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Proces w Sprawie zabójstwa
Ś.p. min. Pierackiego

Wczorajsze posiedzenie Sądu Okręgo-
wego w sprawie o zabójstwo min. Pierac-
kiegozakończonezostałoogodz.16.30.Na
posiedzeniu tem akt oskarżenia odczytany
został do końca. Poczem przewodniczący
wiceprezes Posemkiewicz oznajmił, że do

wysłuchania wyjaśnień oskarżonych sąd
przystąpi w dniu jutrzejszym, W związku

z tem, przewodniczący wydał następujące

zarządzenie: 2

nZe względu na to, że zachodzi użasad-
niona obawa, że podczas składania wyjaś-
nień przez każdego z oskarżonych w danej

sprawie obecność na sali pozostałych
współobwinionych  oddziaiywačby mogia
krępująco na rzeczone wyjaśnienia po-
szczególnych oskarżonych, na zasadzie par.|
2art.337 k.p.k. zarządzam,iżbynaczas
przesłuchiwania każdego spośród oskarżo-

nych pozostali współoskarżeni byli wyda-
leni z sali sądowej. Po złożeniu w taki
sposób wyjaśnień przez wszystkich oskar-

żonych i po powrocie ich do sali sądowej
w myśl par, 2 art, 310 k. p. k. odczytane

zostaną z protokułu złożone przez oskar-

żonych wyjaśnienia i każdemu z nich zo-
sobnadana będzie możność złożenia w
związku z tem dodatkowych wyjaśnień”.

Dzisiejsza rozprawa rozpocznie się o

godz. 10-tej.

Jak wynika z odczytanego na przewo-
dzie sądowym aktu oskarżenia zamachu na
śp. min. Pierackiego dokonał Grzegorz vel

Hryć Maciejko, czeladnik drukarski we

Lwowie.

Akt oskarżenia szczegółowo podaje
przygotowania Maciejki i jego pomocników
do zamachu tak, iż w świetle materjałów

podanych przez śledztwo uznać trzeba za
stwierdzone, źe zamachu tego Maciejko

dokonał jako członek Organizacji Ukrniń-
skich Nacjonalistów, spełniając jej rozkaz,

wyrażony mu przez Banderę i Łebeda oraz
korzystając z pomocy, okazanej mu w tym
cełu przez nich i przez Malucę, Pidhajnego,
Hantkiwską, Кагруйса i  Kłymyszyna,
wreszcie iż tenże Maciejko ukrył się przy

pomocy Malucy, Czornija, Mychala, Kacz-

marskiego, Raka i Zaryckiej, uciekając za-
granicę do Czechosłowacji.

Ponadto wykazanem jest, że udziela-

jąc Maciejce rozkazu i pomocy do zabėj-

stwa, oraz do ucieczki, wszyscy wyżej wy-

mienieni oskarżeni działali jako  członko-

wie O. U. N., wykonujący poruczone im za-
dania organizacyjne.

UKRAIŃSKA ORGANIZACJA WOJ-
SKOWA.

Ukraińska Organizacja Wojskowa po-
wstała w Małopołsce Wschodniej w okresie
przełomowych walk polsko-sowieckich w

r. 1920 jako tajne „naczelne kolegium woj-

skowych organizacyj“. Naczelne kolegium
wystąpiło z hasiem przygotowania  zbroj-
nego powstania w stosownym czasie, „ce-

lem wyswobodzenia narodu ukraińskiego" i

utworzyło w Małopolsce Wschcdniej sze-
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, — Ceny dostępne,

reg uzbrojonych bojówek, t. zw. rojów.

UWOU wystąpiio na widownię po raz,

pierwszy przeż urządzenie zamachu naj
przybyiego do Lwowa Naczelnika Państwa,
Józeia Fiisudskiego, w dniu 25 września

1921. Bojowiec Sieian Fedak strzelił z re-

wolweru do Marszaika Piisudskiego, raniąc

towarzyszącego inu wojewodę iwowskiego
Grabowskiego. Lzieliem tajnych bojówek

zaopatrywanych z zagranicy w iundusze i

broń, stai się,w dalszym ciągu szereg zama-

chów na opornych agitacji Ukraińców, nie-
udany ponowny zamach we Lwowie na

Prezydenta Wojciechowskiego w dn. 5

września 1924 r. zbrojne napady na ambu-
„anse i urzędy pocztowe, wreszcie w dn.

szkoinego we Lwowie Sobińskiego, Żara-

zem w rozlicznych procesach sądowych

wyszło na jaw, że UWO w dzialalności

swej związała się z obcym wywiadem, pro-

wadząc w Polsce robotę szpiegowską na

rzecz posironnego czynnika.

POMOC WYCHODZTWA AMERY-   KAŃSKIEGO.
Dziaialność organizacyjna  pochiania,

poważne kwoty pieniężne, to też stalą |

icja straci 50 proc, głosów, i zdo-|kłócono,

obliczeń Konowalca, dosięgły 50 proc. ca-
łego dochoduorganizacji.

„EKSPOZYTURY* O. U. N. W GDAŃSKU
1 CZECHOSŁOWACJL į

Terenem, na ktėry chronili się zbie-

gowie z Polski, oraz z którego prowadzony
był wszełkiego rodzaju przemyt  organiza-
cyjny do Polski były w pierwszym rzędzie
W. M. Gdańsk i Czechosłowacja.

Archiwum Senyka wykazało ponad
wszelką wątpliwość, że ekspozytura gdań-
ska dawała schronienie działaczom skom-
promitowanym w Polsce i uchylającym się
od wymiaru sprawiedliwości Gdańsk od-
grywał również rolę,Jako miejsce wysyłek

i — ae A
Co się tyczy Czechosłowacji, łączność

rezydujących w niej władz UWO i OUN z
bazą obejmowała również wszelkie działy
organizacyjne. Pierwsze miejsce przypadło
tu transportowi bibuły.

Spotkanie i narady z przedstawicielami
bazy odbywały się bądź w miejscach nad-
granicznych (w czeskim Cieszynie i Karpa-

tach), bądź nawet w samej Pradze, gdzie
szczególnie porozumiewano się w sprawach

bojowych i gdzie odbywały się szersze kon-

troską kierownictwa jest walka o fundusze.|ierencje z udziałem Konowalca. Granicę
Ponieważ zaś organizacja musiała z czą- przekraczano przeważnie nielegalnie, w u-
sem zaniechać prowadzenia na rzecz obcą życiu były jednak również przepustki gra-

wywiadu, napady natomiast urządzane na niczne, np. Tow. Tatrzańskiego i in. Mię-

kasy państwowe w Polsce niemai zawszedzy bazą i poszczególnemi punktami orga-

ibieganie u władz kowieńskich o dotacje

„,piemiężne dla organizacji i inkasowanie ich

  

 

zwrócono poszukiwania w innym kierunku.

w ciągu ostatnich iat emigracja ukraińska,'

osiadia w Ameryce Północnej. į
Mimo dochodów z Ameryki UWO z

trudnością zdołałaby utrzymać swój aparat

administracyjny zagranicą i kontynuować|
przestępną dziaialność w Polsce, gdyby nie
pomoc _ udzielona jej przedewszystkiem
przez rząd Republiki Litewskiej.

POMOC RZĄDU LITEWSKIEGO,
Akta znalezione u działacza OUN Se-

nyka w Pradze ujawniły bezsporny fakt, że
w ciągu lat ubiegiych rząd litewski wspie-

rał UWO przez udzielanie jej stałych sub-
wencyj pieniężnych, przez wystawianie jej

iaiszywych paszportów i ułatwianie prze-

jazdów pod .iikcyjnemi nazwiskami na

kampanje agitacyjne do Ameryki i wresz-

cie przez udzielanie gościny wydawnictwu

UWO „Surma* w Kownie. W Kownie mie-

ściła się ekspozytura wywiadowcza UWO,

złożona z kilwu bojowców tej organizacji.

Głównem zadaniem ekspozytury byio za-

Na podstawie dokumentów uznać nale-
ży za pewne, że rząd litewski wypłacał
kwartalnie na rzecz organizacji równowar-

tość 1.500 do 2,000 dolarów niezdewaluo-

wanych. Kwoty te nie zadawalały jednak
organizacji i w związku z trapiącym ją nie-
doborem rozważana była w połowie 1932 r.
myśl wystarania się u rządu litewskiego o
specjalną zapomogę !  uóby pożyczkę.
Szereg wybitnych dzia.aczy OUN otrzyma-
ło fikcyjne paszporty litewskie, a litewskie
s Spr. Zagr. wyróbiło na tych paszpor-

|tach wizy szeregu państw europejskich oraz

| Kanady i St. Zjedn.

Cała ta opieka roztaczana była za wie-

 
pod względem pieniężnym zawodzą, przeto nizacyjnemi w Czechach, panował stały i niki.

bardzo ożywiony ruch przejazdowy. W;

nigdzie nie za*
›

nienie zbiegli z Polski członkowie OUN,
poszukiwanibądźzagrożeniposzukiwaniem
władz. Akta Senyka odsłoniły również

głównepunktygraniczneprzemytu,

STOSUNEK MIN. PIERACKIEGO
DO ZAGADNIENIA UKRAIŃSKIEGO.
Zabity dn. 15 czerwca 1934 r. Bronisław

Pieracki piastował stanowisko ministra
Spr. Wewnętrznych od dn. 27 czerwca

1931 r. Przesłuchany w charakterze świad-
ka naczelnik wydz. narodowościowego w
temże Ministerstwie Suchenek-Suchecki ze-
znał, że stosunek zmarłego ministra do spo-

łeczeństwa ukraińskiego był nawskoś po-
zytywny i życzliwy. Zarówno Polaków, jak!
i Ukraińców minister Pieracki  traktowal.
jako autochtonówjednejitejsamejziemi,

którzy muszą dojść do zgodnej współpracy
i bratniego współżycia.

Wdn. 3do 9czerwca 1934 r., minister

Pieracki odbył podróż inspekcyjną na teren
województw  lwowskiego i

ne w czasie tej podróży, rozmowy odbyte
z różnymi przedstawicielami społeczeństwa
ukraińskiego, a przedewszystkiem z metro-
politą Szeptyckim i delegacją ukraińskich
działaczy gospodarczych, wreszcie niejedno
doraźne na miejscu wydane zarządzenie,

rokowały jaknajlepsze nadzieje na dalsze

polepszenie stosunków i sprawiły, że po-
dróż mogła za sobą pociągnąć realne wy-

Wparę dnipóźniejmin. Pieracki20-

Jednem ze źródei tej pomocy stała się Czechosłowacji wreszcie znajdowali schro- stał pozbawiony życia.

 

Czy koniec subwencyj?
Ogromną sensację. w kołach po-

litycznych, a wielki niepokój wśród
dziennikarzy sanacyjnych wywołała
opublikowana przez Pat'a wiado-
mość, że z przyszłego budżetu skre-/
ślone zostaną wszystkie subwencje, sanacyjnych mają być grubo obcięte. garnizonowego przyu
które dotąd hojną ręką rozdawano|
różnymi wydawnictwom sanacyjnym.|
Subwencje mają otrzymywać odtąd|
tyllko te pisma, które „stoją w bez-
pośrednim związku z zadaniami i!
tunikkcjami państwa”. I

Ile pieniędzy na takie subwencje
rząd przeznacza i które gazety sa-
nacyjne uznane będą za wydawni-
ctwa stojące „/w bezpośrednim
związku z zadaniami i funkcjami
państwa” — narazie niewiadomo.

Wiadomo atoli, ile pieniędzy
publicznych dotąd szło rocznie na
gazety sanacyjne. W! kołach opozycji
obliczono, że wydawnictwa sanacyj-
ne pożerały 6 muilj. zł. rocznie z pie-
niędzy podatkowych. Olkazuje się,
że konsumowały o wiele więcej,

„Polska Zbrojna”, w której w
ostatnich dniach nastąpiły dużej
zmiany osebowe, stwierdza (nr. 317
z dnia 17-go b. im), że „gdyby ktoś
zadał sobie trud: obliczenia, ile pie-
niędzy publicznych idzie na wszel-
kiego rodżaju wydawnictwa, po-
trzebne wyłącznie wydawcom i ich!
najbliższym przyjaciołom (politycz-,

 

Podobno min. Kwiatkowski jest
zdecydowanym przeciwnikiem  ta-
kiego żerowania na funduszach
publicznych i stąd już w  najbliż-
szym czasie sul je dla pism

stanisławow=|

skiego. Bezpośrednie obserwacje, dokona-|

 

 
Zajścia antyżydowskie

WE LWOWIE.
„Wieczór Warszawski” donosi, iż

|we Lwowie doszło do zajść antyży-
| dowskich. Zajścia te przybrały dość
znaczne rozmiary i e obliczeń
żydowskiej agencji telegraficznej
liczba rannych żydów wynosi od 25

i do 30, w tei jeden ciężko ranny stu-
ldent Rosenberg ze Stanisławowa,
pobity na politechnice.

doń
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AAA Em MAPPAAnos AKL. anaTa

ZGON GEN. RYSZARDA BITNERA
W. Brańszczyku, pod Wyszko-

wem (pow. połtuski), zmarł — zna-
ny również w Wilnie—67-letni Ry-
szarda” gen. brygady w st.
spocz

Ś. p. Bitner urodził się w Wo-
łogdzie, gdzie rodzice jego przeby-
wali na zesłaniu. Pełniąc Ss w
wojsku rosyjskiem, utworzył tajną
organizację wojskową Polaków w
armji rosyjskiej. W r. 1920, w armji
olskiej podczas najazdu bolszewic-

kiego był zastępcą dowódcy D. O. K.
Grodno. Po wojnie był dowódcą
ekspozytury D. O. K, Białystok, a
następnie członkiem Orzekającego
trybunału oficerskiego. Zwłoki prze”
wieziono do Warsza do kościoła

Długiej.

 
P. Koc w Paryżu,

a p. Źółtowski
„Polonia“  pisze

Paryža:
"Minister skarbu Regnier przyjął

pułk. Adama Koca, któremu towa-

Katowicka z

w Waszyngtonie
NOWY YORK. (Pat). W. dn. 14i

115 bm. radca finansowy ambasady
|A. P. w Waszyngtonie p. Żółtowski,
|przyjęty został kolejno przez sekre-

rzyszyli: radca finansowy ambasa-|tarza skarbu St. Zjedn. Mormor-
dy polskiej w Paryżu Mohl oraz rad- | genthau'a, podsekr. Čoolidge'a i dy-
ca Muehlstein. konferencji bralirektorabudżetu Bella. W związku z
również udział dyrektor i wicedy-
rektor departamentu obrotu fumdu-
sz6w  Baumgarten i Reuss. Konfe-
rencja wyższych urzędników skar-
bowych polskich i francuskich zwró
ciła na siebie uwagę francuskich sfer
finansowych i jest żywo omawiana
w związiku z nominacją nowego mi-
mistra skarbu w Polsce.

|ostatniemi* posunięciami rządu pol-
jskiego w zakresie zrównoważenia
„budžetu, radca Żółtowski przedsta-
'wił'w czasie wspomnianych wizyt
a e: tych posunięć,
„które s] y się ze strony amery-
(kańskich mężów stanu z dużem za-
interesowaniem.

 

Od Administracji.
Celem ułatwienia uiszczenia należności za prenumeratę

nym), — tonapewno wypośrodko-do dzisiejszego numeru „Dziennika Wileńskiego" załączyliśmy 7 i sprawą najwyższych czynników urzę-
dowych Litwy. ч

FINANSE ORGANIZACJL

Pomoc pieniężna Litwy odegrała do--

1

zbioru, oraz świeży TRAN|| niosłą rolę w kształtowaniu się budżetu redakt
organizacyj  Subsydja kowieńskie, według

wałaby się suma co najmniej 10 dla wszystkich naszych Sz. Prenumeratorów
iblankiety przekazów rozrachunkowych, wolnych od wszelkichmiljonów rocznie”.

Tym oto subwencjom przypisać|
należy „powodzenie” pism sanacyj-|
nych, a szczególnie im zawdzięczają

orzy tych pism wspaniałe po-

+.
bory.

opłat pocztowych.
Prenumerata miesięczna z

mane.

zamiejscowych

przesyłką 3 zł. 50 gr. Nieopla-
„cone egzemplarze będą z dniem 1-go Grudnia 1935 r. wstrzy*



 

Szczegóły projektu przepisów amnestyjnych
Z dobrze poimformowanych kół

sądowych donoszą, iż przy opraco-|
wywaniu nowego projektu ustawy
amnestyjnej nie wzięte mają być pod.
uwagę te przestępstwa, które u-|
wżgiędnione .już . zostały raz przez
rozporządzenie Prezydenta Rzeczy-|
pospolitej o darowaniu niektórych
kar > roku 1932,
Są jeszcze w sądach niezałatwio-

ne ostatecznie sprawy p 10-

Pod hasłem walki
D niosła akcja organizacji społecznych

Jedną z najgorszych pozostałości

z okresu niewoli, z którą nie zdoła-

liśmy się dotychczas uporać jest

fakt analiabetyzmu wielkiej części

ludności Państwa Polskiego. Mamy

dotychczas niestety ponad 6 miljo-
nów, dorosłych analfabetów.

| Społeczeństwo polskie musi jak
najrychliej przystąpić do systematycz

nejpracy nad zlikwidowaniem anal-.

fabetyzmu, |
To też wielką doniosłość posia-

da inicjatywa z jaką w tej sprawie
wystąpiła przed rokiem Polska, Ma-
cierz Szkolna.

_ Ponieważ państwo nie jest obec-

mięw możności zorganizować ро-

wszechnego mauczania analfabetów,
a z drugiej strony zawiodły próby|
zbiorowej mauki dorosłych analfa-

betów — Macierz Szkolna zapro-

Taktyka
W komisji sejmowej i w Sejmie

oraz w Senacie przez swych posłów

i senatorów żydzi uskarżają się na

antysemityzm gospodarczy i żądają,

aby z nim skończyć, — tymczasem

na kongresie swym we Lwowie w

roku 1912 („Niebiezpieczeństwo ży-

dowskie'' Wildecki, stron. 33), przez

usta jednego ze swych  przedstawi-

cieli, rabinów, poutnie stwierdzają

opanowanie życia gospodarczego, w

tych słowach: „Bracia moi, jesteśmy

świadkami imponujących wydarzeń.

Izraeł z dnia ma dzień potężnieje.

Złoto, ptzed którem zgina się ludz-

kość, jest niema! zupełnie w naszych

nęły, Cywiliżacja i kultura narodów

chrześcijańskich to potężna broń,

chroniąca żydów i popierająca u*
rzeczywistnienie naszych planów.

Żydzi opanowali giełdy świata. Wszę

dzie żydzi rozporządzają olbrzymie-

imi kapitałami. Wszystkie państwa

są zadłużone u żydów. Długi zmu-

szają państwa do oddawania im w

zastaw kopalń, fabryk i innych przed
siębiorstw państwowych. Pozostaje

jeszcze tylko zawładnąć ziemią.

Kiedy i ziemia przejdzie w ręce na"
sze, chrześcijanie będą robotnikami

naszemi i dostarczą nam olbrzymich

dochodów. Chociaż niektórzy żydzi

ochrzczą się, to przez to rośnie siła

nasza, dopomaga nam to do osiągnię

cia celu naszego, bo przecież

dhrzczony żyd nigdy nie przestaje

być żydem. Nadejdzie czas, kiedy

chrześcijanie będą chcieli zostać

żydami, ale naród żydowski ode-
pohnie ich zewstrętem",

"A że na całej kuli ziemskiej Pol-
ska żest krajem. najbardziej zaży-

dzonym, gdzie społeczeństwo aryj-

skie przez nadmiar tego obcego ele-

mentu, do czterech miljonów  lud-

mości dochodzącego, (ok. 12 proc.)

bardziej niż innych krajów jest wy-

zyskiwane, co się stale pogłębia, —

i gdzię handel, przemysł, rzemiosło,

wolne zawody, uczelnie i wszelkie

najzyskowniejsze  placówiki ano-

wane są przez żydów, takie 102-
ne uskaržanie się na ucisšk gospo-

darczy z. powoływaniem się na an-
tysemityzm, zakrawa raczej na na-
igrawanie się na

ZŁA FLORA
„Zdarza się dość często, że lekarz staje

bezradny wobec uporczywych objawów

zaburzeń trawienia, zwłaszcza, gdy te ob-

jawy nie odpowiadają t. zw. klasycznym

obrazom  niestrawności fermentacyjnej i

gnilnej, Mówi się wówozas (między leka-

rzami) że pacjent cierpi na złą florę—czyli,

że jego przewód pokarmowy stałsię siedli-

skiem niepożądanych drobnoustrojów. Za-

bicie takich intruzów udaje się czasam:

łatwo, w innych znów wypadkach wymaga

uporczywego leczenia. Otóż czosnek okazał

się pożytecznym środkiem do zwalcząnia

złej flory, co w języku lekarskim zowie się

 

„przestrojeniem chemizmu flory: drobno-

ustrojowej”. {

-:»Farmakologiczną podstawę działania j

czosnku ustalił prof, „Lehmann. z Mona-

chjum, który stwierdził, iż ostrożnie przy-

gotowane wyciągi z cebulek, nawet w

znacznem rozcieńczeniu, uśmiercają niższe

organizmy i pósiadają wybitne działanie

bakterjobójcze. Tem się tłumaczy, że w

bczńych wypadkach, kiedy inne środki za-
wodzą, sok czosnku sprowadza gwałtowną

poprawę i chory, który nie mógł trawić, chwa.
nagle odzyskuje apetyt, a wraz z nim isiły. |

TORRE ZO PEACEADARASTOSLACSET TATTO

Czasy prześladowania mi-

nych przestępstw: przed rokiem 1932

wobec których przy wymiarze kary

1 roku więzienia, złagodzono na

mocy poprzedniej ammestji karę do
6 miesięcy więzienia. 3 :

Pomieważ projekty.nowej amne-

stji dla kar *6-miesięcznych. przewi-

|dzieć mają całkowite darowanie, wy

żej wymienione procesy raz już ob-

jęte aminestją nie będą podlegały

nowej ustawie,

z analfabetyzmem

jektowała inną w tej dziedzinie me-

todę działania. Przed rokiem Ma-

cierz rzuciła wielki projekt, w myśl
którego członkowie zrzeszeń spo-
łecznych i kulturalnych. przeprowa-

dzają akcję indywidualnego naucza-

nia poszczególnych analfabetów. W

ten sposób pokonywaną jest prze+

szkoda polegająca na tem, iż dorośli

analfabeci niechętnie. korzystają ze

zbiorowej nauki czytania i pisania,

Szereg wielkich organizacji i zrze-
szeń zgłosiło swój akces do tej do-

niosłej akcji, którą Macierz Szkolna

|kontynuuje również w roku bieżą-

cym, organizując 'w listopadzie dru-
gi „Miesiąc likwidacji analfabe-

tyzmu”'. :
Alkcja ta zasługuje na jaknajgo-

rętsze poparcie całego społeczeń*

stwa. ;

niedocenianiem | niebezpieczetistwa
zalewu żydowskiego ze strorty spo-
łeczeństwa polskiego, gdy się do ta-
kiego stopnia dało opanować.

Przy popieraniu powstającego
rodzimego handlu, objawy budzącej
się samoobrony naszego społeczeń-
stwa wywołują w zorganizowanem
-żydostwie wylbuchy wzmożonej a-
gresji, z alarmiami i publicznemi aro-
śanckiemi skangami,

Е. $.

Konferencja prasowa w Oddz. Wileńskim
Ligi Morskiej i Kolonjalnej |

Przed paru dniami odbyła się Ww
Oddziale Wileńskim Ligi Morskiej i

| Kolonjalnej ' konferencja” prasowa,
'mająca na celu pogłębienie'zrozu-
Imienia wśród społeczeństwa znacze-
|nia morza i kolonij dla Państwa.
| Zebranie zagaił prezes p: płk.
Bołtuć, który w krótkiem przemó-
wieniu wytknął cele i hasła Ligi i
zobrazował międzynarodowy stan
rzeczy, przy którym realizację za-
mierzeń Ligi jest nietylko nakazem
przyszłości, lecz i nakazem już
chwili obecnet.

Podając wytyczne zamierzeń Li-
gi, jak propagandę morza, dążenie
do rozwoju marynarki wojennej i
handlowej, troska o sprawy kolon*
jalne, handel morski itp. p. płk.
Bołtuć dziękuje zebranym za przy-
bycie, zwracając się jednocześnie z
prośbą do przedstawicieli prasy o
pomóc w propagandzie haseł Ligi, a
tem samem i pozyskanie większej
ilości jej członków.

Następnie dyr. Miłkowski, jeden
z.najstarszych działaczy Ligi M. K.
złożył sprawozdanie ogólne . z dzia-
łalności Zarządu.

Jeżeli chodzi o szczegółowe wy-
niki pracy Wileńskiego Oddziału, to |
na czołowymi miejscu stoi fakt stwo-
rzenia na jeziorach Trockich jednej
z pierwszych «w Polsce „placówki
szkolenia żeglarzy „śródlądowych1
morskich.

Jak wielkie i cenne na tym polu
'osiąśnięte . są. wyniki. stwierdzić
można z treści sprawozdania. wie-

|

d pobłażliwością i loletniego kierownika tych kursów 1
"kapitana portu w Trokach p. d-ra
„Czesława Czamowskiego.

Troki nawet obecnie jednak nie
posiadają hoteli, ani domów mocle-
gowych, to też bez rozwiązania
sprawy lokalowej praca kapitanatu
w Trokach napotykała na b. poważ”
ne trudności. W roku 1928 powstał
Komitet budowy schroniska w Tro-
kach, na którego czele stanęli pp.
Wojewoda Kirtiklis, prezes W. Szu-
mański i dr. Cz, Czarnowski, My
wiata finansowej pomocy L. M.
i i P. U. P. W. komitet budowy
kosztem przeszło 100 tysięcy zł. do-
konał zamierzonego dzieła. Powsta-
jłe schronisko drewniane, kryte da-
chówką, położone malowniczo na
półwyspie, wygląda imponująco,

Schronisko w r. 1930 przękazane
zostało oficjalnie na własność . Wi-
leńskiemu Oddziałowi. 1

Wieści o Wileńskim Oddziale
L. M. i K. oraz placówce w Trokach
docierają daleko poza granice pań-

tatnio zanotowano fakt
zainteresowania się Oddzialem Wi-

+ stypendjum będzie przyznane dzie-

KONKURS HA STYPENOJUM
Ministerstwo W. R. i O. P. ogła”

sza konikurs na siedem stypend;ów

 

dla uczniów szkół rzemieślniczych

każde po zł. 400 na. rok szkolny
1935-36. Stypendja  nadane- będą:
przedeń jem dziecióm 'tych о-'

ficjalistów wiejskich (ekonomów, pi-
sarzy, kucharzy, ogrodników, lokai,

stangretów itp.) wyznania rżymsko-

katolickiego, którzy wykażą się

świadectwami dłuższej służby, jako

oficjaliści 'w jednem gospodarstwie

wiejskiem, w' braku kandydatów,

odpowiadających tymi "warunkom

cm: ofkakktówi Iktórzy:kpóśki czaę|
w służbie pozostawali. į

Podania kandydatow *wraz za)!

zaświadczeniami szkół, do kitėrych|
uczęszczają i b) świadectwami pra-

codawcy, poświadczonemi co do

czasu służby rodziców przez wójta,

albo proboszcza lub dwuch obywa

teli ziemskich: teże «gminy, winny

być wnoszone w tenminie do dnia +

stycznia * 1936 r. do' Ministerstwa

W. R. 1 O: P;'al. Szucha*25. =:
TS KRWAWA AAAD

JESIEŃ OKRES ZAZIĘBIEŃ

Sok czoenkie z marką F,.F. jest na*

turalnymi środkiem stosowanymprzy |
nieżytach oskrzeli, artretyzmie, reu*
matyzmie. 'Apteka ' Mazowiecka,

© Warszawa, Mazowiecka 10.

ZNÓW NAPRĘŻONA SYTUACJA

| RYGA, (Pat). Z Kłajpedy dono-
sżą; organizacja dyrektorjatu "kłaj-

pedzkiego mapotkała w dalszym
ciągu na duże trudności, Kandydaci
wysuwani przez gubernatora nie są
aprobowani przez frakcję” - niemiec-
ką i naodwrót, kandydaci 'większo-
ści miemieckiej odrzucani są przez
gubernatora.. Po okresie pewnego
uspokojenia w nastrojach bezpo-
średnio po wyborach, dziś znów w
kraju Ikłajpedzkim panuje atmosfera
wysoce naprężona, nierokująca w
najbliższym czasie możliwości osiąg-
nięcia zgodnego współżycia między
narodowościami.

leńskim przez t. ow. „Jąrdańską
Straż” w Jugosławji, która nadesła-
ła do Wilna parę swych wydaw-
nictw ze specjalnemi dedykiejami.
Prasa jugosłowiańska często życzli-
wie omawia naszą pracę na morzu.

Jakkolwiek sam ośrodekw Tro-
kach spełnia olbrzymią rolę wycho-
wawczą, propagandową i turystycz=

ną, to jednak mimo poważnych

kosztów Wil. Oddz. L. M. i K. pro”
wadzi propagaudę ideologii L. M. i!
K. w inny sposób, a mianowicie:
przez odczyty, propagandę prasową,
stałą zbiórkę ma Fundusz Obrony
Morskiej, hay ykę, sport wodny,
oraz przez własne i iwa.

"W... dalszym konferencji
wygłosili referaty: dr. Czarnowski
(Sprawozdanie sekcji żeglarskiej),
płk. Zajączkowski (Troki jako za-
gadnienie dla L. M.i K.), insp. Ho-
łownia (Sprawozdanie SekcjiMary-
narki Wojennej), p. Wolski (Sprawy
kolonjalne), mgr. Grabowski (Dane
dotyczące organizacji Ligi M. i Ki
jej członków), „  Dowgielewicz
(Straż Jardańska a L. M. i K.). (e)

\ zwiw

ZAMARZNIĘCIE RZEK.
„Wskutek silnego. obniżenia się

temiperatury (6—8 C poniżej zera)

niektóre rzeki w powiecie. słonim-
skim zamarzły. Również starorzecze
Szczary w Słonimie jest już w oko-
wach lodowych. Kanał rz. Szezary,
podobniejak i. łożysko właściwe
rzeki, jest jeszcze czynne, lecz pły-
nie już kraw dużej ilości. | ё

"WILKI GRASUJĄ |
"W POW. DZIŚNIEŃS

Z Dzisny donoszą, iż w niekitórych
gminach powiatu dziśnieńskiego za-
notowano wypadki porywanią owiec
i duszenia drobiu przez wilków.
Poszkodowami gospodarze zwrócili
się do władz gminnych z prośbą o
urządzenie obławy na  szkodni-
ków. (h). |

ZABITY PRZEMYTNIK.
W dniu 15 bm., około godz. 22-ej

patrol K.O.P. ze strażnicy w Z
wach, w. odległości 500 m. od gra-
nicy litewskiej, spotkał 4-ch prze-
mytników, powracających: -z' Litwy
do ' Polski. Ponieważ przemytnicy
na okrzyk „stój” zaczęli 'uciekać,
patrol użył broni palnej i jednego z

przemytników zranił,pozostali żaś
zbiegli Ranny przemytńik w. dniu
16 bm., około godz. 2,30, 'zmarł na
miejscu wypadku.- Przy. zabitym
znaleziono worek- pieprzu,. wagi
około 32 Ikg., 400 kamyczków do za-
palniczek pochodzenia niemieckiego
i cukierki litewskie: Tożsamości za-
bitego przemytnika nie ustalono
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|zdołał wylądować w Maltślić:

'PARYŻ. Atalk: włoskich. eskadr
lotniczych wykonany nad doliną, po-
łożoną na południowy wschód od
Makalle był rzekomo największym
atakiem. lotniczym. od. początku
wojny... s : :

Lotnicy włoscy natrafili na po-
ważne. skupienia. sił »abisyńskich,
które obliczają mna 22.000. Straty
abisyńskie Włosi obliczają na 6.600
zabitych i rannych. Samoloty zrzu-
ciły 6.000 klig. bomb. Ogień abisyń-
ski był” bardzo celny. Prawie
wszystkie samoloty włoskie zostały
trafione, Samolot min. Ciano miał
uszkodzony zbiornik z benzyną, ale

‚` ADDIS-ABEBA. (Pat). Rząd abi-
syński dałzamówienie przedsiębior”

"Wielki atak iotniczy
trzyosobowe dla
sztabu negusa.

DESZCZE UŁATWIAJĄ OBRONĘ
ABISYŃCZYKOM.

PARYŻ. (Pat). Na froncie w Oga-
denie opór abisyńczyków staje cię

coraz energiczniejszy. Małe grupy
wojowników abisyńskich bezustan-
nie krążą wokoło pozycyj włoskich,
napastując w nocy.

Straty włoskie mają być znaczne.
Ras Nassibu i Wohib pasza roz-

porządzają armją 120.000 żołnierzy,
która będzie broniła Dzidzigi.

Włosi rzekomo posiadają w- O-

przeznaczone

 com angielskim na 4 samoloty

Proces morderców
 

 

gadenie _ tylko 50.000 żołnierzy.

Deszcze, które jeszcze padają w

Ogadenie. ułatwiają abisyńczykom

obronę.

brola Aleksandra
"'ADW. DESBONS POZBAWIONY PRAWA OBRONY.

"AIX EŃ PROVENCE. (Pat). Dziś
po otwarciu . drugiego posiedzenia

, sądu w procesie członków organi-
zacji „Ustaszi” obrońca Desbons za-
żądał, aby materjały nagromadzone
przez. Ligę Narodów w. sprawie

 

ZATRUWA ORGANIZM
|. Zabuwenia w makcjonowaaiu wątroby
i wydaielaniu żółci powodują segė, rodza”
ju zatrucie erganizmu, a ma tem szereg

aajrożmaitszym chorób. В
„Zioła Magistra  Wolskiege — ‚ ВШова”

zawierające znane | rošliny  egzolyegme
Cembretum i Boldo, pobudzają wątrobę de
właściwej pracy oraz prawidłowego wydzie-
lania żółci i pewodują naturalne wypróż-
nienia. Stosująsięprzy 91е ach | WĄ-
izb woreczka żółeiewego (kamiey z
ciowej). 4

Zioła ze авай. ockr. „Billosa“ aa maby
ter Z" i dregerjach (składach ap-

ecznych). :
Wytwėraia Magister E, Welski, War-

szawa, Złota 14, m. i.

„Ustaszi” zagranicą dołączono do
materjału sądowego. Przewodniczą-
cy odpowiedział, że odczytane będą
ustępy tych dokumentów.

Rzeczoznawca dr. Gide, który
badał Kralja oświadcza, że oskarżo-
'my cierpi na halucynacje i zdradza
skłonność do gestów teatralnych;
inni rzeczoznawcy przyłączają siędó”kój*opicji

Po dwuch incydentach z obroną
obrońca  Desbons składa nowe
wnioski i protestuje przeciw temu,
żesądnie udziela mu głosu. Sąd
przychylając się do wniosku proku-
ratora, pozbawia |bons prawa о-
brony i postanawia wydalić go z sali;
powierzając obronę z urzędu  prze-
wodniczącemu rady adwokackiej.
Oskarżeniw odpowiedzi na to za-
powiadają głodówikę. Sąd odroczył
posiedzenie, powierzając przewodni-
czącemu rady adwokackiej powzię-
cia decyzji co do zastępstwa

Groźba Japonji w.jsprawie Chin Półn. |
- BEKIN. (Pat). Reuter uzyskał z zostanie utwo1zony.

wiarogodnego źródła potwierdzenie
wiadomości o ultimatum japońskiem,
wystosowanemi do. lokalnychwładz

chińskich., ., Dowództwo. japońskie
zagroziło. wprowadzeniem wojsk ja-
pońskich do Chin Północnych w wy-
padku, jeżeli rząd autonomiczny nie

ps

| BEKIN. (Pat). -Miedtug pogłosek
dwie dywizje  nankińskie miały
jprzybyć na granicę prowincji Kiang-
Su i Szantung. Świadczyłoby to, że
rząd nankiński nosi się z zamiarem
zbrojnej interwencji w Chinach Pół-
'nocnych.

 

#Katolicka Agencja Prasowa
0 potrzebie reorganizacyj aparatu szkolnego

į
| Już nieraz w prasie pojawiały
się wiadomości o reorganizacji urzę-
dów szkolnych, a mianowicie, o pro
jektowanem- zniesieniu. s iel-
nych kuratorjów i utworzeniu w ich
miejsce przy urzędach i
kich wydzialėw szkolnych z.podpo-

rządkowaniem urzędów szkolnych z
pierwszej i drugiej instancji władzom
administracyjnym. Projektowana re-
forma ma na ; — według jej ini-
cjatorów. — uzyskanie przez zniesie-
nie kuratorjów os: ości budże-
towych oraz usprawnienie admini-
stracji szkolnej. Winioskodawcy ро-
wołują się w tej mierze na stosunki
w. województwie . śląskiem, gdzie
szkolnictwo połączone jest z ogólną
'administracją, stanowiąc tylko о-

* sobny wydział. dat o.

Mimoże nastąpiło oficjalne za-
przeczenie co do projektowanej re-
organizacji, sprawa ta w dalszym
ciągu jest omawiana,. przyczem
zdania podzieliły się. Prasa kato-
lidka naogół zachowuje powściągli-
|wośćwwypowiadaniu swej opinji, a

to z następującego powodu.
|  ,Radykalne ugrupowanie: nauczy-
'cielstwa Iskiego p. n. „Związek

' Nauczycielstwa Polskiego”, skupia-
jące około 40.000 członków, na o-
gólną liczbę 76.000. nauczycieli opa-
nowało przy pomocy czynników li-
beralnychiwolnomyślnych w wiel-
kiej części Kuratorja i niższe urzę-
dy szkolne, narzucając jednocześnie
swój kierunek i swoje wpływy Mi-

RRKTowca

*6W. dniu 17 bm.,ogodz, 15,20 wy-
buchł pożar w Ludwinowie, śm.
trockiej, Spalił-się dachi częściowoĘiany > vesk Michała
Wysockiego oraz dach i częściowo
ściany domu Stanisława Landarow-
skiegó. Pożar ugaszóno o godz. 17,30.
Ogólne . straty wynoszą około” zł.
2,000, gdyż,na strychach. spaliło się
kilkaset „kę. zboża i „ziemniaków.
Pożar powstał wskutek wadliwej bu-
"dowy kūmina lub zaprószemia ognia

nisterstwu W. R. i O. P., w którem
Z. N, P. posiada licznych swych am-
basadorów. Związek Nauczycielstwa
Polskiego  miejednokrotnie chwalił
się publicznie, że tworzy niejako
drugie ministerstwo oświaty, że mi-
nistrowie uzgadniają z nim wszyst
kie ważniejsze swe poczynania. Wła
dze Związku Naucz. Polskiego jaw-
nie i publicznie zadeklarowały: się
jako zwolennicy szkoły ateistycznej
i przeciwnicy nauczania religii w
szkole. Wpływ Zw. N. P. na władze
szkolne rozwija się w kierunku wro-
gim wobec Kościoła katolickiego i
wręcz nieżgodnym z tendencjami
wychowania młodzieży na zasadach
Chrystusowych. ldeologja i działal-
ność Zw. Naucz. Polsikego temsa-
mem staje w zasadniczej sprzeczno-
ści z Konstytucją i prawami pań-
stwowemi, przewidującemi o! i
kowe nauczanie religii i wychowa-
mie szkolne religijno - moralne, Za-
sady i praktyki Zw. Naucz. Polskie-
180 przypominają w wielu wypad-
kach wzory francuskich syndyka
tów. nauczycielskich, znanych ze
swych tendencyj radykalnych, a na-
Iwet komunizujących. :

Wpływami szkodliwemi Związku
Naucz. Polskiego na władze szkolne
tłumaczy się fakt, że podczas gdy w
innych dziedzinach działalności pań-
stwowej naogół panuje pokój między
Kościołem a Państwem, teren dzia-
łalności Ministerstwa W. R. i O. P.,
a zwłaszcza dziedzina nauczania re-
ligijnego, jest terenem bezusiannych
tarć i walk.

Dotychczasowy aparat szkolny i
ludzie kierujący oświatą w państwie
zdali najgorszy egzamin, bo dopro*
wadzili do załamania się powszech-
nego nauczania, tworząc jednocześ-
nie szereg innych jątrzących ognisk
(np. na terenie wyższych uczelni,
nauczania religii itp.) Nie przesą-
dzając sprawy w jakim kierunku
ma pójść : reorganizacja aparatu
szkolnego, stwierdzamy, że reorgani
zącja i naprawa „stosunków szkol-
„nych jest konieczna. A w pierwszym
rzędzie należyuwólnić szikolniciwo
lod zgubnych wpływów i zależności
od Związku Nauczycielstwa Polskie-
|go. (KAP).
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_OPERACJA
BUDZETOWA

Zgodnie z zapowiedziami, złożone-

mi podczas dyskusji nad pełnomocnic-

twami w sejmie i senacie, rząd opraco-

wał projekt zrównoważonego preli-

minarza budżetowego na rok 1936/7.

Po sześciu latach deficytu skola-

tany statek skarbowy ma nareszcie
zawinąć do spokojnego portu równo-

wagi.

Nie znamy jeszcze szczegółowych
cyfr nowego preliminarza, nie może-

my zatem dokonać jego zupełnej oce-

ny pod kątem realności, dostosowania
do stanu gospodarczego kraju, a prze-

dewszystkiem tendencyj politycznych,

B» budżet jest zagadnieniem więcej

politycznem, niż finansowem. Wyso-

kość i hierarchja wydatków budżeto-

wych zależne są więcej od celów po-

litycznych rządzącego obozu i stoso-

wanych przezeń metod rządzenia, ani-

żeli od gospodarczego położenia kra-

ju W  przekładańcu budżetowym

warstwa polityczna jest grubsza od
gospodarczej i zajmuje nadrzędne nad

nią stanowisko.

Jednak pomimo braku szczegóło-
wych danych, prawdopodobnie nie za
wielkiem ryzykiem będzie twierdze-

nie, że nowy budżet pod względem po-
litycznym nie będzie się różnił od po-

przednich, Pewną podstawę do takie-

go sądu daje komunikat urzędowy,

zawierający parę cyfr, które pozwala-

ją na ogólną ocenę operacji, zwanej

zrównoważeniem budżetu,

Operacja ta według wspomnianego

wyżej komunikatu, miała przebieg na-

stępujący:
Najpierw urealniono niektóre pozy-

cje dochodowe, czyli obniżono za wy-
soko preliminowane wpływy — na o-
gólną sumę 180 miljonów. Skutkiem
tej amputacji szkodliwego wyrostka,

deficyt, który w obecnym budżecie

wynosi 152 miljony, podniósł się do

330 miljonów.

Skolei dokonano takiej samej opera-

cji urealniającej po stronie wydatków,

gdzie znowu za nisko preliminowane
były koszty emerytur i obsługi dłu-
gów. Wyniosło to 23 miljony, czyli że
deficyt podniósł się jeszcze o tę sumę,

przekraczając 350 miljonów.

Teraz dopiero przyszła kolej na
równowagę. Na pokrycie 350-miljono-

wego deficytu starano się najpierw

pszeprowadzić oszczędności w wy-

datkach. Trzydniowe konferencje p.

premjera i p. ministra skarbu z piastu-
nami innych tek dały pod tym wzślę-
dem dość skromne wyniki: zaoszczę-
dzono w sumie około 46 miljonėw,

czyli 2 proc. całego budżetu, Resztę, a
zatem przeszło 300 miljonów pokryto
nowemi podatkami i podwyższeniem
dochodów z kolei i poczty.

A zatem tylko jedna siódma deficy-
łu będzie pokryta przez oszczędności
w wydatkach. Pozostałe sześć sió-
dmych, to podwyższone dochody.
Gdyby nawet nowy nadzwyczajny po-
datek od wynagrodzeń uznać za ob-
cięcie pensyj urzędniczych, a zatem za

oszczędność w wydatkach, to jeszcze

stosunek zmniejszonych wydatków do
powiększonych dochodów będzie 4 :3,

co nie może być uznane za klasycznie
„deflacyjny“ sposób zrównoważenia
budżetu.

W sumie 300 miljonów zwiększo-

nych dochodów bardzo pokaźną pozy-

cję (80 — 90 miljonów) zajmują pod-

wyższone wpłaty do skarbu kolei pań-

stwowych oraz poczty i telegrafu.

Według urzędowego objaśnienia,

zwiększenie to nastąpiło skutkiem

skreślenia inwestycyj w obu tych
przedsiębiorstwach, które to inwesty-

cje mają być wykonane z pożyczek, a

nie z dochodów eksploatacyjnych,

Czy te pożyczki są już zapewnione i

na jakich warunkach, —tego nie wie-

my, a zatem nie możemy wypowie-

dzieć swego zdania o tej części opera-

cji budżetowej. Dużo tu zależy od te-

go, jak się będą rentować w przyszło-
ści wykonane na kredyt inwestycje. W

każdym razie wprowadzenie do bud-
żetu pożyczki — nawet na cele inwe-

4,

 

„Społeczeństwoi polityka zagraniczna
W niedzielę ubiegłą obradował w

Warszawie zjazd federacji P.Z.O.0.
Na zjeździe tym byli obecni przedsta-
wiciele kombatantów francuskich.
Przewodniczący federacji, p. generał
Górecki, w przemówieniu swojem
zwrócił się w języku francuskim do:
kombatantów francuskich i witał ich
serdecznie, Jest to fakt polityczny,
w dodatku fakt z dziedziny polityki
zagranicznej!
Zastanawiałem się dzień cały czy

pisać o tem w „Dzienniku”, bo to i
polityka zagraniczna i goście wpraw-
dzie najmilsi, jakich w Polsce przyj-
mować możemy, lecz obcy — żołnie-
rze francuscy?! Zdecydowałem się
jednak — trzeba napisać, i to zupeł-
nie szczerze, jeśli się tak cywilowi
wyrazić wolno — po żołniersku. Bo
wszystko to dotyczy kapitalnego za-
gadnienia polskiej polityki zagranicz” |
nej — stosunków polsko-francuskich.
Na początek stwierdzenie faktu,

bardzo ważnego, jeśli chodzi o stosun-
ki między Polską i Francją: Między
„społeczeństwem polskiem a naro-
dem francuskim nie było w ciągu lat
ostatnich żadnego „nieporozumienia“.
Z tej chociażby prostej przyczyny, że
owo „społeczeństwo” nie było wcale
dopuszczone do głosu ani też nie miało
żadnego wpływu na urzędowąpolitykę
zagraniczną Polski, Co więcej — nie
wiedziało wogóle „co“ i „dlaczego“
się w tej polityce dzieje. Piszący te
slowa robi co može, by przynajmniej
wiedzieć, musi się jednak przyznać,
że dotychczas nie wyrobił sobie zda-
nia o tem, czy polityka polska w sto-
sunku do Francji była zła, lecz pro-
wadzona w sposób zręczny i konse-
kwentny, czy też była dobra, lecz
prowadzonawsposób niezręcźny i nie-
konsekwentny/?... Jedno jest pewne—
polityka ta spowodowała odwróce-

 

"Wielka Brytania i sjonizm
Sprawa dążeń sjonistycznych w Pale-

stynie ma związek bardzo ścisły, — o [--
wiele ściślejszy, niżby się to mogło wy-
dawać napozór, — re sprawą... abisyń-
ską. Dążenia te wiążą się bardzo blisko
x polityką Wielkiej Brytanji; Wielka
Brytanja i Żydzi mają w sprawie pale-
styńskiej interesa bardzo do siebie zbli-

żone.

Gdyby o polityce angielskiej wobec
sjonizmu sądzić według głosów prasy
żydowskiej, czy mów żydowskich na
wiecach, możnaby mniemać, że Wielka

Brytanja czyni wszystko, co jest w jej
mocy, by realizację „państwa żydow-
skiego” uniemożliwić. W istocie jednak,
przypatrując się uważnie temu, co się
w Palestynie dzieje, stwierdzić należy,
że polityka brytyjska spokojnie, ostroż-
nie i powoli, ale wytrwale i konsekwent-
nie nad zażydzeniem Palestyny pracuje.
Zastanowiwszy się nad rzeczą głębiej,

przyjść nawet trzeba do wniosku, że po-
prostu inaczej być nie może,
Czem jest Palestyna dla Wielkiej Bry-

tanji, zrozumie się odrazu, gdy się rzuci
okiem na mapę. Palestyna leży, tak sa-
mo jak Egipt, u styku Azji i Afryki, oraz
morza Śródziemnego i Czerwonego,

Granica Palestyny przebiega w pobli-
żu kanału Suezkiego. Kto ma w swojem
ręku Palestynę, ten może — tak jak
Niemcy w czasie wielkiej wojny — uczy
nić próbę zagrożenia bezpieczeństwu te-
go kanału. Pierwszy więc powód, dla któ-
rego Anglja musi starać się być panią
Palestyny, jest czysto obronny: panuje
w Egipcie i nad kanałem Suezkim, musi
więc mieć w swojem ręku i kraj, który
jest tych posiadłości przedmurzem.
Ale nie jest to powód jedyny.

Może się naprzykład zdarzyć, że się
Egipt — choćby tylko chwilowo — z
rąk angielskich wymknie. Co będzie, je-
& liczni, mieszkający w Egipcie i świet-
nie zorganizowani w partji faszystow-
skiej emigranci włoscy zrobią „pucz” i
zawładną kanałem? Co będzie, jeśli na-
cjonalistyczna partja egipska „Wałd”
porozumie się z Włochami i korzystając
z kłopotów angielskich,zrobi w Egipcie re-
wolucję, oraz choćby tylko na czas krótki

stycyjne, o ile te były dotychczas po-
krywane z bieżących dochodów—jes!

właściwie sztucznem zmniejszeniem

deficytu.
Ogólnie można dokonaną przez rząd

operację budżetową  scharakteryzo-

wać w ten sposób ,że znacznie obcięto

wydatki inwestycyjne i pensje urzęd-

nicze, a także wlano pacjentowi sporą
porcję świeżej krwi pod postacią |.

zwiększonego podatku dochodowego.

Natomiast nieznacznej stosunkowo re-

-czy dzieje się to w porozumieniu z p.

 

nie się opinii francuskiej od Polski,
co — tak czy inaczej — jest wyni-
kie. pożałowania godnym.
Teraz stoimy wobec faktu, że p. mi-

nister Górecki robi posunięcie poli-
tyczne, mające najoczywiściej na celu
„naprawienie” stosunków między opi-
nją francuską a Polską. I znów nie
wiemy, pomimo że po politykach mil-
czących przyszli politycy wymowni,

pułkownikiem Beckiem, czy też po-
mimo niego; czy odbywa się „napra-
wianie" polityki dotychczasowej, czy
też mamy przed sobą dwie polityki, o
których mówi się na targach i w
tramwajach, nazywając je polityką
„generalską“ 4 polityką „pułkowni-
kowska"7
Mamy jednak przed sobą fakt oczy-

wisty, fakt stwierdzony w gabatick,
fakt słyszany przez nieszczęsnych a-
bonentów radia — to co się odbyło w
niedzielę w sali ratuszowej w War-
szawie!
Wobec tego faktu wypada zająć sta-

nowisko, Nie zamierzamy podawać w
wątpliwość tego, że p. Górecki jest
szczery i że ma zdrowy instynkt na-
rodowy, gdy (z p. Beckiem czy też
pomimo...) wita serdecznie żołnierzy
francuskich. Kto zna dzieje Polski,
kto zna Francję, nie może się nie
wzruszyć, gdy słyszy serdeczne wyra-
zy pod adresem żołnierzy francu-
skich... Lecz wzruszenie to nie może
przeszkadzać w funkcjonowaniu myśli,
Myśl ta zaś prowadzi z nieubłaganą
logiką do wniosku, że między naro-
dam: polskim i francuskim nie było w
latach ostatnich żadnego „nieporozu-
mienia”, istniało ono jedynie (a bodaj
że istnieje dotychczas) między Polską
urzędową a Francją. Nie mamy nic
przeciwko temu, by Polska urzędowa  pracowała nad usunięciem tego nie-

 

 

  

 

Anglików z Egiptu wyrzuci? Przypusz-
czenia te wydają się fantastyczne, ale u-
rzeczywistnienie iluż to nieprawdopodo-
bieństw pokolenie nasze już widziało!
W Haidfie, na palestyńskiem wybrzeżu

morza Śródziemnega, Anglja pobudowa-
ła sobie potężną bazę morską, W Aka- |
bie, na palestyńskiem wybrzerzu morza
Czerwonego, Anglja bazę morską buduje.
Bo Palestyna posiada dostęp i do mo-
rza Czerwonego. Baza w Akabie, w głę-
bi długiej i wąskiej zatoki, nie miałaby
sensu, gdyby miała osłaniać drogę
Suez - Aden; ale ma sens bardzo duży,
gdy ją uważać za palestyńskie „okno”
na morze Czerwone. W ostatnich dniach
obiegła prasę wiadomość, że w najgłęb-
szej tajemnicy czynione są przygotowa-
nia do pośpiesznej budowy linji kolejo-
wej Haifa — Akaba. Tak więc powstaje
na terytorjum palestyńskiem zapasowe
dla Anglji połączenie morza Śródziem-
nego z Czerwonem. Wprawdzie kolej
nie zastąpi kanału: koleją nie przewiezie
się okrętów. Ale lepiej jest mieć kolej,
aniżeli nie mieć nic. Mając Palestynę, —
mając Haifę į Akabę, — można starać
się Suez szybkim kontratakiem odzyskać.
Ale istnieje jeszcze niebezpieczeństwo

trzecie. Co będzie, jeśli Egipt przepad-
nie dla Anglji na stałe? Co będzie, jeśli
obudzenie się świata muzułmańskiego sta-
nie się tak potężne,żenautrzyn.anie choć-
by części ziem muzułmańskich nie star-
czy brytyjskiej potęgi?

Zażydzenie jest na to radą. Optymi-

dukcji uległy wydatki rzeczowo - ad-
ministracyjne.
A ponieważ właśnie ta grupa wy-

datków nadaje budżetowi. polityczne
zabarwienie, zatem już analiza ogól-

nych cyfr nowego budżetu upoważ-
nia do wniosku, że politycznie nie bę-

dzie on inny, aniżeli jego deficytowi
bracia z lat 1930-6.
Q stanie zdrowia pacjenta po opera-

cji pomówimy po zaznajomieniu się z  szczegółami nowego preliminarza,

porozumienia (trudno nam znającym
stosunki uwierzyć, że na ratuszu war-
szawskim było reprezentowane „spo-
łeczeństwo” polskie, bo wiemy, że
federacja, jak i inne instytucje „spo-
łeczne”, jest organem administracji).
Musimy wszakże wypowiedzieć je-

dną skromną, prostą, a dla nas oczy-
wistą prawdę: pozwólcie rzeczywi-
stemu  „społeczeństwu” polskiemu
spotkać się z przedstawicielami Fran-
cji, a rychło się okaże, že „nieporo-
zumienie'* wogóle nie istniało,
Głębsze stosunki między narodami

nie są regulowane przez rozum, lecz
przez uczucie; to zaś rozwija się i
znajduje wyraz wówczas, gdy narody
odnajdują w swych przedstawicielach
wspólne tony. Między Polską a Fran-
cją tony te wydają struny, które zo-
stały naciągnięte dawno, bardzo da-
wno, bo wówczas, $dy dusza polska
była urabiana przez tradycje Rzymu
starożytnego i Kościół katolicki. Do
Francji zbliża Polskę to wszystko, co
ją łączy z kulturą zachodnio - euro-
pejską. Niestety, Polska leży na ru-
bieży między Zachodem a Wschodem
i w jej życiu wewnętrznem jeszcze
Zachód całkowicie nie zwyciężył —
stąd pierwiastki w życiu naszem, któ-
re są zgoła niezrozumiałe dla spadko-
bierców Rzymu starożytnego, stąd naj-
ważniejsze rozdwojenie, jakie istnieje
po dzień dzisiejszy w życiu i w du-
szy polskiej, Gdy w Polsce zwyciężą
pierwiastki kultury zachodniej —
szczerość, prostota, poszanowanie
godności ludzkiej, zamiłowanie ładu i
porządku, pierwszeństwo spraw du-
cha nad materją i obowiązki wobec
zbiorowości nad „sprawami” jednost-
ki — wówczas zrozumienie się wza-
jemne między Po!ską, a najstarszą
córką Rzymu — Francją — przvidzie
samo przez się... S. K.

ści sjonistyczni twierdzą, że w Palestynie
łącznie z Transjordanją, przy zastosowa-
niu systemu irygacyjnego, oraz przy roz-
budowie przemysłu i handlu, a więc po-
większeniu skupień ludności miejskiej,
pomieści się 3 miljony mieszkańców, lub

nawet więcej. Gdyby Żydzi stali się w
Palestynie większością, możnaby urze-

czywistnić żydowski program wysiedle-
nia owych 900.000 Arabów, jacy żyją w
Palestynie. Trzymiljonowa żydowska Pa-
lestyna byłaby dla Wielkiej Brytanji o-
parciem mocnem i pewnem. Na upartego,
możnaby może nawet do niej przyłączyć
półwysep Synai i kanał.
Wygląda na to, że Anglja nad urze-

czywistnieniem programu zażydzenia Pa-
lestyny pracuje, I to nie od dziś.
Jak wiemy ż dzieła Jana Kucharzew-

skiego („Od białego caratu do czerwone-
go“, t. VI, str. 338 — 340), o sprawie
żydowskiej już w r. 1800 ukazała się w
Anślji książka niejakiego James'a Bi-
cheno „The Restoration of the Jews”,
propagująca odbudowę Sjonu w oparciu
o Anglję. Gdy ambitny, ulegający wpły-
wom francuskim basza Egiptu, Mehmed-
Ali, opanował w latach 1831 — 33 Syrję,
program stworzenia Palestyny żydow-
skiej wszedł poprostu w skład celów po-
litycznych angielskich. „Po zajęciu prze-
zeń Syrji i Palestyny — pisze Kucha-
rzewski i popiera to szeregiem dowodów
— w kołach rządowych angielskich po-
słuch znajdowała myśl wskrzeszenia pań-
stwa żydowskiego, któreby zawdzięczało
swe powstanie Anglji i dało jej sojuszni-
ka w niezmiernie ważnym punkcie geo-
graficznym, na granicy azjatycko - afry-
kańskiej, na szlaku południowo - za-
chodnim od granicy Kaukazu rosyjskiego.
Tu, w chwili chwiania się państwa turec-
kiego, mogła była Anglja znaleźć punkt
oparcia zarówno wobec syryjsko - eg'p-
skich planów Francji, jak i wobec Rosji,
zagrażającej z północy drodze do Indyj
Wschodnich”,
Od tego czasu, w ciągu lat stu, sprawa

żydowskiej Palestyny nie przeslała wła-
ściwie nigdy być częścią składową pro-
gramu polityki angielskiej. Deklaracja
Balfoura i „mandat” są dalszym ciągiem
polityki, prowadzonej przez parę poko-
leń.
Kamieniem węgielnym tej polityki jest

— nadanie Palestynie charakleru ży-
dowskiego. Ale przeszkodą jest tu ko-
nieczność niezadrażniania stosunków An-
glji ze światem muzułmańskim. Wielka
Brytania pocichu pracuje nad zażydze-
niem Palestyny, ale głośno stara się o
pozory nieprzychylności wobec Żydów.
na to, aby udanem hałaśliwem niezado-
woleniem żydowskiem móc się wykazać
wobec Arabów.
Dnia 8 października 1934 roku pisaliś-

my w „Gazecie Warszawskiej”, że jak
wynika z cyfr napływu żydowskiego do
Palestyny, regulowanego — jak wiado-  

PRZEGLAD PRASY
STOSUNKI Z FRANCJĄ
„ULEGAJĄ POPRAWIE"

Zjazd Federacji Obrońców Ojczyzny,
uchwalił rezolucję, uzgodnioną & de
legatami b. kombatantów francuskich,
w której stwierdza się z ' zadowole-
niem, że
„nieporozumienia się rozpraszają i sto-

sunki pomiędzy Francją a Polską ulega-
ją poprawie”,

i proklamuje się
„absolutną konieczność pracy nad cią-

głem umacnianiem sojuszu polsko - frane
cuskiego, wynikłego z tradycyjnej
jaźni obu krajów i reprezentującego dla
nich jedną z najważniejszych gwarancyj
bezpieczeństwa i pokoju”.

eśli sojusz polsko - francuski trze-
ba umacniać, to widocznie został
przedtem przez kogoś osłabiony. Je*
śli stosunki między Polską a Francją
ulegają poprawie, to znaczy, że przed-
tem były niedobre. Dlaczego tak bys
ło? Jaką rolę w tem pogorszeniu się o-
degrała polityka p. Becka? Nad tem
pytaniem niewątpliwie zastanawiali
się b. kombatanci francuscy, znajdu-
jący się w Warszawie na kongresie.
Dobrze byłoby, by i b. kombatanci
polscy nie zadowolili się platonicznem
stwierdzeniem poprawy, która wcale
nie jest tak wyraźna i zdecydowana,
jak to rezolucja ogłasza, ale przeciw
stawili się mocno tym czynnikom po
polskiej stronie, które stosunki nasze
z Francją w ostatnich dwóch latach
pogorszyły.

„ANTYFASZYŚCI*
W MŁODEJ LITERATURZE

„Siowo” cytuje odezwę, podpisaną
prze. literackie wydawnictwa lewico-
we: „Lewar”, „Lewy Tor”, „Naszą
Wieś" ij „Poprostu”. Znajdujemy w
niej tę znaną już do przesytu frazeo*
logię „antytaszystowską“, jaką wojus
je dziś komunizm, by stworzyć „front
wspólny” całej lewicy przeciw ruchom
narodowym.
„Spychając masy na głodnyr poem. b

towania, wydzierając im resztki wywale
czonych ongiś praw politycznych — je-
dnocześnie atakuje faszyzm wszelką nie-
zależną działalność kulturalną, niezależe
ną twórczość literacką i artystyczną.
Prześladuje się niezależnych pisarzy, ska»
zuje ich na niedostatek i milczenie. Za-
pomocą korupcji i nacisku deprawuje {
wypacza charaktery, by poddać literatu*
rę swym celom, Sfaszyzowana literatura
urabia szerokie masy w duchu nacjonali-
stycznym, wojennym. Literatura na usłu-
gach reakcji, literatura faszyzmu —to lie
teratura upadku”. :

Ostatecznie.nawet w tej arcyfaszya«
stowskiej Italji może przeciwnik fa-
szyzmu, Benedetto Croce, ogłaszać
swoje dzieła, a we wszystkich innych
krajach mogą tacy komunistyczni lub
komunizujący pisarze, jak ci, którzy
się podpisali pod wspomnianą wyżej
odezwą, szerzyć swą działalność lite-
recką niemal bez przeszkody. A tym«
czasem w Sowietach, o których ode*
zwa dyskretnie milczy, żaden przeciw=
nik rządzącego systemu nie tylko nie
nie może drukować, ale nie móże na«
wet żyć na wolności,

NOWA „RELIGJA* ANGLIKÓW

Opinja francuska znajduje się pod
silnem wrażeniem tego, co się nazy*
wa dziś „religją Ligi Narodów” w
Anglii, D'Ormesson pisze w „Figaro“:

„jeśli rząd londyński zażąda dziś od
dom.injów udziału w wojnie europejskiej:
dominja odmówią, Niechaj udziału tego
zażąda Liga Narodów: odpowiedź będzie
jednomyślnie przychylna”.

Zdumiewające, że publicystyka
francuska dała w siebie wmówić prze«
konanie, że Anglicy pałają taką miło*
ścią do Ligi. Przecież chodzi tu nie o
Ligę, ale o interesy Anglji, których 0-
becnie Liga broni. Praktyczni Anglicy
napewno sami się śmieją z tego, że u*
chodzą w oczach Francuzów za takich
idealistów.

mo — przez władze angielskie, utrrymuje
się on rok rocznie w wysokości 20 proc.
ogólnej cyfry zaludnienia żydowskiego w
Palestynie w danym roku. Gdyby się to
tempo napływu utrzymało nadal, około
roku 1941 lub 1942 Palestyna miałaby
większość żydowską. ,
Czy tempo to się utrzymuje? Przewi-

dywaliśmy wówczas, że 1 stycznia 1935
roku będzie w Palestynie 300000 Żydów.
To znaczy, że 1 stycznia 1936 roku po-
winno ich tam być 360.000. į
Tymczasem. jak dowiedzieliśmy się z

odczytu p. Jaffe. jest ich tam już w tej
chwili 375000. z 'zego 75000 na rol: i
300.000 w miastach. Według „Chwili”, w
ciągu pierwszych 9 miesięcy b r. napłye
nęło do Palestyny 47.000 legalnych emi
grantów żydowskich; oprócz nich są jesz»
cza nielegaw.; no i są jeszcze 3 dalsza
miesiące. В

Tak więc tempo, wyżej oznaczone, jest
rówrież i w roku bieżącym: osiągnięte,
albo przekroczone.

0. &)
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Koncert kompozytorski

Stanislawa Kazuro
Nazwisko Stanisława Kazuro jest

dobrze znanei niezwykle popularne.
Autor licznych dzieł (dotąd juz 64
op.lj, wśród których znajdują się u-
twory tak wielkie, jak oratorja „Słuń-
ce" i „Lot”, trzyczęściowy poemat
PY„Smutna ziemia” a wresz

le niedawno skończona opera „Po-
wrót”, p. Kazuro utrwalił swoje imię w
pamięci Warszawy jako organizator i
działacz na terenie zespołowej muzy-
ki wokalnej. On właśnie stworzył
„Polską Kapelę Ludową”, chór ir'c -
szany, a zarazem stowarzyszenie. kio -
re poza koncertami dało początek tu-
chowi w kierunku badania przez kom-
pozytorów pieśni ludowej i opracowa-
nia jej w formie artystycznej  Nie-
zmiernie ruchliwy, pełen pomysłów or-
ganizacyjnych, niezawsze coprawda
możliwych do zrealizowania w naszych
warunkach, Stanisław Kazuro me już
swoją, gęsto zapisaną kartę.
W niedzielę odbył się w sali Kon -

serwatorjum koncert twórczości St.
poświęcony. Ze względu na ra-

my sali, utrudniające wykonanie mu-
zyki symfonicznej, koncert utrzymano
w charakterze kameralnym. W pro-

. gramie znalazły się w przeważającej
mierze utwory z doby ostatniei (po 48
— 64); zaledwie dwa tylko — Roman-

 

Z ekranów stołecznych

„Wie mała baba kłonota”... w kinie Filhermon'a
Film wyjątkowo nędzny, tak nieu ilny,

że sprawia wrażenie jakieś filmowej gra-
fomanji. Scenariusz napisany niedołężnie.
teksty mówione fatalne, obiektyw opera-
tora porusza się niezaradnie. Dowcipy
i sytuacje niekoniecznie najwytweriej-
ażej próby. Nic nie pomoże dobra gra

„Szanghaj” w kinie Światowid
Film „Paramount'u“. W rolach g'ów-

mych Loretta Joung i Charles Bcyers.
Gra artystów bardzo dobra, obcazowanie
poprawne. Jedna ze scen — mianowicie
scena, w której główny bohater mod'. się
u ciała zmarłego ojca — znakomita. Wy-
reżyserowana jest w ten sposób że widz
ogląda tylko twarz syna, pochylającego

° а19 nad łóżkiem — ciała zmarłego nie
| widać. Ale to, co widzimy wysta.cza
Jest to nalepsza scena z całego filiuu —
miegadatliwa, granicząca z symbolen..

Film ten, mający pewien poziom sro-
biony przez dobrego reżysera i g any
przez dobrych artystów, ma jednak po-
ważne usterki co do treści i jei powiałań.
Przedewszystkiem film jest teadencyjny

_ — wymierzony przeciwko obycza'owi
*eprzeciwiającemu się małżeństwom mie-

 

 

 

 

za op. 2 i Gondoliera op. 3 na ski ryp-
ce z fortepianem — należały do t. ew.
grzechów młodości.

Muzykę Kazury cechuje — na cslej
przestrzeni jego twórczości — szeroka
rozlewność i ów charakterystyczny ton
słowiański, bliski i miły xażde-
mu z nas, kto jeszcze elementu sło-
wiańskości nie wyzbył się całkow wie.
Obok cech tych uderza nas jesscze
szczerość wyrazu, niemal abso'utna,
tylko gdzie nie gdzie przerywana chę-
cią dotrzymania pola t, zw. „nowym”
prądom.

Kazuro w zakresie techniki kompo-
zytorskiej umie dużo. Dowodem tego
są choćby wykonane ostatnio Inwercje
dwugłosowe, brzmiące doskonale, co,
jak wiadomo, jest do osiągnięcia w
dwugłosowości rzeczą bardzo trudną.

Koncert rozpoczęto utworami chóro-
wemi (pieśni trzygłosowe) w wykona-
niu Pol. Kapeli Ludowej pod batutą
prof. W. Laskiego. Interpretacja wy -
bitnie muzykalna, o intonacji imponu -
jąco czystej, przejrzysta i jasna w mo-
mentach polifonicznych, zrobiła dosko-
nałe wrażenie. Nie zmniejszyło się ono
przy końcu wieczoru, kiedy Kapela
wystąpiła raz jeszcze.

 

Waltera, który zresztą też się potrosze
zgrywa (ale w tem tłumaczy go scenar-
jusz) Reszta aktorów zwyjątkiem oczy.
wiście Znicza, sprawia wrażenie amato-

rów bez talentu. Udźwiękowienie niewy-
raźne, zdjęcia często ciemne. (H. Eys.).

szanym. Konflikt, który dać mógł oka-
zję do rozwinięcia bogatych momentów
tragicznych, przerobiony został w stilmo
waną broszurę propagandową. Dzieje się
tak dlatego, że konflikt ten nie został
wyraźnie zarysowany, właściwie nie wia-
domo, dlaczego bohaterowie nie mogą
się pobrać, musimy tylko wierzyć na
słowo reżyserowi, że jako małżeństwu,
mieszanemu groziłyby im jakieś nie-
szczęścia. Dowiadujemy się, też tylko ze
słów, bo tego nie widzimy, że rodzice
bohatera — Rosjanin i Chinka, byli właś-
nie dzięki odrębności swych ras zagroże-
ni jakowemiś niebęzpieczeństwami, co
doprowadziło ową matkę do. samobó/-
stwa. Jednakże widz jest zawsze nie-
wiernym Tomaszem — chciałby wszyst-
ko zobaczyć własnemi oczyma. Inaczej
konflikt nie zarysowuje się wyraźnie,
musimy wierzyć, że jest ale niebardzo
jesteśmy do tej wiary skłonni, Co wię-
cej, dopiero w ostatniej scenie dow': du-
jemy się wyraźnie dlaczego bohaterowie
muszą się rozstać, i to także ze słów
bohatera — i wychodzimy pod takiem
wrażeniem, jakbyśmy byli na wiecu, na
którym nas chciano nabierać, mydląc o-
czy niejasno przeprowadzonemi wywo-

Inwencje, wspomniane wyżej, zosta-
ły podzielone na 2 części. Jedną Iczte-
ry utwory] — wykonała na klawesy -
nie p. M. Trombini - Kazurowa z per-
fekcją techniczną, tworząc z każde. in-
wencji zamkniętą w sobie całość o ry-
sach niezwykle miłych. Drugą część
(sześć utworów) grał na fortepianie p.
Lewiecki — iście po mistrzowsku wy -
dobywając z tych drobiazgów muzykę
wybitnie wartościową.

Utwory skrzypcowe znalazły w Wa-
cławie Kochańskim iuterpretatora «la-
sy wysokiej, nic tedy dziwnego, iż ar-
tysta musiał „bisować”, (Było to zresz-
tą udziałem wszystkich występują -
cych).

Pieśni solowe śpiewała p. Stelanja
Millerowa, artystka, znana z umiejęt-
ności ujmowania każdego utworu w
sposób subtelny, muzykalny i wykwint-
ny.
Kompozytor stał się przedm' tem

żywej i szczerej owacji,

Na fortepianie towarzyszył solistom
mistrz swego zawodu, prof. Lefeld

W. S.
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KRONIKA KULTURALNA
Ze studjum filozoficzno - religijnego—

Dnia 14 b. m. w audytorjum III U, W. —
ks. prof. Wincenty Kwiatkowski wyglo-
sił, ilustrowany przezroczami, odczyt,
p. t. „U kolebki chrystjanizmu jako М
Ewangelji“. Tem mianem prelegent na-
zwał dorobek naukowy badań nad kui-
turą, topośralją, etnogralją — bliskiego
wschodu, jako terenu powstania i ku.eb-
ki chryst anizmu. Badaniaorentalistycz-
ne, odkrywając i rekonstruując zamierz-
chłą kulturę Egiptu, Arabii, Palestyny i
Syrji, nadają kolory — ożywiają | uzu-
pełniają przez umiejscowienie faktów i
dodanie szczegółów, treść czteszch ka-
nonicznych Ewangelji (a).

KRONIKA NAUKOWA
300-lecie uniwersytetu słowackiego, W Trna
wie na Słowaczyźnie odbyły się uroczysto*

ści z okazji 300-ej rocznicy założenia tam

tejszego uniwersytetu, Uniwersytet ten w r.

1777 przeniesiony do Budapesztu, Słowacy

uważają za swój, gdyż przewaźna część pro*

fesorów i uczniów przyznawała się 0 па

rodowości słowackiej, Pozatem uniwersytet

odegrał wybitną rolę w życiu kulturalnem

narodu słowackiego, Na obchodzie obecny
był m, in, wicekonsul R. P. w Bratislawie

p. Z. Jakubowski, jako reprezentant posel-
stwa R. P. w Pradze.

Delegaci polscy w Rzymie, — Wyvje - dami, H. Eys.

Nowe książki |
MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO

Słowniki Arcta cieszą się, jak wiemy,
dużem, zasłużonem i niesłabnącem po-
wodzeniem. W tym sukcesie, w jego
trwałości, dużą rolę odgrywa zaufanie do
nazwiska, do firmy, której nigdy nie sku-

"siły wątpliwe przedsięwzięcia, obliczone
na doraźny zysk. Nad tym kapitałem
ntorslnym firmy, która już weszła w
krew naszej kultury, czuwa dynastia
Arctów: bibljofilów, filologów, pisarzów
i poetów.

Słownik języka polskiego M. Arcta,
w swożej wielkiej edycji, dwutom owej,
doczekał się wielu wydań, stale uzupeł-

nianych. Słownik ten jest cenną pomocą
dla ludzi, których zawód zmusza do ćba-
łości o język, do kontrolowania ścis'ości
i trafności dobieranych słów i wyrazeń

Wielki ilustrowany słownik Arcta ma

wiele zalet, ale i tę wadę, chwaleLną

zresztą, że jest wielki. A wielk* słownik

choćby był skalkulowany jak najtaniej,

kosztować musi, jak na dzisie'sze wa-

runki — sporo. I oprócz tego nie jest w

życiu codziennem dość wygodny. T>

znaczy, że trudno przecie dwa wielkie
tomiska wetknąć do kieszeni albo do
walizki, ieśli chcemy się wybrać w dro-
gę. wyekwipowani, że tak powiem, w in-
tęligentny prowiant, który bez dok'ego
słownika nie da się pomyśleć. Od *ych
dwóch wad wolny jest mały słownik

Arcta, stanowiący skrót wielkiego; na

 

przestrzeni 680 dwuszpaltowych stronie,
formatu szesnastki, drukowanych wyraž-
nym pełitem zawarł — bagatela! —- 19
tysięcy wyrazów, oraz 6 tysięcy zwrotów
i lokucyj.
Przy okazji nadmienić należy, że 1ka-

zał się w nowem wydaniu mały słownik
Arcte wyrazów obcych, objaśniający 16
tysięcy pozycyj. Jest to ważne uzupeł-
nienie słownika polskiego. (f).

POWIEŚĆ CZOSNOWSKIEGO

Wacław Czosnowski: Krwawnik Po-
wieść. Nakładem Gebethnera i Wolffa,
Warszawa 1935 r.
Powieść ta, prawdopodobnie autobio-

graficzna, pisana bardzo gładko i poto-
czyśce, ma stron.ce, które trudno czytać
bez wzruszenia. A więc opisy Ukrainy,
mają jędrność i świeżość kolorytu, sceny
zaś z życia małego Rema, jego sposób
myślenia i odczuwania oddane sa ze
świetną znajomością psychologji dziecka
Wadą utworu jest jego rożwlekłość,
przeciążenie publicystyką peowiacką zna-
ną nam dokładnie z powieści innych au-
torów, których wydały Legjony Piłsud-
skiego. Pozatem, sztuce pisarskiej Czo-
snowskiego wytknąć należy skłonność do
brutalniejszych form naturalizmu, który
widocznie ma tu być manifestacją prawdy
i szczerości. „Krwawnik”, poświęcony
przedewszystkiem wojnie i wojsku ma

chał z Rzymu ks. prof. Swirski, dzi ;kan

społecznej. Przed oczywa naszemi zma-
gają się dwa polskie pokolenia ziemiań-
skie, wychowane na Ukrainie. Dziedzico-
wi na Nowotyńcach, który myśli tylko o
dobru swojem i swego rodu, przeciwsta-
wiony jest jego syn, Jerema, od wczes-
nych lat radykał, peowiak z tempera-
mentu i z wyznawanych haseł, szukający
ujścia dla swoich porywów w polskich
formzcjach na Wschodzie. Czosnowski
niedwuznacznie daje do zrozumienia, że
za rzezie, za pożogę rewolucyjną na U-
krainie odpowiedzialność ponoszą m. in,
tacy właśnie Tyńscy, sobki, ugodowcy i
krwiopijce. (v.)

POLAK W UKAJALI

Arkady Fiedler. Ryby śpiewają w U
kajali, Wyd. „Rój”. Warszawa 1935r. |
str. 241.
Dziwny człowiek jest ten Arkady Fie-

dier. Podobno aptekarz, Poznańczyk, za-
tem ktoś z natury swego zawodu i swej
dzielnicy miłujący spokój, ktoś zasie-
działy i zrównoważony. nie powsinoga,
nie lekkoduch, raczej liczykrupka niż
utracjusz. A Fiedler właśnie lubi tłuc się
po morzach dalekich i po zatraconych
jaxichś krajach, choć jest farmaceutą ro-
dem z czcigodnego Poznania. Co parę lat
pan Arkady wylatuje na kilka miesięcy.
a wydawszy to, co z sobą zabrał na wiel-
ką przeważnie drogę, wraca do swych ro-
bót, do swych obowiązków, w Poznaniu,
ażeby ciułać grosze na następny wojaż.
Pod pokładem okrętów, w trzeciej klasie.

 
 

  też ostro uwydatnione motywy natury pospołu z biedą wychodźczą i z obieży-
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„Dawniej skrzypiały gęsie pióra”...
Przed trzydziestu zgórą laty pisał No-

waczyński w 'ednym ze swych zna«omi-
tych „Meandrów”;

Co która brzydsza Ewy córa
chwyta za pióro. Dziś się trzęsie
od powieścideł w gęsim sensię
W czemże więc stąpa wprzód kultura?
Dawniej skrzypiały gęsie pióra,
a dzisiaj skrzypią... pióra gęsie.

Cytacja z pamięci, może niedokładna
frzychodzi na myśl przy czytaniu równie
świetnego fel etonu Nowaczyńskieżo, w
ostatnie, listopadowej „Tęczy”. Pisze o
„Naieździe kobict” na literaturę; „ „Już
można śmiało mówić o niebezpieczeń-
stwie feminizacji literatury i utajo1*) gy-
na,kokracji,.„ Gdzie spojrzeć: jadą w szy z
cegłami grubych solidnych tomów, Uczie
spojrzeć, najpierw zaczyna4 rywalizować
j otem biorą górę. W poezji i w polon.sty-
ce. W tłumaczeniach i w iauzykologu. W
reportażu i faktomontażu, Whistor ce i
na scenie, W noweli, no a przedewszyst-
kiem w powieści... Gdzie teraz więc r z-
glądniesz się rodaku - robaku, tam wszę-
dzie dziewczęta z Nowolipek i adą wozy
z cegłą na ziemię Elżbiety, Porozdzie!ały
między siebie i ziemie i miasta. W tem
kresowem województwie rządzi Wanda
Dobaczewska, a na Zachodzie rządzi
Wanda Miłaszewska. Trzy Kossakowskie
rozdzieliły między siebie Katowice, Po-
znań, Kraków, a dwie ma'4 mandat - nad
Palestyną. Gojawiczyńska rozsławiła Zie.
mię Elżbiety, ale Elżbieta Szemplińska
da'e nietylko rymy przednie, ale w nowe-
listyce jest dziś pierwszą. Wozy z cegłą
Boguszewskiej Heleny chwalili wszvscy
dopóki Haliny Anderskie' nie wzięli do
rąk „Poczwarki Wielkiej Parady”. Jedni
kończą się entuzazmować Szelburj Za-
rembiny ,Wędrówkami Joanny” a inni
zaczynają przebąkiwać z zachwytem o
Joanny Ludwiki Czerny: „Wo:ew>dzie

wydziału teologicznego uniw. Bątorego w
Wilnie. Ks. Świrski wraz z prof Tau-
benszlagiem (Żydem) reprezentowa: I'ol-
skę przy otwarciu nowego miasta u' wer-
syteckiego w Rzymie. Podczas pobytu w
Rzymie ks. Swirski w towarzystwie pra-
łata Meysztowicza, radcy kanonicznego
ambasady polskiej przy Watykanie, „rzy-
jęty był na audjencji prywatnej prz .z Oj-
ca Świętego. Ks. Swirski wręczył Pzpie-
żowi komplet „Studjów Teologicz'ych'"
wydawanych przez uniwersytet Wi'eński.

Kurs alkohologjji — Z inicjatywy Mini-
sterstwa Opieki Społeczne: (Departan.ent
Służby Zdrowia) w dniach od 2 do 7 grud-
nia odbędzie się w Państwowej Szkole
Higeny X Kurs Alkohologji p. t. „Asko-
holizm i jego zwalczanie”, Kurs 'est bez-
płatny — wpisowe wynosi 4 zł. Wykła-
dy odbywać się będą codziennie w godz.
9—1i16 — 19. Wszelkich wyaśnień u-
dziela i przyjmuje zgłoszenia do dn. 2.12
b. r. sekretarjat kursu — Państwowa
Szkoła Higieny, Warszawa, 'Chocimska
24, tel, 8-94-81.

KRONIKA MUZYCZNAZ я I

Działalność „Harty“ Tow. Špiewacze
„Harfa* w Warszawie rozpoczęło po ferjach
letnich 29-ty rok działalności artystyczno=

śpiewaczej. W bieżącym sezonie „Harfa wy

stąpi z szeregiem koncertów w Warszawie

oraz miastach prowincjonalnych. Obdarzeni
dźwięcznemi głosami nowi kandydaci, mogą

światami przepływa ocean, aby poznać
obyczaj dżungli i w przygodach pusz-
czańskich samemu czynny wziąć udział.

„Człowiek idący w puszczę ma tylko
dwa piękne dni" — powiada Fiedler. —
„To pierwszy dzień, gdy olśniony jej
czarującym przepychem i potęgą, sądzi,

że wkracza do raju, — i ostatni dz'eń,
gdy bliski obłędu ucieka z tego zielonego
piekła do cywilizacji”. Wierzymy Fiedle-
rowi: dowód prawdy przeprowadził bo-
wiem w swej książce, która otrzymała
niesamowity, trochę baśniowy i jedno-
cześnie groteską zaprawiany tytuł: „Ry-
by śpiewają w Ukajali”,

Fiedler nie jest wyłącznie globrotte-
rem, Jako wykształcony i snać zamiłowa-
ny przyrodnik powraca z podróży z kuł-
rami, które są pełne skórek, preparatów.

roślin i pierza — dar dla nauki. A oprócz
tego jeszcze my, czytelnicy, którzyśmy o
Ukajali, dopływie Amazonki, dowiedzieli
się dopiero od Fiedlera, dostajemy pysz-
ną książkę, Fiedler ma niesamowity zgoła
talet rozpalania w czytelniku ciekawości.
Jest to tem dziwniejsze, że pisze sp >koi-
nie, wcale nie kunsztownie, bez wysilania
się na ozdoby stylistyczne, bez afek'ncji.
jakżeż częstej. a przykrej w niektórych
książkach podróżniczych, Opowieści Fie-
dlera są krótkie, zwięzłe, nawet zbyt

zwięzłe. A mimo to, a może właśnie dla-

tego obraz puszczy i wód Ukajali damy
przez Fiedlera, występuje szczególnie

wypukło, kolorowo, nawet jaskrawo.

Jest to wzór dobrej czytanki podróżni-

 

Guillemie" pono o kilka staj dystansu'ą=
cym „Żywe kamienie" Berenta”... Nowa-
czyński radzi rozważyć i przemyśleć czy
poprzedni najazd Żydów na naszą :' tera-

turę i obecny naazd kobiet nie wywoła
w następnem pokoleniu następstw u1em=
nych i niebezpiecznych z punktu w:aze+
nia narodowego, rasowego i państwowe»
go.

W tymże niezmiernie ciesawym ' bo-
gatym zeszycie „Tęczy” czytamy pyszną
nowelkę Wandy Miłaszewskiej, a Zufja

Reutt - Witkowska pisze o współc .esnej
Franci, o której tak przecież w Polsce
niemal zupełnie i wprost kompromit'.jąco
głucho. Kiedy we Francji w ostatn'<h la-
tach ukazało się parę niezłych książek o
Polsce współczesnej, napisanych »rzez
Francuzów, w tejże Polsce daremnie szu+
kać książki o Franci dzisiejsze, N.ema
nawet żadnego przekładu z tak obfitej
obcej » niej literatury,
Współczesna Francja to dla szerorich

kół publiczności polskiej zupełna terra
ignota. Nic też dziwnego, że raz poraz
zdarza się czytać w dziennikach po!skich
istne o naszej sojuszniczce curiosa,

Nie sposób wprost dokładnie wy'tczyć
całej bogate! zawartości nowej „Tęczy”,
Prof. Pigoń pisze o Orkanie i Tetmaierze,
St. Szpotański o teatrze; J, Sztandywgier
daje rozmowę z Kossak - Szczucką, cie-
kawy i ważny temat powieści w dziennie
kach porusza F. Jordan; redaktor „Tę+
czy” J. Kisielewski mówi o zagadnieniach
moralnych w literaturze, itd. Najważniej.
szę wszelako artykuły mieszczą się na
wstępie zeszytu: ks. dr. K. Kowalsti wy-
kłada w jasny sposób o problemie stnie-
nia Boga, a Jan Matyasik mówi o wojnie
i sprawiedliwości. Trudno streszczać te
pełne głębokich myśli rozstrząsania, nale.
ży je koniecznie przeczytać i... przemy
śleć. (L. art.) 

ZE ŚWIATA КОЛЛЕ У
się zgłaszać w poniedziałki i czwartki, od
godziny 20-ej do 22-ej, w lokalu Warsz. Tow

Muzycznego, Sienkiewicza 8 do 1 grudnia.

OCHRONA ZABYTKÓW.
Opieka nad zabytkami Warszawy. —Nie-

dawno odbyło się pierwsze posiędzenie
miejskiej komisji opieki nad zabytkami

Warszawy, powołanej przez prezydenta

miasta. Przewodniczył wicedyrektor Muze-

um Narodowego dr. Stanisław Lorentz.W
skład komisji oprócz przedstawicieli i od-

powiednich wydziałów Zarządu Miejskiego
m, st. Warszawy wchodzą inż. Tymoteusz

Sawicki, konserwator stołeczny i dr. Mi-
chał Walicki, jako wiceprezes Towarzystwa

Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Kemisja

obok opracowania szczegółowego planu о-

chrony zabytków ma za zadanie rozpatry*

wanie wniosków realizacyjnych, które me-

głyby być niezwłocznie wykonane,

WYSTAWY

Od Van Eycka do Breugla. — W Paryżu
otwarto w Orangerie retrospektywuę wy-
stawę sztuki flamandzkie' z okresu od
Van Eycka do Breugla włącznie. Wysta-
wa obejmuje zgórą sto obrazów, pię.dzie*
siąt rysunków, dwadzieścia gobelinów i
płaskorzeźb. Zna duje się na niej wiele
arcydzieł, które figurowały na retrospek-
tywnej wystawie brukselskiej. Boga! re-
prezentowany jest Roger van der Wey-
den i Breugel, starszy. 

KORA RITATSSNTTYITT TAS AA SA ALIAA NIK NA IISTTT ESACNS

| czej: książka w równiej mierze noucza-
jąca, jak ciekawa, ba! — zgoła sensacyj-

aa IF). 2

Aleksander Janta Połczyński: W stoli-
cy srebrnej magi. Wyd. „Roju” Wa'sza-
wa 1935

P. Janta Połczyński jest dziś jednym z
najruchliwszych sportowców - wszęd”o-
bylców. Uzyskawszy dla się protekcję
wysokich władz w Polsce, jeździ po świe-
cie, przygląda się ludziom, rzeczom i pej-
zażom a potem ze swoich notatek mon-

tue w.sle interesujące sprawozdania
Styl jego ma cechy raczej gawędziarstwa
niż reporterskiej relacji. A że р. Ро!-
czyński umie opowiadać jak rzadko kto z
pośród wojażerów dziennikarskich więc

jego cbszerne, bynajmniej niewysilajace

się na zw ęzłość opowieści czyta się z

prawdziwem zajęciem.
Ową „stolicą srebrne! magii" jest juści

Hollywood. Autor umiał znaleść dla sie-
bie dostęp do laboratorów, w których
magowie fototechniki i kinomontażu. u-

zbroeni w potęgę dolara, przyrząd/ają

swo'e czarodzieskie wstęgi.
Książkę p. Połczyńskiego poradzić moż-
na tym wszystkim marzycielom i marzy «

cielkom, którym ciocie i wielbiciele wró-

żą wspaniałą w filmie przyszłość i któ-
rzy sądzą, że życie Charli'ego. Poh Grę-

ty czy Marleny musi być jedną upajaią-

cą bajką. Sądząc ze słów Połczyńsi ego
jest to nie bajka, lecz pasmo dni, wypeł.

nionych ciężką, znojną i niekoniecznie
przyjemną pracą. (v.)   



 

Nr.

w pierwszym dniusankcyj

Naród włoski złeczony wolą zwyciestwa
Mias a toną w sztandarach. Pochody i manifestace

RZYM, 18.11, — Ulice wszystkich
miast we Włoszech przybrały świą-
teczny wygląd. Domy są udekorowane
flagami, Ulicami Kzymu przechodzą
liczne maniiestacje studentów, wzno-
mę okrzyki przeciwko sankcjom.

olicja kilkakrotnie występowała
przeciwko demonsirantom. Areszto-
wano około 30 studentów, Po ulicach
krążą patrole wojska i policji, Przed
gmachem ambasauy irancuskiej wysta-
wiono po raz pierwszy Od wielu lat
posterunek policji, Naprzeciwko $ma-
chu ambasady ulokowano kompanię
wojska z karabinami maszynowemi,
Podobne posterunki zostały wystawio-
ne przed ambasadą angiels Rządo-
we koła włoskie oświadczają, że obo-
wiązkiem ich jest zapewnienie bezpie-
czeństwa akredytowanych w Rzymie
ambasad i poselstw. Wobec naprężo-
nej sytuacji przedsięwzięte zostały
konieczne środki ostrożności.

Dziś o godzinie 22-ej zbiera się po-
nownie Wielka Rada Faszystowska.
Otrady będą dotyczyły spraw natury
finansowej i gospodarczej. Jednocze-
śnie odbędzie się na Placu Weneckim
wielka manifestacja na znak protestu
przeciwko sankcjom.

Komentarze prasy rzymskiej, doty:
czące wejścia w życie sankcyj gospo*
darczych, są utrzymane w tonie rozgo-
ryczenia, „Giornale d'Italia" nazywa
sankcje bezprzykładnem zarządzeniem
w dziejach świata cywilizowanego.
Włochy zdają sobie sprawę z trudno-
ści, lecz są zdecydowane wytężyć
wszystkie swe siły, aby opanować sy-
tuację. Włochy liczą tylko na własne
siły moralne oraz na zdolność produk-
cyjną swego kraju i dyscyplinę społe-
czeństwa,

WowaMartoni 90
RZYM, 18.11 (PAT), Wczoraj ną

Kapitolu z okazji otwarcia roku aka-
demickiego królewskiej akademji wło-
skiej, przemawiał prezes akademii,
Marconi, który protestując przeciw
san':cjom, oświadczył m. in,: „W chwili
tak doniosłej, jak obecna, najwyższą
włoska instytucja kulturalna nie może
milczeć ani ukrywać swych uczuć.
Oświadcza ona, że niedawno wypo-
wiedziane słowa przez zwycięskiego
króla o pokoju, któremu towarzyszyć

musi sprawiedliwość, zapadły głęboko
w sercach narodu włoskiego oraz, że
namiętnę wezwania wodza przeciw
hańbiącym sankcjom, znalazło Wło-
chów uzbrojonych i ożywionych chę-
cią posłuszeństwa,
RZYM, 18.11 (PAT). Dziś wieczo-

rem odbyło się wielkie zgromadzenie
ludowe przed pałacem weneckim, w
którym o godz, 22-ej zebrała się na
swe drugie skolei posiedzenie wielka
rada faszystowska. Zgromadzenie Ю0
zamanifestowało solidarność ludności
rzymskiej z uchwałami, powziętemi
przez wielką radę faszystowską w no-
cy z soboty na niedzielę,
RZYM, 18.11 (PAT). Z Adui dono-

szą, że na wszystkich terenach okupó-
wanych wojska włoskie wywiesiły
włoskie sztandary na gmachach i bu-
A zajętych przez władze wlo-

skie,

Ošwiadczen'e min. Hoare'a
PARYŻ, 18.11 (PAT). Agencja Ha-

wasa podaje oświadczenie angielskiego
min. spraw zagranicznych Hoare w
sprawie sankcyj. Min, Hoare oświad-
czył, że sprawy związane z konil:k-
tem włosko - abisyńskim muszą być
„rozpatrywane realnie". Gdyby z kon-
fliktu tego Liga Narodów wyszła
wzr ocniona, wszelkiego rodzaju agre-
TIKSLASS, ISI

Pierwsze sankcje na Malcie
LONDYN, 18.11. (PAT) — Z Malty do-

noszą, że na skutek weścia w życie sank-

cyj antywłoskich, 17 żaglowców  wło-

skich opuścić musiało porty maltańskie,

rezygnu'ąc z wyładowania ładunku wina
i innych towarów,

Komitet do sprzw sar ktyj

PARYŻ. 18.11 (PAT). Havas dono-

si z Genewy, że komitet do spraw

sankcyj ma zebrać się 27 b. m.

Mar:z łek de Bono
wraca do Wło h |

ASMARA 18.11 (PAT). Marszałek

de Bono pożegnał się dziś w Adigra-

cie ze swymi współpracownikami i u-

dał się do Asmary, by stamtąd wy-

jechać do Włoch. Wyjazdmarszałka

de Bono dał okazję do manifestacji pa-

trjotycznej,  

sja byłaby 'w przyszłości utrudniona,
albo niemożliwa.

Min. Hoare oświadczył, że w żad-
nym razie Anglja nie dąży do wojny.
Mechanizm Ligi Narodów, w imię któ-
rej podjęta jest akcja, służy do utrwa-
lenia pokoju.
Z drugiej strony rząd brytyjski ro-

zumie zaniepokojenie i trudności w
obecnej sytuacii opinji publicznej i
rządu francuskiego. Zdaje on sobie
sprawę z wszystkich wahań i z obaw,
aby nie ucierpiały układy zawarte z
Włochami. Zdaje on sobie całkowicie
sprawę z tych trudności i nigdy nie
zamierzał pchać rządu francuskiego w

kierunku sankcyj wojskowych lub о-
głoszenia blokady. Pod tym względem
ukazywały się całkowicie nieścisłe
wiadomości.

W Lo”dv'i> sorkój
LONDYN, 18.11 (ATE). Sankcje

antywłoskie weszły w życie zupełnie
niepostrzeżenie dla publiczności, Na,
giełdzie panował nastrój mocny. Tyl-
ko akcje naitowe, nie wyłączając Snell
Co., kształtowały się zniżkowo, ponie- |
waż towarzystwa te postanowiły nie |
płacić dywidendy, Decyzja pozos'aje
w związku z pogłoskami o rozszerze-
niu sankcyj na naitę i oleje pędne.

20-:ys.ęczna armja rasa Seyuma

W żeleznych kleszczach włoskich kolumn
Na zasadzie informacyj ze źródeł an-

gielskich, francuskich, niemieckich, wło-
skich i abisyńskich, P.A.T. podaje nastę-
pujący komunikat o sytuacji na frontach
Abisynji-w dniu 18 listopada:

Przyjazd marszałka Badoglio do
kwatery głównej na froncie północ-
nym oczekiwany jest w dn, 27 b. m.
Tymczasem jednak operacje na fron-
cie północnym nie zostały zawieszone,

Na froncie tym ujawniła się działal-
ność wojsk rasa Seyuma ,który ną cze-
le 20-tysiącznej armji operuje na pła-
skowzgórzu Tembien, na pėlnoco-
wschód od rzeki Takazze, wciskaj”c
się dość wysuniętym klinem między
armje włoskie, Według informacyj ze
źródeł niemieckich, ras Seyum nie
chce utworzyć wspólnego frontu z ra-
sem Kassą, który operuje we wscho-
dniej części frontu północnego. Ras
Seyum miał podobno według tych in-
formacyj oświadczyć, że bronić bę:
dzie Tembienu za wszelką cenę. Ras
Seyum dał dziś wojskom w Temhien
hasło do boju, zwane „Szejet”, Wraz
z Seyumem w Tembien działają De-
dziak Marz i Dedziak Amare,
Wojska włoskie rozpoczęły dziś ma-

newr,mający na celu odowdianie Abi-
syńczyków od wschodniej strony
Tembien. W tym celu wyruszyły, jak
 

Zmiany w prasie warsz: wskie'
Nerodowe pismo inform cyjne „Nowe Wiatorośc”
W dniu wczorajszym ukazało się w

Warszawie nowe pismo codzienne p. t.
„Nowe Wiadomości”, Jest to pismo in-
formacyjne, redajowane w duchu naro-
dowym, a co za tem idzie zasługujące na
poparcie opinji narodowej,
W ciągu ostatnich lat utarło się w

Warszawie, że popularny charakter pisma
codziennego łączył się nieuchronnie z
chwiejnością ideową, Zarysowujące się
wyraźnie przemiany w psychice spole-
częństwa i na tym odcinku przyczyniły
się do zrobienia pożądanego wyłomu.

 

 

donoszą źródła francuskie i angielskie. |
dwie kolumny: jedna z Makal'e, druga
z Gundi, Kolumny te będą dążyć do 0-
saczenia rasa Seyuma w Samre, które
stanowi natura!ną twierdzę na wyso-
kości 2.500 mtr. Przełęcz Abaro jest |
w rękach włoskich, |
Jak donoszą žrėdla angielskie, Abi- |

syńczycy porzucili zdaje się, zamiar i
wydania bitwy pod Amba Aladži, u- |
wažając, že teren okoliczny jest jesz-
cze zbyt łatwo dostępny dla wojsk ;
włoskich. Wojska ab'syńskie ciaóną
obecnie pod Abuna - Jozef w odległo-
2) 65 klm. na poludnie od Amba Ala- |
21.
O froncie południowym nie nadeszły

dziś żadne wiadomości, |

Zanr erzenie
RZYM, 1811 (PAT). Ogłoszono tu

następujące urzędowe zaprzeczenia: 1)
Ministerstwo prasy i propagandy demen-
tuje wiadomość o tem, jakoby ludność cv-
wilna na terenie okupacji w reionie El-
Derta zbuntowała się przeciw Włochom i
jakoby samoloty włoskie zbombardowały
za karę chaty tubylców. 2) Wiadomość,
pochodząca z Addis - Abeby o tem, że
kolumna rasa Seyuma zdołała obejść od
tyłu prawe skrzydło wojsk włoskich, na
zachód od Adui i zrzedostać się do Ery-
trei — jest zmyšlona,

== 

„Nowe Wiadomošci“ ukazywač sie ma-
ją codziennie wieczorem w porze, kiedy
nie było dotąd żadnego dziennika. W dniu
wczorajszym wraz z „Nowemi Wiademo-
ściami'* ukazały się jednocześnie w tym
samym czasie aż dwa nowe pisma, co tłu-
mączy się wzmożoną konjunkturą pruso-
wą w związku z procesem o zabójstwo
š. p. min. Pierackiedo, i szeregiem cieka-
wych wydarzeń politycznych na te'enie
zarówno wewnętrznym jak i międzyna-
rodowych,  

Wi:lki proces królobójców
Te oryści przygotowali

PARYŻ, 18.11, (PAT) —W dniu dzi-
siejszym rozpoczął się w Aix - en - Fro-
vence proces 3 Chorwatów; kospsszila,

Rajcza i Krajla, oskarżonych o udzia: w
zamordowaniu króla Aleksandra j min.
Barthou, Proces ten budzi ogromae za-
interęsowanię społeczeństwa irancuskie-
$o. Prasa paryska procesowi temu po-
święca obszerne sprawozdania swoich
specjalnych korespondentów, Ogółem w
Aix-en-Prowencę przebywa obcenie 97
dziennikarzy irancuskich izagranicznych,
dla których przygotowano specjalne ka-
biny teleion.czne w gmachu sądowy.

Miasto Aix-en-Prowence znajdnuję się

w ca:ości pod znakiem tego procesu. O-

kolice pa.acu sprawiedliwości strzeżone

są przez oddziały żandarmerji i gwardji

lotnej, Do wnętrza budynku sądowego
wpuszczane są tylko te osoby, które ma-
ją odpowiednie zezwolenia i wykażą się

pozatem dowodem osobistym, stwierdza-
jącym ich tożsamość, W mieście — jak

donosi korespondent „Paris Soir* panuje

prawie stan oblężenia, Drogi są nadzoro-

wane przez patrole policyjne, które za-

trzymują niektóre samochody. Osoby,

mieszkające w hotelach, które nie zosta-

wiły u portjera odpowiednich dowodów

osobistych, obudzono wczoraj w nocy,

żądając okazania paszportów. Na temat

tych zarządzeń krążą różne pośłoski. Mó-

wią nawet, iż rewolucyjne koła chorwac-

kie przygotowały plan ucieczki z wię-

zienia oskarżonych.
Proces sądowy mą przebieg bardzo bu-

rzliwy. Pierwszy incydent powstał jesz-

cze przed ukonstytuowaniem się jury, Po

oddaniu hołdu pamięci przewodnicządego
| króla Aleksandra i min. Barthou przez

przewodniczącego do czego przyłączył

się prokurator i obrona, doszło m'ano-

wicie do incydentu spowodu jednego z

tłumaczy, Wyłączenia tego tłumacza do-

maśał się obrońca oskarżonych adwokat

Desbons., twierdząc, iż władze bezpie-

czeństwa udzieliły o nim bardzo niepo-

chlebnych informacyj. „Polemika między

adwokatem a przewodniczącym tak

zaostrzyła się, że przewodniczący mu-

siał przerwać posiedzenie. Po przerwie

przystąpiono do wyznaczenia przysię-

głych i odczytania aktu oskarżenia, po-

plan ucieczki więźniów
czem adwokat Desbons zaznaczył, że je-

| den z wezwanych przez obronę świad-

ków nie zdołał uzyskać wizy jugosło-

wiańskiej,
Po przedstawieniu członkom jury bi-

lansu ofiar zamachu marsylskiego. pro-

kurator odczytał list królowej Marji ju-

gosłowiańskiej, wyrażający zaujanie w

sprawiedliwość francuską. Przy tluma-

czeniu tego dokumentu znowu doszło do

incydentu, gdyż jeden z oskarżonych Po-

spiszil zażądał wytączenia tłumacza jugo-

słowiańskiego i oświadczył, że nie bę-

dzie odpowiadał na jego pytania, Oskar-

żony Krajl na wezwanie przewodniczące-

go zgadza się jednak udzielać odpowie-

dzi na pytania tłumacza Milutinowicza i

przyznaje, że wstąpił do organizacji „U-

staszi* w r. 1933 za pośrednictwem Pa-

welicza,
Na południowem posiedzeniu przewod-

niczący dodał trzeciego tłumacza w 0so-

bie dziennikarza trancuskiego,  diaio-

grodzkiego korespondenta dzienników

paryskich p. Casterana, poczem przystą-

piono do dalszego przesłuchiwania osk.

Krajla, który odiaawia jednak odpowie-

dzi, gdyż pytanie zostało zadane przez

tłumacza Jugosłowianina, Powstaje po-

nownie incydent pomiędzy przewodni-

czącym a adwokatem Desbons. Obrońca

występuje przeciw tlumaczowi i przeciw

sędziemu śledczemu, który prowadził do-

chodzenia w Marsylji, Prokurator gene-

ralny domagał się wtedy zastosowania

względem adw. Desbonsa postanowień

art, 311, który nakazuje adwokatom u-

miarkowanie i poszanowanie prawa. Sąd

opuścił salę, celem naradzenia się w tej

sprawie, poczem wydał wyrok, udz'ela-

jąc nagany adwokatowi oskarżonych.

AIX - EN - PROVENCE, 18.11. (PAT)

Oskarżony Krajl nie przyznaje się do u-

działu w zamachu ną króla, twierdzi że

nawet nie wiedział o przyjeździe króla

do Francji. Przewodniczący oświadcza,

że zeznanie to brzmi niewiarygodnie.

Krajl oświadcza w odpowiedzi, że pized

zamachem wyjechał z Marsylji do Aix, a

potem do Fontaineblau, Przed zamknię-

ciem dzisiejszego posiedzenia prokurator

komunikuje, że Krajl jest ścigany przez

władze jugosłowiańskie, jako terorysta. 
„Politycy polscy marzą o granicy zWęgrami””

Zaborcze pl-ny
PRAGA, 18.11. (ATE) — Na zamiesz-

czone w „Slovenskim Denn:ku" wywody
senatora Stefanka w sprawie rzekomego
wrogiego stosunku Polski do republiki
Czeskosłowackie' i na ataki tego sena-
tora na konsula R. P. w Bratislawie, od-
powiada w „Slovaku“ poseł Sidor.

Stwierdza on, że senator Stefanek uni.
ka udzielenia konkretnych wyjaśnień co

do swych zarzutów i nie przedkłada do-

wodów przeciwko konsulatowi R. P w

Bratisławie.

Poseł Sidor zaznacza, że nie ma zamia-

ru bronić oficjalnej polityki polswiej i

pragnie jedynie, aby konflikt polsk -cze-

skosłowacki został w 'akna'krótszym

czasie zlikwidowany i bada  dolsładnie

wszelkie możliwości w tym kierunku dą-

 

Г

Za autonomje p'eciu prowincji

TRZEBA BĘDZIE ZAPŁACIĆ KRWIĄ
Grożba wo'ny chińsko-[apońskiej

TOKIO, 18.11. (PAT) — Prasa japoń-
ska donosi z Pek.nu o utworzeniu auto-
nomxtznej federacji 5-ciu prowincyj Chin
północnych, Federacja ma być niezależna
od rządu nankińskiego w sprawach gos-
podarczych i finansowych, natomiast nie-
zawisłość polityczna tej federacji ms być
częściowa. Prasa japońska podaje dalej,

że marszałek Czang - Kai - Szek ma po-
dobno wyrazić zgodę na utworzenie ie-
deracji pod warunkiem, że integralność

terytorjalna Chin nie będzie pośwałcona.
Przedstawiciel armji japońskiej w

Czang - Czunie (Mandżuko) oświadczył
dziś dziennikarzom: Jeżeli rząd nankiń-

ski będzie usiłował przeciwdziałać ru-

chowi autonomistycznemu w Chinach

północnych posyłając wojska, armja

kwantuńska odpowie na to zbrojnie.

Wszelkie przygotowania w tym kierunku

już przedsięwzięto. Wkroczenie wojsk

nankińskich do Chin północnych by1oby

sprzeczne z umowąmiędzynarodową.

Szanghaj, 18.11. (PAT) — Władze pe-

kińskie stoją przed dylematem: czy zgo-

dzić się za separacją polityczną Chin

póinocnych od Nankinu, czy też pozwo-

lić armji japońskiej na oderwanie nowej

znacznej części chińskiego terytorium.

Chińczycy opuszczają pośpiesznie Szang-

haj-Kwan, zaniepokojeni obecnością od-

działów japońskich, które zajęły narazie

dworzec kolejowy i jego okolice. W mie-

šcie został podobno ogłoszony stan oblę-

żenia, W ciągu ub. tygodnia z przedmie-

 

ścia Czapei w Szanghaju odjechało jako-

by około 100 tysięcy ludzi, W Szanghaju
panuje obecnie całkowity spokój.

LONDYN, 18.11, (ATE) — Z Szangha-
ju donoszą: Według informacyj „Shang- |
hai Everning Post, czerwona armja chiń.

ska zajęła wielkie miasto lsiansuan w

prowincji Saczuan, Walki toczą się

 

 

wzdłuż rzeki Ni w odległości 60 klm, od
stolicy prowincji m. Czendun. Główno-
dowodzący wojs':-ami nankińskiemi w tym

okręgu, en. Lu-San, wraz ze sztabem o-

puścił miasto Tsiansuan i coła się wkie-

runku Czendun., Jest rzeczą wątpliwą,

czy wojska nankińskie zdołają utrzymać

prowincję Seczuan w swem ręku.

rriii

Egipt w walce 7 angieiskiem .jarzmem
Rozruchy w Kairze i Alekszndrii. „Precz z Hoarem!Chcemy Sudanui“

LONDYN, 18.11 (PAT). W Kai-
rze doszło ponownie do antyangiel-
skich wystąpień studentów egipskich.

Falebkaza. arżewala na tłum ze-

brany przed gmachem jednego z pism į

radykalnych, przyczem kilku studen-
tów zostalo rannych. Policja przedsię-

wzięła wszelkie środki ostrożności w

związku z przygotowywanym „milczą-

cym pochodem*, podczas pogrzebu
studenta, zabitego w czasię ostatnich

rozruchów. Plac Opery został obsa-

dzony przez 600 policjantów, wyposa-
żonych w stalowe hełmy, ciężkie pałki

i tarcze, Na wiadomość, że drugi ran-
n- student zmarł w szpitalu, setki stu-
dentów zgromadziły się przed szpita-
lem, gdzie doszło do ponownego star-  

cia z policją. W mieście odbywają się

liczne zebrania studentów, którzy

składają uroczyste przyrzeczenia

„walczyć na śmierć i życie o wyzwole-

nie Egiptu spod jarzma brytyjskiego”.

W Aleksandrji głównemi ulicami
miasta przeciągnęły setki seminarzy-

stów, którzy wznosili okrzyki: „Precz
z Hoarem, Chcemy Sudanu“.

W. Asiunt i Minir również doszło do
zaburzeń
LONDYN, 18.11 (ATE). Z Kairu do-

noszą: Dziś zmarł w szpitalu jeden stu.

dent, ranny podczas ostatnich starć z
olicją, Według oficjalnych danych,|
liczba zabitych wynosi 4 osoby, Wat-
dyści natomiast twierdzą, że zabito 8
osób.

wobec Słowacji
żąc do poznania prawdy, w której obro-

nie występuje. Senator Stefanek zarzuca

kierownikom polityki polskiej zaborcze

zamiary w stosunku do Słowacji, twier-

dząc, że marzą oni o wspólnych grani-

cach z Węgrami, Nie podaję on jednak

żadnych konkretnych faktów i nie wy-

mienią nazwisk odpowiedzialnych poli-

tyków, z których enuncjacyj lub czynów

wynikałoby, że dążą oni do naruszenia

granic republiki czeskosłowackiej W
tym samym artykule poseł Sidor odpo-

wiada czeskiemu pismu „Nasinec”, któ-

re wdawszy się z nim w polemikę, pod-

krešlito, že Polska nie ratylikowals do-

tychczas traktatu w Trianon i w ten spo-

sób wykazała, że stoi po stronie Węgier

i zajmu'e wrogie stanowisko wobec Cze-

chosłowacji. Poseł Sidor uważa, że do

ratyfikacji nie doszło ze względów we-

wnętrzno - politycznych i że nię oznacza

to byna'mniej demonstraci przeciwko

Czechosłowacji. Wkońcu poseł Sidor wy-

raża przekonanie, że napaści na Voiskę

ze strony Stefanka i prasy czeskiej po-

zostają w związku z umowami, które

Czechosłowacja zawarła ze Zwią:kiem

Sowieckim.
—

„Niebieskie koszule”
przeciw sankcjom

DURUN, bic)(PAT). SEO
fy wygłosił gwałtowne przemówienie

PAŁPs sankcjom, w ktėrem о-
świadczył, iż „niebieskie koszule" nie

„wezmą udziału w zarządzeniach sank-

cyjnych. ›

Cypr — prezentem
ang elskim dla Grecji ?

„LONDYN, 18.11 (PAT). Agencja
Reutera donosi: Zaprzeczają tu ofi-
cjalnie wiadomości jakoby W. Bryta-
nja zamierzała ustąpić Grecji wyspę
Cypr w zamian za prawo korzystania
z pewnych portów greckich,

Krwawa masakrą.
dwóch wrogich iodzin

 
STAMBUŁ, 18.11. (PAT) — W D.ar-

bekirze pewien młody człowiek zastrze-
lił swego przyjaciela na ulicy M edzy
członkami obu rodzin wywiązała s.ę na-
stępnie obustronna strzelanina. ofia: ami
której padło 8 zabitych. Policja areszto-

wała 25 osób.
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- Żydowski „Feniks w Polsce
zarabiał na pożyczce państwowej

W wydziale handlowym sądu oktęgo-
wego w Krakowie odbyła się rozprawa,
której tło, a przedewszystkiem kulisy,

A swego rodzaju sensację i skan -.

Sprawa pokrótce przedstawia się tak:
Abraham Drobner procesuje się od kilku
lat z Tow. ubezpieczeń „Feniks“ o olioto
300.000 zł, które wg. jego skargi winno
mu Tow. z tytułu złożonej przez niego w
swoim czasie kaucji, śdy dła tego Towa-
rzystwa załatwiał interesy i tranzakcje
pożyczkowe. Sprawa więć z pozofu —-
poza wysokością pretensji — nieinteresu-
jąca. W istocie jest jednak inaczej. Nie-
słychanie skandaliczne podłoże i wycho-
dzące w toku rozprawy fakty i nadużycia
aż proszą się o prokuratora, sąd i krymi-
nał,

Przedstawia się zaś to w świetleze -
znań powoda, świadków i samego nawet
pozwanego następująco:
Po odzyskaniu niepodległości Polska

'rozpisała pożyczkę wewnętrzną Natere-
nie b. zaboru austrjackiego (podobnie by-
ło zresztą i w innych: zaborach) Polacy
zmuszeni byli w czasie wojny do nabywa-
nia austrjackich pożyczek wojennych lo-
kowania w nich swych kapitałów czy osz--
czędności. To też rząd polski rozpisując '
pożyczkę zgodził się, aby 1/3 należności
była pokrywana bezwartościowemi już
wówczas  pożyczkami  austrjac»:emi.
Przywilej ten otrzymali oczywiśc:ewy -
„łącznie obywatele polscy, a posiačane
przez nich obligacje austrjackie  odpo-
wiednio stemplowano dla stwierdzenia,
że należą do obywateli polskich. Mialo to

' zapobiegać nadużyciom. * ! :
Z okazji tej — jak zwykle — skorzysta- *

li żydzi Czysto żydowskie Tow. ubezpie-
czeń „Feniks* w Wiedniu i w Krak: wie
oraz zależne od nich towarzystwo „Przy-
szłość” i „Anker”, zamiast zajmować się

sprawami ubezpieczeniowemi, rzuciiy się

na interesy giełdowe i przeszmuglowały
do Polski bezwartościowych. pożyczek
wojennych austrjackich na przyszło 1 mil-
jard 600 miljonówkoron austrjackich.

" Papiery te nie podlegały konwersj: na
polską pożyczkę, gdyż nie stanowiły wła- |
sności obywateli polskich, jedhak oszu -
kańczemi manipulacjami i przez nałcże- |.

nie na nie stałszow. pieczęci sprowadzo-
no je do Polski, przedstawiając jako wła-
sność obywateli polskich i skonwertcwa-

no je na pożyczkę polską. Po skonwer-
-towaniu tej makulatury na dobrą wów -
czas pożyczkęi otrzymaniu w nielegalny |

i oszukańczy sposób pożyczki — towa-
rzystwa te zaraz lombardowały je w 80
proc. ich nomilanej wartości, za uzyskaną :
zaś stąd gotówkę zakupywaly obce walu-
ty i wywoziły zagranicę — wbrew ówcze-
snym zakazom. — Oczywiście wszystkie ||
te tranzakcje, przeprowadzane aż 40 r.
1924, nie były kontowane w księgach to-'
warzystwa ani w ich. biłansach — były |
prowadzone poza księgami, Skarb qań -
stwa oraz P. K. K. P. (potem Bank Pol. |
ski) ponieśli straty, sięgające,na dzisiej-
szą walutę, conajmniej 8 do 10 miljonów
złotych. :
To krótkie streszczenie nie wyczerpuje

oczywiście an szczegółów tej sprawy ani

innych tego » 'zaju manipulacyj „ubez -

pieczeniowych* Tow. „Feniks*. Do in-
nych zresztą interesów tego towarzystwa

niebawem powrócimy,
Żyd Drobner, który na polecenie „Fe-

niksa'* przewoził nielegalnie owe ausfrjac

kie obligacje do Polski, przez dług: czas

siedział cicho. Zubożawszy jednak za.zął

żądać zwrotu kaucji, złożonej na zabez -

pieczenie owych czynności. Początkowo
nie otrzymywał nic, więc wystąpił na

drogę sądową, a równocześnie zaczał ro-
bić doniesienia do władz m. in. o niencz-
ciwych machinacjach „Feniksa”-- doniósł
min skarbu,które początkowo żywo tą
sprawą zainteresowało się. Drobner o-
trzymał nawet list od min. skarbu przy -

*rzekający mu prowizję w. razie, gdyby
stwierdzono nadużycia i skarb państwa

w całości lub częściowo odzyskał ponie-
„sione straty, a także zwalniający Drobne-

ra od odpowiedzialności, którejby oczy-

wiście podlegał jako obchodzący przepi-

s; karno - skarbowe przez nielegalne

przewożenie obligacyj austrjackich do
Polski. “ Dogi :

" Mając takie pismo Drobner zaczął na-

tarczywie domagać się zwrotu kaucć. Do-

szło do dwukrotnej rozprawy. sądowej.

„Feniks”, obawiając się skutków rozpra-

wy i rozgłoszenia całej afery, dwukrotnie

„godził* się „z Drobnerem płacąc mu

większe kwoty — razem już 57.00-zł.

Drobńer, dla którego suma ta chy*'owo

tylko wystarczała, a oczywiście. laleka

była od żądanych przez niego seter ty-

sięcy, przez pewien czas milczał a-ottem

znowu występował do sądu. Ostatnia róż:

prawa była bardzo ciekawa i obiitującaw

sensacje. | 4 3
' Na wstępie adwokat „Feniksa“ oczy=
wiście żyd, zażądał oddalenia powódz-

twa, stojąc na stanowisku, żeDrobner.żą*

da kaucji czy pieniędzy zarobionych
przez przestępstwo, awięc jego żądanie

jest niemoralne i „Feniks'”* może sobie za-

 

 

trzymać kaucję, jeśli ją otrzymał. Żądanie
to oddalono. .Było ono w pewnejm'erże
pośredniem stwierdzeniem istnićnia bau-
cji, a więc i wspomnianychjużmanipula-

"Dalszy przebieg rozprawy wykaza:, jak
T-wo „Feniks* za' wszelką cenę - chce
"sprawę 'uchrontć od szerszego forum. Za-
*raz na wstępie adwokat „Feniksa** wyra-
'ził niezadowolenie: z powodu.:obecności
„przedstawicieli prasy'na rozprawie Nie
dla inhychcelów jak dła tuszowania spra-
wy utrzymuje towarzystwo „Feniks“ w
'"Warszawiespecjalnego adwokata:z Kra-
kowa niejakiego Baslera, żyda. Ów Busler
złożył też na rozprawie z własnej (a zda-
je się:nieprzemyślanej) inicjatywy nastę- |
pujące zeznanie:„Byłemprzesłuchiwany
przez.policję państwową w Warszaw'e w
sprawie, czy „Feniks”, zapłacił . Dobiji i

Stankiewiczowi (z I. K. C. p. red.) 140.000
zł. za przemilczanie sprawy za mojem po-
średnictwem'*, W sprawie tej oświadczy-
łem, że ja nigdy nie mialem poruczanych
misyj pośredniczenia w łapówkowej.tran-
zakcji:z I. K. C. iw żadnym charakterze
w tranzakcji tej nie uczestniczyłem”.

.„ Istotnie — przeważająca część prasy,
zwlaszcza tej normalnie lecącej ną wszel
kie sensacje, o całej sprawie nie pisze ani
słowa.. k

, Obok już wspomnianych 57.000 zł. wy-
płaconych Drobnerowi, aby zaniechał
skargsądowych, obiecywano „mu nawet
dożywotnią rentę, Znów za samo. wydo-
stanie od Drobnera pewnych dokumen -
tów, względnie ich podpisów, zapłacił
„Feniks” aż 8.000 zł.
Dotychczasową odpowiedzią na wszy-

stkie zarzuty i ujawnione szcześóły atery
jest gołosłowne zaprzeczenie Tow. „Fe-
miks”i zarzut szantażu ze strony Drob-
nera“, WE” ZR

 

OSTRÓW WLKP, - ;« :

Zebranie Stronnictwa Narodowego —
Ddnia 13 b. m. odbyło się. w Grabuwie
przy licznym udziale członków wielkie
zebranie narodowe. Przewodniczył pre-

 

| zes miejsoowego koła p. Ludwik Karó-
|| lewski. Obszerńy referat o wewnętrznej

i zagranicznej polityce - Polski. wygłosił
delegat zarządu powiatowego p. Tadeusz
Kaczmarek z Ostrowa. „Hymnem .Mło-
dych'* zakończono ożywione zebran.e.

Trzy miejsca urodzenia? — Obywate-

Niestety — co ze zdziwieniem trzeba
podkreślić — „Feniks” nie może (uiboi
nie chce) zdecydować się na wytoczenie
sprawy karnej rzekomemu szantażyście.
Woli mu płacić dziesiątki tysięcy złotych,
Sprawątą,choć bardzo leniwie zainte-

resowały się władze. Wie już o niej min.
skarbu od paru lat, urząd śledczy policji
państwowej w Krakowie prowadzi dochą-
dzenia „interesuje się nią Najwyższa .1zba
Kontroli w Warszawie, która nawet dele-
gowała na rozprawę specjalnego obrer-
watora. Jednak niestety, pozytywnych
rezultatów nie widać. Niema ani umorze-
mia sprawy ani ogłoszenia rezultato do-
chodzeń i wytoczenia z urzędu spawy
karnej.
Dla społeczeństwa obojętnem jest ;ah się
rozrachują ze sobą byli wspólnicy nieczy-
stych interesów: Drobner j T-wo „Fe-
niks'*, Ale nie jest i nie może być obojęt-
ne, co robią w Polsce różne żydowskie
„Feniksy”,Nie może to być obojetre i
dla skarbu państwa, tak nieraz bezczelnie
okradanego. Władze muszą w tej sprawy
wkroczyć energiczniej niż dotąd. [ albo
ogłosić, że wszystko w porządku, albo
znaleźć winnych i pociągnąć ich do vupo-
wiedzialności. Srrawa musi się skończyć
sądem i kryminałem. Albo dla winnych z
„Feniksa* albo .dla Drobnera, jeżel: jego
i świadków rewelacje okażą się niepraw-
dziwe. O to ukaranie Drobnera powinno
się postarać Tow. „Feniks* jako zainte -
resowane swem dobrem imieniem, jeśli

| poważnie traktuje zarzut szantażu.
Oczywiście nie przesądza to usłosun-

kowania się polskiego społeczeństw do
te$o żydowskiego towarzystwa.
Sama rozprawa nie zakończyła się iesz-

cze wyrokiem. Odroczono ją do 20 stycz.
nia 1936 r. :

: į (J.)  

trumną

Šš. p. prof. Stanisława Starzyńsk ego
(Od własnego korespondenta)

Lwowska: Wszechnica” a z nią nauka
polska poniosła nową ciężką”: stratę.
Zmarł senjor polskich. konstytucjonali-
stów, proł. Stanisław Starzyński,

a

Odistidajac do następnego numern s10-
wa pośmiertnego wspomnieniaiomówie- |
nie dzieła ś.p.Zmarłego, podajemy dziś
kilka dat biograficznych.

Ś. p. prof. Stanisław Starzyński vro-
dził się w r. 1853. Po studjach -gimnaż;al-
nych zapisał się ną wydział prawny uni-
wersytetu Jana Kazimierza, biorąc rów-
nocześnie czynny udział w życiu mło-
dzieży. akademickiej. Wyrazem popular-
ności i uznania pracy, jakie sobie zdobył
u kolegów, było obdarzenie go w r "1875
godnością prezesa. Czytelni Akademic+
kiej, naczelnej organizac "polskiej mło
dzieży, studu'ącej na wyższych uczel-
niach Lwowa. 3 3

Po studjachw kraju i zagranicą habili-
tował się ś. p. prof. Starzyński w r. 1882
na podstawie pracy „O t. zw, ustawsdaw
stwie tymczasowem': Obdarzony zaufa-
niem obywateli przezdwie kadencje peł-
ni obowiązki posła do Rady państwa, po:
czem wraca na katedrę, wykładając zra-

zu w charakterze profesora nadzwyczaj-
nego, a potem zwyczajnego ogólne i au-
strjackie prawo polityczrie, aw niepodleż
głej Polsce ogólne i polityczne prawo
polskie. | A e
Parokrotnie wybrany dziekanem wy*

działu prawa, w r. 1913-14 zostaje ouda-
rzony godnością rektora U. J. K Po
prze ściu na emeryturę w r, 1926,został

profesorem honorowym...

 

ŁEGO KRAJU|
le miasteczka Raszkowa (pow. Osirów)
śmie'ą się z burmistrza, którego poch?-
dzenie 'est zakryte zasłoną tajema.cy.
Czytamy o burmistrzu Zielińskim z tisty
dusz miasta Kępna co następue: „Zialiń-
ski Stanisław — urzędnik — miejsce u-
rodzenia: Tarnówka, pow. Olgopoie (!),
w maju 1921 r. wyprowadził się bez od -
meldowania do b, Kongresówki"', Nastę-
puje podpis i pieczęć burmistrza p. Ko-
kocińskiego.
W Grudniu 1922 r. zjawia się nagle p.

Zieliński w Raszkowie, gdzie został burmi

 

"ZE LEW
„ Cograją w. teatrach?

„Teatr Wielki: Wtorek godz. 20 Weso-
ły wieczór pieśni, tańcaihumoru, w śro-

dę .„Rewizor”. ь :

; Teatr Rozmaitošci: nieczynny. ||

Repertuar kin:
Apollo; Księżniczka czardaszka.
Casinó! Sen nocy letniej.
Chimera: Ostatnia serenada.
Grażyna: Miłostki,

/ Kopernik: Bengali.
arysieńka: Bengali.

* Pan:'Aud'encja'w lschlu.
; Pax: Eskimo, С

« Raj: Melodje cygańskie.
"* Stylowy: To lubią mężczyźni i rew a,

Świt: Dwie Joasie. '
„Adres, oddziału .lw, „Warszawskiego
Dziennika Narodowego: ul. Koralnicka 2,
tel.: 236-42. '

"Do udziału w pośrzebieś. p. prof. Sta-
nisława Starzyńskiego wzywają swych
członków: Stronnictwo: Narodowe, Czy *
telnia. Akademicka, Narodowa Orgadiza-
cja Kobiet, Młodzież Wszechpolska, Brat
nia Pomoc Stud; U. J.:K. i Polska Korpo-
racja Akademicka „Leopolia”;: Uroczy-
stości żałobne rozpoczną się we wtorek
o godz. 10-te'.rano „Mszą św. w kościele
OO. Bernardynów. , , ^ :
“Ku uczczeniu 50-lecia twórczości arty-
styczneji działalności patriotyczne' Igna-
osie Paderewskiego urządza Kasyno i
Koło L. Art. uroczysty więczór w czwar-
tek, 21 b. m. o godz. 20-te. W programie
przemówienie dr, Łobaczewskiej i utwo-
ry.Paderewskiego, Ponadto nastąp: od-
czytaniei podpisanie adresu z wyrazami
czci dla Jubilaża, który jest członsiem
honorowym Kasyna. В :

! П…цг]{ ideologiczne o Akcji Katolic-
kiej zaczęły Z, 18 b. m. w sali para'jal-
re przy kościele św. Mari Magdaleny,
Wykłady,maące na' celu zapoznanie naj
szerszych. warstw społeczeństwa z 1aj -
ważnie'szemi zagadnieniami katolickie-
mi doby bieżące. bótrwaą do 23 b m.
;=Undo a b.:posłavka Rudnicka. —. W
związku z. oświadczeniem. b. .posłanki
Rūdnickiei. že wykluczenie je z. 'Jnda
było tylko epilogiem długo trwających
zatarsów:-wczora'sze '„Diło'* stwierdza,

že»wykluczona z; patrii exposłanka cal-
kowicieaprobowałanową politykę Uuda
Świadcząg' temliczne fakty, m, in "udział
p> Rudnickiej w: herbatce, urządzonzj w
Iwowskim urzędzie wojewódzkim w;:cza-
sie pobytu min. Kościałkowskiego. Frze-
ciw' nowej taktyce Unda Rudnicka wvystą
piła:dopiero włedy,gdv nabrała pewnoś-
ci, iż nie będzie mośła ponownie pad:
dować do seimu. Wtedy też zbuńtowała
„Związek Ukrainek", który uznał ia za

Sprostowanie. — W związku z artyku-
łem p. t. „Ludwik Solski wśród młoczie-
žy“ dowiadu emy się, że przy ęcie na U.
J. K. zostało urządzone z inic atywy Ko-
la Polonistów, a nie Czytelni Akademię-

iej.
Nowy gmach W.S.H.Z. — Odbyło się t-

roczyste poświęcenie nowego gmachu
wyższej Szkoły handlu zagraniczneśo,
dokonane przez ks. arcybiskupa dr B.
Twardowskiego. Z poświęceniem polą-
czony zosłał akt inauguracji nowego roku
akademickiego. ‚
Budowa gmachu, oddanego do užytku

studentów, kosztowała wraz z instalac,a-
mi 310.000 zł. Parcelę zakupiono z tun-
duszu profesorów, pozatem otrzymano
subwenc'ę;wkwocie 240.00 zł. z fundu -
szów, pobieranych tytułem dodatku do
podatków od świadectw przemysłowych.
W projekcie istnieje plan rozbudowy le-
„wego skrzydła. W wymienionej. szkole
ilość studentów ustawicznie wzrasta i o-
becnie przekroczyła 500.

Wprąwdzie w Poznaniu, Krakowiei
Warszawie istnieją identyczne wyższe
szkoły handlu zagranicznego, ale zakład
lwowski jest edyną tego rodzaju szkołą
w Polsce, ponieważ kładzie się tu spe -
cjalny nac.sk na handel. zaśraniczny.
zkoła lwowska może jest jedynym za -

kładem, którego absolwenci nie pow.ęk-
szaą liczby bezrobotnych, są bowiem po
ukończeniu studjów poszukiwani, Szko-
ła nie posiada jeszcze prawa nadawania
tytułów naukowych, chociaż poziom jej
naukowy ze wszech miar na to zasługu-
je.

Wstrząsająca śmierć. — U wylote ul.
yczakowskiej wydarzył się wstrząsający

wypadek o śmiertelnym epilogu.
zakładu  fryzersk'eśo przy tejże

ulicy pod Nr: 5 wyszedł 65-letni głucho-
niemy Kalmen Forst Ё. Smupł, przybyły z
Hruszowa, w powiecie lubaczowskim
Forst zeszedł z chodnika na tor tramwa-
owy w chwili y nad eżdżał wóz lin'* 8.
Polrącony upadł na bruk i wówczas chwy
ciła go drewniana poprzeczka ubezpie-
czaąca: Koło odcięlo mu rękę oraz o-
skalpowało głowę, odcięło mu dalej nó:
gę a tułów został wprost zm'ażdżony -
Po sześciu metrach od miejsca wypad-

ku wóz został zatrzymany. Na miejscu
zebrały się nieprzeliczone” masy  orze-
chodniów, przybyła komisia sądowo. le-
karska oraz policia, która pod ęła wstęp-
e dochodzenia. Motorowy Bazyli Jaku
'bowski został aresztowany. A ё

Trojaczki powiła zamieszkała w bara-
Ty „miejskim: przy: ul.Pełtewnej: niejaka
Lina .Durst, żona konwoenta wozów wę-
šlowych. Jednoz. dżieci przyszło na jedyną kandydatkę: „ukraińskich kobiet

zorganizowanych '.
świat nieżywe, z dwojgiem przewiezibno
matkędo.szpitala- " ., « 010-- 3

"udać się do pogotowia

 

strzem.I tu istnieją talkie oto dane: miej-
sce urodzenia Sokołówka pow. Mogilno";
W. Pow. Kom. Uzupełn. w:Ostrow:e-w

ewidencji czytamy: starszy ułan Zieliń -
ski, miejsce urodzenia Krasnosiółka gu-
bernia Kijów": || je zda sis

Ciekawi jesteśmy, czy władze przełsżo-
„ne burmistrza Zielińskiego zajmą się jego
rzeczywistem pochodzeniem?

Ferment w łonie „sanacji*, — Gmina
Czekanów stała się widownią ciekawych
zajść, Otóż sekretarz wótostwa Modrze-
"ewski na ostatniem zebraniu rady śmin-
nej wyjawił publicznie wszystkie „spraw-
ki" wójta Sikory. Niedawnówójt Sikóra
uraczywsży się dostatecznie „monopo-
Iėwką“, przyszedł do wójtostwa zawiesić
w urzędowaniu sekretarza Modrze ew-
skiego, a ten nie namyślając się długo,
rzucił się na wójta i spóliczkówał go, aż
do krwi. Skrtwawiony wójt zatelesónował
6 pomoc do starostwa, które kazało” miu

ratunkowego
Czerwonego Krzyża. Ча si

“ Mieiscowi obywatelepytają, jak długó
iesżcze pozostaną na swych stanowiskach:

Sikora i Modrze 'ewski, którzy szerzą pu-

bliczne zgorszenie? || * '

RADOLI Gadki S
 

Akcja odżydzeniowa. — Wzrasta'ąca w
całe. Polsce akcja odżydzeniowa,.ro.po -
częta zostala i w Radomiu..W ub..środę
wieczorem ukazały się na murach w Rar
domiu i.przedmieściach ulotki, wzywają:
ce spułeczeństwo polskie do. popierznia
tylk» polskiego handlu, rzemiosłairize-
mysłu i niekupowania* u . Zydów. w

czwartek zaś rozdano na ulicach i pracu
iargowym kilka tysięcy ulotek, co nie;
wątpliwie przyczyniło się.do znacznego
zmniejszenia zakupów w sklepach żydow-
а1ОВ 7... :
"Dalšza akcjaodżydzeniowa.jest w.to-,

ku i z każdym tygodniem będzie się roz:
wijąć coraz więcej. Społeczeństwo pol -.
skie zr zumiało wreszcie, że po zajściech,

6 października w Radómiu niedopuszcza|-

ue jest kapowanie u Żydów. :

at

STANISŁAWÓW
Kompromitacja sanacji. — Z okaz'i

święta niepodległości w dniu 11 liste„ada
b r. odbyły się dekorace różnych uso
bistošci“ , sanącyjnych ..krzyżem zasługi
Pomijając właściwe „zasługi” różnych pa-
rów. stwierdzić należy, że m. in. vdena:
czony,został srebrnym „krzyżem zasługi
pro! Edmund Luczyūski, sekretarz stani.
sławowskiego -kola.TSL.. Odzna:>enie
prof, Łuczyńskiego było w zupełnoś. za-
słażone. Prof. Łuczyński odlatkilkunastu.
poświęcił. się „całkowicie. pracy

wej w TSL. na naszym terenie, stojąc

 

| twardo i.nieugięcie na stanowisku, naro-
dowem„Wpracy swej położył niespożyte
zasługi nad krzewieniem polskościi ©

  
 

Lwów, w listopadzie.

Zmarły był członkiem czynnym Pole
skiej Akademji Umiejętności. oraz szere-
gu towarzystw naukowych. Przed « !ku
laty obchodził rzadką uroczystość 50-le-
cia swego doktoratu.

, Z licznych prac naukowych $. p. Zmar-
fego wymienić należy: Studja z zak.esu
prawa wyborczego (1897), Kodeks p' «wa
portycznego (1903), dwutomowe Studa
konstytucy ne (1905 -7) oraz wydane -po'
wnjnie: Powojenny ustrój państw euro
pejskich i Współczesny ustrój prawno
polityczny Polski i innych państw — 510=
wiańskich. г

" boczytnością w szerokich kołach spo +
łeczeństwa cieszyły się.prace prof Sta =-
rzyńskiego o konstytucji marcowe: uraz

uwagi o sanacyjnym projekcie kouziytu+
cyjnym, zawarte w ostatnio przed zgonem
wydanej pracy p. t. „Rozważania ko"sty-
tucyjne”,

Powołanie prol. Starzyńskiego przez
sejm śląski jako eksperta do spraw ustro
u wewnętrznego wo. sląskiego (przed:
dwoma laty) oraz ostatnio pełniona funk-.
cja rzeczoznawcy w komisji konstytucyj=
nej Senatu — to dalsze dowody, ja wy-
soko ceniono wiedzę Zmarłego, który był
nietylko sławą naukową, ale i wzorem
obywatela - patrjoty.

„ Umiłowaniem ś. p. Profesora byta pol-
ska młodzież akademicka. Był jej przy
jacielemi j doradcą. Całe życie intereso-
wał się szczególnie Czytelnią Akademic-
ką, m. in. do ostatnich dni swgeo życia
pełnił obowiązki prezesa Towarzystwa
b. członków te Czytelni, Był też fili-
strem hońorowym „Leopolii* i brał żywy
udział w życiu tej lwowskiej korporacji
akademickiej.

Nic też dziwnego, że zgon $.-p. prof.
Starzyńskiego wywołał w kołach mł.dzie
ży akademickie powszechny żal i smu-'
tek. Na pierwszą wiadomość o zgonie na
Domu Akademickim przy ul. Łozińskie-
go ukazała się czarna chorągiew, a pre-

zyd'um Czytelni Akademickiej złożyło
siostrze $. p. Zmarłego wyrazy najśłęb-
szęgo *współczucia.

 

"Nowość!!
JULJAN PODOSKI

SPE O
NA ZIEMI|

POWIEŚĆ

t tycia osadników kresowych „któ-

„ rzy dak prawdziwe:Orły. zstąpili z

„wyżyn bohaterstwa bez miary w sza

"re życie, pełne łez i zawodów”.

240stron cena 3 zł. 85 z   
światy wśród ludności wiejskiej w Mało-
polsce Wschodniej. Cichy, skromny pra-
cownik TSL., niezmordowanie trwa na,
posterunku do dnia dzisiejszego, dla do+
bra narodu polskiego. To też odznaczenie
rol Łuczyńskieśo uważać należy ża cał.
kowicie zasłużone, a nawet za maie w
stosunku do zasług położonych przez nie-
gó dla, spraw marodowo - oświatowych.
P.kanterii pewnej nabiera fakt, że vr ed
kilkulaty miarodajne czynniki domagały
się kategorycznie usunięcia prot. Łuuzyń”.
skiego z zarządu TSL., — po to, by >Fec-
nie uz-ać pracę prof. Łuczyńskiego mimo
wszystko za pożyteczną i konieczną

Cenne wykopaliska w pow. tłumazkim,
— Ną terenie pow. tłumackiego, w n ej-
scowości Gruszka, odkryto w czasie orki

| śuniane naczynie, w którem znajdowały.
się różne przedmioty z bronzu jak branso-
letki, groty dostrzał, toporki i t.p. Zazna-
czyć należy, że na terenie wo ewódziwa

stanisławowskiego w ostatnich czesach
natraliono w szeregu miejscowoś: na
kurhany: zabytki prehistoryczne. posia=.

da'ące wielką wartość uaukową R boty

wykopaliszowe prowadzone są częśuwo.
przez Muzeum Pokuckie w Stanisi*wo-
wie, częściowo zaś — i to w w!:sszej
części z ramiema „Ukraińsk'ego" Muze*
um im. Szewczenki we Lwowie

"Tdealne' „małżeństwo” żydowsk'e —
Jakób Sperling zamieszkały przy u: Żo-
sina Wola doniósł policji, że został o*
kralziońy przez swą żonę. z którą о 2°

lat zie żyje. Mianowicie żona Spe” nga.

sl.'adła mu w czasie jego nieobecnuści:
(002 : 4%

Otwarcieruchu kolowego. — Na dro-
dze.Lachowica---Rosu'na został otwarty
most dla ruchu kołowego Most tea na | rzece. Bystrzycy Sołotwińskiej został

| obecnie wykończony. ль
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Likwidacja robót publicznych w Warszawie
Wymówienie pracy 6 tysiącom robotników

Robotnicy, zatrudnieni na finarso-
wanych przez Fundusz pracy robotach
publicznych w Warszawie, otrzymali

wymówienie pracy. Wymówienie obję-

ło blisko 6 tysięcy robotników, w tem
około 2 tysiące osób, zatrudnionych na

robotach prowadzonych przez zaiząd

miejski Warszawy.

Delegacja robotników z robót pu-
blicznych udała się do dyrektora Fum-

duszu Pracy na m. st. Warszawę, p.
Grunwalda, z prośbą o cofnięcie wy-

mówienia i prowadzenie nadal rohót
publicznyćn z uwagi na pogodną jesień
i sprzyjające warunki atmosferyczne.

Dyr. Grunwald oświadczył, iż dalsze

prowadzenie robót publicznych w о-

becnym czasie jest niemożliwe z bra-
ku funduszów. Conajwyżej 30 proc. ro-

botników, zatrudnionych na robotach

publicznych mogłoby pozostać w pra-
cy, reszta w ilości 70 proc. musi być
zwolniona.

Odpowiedź ta nie zadowoliła dele-
gacji, która podniosła, iż zapewne ist-

nieją jeszcze niewyzyskane fundusze z

 

Baczność narodowcy!
Zebranie dla nowowstępujących

W środę, dnia 20 listopada b. r., o
godz. 8-ej, w lokalu przy ul. Złotej 30,
m. 37, odbędzie się zebranie kursu
dla nowowstępujących do Stronnic-
twa Narodowego.

Relerat p. t. „Zagadnienie żydow-
skie'* wygłosi kol. Antoni Ługowski.
Sympatycy, chcący zapisać się na

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

Politechnka zamknięta
W dniu wczorajszym wykłady na Po-

litechnice warszawskiej nadal były za-

wieszone. Termin wznowienia zajęć nie

został narazie podany do wiadomości stu-
dentów. (i)

Który Żyd
był wybrany

W dniu wczora'szym Sąd Na'wyższy
(izba cywilna) rozpatrywał skargę dra
Gotlieba, przeciw wynikowi wyłorów
dokonanych w Warszawie w II Ox:Ę$U,
gdzie, jak wiadomo, przyznano mandat b.
posłowi Wiślickiemu, Sąd Najwyższy na
posiedzeniu niejawnem postanowił, po
sprawdzeniu formalnej strony protestu,
skierować skargę dra Gotlieba na 1oz-
prawę jawną. Rozprawa ta odbędzie się
przypuszczalnie w końcu stycznia 1936 r.

Żydzi nie szanują
niedzieli

Komisja lustracy'na starostwa grodz-
kiego Warszawa — Północ dokonała lu-
stracji niektórych posesyj przy u! Na-
lewki. Lustracja ta odbyła się w niedzie-
lę, miała na celu sprawdzenie czy przed-
siębiorcy stosują się do przepisów o $%-
dzinach handlu. W 4 wypadkach sporzą-
dzono protokóły przeciw właścicielom
przedsiębiorstw przy ul. Nalewki 20 Po-
zatem skierowano do inspektora pracy
raporty w sprawie zatrudnienia pra-
cowników poza godzinami pracy. (Om)

Rew zie sal tafca i kin
Komisje starościńskie rozpoczynają lu-

stracę wszystkich lokali rozrywkowych
w Warszawie, nie wyłączając kin it zw.
sal tańca. Jest to doroczna lustracja. ód-
bywaiąca się przy udziale lekarza sani-
tarnego i delegata straży ogniowej. W
r. b. po raz pierwszy wezmą udział w de-
legaci przedstawiciele Zw. właścicieli
teatrów świetlnych w Warszawie. (Om)  

pożyczki inwestycyjnej, które mogły-
by być zużyte na kontynuowanie robót

publicznych aż do nastania mrozów i

zatrudnienie pełnej dotychczasowej
ilości robotników.

6 say robotników tworzy z ro-

dzinamii około 25 tysięcy osób, które

pozbawione będą zarobkui skazane

przedwcześnie na niewystarczające
zapomogi zimowe.

Argumenty delegacji nie zmieniły

stanowiska Funduszu pracy. Jak sły-
chać, delegacja robotników z rabót pu-

blicznych zabiega o audjencję u mini-

stra opieki społecznej Jaszczołta i u

wicewojewody Jurgielewicza. (pr)

 

Zie dni dla szkodników
rynku mięsnego w Warszaw.e

. Rewizje I aresztowania
Nareszcie władze zajęły się skandaiicz-

nemi stosunkami, panującemi na rynku
mięsnym i przystąpiły do ich oczyszcze-
nia — trałiając tym razem do czynników,
które tu istotnie zawiniły: do kupców ży-
dowskich i giełdy mięsnej.

Oto z polecenia władz przeprowadzo-
mo rewizje w mieszkaniach żydowskich
„dygnitarzy“ mięsnych.. Aresztowani zo-
stali trzej głośni działacze: b. prezes
Związku kupców mięsnych (Kępna 2) i b.
wiceprezes giełdy mięsnej Aron Kleiu,
następnie drugi wiceprezes giełdy mięs-
nej i starszy cechu Zrzeszenia urzędni-
ków (Zamenhofa 9) Benjamin Exlich,
wreszcie znany na tutejszym rynku bur-
townik mięsny — Raczkes. Rewizje prze-
prowadzono u kilkunastu kupców i hur-
towników, a m. in, u wspólnika i sekreta-
rza prezesa Kleina — Hersza Cybul., bra-
cj Kloniczańskich, Joska Feldmana, El-
ki Feldmana i Hersza Marka.

Aresztowanych Kleina, Erlicha i Racz-
kesa osadzono w areszcie przy ul. Dani.
łowiczowskiej. Aresztowanie Kleina po-
zostaje w związku z aierą b. kasjera ka-
sy targowej Artura Segala, który zde-
fraudował kilkanaście tysięcy złotychi
uciekł do Palestyny. Dodać należy, e za
zbiegłym deiraudantem rozesłano žisty
gończe,

Aresztowani, wyżej wspomniani, żydzi
zostali przesłuchani przez prokurutora,
przyczem zeznania ich dostarczyły wiele

sensacyjnego materjału, oświetlającego
stosunki w branży mięsnej.

W dniu wczorajszym policja przepro-
wadziła rewizję w lokalu Giełdy mięsnej.
Nie jest to oczywiście koniec, Ciąg dal-
szy niebawem nastąpi,
 
 

Święto narodowe Łotwy
W dniu wczorajszym poselstwoi

konsulat Łotwy w Warszawie obcho-
dziły uroczystość Święta odzyskania
niepodległości przez Mepublikę Ło-
tewską. Obie placówki łotewskie w
Warszawie były nieczynne. (i)

W dniu wczorajszym stało się wiado-
me, że Pan Prezydent R. P. odmówił po-
daniom o ułaskawienie zgłoszonym przez
obrońców dwóch wieśniaków z pow.
włodawskiego w woj. lubelskiem, którzy
skazani zostali na karę śmierci przez po-
wieszenie za okrutny mord rabunkowy.
W roku 1934 w tajemniczych okolicz-

nościach wymordowana została podczas
snu rodzina kolonisty, Bojarskiego, z pod
Włodawy, składająca się ź 7 osób. Oca-
lał tylko 19-letni syn Bojarskiego, Sta-
nis'aw., Jak się potem okazało, Stanisław Bo-

| jarski był wsnólnikiem morderców wie-
| šniakėw:  Waszczuka i Mielniczuka.

 

?

Inż. Grzeszczyk o polskiem szybownictwie
Dostonałe wyniki os'ągneliśmy w tej dziedzinie
W ostatnich czasach daje sięzaobser-

wować wspaniały rozwój polskiego szy-
bownictwa. W związku z tem warto za-
jąć się tą nową dziedziną lotnictwa, o
której interesującą prelekcję wygłosił
w LOPP. inż. Szczepan Grzeszczyk, pio-
nier polskiego szybownictwa.

Szybownictwo, wykorzystując - siły
przyrody, jest nierozłącznie związane z
lotnictwem i stanowi pierwszy szczebel
nowocześnie pojętego wyszkolenia iotni+
czego. Sprawdzianem wartości polsxiego
szybownictwa były zawody w Ust'anowe',
podczas których  zademonstrowaliśmy
własne metody szkolenia, własny mater-
fjał i własny sprzęt. Szkoły szybowcowe,
rozszerzone po całej Polsce, dostarczają
kadr przyszłych pilotów.

Polskiem szybownictwem  interesuie
się żywo zagranica. W szkołach szylsow-
cowych kształcą się żagraniczni piloc:,
а Нсепс'е na budowę szybowców typu
„Komar“ inż. Koc'ana zakupiły Jugosła-
wja i Estonia.
Ciekawie przedstawia się cyfrowy tóz-

wój polskiego szybownictwa. W r. 1928
mieliśmy 1 szybowieci 1 pilota (inż. Grze-
szczyk) w r. 1929 — 2 pilotów i 2 szy-
bowce, w r. 1930 — 3 pilotów i 2 szy-
bowce. W bież. roku mamy iuž punad

250 szybowców i przeszłó 1000 p: tów
zare'estrowanych, w tem około 300
kat. C.
Szybownictwó rozróżnia 3 katefurje

 

Dwaj mordercy bedą straceni
Odrzucznie prośby o uła:kawienie

Morderstwa dokonano w celu zrabowa-
nia 5.000 zł. otrzymanych przez koloni-
stę za sprzedane grunta. Po przejściu
sprawy przez wszystkie 3 instancje, Wa-
szczuk i Mielniczuk skazani zostali na
karę śmierci, zaś Bojarski na karę doży-
wotniego więzienia, ze wzśględu na mło-

dociany wiek.
Obrońcy Waszczuka i Mielniczuka

zwrócilisię doPana PrezydentaR.P o u-
łaskawienie. Pan Prezydent z prawa ła-

ski nie skorzystał wobec czego wyrok
śmierci na obu mordercach wykoaany
zostanie w dniu jutrzejszym. Do Brześcia
udał się już wykonawca wyroków spra-
wiedliwości, kat. Braun. (i)

 

Tendencje zniż:owe cen rolnych
. Dziwne rzeczy na giełdzie mięsne]

Ceny na ważniejszych rynkach zbo-
żowych w tygodniu sprawozdaw-
czym uległy znów lekkiemu spadkowi,
tendeńcja zniżkowa zaczyna nabierać
cech trwałości. Zaznaczyć należy, że
przewozy zamorskie zboża są obecnie
większe od zeszłorocznych, przyczem
rynki importerskie stosunkowo łatwo
wchłaniają zaofiarowany towar. Wi-
docznie o nabywców. nietrudno, tem-
bardziej, że ceny, wobec znacznego
popytu nie są wysokie, chociaż wciąż
jeszcze wyższe od przeciętnych z pa-
ru ubiegłych lat kryzysowych. Ta
właśnie cena pozwala przypuszczać,
że duża podaż potrwa jeszcze czas ja-
kiś, dopóki cena nie spadnie do pozio-
mu, przy którym sprzedawca zacznie
ponosić straty,
Na szczególne podkreślenie zasługu-

je fakt, że zboże sprzedawane obec-
nie na wielkich rynkach światowych
(głównie pszenica) pochodzi przeważ-
nie nie z tegorocznych zbiorów, lecz
z zapasów z lat dawnych. Argentyna
dzisiaj większych ilości zboża już nie
posiada, Australja zaś wywozi niemal
wyłącznie na Daleki Wschód, przywo-
żona więc do portów europejskich
pszenica pochodzi niemal wyłącznie z
Ameryki Północnej, zwłaszcza z Ka-
nady, której stocki były bardzo duże.
Znaczne przeto zapotrzebowanie ze
strony rynków  importerskich będzie
miało niewątpliwie ten pomyślny sku-
tek, że stocki ulegną poważnemu
zmniejszeniu, *
Trudno w chwil obecnej ściśle usta-

 

Werszawą nie zaa Muzeum Narodowego
Muzeum Narodowe w Warszawie w

ciągu ubiegłych 5 lat zwiedziło ogółem
87.000 osób, a zatem rocznie przecięt-
nie zwiedza Muzeum niespełna 18.00) o-
sób. Blisko 25 proc. zwiedzą'ących
(20.727) korzystało z bezpłatnego wstę-
pu. Byli to przeważnie uczestnicy wy*
cieczek szkolnych i wo'skowych.
W 1930 r Muzeum zwiedzjło 23323 о-

soby. w 1931 r tylko 3.777 z powodu
przeprowadzki do nowego gmachu, w
1932 r. 21.439, w 1933 r. 18.433 i w 1934 r.
19.977. 4

Frekwencja w Muzeum jest zatem » 1/3
mniesza niż frekwencja pałacu w Łazien-
kach, który w 1934 r, zwiedziło 31.475
osób i o połówę mniejsza, niż frekwencja
Zamku Królewskiego w Warszawie, któ
ry w 1934 r. zwiedziło 41.038.
Wynika stąd, że tylko mały procent

przyjezdnych zwiedza zbiory muzealne są
one teżnieznanewiększości mięszeań-
ców Warszawy. E
W 1935 r. frekwencja zwiedzających

Muzeum wzrosła dzięki znaczńemu obni-
żeniu ceny biletów wejścia. (b)

lić, kto przywożone zboże nabywa—
+ nie ulega jednak wątpliwości, że obej-
ście sankcyj trudne nie będzię, a zbo-
że drogą okólną znajdzie się w posia-
daniu tych, którzy go najwięcej będą
potrzebowali, jakkolwiek formalnie i
jawnie kupić go nie mogą, Dowiemy
się o tem później,

Na rynku krajo znaczniejsze
zmiany nie zaszły. Zaznaczyć należy,
2 na rynkach zagranicznych sytuacja
a żyta układa się naogół niepomyśl-

nie, giównie skutkiem dużego urodza-
ju i niskich cen kukurydzy. W każ-
dym razie cena pszenicy jest stosun-
kowo znacznie wyższa, aniżeli żyta.
To jest między innemi przyczyną, że
cena żyła i u nas jest niska — pomimo
nawet niezbyt dużej podaży. Na za-
znaczenie zasługuje, że ceny zwierząt
hodowlanych, zwłaszcza trzody chle-
wnej, u nas w ciągu ostatniego miesią-
ca poważnie spadły, odpada zatem naj-
ważniejszy "w naszych warunkach
czynnik, wpływający na pozióm ceń
zboża. Mianowicie rolnikowi przesta-
je się kalkulować „przerobienie zboża
na mięso”, Z tego względu niema wa-
runków, sprzyjających wzrostowi cen,

Dotyczy to głównie żyta. Pszenica
jest prawie o 50 proc. droższa. Dla
jęczmienia sytuacja układa się nadal
niezbyt pomyślnie, dla owsa natomiast
stosunkowo lepiej, gdyż na niektó+
rych rynkach krajowych ceny owsa i
jęczmienia browarnego są jednakowe.
Wobec dużych wymagań jęczmienia
pod względem gleby i nawożenia, jest
to dla hodowców tego zboża okolicz-
nością niezbyt pomyślną.

Poważny spadek żywca trzody
chlewnej daje się od kilku dni zaob-
serwować w Warszawie .

/Gdy jeszcze tydzień temu notowania
cen trzody chlewnej w-$ ceduły p
dy mięsnej wynosiły dla trzody chlew-
nej słoninowej powyżej 150 kg. żywej
wagi zł. 0,85 — 1.07 za kilo żywca a
trzody mięsnej zł. 0,65 do 0,75 za kilo,
to obecnie, w-$g większości „szlusów”
słoninowa trzoda powyżej 150 kg.
sprzedana była po 82 gr. za kilo, a
mięsna po 50 gr.

Jednocześnie na hali hurtu zazna- 
*

 

czył się od połowy ub. tygodnia duży
spadek cen wołowiny i innego mięsa w
hurcie, czego jednak nie widać śladu
w notowaniach giełdy mięsnej,które о-
statnio nie są absolutnie odbiciem
istotnej sytuacji na rynku, a dzięki
temu m. in. powodują ,że ceny mięsa
w detalu prawie zupełnie nie wykazu-
ją spadku.

Giełda mięsna, której założeniem,
głównym celem j ządaniem óraz wła-
ściwą racją bytu jest regulowanie o-
brotu na rynku i ujawnianie cen, w o-
statnich dniach okazała całkowitą w
tej materji — jak stwierdza „Kurj.
Warsz." — nieudolność, którą zapisać
należy na conto jej kierownictwa.

Na uwagę zasługuje też rozpiętość
w notowaniach jednego i tego same-
go gatunku towaru, a więc np. w dni
8.XI r. b. notowania trzody chlewnej
słoninowej wykazują rozpiętość od. 85
do 107 gr. na kilogr., czyli wahania o
22 gr. W dniu zaś 11.XI rozpiętość
w notowaniach tego : gatunku trzod
wynosiła od 80 — 100 gr., czyli gr. 20
na 1 kg. Jednocześnie trzoda mięsńa
notowana była ną ten dzień gr. 60 —
70 za kilo, gdy w istocie znaczna więk-
szość „szlusów” zawarta została po ce-
nie znacznie niższej,

Można zrozumieć, iż wskutek
zwiększonej podaży drobiu i zwierzy-
ny mogą powstawać zwłaszcza na hali
hurtu, pewne stock'i mięsa, które
trzeba realizować po tańszych cenach
w obawie zepsucia, ale zadaniem kie-
rownictwa giełdy mięsnej jest, aby w
cedułach notowań giełdowych ten stan
rzeczy ujawnić i uzewnętrznić.
Możnaby nawet przypuścić, iż ma

się tu do czynienia z pewnym „tri-
ckiem' branżystów, którzy usiłują
wywołać spadek cen, w wyniku jego
popłoch na wsi i masową podaż trzo-
dy chlewnej ,aby ją po sztucznie zni-
żonej cenie zakupić na eksport do Nie-
miec.

Cała ta sprawa wymaga zasadnicze-
go wyjaśnienia zę strony czynników
powołanych, и 3

——1-—0

A należy wykonać lot prostolinijny: w
czasię 30 sek. z określonem mie'scem lą-
dowania, kat. B — lot 60 sek. z dwoma
wirażami po 180 st.; C — lot żaglowy co-
namniej 5 minut. Wreszcie istnieie ka-
tegorja pilotów wyczynowych (5 godze
lotu na wysokości ponad 1000 mtr. i prze»
lot w linji prostej 50 klm ). W Polsce iste
niee około 20 pilotów kat. D (na ėwie+
cie około 100). Dodać należy, że szybowe
nictwo akrobatyczne jest doskonałą za-
prawą do lotnictwa silnikowego.

——о—

Gieldy pieniężne
Notowania z dnia 18 listopada

DEWIZY

Belgja 89,70 (sprzedaż 89,88, kupno
89,52); Holandja 360,90 (sprzedaż
361,62, kupno 360,18); Kopenhaga
116,80 (sprzedaż 117,09 kupno 11651)
Londyn 26,16 (sprzedaż 26,23, kupno
26,09); Nowy Jork (kabel) 5,31 i 5/8
(sprzedaż 5,32 i 7/8, kupno 5,30i
3/8); Oslo 131,50 (sprzedaż 131,83,
kupno 131,17); Paryż 35,01 (sprzedaż
35,08, kupno 34,94); Praga 21,96
(sprzedaż 22,00, kupno 21,92); Szwaje
carja 172,83 (sprzedaż 173,17, kupno
172,49);Włochy 43,08 (sprzedaż 43,19
kupno 42,97),

broty dewizami większe niż średe
nie, tendencja dla dewiz niejednolita.
Banknoty dolarowe w obrotach pry*
watnych 5,31 i 1/2; rubel złoty 4,76
i 1/2; dolar złoty 9,00 — 9,00 i 1/23
rubej srebrny 1,85; 100 kopiejek w bi-
Jonie rodyjskik 0,85; gram czystego
złota 5.9244. W obrotach prywatnych
marki niem. (bz*knoty) 155,50. о-
brotach prywatnych funty ang. (ban-
knoty) 26,15. :

PAPIERY PROCENTOWE

3 proc. poż. budowlana 39,65; 7 pra
poż. stabilizacyjna 61 i 7/8 — 6213
(odcinki po 500 dol.) 63,00 (w proc.);
4 proc. państw. poż. premjowa dola*
rowa 51,75 — 52,00; 5 proc. konwer-
syjna 66,00; 6 proc. poż. dolarowa
71,75 (w proc.); 5 proc. poż. kolejowa
54.00; 8 proc. L. Z. Banku gosp. kraj.
94,00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku
gosp. kraj. 94,00 (w proc.); 7 proc. L.
Ż. Banku gosp. kraj. 83,25; 7 proc
pf Banku gosp. kraj. 83,23; 8 proca
L. Z. Banku rolnego 94,00; 7 proc. L«
Z. Banku rolnego 83,25; 8 proc. L. Za

92,00 (w proc.); 4 i pół proc. L. Za
ziemskie 42,25 — 42,63; 5 proc. L. Z»
Warszawy (1933 r.) 49,00 — 48,75 =
49,50; 5 proc. L. Z. Lodzi (1933 r.)

45,50 — 45,23.
AKCJE

Bank Polski 95,00 — 95,25 — 94,75;
Węgiel 14,75; Lilpop 8,25; Staracho>
wice 32,00. >

Gielda zbożowa
Pszenica czerw. jara szk!. 775 gl. — —

— — —;Pszenica jednolita 753 gl. 20,00
— zo Pszenica zbierana 742 gl 19,50

Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;
śe II standart 687 gl. 13,00 — 13,253

ies I st. (niezadeszcz.) 497 gl. 15,25 —
5,75; Owies II st. (lekko zadesz.) 648 gl.
5,00 — 15,50;Świes II stan. (zadeszc.)
538 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień bi >war=
niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 673 —
673 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień ZA zl
14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 7
14,00; Groch polny 23,00 — 25,00; Groch
Victoria 32,00 — 35,00; Wyka 22,00 —
23,00; Peluszka 24.00 — 2500; Setacela
odwóni eczyszczoną 20.00 — 21.00;

Labin niebieski 8,25 — * 8,75; Łu-
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwowy
43.50 — 44,50; Rzepik zimowy 42.00 —

| 43.00; Rzepak i rzepik letni 42.00 —
43.00; Siemię Iniane basis 90 proc. 73.50
— 34,50; Koniczyna czerw. sur. bez $r.
kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyna
czerw. bez. kan. > czyst. 97 proc. 120U
125.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan. o czyst.
97 proc. 80.00 — 90,00; Mak niebieski
65.00-—67.00; Ziem. 'ad. 4.00—4.25; Mąka
pszenna gat. | — A 0 — 20 proc. 33 —
35.00; Mąka pszenna gat | — B 0 —
45 proc. 31,00 — 33.00; I-C 0 — 55 proc.
2900 — 3100;I—D 0 —60proc.
27.00 — 2900; I-E 0 — 65 proc 25.00 —
27.00; II-B 20 — 65 proc 24,00 — 2600
II-D 45 — 65 proc. 23.00 — 24.00; II
55—65 proc. 22,00 — 23.u0; Il-G 60 —63
proc. 21.00—22,00; Mąka żytnia ..wycią-
lowa'0-30 2300 — 23.50; Mąka żytnia
= 1-45 22.00—23.00. Mąka žyt I gat.

0-55 proc. 21,00—22 00: | gat 0-65 prom
20.50 — 21.50; II gat 16,50 — 17.50; ra.
zowa 1600 — 1700; pošlednia — — —
— — —: Otrębv nszenne grube przem.

średnie przem ta 22 S
pszenńe miałkie — 10.00.

tręby żytnie 8.25 — 8,75; Kuchy inia-
ne_ 16.25 — 16.75; Kuchy rzepakowe

| 13.25 — 13.75; Kuchy słoneczn kowe
== — — — —; Šruta sojowa45proc. 22.50 — 23.00.

Ogólny obrót 4358 ton; w tem żyta
863 Usposobienie słabe,

pilotów: kat, A, Bi C.. Aby zdobyć katė |

Tow. kred. przem. pol. funt. 91,50 — |

stand 10.50 — 11.00; otręby pszenne |
1074 2
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Ognisku Akadem. w godz. 18 — 21:
Dziś w mocy dyżurują następujące codziennie do dnia 22 bm. włącznie.:

iw związku z tem Zarząd Klubu za-“+

w teka Miejska — Wileńska 23, Apte-

ka czewskiege — W. Pohulanka 25,

Apteka Chruścickiego — Ostrobramska
Apteka Filemonowicza — Wielka 29.

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Przeważnie pochmurmno z przeja”

śnieniami w dzielnicach północ-
nych, a z drobnemi opadami w po-
;łudniowych. :

Na wschodzie w ciągu dnia tem-

peratura w pobliżu zera, na zacho-

dzie i w środku Polski nieco powy-

j zera stopni. ё

щщжжд?_;&wiatry z południo-
wschodu i wschodu.

: WIADOMOŚCI KOŚCIELNE.
— Za duszę śp. Ludwika Janow-

skiego. We czwartek d. 21 listopa-
da jako w 14-tą rocznicę pogrzebu
profesora U. $. В. śp. Ludwika Ja-

nowskiego odbędzie się Msza Św. w

kościele św. Jana, w kaplicy Bożego

Izba Rzemieślnicza przed miesiącem
wszczęła starania w kierunku uzy-

skania kredytów dla podniesienia

warsztatów pracy. Starania te od-

niosły skutek, gdyż władze central-

ne przyznały około 50 tys. złotych

tytułem kredytu dla rzemiosła wi-
leńskiego.
Pożyczkę otrzymają te warsztaty,

które zatrujniają po kilka pračow-
ników. (b)

OPRAWYAKADEMICKIE.
— Turniej szachowy o mistrzo-

stwo U. S. B. Akademicki Klub Sza-
chistów przy Bratniej Pomocy Pol.
Miodz. Akadem. U. S. B. komuni-

ke, že dn, 24 b. m. o godz. 15 m. 30

c. się w lokalu Ogniska Aka-

demickiego (ul. Wielka 24) otwarcie

turnieju szachowego 0 mistrzostwo

Zapisyna turniej przyjmuje, oraz

adźiela infońmacyj Zarząd Klubu w

(STN Ks BEER

PREMIERA I

Program Nr.3

[

28, |

 

prasza wszystkich studentów i ab-
olwentów U. S. B. do jaknajlicz-.

niejszego wzięcia udziału w powyż-
szej imprezie.

  

ODUŁYTY.
Dzisiejsza środa literacka,

poświęcona będzie uczczeniu pa-
mięci Stefana Żeromskiego z powo-
du przypadającej w dniu 20 b, m.
dziesiątej rocznicy zgonu. Prelekcję
o Wielkim Pisarzu wygłosi prof.
Konrad Górski, następnie wyłkona-
my będzie fragment z dramatu „Po-
nad Śnieg' przez M. Szpakiewicza i
I. Górską.Wstęp dla wszystkich.
— W Ośrodku Zdrowia. 21 i 28

listopada w Ośrodku Zdrowia (Wiet-
ka 46) z.ramienia T-wa Eugeniczne-
go prof. Z. Hryniewicz wygłosi od-
czyty na temat ,Współczesne zwy”
rodnienie ludności'. Początek o g. 6

GretaGARBO
według nieśmiertelnej powieści L W A |
TOŁSTOJA S>iew, muzyka, tań-
ce ROSYJSKIE! Przepych wystawyl Pierw=

j wej

  
    oraz ul

w najn

fil-
mie

sza nagroda na Międzynarodow

pt. „Działalność naukowa Szymona
Askenazego jako historyka i profe-
sora“.

Wstęp wolny.
dziani.

Goście mile wi-

: RÓŻNE.
— Kurs przyrządzania potraw

bezmięsnych. Związek Pań Domu
zawiadamia, że w dniach 26, 27 i 28
listopada organizuję kurs potraw

(ul. Franciszkańska 7). Zapisy
przyjmuje się w dniu 22,X1 w godzi-
nach 5—7 w lokalu przy ul. Zamiko-
wej, 8—1.

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś.

o godz. 8-ej wiecz. komedja Kirszona p. t.
„Cudowny stop”.
— Premjera w Teatrze na Pohulance.

Niebawem wejdzie na afisz Teatru Miej.
skiego na Pohulance arcydzieło literatury
światowej wszystkich czasów — tragejja
antyczna Sofoklesa „Król Edyp" — z Alek-
sandrem Szymańskim w roli tytułowej.
— Teatr Muzyczny „Lutnia*. Dziś ko-

medja muzyczna Laitaja „Mądra Mama“.
— Teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-,

wy pt. „Na szczytach Kaukazu”.
Początek przedstawień o g. 6.30 i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
topada.Środa,dnia 20 li

Z życia rosyjskiego

 

' Radjowa audycja — „Świat się śmieje”.

ubieniec FREDR.C MARCH

owszym dzwiękowym

ej Wysta-

  

Z za kotar studjo.
WESOŁY TRAMP

W środę dnia 20.XI o godz, 17.50 au-
dycję „Świat się śmieje” poświęca Polękie
Radjo, świetnemu humoryšcie amerykań-
skiemu Markowi Twainowi w związku 2
setną rocznicą jego urodzin. Dziwne i peł-
ne przygód było życie tego niezwykle
interesującego człowieka. Prawdziwe jego
nazwisko brzmi Samuel Lenghorne Ele-

; bezmięsnych w Szkole Pracy Domo- mens, a jego popularny pseudonim literac-
ki Mark Twain, powstał w oryginalny spo-
„sób, o którym słuchacze między innemi
szczegółami z jego życia, dowiedzą się z
środowej audycji poświęconej w głównej
mierze autentycznym anegdotom i zdarze-
niom z życia tego świetnego pisarza.
Audycję opracowuje Marek Ptakowski.

Pierwsza polska „Pani Doktór”.
Kobieta lekarz, zjawisko dziś przecięt-

ne, budziło niegdyś sensację — oburzenie,
lub podziw. О pierwszej polskiej „Pani
Doktór", Annie Tomaszewicz-Dobrskiej о-
powie przez radjo dnia 20.X1. o godz, 12.15,
p. Walentyna Nagórska. Są w tych dzie-
jach momenty prawdziwego bohaterstwa i
momenty niepozbawione humoru. Opow'a-
danie radjowe tembardziej zyskuje na war-
tości, że pochodzi od maocznego świadka,
niemal rówieśnicy tej niepospolitej kobiety.

Czy słuszne jest hasło wszystko
dla dziecka.

W ramach radjowej audycji „Dyskutu-
jemy“ nadany zostanie cykl odczytów spo-
łeczno-wychowawczych. Rozpoczną ten
cykl odczyty na temat „Czy słuszne jest

   

   

      

WYPADKI
— Usiłowanie samobójstwa w Opiece

Społecznej. W lokalu Opieki Społecznej
zarządu m. Wilna targnęła się na życie 35
letnia Anna Błażewicz (Ułańska 23). De-
speratka wypiła większą dozę esencji
octowej.  Wezwana karetka pogotowia
ratunkowego przewiozła Biażewiczową do
szpitala św. Jakóba. Powód samobójstwa
— ciężki stan materjalny desperatki. (h)

— Pod kołami dorożki. Przy zbiegu
ulic Zamkowej i Królewskiej przejechana
została przez dorożkę konną Dubicka Sara
(Bosaczkowa 5) Dubicka uległa pokalecze-
niu głowy. Dorożkarza zatrzymano. (h)
 sw GGję:

 

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Płyty. Dzien- hasło wszystko dla dziecka”. wiecz. Wistęp wolny.
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

—Posiedzenie Wil. Tow. Gine-|
kołogiczneśo. Dnia 21 b. m. o g. 20

(szpital św. Jakóba) odbędzie się
posiedzenie Wil. T-wa Ginekolo-
śicznego. Na porządku dziennym:|
1) Pokazy chorych i preparatów;|
2) Dr. M.
orgazmu u kobiet. (Dokończenie).

Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Wilnie. We czwartek 21 li-
stopada rb. w gmachu TPN przy ul. t

nik poranny. D. c. muzyki porannej. Giełda czyt wygłosi
rolnicza. Audycja dla szkół. 8.10 Przerwa. milchowa, Jeszcze niedawno dziecko
11.57 Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poł. 12.15 odgrywało roli, ani w rodzinie, ani społe-

Anna Tomaszewicz - Dobrska, odczyt. 12.30 czeństwie. Ten stan rzeczy uległ kapital-
arstwa do-lnej zmianie. Duiś popularnem hasłem je:t

rzerwa. 15.15|„Wszystko
Koncert.

Codz. odc. pow.

drówka dookoła globu,

!-— Kwartet fort. — Es-dur. op. 44.

Ą jChwilka społeczna. 19.25 Kwartet reklamo-
Lelewela 8 o godz. 19 (7 wiecz.) od- |wy. 19,35 Wiad. sportowe. 19.50 Reportaż|

13.25 Chwilka gos;
w lokalu Państw. Szkoły Położnych mowego. 13.30 Płyty. 14.30

15.25 Życie

роё.

będzie się 103 zwyczajne posiedze- |aktualny. 20.00 Kabaret jej młodości, audy-
nie miesięczne Towarzystwa, ро-
święcone pamięci zmarłego w roku
bieżącym znakomitego historyka
Szymona Askenazego. Prof. dr. Ja-'
nusz Fwaszkiewicz wygłosi

2 miesiące szlagierów!

Gigantyczne widowisko filmowe

PIEKŁO
wedłua DANTEGO
 = Gr> ech Kara | | Pokuta | | Odxupienie |
     

Swietay nadprograna Piz pięnny dodatek p.t. „ZESRÓŁ HARMONIKOWY* oraz nejo.
tygodnik „Fcxa | „Peta“

Seanse: 4, 6, 8 I 10.15. W sob. I niedz. od 2ej. Bilety honor. | bezpł. niewzżne.
 

HELIOS|
Fascynująca
rosjanka
w potężnym dra-
macie miłosnym

Premjera! Trzy wielkie na-
zwiska! Brheter „Bengali“

ANNA STEN
NOC WeSeina

Gary Cooper
King VidorI genia!ny

režyser

Akcja rozgr. się w pałacach miljoaeców | w środowisku emigrantów polsk,ch w Ame.yce
Mad prog am airakcja kolorowa oraz axtua ja. ке
 

 

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

tunku w składzie iarb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35.

Powołującym się na ogłoszenie rabat.

—
 

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

telef. 17-77.
Prryjęcia cedrień, oprócz świąt. od godz.
10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
nie zębów oraz sztuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych. |poet.

PIĘKNEGO
BULDOGA

sprzedam. UL Ostro-
bramska 25, Pu-
piałło.

Aduliaak aiški)
Kupno

4 I sprzedaż i
p

około 6000 m?, može
byč częścio-
wa niemniej 1000ai
Ziemia ogrodowa,
iront od ulicy, cena 3
zł. metr,  położony| -
= ul. Zwierzyniec-

Nr. 31. Infor-| gie" "w" ы
mację  Mickiewiczaj . Z PARYŻA
46—9 od godz. 3—4| wróciła

434| Udziela lekcyj. Mo-
stowa 9—23.

sążni kw. do sprzeda-
nia, ul. Trębacka 26.

\ 447—1
SPINEI

NAUKA. ś
 

  

 

cja muzyczna.

ryka Chopina”,
21.50 Tajemnice sprzedawania, pog.

odczyt Muzyka lekka. 23.00 Kom. met. 23.05 Płyty. ;

WILNO,

20.45 Dziennik wieczorny.
[20.55 Obrazki z Polski współczesnej. 21.00 Polskę o godz. 12,30 koncert małej
|XII-ta audycja z cykłu „Twórczość Fryde- |stry symfonicznej pod dyrekcją Alberta au

21.35 Kwadrans poetycki.| Katza. Program obejmuje utwory muzyki wtedy chór białoruski pod dyrekcją Grze-
22.00| lekkiej i popularnej.

 

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,
nagrodzony przez Minist. PrzemysłuiHandluodznakązawy-

bitnezasługi wrzemiośle, 2

WACŁĄOA MOŁODECKIEGO
JAGIELLOŃSKA 8,

poleca: tapczany, fotele składane do spamia, ońomany,
meble kłubowe i t. p.

Wykonanie pierwszorzędne,

 

kulturalne|starają się zapewnić dziecko choremu,
miasta i prowincji. 15.30 Płyty. 16.00 Wę- |pośledzonemu opiekę. Obok jednakże tych

16.20 Recital|dzieci widzimy inne, które mają więcej,
špiewaczy Zofji Massalskiej. 16.45 Rozmowa|niż im potrzeba, a nie są to zawsze dzieci

r muzyka ze słuchaczem Radja. 17.00 Dysku-|bogate. Czy jednak te dzieci, którym dane
Petrusewiczowa — Brak |tujemy. 17.20 Groteski muzyczne, koncert. |jest wszystko, nawet zawiele — 'ва szczę-

17.50 Świat się śmieje. 18.00: R. Schumann |śliwe. Czy odsuwanie dziecka
18.40: |kich zagadnień życiowych,od trosk i pra-

|Płyty. 19,00 Co słychać na naszych ryn- |cy wpływa nań dodatnio? Nacuwa się tu
|kach, pogad. 19.10 Skrzynka ogólna. 1920 cały szereg pytań i zagadnień. Temat ten

będzie podjęty w odczycie radjowym dnia
20.XI o godz. 17.00.

Pierwszy od-
p. Róża Czaplińska-Mutter-

nie

  

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże. W dniu 18 bm, o godz.

18,30, w czasie nabożeństwa w kościele św.
Jakóba, nieznany sprawca skradł Wandzie
Rackiewiczowej (Trzeciego Maja 13) toreb-
kę skórzaną @ zawartością zł. 10 w go-
tówce i innych przedmiotów, ogólnej war-
tości zł. 150.

— Policja przyłapała Michalinę Kru-
kielisową (Legjonowa 32) z częścią skra-
dzionej bielizny Romualda  Drozdowicza.
Kradzież została dokonana ze strychu do-
mu przy ul. Wiwulskiego 6 w dniu, 17 bm.
między godz. 13 a 16-tą.

©AŃG,|ERZBDROZZACIATYTWEEGJ TRU  EAT TILAS
orkie- (yr

dla dziecka”. Społeczeństwa

od wezel-

zm
Dwa koncerty wileńskie.

W środę transmituje Wilno na

  

ycji pt. Cała Polska śpiewa. Wystąpi

gorza Szrmy i wykona szereg pieśni ludo-
W czwartek Wilno weźmie udział w wych. Początek o' godz 16.45.

BREREKE |ASTAKRARZGCCKODRM

: į RÓŻNE į

NA WYJAZD
|potrzebny (na)  star-
;|sza osoba dla do-
glądu za gospodar-
stwem, oraz do nauki
2-ch uczni pocz. klas,
za utrzymanie i małą
dopłatę. Oferty skła-
dać do Adm. „Dzien.
Wi“ pod „Wyjazd“.

 

Ceny niskie.

|GOREA

 

 

PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER
Firma DE NIEZAWODNIE

Chrześcijańska L . Łopuszański rem, 4 wszelkie ogloszenis

j wykonuje futra karakułowe, fokowe, dachy, przefłasonowuje, pd- do „Dziennika Wileń-
świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje skiego" i „Głosu” po

| połysk. Wszelkie reperacje uskutecznia z fachową  dokładao-||Senach nadzwyczaj
‚ tanich i na warun-je” Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w

Paryżu, Londynie, Moskwie i Ameryce.

Tak, tax, tek |
1

 

kach ulgowych płat.|
mości załatwia Biuro| 

AW WEEŁDEE WICÓW

4 Lekarze

DOKTORA
ZYGMUNT

KUDREWICZ
choroby weneryczne,
sylilis, skórne | mo-
czopłciowe, Ul. Zam-
kowa 15, tel. 19-60

о4 8—1 1 3—8,

GRESCZSRNAZKE
į Mieszkanla

I pokoje

Mieszkanie
6 pokojowe ze wszel-
kiemi wygodami, cie-
płe, słoneczne do
wynajęcia Wileńska

25—9, 451

DO WYNAJĘCIA
5 pokojowe mieszke-
nie w domu Nr. 3

 

   
O warunkach dowie-
dzieć się u dozorcy.\

 

]
OD 1-go GRUDNIA
3 pokoje, kuchnia,
wanna i wszelkie wy-
gody, 2-gie piętro, wi
dziedzińcu, 70 zł. m.
Wiadomość u gospo-
darza, ul. Św. Jakóba
16 m. 5. 405—0

„ADAK šis
romozmy

й Pilžnim

MIŁOSIERDZIU
Czytelników — poleca-
my wdowę  obarczo-
ną pięciorgiem  nie-
ietnich dzieci, znajdu-
jącą się w b. trud-
nych warunkach ma-

terjalnych, gdyż sama
jest chora i nie ma
pracy, dzieci są bez
ubrania i obuwia.
Sprawdzone przez
jI-wo św. Wincente-
go 8 Paulo. Łask. o-
Miary Ponarska 49 m.

 
Francuzka. przy ul. Orzeszkowej. 2 lub w Adm. „Dz.  1 WiL*.

|
Z NASZĄ STARANNĄ OBSŁUGĄ
JEST PODWÓJNIE DOSKONAŁE

ulOgłoszeń Stefana |
Grabowskiego w Wil. |
nie Garbarska Nr. 1.|

КК
 
  

 

LISTOWNE [NFORWACJE
DEMONSTRACJA

 

 

  

 

SZGŚCISKRAWE RORY 24 MIESZEANIS |

4 PRAGA. | о б ооа — НЕ ОМЕ 00 НОРИ
гаспоша_ ;:;‘:;ои‘. ODŁAM D O G O D N E R Ą L

РЕБЕСМАВКА,— аоненазоининд::
z długoletnią prakty» M. ŻEJMO

 

  

 

   
«ą, poszukuje pracy
przy AE ze į ZGUBY.

PRES A. A "R MICKIEWICZA

aa |— WILNO,© w. x
OSOBA. zwy wez zę:

średnich lat poszuku-|znaleziony przež 2

Laid przycho- dk wsi a ==

zącą. O., Kijow-| paždzierniku, na An- m naa

ska 21, m. 12. 552 tokolu, do odebrania PHILI PSA
я J ul Św, Piotra i Pa* ANO LODA 4160а

КОСНАЕКА wła 5/1 miesz. 8 w 2
poszukuje pracy w|godz. przedpoludnio- | ca

iza Wj2 REKLAMA W_ „DZIENNIKUa e ”
m. 3. 450—1 000000 WILEŃSKIM" JEST ŹRÓDŁEM

POWODZENIA.
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