobn ści

świąt pułkowych i są wogóle pozbawśeni.
możności oparcia się o swoą form ncję
macierzystą. Wieczorem odbyły się %8-
brania towarzyskie poszczególnycił ЁЧг-
macyj.

х
W związku z 17-tą rocznicą niepo.Ile -

głości odbyły się we Lwowie obc:bdy

staraniem organizacyj, trzy przedste' Vie-

nia w teatrze oraz nabożeństwo, ać;pra-

wione w bazylice przez ks. biskuga „dr.
Baziaka, |

Po nabożeństwie odbyła się defiladń na

pl. Halickim. Już wcześnie przed tej Rer=

minem zaległy plac i sąsiednie ulice pię-
przeliczone tłumy publiczności, Z w:/bu- I

ny, ustawionej u wylotu ul. Haliclocji' de-

filadę odebrali: insp. gen. Rėmme!, bi-

skup ks. dr. Baziak, wicewojewoda -S0-
chański, gen. Czuma i prez. Drojanownški.
Wśród licznie zebranego korpusu „!|ce-

rów zwracał uwagę kapitan - lotnik а-
poński, Kasuo Tanikawa, odbywający 0

becnie stage przy pułku lotniczym w

Skniłowie. į i

Przesunęły się tedy liczne  fornakcie

wojskowe. Czoło defilady tworzyl. U lani

Jazłowieccy, entuzjastycznie witau da-
lej dziarską postawą zdobyli ogólnie utzna
nie kadeci, których kompanie defilywiały

z nadzwycza'ną sprawnością. Podotynie
doskonale prezentowały się komp:yaje

piechoty z oddziałami karabinów mss ty-

nowych i służby łączności, baterje le+ „kiej

i ciężkiej artylerji, zwłaszcza małe zwiin-

ne a śmugłe tankietki, które w dwu Тю-
lumnach defilowały we wzorowym %ć yn
ku Nad placem przeleciała eskadra ва>
molotów, sformowana w trójki w lostvie
15 aparatów. Wkońcu przemaszerow 4.ły
liczne oddziały P, W Licznie zebraaa tu
bliczność gorąco witała detilujące 044 p.a-

ły wojskowe. ;
Po zastępach wo'skowych przestr łęły

się liczne związki kombatanckie, oru4 'or-
ganizacje zawodowe. Szrdecznie i & › 4 co
witała publiczność delegacje gniazd $o-
kolich ze sztandarami.
Bardzo mizernie przedstawiał się pitzee

gląd młodzieży sanacyjnej, ugrupowe-nej

w trzech korporacjach oraz w Legi."

Młodych. Dziwić się wprost należv. iż
korporacje te o tak nikle ilościowo przied- |
stawiającym się zespole ważyły siy. na
występ publiczny Pozatem o wiele w cej
niż arcyskromnie przedstawiał się „epjog
Młodych złożony zaledwie zkilk 'nestu
członków Pod 'ego adresem ze stronk pu
bliczności padały mocno krytyczije us.
wagi. г    

1
M
Z

y
a

Z
EP
R
Z

NKA



8
 

 

 

 

 

 

 

   

 

TT
Ta

JREDZINSKI
APTECZNE ARTYK.

  

  

memu

NEWOCZESNE PAROWE
 

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

G0 WARSZAWA..
MARSZAŁKOWSKA Róc MONIUSZKI

 

 

 

Sprzedaż najnowszych odbiorników

GOTÓWKA, DOGODNE RATY

  PO!

 

      

  
   

 

   

należy kupować solidne. Polecamy tylko nieco droższe od tandetnych, lecz solidne o pięknych li-
njach: sypialnie, gabinety, jadalnie, saloniki, poczekalnie, najróżnorodniejsze; wykwintne fotele klubo-
we, nowoczesne tapczany hygieniczne, oraz tapicerskie, piękne kuchenki lakierowane, mebelki gięte

ceny najniższe fabryczne. Urządzamy kawiarnie, kluby, pensjonaty.

KONFEKCJA
 

KONFEKCJA MĘSKA
STALE NOWOŚCI —
NAJNIŻSZE CENY —

Adam Ziemski
Warszawa Marszałkowska 106.
 

 

 

 

$KŁ AD APTECZNY i PERFUMERJA
|_|

Elreca SZAMOTULSCY

Warszawa Nowy Świat Nr. 21

Telefon 646-45

a o

 

KUPISZ NAJTANIEJ
w SPULCE

WŁÓKIENNICZEJ
wł. Fr Nawara S-cy

BRACKA 13, TEL, 9-25-38
płótna, bieliznę .pościelową, stołową
i osobistą wełny sukniowe, kołdry,

pledy, flanele, welwety.
 

BIZUTERJA

BIELIZNA, PORCZOCHY
-| TRYKOTAŻE, KRAWATY

RĘKAWICZKI

F. B. BIELICKI
Nowy Świat 7. Marszalkowska 61

"Cayniskie. Ceny niskie  
 

 

ARIIATURY PAROWE I WODNE
 

i PIDMPYoonóżariczów
: P.URY UeaatizacyjnE

5 WIDUOMIERZE I FILTRY do WODY
WANNY i PIECE KĄPIELOWE

4 Hanierliński i Falde, Jerozolimska 11     
BIŻUTERJA I ZEGARKI

 

JAS WEULSKI -
Warszawa, Nowy Świat 61, tel. 595-51 *
Instytucjom na spłaty. Własna pracow.

   

 

 

JAN LEWANDOWSKI Warszawa,
у N'iarszalka Focha 12. Tel. 226-38,

Iridykatory Maihak do maszyn pa-
у rowych į silników. Analizatory
k, „JMano* i „Duplex-Mono* do spa-
A ” lin Armatura do maszyn i kotlėw

parowych Pompy wszelkiego ro-
d: raju. 677

SUKNIE

 

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 

 

 

BIELIZNA
Warszawa, 

K apelusze ost, fasony, koszule, tryko-
a м За ре, prany: szlafroki bonjourki, pa-

raisjolki męskie i damskie oraz kołdry
i tyieliznę pościelową na sezon jesien-

no zimowy poleca:

Wytwórnia i magazyn

JÓZEFA JARKIEWICZA
Złota 45 róg Sosnowej.

detalbart. Ceny fabryczne.

NAPRAWA
aparatów fotograłicznych

lornetek, piór wiecznych

i ołówków

E. KRZYŚKO
FUTRA

Mazowiecka 3. Tel. 608-00

 

  

  
UKNIE 2 OMPLE

„. bdbledęce 2
el ce
  

  
 

 

WIECZOROWE

PŁASZCZ
 

$uknie jedw:bne wełnizne
OSTATNIE NOWOŚCI

Ceny najniższe

Poleca „ANTOINETTE"
Plac 3 Krzyży 14 m. 9

tel. 9.60-30
 

 

 

 

 

BIIELIZNA, KRAWATY
RĘKAWICZKI, PARASOLKI

F. SCHLAGER
Marszałkowska Nr. 117.

„BIELIZNA MĘSKA

oraz KONFEKCJA

 

 

NOWE‹
F U T R wszelkie przeróbki

B. GRYGO
Mokotowska 45 te!. 841-57
Wykwintna robota Ceny przystępne

Suknie welniane, i balowe oraz dužy
wybór dziecinnych i szkolnych ubrań

J. Rybczvūska
Warszawa, Elektoralna 13

|Wykonaniesolidae„Севу umiark |
KRAWATY
 

 

KAWIARNIE
 

SS B SZTUKA I MODA
KRÓLEWSKA11

Codziennie wieczorem konce*t lub
dancing, Wystawa  malars.wa,

rzeźb, grafiki, sztuki stosowanej.

r
Krawaty ną

ST. ŁAGOWSKIEGO
Marszałkowska 123 m. 2. front 1 p.

sezon zimowy najtaniej

sprzedaje, odświeża używane,pracownia

 

KAMGARNY I SUKNA -
 

 

 

SUKNA BIELSKIE

 

 

         

TELEFUNKEN ty, AMBASADOR

TELEFUNKEN ty» „S5SYPPECIALŁ”*

JULJAN CHARAZIŃSKI
Zakłady Mieczarskie Warszawa, Krochmalna 73a. Telefon 278-66.

MEBLE

 

Najnowsze
kreacje

 

 

BIURO TECHNICZNE
 

wł. TADEUSZ DZIERŻEK 33

 

 

PROTOS"
Warszawa, ul. Pierackiego Kr. 18. Tel.: 624-22 i 274-16

KRAWCY
 

WYKWINTNE KRAWIECTWO
DAMSKIE

L. BoSZ Roboty kuśnierskie

Wierzbowa 2.

ch
Dostarczają masło wyborowe oraz mleko gwarantowanej jakości

w butelkaah kapslowanych i na miarę. Załecane przez ekarzy

Zakłady wyposażone w najcowsze urządzenia techniczne

NOWY-ŚWIAT 30
ST. RADELICKI

 

r(g Pierzc tego
wp ostttmi in.]

 

 

MEBLE

W. WIELKIM
М ЕВЕ wysoRze

gotowe i na zamówienia

MORAWSKI
 

 

 

PRACOWNIA KRAWIECKA
MĘSKA -- DAMSKA,

ROBOTA SOLIDNA I B. TANIA

# ШЕ'П(д lerozolimska 27 m. 9
Tel. 9.99-24,
 

 

5. PROSINSKI
S-to Krzyska 26 'ei 2-85-09
poleca: Garnitury, palta jesienne, zi.

„ mowe, futra w różnych jakošciach,
burki, kurtki i inne.

Przyjmujemy bony Kupców Polskich
 

 

WYKWINTNE KRAWIECTWO MĘSKIE

J. Skubiszewski

 

Cenyniskie

Chmielna 41 róg Marszałkowskiej

MEBLE wykonane solidnie
z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

„życzącymspłaty.

 

L WŁASNEJ WYTWÓRNI
MEB E 2 { па ramėwienia,

CENY NAJNIŻSZE

NOWY ŚWIAT 12
 

 

SOLIDNE—TANiO

KOSEWSKI zy
ае

EuZ. od 1696 <

MBLE Kiiv“ Šiu

 

 

  ZLOTA 8 I pietro front е

REM MEBLE J. Fogiel
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6.

MASZYNY DO SZYCIA Poleca meble gotowe i na zamówienia

Wyrób własny. Ceny fabryczne.

Maszynydo cia znanej
dobsośi „KASPRZYCKIE-
GO“ tanio bo skład ia-
bryczny Warszawa Mar-
szałkowska 153 w podwó-
rzu (przy Saskim Ośrodzie)    

 

 
 

«arnir SKŁAD FABRYCZNY

B. PAZ: BYSZ
NOWY ŚWIAT 34

towe i na zamówienie
DUŻY WYBOR|

MEBLE
Poleca meble
CENY_ FABRYCZNE
 

Stanisław SKWARAi
Bracka 10

MATERJAŁY WEŁNIANE

 

 

Zakłady Prze nysłowe

ROMANA

ŻUROWSKIEGO
w Lesz zkowie woj. Lwowskiego

 

NOWOŚCI!
Materjały pana na ubrania mę-

alta damskie, od
oce, dery, burki,

kurtki,

Fabr.Rak: BOS7 Wierzbowa 2

eny bony Spółki Towarowej
upców Polskich

skie, kostjum:
zł. 15. — Ple Si   
 

   

   

  

zka

  

OBUWIE
 

I. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m. 4
 

 

 
MAGAZYN OBUWIA

DZIECIĘCEGO i DLA MŁODZIEŻY

I. Bocheński i Fr. Raczek
Warszaawa

Nowy Świat 1 (przy pl. Trzech Krzyży!
 

 

 

OPTYCY

MAGAZYN OPTYCZNY

 

MARSZAŁKOWSKA 65
 

MAGAZYN OPTYCZNY

ADOLF STRAUS
Warszawa, Marszałkowska Nr. 109.
 

PIÓRA WIECZNĘ
 

y

Waterman a
PIÓRA WIECZNE

 

  
 

 

 

2 KĄPIELOWE ZAKŁ. nieis Land ARS B R
4 : Warszawa, Marszalkowska 96 ARSKIE ZAK:

у G. WASZCZUK ŁAŻN DIANA" A PE Likas czne
' : { > okazaniem ь © ы

ы Plac Trzech Krzyży 18 Wiżaiówi, Chmielna 13 ada 1 0 a zniżki M 1 E K U pełne steryli- ST. WINIARSKI

Czynna 8-22. Czwartki łaźnia dla Pań. zowane 10% w N $

EL: ŚMIETANKA kosi genieSOLA , Warszawa. Nowy - Świat 53

BŁAWATY KILIMY KAPELUSZE : i sterylizowana PARASOLEkuł od: iR EGWZBIE T anAEASAN GaSMA |Bmero ASTA
sa TAPCZANY, FIRANKI, KILIMY|| | WARSZTAT KAPELUSZNICZY A Arasesp

: ceny niskie, dogodne warunki. WiIOLDA ADAMSKIEGO, Złota 21

ŚR. PELAGJA SMÓLSKA „ARAS“ Antoniewicz, ODŚWIEŻAKAPELUSZE MĘSKIE S. CHARAZIASKI .GOSTKIEWICZ
| MARSZAŁKOWSKA 6 Widok 8. Tel. 292-48. Ceny. niskie. | Warszawa, Śliska 6/8. Tel. 5-82-42. Kredytowa 5 Telefon 297-18

> )

GOTOWE i NA FABRYKA | MAGAZYN

' MEBLE ZAMÓWIENIE
FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU :887.

 

DAM JĄSZCZOŁT ŚNIADECKICH 10
tel. 88-09-85.
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WSKAŽE Ci POLSKIE ZRODLA ZAKUPOW

 

PRZYPOMINAMY O PRAKTYCZNYCH UPOMINKACH GWIAZDKOWYCH Z ZAKLADU ZEGARMISTRZOWSKIEGO

 

 

PŁÓTNA SKŁADY.

PŁÓTNA
ścierki, ręczniki, obrusy koce,
kołdry. bielizna pościelowa. far-

- tuchy i t p. bardzo tanio poleca

 

SKŁAD
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

wł. L. SZCZUBIAŁ
u. Bracka 18 tel. 516-02

Warszawa    
POGRZEBOWE ZAKŁADY

 

Dbałością urządzenia uroczystego po-
grzebu, zaufaniem klijenteli cieszy się
najtańszy ZAKŁAD POGRZEBOWY

P. W. ŁOPACKIEGO
Plac Zamkowy Nr. 15, telefon 6.75 06.

Filja Plac Trzech Krzyży Nr. 14, tel.
9.88-05 (czynna całą dobęj

załatwiając sumiennie i taktownie po-
grzeby, przewozy i ekshumacje zwłok
w kraju i zagranicą. Wielki wybór
2 własnych fabryk. trumien metalo-
wych. sosnowych i dębowych. oraz ta-
bryczny skład wianków metalowych.
Własnych 10 karawanów samochodo-

wych i 6 karawanów komńych
Wyczerpujące kosztorysy i informacje

bezinteresownie 477    

SKORZANA GALANTERJA
 

TOREBKI DAMSKIE, GALANTERJA
SKÓRZANA, WALIZY, NESESERY

"J. Kuczmierowski
108, MARSZAŁKOWSKA 108

'(róg Chmielnej):

 

SPORTOWE PRZYBORY
 

NARTY — ŁYŻWY — BUTY
UBIORY SPORTOWE

w pierwszorzędnych gatunkach
NAJTANIEJ

w SKŁADNICY PRZYBORÓW
SPORTOWYCH

Zofji Uhmowej, Żórawia 3.
Prosimy obejrzeć., &оя

 

SZKŁO

J. Dudało
` Marszałkowska 104. tel. 50691
Szkło. porcelana. kryształy ! różna *
galarterja krajowa i. zagraniczna

—0— .
LUSTRA, szyby, szlifiernia szkła,

podi+ wnia luster
UL. Widok 26. tel. 634-07

 

  

 

| TAPCZANY

TAPCZANY HYGIĘNICZNE.
tapicerskie kozetki poleca. wytwórnia

E. Pietruszewski Nowogrodzka 36
Ceny niskie Życzącym spłaty.

| UBIORY, MĘSKIE

UORZECHOKSKisy(a
| PALTA,GARNITURY

SPECJALNY DZIAŁ Y

ZAMÓWIEŃ //
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WAFLE

 

 
 

        

 

WAFLE NA TORTY PRALINOWE
OPŁATKI | CIASTKA WAFLOWE

poleca.

£.W. Czerniawski
- Warszawa, Świętokrzyska, 7
 

Niedoścignione w

jakości wózki

„SUPERIOR“

E. HERMAN

 

 

“L FILINSKI
Warszawa, N. Šwiat 32, rėg Pierackiedo
Marszaikowske 153 — Marszałkowska 74

Marszałkowska 127 m. 1
NAUKA ROBÓT BEZPŁATNIE    

  

YNARSKA 19, | tel 534-25
WŁÓCZKI I WEŁNY dE Założ 1882 r.

NAJLEPSZE WŁÓCZKI I WEŁNY :

KE dA POPIERAJCIE FIRMY
OGLASZAJĄCE SIĘ

W INFORMATORZE

FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH.
 WŁOWEŻEZAAROCDYJ3 AAGROCA EA KANA(AODAKCĄO ACO

 

poleca

FR. RĘKAWEK
ul, Elektoralna 47, tel. 5.43-66.    C. KRAWCZYNSKI

Ma'szałkowska 134

| MATERJAŁY NA UBRANIA

MAGAZYN UBIORÓW MĘSKIC|uczniowskich raz przenisowe mos.||| Wybór Materjałów Angielskich i Bielskich
durki dla uczennic 3 poleca '

  

 

 

Wielka wyprzedaż mebl
 

 

Pogrzeb ś.p. Władysława Rosy
W sobotę, dn, 16 listopada, odbył

się pogrzeb ś. p. Wiadysiawa Rosy.

Wyprowadzenie zwłok nastąpiło o
godz. 2-ej po południu z prosektorjum

grzebowy posuwał się w powadze i
miiczeniu, czwórkami, Prócz rodziny
zmarłego, szło w kondukcie około
półtora tysiąca osób, przeważnie aka-
dzmików i robotników. Kondukt prze-
był ogromną drogę przez całe mia-
sto, most Kierbedzia, na Bródno,

Na cmentarzu przemawiało dwóch
mówców: akademik i robotnik. W
przemówieniach tych podniesiono, że
ś. p. Rosa zginął na posterunku,

W czasie pogrzebu zwracała uwa-
gę duża ilość skonsygnowanej policji.

» * @

Po pogrzebie paruset studentów
tramwajami przybyło na Krakowskie

SZKOŁA KUCHAREK
Polsk. Związku Zaw Chrz Służby Domowej
Wydaje dobre, zdrowe. na świeżem maśle —

mięsne i jarskie

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

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
1 Kredytowa Nr. 14, tel. 663-283.

II. AL Jerczolimskie Nr. 30. tel. 589-88
III. Senatorska Nr. 18, tel. 273-06.

(Plac Teatralny dom PP. Kanoniczek)
709

Tabela wygranych
Loterji Państwowej

(Nieurzędowa.)

 

Wezoraj, w 2-gim dniu ciągnienia II klasy
$4-ej Polskiej Państwowej Loterji Klasowej,
wygrane główniejsze padły na numery na-

stępujące:

ZŁ 10.000 na nr. nr.: 94485 112679
Zł 5.000 na nr.: 86767

ZŁ 2.000 na nr. nr.: 100291 116412

ZŁ 1.000 na nr. nr.: 107359 175662 187472

192834
21500 па nr nr.: 18262 32383 38855 53035

58529 67507 78738 90235 189213 190995

Zł 400 na nr. nr.: 623 35611 62114 65200
67713 94510 1160 157018 158157 173603
182115

Zł. 250 na nr. nr.: 13324 15257 66147 68764
14586 97776 101869 122382 122468 122734
124317 124222 125750 141190 142592 153893
163826 172532 177110

Zi. 200 na nr. nr.: 3673 3872 5973 8762
16331 18768 31234 43979 49015 50134 50334
50782 55046 56503 58771 65506 68562 72688
91998 107806 115505 123061 129038 144668
345449 174254 177040 176770 187707 193343 | na placu Mirowskim,

 

Przedmieście, Część z nich udała się
na Uniwersytet, usuwając zeń Żydów,
reszta w kilku grupach krążyła po
mieście, wznosząc okrzyki, W niektó-

przy ul. Chałubińskiego. Kondikt po- | rych sklepach żydowskich na Kra-
kowskiem Przemieściu, Nowym Świe-
cie, Chmielnej i Marszałkowskiej, wy-
bito szyby, :
ROS

gwarantowanych, no ce-
nzch bardzo niskich

Zmiany w instytucjach
- wojskowych

Płk. Tadeusz Różycki ustąpił ze stano"
wiska szefą wojskowego Instytutu nau-
kowo - oświatowego. Stanowisko todėja!
pułkownik Koc, brat wiceministra skarbu.

Płk, Różycki ustąpił równocześnie ze
stanowiska: kierownika dziennika „Pol-
ska Zbrojna”, ; :

 

Straszne skutki nadużycia alkoholu
Śpadł ze schodów, ulegzjzc peknię-cu czaszki

Lokator domu przy ul. Twardej” 38,
Wacław Raczkowski, wychodząc z miesz-
kania, zauważył na parterze leżącego
mężczyznę, który nie dawał oznak życia.

Lekarz Pogotowia stwierdził śmierć
nieznajomego wskutek pęknięcia czaszki.
Po przejrzeniu papierów denata, okazało
się, że jest to 31-letni Wacław Sokołow-
ski, lokator tesoż domu, urzędnik w
wydziale instalacji gazowni (Kredytowa
3). Z przeprowadzonego przez policję

VI-go komis, dochodzenia wynika, iż

 

Okupacja fabryki
„Cristal-Elektro“

Do policji III komis. i inspektora pra-
cy wpłynęły zawiadomienia o okupowa-
niu przez robotników żydowskie fabryki
płyt gramofonowych „Cristal - Elektro"
sp. z o. », (Leszno 74). Wdrożono docho-
dzenie, które wykazało, że kapitaliści ży-
dowscy, będący właścicielami fabryki już
od dłuższego czasu płacili robotnikom i
urzędnikom (11 osób) pensje ratami (od
3 do 15 zł. tygodniowo) oraz... płytami
gramofonowemi. Dnia 9 b. m. zawiado-
miono wszystkich o wymówieniu pracy,
regulowanie należności zaś, wynoszących
kilka tysięcy złotych miało nastąpić 12 b.
m. Tymczasem w przeddzień fabrykanci
zdemontowali urządzenie fabryki, wywo-
żąc najważniejsze części. Chcąc zapobiec
dalszej ewakuacji mienia, pokrzywdzeni
robotnicy za'ęli teren fabryki, czuwając
na zmianę we dnie i w nocy. Dziś w po-
łudnie odbędzie się na terenie fabryki na-

rada z udziałem przedstawicieli władz,
robolników i fabrykantów.

Niezwykła rana

Na stację Pogotowia ratunkowego
zgłosiła się 23 letnia Kazimiera Jędrzeja-
kówna, służąca, z prośbą o opatrzenie
rany palca, odniesionej wskutek... uką-
szenia szczupaka podczas kupowania ryb

Sokołowski powracał podchmielony do
domu około godz, 3-ej rano.
mieszkania na Il-em piętrze, Sokołow-
ski najprawdopodobniej spadł: ze scho-
dów i uderzywszy o kamienną posadzkę
głową. poniósł śmierć. Zmarły pozostawił
żonę. Zwłoki przewieziono do prosekto-
rjum.

Lcytacja 308 ma'a'ków
Dyrekcja główna Tow. Kredytowego

Ziemskiego w Warszawie, wobec niedoj-

ścia do skutku, dla braku licytantów,

1-szej sprzedaży, wyznaczyła drugi ter-

min licytacji 308 majątków ziemskich —

w miesiącu grudniu r. b.

P. Minkowski
d,iektorem BGK.

B. poseł sejmowy, p Paweł Minkow-
ski, który przepadł przy ostatnich wybo-
rach, mianowany został członkiem za-
rządu Banku Gospodarstwa Krajowego.
P. Minkowski obejmuje równocześnie
stanowisko dyrektora działu  konsor-
cjów i przedsiębiorstw BGK.

Stanowisko to zajmował do ostatnich
dni mianowany wiceprezesem BGK., p.
Józef Kożuchowski. (Pr.)

1

| Wyjazd ch rurgów polskch
do Kairu

W połowie grudnia odbędzie się w
| Kairze wielki międzynarodowy zjazd
chirurgów z udziałem delegatów z całe-
$0 świata. Również z Polski wyruszy
grupa chirurgów z prof. Radlińskim na
czele. Polscy chirurdzy wyjadą polskim
statkiem z Konstanzy do Palestyny i z
Palestyny następnie kole'ą do Egiptu. Po
drodze odwiedzą Konstantynopol i Ate-
ny. (Om) › 

Idąc do“
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  Marszałkowska 104
(naprzeciw dworca)

 

Nowe stawki komornego
- ogłoszone będą w każdym domu

Dla orjentącji lokatorów į
skarbowych, wywieszone mają być w bra-
mach domów wykazy nowych slawek ko-
mornego dla poszczególnych lokali. Wi-
szącę dotąd w bramach wielu nierucho-
mości listy, wyszczególniające stawki ko-
mornego przedwojennego i przerachowa-
nego na złote, które służyły dotychczas
władzom podatkowym przy kontroli po-
datku lokalowego i od nieruchomości,
mają być od przyszłego miesiąca odpo-

WSIE ZSLT

KAŻDEJ CHOROBY możesz się po.
zbyć bardzo prędko bez lekarstw!
Zwróć się tylko na :

Nowv Śwał 60 m. 2
do K POLITA RUDZIŃSKI:GO,

przekonasz się, że wszelkie bóle
i ciernienia natychmiast ustąnią.
OH21211122i i

0 przeniesieniu stolicy
Polski

„W poniedziałek 18 b. m. o godz 20
odbędzie się w kamienicy ks. Mazowiec-
kich (Rynek Starego Miasta 31) posie-
dzenie Sekcji histori Warszawy i Ma-
zowsza, poświęcone zagadnieniu prze-
niesienia przez Zygmunta III stolicy z
Krakowa do Warszawy. Referat wygło-
szą: prół. uniw. dr. Stanisław Arnold,
doc. uniw. dr. Władysław Tomkiewicz o-
raz dyrektor dr. Józef Siemieński. Wstęp
bezpłatny, goście mile widziani”,

Najwętsza śmiert*l.ość
na Go ędzinowie

Według ostatnich danych wydziału sta-
tystycznego Zarządu Miejskiego, w po-
szczególnych dzielnicach notowana jest
następująca roczna śmiertelność na 1000
mieszkańców: Golędzinów — 28,6, Tar-
gówek — 16,2, Ochota — 14,6, Moko-
tów — 13,4, Wola — 11,6, Bródno —
11,1, Grochów —.11,4, Praga południe —
10,7, Stare Miasto — 10,2, Praga północ
10,1, Czerniaków 10,0, Ujazdowskie —
8,8, dzielnica Ratuszowa — 8,6. Towaro-
„wa — 89, Powązki — 8,5, Solec — 8,4,
Marymońt i Krak. Przedmieście — po
8,2, Ordynackie — 7,4. Leszno — 73,
dzielnica Mirowska — 7,0, Sielce — 6,8,
Koło również 6,8, dzielnica Grzybowska
63, Muranów — 6,2, Koszyki — 60
Przeciętna śmiertelność w całe Warsza-
wie wynosi 9.5 pro mille. Naiwiększa
śmiertelność notowana jest na Golędzi-
nowie ze względu na znane tamtejsze do-
'tychczasowe ujemne warunki sanitarne,
najmniejsza na Koszykach. (b)  

władz ' wiednio skorygowane przez zastosowanie;
obniżki. Zwrócona zostanie również uwa-.
śa, by nie interpretowano mylnie przepi-
sów rozporządzenia o obniżce komornego
na szkodę lokatorów. 2

>——

Baczność narodowcy!
Zebranie dla nowowstępujących

W. środę, dnią 20 listopada b. r, ©
godz. 8-€j, w lokalu przy ul, Złotej 30,
m. 37, odbędzie się zebranie kursu
dla nowowstępujących do Stronnic-
twa Narodowego, ` ;

Reierat p. t: „Zagadnienie żydow-
skie“ wyglosi kol. Antoni Lugowski,
Sympatycy, chcący zapisač się na

członków S. N., proszeni są o przy».
bycie na zebranie,

Kwinto prosi
o uiaskaw enie

Wobec przejścia głośnej sprawy ban-.
kructwa właściciela domu bankowego
Stanisława Kwinty w Warszawie przez
wszystkie trzy instancje, wyrok skazują
cy Kwintę na 3 i pół roku więzienia, u-
prawomocnił się. W najbliższych dniach
po sporządzeniu motywów wyroku przez
Sąd Najwyższy akta sprawy skierowane
będą do sądu okręgowego w Warszawie,
celem wykonania wyroku skazującego.
Kwincie pozostało jeszcze do odsiedze-
nia 20 miesięcy więzienia, gdyż 22 mie-
siące odsiedział już w czasie śledztwa.
Obrońcy skazanego podejmują starania o
ułaskawienie Kwinty przez Pana Prezy-
denta R. P. ze względu na podeszły wiek
b. bankiera. (i)

Jutro zebranie
introligatorów

Sprawozdanie z akcji strajkowej
W poniedziałek, o godz. 17-ej po poł.

w gmachu Warsz. Tow. Higjenicznego
(ul. Karowa), odbędzie się postrajkowe
ogólne zebranie introligatorów, zatrue
dnionych na terenie m. Warszawy. Na
porządku dziennym: sprawozdanie Mięe
dzyzwiązkowej komisji  cennikowej,
Związki spodziewają się dużej frekwen-
cji na zebraniu, gdyż będą poruszane
sprawy, dotyczące wywalczonej umowy

 

„zbiorowej. Umowa zbiorowa, zredago=
wana przez strony, będzie rozkolporto+
wana wśród robotników introligatorskich,
aby wiedzieli, jakie warunki ich obowią*
zują,

     



Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszymi ciągu pogoda słonecz-

na o zachmurzeniu umiarkowanem.

Nocą dość silne przymrozki, w

ciągu dnia temperatura nieco po-

wyżej zera.
Słabe lub umiarkowane wiatry z

południo-zachodu i południa. }

“ DYŻURY APTEK.
iš w nocy dyżurują następujące

apte!
Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-

ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25,

Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28,
Apteka Filemonowicza — Wielka 29.

Z MIASTA.
— 5120 bezrobotnych liczy Wilno.

Według danych Wilno liczy 5120

bezrobotnych. Ilość bezrobotnych w

mieście stale wzrasta, a to ze w2glę-
du na zaostrzający się martwy se”

zon. W ostatnim tygodniu przybyło

około 80 bezrobotnych. (h)

— Protokuły karne za handel w

niedzielę. Organa P.P. sporządziły,

w dniu wczorajszym 7 protokułów

za uprawianie handlu w niedzielę.

Kupców-żydów, uprawiających han-

del w niedzielę, pociągnięto do od-

powiedzialności administracyjnej. (h)

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzież z dorożki. Stańczyk Leon,

dorożkarz, zam przy ul. Nikodema 6, za-
meldował w policji o kradzieży z jego do-
rożki, pozostawionej na chwilę bez dozoru

około domu Nr. przy ul. Środkowej, dwuch

poduszek skórzanych, wartości 70 zł, (e)

— Ujęcie osobnika. Na

Lidzkim zaułku posterunkowy III Kom. P.P.

zauważył wczoraj w nocy trzech podejrza-

nych osobników, którzy na jego widok rzu-

cili się do ucieczki. Jeden z uciekających

został przez posterunkowego zatrzymany.

Okazał się nim Abram Wajnet. W czasie

jrewizji znaleziono przy nim żelazny łom,

wytrychy, oraz latarkę, Podejrzamego, do,

czasu wyświetlenia sprawy, osadzono w

areszcie centralnym. (e)

WYPADKI.
— Podrzutki, Pray ul. Sadowej Nr. 5

znaleziono podrzutka płci żeńskiej, w wie-

ku około 3 lat. Dziecko ma na imię Janina.

W bramie domu Nr. 44 przy ul. Subocz

dozorca znalazł podrzutka płci męskiej, w
wieku około 2-ch miesięcy.

Podrzucone przez nieznanych rodziców

dzieci umieszczono w odpowiednich zakła-

dach dla opuszczonych sierot, (e)
— Zatrula się przez omyłkę. El. Zdro-

jewska (Borowa 10) przez omyłkę, zamiast

lekarstwa, napiła się octu. Zatrutą odwie-'
ziono do szpitala Św. Jakóba. (b)
— Poród na dworcu kołejowym. W ро-,

czekalni Ill-ciej klasy „ma dworcu kołejo-

urodziła dziecko przybyła z Nowo-wym
|wilejki Anna Krzywicka. A. Krzywicką ra-

zem z noworodkiem przewiozło. pogotowie

ratunkowe do szpitala żydowskiego. (e)
— Koń z dorożką w rowie kanaliza-

cyjnym. Na ul. W. Pohulanka wpadł do
rozkopanego rowu kanalizacyjnego koń ra-

zem z dorożką, należącą do Wiiktora Gizo

(ul. Kalwaryjska 166). Dorożkarz, wskutek

wypadku, doznał silnego potłuczenia ogól-

nego ciała i głowy. Koń ma złamane

przednie nogi (e)

 

Pożar przy ulicy. Antokolskiej
W dniu 17 bm. o godz. 2-ej, zchał cały tabor straży pożarnej, któ-

nieustalonej przyczyny, wybuchł po-
żar w domu drewnianym przy ul.
Antokolskiej 58. Pożar powstał na| było, jedynie drobnemu wypadkowi składa się z drobnych utworów fortopiano- zł, sz,

objął ib dach.
jo spostrzežono,
a miejsce wyje-i

ra ogień ugasiła. Strat dotychczas
nie ustalono. Ofiar wludziach nie

uległ jeden ze strażaków.

Zabity kłonicami
Wdniu 14 ub. m. ogodz.18-ejna

drodze koło folwarku Mejszagoła
Wacław i Konstanty Szturzowie z
Sieńcianiszek, jadąc z targu mejsza-
golskiego pobili kłonicami Wincen-

tego Mincewicza z Brynkiszek, któ-;

ry po przewiezieniu do Mejszagoły
zmarł. į

Obecnie
wszyscy trzej pili

policja ustaliła, że
w mejszagolskiej

gospodzie wódkę. Mincewicz nie

chciał zapłacić 1/3 przypadającej na

niego, stąd powstała kłótnia między

nimi. Mincewicz następnie poszedł

do domu piechotą, Sturzowie zaś za-

ęgli konia i pojechali wozem.

la szosie koło folwarku Mejszagoła
Mincewicz w czasie mijania go

przez Szturzów, uderzył laską Wacła

wa Szturzę, wskutek czego powstała

bójka. Sturzowie pobili kłonicami:
Mincewicza, który upadł do rowu i
stracił przytomność, sprawcy zaś u-
ciekli do domu. Rannego Mi i-
cza przywieziono do lekarza w Mej-!

 

Dziś ostatni dzień!

Nastę sny progra

Gigantyczne widowisko filmowe.

PIE

szagole, gdzie zmarł. Szturzowie
przyznali się do winy, wobec czego
przekazano ich z iem do
sędziego śledczego 3 okręgu w Wil-
nie.

NA ROGACH WŁASNEJ KROWY.
Niezwykły ek miał miejsce

wczoraj na ul. Belmont 38. Oto w
godzinach rannych łagodna zazwy-
czaj krowa Moniki Manilowej wpa-
dła nagle w furję i, zrywając się z
powrozu, rzuciła się na swoją wła”
ścicielkę. Mamilowa nie zdążyła
ukryć się i została straszliwie pora-
niona rogami w twarz i głowę.

Przybyłe na miejsce wypadku po-
gotowie ratunkowe odwiozło ofiarę
wypadku do szpitala Św. Jakóba. (e)

SKRADZIONY KOŃ.

 

Policja landwarowska zakwestjo-,
|nowała u Jana Biadulskiego zUstro- ,
nia, gm. trockiej, konia, co do któ-
rego zachodzi podejrzenie, że pocho-
dzi z kradzieży.

m:

KŁO

 

Teatr i muzyka.
! — Teatr Wiiejski na Pohulance. Dziś o
| godz. 8-ej wiecz. M. Achard'a „Fotogra
li tancerka”. — Ceny propagandowe.

— Premjera w Teatrze na Pohulance.
W piątek, dn. 22 b. m, Teatr Miejski wy-
stąpi z premjerą sztuki dotychczas w Wil-
nie nie granej. Będzie to monumentalna
tragedja antyczna — „Król Edyp' — Sofo-
klesa. Arcydzieło to otrzyma wspaniałą
oprawę dekoracyjną i kostjumową. Rolę
tytułową kreuje świetny artysta Alfred
Szymański, Oprócz zespołu, w wykonaniu
widowiska biorą udział chóry, statyści i
orkiestra.

— Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dziś o
godz. 8.15 wiecz. op. Millóckera „Madame
*Dubarry', W roli tytułowej Elna Gistedt.
Ceny miejsc zniżone,

| — „Mądra Mama”. Jutro komedja mu-
zyczna Laitaja „Mądra Mama“.

1 — Teatr „Rewja”. Dziś premjera wy-
„borego programu rewjowego p. t. „Na
szczytach Kaukazu”, który zawiera kilka
nowości sketch'owych oraz wiełe imnych
numerów. — Początek przedstawień o godz.
"6.30 i 9-ej.

Z za Kotar studjo.
Koncert utworów 1. J. Paderewskiego —
w radjo, w 75 rocznicę urodzin mistrza.
Z okazji 75-tej rocznicy urodzin L. J.

Paderewskiego, największego pianisty doby
obecnej, Polskie Radjo organizuje ia
18.41, o godz. 21.30, koncert, poświęcony
Jego twórczości. Wykonanie koncertu po-
wierzono Orkiestrze Symfonicznej P. R.
pod dyrekcją Mieczysława Mierzejewskiego
oraz znakomitym, wypróbowanym jaż inier-
pretatorom utworów Paderewskiego: śpie-
waczce —- Anieli Szlemińskiej, pianiście —
Stanisławowi ŚSzpinalskiemu, tenorowi —
Józetowi Wolińskiemu. W. programie frag-
menty z opery „Mamru” i pieśni do słów
Asnyka i Ze oraz Koncert For-
tepianowy a-m udycję poprzedzi pre-

j Reissa.
Radjowy recital iortepiamowy —

t Bronisiawy Rosenbaum.
Pianistka Bronisława Rosenbaum wy-

stąpi przed mikrofonem radjowym z recita-
lem dnia 18.XL © godz. 18.00. Program

„wych: Friemanna, Zaręmbskiego i innych,
oraz z Serenady z opery „Dom Juan“ Back
hausa.

* Cień między kumotrami — skecz radjowy.
4 Do popularnego działu skeczów Wy-
dział Literacki Polskiego Radja wprowadza
nowość — obrazki humoru ludowego. Tego
rodzaju iaowacja przyczyni się miewątpii-
wie do ożywienia i urozmaicenia programu
audycyj literackich. Skecz „Cień między
kumotrami“, wwie radjostacja war-
szawska w poniedziałek, dnia 18.X1.0 godz.
16.45, jest napisany gwarą góralską, przez |
świetnego znawcę tej gwary AntoniegoZa-
chemskiego. Wykonania audycji podjęli
się autentyczni Podhalanie: Jan Galdyn,
Helena Zachemska,oraz autor.

Pamięci Stełana Żeromskiego —
jj radjowy wieczór literacki.

omity znawca i badacz Żeromskie-
go, dr. Stanisław Adamczewski w „Radjo-
wym wieczorze literackim” w dniu 18.XL,
o godz. 21.00, poświęconym pamięci Steła-
na Żeromskiego, wprowadzi słuchaczów w
głąb twórczości świetnego pisarza. Wie-
czór ten jest jedną z szeregu audycyj, po-
święconych Żeromskiemu w X-tą rocznicę
Jego śmierci. Twórczość znakomitego pi-
sarza będzie tu ilustrowana recytacjami
znakomitszych tragmentów.

W podróży po ogrodach
zoologicznych Europy.

|. Wszyscy chyba radjosłuchacze są przy”
jaciółmi i sympatykami ogrodu zoologicz-
„nego w Warsaawie, który, choć tak nie-
dawno powstał, pięknie się roawija i posia-

(Obniżka cen uboju
Zarząd m. Wilna, ulegając nacis-

lkowi kół rolniczych, oraz admini-|
stracyjnych władz nadzorczych, ob-
niża już od paru iat systematycznie
opłaty za ubój w rzeźni miejskiej.

Akcja ta ma na celu przyjście z
pomocą z jednej strony konsumen-
towi miejskiemu, z drugiej zaś pro-
ducentowi-rolnikowi przez zmniej-
szenie rozpiętości między ceną,

otrzymywaną przez producenta, a
ceną płaconą przez konsumenta,

Na ostatniem posiedzeniu Magi-
stratu m. Wilna, odbytem w piątek,
dn. 15 bm., uchwalóno znowu, po”

czynając od dn. 1 kwietnia 1936 r.,
obniżyć taryfę opłat ubojowych na
rzeźni w następujący. sposób:

1) o 20 proc, za urzędowe bada-

nie przed ubojem i po uboju oraz
oznakowanie,

2) o 10 proc. za korzystanie z lo-
kalu i urządzeń rzeźni,

3) o 7,5 proc.za korzystanie z lo-

kalu i urządzeń od mięsa i przetwo-

rów mięsnych bitego i badanego po-
za Wilnem (przywozowego),

4) o 20 proc. za postoj zwierząt
w oborach,

5) o 10 proc. za korzystanie z

tangowic,
i ustalić, w związku z tem, opłaty,
jak następuje:

1) za urzędowe badanie przed i

po uboju oraz oznakowanie: od by-

dła rogatego — 2,40 zł. sztuka, od

| bukatów — 1,60 zł. szt., od niero-

gacizny — 3,20 zł. szt., od cielaków,|

|owiec, kóz i prosiąt — 0,40 zł. szt.;'

| 2) za korzystanie z lokalu i urzą-|
'rzeń rzeźni: od bydła rogatego —|

5,10 zł. sztuka, od bukatów — 4,30,

od nierogacizny — 2,45 zł.

szit, od cieląt, owiec, kóz i prosiąt—

0,80 zł. szt.; !
3)za korzystaniezlokaluiurzą-!

dzeń rzeźni od mięsa i jego przetwo-,

rów, bitego i badanego poza Wilnem:

od mięsa wołowego — 25 gr. od!

| kgr., od wieprzowiny — 3gr. od kgr.,!

jod przetworów mięsnych — 3 gr.j

lod kgr. od tuszki cielięcej, owczej,
| koziej — 60 gr. od kśr.;

4) za postój zwierząt w oborach:

od bydła rogatego — 50 gr. od sztu-

ki, od nierogacizny — 25 gr. od szt.,

: od cieląt, owiec, kóz — 10gr. odszt.;

į 5) za korzystanie z targowic: od

| bydła rogatego — 45 gr. sztuka, od

nierogacizny — 25 gr. szt. od cieląt,
owiec i kóz — 10 gr. szt.

Podnieść opłaty za urzędowe ba-

danie i oznakowanie mięsa, pocho-,

and DA AOS Ia ist i
Draw BBY mai| —

iajużwiele ciekawych okazów zwierząt.

Ciekawą więc będzie rzeczą porównać nasz

nowy Ogród Zoologiczny z wielkimi i daw-

no założonymi „zoologami* w wielkich

stolicach Europy. W tej pogadance radjo-

wej dnia 18.X1., o godz. 17.50, dyr. Ogrodu

Zoologicznego w Warszawie, dr. Jan Ża-

biński, oprowadzi słuchaczy po ogrodach
zoołogicanych Europy.

  
!

{

|darstwa domowego.

+ ® * e e °

w „rzeźni wileńskiej
dzącego od sztuk niezbadanych
przed i po uboju (nielegalny ubój),
oraz za korzystanie z lokalu i urzą-
dzeń rzeźni od tegoż mięsa o 50 proc.
i ustalić taksę, jak następuje:

i) za urzędowe badanie i ozna”
kowanie: 45 gr. od kgr. mięsa, 4,50
zł. od tusziki cielęcej, owiczej, koziej;

2) za korzystanie z lokaiu i urzą-
dzeń rzeźni: 15 gr. od kgr. inięsa,
2,25 zł. od tuszki cielęcej, owczej,

koziej.
Równocześnie z obniżeniem ta-

ryfy opłat rzeźniowych na posie-
dzeniu Magistratu postanowiono
wszcząć energiczną akcję w celu
zmuszenia Gminy Żydowskiej w Wil-

nie do obniżenia niezmienianych od

kilku lat taryf za ubój rytualny. Po-
nieważ poza nierogacizną wszystkie
zwierzęta w rzeźni wileńskiej

(oprócz zakupionych przez wojskoj
bite są rytuaunie, a opłaty za ten

ubój są bardzo wygórowane (wyno-

szą około 15 zł. od: sztuki), więc

utrzymanie bez zmiany tych opłat

przy systematycznem obniżaniu ta-
ryły przez Zarząd m. Wiina jest
anomaiją, wpływającą bardzo znacz-
nie na drożyznę mięsa.

BRELAUGEDIA ZA is TD ni OAI ABRAGAZZO

SYN ODDAŁ OJCA
DO DOMU OBŁĄKANYCH.

Policja aresztowała  28-letniego
Pawła Uawryluka, mieszkańca wsi

Strycharce, gm. jaźwińskiej, pod za-

rzutem spowodowania zamknięcia w

idomu obłąkanych zdrowego ojca

Dominika, lat 69, którego w ten spo-

sóbusiłował pozbyć się i zawładnąć

gospodarką.

Gawryluk, przy poparciu świad-

ków Hamczykowny i Jankowskiego,
zdołał udowodnić, iż Dominik Gż-
wryluk jest dla otoczenia niebez-
pieczny i usiłował dwukrotnie, pod
wpływem szału, zabić Pawła. (h)

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 18 listopada.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Płyty.

Dziennik poranny. Informacje. Audycja dla

szkół, 8.10—11,57: Przerwa. 11.57: Czas i

hejnał. 12.03: Dziennik południowy. 12.15:

Muzyka salonowa. 13.25: Chwilka gospo-
13.30: Płyty. 14,30—

15.15: Przerwa. 15.15: Codzienny odcinek
powieściowy. 15.25: Życie kulturalne mia-
sta i prowincji. 15,30: Płyty. 16.00: Lekcja
języka niemieckiego. 16.15; Koncert. t6.45:

Cień między kumotrami, skecz. 17.00: Po-
ylicja kobieca — pog. 17,15: Minuta poezji.
117.26: Płyty. 17.50: Z podróży po ogrodach

zoologicznych w Europie, 18.00: Recital
fort. Bronisławy Rosenbaum. 18.40: Koa-
cert dla młodzieży (płyty). 19.00: Litewski
odczyt ekonomiczny. 19.10: Zimę spędzamy
w Trokach — felj. 19.20: Chwilka społecz-
na. 19,25: Koncert reklamowy. 19.35: Wiad.

sportowe. 19.50: Pogadanka aktualna. 2000:

Audycja żołnierska. 20.30: Płyty. 20.45:

Dziennik wieczorny. 20.55: Obrazki z Pol-
ski współczesnej. 21.00: „Pamięci Stefana

Żeromskiego” — aud. 21.30: Koncert, po-

święcony twórczości L J. Paderewskiego. +

22.45: Płyty. 23.00: Kom. met. 23,05—23,30: -

Muzyka taneczna. Ф

 

Dla młodzieży dozwolone.

SEN NOCY LETNIEJ
Początek 4.30, 7 30, 10.20.

Balkon 25 gr. Progrom Nr. 48 p. t:REWJA|
„NA SZCZYTA

| Rewja w 2 częściach i 15 obrazach, z udziałem komika W. Jankowskiego, primabale-

riny Basi Relskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego, pieśniarki Mary Żejmówny, humo-

rysty Antoniego. Jaksztasa, primadonny J. Kulikowskiej, piosenkarza L. Warskiego.

Codziennie 2 seanse: o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta 3 seanse: o 4.15, 6.45 i 9.15.

oraz nie-
zrównanają
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NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,
nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle, į

WACŁAGA MOŁODECKIEGO
JAGIELLOŃSKA 8,WILNO,

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

Wykonanie pierwszorzędne,

 

„GSTATNIE DNI!

RAWFORD
w iisie „MĘŻCZYŹNI WOLĄ MĘŻATKI"

Nad program: dedatki i nejn. aktualja.

 

>

W_ „DZIENNIKU
WILEŃSKIM”.

DGLASZAICIĘ SIĘ

 

NOC WESELNA

HELIOS| Film Superprodukcji arą GG

SZANGHAJ:(lilślir)
Wielki film erotyczny. Mistrzowska obsades bohat. „Wypraw Krzyżowych* LORETTA

YOUNG, najsłyn. amant CHARLES BOYER oraz
jednoez. w Paryżu, Londynie I in. stolicach Świata.

Ńedprogr. Atrakcja oraz aktualja. Seanse o 4, 6, 8 1 1  

Technik |*
 

 

  
 

 

GABINET DENTYSTYCZNY j PRACA. ||ooinien przyjmie! Szeae,

 

CH KAUKAZU"

Bengalski lancier GARRY COOPER
ANNA STEN r kajtówszem —уе

"W tych dniach w kinie „HELIOS“

WARNER OLAND, Film demonstruje się

NAUCZYCIELKA
powszechnej

poszukuje posady do

I ins :

ZE 6

i posiada zapasowe
MICHAŁ WY

I
oPGESSG R,

Ą Lekarze ||

DOKTOR
ZYGMUNT

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

 

SEDLOZCZKA
; Mieszkania
į i pokoje
SABATZO0

Miegakanie
3 i 4 pokojowe, sło-
neczne, w ładnej
zdrowej dzielnicy.
Antokolska 35. 431

 

 

 

przy Lecznicy Lit, Stow. Pom. Sanit. wszelk
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Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz. Fachowa ogrodaictwa. ŁaskaweA aaaa 4 NAUKA. į

spania, otomasy, 10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze- PIELĘGNIARKA, + al. Szope-| jgb jaką innąpracę.! RINDI

nie zębów oraz eztuczne zęby. Ceny ||z długoletnią prakty-|ma 4 m. 19 dla nTech-| Łask. zgłoszenia do — МО

Ceny niskie, przychodni urzędników państwowych. ką, poszukuje pracy mika”. 426—1|adm, „Dz. Wil.” pod STUDENT U. $. B.
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połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z

Paryżu, 

PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER
Firma i Ulica

Chrześcijańska L „ ŁOPUSZAŃSKI zamkowa 4
wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefasonowuje, od-
świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość,

ścią. Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w
Londynie, Moskwie i Ameryca.

włosom nadaje
fachową  dokładno-

Zaprawydozaopatrywaniaokienidrzwi
mazimędostać możnawwyborowymga-

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA35.

Powołującym się ma ogłoszenie rabat.

 

  
 

 

 

убетсы ALAKSANDERZINIKRZYNSKI,

 
Drukarnia A, Zwierzykókieśc,

wszystkich przedmio-
tów w zakresie @-

popołud-

DO MAJATKU  |kuje pracy Кав)ег,| _

чеч pateka, „Pomocnikj akanai, оаы — СЕУТАЕ— еI, rzygsiovs
0 й

ne; i zy

WE | Dg oskołą |duiecka, "ow: oe| ROZPOWSZECH. |do Sgzemiaów wsięp-
«; do ci ly dostępne.

as dyni do jednej JsbV NIAJCIE PRASĘ Iiniedzieč się

Złoszenia Mostowa |gania skromne. NARODOWĄ Mickiewicza 8—4 w

16 m. 6 od godz. 12|гез w Admin.„Dz. —-—- |godzinach

do 4 pр we” 48—41 gain|niowryoh.

Wilno, Mostowa Nr. 1. _ "7 Mpowiedzielny redaktor: STANISŁ

4| składając

 

A R Y
|P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega,
Longines, "Zenit, starożytne antyki, oraz
zegary SAMOCHODOWE i SZYBKO-
$CiOMIERZE naprawia dokładnie i tanie

części na składzie
SZOMIRSKA

Wilno, Wileńska22,

(riiaia
Aupno

Ś i sprzedaż
T]

Folwark
— warunki po-

dač adresem:

poczta Soły,
czyński.
pe E T WAKA

Fomozmy

4 bliźnim iš
Aly Alam="

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

Sz. Panie Czytel-
niczki, pośpieszcie z
pomocą  sierotkom i
ubogim _ dzieciakom,

jakieś u-
branko, buciczki, pła-
szczyk i t.p. IV Kon-
ierencji Pań Św. Win-
centego a Paulo, Za-
czecze 5 — 2 lub w
Adm. „Dzien. Wil."

ROZPACZLIWE
położenie, gdyż
mam żonę chorą i
chore dziecko w do-
mu, a od dłuższego
czasu jestem bez pra-
cy — zmusza
odwołać się do miło-
sierdzia bliźnich, pro-
sząc о pomoc naj-
skromniejszą choćby
ofiarą. Adm. „Drzien.
Wil" dla „K. M".
 
 

AM JAKITOWICZ.  


