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BRONISŁAW KORWIN - WRÓBLEWSKI
ZIEMIANIN LAT 75

po długich i ciężkich cierpieniach opatrzony Św. Sakramentami zasnął w Bogu
dnia 20 listopada 1935 r.

Wyprowadzenie zwłok z maj. Wiżulany do kościoła w Podbrzeziu w pią- |
tek dn. 22.XI o godz. 1-ej. Nabożeństwo żałobne dnia 23 listopada o gode. 9.30, I
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Podbrzeziu. |

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku :
| ŻONA, CÓRKAI RODZINA.
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Pieniądze angielskie„ZUIKOAVI
ZAMROŻUNE WE WŁOSZECH. '=

LONDYN. (Pad. Baski sngieukieZ Przy najniższej cenie - najwyższa jakość
ELEKTRLT

H.linie MICHAŁ GIRDA,
= WILNO, ZAMKOWA 20, TEL. 16-28
AMD LOAD AB DD AA Aii

otrzymały wiadomość od swoich ko- =
respondentów włoskich, że wszyst”|
kie wypłaty na rzecz banków an-
gielskich zostały 'we Włoszech za--
bronione. Oznacza to, że banki an-
gielskie nie mogą wycofać swoich,

funduszy z Włoch ani dysponować
niemi w jakikoiwiek sposób.

radjoaparatów ! i
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Sytuacja w Północnych (Chinach
 

rozeszła się pogłoska, że na skutek
rokowań przeprowadzonych w Pa-

przez p. wicem. Koca już w naj
bliższym czasie ma być wypłacona
Polsce 4: transza francuskiej ро-
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(ez:
stosuje się tabletki Tog
przynoszące ulgę w tych

cierpieniach. Przy grypie 488
Se stosuje się {98
również Toqal. CENA ZŁ150 Ag

 

/ Francuzi doją pożyczkę |
*"W kołach politycznych stolicy Jak wiadomo, ogólna suma tej

pożyczki wynosiła 1 miljard fran-

TOKIO. (Pat), Agencja Reutera
donosi: Sytuacja w północnych Chi-
mach jest w ym ciągu niejasna.
Według pewnych wiadomości praso-
wych z Pekinu, ruch autonomiczny

życzki kol 2

  

  

 

© szy w wysokości około 150 mil. |torów niektórych prowincyj.
franków,

4 |Polskiego.
| |,aśniona w niedługim czasie. | przypominając zabójstwo

ków, dotychczas wypłacono 1-szą zakończył się ni -odzeniOka A D ię niepowodzeniem spo-Sas w wysokości 400imiljonów wodu zręcznego manewru rządu
anków. Rokowania w sprawie wy- nankińskiego. Natomiast inne orga-płaty Z-giej transzy utknęły przed пу prasy donoszą o stałym rozwojudwomalaty na martwym punkcie. |ruchu autonomicznego, pomiino nie-
Obecnie mówi się o drugiej tran- |przychylnego stanowiska „ guberna-

Ambasador japoński *Aryoszi,

jemnie na współpracę gospodarczą W JAPONJI ROZCZAROWANIE.
pomiędzy obu knajami, + TOKIO, (Pat). W kołach poli-

„Cziang - kai - szek zapewnił am- tycznych japońskich według agencji
basadora japońskiego 0 szczerych Havasa panuje rozczarowanie spo-

h Chin w zwalczaniu wodu wstrzymania ruchu autono-

Równocześnie toczą się podobno |który odbył wczoraj w południe kon w ikorespondencji z Pekinu pisze, iż

Sprawa la ma być wy” pońskie

Mówi się także, że wniedługim 'go marynarza oraz pogromy skle-
i

czasie mają być rozpoczęte rozmo- pów japońskich przez chiński tłum.

i porozugnienia się. w całymszeregu |finansowej
spraw politycznych. (sięgnięcia rady Japonji, wpłynęło u-

Negus orócł z wyprawy Totniczej
ADDIS ABEBA. (Pat). Cesarz,

który dziś rano powrócił do stolicy,
powitany był przez cesarzową i'
członków rodziny ze łzami w;
oczach. Przedstawiciele władz, któ-|
rzy oczekiwali na przylot samolotu |
cesarskiego, byli również głęboko
wzruszeni. Jak się okazuje, w cza-
sie swej óży lotmiczej cesarz
odwiedził Hararr, Dzidziga i Dire-|
daua.

ADDIS ABEBA, (Pat). Dopiero
po powrocie cesarza cenzura pozwa-
la omawiać szczegóły jego podróży,
chociaż były powszechnie zmane.
Cesarz opuścił Addis Abebę o godz.
630 w samolocie  pilotowanym
przez lotnika francuskiego Rene
Crouillet. Samolotowi towarzyszy-
ły dwa inne aparaty wiozące leka-
rza przybocznego oraz sekretarza
osobistego cesarza. O godz. 9 ce-,
sarz przybył do Dżidżiga, gdzie mie-
ści się główna kwatera frontu oga-
deńskiego. Niezwłocznie po przy-
jeździe cesarz dokonał przeglądu|
wojsk. Pozatem odwiedził szpitale, |
gdzie wręczał odznaczenia  żołnie-

daua samolotem do stolicy, gdzie  Dedzjak Bura, jak donoszą źródła
przybył o godz. 8.30. francuskie, ogłosił dziś w Tembie-
W chwili lądowania samolotu ce- nie mobilizację.

sarskiego nadeszło z Harraru donie-  Wiadze włoskie wezwały ludność
sienie, że dwa samoloty włoskie „prowincji Tigre pomiędzy Aduą a
krążyły przez dłuższy czas woko-| Makalle do złożenia broni. Rozkaz
licach Harraru i Diredaua. Istnieje |został wywołany przez nieustającą
prawdopodbieństwo, że Włosi о-| па tych terenach  partyzankę.
trzymali zawiadomienie o podróży; Sohwytani z bronią w ręku będą,
lotniczej cesarza i być może łudzili| według tego rozkazu, rozstrzelani, a
się nadzieją, że uda się im spotkać |nie traktowani jako jeńcy.
w powietrzu z samolotem cesar- Na froncie południowpm żadnych
skim. | j|operacyj dziś nie było. (Wskutek u-B
NA FRONCIE ABISYŃSKIM.
WARSZAWA. (Pat). Na zasa-

dzie wiadomości ze źródeł angiel-
skich, francuskich, niemieckich,
włoskich i abisyńskich P.A.T. podaje
następujący komunikat o sytuacji na
frontach abisynji w dmiu 2i listo-
pada.

Na froncie północnym w dniu
dzisiejszym większych wydarzeń
nie było. z

lewnych deszczów i burz wszystkie
drogi i ścieżki w Somali i Ogadenie
stały się niedostępne dla armji wło”
skiej.

Charakteryzując sytuację na obu
irontach, źródła angielskie stwier-
dzają, że inspekcja cesarza jest do-
wodem, iż abisyńczycy są obecnie
gotowi do walki i że koncentracja
ich wojsk na abu frontach została
akończona.

Strajk powszechny w Kairze
LONDYN. (Pat). Z Kairu donoszą, żałoby zorganizowany przez nacjo-

|

1

8) |rokowania w sprawie francuskiego |ferencję z Czinik-kaiszekiem zwró- zerwanie rokowań, których celem
i kredytu zastawowego dla Banku cił jego uwagę na niedawne antyja- było stworzenie niezależnej federa-

wystąpienia w Szanghaju, cji Chin północnych, nie świądczy o
japońskie-, wycołaniu się Japonji, ale jest ra-

czej oznaką prawie zupełnej kapi-
tulacji Nankinu. Zdaniem korespon-

wy dyplomatyczne polsko - fran- Aryoszi podkreślił również, iż nieo- denta dziennika, rząd nankiński jest
3 |cuskie dla wzajemnego wyjaśnienia .czekiwanewprowadzenie reformy rzekomo skłonny prowadzić roko-

przez Nankin, bez za- wania w sprawie protektoratu t
pońskiego nad całemi Chinami, Do
tego sprowadzałby się zamiar Czang
kai-szeka omówienia i załatwienia
„wszystkich zagadnień  japońsko-

SZANGHAJ. (Pat). Po konteren-
cji z ambasadorem japońskim Ario-
szi Cziang-kai-szek postanowił przer
wać rokowanie nawiązane w Peki-
nie w celu wykonania planu gen.'
Doihary, mającego na celu stworze-
nie autonomicznej federacji Chin
północnych. Obecnie, jak donosi a-|
śgencja Havasa, Cziang-kai-szek i.
Aryoszi usiłują osiągnąć polubowne'
załatwienie sprawy Chin północnych
i uregulowania stosunków  japoń-
sko - chińskich. Przypuszczają, iż
przed zakończeniem rozmów: nie bę-|

usiłowani
antyjapońskiej agitacji oraz chęci micznego w Chinach północnych.
poprawy stosunków  japoūsko-chiū-
skich. Cziang-kairszek dodał, iż rząd
mankiński opracował plan załatwie-|
nia sprawy autonomii północnych|
Chin i na ten temat nastąpiła wy-
miana poglądów. `

LONDYN. (Pat). „Daily Herald“

Przedstawiciel ministerstwa wojny
oświadczył: „Mamy nadzieję, iż po-
mimo obecnych trudności, ruch au-
tonomiczny będzie się rozwijał, nie
będziemy się jednakże mieszali do
sprawy, którą uważamy za we-
wnętrzną sprawę Chin“.

W Grecji powstanie
rząd „koalicyjny

'-<Altut, (Pat). Weaiug wiado-
mości z wiarogodnych źródeł, rząd
po powrocie króla przedłoży mu dy-
misję, wyjaśniając w exposć premje-
ra poglądy na sytuację polityczną.
Król wezwie do siebie szełów
„wszystkich partyj oraz pp. Tsaldari-
sa, Metaxasa, Sofoulisa, Papanasta-
sicu, Kaiantarisa i Michalakopoulo-
sa, celemi wystuchania ich opinji o
Sytuacji. Zgodnie z opinją kół poli-
tycznych, któl utworzy gabinet koa-
licyjny, do którego wejdą przedsta-
wiciele wszystkich partyj bez wy-
jątku. Kierownictwo tego gabinetu
zostałoby powierzone osobistości,
zaakceptowanej przez wszystkie
partje, Tak utworzony rząd powi-
nienby przez pewien czas współpra-
cować z obecnem zgromadzeniem
narodowem, celem rewizji konsty-
tucji z r. 1911 i uchwalenia szeregu jdzie uczynione żadne dalsze posu- nieodzownych ustaw, poczem zo-

nięcie. stałyby rozpisane nowe wybory.

Sytuacja wewnętrzna Francji
PARYŻ. (Pat). Cała uwaga pra- Rząd wygrał pierwsze posunięcie.

sy francuskiej ześrodkowała się na Nadzieja socjalistów, iż uda się skło-
sytuacji wewnętrznej. nić rząd do ustąpienia, zawiodła.

Prawicowy „Le  Jurnal" pisze: Bitwa rozegra się w czwartek w
" izbie deputowanych.

Zbiórka złota | „LOsdre"* waża, а аба
WE WŁOSZECH. „ministerjalna doznała wczoraj znacz

RZYM. (Pat). Wie Włoszech roz- "i Poprawy, wszystkie przeszkody„nie zostały jednakże jeszcze usu-rzom. że na dzień dzisiejszy ogłoszony zo-
We środę cesarz dokonał nowego |stał strajk powszechny na znak ża-

przeglądu wojsk poczem odjechał |łoby po ofiarach ao zabu-
samochodem do Harramu, gdzie |rzeń. Nie przypuszczają jednak, aby
przebywał około 2 godzin. Nazajutrz |strajk ten był istotnie powszechnym.
rano cesarz odleciał ze stacji Dire- KAIR. (Pat). Dzisiejszy „dzień

Wykłady zawieszone

    

        

WARSZAWA. (Pat). Dnia 21 skim (S. G. G. W), prof, Miklaszew-
bm. wieczorem Kierownik Min. W. skim (S. G. H.) i dyrektoremdepar-
R. i O. P. prof. Konstanty Chyliński tamentu Kawaikowskim w sprawie
odbył konierencję z rektorami war- ostatnich zaburzeń studenckici
szawskich szkół akademickichPR: W wyniku konierencji postano-
proł, Pieńkowskim (Uniwers 6- wiono nie wznawiać wykładów aż
zeła Piłsudskiego), proł. archa- do czasu wyjaśnienia się sytuacji i
lowskim (Politechnika), prof. Gór- uspokc;znia oraz omówiono środki

zapewnienia bezpieczeństwa i po-,
sum U WAGA mecie zauwa ""KdkU. |

SKLAD APTECZNY, PERFUMERYJNY Kierownik Ministerstwa W. R. i.
. I KOSMETYCZNY O. P. zapowiedział, że gdyby po

Prow. Farm. wznowieniu wykładów powtórzyły.
się próby wywołania zaburzeń jest,

1JI Wad dl |] EAz art. 42 p.
ustawy o ach akademickich |

—5 a” a Кdnia 15 marca 1933 r., przewidują-|
Zi i cego zamknięcie szkoły w całości!

oła „Ieczn = lub w części co będzie połączone z
tegoroczne; zbioru, oraz świe: TRAN zarządzeniem nowychwpisó przy

zka , — Ceny dostępne. aaa szkoły. М i    

poczęła się wielka kampanja zbiór-
ki złota. Ludność składa na rzecz

е ке Т skarbu ee e stare wyj
tanji wobec Egiptu, miał do potud- nety. We wszystki miejscowo-
nia przebieg naogół spokojny. Na ściach zorganizowano komitety lo-|
prowincji również panuje spokój. W kalne, organizujące opór przeciwko
rozmaitych dzielnicach Kairu policja sankcjom i zbiórkę złota.
rozpędziła manifestantów i areszto- TOWARY NIEMIECKIE
wała kilkanaście osób, jednakże do DLA WŁOCH.
arch starć nie doszło. woj pań WIEDEŃ. (Pat). Wielkie  tran-
sklepy egipskie są zamknięte, lecz 'sporty towarów pochodzenia nie-
wielkie magazyny, należące do euro-|mieckiego, przeznaczonych dla
pejczyków, są czynne, jedynie dla|Włoch przechodzą przez Insbruck w
ostrożności opuszczono dopołowy |ilości, sięgającej od 2do 5 tysięcy
aa(R e c mari Paca pęka przeważnie

r. ówną Bi ą nacjonali-|w ,„ produkty chemiczneisamo-
stów młoda dziewczyna wygłosiła chody ciężarowe. Zwłaszcza samo-
przemówienie, którgo o: z|chodami naładowane cą całe po-
entuzjazmem kilkuset studentów. ciągi.

KAIR. (Pat). W godzinach popo-CZY BĘDZIE STRAJK GÓRNIKÓW
łudniowych w kilku częściach mia- ANGIELSKICH?
sta saaa do Pok starć z LONDYN. Pa NE
policją. Tłum zucał kamieniami racji górników omunikowa i-
tramwaje i samochody. Na niektó- cjalnie premierowi Baldwinowi re-
rych ulicach porozbijano ipowywra”| zultaty wczorajszego referendum, w
cano latanie. którem 93 procent górników

Przygotowania militarne Wielkiej | wiedziało się za strajkiem, Selkre-
Brytanji postępują dalej. Dotych- |tarz oświadczył, że egzekutywa  fe-
czasowydowódca portu seuzkiego,|deracjigórników pragnie rozpatrzeć
Egipcjanin, został zastąpiony przez|sytuację wspólnie z premjerem Bal-
Anglika, | dwinam. K

nalistbów, «celem  zaprotestowania
przeciwko polityce Nessim Paszy,
oraz stanowisku rządu Wielkiej Bry-

 

 

nięte. Ofensywa Daladier, która mo-
gła doprowadzić do kryzysu rządo-
wego, świadczy o istotnem  niebez-
pieczeństwie. Rząd Laavla posiada
jednakże dwa poawżne atuty: i)
istnieje zupełna zgoda w łonie ga-

 |binetu, 2) niema żadnej drużyny mi-
nisterjalnej, która mogłaby obecnie
rząd ten zastąpić. Kryzys minister-
jalny powodowałby chaos, jakiego
dotychczas nie było.

„Le Journal" pisząc o obradach
grupy radykałów socjalnych, podkre
śla, iż tylko dzięki wysiłkom preze-
sa grupywsady A nie przyjęły nie-
przychylnego rządu obrotu.

„L'Oeuvre“ organ radykalno-s0-
cjalny uważa, iż rząd, po wznowie-
niu obrad parlamentarnych, będzie
musiał niezwłocznie wystąpić z całą
„stanowczością przeciwiko ligom fa-
szystowskim, ponieważ nastroje
wśród republikanów są tego rodzaju,
iż po wystąpieniu Daladier, którego
'poparła większość grupy, powstało
pytanie, czy radykali socjalni nie
przyłączą się do wniosku socjali-
stycznego, wyrażającego brak za-
ufania wol [.

у—



    

prawa Ukolu rytuolnego
Zagadnienie uboju - rytualnego

stało się w Polsce zagadnieniem
bardzo aktualnem. Mówi się.i pisze
o tem coraz częściej, a nawet coraz
częściej podnoszą tę sprawę samo-
rządy miast polskich, dla których
ubój zwierząt rzeźnych jest poważ-
nem zagadnieniem gospodarczem.
Jak się dowiadujemy, wkrótce spra-
wa uboju rytualnego będzie przed-
miotem obrad wileńskich władz
miejskich.

W. sprawie uboju rytualnego
rożróżnić należy ' dwie  kwestje:'
zagadnienie bicia zwierząt w sposób
możliwie humanitarny, oraz zagad-
nienie gospodarcze, it. zn. podrože-|
nie ceny mięsa, spożywanego przez
ludność 'w miastach. °

„ Ubój zwierzątw:sposób, któryby
nie: przyczyniał zwierzęciu zbytecz-
mej mięki, jest sprawą, którą zainte-
resowały się w pierwszym rzędzie
towarzystwa opieki nad zwierzęta-
mi. Niedawno zamieściliśmy w: tej
sprawie łachowy artykuł, z którego
wynika, że praktyki stosowane
pržez rytualnych rzezaków ва о-
«rutńć, narażające zwierzę biie na
męki. Ponieważ zwierzę nie jest
ogłuszane prżed śmiercią, ponieważ
trzeba je związać, obalić na ziemię,
golić mu skórę przed zarznięciem,
więc' niewątpliwie istnieje zespół
warimków, w których zwierzę za-
rzynane bardzo cierpi. Stosowany
gdzieindziej sposób uboju, polegają-
cy'na wstępnem  ogłuszeniu zwie-
rzęcia mechanicznie lub prądem
elektrycznym, pozbawia zwierzę
przytomności, a więc usuwa i cier-
pienie,

Sprawa zaniechania uboju rytu-
alnego zwierząt jest zagadnieniem
dotyczącem całego kraju i nie może
być załatwiona przez poszczególne
miasta. Niezbędny tu jest akt usta-
wodawczy, który. — podobnie jak w
Niemczech — załatwiłby sprawę za-

NA ARTRETYZM

szczególnie dają się we znaki nagłe i czę-
ste zmiany pogody, zwłaszczą w obecnym
akresie. {

_ Przy przykrych i dokuczliwych bólach
reumatycznych i artretycznych stosuje się”
tabletki Togal, przynoszące ulgę w tych
cierpieniach. Tabletki ' Togal' stosuje: się
również w grypie i przeziębieniu 'w daw-
kach po 1—3 tabletki 3 razy dziennie.
ovŻądajcie tylko oryginalnych table'ek

Tek Obecnie cena' zniżona zł. 1.50 a“
ę.

ONEAEDER EEENIC DL EAT ATS

GŁOSY CZYTELNIKÓW
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sadniczo i ostatecznie. Udział po-
szczególnych miast i: instytucji musi
z natury rzeczy ograniczyć się tu
do wystąpienia o inicjatywę ustawo-
dawczą i stwierdzenia ‚ - akitualności.
zagadnienia.

Druga strona sprawy to koszt Ц-
boju. W rzeźni wileńskiej sprawa ta
przedstawia się w sposób następują-
cy. Ubó; sztuki sposobem zwykłymi
kosztuje 3 zł., ubój sposobem rytu-
alnym 16.zł.. Różnica wynosi 13 zł.
na sztuce. Jeśli się weźmie „pod u-
wagę, że w Wilnie bije się naogó!
na mięso sztuki nieduże, kosztujące
przeważnie po zł. kilkadziesiąt do;
stu, łatwo zrozumiemy, jak znacznie|
podnosi się cena mięsa na kilogra-|
mie przy tak wygórowan opła-
tach. 8 '

Myliłby się ten, ktoby przy-
puszczał, że sprawa ta dotyczy
wyłącznie łudności żydowskiej, -spo-
żywającej mięso koszerne. Tak nie
jest. Prawie wszystkie mięso, sprze-
dawane w jatkach w Wilnie (poza
wieprzowiną) jest bite rytualnie
przez żydowskich rzezaków, a więc
koszt uboju rytualnego pokrywa ca-
ła ludność, łącznie z chrześcijańską.

Na co idą tak wygórowane opła-
ty za ubój rytualny? Okazuje się, że
poza wynagrodzeniem dla nzezaków
i ich pomocników, którzy są sytuo-
wani tinansowo bardzo dobrze, resz-
ta opłat idzie na dochód* gminy ży-
dowskiej, ktora w ten sposób jest
utrzymywana w znacznym stopniu
przez chrześcijan.

W. okresie, kiedy przy znacznem
zmniejszeniu zarobków  miezbędną
jest akcja w kierunku potanienia
kosztów utrzymania, zachowanie tak
wysokich opłat jest rzeczą nie-
możliwą. Н

Do powyžszego dodač naležy, že
gdy od lat kilku — jak to juž dono-
siliśmy — władze miejskie systema-
tycznie obniżają opłaty rzeźniowe,
działając w ten sposób na rękę pro-
ducentóm rolnikom i konsumentom
— ludności miejskiej, opłaty za ubój
rytualny, nietylko że od lat kilku
mie zostały zmniejszone, ale ostatnio
nawet wzrosły , ; ЗМ

Wysokość opłat za ubój rytual-
ny nie zależy od władz miejskich,
lecz 'od. gminy żydowskiej. Jeśli sa-
ma gminą żydowska nie zechce -w
te sprawy wniknąć, to nie wątpimy,
że władze nadzorcze, kontrolujące
działalność i budżet gminy żydow-
skiej, zabiorą decydujący głos w tej
sprawie.

Na marginesie ustawy o oddłużeniu wsi
Wiadomą jest rzeczą, że twórca

ustawy ma przedewszystkiem na
względzie dobro państwa czy oby-
watela, jego mienie, bezpieczeństwo
1.60% :
Wiemy jednakz praktyki, że ina-

czej przedstawia się sama ustawa w
druku, w interpretacji, a często od-
miennie w czynie.

Na tem miejscu zastanowimy się
nad. niezmiernie żywotną bolączką
ustawową, a mianowicie  kwestją
„oddluženia wsi“.
"W Dzienniku Ustaw z dnia 24

października 1934 r. kiwestja ta jest

iApujących rozdziałach, iędzy* in-
nymi osobny rozdział (54) poświę-
cony jest zadhilnjenio zimniejszeniu
ceny sprzedaży gruntu, a tow wy”
wk Z ustalają-
ce cenę sprzedaży grumtu, zostały
dokonane od dnia 1 stycznia 1926 r.
do dnia 1 lipca 1932 r. Rozdział ten,
jakpa wd innych, związa-
nych z tem zagadnieniem sprecyzo-
wany jest sumiennie,dokikdnie, wy
czerpująco, jednem słowem — świet
nie. Ustawodawca wszystko prze-
widuje: wyszczególnia objekty, ka-
tegorje długów, kwalifikuje je 1 t. p.

Niestety — pozostaje jeszcze od-
wrótna stroma| hb !

Życie. Praktyka. I jak ona wy-
śląda? Wszystkie sprawy związane пет Х.
z oddłużeniem wsi załatwiają Urzę-
dy Rozjemcze. Do tych-instytucji
zgłaszają swoje pretensje i dłużnicy |
i wierzyciele. Dajmy na to,jakiśtam
dziedzic rozparcelował już przed
kilku laty majątek. Może mu roz-
parcelowano przymusowo, to wszyst
ko jedno. Grunt, że jest wierzyciel|
dziedzic i dłużnik — chłop. Chłop
od kilku lat uprawia ziemię, na któ-
rej ciąży: jeszcze dług dziedzica.|
Chłopniema obecnie wiele korzyści
z tej dziedzicowskiej ziemi, ale sed-|
no w'tem, że dziedzicowi się należą |
pieniądze. Państwo zaś ze swej stro-
ny idąc zubożałej wsi na rękę wpro-
wadza ustawę o zmniejszenie cen

edaży gruntu. Jest więc ustawa,
chlop ma urząd, który obroni £o|
przed ewentualną i
pana. Jak każe ustawa
jemczy

 

odziwością nie lepszem i prostszem byłoby jed-
rząd roz- norazowe u

oblicza cenę sprzedaży grun* zmniejszonej ceny sprzedaży gruntu

tu w myśl obowiązującej zniżki.
Kombinuje wysokość też zniżki na
podstawie całej procedury. . Nieod-
zownym.do tego jest taksator, nie-
zbędną.sprawa sądowa, a więc „ad:
wokaci, mo i opłaty stemplowe za
akta. Taksatorowi 70 zł., . adwokat
też dla ——- kinas mie A
strzępił ogocenn płuc, a nikt
jeszcze nie słyszał, aby kiedykol-
wiek Urząd Skarbowy podarował za
zmaczki... Naturalnie w myśl ustawy
kosztami całej tej procedury |prze-
Dao dzielą się solidarnie wierzy-
ciel i

Spyta ЮЮ& — dlaczego udicha ci
ludzie nie załatwiają tej całej spra-
wy polubownie, bez sądów?

Aby to zrozumieć należy: przed:
tem zrozumieć osobliwą psychologję
chłopa, szczególnie kresowego.

Jak świat światem, nigdy jeszcze
chłop mie zaułał całkowicie panu.
Jak tylko weszła ustawa o obniże-
niu cen sprzedaży gruntu w z
pan X. zaproponował swojemu -
mikowi dobrowolną ulgę. Chłop był
winien 1000 zł., a pan żądał bez są-
dów 300 zł, I wiecie co zrobił chłop?
Ani mu przez imyśl nie przeszło .po-
godzić się z panem. Oddał spór do
rozsądzenia Urzędowi  Rozjemcze-
mu. I w rezultacie już po podziele-
niu się kosztamipostępowania z pa-

.. zapłacił ni mniej ni więcej,
jak tylko 510 zł. Czyli wyszedł, jak
Zabłocki na mydle... .

Reasumując 'to wszystko, docho*
dzimy w rezultacie do zapytania
czy zamiast tej całej przewlekłej,
kosztownej procedury sądowej nie
lepszen: wyjściem byłaby normalna
tranzakcja kupna sprzedaży. Wszak
Min, Roln. ima zawsze dane staty-
styczne co do wysokości spadku
cen, a tem samem łatwą kontrolę.
Czy "ustawodawca wywołując " ха
pośrednictwem ustawy cały szereg”
procesów, którychsetki tysięcy ma-
leży w krótkim czasie oczekiwać na
wdkikieśh sądów na terenie całej
OO. postąpił  właści-
wie?l wreszcie w zakończeniu, czy

oszacowanie kracy ma szerokie

—

Włamanie do sądu
/W dniu 21 Ibm. około godz. 5-ej

nieznany Sprawca, zapomocą wy-
bicia szyby w oknie, dostał się do
lokalu Sądu Grodzkiego mw  Jaszu-į
nach, zerwał z okien firanki oraz
poprzewracał niektóre księgi i akta
sądowe. Kradzieży żadnych przed-
miotów nie stwierdzono. Na miej-
scu znaleziono 2 kawałki żelaza,
które pozostawił sprawca.  Docho-
dzenie wszczęto. a miejsce udał
się Komendant Powiatowy nadkom.
Strączak.

Redaktor czasopisma ,,

Na mocy . umowy  gospódarczej
między Polską a Niemcami z dnia 4*
bm. cały obrót towarowy między
obu krajami został ustalony na pod-
stawie kompensacji Importer  to--

warów niemiećtkich będzie płacił w
Warszawie. Należność eksportera
polskiego będzie wpłacana w Berli-
nie. Dwiecentralne.instytucje roz-
rachunkowe z otrzymanych tą dro--
gą funduszów będą wpłacały należ-

Bietaruskaja Krynica“
skazany na areszt

We czwartek zasiadł na ławie
oskarżonych w Sądzie Okręgowym
redaktor odpowiedzialny  czaso-
pisma białoruskiego „Biełaruskaja
Krynica”, Jan Poźniak, zam. w Wil-
nie, przy ul. Zawalnej 1 m. 1, odpo-
wiadający z art. 152 K. K.

Szczegóły sprawy są następują-
ce: W dniu 28 października roku ub.
ukazała się w Nr. 38 „Biełaruskiej
Krynicy” notatka pt. „Los utrakwi-
stycznych polsko - białoruskich
szkół”, w której zelżony został Na-
ród Polski przez przypisanie mu
cech ślepej i brutalnej nienawiści w |
stosunku do ludności białoruskiej.j

Z treści powyższej notatki, a
zwłaszcza ze słów o „żarłoczności''
polskiego nacjonalizmu w przedsta-
wieniu do „niewolniczej białoruskiej
duszy'* uwidoczniona została wy*
raźna chęć zohydzenia Narodu Pol-
skiego, jako całości. !

ymieniony numer czasopisma

 

Ва poduiwiają —— kobiety
tandroszczą

gdy ujrzą cerę świeżą, czystą, pokrytą jak-
by puszkiem' dojrzałej brzoskwini  Cerę
taką mieć może każda pani, ale pod wa-
runkiem, że używać będzie wyłącznie zna-
komitego pudru roślinnego marki światowej
sławy: FORVIL CINQ FLEURS. Puder
FORVIL posiada tę wyższość nad innemi,
że nie zawiera żadnych szkodliwych о-
mieszek, nie wysusza skóry, lecz ją odświe-
ża, prześlicznie matuje, przylega doskona-
le i zapewnia pani zawsze młodzieńczą kar-
nację.

-  Dziesięcioiecie
Z okazji, dziesięciolecia wileń-

skiego .lowarzystwa  Spiewaczego
„EŁcno”,: w dniach 23 i 24 b. m, od-
będą się uroczystości, które obejmą:

Dnia 23 listopada (w sobotę) —]|.

rozszedł się * w
egzemplarzy. ;

Oskarżony z art. A52 K. K. Jan
Požniak w czasie przewodu sądowe-
go do winy nie przyzna! się, ošwiad-
czając, iż wzmiankowana notatka,
zdaniem jego nie zawiera cech prze-
stępstwa.

Sąd,

okóło 600

jednak z innego
założenia, skazał redaktora Poźnia-
ka na dwa tygodnie aresztu. (e)

Kurs w. i f.

UkładkompensacyjnyzNiemcami
ność swym obywatelom w kraju w
miarę napływu gotówki za towary
przeciwnej- strony.
„Poczynając od.dnia 20 bm. żaden

urząd celny nie przepuści żadnego
towaru z Polski do Niemiec i od-
wrotnie beż specjalnego  „Śświadec--
iwa rozrachunkowego”. Ze strony
polskiej takie świadectwa wysta-
wiać będzie upoważnione do tego
Polskie Towarzystwo Handlu Kom-
pensacyjnego (skrót „Zahan”) w.
Warszawie przez swych delegatów
przy izbach przemysłowo - handlo- *
wych; 'wyznaczonych na okręgi tych

izb, Niekitóre świadectwa dla wy-
wozu rolniczego będą również wy-
dawane przez centralne zrzeszenia
eksportęrów głównych płodów  ftol-
nych,; 6: czem będą później ogłoszo-
'ne zawiadomienia.

„„Delegai Polskiego Towarzystwa
Handlu Kompensacyjnego przy Izbie
Przemysłowo-Handlowej w  Wiinie
urzęduje w lokalu Izby (Mickiewi-
cza 32)'i przyjmuje interesantów w

ara od 11-tej do 13-ej (tel.
6-73).

dla kierowników sportowych
Straży Pożarnych

W czasie od 4 do 16 listopada r.
b. został przeprowadzony przez O-
środek w. f, w Wilnie 2-tygodniowy
kurs w. f. dla kierowników sporto-
wych Straży Pożarnych z terenu

| Wileńskiego Okręgu Wojewódzkie-
go.

Ćwiczenia i wykłady na kursie
prowadzili pp. instr, w. & W. Woj-
tkiewicz i plut. A. Sadowski.

W. dniu 16 listopada r. b. w o-
'becności prezdstawiciela Wileńskie-
go Okręgu Wojew. Związku Straży
Pożarnych R. P. instr, J. Piekar-
skiego, odbyło się zakończenie kur-
su i ogłoszenie wyników z przepro-
wadzonych egzaminów. Komendant
Ośrodka w. £. p. por. J. Pawłowicz
w dłuższem przemówieniu wezwał
absolwentów kursu do intensywne-
go krzewienia prac м. Ё 1 sporto-
wych w Śtrażach Pożarnych, pod-
ikreślając, że w. £. w dużej mierze

chóru „Echo''
zostaną 'dwa oratorja: Stehle'ego .
„Legenda o świętej Cecylji' i Hayd-. | !

: „dzie obniżonena „Pory roku”. |.
Początek koncertu o g. 9.30,
Dnia 24 b. m. w niedzielę o $. 11

wielki koncert w Sali Śniadeckich|uroczyste «nabożeństwo w kościele
U. S. B. z udziałem solistów, chóru św. Jana, ma którem chór wykona
i orkiestry, na którym wykonane|6-głosową Mszę Ebnera.

sporoa is RA

Pojedynek na kłonice między parobkami
Między parobkami Siemiukiem

Aleksandrem i Czarkowiczem Mi-

chałem mieszkańcami wsi Jadzion-
ki gm. ostrowskiej wynikła ostra

sprzeczka ma tle konkurencji do

LRAiiЧЫ EWBAD BOROWIKACZY

UDUSIŁA DZIECKO,

DZISNA. Ustalono, że  Julja

Apanasionkówna, m-ka wsi Sielisz-

cze, gm. hołubickiej, będąc na pracy
rolnej w Łotwie, urodziła tam w
m-cu październiku rb. nieślubne

dziecko, z którym powróciła do kra-

ju, lecz do domu rodziców przybyła

bez dziecka. Rozpytana Apanasion-

kówna' oświadczyła, że dziecka

wcale nie miała, a następnie, że ze

wistydu porzuciła je na drodze oko-
ło wsi Kowale, gm. głębockiej —
jeszcze żywie. Zarządzone poszuki-
wania ujawniły w rowie około wy*
mienionej wsi zwłoki tego dziecka.

Sekcja zwłok wykazała, że zmarło .
ono wskutek uduszenia.

<fumor po lilmie Kiepucy
„Blondynki, brunetki, ja kocham

wszystkie kobietki.," „A tobie co się sta-

ło Janku, żeś taki wesoły?” „Widzisz ko-
chany przyjacielu, zrobiłem odkrycie”. „No,
no po tobie nie byłbym się tego spodzie-
wał. Zarobisz teraz chyba dużo pieniędzy.
Masz szczęście”. „Ach co tam pieniądz,
dziś jest —-jutró go niema. Jeżeli jednak
zjesz dobry obiad, który. ci maprawdę
smakuje, „wtenczas możesz mówić o szczę-
ściu”. „No dobrze, ale co to ma wspólnego
z odkryciem?" „Tego nie rozumiesz, dla-
tego żeś kawalerem, Widzisz, żona podała
mi do obiadu butelkę z przyprawą, której
kilka:kropl uczyniły potrawy tak smaczne,
że bogowie Olimpu pozazdrościć by mi jej

mogli. Przyprawa KNORR — to moje od-
kryciel —

* „Jeżeli spotkasz kobietę, która poda
tobie-do obiadu przyprawę KNORR, — ta
żeń 'się chłopcze: bez namysłu, jest' ona bo-
wiem mądra, gdyż wie, że co KNORR —
to. dobre. л
СОМЕ TNSAA KI ITIENTA KTAN INISS

o pewnej normię ulgi. Dajmy na to
ik IO

Grunt, że procedura jest prze-
wlekła i kosztowna, a pan Biuro-

„pole doa:

niejakiej Marji Usuchówny, do któ-
rej oboje czuli wielki sentyment. Pa-
robcy pochwycili kłonice i poczęli
się „pojedynkować”. W, wyniku te-
go Czarkowicz uderzony został kło-
nicą po głowie talk mocno, iż po go”
dzinie zmarł nie odzyskawszy przy-
tomności. Siemiuka aresztowano. h

 

MORDERSTWO NA RYNKU.

OSZMIANA. W dn. 18 bm. w
Holszanach, w czasie sprzeczki na
targu, Stefan Żyźniewski, m-c wsi
Plebańce, śm. holszańskiej, uderzył
parę razy nożem w plecy Aleksan-
dra Bujnickiego, m-ca m. Borun.
gm. kucewickiej. Wskutek upływu:
krwi Bujnicki po 15 minutach zmarł.
Sprawcę. aresztowano.  Ustalorto,
że sprzeczka powstała na tle pora-
chunkėw osobistych.

OMAL ŻE NIE SPALIŁY SIĘ
ŻYWCEM.

W) kolonji Daukszyce gm. miele-
gjańskiej w domu Т. Terentjewa po-
zostawione bez pna kra bawiąc
się zapałkami lowały « pożar.
Ogień objął bijdojiczcie izbę i po-
czął zagrażać znajdującym się «w
mieszikaniu dzieciom. Jeden z sąsia-
dów nie zważając naogień wskoczył
do mieszkania i uratował dziecia-:
ków. (h) `

BANDĘ KONIOKRADOW ZLIKWI-
DOWANO W GM. KUDELSKIEJ;

"W gminie kudelskiej organa P.P.
zlikwidowały bandę  koniokradów.

Aresztowano 5 osób, na których
czele stał znany. koniokrad Kazi“

mierz Uždziejko, wielokrotnie kara“

ny za kradzieże koni. Uździejko ze:
swoją bandą w 18 wsiach dokonał

licznych kradzieży koni, narażając

włościan na poważne straty mater-

jalne. Podczas przeprowadzonych
rewizyj w stajniach aresztowanyc
zakwestjonowano 5 koni pochedzą*
cych z kradzieży. (h)

na

'szczyźnie na rzece

ułatwi sprawność strążaków w akcji
ratowniczej przy pożarach. Jeden z
«uczestników w imieniu wszystkich
ikursistów złożył podziękowanie Ko-
mendantowi Ośrodka i instrukto-
rom w; f. za przeprowadzenie kursu
oraz zapewnił, że dółożą wszelkich
starań i pracy, aby zdobyte wiado-
mości na kursie zostały rozpowszech
nione; wśród Straży w poszczegól-
„mych powiatach |Wojewėdziwa Wi-
leńskiego.- ;,

 GAKAADE22POGODZIEREORTLBIRCZA DA

CUKIER.IWĘGIEL STANIEJE.

Jak donosi prasa warszawska w
ciągu najbliższych dni odbyć się ma-
ją konferencje rządu z przedstawi-
cielami wielkiego przemysłu, a nie-
zależnie od prac komisji ankietowej,
która bada warunki w wielkim prze-
„myśle, rząd domagać się będzie, aby
'reprezentanci karteli z własnej ini-
T <eny swoich wyro-

w.
*Jak' słychać, rw'pierwszym rzę*

będą ceny cukru i
„węgla. Obniżka ceny węgla ma do-
„chodzić 20 proc. *

 

PIENIĄDZE PRZEPIL A SYMULO-
WAL NAPAD, :

Bolesław Pieszko, m-c wsi Miž-
niuny, gm. szumskiej, zameldował,
że.w dniu 19 bm. około godz. 16-ej
na trakicie około. wsi Kiena Panień-
ska Bronisław Urbanowicz, zam. w
Szumski,wyjął meldującemu, gdy
ten'spał na wozie, z kieszeni portfel,
w którym było 13 zi. Gdy Pieszko
się obudził i spostrzegł kradzież,.
„chciał portfel odebrać, lecz Urbano-
z uderzył go pięścią po twarzy i

zbiegł. 7 ;
Wszczęte niezwłocznie dochodze-

nie wykazało, że Pieszko wracał do
domu zupełnie pijany, gdyż omawia-
ne 13 zł. RÓ w Wilnie. Gdy w
drodze powrotnej stwierdził brak
pieniędzy, zapytał jadącego z przo-
du Urbanowicza, czy je znalazł.
Urbanowicz odpowiedział, że  pie-
niędzy tych nie znalazł. Wówczas
Pieszko zaczął przeszukiwać  kie-
szenie Urbanowicza, a gdy  pienię-
dzy nie znalazł, Urbanowicz uderzył
$o w twarz.

GĘSTA KRA NA WILJL
W związku z. mrozami na Wileń-

1 Dźwinie i Wilii
spływa gęsta kra.

Brzegi rzek zamarzały. Kilka
mniejszych:rzek * w. Wileńszczyźnie
pokryło się warstwą lodu i stanął.

od dwóch dni

Nowości wydawnicze
Arkady. Listopad 1935. Treść:

Stary: mebel w nowoczesnem wnę-
trzu, J. Hryniewiecki: O nowe krze*
sło. Dzień Zaduszny w Warszawie.
IX Międzynarodowy: Salon Fotogra-
fiki. T. M. Narolewski — Odwieczne
pomniki, Z. mieszkań - warszawskich.
E. Norweth: O piękne drogi. P. М.
Lubiński: 2571 m. u. p. m. i 350 ems,
Hryniewiecki — Osiecki. Stefan Ry-
giel: Ogólny poziom naszego introli-
gatorstwa; Pod Arkadami. \

'F, A. Ossendowski. W krainie
niedźwiedzi, Wydanie drugie. War-
szawa 1935. Dom Książki Polskiej,
Spółka Akcyjna.

Miłosz Gembarzewski Jan
h Tarło, Pierwszy Powstaniec Polski.
Główna Księgarnia Wojskowa, War-
szawa 1935 r.
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wici" ie i życi | |., Sankcje i žycie gospodarcze |Pazestao Prasy
Od szeregu lat na wsi działa organi- оава Ą $ : ‚ Li Lk Ad

2 : «zw. cje gospodarcze zostały| w życie gospodarcze. Z jednej strony| rium Brytyjskie, popiera je wielkika- RANI
zacja młodych chłopów pod nazwą| spowodowane przez W. Brytanję dla |widzimy akcję gospodarczą w imię in-| pitał, są ich zwolennikami socjaliści, Z
Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”,
Członkowie „Wici” wyznawali pro-

$ram radykalno - klasowy i uchodzili
za zwolenników dawnego. „Wyzwole-

nia”. Po rozłamie w Stronnictwie Lu-
dowem wiciowcy potępili secesjoni-

stów i oświadczyli się za jednością
t. zw. ruchu ludowego i za dalszą wal-
ką z obecnym systemem.
Z końcem października odbył się ;

zjazd delegatów „Wici” w Warszawie,

na którym uchwalono szereg rezolu-
cyj. Rezolucje te stwierdzają, iż „wi-

ciowcy” są bardzo bliscy socjalizmu
i marksizmu, chociaż swoje wyznanie

wiary politycznej i społecznej chcą u-

kryć pod nazwą agraryzmu. Wystar-

czy. przytoczyć kilka rezolucyj, aby
przekonać się, jak bliscy są „wiciow-

cy” socjalistom. Oto niektóre z nich:

„Na ziemi pochodzącej z wywłaszcze-
mia większej własności, należy osadzać
bezrolnych i małorolnych. Tym, którzy
pragną gospodarować ziemią na zasadach

spółdzielczych, wywłaszczone dwory na-
leży oddawać w całości, by nie niszczyć
już zorganizowanych warsztatów pracy.
W zmienionym ustroju społecznym,

inicjatywa zmierzająca do stworzenia
spółdzielczych gospodarstw rolnych z
gosrodarstw rozdrobnionych powinna się
spotkać z uznaniem i poparciem państwa,

Fabryki, kopalnie, banki, większe ob-
szary lasów oraz zbiorowe jednostki go-
spodarki rolnej przejdą na własność zor-
ganizowanego społeczeństwa (państwo,
gan.orząd, spółdzielczość)".

Wprawdzie „wiciowcy” uznają pry-
watną własność „ale bardzo ograniczo-

ną i ze wszystkich rezolucyj gospodar-

czych przebija wielka sympatja dla
socjalizmu i kolektywizmu.

Iż tak jest w rzeczywistości, świad-

czy przedewszystkiem rezolucja ©

współpracy z młodzieżą socjalistyczną

zorganizowaną w Towarzystwie Uni-

wersytetów Robotniczych (TUR), któ-

ra pozostaje pod komendą PPS. i to
lew gojejskrzydła.Rezolucja ta brzmi:

„Zjazd uważa, że odpowiadającą nam
w obecnej sytuacji organizacją na terenie
robotniczym — jest Organizacja Mło-
dzieży TUR, to też w dążeniu naszem do
porozumienia chłopskiego ruchu ludo-
wego z ruchem robotniczym będziemy
współpracow.uli z Organizacją Młodzieży
TUR, oraz temi organizacjami młodzieży
robotniczej, które będą wobec nas wy-
stzpowały łącznie z TUR-em".

To już zupełnie jasne i wyraźne.
MWiciowcy uważają za reprezentację

 

celów politycznych, mają one usunąć
konieczność zbrojnej interwencji an-
gielskiejj Będą one miały jednak
daleko idące następstwa w życiu go-
spodarczem narodów europejskich,
więksże, niż się to na razie wydaje.

Cały szereg państw przerywa swe
stosunki handlowe z Włochami, dla
jednych nie są to rzeczy zbyt ważne,
dla innych wszakże, mających duże o-
broty z niemi, robi to poważny zamęt
w życiu gospodarczem. Wiadomo,
jak trudno dziś o rynki zbytu, czyż
może przejść bez następstw zamknię-
cie rynków Włoch, a więc kraju, któ-
ry ma wwóz większy od wywozu i któ-
jremu brak najważniejszych surąwców.
Naprzykład pisma francuskie ‚ за
pełne protestów różnych producen- |
tów, dla których zamyka się możność
eksportu do Włoch, a którzy nie wi-
dzą innych rynków zbytu.

Największy przewrót odbyć się mu-
si we Włoszech. Włosi nie patrzą na
zastosowanie sankcyj z založonemi
rękoma, lecz pracują nad tem, by spo-
życie towarów przywożonych z zagra-
nicy ograniczyć, lub te towary za-
stąpić wyrobami własnemi.

Pragniemy tedy zwrócić uwagę
Czytelnika na rozwijający się przed
oczyma naszemi przykład in$erencji  czynników psychicznych, duchowych

teresów politycznych W, Brytanii, z
drugiej organizowanie życia gospodar-
czego całego państwa pod hasłami pa-
trjotycznemi, narodowemi. | nie są
to sprawy przejściowe, jakby dla o-
brony swej wiary ekonomicznej może
powiedział niejeden zwolennik kla-
sycznej teorji liberalnej! Z tego, co się
dziś dzieje, nawet po zaniechaniu o-
wych sankcyj, wiele pozostanie — za-
równo w organizacji życia gospodar-
czego Włoch, jak w układzie stosun-
ków i w obrocie towarowym między
państwami kontynentu europejskiego,
a zresztą nietylko europejskiego...
To co pozostanie z doświadczenia

sankcyjnego można określić krótko —
jeszcze jeden krok w kierunku t. zw.
autarchji, to znaczy dążenia państw
do wystarczenia samym sobie w dzie-
dzinie gospodarczej. Będzie to nietyl-
ko naturalną potrzebą wszystkich
narodów na dni codzienne, będzie
zwłaszcza koniecznością, wchodzącą
w zakres tego, co się będzie musiało:
robić dla przygotowania się do wojny.
F> to, co dziś się przytrafiło Wło-
chom, może się przytrafić jutro każde-
mu innemu narodowi, nie wyrzeka'ą-
cemu się wypełniania swej misji dzie-
jowej...
Dz'wnemi drogami chadza prze-

znaczenie i dziwnych używa narzędzi.
Sankcje wprowadza w życie Impe-  

służą one interesom wielkiego żydo-

stwa... A tymczasem będą te sankcje

z jednej strony szkołą i stacją do-
świadczalną samowystarczalnošci go-
spodarczej narodu, z drugiej zaś po-
t.żnem czynnikiem wznowienia dą-

żenia do samowystarczalności wśród
państw i narodów... I to i tamto zaś—
o dziwna ironjo losu — zadaje nowy,
potężny.cios gospodarce światowej
takiej, jaka wytworzyła się w wieku
XIX, prowadzi do rozbicia tej gospo-
darki i do dalszego ograniczenia
hundlu międzynarodowego, czyli nisz-
czy te właśnie fundamenty, na któ-

rych wyrosło i Imperjum Brytyjskie

i w'elki kapitał międzynarodowy i so-
cjalizm i potęga żydostwa w świecie
współczesnym.

Będą tedy sankcje lewarem, pod-
ważającym dotychczasowy ustrój $o-
spodarczy świata, jeszcze
czynnikiem zaostrzenia kryzysu. Na
czyją korzyść? Odpowiedź jest pro-

sta i jasna — albo na korzyść narodo-
wego ustroju gospódarczego, albo też
na korzyść komunizmu...
Przekonamy się o tem po pewnym

czasie; narazie mamy przed sobą nie-
zwykłe w'dowisko gorliwego piłowa-
nia gałęzi, na której siedzą potęgi,
kształtujące dziś jeszcze życie gospo-
darcze świata,
Ю r SK.

 

ZAPOWIEDZI
Przywódca gdańskich hitlerowców, ;

p. Forster, (będący czemś w rodzaju
nadprezydenta ponad głową prezy-
denta wolnego miasta, p, Greisera),
wystąpił «z. niesłychaną 'mową na
gdańskim Długim Rynku, wygłoszoną ;
na masowem zgromadzeniu partji hit-
lerowskiej, :
W mowie tej zapowiedzial ni mniej,

ni więcej,tylko LE powrót Gdańska
pod władzę Rzeszy —i powołał się
przytem na autorytet Hitlera.
W szczególności, oświadczył on, że

obecny, nowy, hitlerowski sztandar
Rzeszy, wkrótce nad Gdańskiem za-
łopocze jako godło urzedowe. Że de-
cyzje Ligi Narodów, dotyczące Gdań-
ska, nie mają dla niego, p. Forstera,
żadnego znaczenia. Że obóz narodo-
wo - socjalistyczny władzy z rąk w
Gdańsku nie wypuści i że przyjdzie
dzień, w którym z całą bezwzględno-
ścią policzy się z gdańską opożycją, a
tych z pośród jej członków, którzy nie
zdążą zawczasu uciec, ulokuje w obo-
zach koncentracyji ych. (Oczywiście, 

miodzieży robotniczej socjalistyczną |

organizację i oświadczają, iż tylko z

tą organizacją chcą współpracować,

względnie z temi, które łącznie z
TUR-em będą występowały. A
więc w ten sposób odgrodzono się na-

wet od młodzieży N.P.R. Z uchwał
innych widać, iż „wiciowcy” uważają

kler za głównego wroga chłopów.

O charakterze „Wici* mówią nie-

tylko rezolucje. Więcej o tem nam po-
wie to, czem się nie zajmowano na

zjeździe, mimo iż tyle zagadnień poru-

szono w referatach, w dyskusji i prze-
mówieniach powitalnych. Dla wiciow-
ców nie istnieje kwestja żydowska.

Nie uchwalono w tej kapitalnej spra-
wie żadnego wniosku, ani nie poru-

szano jej w dyskusji, Przynajmniej nie

mogliśmy o tem dowiedzieć się ze

sprawozdania, jakie zamieściło pismo

„Wici“,
Jakże się mogli kwestią žydowską

zajmować, jeżeli na zjeździe sociali-

styczną organizację (TUR) repre-

zentował obywatel Cohn i on składał

życzenia wiciowcom.

Poza Cohnem, przemawiało wiele

innych wybitnych osobistości. Imie-

niem Stronnictwa Ludowego witał

zjazd b. marszałek Maciej Rataj.

Wielką mowę wygłosił również prof.

Kot, dawniejszy działacz socjalistycz-

ny.Przysłał list na zjazd Ludwik Krzy-

wicki. Inne osoby były mniej charak-

terystyczne, ale podobne miały obli-

cze polityczne.

Jakże można mieć pretensję do

„Wici”, że na zjeździe delegaci nie

zajęli się kwestją żydowską i że

będzie to możliwe tylko w wypadku
zespolenia Gdańska z Rzeszą, bo sta-
tut wolnego miasta nie przewiduje ani
instytucji obozów koncentracyjnych |
na miejscu, ani. możności wysyłania;
kogokolwiek do obozów  koncentra-
cyjnych w ościennem państwie).

e powyższe wywody, już same
(przez się, jeśli wziąć pod uwagę sta-
nowisko, zajmowane przez p. Forste-
ra w rządzącej w Gdańsku i w Rzeszy
partji hitlerowskiej, bardzo ważkie,
doznają jeszcze dalszego wzmocnienia
w postaci zasłonięcia się powagą kan-
clerza Rzeszy. ы

„Należę do tych nielicznych — wo-
lai z emfazą p. Forster, — którzy do-
kładnie znają myśli Wodza. Ja znam
jego niezachwianą wiarę w powrót
Gdańska do Rzeszy”. — Oświadczył
ponadto, że wszystkie zapewnienia i

obietnice, jakie udzielił ludności gdań-
skiej, wykonane zostaną przez kancle-
rza Hitlera.
Mamy więc do czynienia z jawną

zapowiedzią „Anschlussu” Gdańska
do Rzeszy, uczynioną przez osobę,
która ma dostateczne tytuły i moral-

ne i formalne potemu, by oficjaln'e in-

terpretować politykę rządców Gdań-

ska i Rzeszy. !
I to w okresie polsko - niemieckie-

$0 porozumienia! Historja, ostatecz-
nia, nieraz już widziała czynienie
przez osoby, reprezentujące politykę
jednego państwa, zapowiedzi narusze-

nia integralności terytorjum drugiego
państwa. Ale dalibėg, pierwszy raz
się chyba zdarza, aby taki. zapowie-
dzi miały miejsce w okresie przyjaźni
izbliżenia między temi dwoma pań-
stwami. }

Ach, — przepraszamy! Nie pierw- się stać inaczej, jeżeli zjazd obradował

pod auspicjami prof. Kota, prot Krzy-  
sprzegli sig z socjalistami, Czy mogło į wickiego i obywatela Cohna? у

szy raz; bo już raz tak było w dzie-
jach i to w dziejach „obejmujących te
same dwa państwa i ten sam skrawek
terytorjum. W okresie „zbliženia“ a
następnie „sojuszu” polsko - pruskie-
$0 za czasów Sejmu RA.
Prusy jawnie występowały z postula-
tem odstąpienia im Gdańska i Torunia.
Skończyło się na drugim rozbiorze,
który im oddał nietylko te dwa m'a-
sta, lecz i Wielkopolskę, Ale chy-
ba ten jedyny bodaj, analogiczny
przekład z historji, faktu obecnego nie
usprawiedliwia ? i

Stwierdzamy krótko: Gdańsk jest
dzisiaj formalnie (niestety, właśc'wie

|już tylko formalnie), częścią Polski.
Taka jest w swej istocie treść klauzul
gdańskich traktatu wersalskiego, dają-
cychwprawdzie Gdańskowi lokalny

 

 

P. FORSTERA|
samorząd, lecz w rzeczach zasadni-
czych podporządkowujących go Pol-
sce, — klauzul, które ani oficialnie,
ani milcząco, nie zostały nigdy uchy-
lone. #

I oto słyszymy z' ust zaufanego czło-
wieka Adolfa Hitlera, że Adolf Hitler
chce wkrótce Gdańsk do Rzeszy
przyłączyć, a: Adolf Hitler dotąd
twierdzenia tego nie sprostował. I
dzieje się to w okresie polsko-nie- |
mieckiego zbliżenia. I dzieje się to w
chwili, gdy położenie międzynarodo-
we wcale nie jest tego rodzaju, byś-
my polityczn'e byli wydani na łaskę i
niełaskę silniejszych od nas Niemiec.
Oto mamy — na niesłychanie waż-

nym odcinku — owoce polityki zagra-
nicznej p. min. Becka.

(i. 8.)

Nomnacja 20 nowych kardynałów
Ks. Nuncjusz Margaggi wśród nom'natów

« MIASTO WATYKAŃSKIE, 20.11.

(KAP). Ojciec św. zwołał konsystorz

tajny na dzień 16 grudnia r. b. Konsy-

stórz publiczny odbędzie się 19 tegoż

miesiąca. Na konsystorzu tym zosta-

ną ogłoszone następujące nominacje

nowych kardynałów:

Arcybiskup Tedeschini, Nuncjusz

Apostolski w Hiszpanii, arcybiskup

Salotti, Sekretarz Propagandy Wiary.

Obaj ci kardynałowie zostali już m'a-

nowani na konsystorzu tajnym 13 mar-

ca 1933 roku w formie tak zwanej in

petto. ZE

Pozatem do Świętego Kollegjum

Kardynalskiego wchodzą: |

Arcybiskup Marmaggi, Nuncjusz w

Warszawie, patrjarcha Antjocheński

Tappouni, arcyb. Sibilia, Nuncjusz w

Wiedniu, arcyb. Maglione, Nuncjusz w

Paryżu, arcyb. Cremonesi, Jałmużnik

Papieski, arcyb. Baudrillart, rektor In-
„stytutu Katolickiego w Paryżu, arcyb.
Suchard z Reim, arcyb. Kaspar z Pra-

gi, arcyb. Copelle z Buenos Aires,
arcyb. Goma y Tomas z Toledo, mgr.
Caccia Dominioni, Mistrz Dworu Pa-
pieskiego, mgr. Canali, Asesor Św.
Officjum, mgr. Jorio, sekretarz Kon-

gregacji Sakramentów, mgr. Lapuma,

sekrętarz Kongregacji Zakonów, mgr.
Mass:mi, dziekan Trybunału Sw. Ro-

ty, mgr. Mariani, o. Piotr Boetto T. J.,

asystent Kurji Generalnej OO. Je-
zuitów, mgr: Cattani Amadori, sekre-
tarz Najwyższego Trybunału Sygnatu-
ry Apostolskiej.
(Z powyższego telegramu wynika, że

Papież zamianuje odri.zu 20 nowych  

kardynałów. Dotąd Pius XI w nomina-

ciach kardynalskich był bardzo osz-
czędny * Święte Kolleg'um stale wvka-

zywało komplet dosyć niski. Takiej
masowej nominacji kardynałów dawno

już nie było.

Z chwilą wstąpienia do Św. Kolle-

gjum nuncjusz z reguły porzuca swój

urząd. Polska nuncjatura należy do.
tych nuncjatur, z których ustępuje się

nie by przejść na inną placówkę, ale.

tylko do Św. Kollegjium, Ks. Nuncjusz

Marmaggi jest trzecim z rzędu nuncju-

szem, który zostaje kardynałem).

Demonstracje
antyżydowskie |

na Węg zech

BUDAPESZT, 20. 11. (PAT.). De-
monstracje antyżydowskie na wyž--
szych uczelniach trwają. Dziś 600 stu-
dentów w demonstracyjnym pocho-
dzie obeszło kilka wyższych zakła-
dów naukowych w Budapeszcie, usu-
wając Żydów z sal wykładowych.
Przebieg demonstracji był-nao$ół spo-
koiny, policja nie dokonała żadnych a-
resztowań.

Minister oświaty Homan ošwiad-
"czył, że demonstracje studenckie nie
mają realnego podłoża i są inspirowa
ne z poza kół młodzieży. Minister
zapowiedział. zastosowanie naiostrzej
szych środków, jeśli w ciaću najbliż-
szych dni nie nastąpi uspokojenie.

Demonstracje antyżydowskie odby-
ły się również na uniwersylecie w Sze-
gedzie,

jednym ,

s, woiskowych, sanacja gnieźnieńska 

Nawiązując do doniesienia PAT-a,
że w nowym budżecie państwowym
„ograniczono i ścieśniono wydatkowae
nie pieniędzy publicznych na wydawe
nictwa i subwencje, nie stojące w beze
pośrednim związku z zadaniami 'i
funkcjami państwa”, pisze „Kur. Po"
znański”, że

„potwi i а
мг‹‘:зож‹і;;і:іго:‘‹і›сістс baŠa
kowano wielkie sumy na wydawnictwa.
subwencję, nie stojące w bezpośrednim
związku z zadaniami i funkcjami pań
stwa; '

2) obecnie nie znosi się całkowicie
tych sum na wydawnictwą i subwencje,
lecz się je tylko „ogranicza i ścięśnia”.
"W praktyce wyśląda to np. tak: wy»

dawnictwa prasowe narodowe pł po
datki do skarbu państwa, by ten s
państwa mógł subwencyj udzielać wy
dawnictwom prasow „sanacyjnym ”'.

„Prosta” ta procedura nazywała sięi
dziś jeszcze nazywa się — „sanację moe
ralną“.

Zobaczymy, jak w nowym, zrėwnos |
ważonym budżecie wyglądać będą
fundusze dyspozycyjne. Za rządów
pomajowych powiększono je niesły=
chanie.

ROZPACZLIWA
SKARGA NAUCZYCIELKI

Znany pisarz śląski, Morcinek, ogła-
sza w „Gaz. Polskiej" rozpaczliwy
list nauczycielki, przedstawiający beze
skuteczność jej wysiłków o usunięcie
ze szkoły bijatyk, których ofiarami
padają słabsze dzieci, Nauczycielka
ta otrzymała od jednego ze swych
uczniów z klasy trzeciej lit, proszący `
ją, by wzięła go w obronę pzzed kole«
gami,

„Bardzo ich lubię — pisze Во!зё Smęs
tek — ale proszę ich teraz o troc.ę spo*
koju, bo ja to nie jest do bicia prze-
cjerz boję to jestem woniły i teraz | *stenu
mocno nę PRE „to nie chod:? do
szkoły a ja zo lubię chodzić dos-ko=
ły ja wpierwszy dzień dokończyłem £'ak,
i kwiaty i posyłam przes PlichtowiczaJa
szkoły i pani pokarze Dziecją i powie.t,
na listwach”, (Chodzi tutaj o rysunkij.

Nauczycielka straciła dwie lekcje,
by przekonać chłopców, że nie po-
winni bić słabego kolegi. Najwięcej
kłopotów miała z „Mussolinim“, ma-

„ły.a brzdącem, wyzyskującym swą sie
łę na słabszych i zmuszającym ich de
składania sobie okupu w formie staló-
wek, ołówków i t. d. :

„Zyskałam tyle, że obiecał nie bić go, Ь
a nawet wziąć wrazie czego w obronę. 1
Mój list z odpowiedzią i ksiąžeczkę za-
niósł sam do niego. Inni chłopcy za przy- #
RPa inie,sni, że $
uż ni m. zy so! się nie ь 4 1102

Eu był takt że po trzeciejDik
przyprowadzili mi skrwawionego chłopa-
ka, że nie wiedziałam, jak go ratować. оо
Ręce mi opadają. A to stało się właśnie :
w czasie zbierania galązek įodlowych na
wieniec dla zmarłej koleżanki. Zastana-
wiam się nad tem, czy może ja jestem
niedzisiejsza, nieżyciowa, i to co dla
mnie wydaje się piękne i dobre, dla dzi=
siejszej DIOR nie jest a zachoe
du, lub wręcz szkodliwe? Czy może ro*
dzice chowają dzieci w nienawiści do
wszystkiego, co dobre, za to, że im sa”
mym źle? *,. ь

Niewątpliwie okres biedy i niepew=
ności sprzyja upadkowi kultury obye
czajowej, co odbija się i w stosunkach 4
między dziećmi. Jednak i nauczyciel-
stwo mogłoby.w tej dziedzinie wiele
zmienić na lepsze, gdyby go nie mal-
tretowano szykanami i nieufną kone
trolą, gdyby go nie przeciążano zbęd-
ną pisaniną, statystyką i pracą poza*
szkolną,. gdyby odnoszono się do nie*
go z większą życzliwością i nie šciga-
no za przekonania polityczne. Naue
czyciel musi wnosić w swą pracę
entuzjazm, jeśli ma być dobrym wy*
chowawcą. Ten entuzjazm dziś się za
tracił.

OBROŃCY Z URZĘDU

Sznacyjny brukowiec oburza się na
naszą uwagę, że zachodzi sprzeczność
z polityką p. Becka a serdecznościa*
mi, jakie wypowiada pod adresem
Francji gen. Górecki Można ubolewać
nad rolą pism, które muszą bronić
swych patronów w każdej sprawie,
nawet przeciw logice i oczywistości, |. Ed

TAKŻE „NARODOWCY*

Gnieźnieński „Lech'* podnosi, że
przy wyborach do rady mie;sk:ej, miej+
scowa sanacja występowała pod firmą
„Narodowego Zjednoczenia Sa-
mor ądowego". Zapodziały się „beze
partyjność”, „państwowość”, „współ-
praca z rządem”,wystąpił zato nowy
prz,miotnik: „narodowy”. Oczywiście
nie zwiódł on nikogo. Gdyby nie gło»

  

pon'osłaby w ub niedzielę nie klęskę,
ale zupełny pogiom, ;  
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Jubileuszowa wystawa w Zcchecie
Nauka polska nie zdobyła się do-

ty rczas na monografję rzeźby pol-
ax.ej. Nie świadczy to oczywiście ko-
rzystnie o głębszem zainteresowaniu
tym rodzajem sztuki u nas, Nieza-
możne nasze społeczeństwo nie stwa-
rza możności normalnej egzystencji
niezbyt licznej garstce polskich rzeź-
biarzy. Alfons Karny, po otrzymaniu
nagrody m. Warszawy oświadczył, że
nagroda pozwoli mu na codzienne...
jedzenie obiadów, Sztukę uważa się
жа zbytek, za luksus nie na obecne
ciężkie czasy. Jakże tu zresztą sta-
wiać liki, kiedy dla zgórą miljona
dzieci brak szkół, Epoka mecenasów
minęła, Mecenat oficjalny popiera

Pkaż onež takiej niewesołej erzeprzyjeżdża
do nas z Rzymu Antoni Madeyski i
pro z sobą sporą część półwie-
owego dorobku szlachetnej swej

sztuki rzeźbiarskiej.
Drugi to w tym roku rzeźbiarski ju-

bileusz w Polsce: Kraków uczcił
$0-lecie Laszczki, — Warszawa Ma-
deyskiego. Obu znakomitych arty-
stów łączy niezwykłe mistrzostwo
techniczne, idealizm formy skoncze-
mie pięknej i pełnej harmonji, związa-
nej silnię z tradycją zwłaszcza wło-
skiego renesansu. Wspólna im obu
subtelność charakterystyki, stronienie
od patosu, egzageracji, od ujęć nietra-
dycyjnych. Nie hołdują neoklasycy-
zmowi, dalecy są też od chęci defor-
tnowania rzeczywistości, Jednak jest
między nimi różnica, wynikająca z
odmiennego temperamentu i twórczej
śndywidualności. Rzeźbiarstwo Ma-
deyskiego w największych dziełach
jest wybitnie monumentalne: sarkofagi
wawelskie królowej Jadwigi i War-
emeńczyka, oraz pomnki Sangusz-
ków w Tarnowie są tego najlepszym
dowodem,

Niepodobna było oczywiście zgro-
tnadzić na wystawię dzieł wszystkich.  

Zebrane przecież w pokaźnej flości
reprezentują różne okresy twórczości
Madeyskiego od 1885 r. (Sabałaj, Jest
więc marmurowy portret Matki auto-
ra 1 1890 r., reprodukowany ostatnie
w artykule o plastyce polskiej w En-
ciclopedia Italiana; nie pominięto też
słynnej „małej Ewy", Dalej mamy
marmurowe popiersie Ferdynanda Ra-
dziwiłła z 1905 r., jeden 2 najświet-
niejszych przykładów polskiej rzeźby
portretowej. w dwu wersjach marmu-
rowej i bronzowej plakieta Paderew-
skiego, podług znanego rysunku Burne
Jones'a, arcydzieło subtelności, Lata
ostatnie, świadczące o ciągłej niezmo-
żonej energji artysty, przynoszą m in.
naturalnej wielkości wspaniałe popier-
sie Chopina również w marmurze i
bronzie (1933). Datę ub. roku nosi ku-
ty w marmurze portret księżnej Mar-
geryty z Czartoryskich Gabrjelowej
a.dużych walorów artystycz-
nyc

Kilkadziesiąt małych plakiet $ те-
dali, wśród których dwie * plakiety &
1935 r.: Kościuszko į Andrė Lichten-
berger, potwierdzają sąd o m!strzow-
skie, umiejętności uwieczniania rysów
w portrecie rzeźbionym.
Wystawę uzupełnia zbiór studjów i

szkiców malarskich i rysunkowych o-
raz fotografij niektórych prac niewy-
stawionych.

Od przeszło czterdziestu lat Antoni
Madeyski osiadł w Rzymie, Atmusfe-
ra artystyczna wiecznego miasta nie
pozostała też bez wpływu na jego sztu-
kę. Nie tracił jednak nigdy żywego
kontaktu z Polską, najlepsze prace w
ojczyźnie zostąwiając Prof. Madeyski
słynie również jako znakomity znawca
i zbieracz sztuki. Jego bogate kolexcje
powinny zczasem stać się ozdobą któ-
regoś z polskich muzeum, co jest rćw-
nież gorącą intencją ich właścicie-
la. (p. &.). '

Plaga „Dzienników Urzędowy.h'
„Nauczyciel Polski” rwracz uwagę na

plagę „Dzienników Urzędowych”, jakie

wydają nietylko wszystkie kuratorja 0-

kręgów szkolnych, ale nawet i niektórzy
inspektorzy szkolni. Pisma te powtarza-

ją ustawy, rozporządzenia, okólniki i t.

„ drukowane przedtem w „Dzienniku
rzędowym Ministerstwa W. R. i O. P“,

Dlatego są zupełnie zbyteczne, a obcią-

$eją budżety nauczycielskie:
„Wszystkie te liczne „Dzienniki Urzę-

dowe kuratoryjne oraz inspektorskie są

wydawane za pieniądze, opłacane w pre-

wumeracie przez nanczycieli. Takiego o-

bowiązku nie nakłada na nich żaden prze-

pia prawny. Ale wszyscy prenumerują

Ńe pisma. Wrodzinach,gdziemążiżo-

as, córka lub syn, pracują jako nauczy-

 

 

ciele otrzymują po kilka egzemplarzy te-
go samego „Dziennika”, bo nikt nie chce
usprowiedliwiać się piśmiennie przed
władzą, dlaczego odmawia opłacania
prenumeraty. Wiadomo, jest ona dobro-
wolna, ale mamy teraz bardzo mocno za-
korzenione, swoiste poczucie obowiązku
moralnego i obywatelskiego. Czego wła-
dza sobie życzy. nauczyciel nie śmie nie
chcieć. Daje ostatni grosz, aby mieć
spokój, Wśród nauczycielstwa panuje
bieda coraz większa. Skromne uposażenia
służbowe wciąż się zmniejszają. W ta-
kich warunkach nie stać go nawyrzuca-
nie pieniędzy na marne. Wszystkie te
„Dzienniki Urzędowe” kuratoryjne oraz
Inspektorskie winny być jak najprędzej
skasowane”,

Awansowała do stol.cy
Zdziwiony czytelnik zapyta: Kto?

Otóż właśnie, nazwisko p. Janiny Zaj-

uhowśkiej nic mu nie powie. Troszeczkę

gozjaśni się w głowie, kiedy się dowie że

po wakacjach ostatnich, gdy ze stolicy u-

aanięto około 60 nauczycielipublicznych

szkół powszechnych jako zbędnych wo

bec redukcji etatów, sprowadzono ze

diąska tę rodem s Małopolski kierow-

miczkę szkoły Nr. 17 w Królewskiej Hu-

€ie na równorzędne stanowisko do sako

ty Nr. 119 w Warszawie przy ulicy No-

wolipie 80.
Jest rzeczą jasną, Że p. Za'chowska

musi mieć jakień wysokie poparcie, po-

«iadat wielkie, niebywałe zasługi. Jakie?

W tem sęk. .
Z Królewskiej Huty wyszła s trza-

skiem. Latem roku ubieglego można była

<zytać w prasie taką notatkę:

zeciwke bezbożnictwu nauczycieli.
czasie wakącyj odbył się w Królew-

*akiej Hucie wiec Ligi katolickie z udzia-

łem 1500 uczestników, celem zaprotesto-
wania przeciwko szerzącemu się na Ślą-

aku a popieranemu, przez część nauczy-

cielstwa bozboźaiciwi. Po rzemówie-
jach kilku mówców oraz dyskusji uchwa
o szereś sea 8 m. in. taj ic ad

* w sposób stanowczy iążkęprai aniny

Baryckiei - Žaichowskiei erown'czki
wzkoły 17 w Królewskiej Hucie, p.t, „Sto-
sunek kleru do państwa izówiaty , jako
stwór, któryjest tendeney'ny antyrelig'j-

ty i antykatolicki, szerzący nienaw.ść do

duchowieństwa katolickiego i siejący nie-
zgodę między Kościołem a szkołą polską

gie jeży w interesie ani państwa,ani
ościoła. Następnie zaprotestowano trze

ciwko temu, żeby w, szkole katol'.kiej

dzieci katolickie „były wychowywsne
przez p. Barycką - Zajchowską, znaną ze

ego wrogiego stosunku do Kośs'vła.

ogóle zaprotestowano przeciwkopró-

pom zamiany szkoły katolickiej na bez -
znaniową, Zażądańo usunięcia ze

szkolnictwa nauczycieli i kierowników

będących wrogami Kościoła”,

Według ustawy z dnia 11 marca 1932 r.
€ ustroju szkolnictwa ma ono zapewnić
„obywatelom jak najwyższe wyro> enie
religijne, moralne, umysłowe. Obowiązu*
jący dziś statut publicznych szkół >0w-
szechnych głosi, że kierownik organizu-
je w powierzonej sobie szkole pracę wy:
chowawczą i dydaktyczną i kieruje nią
(par. 18), jest odpowiedzialny za wycho-

wawczy i dydaktyczny stan szkoły i roz-

wó;, za kierunek wychowawczy (par 19),

kieru'e całem życiem szkoły, jest durad-

cą nauczycieli oraz głównym wychowaw-

cą uczniów, kieru'ć pracąwychowawczą

i dydaktyczną oraz czuwa nad ej bar-

monijnem 4 planowem wykonaniem

(par. 23), kierownik i gronónauczyc el -

skie winni dopomagać uczniom do samo-

wychowywania się (par. 65). |

Czy wobec tego rodzice, katolicy. stó -
rych dzieci uczęszczaą do szkoły Nr 119

w Warszawie, możą być spokojni o to że

p. Zajchowska nada wychowaniu wiaści-

wy kierunek religijny? |

Żeby znaleźć odpowiedź na to pyta -

nie, trzeba zajrzeć do jej pracy, którą w

1934 r. na 200 stronach wydrukowała O-

czywiście, z pośród mnóstwa „kwiatnow”

jakie są ta.n obłicie rozsiane, wyb'e:ze-

my tylko kilka, može najpiękniejszych.
Zaczniemy od końca.

Na str. 197 czytamy takie cenne wy-

znanie autorki: „Jeżeli dany proboszcz

czy wikary podkopu'e powagę szkoły u-

trudnia i niszczy pracę nauczycie!1. to

nie dlatego to robi, że jest człowiekiem

złym, móciwym, małostkowym czy za-

zdrosnym, ale przedewszystk'em d'ate =

go, że 'est księdzem i jego rola sp łecz-

na-tej taktyki od niego wymaga”. „Oczy:

wiście mam ma myśli nauczyciela o szry- stalizowanym światopoglądzie iustalonej

|| ły powszechnej w Wileńszczyźnie. Wybie

<аз ua— —4 anaau * ^

KARJERA P. DOBOSZA
P. Stanisław Dobosz jest obecnie dy.

rektorem lzby Rzemieślniczej w łodzi.
Warto poznać choć trochę drogę, <tóra
go doprowadziła do tego stanowiska
Przed wyborami do Sejmu w listopadzie

1930 e. był nauczycielem publicznej szko-

jał się nie zdolnościami i pracą pedago-
giczną, ale działalnością swą w sanacyj-
mym Związku Nauczycielstwa Polskiego.
Został przewodniczącym okręgu wi'eń-
skiego. Odznaczał się bezwzględnością
nadzwyczajną w wyszukiwaniu nauczy>
cieli, podejrzanych o przekonania naro-
dowe, i zwalczaniu Stowarzyszenia
chrześcijańsko-narodowego naucz. szkół
powszechnych. W rezultacie w całym o-
kręgu wileńskim przetrwało tylko koło
Stowarzyszenia w Wilnie. Inne rozsypały
się pod przemożnym naciskiem. O meto-
dach tej walki niema co pisać. Któż ich
nie zna? Nie było tam przecież rywaliza-
c'i ideowej, opartej na równych możli -
wościach, P. Dobosz miał wielkie woływy
u góry i plany swosie przeprowadzał bez
ceremonii, Podczas wyborów do Se'mu
w 1930 r., kiedy Związek nauczycieiski
oddał wielkie zasługi Blokowi Bezpatty'-
nemu, p. Dobosz został posłem. Z *:iicy
Wiejskiej w Warszawie nie wrócił już do
skromnych obowiązków nauczyciela pu -
blicznej szkoły powszechnej, lecz dzstał
się na stanowisko dyrektora Izby Rze-
mieślnicze! w Łodzi.
Nie wiemy, czy na tem miejscu fest

równie pożyteczny „ak był w szuo'ni-
ctwie. Ale można z całą pewnością po-
wiedzieć, że nie straciło ono na tyn. a-
wansie niebywałym.

Z ORGANIZACYJ NAUCZYCIELSKICH
ZARZĄD GŁÓWNY T. N. S. W.

Dnia 10 b. m. odbyło się pod przewod-
| nictwem prezesa, prof. dr. Wł. Tatarkie-
wicza posiedzenie pełnego Zarządugłów-
nego Tow, Nauczycieli Szkół Średn:ch i
Wyższych. Sprawozdania z okręgów wy-
kazały wzrost organizacji i związenie
się w ostatnich czasach kilku nowych
kół, niezależnie od minimalnego przyro-
stu członków, spowodowanego powrotem
rozłamowców ze zlikwidowanego „Zrze -
szenia”, Obrady trwały cały dzień. Przy-
jęto jednomyślnie szereg rezolucy: w
sprawie obniżki uposażeń i zaopatrzeń e-
merytalnych oraz w sprawie ogólne; sy-
tuac'i w szkolnictwie. ё

аиа

  
ideolog'i, oraz księdza przystosowanego
do wytyczonych mu zadań życiowych.
Bez względu na to, jaką formę wzajem -
ny ich stosunek przybierze, takie dwie
jednostki nie pójdą w pracy równolegle,
bo cele ich na przeciwległych leżą biegu-
nach”. Podobne myśli wypowiada p. Zaj-
chowska i na innych miejscach swej książ
ki np. na str. 120. „Prawie na wszysteich
odcinkach życia organizacyjnego, gdzie
ksiądz styka się z nauczycielem, wre wal
ka o wpływy. Jeśli gdzie jest inacze', to
albo ksiądz nie jest prawdziwym  księ -
dzem, albo nauczycie! nie jest prawdzi -
wym nauczycielem”. „Między świado-
mym swych celów księdzem, 4 śwado -
mym swych celów nauczycielem nie mo-
że być mowy o istotne', na długą metę
sbliczonej współpracy”.

Już te zdania budzą obawę, co do tę-
go, czy ich autorka, która, naturalnie,
'est „prawdziwą nanczycielką“ może
współpracować z „prawdziwym krię -
dzem” prefektem w wychowaniu rel:gij -
nem młodzieży katolickiej,
Ale na tem wyznania wiary p. Zajchow-

skiej nie kończą się jeszcze.

Na str. 135 stawia ona zagadnienie bar-
dzo prosto i jasno: „Przed każdym ro-
zumnym człowiekiem zjawią się węseś-

niej czy później natarczywe pytania:

państwo czy Kościół, interes państwa,

czy interes kleru*, Myślą przew „dnią

książki jest rozszerzenie przekonania. że

Kościół i duchowieństwo katolickie są

najgroźniejszym wrogiem narodu i pań-
stwa polskiego. „Uroszczenia kleru nie

zna'ą granic, rosną jak lawina z dr.em

każdym. duszą bezwzględnie «ażdą

myśł niezależną i prowadzą Państw» i

społeczeństwo do nieuchronnej zgiby”.

„A rezultat tęgo wszystkiego? — Niewo-

la stukilkudziesięcioletnia, zagadn'enie

Prus Wschodnichi wstrzymanie p.zez

wiele lat bytu politycznego i rozwoju kul

tury narodu” (str. 10). Całę postępowanie ,

  

NOTATKI Wynurzenia p. Smu! kowsk ej
„Nauczyciel Polski“, organ Stow.

Chrz. narod. naucz. szkół pow., przedru-
kował umieszczone w naszem piśmie z
dnia 31 października r. b. uwagi p. L
„Przeszedł już ich czas” i dodał ze swej
strony następujące, ciekawe informacje:

„Przytaczając te uwagi, musimy je
nieco uzupełnić informacjami, które rzu-
cają trochę światła na te tak bardzo nie-
spodziewane i przedwczesne przeniesie-
nie p. Smulikowskiej na emeryturę oraz
charakteryzują obecny stosunek centrali
Związku do wdowy po zasłużonym dla
tej organizacji prezesie.
Na zebraniu oddziału warszawskiego

„Związku dnia 20 października r, b. wyja-
śniła p. Smulikowska sens i cel wystoso-
wanego do I. K. C. listu swego, w którym
uzasadniła potrzebę nawrócenia Związku
z błędnej drogi. P. Smulikowska doszła
do przekonania, że konieczne jest wycho-
wanie młodzieży polskiej w duchu kato-
lickim, w zasadach moralności chrześci-
jańskiej. Po tej linji winna iść również
cała działalność organizacji nauczycieł-
skiej. Poglądy te głosiła p. Smulikow-
ska także na kursie wakacyjnym w Pi-
wnicznej, podkreślając wyraźnie. że wal-
ka z religją, jaką Związek prowadzi,
świadczy niezbicie o tem, iż nauczyciel-
stwo związkowe wprowadzone zostało na
bezdroża.
Mówiła dalej na zebraniu dnia 20 paź-

dziernika p. Smulikowska, jak po wa-
kacjach w rozmowie z nią badano stan
jej władz umysłowych na dwóch ko-

misjach lekarskich, po których przenie-
siono ją na emeryturę.

Następnie z goryczą wielką opowiada-
ła o tem, jak to dawni przyjaciele jej
męża odwrócili się teraz od niej, nie po-
znają, nie widzą, Prosiła w swem nie-
szczęściu o obronę przywódców związ-
kowych. Nie *ej absolutnie nie pomośli.
To samo ją spotkało, kiedy, się zwracała
do najwyższych dyśnitarzy szkolnych. P.
Smulikowska wymieniła nawet nazwiska
OPIEWAEAAOTRESPOZOWOWRZNI аВа ENN PAROWE

W sprawie polityki władz zarząd głów-
ny wyraził przekonanie, że doniosłe za-
dania wychowawcze, do których wypeł-
nienia powołany jest nauczycie| szkoły
średniej, stają się zgoła nieosiągalne w
atmosłerze niepewności prawnej, wvni-
kającej z szeroko dotychczas tozpow-
szechnionej zasady swobodnego uzaunia
władzy. Poza tem systematyczna inge-
renca czynników, niezwiązanych ze
szkołą, w życie nauczycielstwa i powie-
rzone' mu młodzieży jest wysoce niebez-
p'eczna dla normalnego rozwoju pracy
szkolnej. r
Wobec postępu'ącego upadku znacze -

@%аiwprost ruiny mater'alnej po:skiej
prywatnej szkoły średniej, reprezentu'ą-
cej w niektórych województwach nailep-
sze tradycje walki o państwo polskie,
Zarząd główny, sądzi, że władze szk>lne
powinny otoczyć życzliwą opieką szołę
prywatną i 'ej nauczycielstwo oraz za-

miechać istnie'ącej w niektórych okrę +

gach szkolnych praktyki, polegające: na

narzucaniu szkole prywatnej kierowni-

ków a nawet nauczycieli,

klęru świadczy „o jego obojętności, x na-

wet nieżyczliwości dla spraw żywn'nych

państwa” (str. 11). „Eksploatowanie ma -

terjalne państwa — niczem jakiejś ko-

lonji afrykańskiej — posuwa kler 40 o-

statecznych granic” (str. 195). „Istvinie

pozostały 'eszcze pewne kwoty w budże-

cie na wojsko, szkoły i inne potrzeb; pań

stwowe; — prawdopodobnie akcja misyj-

na i te fundusze chętnie zagarnęłaby dla

siebie” (str. 46). „Na ziemiach polskich

żyj kilkanaście tysięcy przedstaw..ieli

hierarch'i kościelnej, Ludzie ci, w olbrzy*

miej swe' większości wyszli z narodu pol-

skiego i mienią się być Polakami, Dzia -

łalnością swą jednak jako całość należą

do państwa innego, do państwa Waty-

końskiego" (str. 31). „Kler w Polsze to

dobrze rozumie, że gdyby zrzucił z sebie

maskę polskości i śdyby tumanionyta do-

łąd przez siebie owieczkom jasno 1: -

twarcie bez osłonek patr'otyzmu. wrtłu-

maczył swe rzymskie cele, przerzed..ły -

by się rychło te liczne rzesze, które cziś

z hasłem na ustach: „Bóg i Ojczyzna”

bezkrytycznie, a w dobrej wierze kle-owi

stużą” (str. 33). ,Przed rokiem 1918 tym

kler starał się urabiać naród polsk na

wier vch poddanych państw zaborczych”

(str. 21] „Kler na ziemiach polskich jako

całość wzięty, nie był tym czynnik'em

któryby bronił lud przed wynarodowie-

niem a 'eżelj bronił, to tam tylko, 4 izie.

iak np, ńa Podlasiu, rusyfikowanie 'udn

było *ównoznaczne z kurczeniem się ka-

tolicyzmu” (str. 15). „Mając ugruntowane
przez wieki wpływy w * społeczeństwie

mółgby był wiele, gdyby chciał zdziałać

dla sprawy polskiej w czasach niewoli

Nie zrobił tego bo niestety — z ma!em'
wyjątkami — wolał gromadzić ma'4'ki

utrzymywać masy w ciemnocie i ws*ecz-

nictwie. zaprawiaė je do bezmyślne bi-
goterji, drżąc równocześnie przed każ-

cym pow'ewem wolności czv nowoszes-

nej myśli” (str. 20). „Skądże się zatem

Nr.

tych, którzy przedtem byli stałymi -0-
dziennymi niemal gośćmi jej męża . bez
jego zgody niczego nigdy nie decydowali,

Nie trzeba chyba dodawać, że la „spo*
wiedž“ p. Smulikowskiej wywarła na ze-
branych bardzo silne wrażenie. Posypały
się ostre. miażdżące zarzuty pod adre-
sem „czołowych członków Związku, któ.

rzy starali się jak najprędzej zakończyć
obrady i wyjść z ciężkiej opresji”.
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Nowe książki
PRZEWODNIK PO GORGANACH

Specjalnością „Książnicy - Atlas" są
nietylko mapy i allasy. ale również do-
skonałe przewodniki turystyczne. Po wy*
daniu ośmiu tom.ów znanych przewodni
ków Orłowicza, rozpoczęto serję majora
H. Gąsiorowskiego „Przewodnika po Be-
skidach Wschodnich”, którego ukazała

się świeżo część trzecia, obe,mująca „Gor
gany”. Treść jej mieści się w takich roz-

| działach: 1. Ogólna charakterystyka. 2.
Doliny Świcy i Mizuńki. 3. Doliny Łom-
nicy i Czeczwy. 4. Dolina Sołotwińskiej
Bystrzycy i 5. Dolina «Nadwórniańskiej
Bystrzycy. Działy wód wymienionych
rzek stanowią owe slynne szczyty. zasy*
pane morzem chwiejnych, kamiennych
głazów, do których przystępu bronią nie-
spotykane w innych górach Europy w tak
znacznych rozmiarach gąszcze kosodrze-
winy. Na terenie Gor$anów walczyła, jak
wiadomo, druga brygada Leśjonów gen.
Haliera w 1914 r., poświęca jej też autor
sporo miejsca. Pedantyczna dokładność

w opisie gór i miejscowości, uwzględnie-

nie zmian, zaszłych w dziedzinie gospo-
darki letniskowej i turystycznej. cechują

tę część przewodnika. Tekst uzupełnicno

mapkan.i schematycznemi, z których je-

dna przedstawia osiedla i sieć komunika-

cyjną z głównem uwzględnieniem znako-
wanych farbą szlaków turystycznych. o-
raz kolei leśnych, zaś druga okolice słyn-
nej grupy Doboszanki, Dodane są rów=

nież dwa szkice panoram górskich. Po-

dobnie. jak poprzednio. uwzględnił autor
i wycieczki narciarskie, służąc cennemi

wskazówkami o możliwościach narciar-

skich na tamtejszym, bardzo trudnym te-

renie.
„Gorgany“ Gąsiorowskiego zamykają

całość jego Przewodnika po Beskidach

Wschodnich. Zapełnił nimi lukę w na-

szej literaturze turystycznej i uprzystep-

nił turystom olbrzymi świat gór, a nadto

dał wzór szczegółowego. wszechstronnie

rzecz ujmującego górskiego przewodnika

turyslyczno-krajoznawczego,
 

 

biorą owe legendarne historje о 225%<

gach jakie Kościół katolicki dla sprawy

polskiej położył? Źródłem tych legend
jest przedewszystkiem falszowanie В-

storji“ (str. 32). „Pod władzą kle.u w

Polsce ugina się całe społeczeństwo Jed-

ni próbuą walczyć i zrzucić z siebi« nie-
znośny ciężar czwartej okupacji, nni
przystosowują się do warunków” (str.
68). Ta nazwa „czwartej okupaci dla
kleru, a właściwie dla Kościoła tak się
podobała autorce, że powtarza ją raz

'eszcze na str. 144,

Dużo jeszcze podobnych zdań można
byłoby przytoczyć z książki p. Zajchow-
skiej. Ale nie warto zajmować nią 'yle
mie'sca Z tego, co podaliśmy, widić że
jest to licha bardzo broszura propag.udo
wa, ziejąca nienawiścią do Kościoła i
duchowieństwa ka:olickiego. Peł w
niej na'oczywistszych fałszów i bredni.
Książka nosi podtytuł „fakty i doku en-

ty” A.są tam same p'olki, opowia lenia

anegdotyczne, mnóstwo informacyj a10-

nimowych, wiele złośl wych insynvacyj
oraz naiwnych interpretacyi. Wszystko
zostało obficie okraszone sosein i obiudą
sanacyjną.

Książką tą zasłużyła się bardzo p. Zaj-
chowska masoneri i Związkow: nauczy -
cielsk emu. który reklamuje tę m'serną
pracę, jako „książkę jakich mafo”, „na-

był pewną liszbę egzemplarzy tej cieka-

we” książki” i rozszerzał ją po cenie .ni-
ž.nej o 25 pi00.

Awansowała p Zaichowska ze Śląska
ło Warszawy. Nic ulega jednak wąt, li -
wości, że autorka ksiażki, zwalcz. ucej
"aciekle Kościół i ducnowieństwo kato-
lickie, nie ma na'nnie'szej kwalif k.cji
do wychow;ywa' fa młodzieży katol'ckiej

w duchu re''**nym. jav teśo wvmaśe u-

sława z dnia 11 marca 1932 r. o rctioju

szkolnictwa.
Zet. 

 

 



Nr
 

. -— -— —-—

Przemėwienie premjera Košcialkcwskiego
Prezes rady ministrów, Marjan Żyn-

dram Kościałkowski wygłosił w dniu 20
b. m przez radjo przemówienie, z które-
$o najważniejsze szczegóły podajemy za

РАТ-1сгпа.

KONTAKT ZE SPOLECZENSTWEM

„Obiecywalem, že rząd mėj w dzialal-

ności swej bądzie się starał utrzymywać

najbliższy kontakt ze społeczeństwem. I
dlatego, jeszcze przed zcbraniem się Izb
ustawodawczych. chcę dziś powiedzieć,
w jaki sposób wykonaliśmy pierwszą
część tego planu.

ZDROWE
FINANSE i ZRÓWNOWAŻONY

BUDŻET

Z--adniczą podstawą możliwości pro-
wadzenia jakiejkolwiek szerszej pracy nad
ożywieniem życia gospodarcszego są
zdrowe finanse państwa i zrównoważone

budżety publiczne. Dlatego też rząd wy-
powiedział bezwzględną walkę deficytom
budżetowym skarbu państwa. Nie może-
my pozwolić na to, aby skarb państwa na
pokrycie swych niedoborów ściągał w
drodze pożyczek i najróżnorodnie;szych
operacyj kredytowych pieniądze i kapita-
ły krajowe. Uważamy, że piaty te no-
winny pozostawać w obrocie gospodar-
czym. '

Bronić będziemy wszystkich najbar-
dziej zasadniczych fundamentów gospo-
darstwa narodowego, które muszą być
mocne, aby mógł się na nich oprzeć i
wzrastać gmach życia gospodarczego
kraju.

DEKRETY

W oparciu o przyznane nam pałnomoc-
nictwa przepracowaliśmy na radzie mini-
strów i przediożyliśmy panu Prezydento-
wi do zaakceptowania 11 pierwszych de-
kretów. Treścią i sensem 6-ciu z nich jest
wyrównanie linji życia gospodarczego. A
więc wprowadziliśmy ulatwienia dla in-
stytucyj kredytowych, których zadaniem
jest oddłużenie rolnictwa. Wydaliśmy
wstępne zarządzenia, konieczne dla u-
zdrowienia aparatu kredytowego. Roz-

szerzyliśmy podstawy prawne dla akcji
pop: wy gospodarki i finansów związków
samorządowych, a przez oddłużenie sa-
morządu, umożliwimiy zmniejszenie naci-
sku podatkowego. ldąc po linji ułatwień
dla płatników danin publicznych, zmieni-
liśmy przepisy, dotyczące pobierania od-
setek od zaległych składek -i opłat na
rzecz instytucyj ubezpieczeń społecznych
i przymusowych. Wreszcie w dążeniu do
potanienia podstawowych elementów,
kosztów utrzymania obniżyliśmy koszta
komornego i znieśliśmy podatek od ma-
łych lokali, a liczba tych właśnie podat-
ników dosięgała miljona osób, х

Najpilniejszem zadaniem było jednak
zrównoważenie budżetu. państwowego.
Budżet, którego preliminarz przedłożymy
Izbom ustawodawczym w najkrótszym
czasie, będzie pierwszym od paru lat bud-
żetem zrównoważonym. Długotrwałość i
wysokość miesięcznych niedoborów stać
się mogła w przyszłości groźna w swych
skutkach nietylko dla skarbu państwa, ale
również dla całokształtu polskiego go-
spodarstwa narodowego i dla najszer-
szych warstw pracujących.

Kto stawia dziś sprawę deficytu bud-
żetrwego, jako zagadnienie, które nie po-
ciąga skutków dla rzesz pracowników
państwowych i; innych warstw społecz-
nych, ten jest na zupełnie błędnej dro-
dze. `

niaisiniL iai

 

 

"Na ostatnich dwuch posiedzeniach ra-
dy ministrów „rząd uchwalił 5 dekretów
wprowadzających konieczne dla równo-
wagi budżetowej zarządzenia. Postano-
wiliśmy przedewszystkiem że nałożyć
trzeba wyższe świadczenia na tych, któ
rzy zarabiają więcej.
Na pensje prywatnie natożyliśmy obcią

żenia. podnosząc siawkę obecnego podat-
ku dochodowego i kasując pobierany do-
tychczas t. zw. dodatek kryzysowy. -W
wypadku wysokich uposażeń uczyniliśmy
realne j zdecydowane posunięcie, podno-
szące w oslrej progresji stawkę podatko-
wą.
Łączne opodatkowanie urzędników

rrywatnych i publicznych da około 210
n:ljonów zł, koniecznych dla zrównowa-
žen'a budżetu.

W celu uzdrowienia tego budżetu
przejrzeliśmy dział po dziale pozycja po
pozycji i gdzie tylko można, dokonaliś-
my oszczędności i skreśleń, Oszczędności
te obowiązywać będą nietylko od kwiet-
nia 1936 r., tj. od daty wejścia w žy-
cie nowego budżetu, ale od zaraz, od
dziś. 6 5

Nie tknięto tylko dwuch najważniej-
szych pozycyj: nie obcięliśmy ani o je-
dnego złotego wydatków na siłę obronną
państwa i nie zmniejszyliśmy możliwości

nauczania przez redukcję chociażby je-
dnego etatu nauczycielskiego. lub zam-
knięcie jednej szkoły, *

Te zawarte w 5-ciu omawianych de-
krelach przejściowe obciążenia, ośrani-
czone w terminie swego działania, zrów-

nowažone są w dużym stopniu przez ak-
cję rządu, zmierzającą do potanienia pod-

 

 

stawowych elementów kosztów ulrzyma-
nia.
Rachunek nasz wykazuje, że dla nisko

uposażonych warstw robotniczych j rze-
mieślniczych, które opłacać będą obecnie
podatęk dochodowy i które zamieszkują
małe jedno, lub dwuizbowe mieszkania—
zniżka komornego i zniesienie podatku lo-
kalowego pokryje w większości wypad-
ków z nadwyżką nowy ten podatek.

ŚCINANIE CEN KARTELOWYCH
Rząd przystąpi w najbliższych dniach

w sposób zdecydowany do ścinania cen
kartelowych. Wstępnym krokiem ze stro-
ny rządu w kierunku potanienia artyku-
"łów pierwszej potrzeby będzie poważna
zniżka taryf kolejowych, która dzisaj|
właśnie jest omawiana na komitecie e-
konomicznym ministrów.
Chodzi o możliwie jaknajpełniejszą re-

alizację podstawowego punktu naszejo
planu gospodarczego, który w zniżce cen
widzi zasadniczą drogę, wiodącą do po-
lepszenia obrotów gospodarczych w kra-
ju, do wzrostu produkcji i zatrudnienia. |

INNE REKOMPENSATY

Wspomnę tu jeszcze o tych rekomnen-
satach, które specjalnie wprowadziliśmy
dla pracowników państwowych, jak rcz-
łożenie na 10 rat pozostałej do spłacenia
części pożyczki inwestycyjnej, jak zawie-
szenie spłaty zaliczek „uzyskanych przez
funkcjonarjuszów państwowych w urzę-
dach, jak wreszcie akcja pomocy dlanad-
miernie zadłużonych,

Chcę -podkreślić z całym naciskiem, że
rząd wykona swój plan możliwie w jak-
najkrótszym czasie, х  

Tragiczna śmierć narzeczonych
$raszny wyJadek z rew.luerem

Niezwykła tragedja rozegrała sę w
mieszkaniu majstra fabryki Hulczyń.kie-
$0 Imieli, zajmującego mieszkanie а-
bryczne w Sosnowcu przy ulicy Koś-
ciuszki 2.
Przyczyną tragedi, która pociąć: ęła

za sobą trzy ofiary było nieostrożne ub-
chodzenie się z bronią 18-letniej wórki
Imieli Jadwigi.
18-letnia Jadwiga Imielówna była ztrę-

czona z 23-letnim Józelem Stramsk m ślu |
sarzem Ślub młode pary miał odby. się
podobno w karnawale.
Około godziny 5 popołudniu Stranuski

przyszedł do mieszkania Imielów, aby
| pójść z narzeczoną do kina Imiel « na,
ubieraąc się w pokoju, wyjęła w pewnej
chwili z jednej z szullad rewo,wer | +ca.
Śmiejąc się. przyłożyła sobie rew »'wer
do prawej skroni, a jednocześnie >Jez -
wała się do narzeczonego: „Józek, za-
strzelę się”.
Nieszczęśliwa dziewczyna nie przypi.sz-
-zała, że rewolwer  -t nabity i nieza.
bezpieczony, pociąg a bęzwiedn'e za
spust W te'że chwili padł strzał, a fie-
lėwna nie zdążywszy nawet krzykąć,

' runęła bez życia na podłogę. Kula wy-
szła z. lewej strony ust.
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Z CALEECD HRAIU
GOŁOTCZYZNA
—

Państwowa
„Eratne“ ropoczyna nowy rok szkolny 15
stycznia 1936 r. Nauka w szkole trwa 11
miesięcy i obemu e, oprócz przedm'»tów
ogėlnoksztalcąych į społecznych ro.ni-
ctwo, hodowlę zwierząt, ogrodnictwe z
pszczelnictwem, urządzanie gospodarstw
małych i rzemiosła. Nauka jest bezpłatna.
Przy szkole internat, w którym utrzyma-
nie kosztue około 20 zł, miesięcznie.
O bliższe szczegóły, dotyczące programu
i warunków przyjęcia należy się zwracać
pod adresem: poczta Gołotczyżna woj.
Warszawskie. Stacja kolejowa na m.ej-
scu.

KIELCE

Ks. biskup Łosiński honorowym czion-
kiem „Sokoła” — Na nadzwycza'nem

walnem zgromadzeniu Tow. gimn. „So-
kół” w Kielcach na wniosek zarządu, je-
dnoślośną uchwałą wszystkich zebranych
nadano Arcypasterzowi diecezji J. E. ks.
biskupowi Augustynowi Łosińskiemu god
ność członka honorowego.

Ks. B. A. Łosiński zawsze żywo inte-
resował się życiem „Sokoła” į przycho-
dził mu z pomocą. Uchwałę nadzwyczaj-
nego walnego zgromadzenia zakomuniku-
je ks. Biskupowi ołicjalnie zarząd „Soko-
ła" kieleckiego.

ŁOMŻA

Maniiestacja katolicka, — Z okazji
święta patrona K. S$. M. św. Stafistawa

 

 

 

Zaos:rzen:e sanecyj antywłosk,Ch
Nafta i węgiel

LONDYN, 20.11. (ATE). „Daily
Herald" dowiaduje się, że poza sank-
cjam, antywłoskiemi, które weszły w
życie w dn.u 18 b. m., nastąpi w przy-
szlym tygodniu zaostrzenie sankcyj
pizez rozciągnięcie ich na naftę i wę:
giel. Sprawa ta jest obecnie oma-
wiana w łonie gabinetu,
LONDYN, 20.11. (PAT). Omawia-

jąc dalszy rozwój sankcyj, Vernon
Bartlett oświadcza na łamach „News
Chronicle”: „Przekonanie, panujące w
wielu stolicach europejskich, że w
związku z wyborami rząd brytyjski za-
mierzał zmodyfikować swą politykę w
stosunku do Ligi Narodów, szybko za-
nika Oiensywa wloska w Abisynji u.
możliwiona jest głównie dzięki samo-
lotom i czołgom, to też w Londynie w
pełni zdają sobie sprawę z tego, że
sankcje działać będą bardzo powoli, o
ile nie nastąpi wstrzymanie dostaw
naity i benzyny, potrzebnych,dla tak
zmotoryzowanej armji. Istnieje przeto
prawdopodobieństwo, że nafta i ben-
zyna dołączone zostaną do tych pro-
duk'ów zasadniczych, których eksport
do Włoch jest wzbroniony.

Zcecydu "na pozycja prezydenta
Roosevelta wobec nadmiernych zy  

sków magnatów naftowych wywołała
w Londynie poważne wrażenie, Rząd
brytyjski, który jest posiadaczem
akcyj towarzysiw naftowych, nie mo-
że pozostać w tyle za państwem, uie-
należącem do Ligi. zrastą przeko-
nanie, że inicjatywa brytyjska w spra-
wie zakazu eksportowania. nafty do
Wloch pociągnęłaby za sobą nietylko
natychmiastową akcję pozostałych
państw, produkujących naftę, a które
są członkami Ligi, ale również spowo-
dowałaby } dalsze obostrzenia ze stro-
ny Waszyngtonu. W międzyczasie
Francja nanowo zdaje się pode'mo-
wać izolowaną akcję, tak skwapl'wie
popieraną przez jej mężów stanu. La:
val ma być zdecydowany jaknajszyb-
ciej wysłać własną odpowiedź narotę
protestacyjiną Włoch przeciw sank-
cjom, nie czekając nawet na wymianę
zdań z pozostałemi rządami. Odpo-
wiedź brytyjska nie została jeszcze
zredzgowana, ale będzie ona prawdo-
podrbnie bardzo krótka j podobnie,
jak wszystkie pozostałe odpowiedźi, z
wyjątkiem może francuskiej, un'kać
będzie poleniicznej dyskusji, którą
rząd wło ki oczywiście spodziewał się
wywołać,

szkoła rolnicza męska

 

Kostki odbyła się w wielkiej sali Domu
Katolickiego tradycyna akadem'a połą -
czona z obchodem imienin czcigodneżo
Arcypasterza d'ecez'i łomżyńskiej, J E.
ks. Stanisława Kostki Łukomskiego W
imieniu K, $. M. serdeczne życzenia z!o-
żył dostonemu Solenizantowj ks. Leon
Ostalczyłk. Bardzo licznie zebrana pu-
bliczność powstaniem z miejsc i ok'a-
skami uczciła J. Ekscelencję. Następnie
p. Stefan Niebudek wyg!osił referat » św.
Stanisławie Kostce, jako wzorze polskiej
młodzieży katolickiej, Własna orkiestra
K. S$. M. odegrała kilka stosownych u-
tworów. Recytacjamii  odśpiewaniem
„Ad multos annos* zamiknięto akadem ę,
która stała się jeszcze jedną okazją do
zacieśnienia serdecznych węzłów między
diecezanami a ikochanym  Arcypaste-
rzem.

SIEDLCE

, wWielka Polska" zabrana przez policję
w Zbuczynie, — W dniu 17 listopada we
wsi Zbuczyn gminy Zbuczyn policia pań-
stwowa zabrała  kolporterom pismo
„Wielka Polska“ pomimo okazanych le -
gitymacyj,

STANISŁAWÓW

Bezczelny występ nauczyciela psendo-
polaka. — O roli i znaczeniu TSL. w Ma-
łopolsce W/schodniej wszyscy doskonale
wiemy, i zda'emy sobie sprawę z donio-
słości tak ważnej organizaci polskiei.
Stąd też TSL. otaczane jest ogólną sym=
pałą i szacunkiem, a wszystkie poczyna-
mia T-wa, zawsze zna:duą poparcie w
społeczeństwie. Jedynem źródłem, z któ-
rego TSL. czeryie dochody na swe cele
oświatowe, pomocy ludności.wieskiej.
zakładanie czytelń i budowy kościołów
stanowią skromne wkładki członkowskie
i doroczne zbiórki w dniu 3 maja. To też
wszyscy którzy czują się prawdziwie Po-
lakami uważaą za swój święty obowią-
zek należenie do Towarzystwa Szkoły
Ludowej, lub przynajmniej złożenie pzw-
ne oliary na potrzeby T-wa raz w roku.

1

Ambzs @ог wlos'i
u Lavala

PARYŻ — 20.11 (ATE) — Wczoraj
wieczorem premjer Laval odbył naradę
z ambasadorem wioskim Cerruti, W
kołach politycznych twierdzą że na
dzisiejszem posiejzeniu iady mini
strów zostanie ustalony definitywny
tekst odpowiedzi francuskiej na oslat-
nią notę włoską.

Ta'emnirza śmierć
trzech góra:ków

RZYM — 2011 PAT) — Donos:ą z
Pola W kopalni węgia Larso wyda zła
šie katastrofa Ws<utek osunięcia się

ziemi 3 górników zostało zasypanveł w
szybie Wszyscy trzej zginęli wskutek u-
duszenia. 3

 

 

Stanisławowskie Koło TSL. w pracy
swej wyprzedziło wiele kół innych W
bardzo ciężkich warunkach niestrucze-
nie j ofiarnie kroczy w pierwszym szete-
gu owocnej pracy dla ludu wiejskiego

Dziś mamy jednak do zanotowania bar-
dzo bolesny fakt, jaki zdarzył się w Sta-
nisławowie dnia 17 listopada, w czasie
zbiórki ulicznej na cele TSL. Stan'sła-
wowskie Koło TSL.,znadu'ąc się w c ęż-
kiem położeniu materalnem, otrzymało
„pozwolenie od starostwa na przeprowa -
dzenie zbiórki ulicznej w dniu 17 Ł m.
Zbiórka została przeprowadzona z po-
myślnym wynikiem. Ofiarność polskiego
społeczeństwa Stanisławowa, i tym ra
zem nie zawiodła, mimo bardzo ciężk'ch
warunków mater'alnych ludności nasze-
go miasta. Jednak w czasie zbiórki riał
miesce incydent, który należy pub cz-
nie 'ak najostrze napiętnować. Oto w
czasie kwesty ulicznej zwrócono się do
nauczyciela państw. seminarium nauczy*
cielskiego w Stanisławowie, p. Michała
Aksentiego z prośbą o datek na TSL. W
odpowiedzi na prośbę p. Aksenti (czy-
tai: Aksentyi) oświadczył, że daie na
wszystkie cele, na kościoły i żebra'ów,
zaś na TSL. nie daje. Nie wiemy dlacze-
go p. Michał Aksentyj ustosunkował się
tak wrogo do tak poważne” instytuci: ja-
ką jest TSL. Ostatecznie mógł pan ten
nie złożyć datku, nie musiał jednak w
sposób złośliwy afiszować swych złycł u-
czuć względem TSL.

W czasach, gdy polska nłodzież nie
ma pracy Żydzi otrzymują posady. -- Ma
my do zanotowania fakt 'miłych stosun-
tów w stanisławowskim samorządzie O-
to w magistracie otrzymał posadę Żyd
nazwiskiem Horowitz, mimo, že o posady
w stanislawowsxim magistracie ubi<palo
się k'ku młodych Polaków, który:a 7
świadczono, że niema wolnego miejsca.

TCZEW

Portret Hitlera w polskiej wsi. — We
wsi Międzyłęż, w powiecie tczewskim
na Pomorzu, właściciel majątku,
miec, urządził w obszernej piwnicy we

dworze świetlicę dla miescowej placów.
ki hitlerowców. W świetlicy tej zawie-
szony jest na honorowem miejscu po'tret
Hitlera. Ludność polska 'est wysoce
zdziwiona, tembardziej iż późnymi wie-
czorami z sąsiednich wsi schodzą się tam
zorganizowane oddziały Niemców.

WIELUŃ
— Е

Samobójstwo emerytowanego nauczy -
ciela. — Przy ul. Siera'lzkiej w Wieluniu
targnął się na swe życie 39-letni emery:
towany naucżycieł Piotr Dubas.

Dubas, do niedawna cichy. spokojny i
nad wyraz pracowity nauczyciel, wsk
tek częściowego sparaliżowania nie wła:
dał prawą ręką Przeniesiony więc zo
stał w stan spoczynku z poborami w.wy-
sokości 153 zł miesięcznie Dubas sko
czystał z pierwszej. nada ącei się okazj:
i pozbawił się życia wystrzałem z rewol
weru w głowę Zmarły osierocił żonę i
dwoje drobnych dziecz. ;
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Na »dglos strzału wbiegła do puko
ju matka Widząc leżącą na podłodze bez

życia córkę. Imielowa wyrwała ze stygną
cej jej dłoni rewolwer i strzeliia do sie-

bie dwukrotnie, mierząc w skroń Kule
przeszły ukośnie po czaszce, nie naruezą*
jąc mózgu.

Świadek strasznej śmierci swej natze*
czonej, Stramski ochłonąwszy z pierw
szego wrażenia podbiegł do Imie:wej,
strzela ącei do siebie, usiłując wy-wač
jej z ręki rewolwer.

Podczas szamotania się Stramskiego z
Imielową padł jeszcze jeden strzał, a Lula
ugodzila młodego człowieka w piersi po-

| niżej prawego obojczyka. Wskutek orze-
bicia tętnicy nastąpił silny wylew krwi
do wewnątrz i Stramski wkrótce zniarł.

Na odgłos strzałów wbiegli do miesz-
kania Imielów sąsiedzi i zaopiekow!'i się
ranną Imielową, a jednocześnie zaw.udo+
mili o wstrząsającej tragedji lekarza wraz
policję.

Przybyły wkrótce lekarz stwierdził
zgon narzeczonych oraz zajął się udzie-
leniem pierwszej pomocy Imielowe'. Ra-
ny 'e okazały się niezbyt groźne uda
się ją utrzymać prawdopodobnie przy ży»
ciu Imielowa podczas opatrywania jej,
była przytomna i opowiedziała dokiad*
nie przebieg całe! tragedii. *

Po udzieleniu Imielowej pierwszej-po+
mocy przewieziono ją do szpitala Ubez-
pieczalni.

O tragedji aka rozegrała się w m'esż-
kaniu zawiadomiono Imielę, który pod+
ówczas znajdował się w pracy. '

Po przybyciu do mieszkania, Imie'a uj-
rzawszy zwłoki cónki jej narzeczonego o-
raz ranną żonę us'łował również p peł-
nić samobó stwo, chcąc zastrzelić s'ę z

dubeltówki, Nie dopuścili jednak do te-
go obecni w mieszkaniu,

 

ZKRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: czwartek „Trzy

mgły”.
Kina polskie; w
Apoilo: „Wyprawy krzyżowe”.
Promień: Niedokończona symfonia
ztuka: „Epizod“. S, ы
wit: „Chciatbym, a boję się kC

Stella: „Przebudzenie” i „„Maliba”s
" Sokol: „Uwieibiana“, .
Uciecha: „lionka“. : są
Žorza: „Weronika“, at

  

Odczyt prof. Chrzanowskiego. W pią-
tek dn. 22 b. m. o godz. 8 wieczór w sali
Koi ernika Uniw. Jaśiell, odbędzie się
zebranie plenarne Młodzieży Wszechpol-
skiej, na którem prof, dr. Ignacy Chrza-
nowski wygłosi odczyt p. t. „Kult przesz.
łości narodowe w literaturze polskiej”,
Goście mile widziani, wstęp wolny.

SKrisas Wysocka w Teatrze, — W
na bliższą sobotę 23 b. m. rozpoczyuą
gościnne występy na scenie krakowskiej
znakomita artystka Stanisława Wysocka,
Pierwszą kreacją w której wystąpi, bę-
dzie rola babuni w ślośnei nowości an -
Gielskiej , „Szesnastolatka”, Następną
sztuką w której weźmie udział p. Wysoc-
ka będzie dawno niegrana w rakowie
„Noc Listopadowa” Stanisława Wyspiań
skiego.

Ukradł w Krakowie — złapano go w
Wilnie. — W Wilnie aresztowano 17-let-
niego ucznia z Krakowa, Mieczysława
Ko'aczyka pod zarzutem okradzenia nie*
jakie! Luci L. z Krakowa na sumę 4 500
zł. Kolaczyk był ścigany listami gończe«
mi, Zatrzymany został w jednym z pod»
rzędnych hotelików wileńskich, przy
czem stwierdzono, że w ciąśu2 tygodni
zdołał przevuścić całą skradzioną sumę.
Na polici tłumaczy się Kolaczyk, že pie-
niądze skradł z zemsty, śdvż został przez.
poszkodowaną zarażony chorobą. :

Żydzi biją polskich „Sokolėw“. — О-
czywišcie m.e doslownie, a tylko narazie
w spotkaniu bokserskiem. Krakowska
drużyna Makabi zwyciężyła drużynę
„Sokoła! w stosunku 9:5 na niedzielnem
spotkaniu w sali Sokoła. Porażka @а
Sokoła naprawde korapromitująca Tak
pod wzślędem svortowvm jak i narodo-
wym. Stowarzyszenie to o pięknych pol-
skich tradycach powinno zrozumieć że
teśo rodza'u spotkania z Żydami, dziś
właśnie bardziei niż kiedykolwiek in-
dziej nie powinny mieć miejsca,

Wikarówka* buduje się, — Sprawa
bu. owy „Wikarowki' "przy kościele NP.
Marii, która rok teinu awe na-
SALA polemiki i bezkrwawe bo в — 20-
stała — jak wiadówno — przesądzona w
pozytywnym kierunku. Budowa nowej
„Wikarówk:” znajduje się obecnie w peł-
nym toku Wznosi się 'uż mury pierwsze*
fo piętra, ustawiono nadto kamienne fi-
ary i obramienia w arkadzie pirzeiścio+
wei W myśl porośramu kierownictw» bu-
dowy: Wikarówk ma stanąć pod da*
chem eszcze prze. zimą — a to dla za-
beztieczenię murów już wzniesionych
orzed zamakaniem w porze żimowej.

Wielki zjazd kupiectwa polskiego. —
W na bliższą niedzielę, t. 1 24 b m od-

dzie się w Krakowie Ogólnopolski
Ziazd Kupiectwa Polskiego W progra+
mie ziardu przewidziano kilkanaście re-
feratėw tak zawodowych jak i organiza-
cyjaych. + °
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- Małyanonim czy wielki
Ale prawda, byłbym zapomniał że

$rózi nam „dewastacja nowocześnie,
zorganizowanych placówek. produk-
cji”. Stara to piosenka, liberałów i
marksistėw: dziewiętnastego . wieku.

Chodzi o t. zw. „postęp.:Według
tych panów, t: zw. „postęp: polega na
zastąpieniu drobnej « wytwórczości
przez wielki kapitał maszynowy. „Po- |
stęp” tych: panów, to -wyrugowanie
czeladnika szewokieso. przez prole-
tarjusza z. Zakładów. Baty. „Postęp

й tych panów, — to zamiast” polskiego
ю chłopa, który sam sobie tkał koszulę,

Boussac w Żyrardowiei chłop bez ko-
szuli. „Postęp” tych panów — to za-
miana ludowych zakładów.. tkackich
w- krośnieńskiem na krosna „p.
Reichenbauma.., | GS US,
Narodowy punkt widzenia na te

sprawy zbyt dobrze jest znany, by
trzeba go tu było bliżej uzasadniać.
Niema żadnego powodu — ani w te-
orii ani w praktyce ekonomicznej —

biač Gorzeį od niewykwalitikowanego
robotnika fabryczneśo, a rzemieślnik
twłaściciel drobnego warsztatu gotżej
od wykwalifikowaneśo pracownika
wielkiego przemysłu. Przeciwnie, w
społeczeństwie opartem na'indywi-
dualnej drobnej: wytwórczości osółny
poziom życia będzie niewątpliwie
wyższy niż w państwie o skoncentro-
wanych formach sospodarki,- *a' to ze
wzólędu na działanie psychiczńych
imoonderabiljiów, zwiększających wy-
dajność pracy na własnym waąrszta-
cie, Ale są jeszcze ludzie, którzy wie-
rzą, że wielka wytwórczość maszyno-
wa daie wyższą stopę życia niż upó*
wszechniona własność. Niech sobie

' wierzą! Choćby na tem punkcie mia-
24 ła pozostać różnica zdań, to spółe-

czeństwo oparte na upowszechnieniu
2 «własności bedzie się w każdym razie

odznaczało wyższym standartem wol-
ności osobistej i godności ludzkiej niż
kolektywistyczne czy kapitalistyczne
zbiorowisko typu wielkoprzemysło-
weso. A to najistotniejsze!
Te proste prawdy byłyby już dawno

zrozumiałe dla. każdego, gdybv nie
ciemne strony dzisiejsześo ustro'u,-
który daje stosunkowo uprzywileio-
wane stanowisko robotnikom nie-
których działów wielkiedo przemysłu,
a rzuca chałupników i drobnych wyt-
wórców na pastwę sforypasorzvtów-
pośredników i na samowolę admini:
stracji publicznej. Pod wpływem sto-
sunków dziś u nas panuiących utarło
się w sferach robotniczych mnieman'e.

    

w warunkach możliwych, pod opieką
inspektora pracy, podczas śdy pracow
nik drobnedo warsztatu będzie się za-
wsze śnieździł w ciemnej norze i sta-
nowił przedmiot. najpotworniejszego
wyzysku, sh

Ile w tem orawdy? Są dziś w Pol-
sce niewątpliwie pewne działy wiel-
kieśo przemvsłu. w których skarteli-
zowany kapitał dopuścił swych robot+
ników do współudziału w swych mo-
nonolowych zyskach, wychodząc z
niegłupiego założenia, że płacac pra-
cowników troche wyżej od ogólnego
poziomu płac okupuie tem niejako
świadectwo  „obywatelskieso nasta-
wienia” i może tem śmielej żądać od
państwa. bv tolerowało iedo zmowy i
szacherki, Do tego rodzaju fabryki do-

 

   

             

dla któreśo chałupnik miałby zara-:

że robotnik fabryczny pracuie naósół |

staje się tylko robotnik „błagonadioż-
ny” „współpracujący z.rządem”'. Strze
lec lub Rezerwista. Przeciwstawiać
tym nielicznym wybrańcom losuwspół
czesnego rzemieślnika czy <chałupni-
ka; i wysnuwać'żtego wniosek; że tyl:
ko na 'drodže koncentracji produkcji
leży* lepsża ' przyszłość: v:róbotnika;
świadczy o złej wierze lubcałkowitym
braktr zrozumienia problemu: Wła:

| śnie te nieliczne.„nowocześni 8
nizówane” placówki produkcji

| wadzą«,do: hezbrzeżnej. nedz
miliorowychmas,które-dotychplacó:

  

  

   

wek nie mają dostępu:Chałupnik:z
Brzezim''dlateśó*musi żyć'w tak pot“
«ornej nędzy, żenieliczni jeso kole-
dzy: wniektórych dźiułach” wielkiesó
przemysłu. majasię'jako tako: “Cale
sżczęście, że robotnik polski zaczyna

| rozumiećte snrawy: corażto leniej,
| mimo”rożpaczliwych- kontrwysiłków
żydowsko - kapitalistyczno - sociali-
styczneśo „wspólnego frontu" (front
commun), ||| ё

Oczywiście los drobnvch wytwór-
ców dopiero wtedy weidzie na. drogę

| ponrawy, śdy się żorganizu'ą. Chałup-
nik niezorógnizowany stanowi tyn'bia-
łego murzyna. Chałupnik zorsanizowa
nv,torporacyinie, ospółd y

  

 

 

„ Jak dalece zantanie 'moralno --noli-
tyczne.wpływa. na rynek p.eniężny i o-
twiera. kieszenie — widać. to.na przy-
kładzie Anel > ks

Korespodent „Echo de Paris" donos! z
Londynu, że zwycięstwo konserwatystów
'w wyborach angielskich -wywołało о-
óromny wzrost wkładów pieniężnych
kontymentu _ europejskiego w bankac|
londyńskich. Dzięki temu londyńskie Ci-
tv sosiaria. obecnie ośromną ilość kapi-
talów, które praśnęłoby ulokować ka-
równo narynku wewnętrznym, jak i za-
$rANCHRYM w Tada w
W związku z tem na terenie we-

wnetrznym przewidzianajest emisja wiel.
kiej nożyczkiObrony Narodowej w wy-
sokości 250 mili. funtów oraz przyznanie
kredytów na różne prace, celem zorta-
nizowania lotnictwa cywilnego i wójsko-
weśo, budowanie kanałów, doków i't. p.,
co pochłonie nróważne sumy. "

Jeżeli chodzi o zaśranicę to przewidy-
wane są.— donosi P. A. T. — požyczki
dla Niemiec...Rosjii| ali 4
Za pośredni: banku Schrš

 

ctwem
prowadzi rząd rokowaniaz-dr.Schach-
tem w sprawie pożyczki dla Rzeszy. O-
statnia rozmowaMontadu Normana z dr,

waniu terenu. Pomijając przeszkody na-

Giełda i
sżych giełdach walutowych —w związki
z trwającym niepokojemna w Pa-
ryżu; — ujawniło się, związane z. wzmo-
żoną podażą. franków fr. iucieczką kapi-
tałów,z Francji. wzmocnienie dewiz na
Nowy, Jork, Londyn. Amsterdam i Bruk-
selę. Dewiza: na Nowy Jork wykazała
tylko nieznaczną różnicę kursu,-zwažyw-
szy na fakt, że od pewneśo czasu pozo-
staje w okolicach górnego punktu złota.
Dewiza na Londyn zwyżkowała: w War-
szawie z 26.16 wczoraj do 26,19, w Zu-
rychu z 15,13'do 15,15 i pół, w Paryżu z
1469 przy wczorajszem  zamknieciu do
14.76 przy dzisiejszem otwarciu. Dewiza
na Belgję'osiagnęła w Paryżu górny
punkt złota—256.75 i odpowiednio zwyż-
kowata na: pozostałych giełdach. Dewiza

| na Amsłerdam w Paryżu, dzie już:od
pewnego: czasu „notowana: jest. na wyso-

 
„sbółkowych formach nabycia narzędzi :

Schachtem -pošwiecona była przygoto--

TWARSZAWA,. 29.11, — Na „dzisiej, |

i surowca.oraz .zbytu gotowego towa-.
ru, oparty o odpowiednie instytucje
kredytu — stanie się zdrowym typem
drobneso wytwórcy. _Wprawdzie
wsżelkie- próby -zordanizowania -się
chałupników natrafiały,zawszena, zie-
miach polskich na zaciekły i nieprze:
zwyciężony opór żydowskich wyzy-.
skiwaczy, wspomnianych stale przeż'
każdorazową władzę — ale: dziś pó
raż pierwszyod diudich «pokoleń .ot-
wieralą-sie. możliwości. odrobienia zła,
a.to dziękiopanowaniu okręsów włó-
kienniczych. przezruch narodów. A
więc nie ponarcie-wielkiego ańon'mu
órzóciw małemu anon'mowi nowinna
byćnasżym celem.-Celem: tym. musi
być wypieranie drobneśo žydowskiego
wytwórcy pr7e7 drobny warsztat. na-
ležacv do nalskiedo robotnika lub cha-
łupnika włókiennicześo, Orsanizowa-
nie tej akcji — to na'aktualnieisze za-
danie dla ruchu narodoweśo w o"rreśu
łódz!: A „śaenscy świat "Baus-
sac'ów,  Pnznańskich i — generałów
Maciszewskich” pozostawmy ich wła-
nemu'losowi, i nie-przeciwdziałajmy
nrocešam Mtóre. rkoć rekoma anoni*
mowego Żydka; zbliżają nas do n”sze+
go narodowego celu,  - - wę

Adam Doboszyński

  

 

 

 

* Ogromny wzrostwkładów pieniężnych -
—- "Zautanie do“ Angiji po 'zwycięstwie konserwa'ystūw

turypolitycznej, główne trudności wy-
mikają stąd, że oprocentowanie pożycz*
ki potasowej wynosiło 10 rroc., a w no-
wej pożyczce stopa procentowa nie prze-

by 5 proc. Wzamian za to Rze-
sza zśgodziłaby się na przyznanie pew-
nych ustępstw politycznych w formie
nowrotu do zreiormowanej Ligi Naro-

„,Pożyczika, dla Sowietów. miałaby na
celu ułatwienie Związkowi Sowieck:emii
żakuu materjałów przemysłowych w
Anślji Wysokość tej pożyczki będzie
bardzo poważna:. mówi się o 10 miljo-
nachfuntów, a w pewnych kołach wy-
mieniają nawet liczby 60 m'lionów iua-
tów, Oprocentowanie pożyczki wyniosło-
by 7 i pół proc., z cześo 2 i pół rroc.
byłoby wypłacane właścicielom obliga-

podczas gdy „reszta, to znaczy5
proc. byłaby obrącana na amortyzacj
dawnych długów carskich, których ad
sowiecki nie uznał, Równolegle z tem
prowadzonesą rokowania z posiadacza-
mi akcji Leny, znajdujące sie w nrzede-

lu zakończenia. Dzienn'k pisze, że
| 50.000.ft.szt, bedzie. wypłacone wie--
rzycielom brytyjskim towarzystwa Leny

PR zaś 2.950 m. it w mt о-
jgacvyj. sowieckich, spłacanych wcią
RB NN"

polityka.
kim, poziomie,
nieznacznie,
Dewiżą na Medjolan ma w dalszym

ciągu tendencję słabszą i m. in. w Pary-
'žu notowana jest 122.70. wobec ostatnio
notowanych kursów. 123.00.: į

zwyżkowała stosunkowo

Budowa kolejki górskiej na Kasnri
ierch stała się terenem żydowskic]

dostaw i zarobków,
_ Pewnie nie przypadkiem kierownikiem

| zakunów. i składów jest p. Odo Lachman.
Nic:dziwneśo, że mimo. tego iż jest sporo
firm polskich i solidnych, wszystkie do-
stawy mają „nasi' nav. tysiące złotych
przechodzą w ręce p. Stattera za dostar- 

 

- Żydzi i kolejkanaKasprowy

W związku z zapytaniem, gdzie mają
się osiedlić-.dwaj" młodzi. kupcy. bławat-
no -.galanteryjni, otrzymujemy dalsze in-
tarmacje. | KRZAK !

Proboszcz para!

 

fiżelechow kiej, dj е
      

  

    

2. „Wimiieście:
lińskiego, waj. Lu!
trzebny chrzi
lanieryiny. :
„„Żelęchów liczy. około „8,0
ców, w tej liczbie 65 proc. "Ww.
mieście: jest: kilka» żydowskich” «sklepów:
bławatno, -, galanteryjnych,. niema. nato-

riiast ańi jednego sklep chrześcijańskie-
g0 tej gałęzi: , Społeczeństwo”:połskie z:

| miasta, jako też, z całej okolicy.z pewno-
ścią póparłoby taką” placówkę chrześci*
jańską:; Deżywiście spodziewać, się: nałe- 

ży, iż Żydzi robiliby ;zpoczątku;różne ||
przeszkody, ale te dałobysię pokonać.*
„Nadmieniam,że do kolei w Sobolewie

szawy zaś chodzą kilka razy w tygodniu
samochody. že

gdyż gospodarz nie może czekać''.

АНА yte

     ij: y

 

recznie Żydzi ?.
Tak się jakoś złożyło — donosi „O-

red —- że państw.zakłady Tel, i Radjo-
techniczne pozatem że tworzą konktren-
cje dla grywatnych przedsiębiorstw oro-

dulrujących radioanaraty — z reśuły od-
dają zastępstwarejonowe Żydom i tak
zastęnstwo na woj. ktak, ma żyd Bach-
ner; Ten z kolei na terenie Zakopanego
sbrzedąż radjoaparatów oddał wsfórwy-
znawcy Perlotowi firma.„Iechnopól':. >

- qylkó u swoich! :
`7 Кайоги!а donoszą: || 0 :
AV ubiefią środę wieczorem ukazały

się na murach Radom'a i przedmieś* Ц-
lotki, wzywające społeczeństwo poiskie

do popierania: tylko polskiego: havdlu,
rzęmiosłą i.przemysłu, i.niekupowania f
Żydów.. W czwartek ro "nauicach
i placu taršowym ki ięcy ulotek,
co niewątpiwie 'przyczyniło. się: do

znacznegozmniejszeniazakupów w skle»

pach żydowskich. u „ua в ы
W najbližszym czasie „rzystąk

ńnarodowycć

Gzy ko

 

  

ośłaszania worganach: wych ną:

źwisk, niepopiawiych Szakęyjców.:

Gab net p. m
W. „Monitorze'Polskim' z dnia-20-b. m.

ukazała się: uchwała.rady.„ministrów. .' w

sprawie utworzenia wministerstwie śkar-
bur-gabinetu ministra, Uchwała. postana=
wia utworzenie w ministerstwie skarbu
gabinetu ministra. Rene

zakresu działania gabinetu ministra
należą: 1) sprawy,. związane z pracami

„ustawodawczych; 2). sprawy, związa-
ne z pracami Komitetu ekonomicznego
Ministrów; 3) sprawy, wymagające u-

 

| chwał.rady ministrów; 4) spra staty-

i ii5)styki finansowej i ekonomicznej;5) snra-

wy. informacyjno prasowe i propatandy
gospodarczej; 6) sprawy, dotyczące
przedsiebiorstw mieszanych i państwo
wych; 7) sprawy zlecone przez ministra
skarbu. Omawiana uchwała: „obowiązuje
oddnia26 października ) :

   
     

 

czane. w wielkich ilošciac ździe,.
lazo, stal. Paszę dla 40 furmanek kón-
miedosticza xObedlidet, nas ukio
ło 200 kė. karbidu dziennie do” rejtek-
torów na nocną: zmianę, oraz «smary: i
części do samochodów „dostarcza, Żyd
Serlot „Technopol“.

 

    

   
 

  

-| niedziałek,

„| wniežiis Zaikiego; ant'z:o

* prowadzi szosa [około 22 klm:), doWar- |

Jest nawet do wymajęcia --odpowiedni :
lokal, lecz trzebaby go wynaiač zaraz, ||

   

    
"| nego 9400; 7 proc. L.

Tpoledla KužcčiuBlaiatns-galantėryinyci
| Z Opola Lubelskiego podają:

„“ „Opole Lub. posiada. około. 8. tys.
mieszk., w tem 2 tysiące chrześcijan. O*

, kolica bogata (Powiśle) jarmarki co poe
bardzo duże zjazdy wieśnia*

„ków, dużo inteligencji, komunikacja bare
' dźordogodna (kolejka-i autobusy) ani je-
|dnego sklepu chrześcijańskiego. Lok
można wynająć tanio i to wśród mi4*

| sta. s' Poparcie: społeczeństwa. b..duże,
"Sklepów polskich spoż. tylko4, sklepy
galańteryjnegó polskiego niema, jak róż

wiem e
„sPonadta,donoszą nam, iż kupcy, bławate.

- gal nteryjni mogą się osiedlićw Jas

e i Gorlicach, gdzie mialežliby odpos

i wiėdnie poparcies 7 S

| /Bliższemi: infotmacjami służymywras

zie potrzeby. EE
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Giełdypieniężne |
otowania z dnia 20 listopada 1935 s

» „DEWIZY >

| -*Belgja 89.95 (sprzedaż 90.13, kupno
89.77); Holandia 3-0:90 (sprzedaż*316,62
kupno 306.18); Londyn 26.19 (sprzedaż
26.26, kupno 26,12);.. Nowy Jork (kabel)
(SAR s; czwarte (sprzedaż 5 33, kupno
„30.+ pół); .Paryż.35.01, (sprzedaż 35/08,
upno 34.94); Praca 21.98 (sprzedaż

| 22:02, kupno 21:94]; Szwajcarja 7172.77.

(sprzedaż 173.11, kupno 17243); Sztok-
holm 135.05 (sprzedaż 135.38, kubo
134,72); Madryt 72.60" (sprzedaż 72.75,
kupno 72.45). + PA aga

„Obroty dewizami nieco większe, niż
średźie, tendencja dla dewiż ńiejednoli-
ta, "Banknoty dolarowew: obrotach prye
watnych531 i pół; rubel złoty 4.76; dos
Iar złoty”8.99 i jedna czwarta — 8.99 į.
ół;' gram czystego:złota 5 9244. Wo
otach marki niem. Poe! 154.50.
W obrotach prywatnych funty ang. (bane
koty) 26.16— 26:17, 2

e „PAPIERY PROCENTOWE

«.3.prog, poż. budowlana39.85; 7 proc.
śżyRzka. "iabilizatyjna > 62/00-— "61:83

(500:*dol.] *63.00-(w' próc.); 4-proc: pal=
stwpwa:poź. premjowa dolarowa 52 25,—
52.50;.5 proc. ..konwersyjna. 65.00 —

65.50; 6 proc. pož: dolarowa 71.25—
1700 (w proc); 8 proc: L. Z: i-oblg.

ku gosp. kraj. .po:94.00 (w..procen+
tach); 7 proc. L. Z. i og, Banku OSB
kraj. po 83.25; 8 proc. L. Z. Banku rol-

Z. Banku rolnego
Z..Tow. kred. przem.

  

 

   

 

83.25; 8 proc. L.
i | pol. 94,00: (w proc.); 4'i.pół proc..L. (A

ziemskie 42.75 - 43.00; 5 proc. L
| Warszawy 5600; 5 proc. L. Ż. Warsza»

r.) 49.50 — 50.50 — 5060: 5
/ Łodzi :(1933,r.). 45.50 —:45:73.  

  

  

 

"Bank Polski 9500 — 95:25;Siłai świa»
tło25.00; Warsz. Tow: fabr: <tikru 36.50
3625; „Ostrowice-19.00;:- Starachowice
$4.80+-Habertwnabere ės >
„„Dla pożycze stwowych, listów za*

stawdychT tendencja niejednolita
Pożyczki: dolarowe w obrotach prywate
ńycir:' 8 Aroc. poż. .z.r..1925, (Dillonowe
ska) 92.50 (w proc.); 7 proc. poż.,śląska

69.50 (w proc.); 7 proc. poż. m, Warsžas

wy (Magistrat) 68.50.

   

| miniei — |

+ Ge kg šias

Giełda zbożowa |
(Notowinia 2dnia20 listopada 1935
Pszenicaczerw. jara szkt. 115 gl. —
— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 20.00
— 0.50; Pszenica zbierana 742 gl 19,50
—.20.00. ka? z

Żyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;
Żyto Il standart 687 gl. 13,00 — [3,253

ies. st. (niezadeszcz.) 497 śl.

  
Sanas 

15.25.—
  

  

 
 

 

    

   
 

: ka a a НАОа Ы siog: 5,75; Ovries II st.(lekko zadesz.]646 śl.

: `93) |. — Cou licha pan sobie myśli? — zapytał — 15,00— 15,50; Owies III stan. (zades-ę.)
‚ “| Cžy'nie widzipan, że zaszła tu omyłka?. Nie. nazy- — To było... a, sRAI waySem

P. G WODEKOUSE Ls panipowiedziala, že jestem Ge-;.| Jo nie...nie. аь, 673..gl..14,50— 15.00; Jęczmień649 .
е otfrey“ Raymoni A, РЕ „— Kotuś pnęła Maud. 1425.— 14,50; Jęczmień6205gl. (3 5—

„5 — To tylko pańską sprawę pogarsza — odrzękł Geoffrey nią, $ OEPEL Wake: A
niewzruszonym głosem młody człowiek — gdyż za- | drzwiom. į 23,00; Peluszkkś24 00 — 2500: Salai

UCIŠNIONA DZIEWICA
   Powieść. humorystyczna ж

‚ — — Proszę. spojrzeć „Panowie:Willoughby:i

Syn. Adwokaci". Ja jestem synem. Patron. polecił .

mi załatwić tę drobną sprawę. Szukałem pana od-

dawna Mr. Gray, by panu wręczyćtenpapier. .

Otworzył worek jak magik, wykonujący trick

i wydobył sztywny dokument formatu urzędowego.

‘; — Pani jest świadkiem, miss. że oddałem ten

papier. Pan naturalnie wie, co on Oznacza, rzekł do

Geolfrey'a. Skarga spowodu niedotrzymania obięt- | ...
'nicy małżeństwa. Nasza klijentka,- miss. Yvoun

Sinclair, zRegal Teatru,domaga się. wypłaty. 10 ty

sięcy funtów. Jeśliby mnie pan zapytało.radę -dQ

dał młody człowiek z: jowialną otwarlością,.porzu-,,

cając na chwilę ton zawodowy, to odpowiedžialbym,
że sprawa pańska jest zgóryprzegrana. Jest to naj

lepsza skarga o złamanie obietnicy małżeństwa. ja--

ką mieliśmy. w kancelarji od wielu lat. .

Powrócił znowu dotonu zawodowego. |||

—Pańscy adwokaci niewątpliwie porozumią się

z nami w drodze właściwej. Alejeśli, pan przyimie:

mą radę — zakończył znowu zmienionym tonem —

to załatwi pan sprawę poza sądem, gdyż między na+-

mi mówiąc, nie ma pan najmniejszych sżan !

| Geoffrey zerwałsię na równe nógi. Mi
xnieważonej niewinnośi, ||| @

  

     

| wątpliwie Geolfrey. Fotogratja zdjęta była widcz-

smem wyrażona dedykacja:-„Małej Baby od jej ma-.

   
   
"uprzejmie,' .

"na lewą strónę głowy, i pozdrowiwszy jedną ze

| drodze, uprzejmem „przepraszam,

 

lecał się pan do naszej klijentki pod fałszyweni na-
'zwiskiem, Mamy listy, świadkówi całą turę dawo-
dów. Aco pan powie o tej fotografji? (Zanurzył po-

nownie rękę w worku). Czy ją pani rozpoznaje, miss?

* Maud spojrzała na fotografję. Był na niej nie-

"nie w ostatnim czasie, gdyż przedstawiała Geoffrey'a
jako mężczyznę dużej objętości. Na fotografii.po-

przez potężne nogi Geoffreya biegła: płynnem pi-

łego kotusia”, Maudwzdrygnęła «się;i oddała ioto
z powrotem młodemu człowiekowi, właśnie w chwi-:
li, gdy Geoffrey wyciągnął « rękę. ponad stoiem |
chcąc pochwycić fatalny dlań: dokun ent.- :

Lu Poznaję fotografję — rzekla Maud...
+. „Mr. Willonghby
i zabral.się do'odejšcia. a

‚ ® — Na. dzień «dzisiejszy wystarczy— rzekł

   

   
* Ukłonił się znowu wytwotnie, włożył kape'usz

strapionych dam, którą spotkał wlokącą się na swej:
, co ściągniyło

nań mrożące:spojrzenie. któręgo zdawał się nie

‘Зопе milczenie. .. A
Maudpierwsza je przerwała, —

a jecżas mi odejść — rzekła.
łyprowadziłyjejtowarzysza z odrę-

    

   

|| ne formakiości, zanim:wolno opuścić lokal.

|| pionej kobiety.

dostrzegać, wyszedł, pozostawiając za. sobą naprę-

  
bronił się

 

— Niech pani będziewyrozumiałą

nie było! Czy pani chce zakończyć... «wszystko. , tyl-
ko dlatego, że straciłem głowę?.. AS,

Maud spojrzala na niego z'ušmiechem.: Czula
olbrzymią ulgę. Przyciemnione wnętrze „Przytu!ne-
go Zakątka' nie wydawało jej się już przyśnękia-

|jącem. Chciałaby ucał i „Baby“, ktė
rej biznesowe postęp t
„przykry!rozdział w jej

з Eecz pi
Panstraciłtakie:

  
    
     

  

  

  

   

 

|| townym ruchem zerwał.się .. er:
. | lecz zaraz został zatrzymany

junior: włożył: foto do worka|. . ? `"W „PrzytulnymZakątku

``— Przepraszampani s „str

Pani, którą Mr. Willoughby nazwał Matel,
prżez pomyłkę, gdyż imię jej było Ernestyną —
*stała przed Geoffrey:em z. karteczką papieru -..

  

)dezwa

„nestyna. ю
** Na 'chwilę'ta przerażająca:wiadomość: odcią-

L 1V ni liwego miężczyzny od' głów:
nego przedmiotu. | ,*3% ©0534 w A Pe

| — Sześć i dwa pensyza filiżankę
| 1 раге ciastek?—zawołał "zgóruż ny. *

 

  

  

  
   

unekl

  

  
  

 

Geoffrey. — Mężczyźni nie są święci. Wtem nic:

— Sześć szylingów idwa:pensy,— rzekła Er- |

 

| podwóni eczyszczona 20.00 — 21.
'Łubin. „niebieski. 8,25 8,75; -Lu-
bin żółty 9,75 — 10,25; Rzepak ziwow
143,50 — 44,50; Rzepik zimowy 4200- =

3.00; Rzepak i rzepik letni 42.0) —
43.00; Siemię Iniane basis 90 proc 74.50
— 34,50; Koniczyna czerw. sur. bez $r.

| kanianki 90,00 -— 100,00; Koniczyna

czerw: bez. kan. 9 czyst 97 proc 120 (0—
130.00;. Koniczyna biała surowa 60.00 —
40.06; Koniczyna biała bez kan. o cżyst.
97 próc. -80.00—.%,00;. Mak. niebieski
65.006e: Den :ad.-400—425;,Maka

kabi:
  

3 wać

00; I-E 0 — 65 proc 2500—
B20.— 65.proc .24.00 — 2600

65 proc. 23.00 — 2400.IT |
proć. 22.00 — 2240,II G.60 —65

proc. 21.00--22,00:': Mąka żytnia-.wycią*
| gowa”'0:36.23:00 — -23.50; Mąka. ;żyłnia
| Lygat.|-45 22,00—23.00: Mąka żyt I gat.
. 6-55 prac 21,00—2200: ł.gat 0-65 proc.
| 20.50 — 21:50: H gat 16,50 — 17:50; ra-
zowa: 1600 — 17.00; pošlednia — —1—

| mm mei Otrębw pszenne grube. przem.

 

 

  

    

      

  

stand 10.50 — 1100, otrebv :pszeane
| średnie brzem stand 950 — 1004 @-
| tręby pszenne miałkie 950 — 1000: O-
tręby żytnie 8.25-— 8.75;. Kuchyi: „nią-

„16.25 — 16.75; Kuchy rzepikowę
| 13,25,— 13.75:, Ruchy słoneczntówa
1 = —; Śruta sojowa 45
       



Nr.

WYŻSZE UCZELNIE ZAMKNIĘTE
"Nowe rewizje i aresztowania

Na bramach wszystkich wyżsżych
uczelni warszawskich widnieją napi-

sy: „Wykłady i zajęcia zawieszone do

odwołania". Bram uczelni strzegą
wożni i policjanci; grupki akademi-

ków przybywają, by dowiedzieć się,
kiedy rozpoczną się wykłady, krążą
bowiem pogłoski, że termin zawiesze-
niu wykładów przeciąśnie się na czas

dłuższy.
Dokońano dalszych aresztowań

członków Stronnicwa Narodowego.

Wczoraj w nocy aresztowano Miro-

sława Hegemana, członka Sekcji Aka-
demickiej Str. Nar., oraz Józefa Bą-

kowskiego, sekretarza „Pracy Pol-
skiej”,

Pozatem przeprowadzono szereg re-
wizyj. m. in. u Tadeusza Kozerskiedo,
członka Sekcji Akademickiej Str.

Nar.
*

W dn. 19 listopada b. r. podczas
znanych zajść akademickich na mie-

ście, o godz. 13,30 na ul. Marszałkow-

skiej, naprzeciwko kina „Sokėl“ а-

resztowany został student Państwo-

wej Wyższej Szkoły Budowy Maszyn
ż Elektrotechniki im. H. Wawelberga
iS. Rotwanda, p. Leszek Szteindu-

chert, który protestował przeciwko

 

Pożar w fabryce czekolady
Przy ul. Mokotowskiej 67. w wytwórni

cukrów i czekolady Mieczysława Bartnic-
kiego. wynikł pożar w magazynie wyro-
bów surowych Od płomienia gazowego
zapaliła się ścianka, a następnie ziarnka,
kak owe w workach, Pożar ugasił IV od-
dział straży.

"Zn-wu teroryści
w rzeźn'ach miejskich

Donoszą nam, że w liczbie nowoprzyję-
tech do pracy w rzeźni miejskień około
2x tobotników. mają się znajdować m. in,
os.5y. które w swoim czasie zostały
stan.'ąd usunięte za uprawianie gwałtów
iteroru Przyjęcie do rzeżni ludzi, którzy
byli w sojówkach, które mają na swojem
sumieniu śmierć ś. p. Eugenjusza Gette-
ra wywoluje zrozumiałe poruszenie i
zdziwienie 'ak wśród kupców, jak i wśród
zobotników.

Śmierć pod kołami
sa no.hodu

Wczoraj w południe w Gocławku, sa-
mochód przejechał jakąś dziewczynę w
wieku około 18-tu lat. niewiadomego na-
zwisk1 i adresu, która przed przybyciem
Pogotowia zmarłą. Sprawcą przejechania
zbiegł. :

Uzbrojeni złodzieje
ranili właścic e a sklepu

Wczoraj w nocy. do sklepu Kowalskie
go w Sulejówku, zakradli się dwaj zło-
dzieje. Zanważeni przez właściciela, rzu-
cili się dp ucieczki, gdy Kowalski rozpo-
czął za nimi pościg. rozpoczęli ostrzeli-
wać się, raniąc lekko Kowalskiego. Ko-
walski zaprzestał pościgu, a ścigani zni-

knęli w ciemnościach nocy.  

$posobowi prowadzenia akcji przez
policję. P. Szteinduchert cieszy się

jaknajlepszą opinią wśród ogółu stu-

dentów swojej uczelni. Wiadomość o

o zaaresztowaniu go wywołała poru-

szenie wśród kolegów. Zwołano wiec,

na którym uchwalono odpowiednią re-

zolucję, nadto zaś postanowiono ogło-
sić na uczelni strajk protestacyjny.
W dniu wczorajszym sale uczelni

świeciły pustkami,

W związku z zawieszeniem zajęć na

wszystkich wyższych uczelniach w

Warsžawie z powodu zajść akademic-

kich, odbyć się ma konferencja porozu-

miewawcza rektorów.

Dziś, w czwartek, w godzinach po-

południowych, odbyć się ma posiedze-

nic pełnego senatu Uniwersytetu. Po-
siedzenie senatu Politechniki War-

szawsk'ej juž się odbyło, zdecydowano

narazie nie wznawiać wykładów. (i)

 

74.000.000

Ubezpieczalnie społeczne opracowa-
ły zestawienia zaległości z tytułu sk!a-
dek lowych za pierwsze rół-
rocze 1935 r. Zaleglošci te stanowią ol.
brzymią sumę 82.638.028 zł, Wobec za-
stosowania rozporządzenia o ulgach przy

Akcja Naczeineį

zaległości w Ubezpieczalniach
ulegn:e skreśleniu

spłacie zaległości, przewidywane jest że
blisko 90 proc. zaległości ulegnie zboni-
fikowaniu, względnie zaliczonych bę-
dzie na rachunek sum nieściągalnych. W
tym wyradku uleśnie więc skreślenia 0-

koło 74.000.000 złotych.

izby Lekars(iej
W sprawie lekarzy Useznieczalni Spo'ecznej

Zarzącć Naczelnej izby Lekarskiej
przedłożył p. ministrowi opieki spo-
łecznej mtemorjał w sprawie wytycz-
nych umów zbiorowych z lekarzami,
zatrudnionymi w  Ubezpieczaln'iach
Społecznych, o co toczą sie pertrak-
tacje Naczelnej Izby Lekarskiej z Za-
kładem ubezpieczeń społecznych od
lipca 1934 r. czyli blisko od półtora
roku, jak dotychczas bez rezultatu.
Takie przewlekanie rokowań, wedłuś
autorów memoriału, wypływa nie tyle
z trudności sameso zagadnienia, ile ra-
czej z przeszkód nat''ry formalno-
orawnej i finansowej, W przekonaniu.
że przewlekanie tej sprawy, ważnej
dla wielkiedo odłamu świata lekar-
skieso, odbija się nader niekorzystnie
na moralnych i materialnych infere-
sach lekarzy, zatrudnionych w Ubez-
pieczelniach Snołecznych i stwarza
niezmiernie uciażl'wa svtuacię us'a-
wićznej nienewności o jutro, Naczelna

— „Tramwaje jeżdżą stadami”
Skargi i narzekania publiczności

Od jednego z naszych Czytelników
otrzymujemy następujące słuszne u-
wagi: :

Od dłuższego czasu na ustach Wt: |
kich mieszkańców stolicy jest sprawa co-
raz bardziej pogarszającej się komunika-
cji tramwajowej. Jeździmy przecież
wciąż w nadmiernie przepełnionych wo-
zach tramwajowych, częstokroć brudnych
z.zęwnątrz i wewnątrz, a nawet zaśmie-

conych i przepełnionych dymem od ра-

pierosów. W tej ciasnócie jedni drugim
depczą po nogach i popychają. Czasami
dochodzi do kłótni.
Tymcżasem wciąż czytamy szumnie 0”

głaszane w pismach wiadomści o ukoń-
czeniu nowych torów tramwajowych w

różnych miejscach, o przeprowadzaniu
nowych jezdni, bądź o poprawianiu s'a-
rych. Przebicie zaś nowej ulicy przez O-
gród Saski uważa się wprost za czyn nie-

mal historyczny w dziejach Warszawy!

Niby to wszystko robi się dla wygody
szerszej publiczności...
Jakżeż długo czekaliśmy na obniżenie

Pod hasłem walki z ana.fabetyzmem
Daniosia akcja organizacyj społecznych

Jedną z najgorszych pozostałości
oksósu niewoli, z którą nie zdołaliśmy
si dotychczas uporać, jest fakt analfa-
betyzmu wielkiej części ludności państwa
poiskiego. Mamy dotychczas niestety

ponad6 miljonów dorosłych analfabe-
tów.

Społeczeństwo polskie musi jak najry-
chlę: przystąpić do systematycznej pracy
mad zlikwidowaniem analfabetyzmu.

Toteżwielką doniosłość posiada ini-

cjatywa z jaką w tej sprawie wystąpiła

przed rokiem Polska Macierz Szkolna.

Ponieważ państwo nie jęst obecnie w

możności zorganizować  powszechnego
nauczania analfabetów, a z drugiej stro-

my zawiodły próby zbiorowej nauki do-

rosłych analfabetów — Macierz Szkolna

zaprojektowała inną w tej dziedzinie me-

todę działania. Przed rokiem Macierz

rzaciła wielki projekt, w myśl którego

członkowie zrzeszeń społecznych i kultų-

ratnych przeprowadzają akcję indywi-

dualnego nauczania poszczególnych

analfabetów. W ten sposób pokony „апа  

jest przeszkoda, polegająca na tem, iż

dorośli analfabeci niechętnie korzystają

ze zbiorowej nauki czytania i pisania. °

Szereg wielkich organizacyj 1 zrzeszeń
zgłosiło swój akces do tej doniosłej ak-

cji, którą Macierz Szkolna kontynuuje

również w roku bieżącym, organizując w
listopadzie drugi „Miesiąc likwidacji a--

nalfabetyzmu”.
Akcja ta zasługuje na jaknajgorętsze

poparcie całego społeczeństwa.
arki,goal?

Z:tarj w klinikach
uniwersyteckich

Związek niższych funkcjonariuszy,

państwowych interwenjował w Minister-
stwie Oświaty w sprawie zatargu, jaki
wynikł o warunki pracy w klinika b U-

niwersytetu. Ponieważ personel «nik
pracuje po 12 gsdzia dziennie. organi-

zace zawodowe zażądały, aby wszyscy

pracownicy otrzymywali w czasie pracy

pożywienie,

 

Izba Lekarska uchwaliła 16 czerwca
r. b. oznaczyć termin prekluzyjny dla
En rokowań na 1 listopada
rob
Mimo całej dobrej woli ze strony

N. IL. L., ten przeszło 3-miesięczny o-
kres minał znowu bezowocnie, nie do-
prowadzając nawet do nawiązania
przerwanych rokowań.

N. I. L. znalazła s'ę w bard-0 trud-
nej sytuacji: z fednej stronv dostrzega
w>rastajace obiawy niezadowolenia i
niepokoju wśród mas lekarskich. z
drusiei zaś etrony nie widzi wyraźne-
%o dążenia do unormawanią s*ost'n-
ków w dziede'nie ubezpieczenia na
wvynadek rkoroby, !

Zarzad N. I. T.. prosi przeto p. mini-
stra by mater»lne warun" отэсу |^-
karzy, zatrudnionych w Ubezp'eczal-
niach społecznych. znalazły swój wv*
raz w "mowach z lela-<kiemi organi-
zacjami zawodowemi. (b). 
taryfy tramwajowej! Otrzymaliśmy wre-
szcie obniżenie op.aty za kurs о 5 gro-
szy. Reforma ta wszakże została tak do-
wcipnie pomyślana, że publiczność nic
ra tej obniżce nie skorzystała. Skasowa-
nie bowiem niektórych linij
wych oraz wprowadzenie licznych zmian
na różnych torach — niemal w całem
mieście — spowodowały konieczność ja-
zdy za biletami z przesiadaniem, czyli tak
zwanemi „korespondencyjnemi”, Dobrze

wyszła na tem wszakże nie publiczność,
korzyslająca z tramwajów, lecz dyrekcja.
Nadto skasowanie niektórych tramwa-

jów znacznie utrudnia korzystanie z ja-
zdy tramwajami w całem niemal mieście.
W nicktórych zaś dzielnicach, jak np. na
Ochocie, gdzie ludność znacznie się

| zwiększyła, mamy przez skasowanie
dwóch tramwajów znacznie utrudnioną
komunikację. To też na pl. Narutowicza
trzeba czekać na tramwaj nieraz po kilka-
naście minut, Przeważnie zaś dzieje się
tak, że ni stąd ni zowąd naraz zjawiają
się dwa lub nawet trzy tramwaje jedne-
go i tego samego numeru, gdyż, jak to
się już utarło w rozmowie, „tramwaje

warszawskie jeżdżą obecnie siadami'.
Zdarza się to bowiem w całem mieście,
To też wszyscy narzekają na nieprawi-

dłowe i nienormalne kursowanie naszych
tramwajów. Zdarza się też, iż już na

pierwszej stacji tramwaj jest już tak

przepełniony, że od samego początku

jest brak miejsc siedzących. Przepełnie-
nie zdarza się w różnych, nawet później-
szych, godzinach A co się dzieje w go-
dzinach wcześniejszych kiedy jedzie mło-
dzież szkolna lub ludność pracująca?
Jeszcze zaś gorzej bywa, kiedy z tej
pierwszej stacji wyjeżdża jakaś wyciecz-
ka szkolna. Wtedy już obydwa wagony są
tak szczelnie przepełnione, że 6 siedze-
niu dla starszych osób nawet mowy być
nie może. Zwłaszcza, że, jak to już zau-
ważono powszechnie, młodzież nie lubi z
własnej woli ustępować starszym lub ko-
bietom z dzieckiem na ręku miejsc sie-
dzących... 5
Zdaniem mojem, na wycieczki szkolne

dyrekcja trarwajów powinna dawać wa-
gońy przyczepne Przecież do Czerniako-
wa tramwaj kursujący posiada trzy wozy.
Co się tyczy jazdy za biletami „prze-

siadkowemi'', mia to tę złą stronę. pomi-
j-jąc już okoliczność. że są droższe. iż
trzeba długo czekać na drugi tramwaj. 'a-

i dący w pożądanym kierunku. A jak to
 

tramwajo-.,
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50-lecie święceń kapłańskich
JE. ks. kardynała Kakowskiego

K. A. P. donosi:
W maju r. 1936 przypada 50-ta ro-

cznicą święceń kapłańskich J. Em. Ks.
Kardynała Al. Kakowskiego, arcybi-
skupa-metropolity warszawskiego.

Inauśuracja obchodu jubileuszowe-
$o przypadła Wydziałowi teologji ka-
tolickiej Uniwersytetu w Warszawie,
Polskiemu Towarzystwu Teologiczne-
mu i Konwiktowi Teologicznemu, któ
re to instytucje odbyły wspólne uro-
czyste posiedzenie dn. 17 b. m. w sali
warszawskieśo „Theolośicum'”. ‘се-
lem nezczenia zasłuś i oddania hołdu
J. Em. ks. Kardynałowi Kakowskiemu,
Oprócz Dostoineso Jvbil»ta na posie-
dzenie przybyli I. IL E. E. Ks. Nun-
c'usz Anostolski, Ks. Arcybiskup
Ropp, Księża Biskupi Szlagowski i

Walne zebranie pal

 

Gawlina, J. M. rektor Pieńkowski,
dziekani i profesorowie uniwersytetu,
przedstawiciele kapituły metropolital-
nej, liczne duchowieństwo, studenci
teologii. Zagaił posiedzenie J. Em. Ks.
Biskup Szlagowski. Następnie prze-

mawiał Ks. dziekan Stawarczvk, skła-
dając Eminencji w imieniu Wydziału
Teolocji życzenia i adres hołdowniczy.
Po odczytaniu * sorawozdania z dzia-
łalności T-wa Teologiczneśo przez ks.
profesora Rosłańca. przemówił na za-
kończenie rektor Konwiktu Teolo"icze
nego, ks. dr. Baron, dziękując Ks. Kar-
dynałowi za opiekę nad Kanwiktem.
Na przemówienia te odpowiadał J.

Em, ks. kardynał Kakowski, poczem
odbyła się herbatka towarzyska,

astry wzrszawskiej
Wybory do Nacze'nej Rady Adwokackiej

W sobotę 3 listopada o godz. 10 ra-
no w sali Stowarzyszenia Techników
odbędzie się doroczne zwyczajne wal-
ne zgromadzenie adwokatów Izby
Warszawskiej.
Na porządku obrad znajdują się m.

in.: sprawozdanie osólne i kasowe z
działalności Rady Adwokackiej za r.
1934 — 35, budżet Izby na rok 1934 —
36, ustalenie wysokości składek, wpi- |
sowej i rocznej oraz innych opłat na
rzecz lzby, wreszcie — wybory.
Z obecnego składu Rady ustepują:

Ienacy Baumberś, Czesław Bi»łasze-
wicz, Adam Chełmoński, J.eon Nowo-
dworski, Jan Podkomorski i Mieczy-
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będzie w czasie zimy, w razie słoty lub

zawiei śnieżnej?
Wogóle podróż tramwajami warszaw-

skiemi jest wielce niewygodna.
Może więc „mocarstwowa' dyrekcja

tramwajów raczy pomyśleć nad tem, aby
jazda tramwajem była tańsza i wygo-
dniejsza,
 

Wystawa prac
umysłowo chorych

W szpitalu św. Jana Bożego przy ul.
Bonifraterskie' 12 odbędzie się wy:ta- |
wa prac chorych umysłowo, która trwać
będzie od dn. 23 b. m. do 15 grudnia
roku bież.
Wystawa będzie dostępna dla pužiic:

ności codziennie w godzinach od :4-ej

 

sław Rudziński. Wybory obejmą za=

tem 6 członków' Rady, ponadto zaś
4-ch członków Sądu Dyscyplinarnego
Izby, $dyż ustępują: Marjan Niedziel-
ski, Stanisław  Szurlej, Stanisław
Szczepański i Wacław Szumański.
Po raz pierswzy pod rządami nowe-

$o prawa 0 ustroju palestry odbędą.
się na walnem zóromadzeniu Izby wy-
bory do Naczelnej Rady Adwckack'ej.
Izba Warszawska wybiera 6 ozton-
ków. Rady Naczelnej.

Pierwsza Naczelna Rada powsta
1а — jak wiadomo — z nom'nacii,

Obecnie składać się będ”ie z człon-
ków, wybranvch przez poszczególne

| Izby, eo nadaje specjalna waśe obec-
nym walnym zśromadzeniom Izb Ad-

, wokackich,

Bzczno'ė narorowey!
Zebranie kcła Staromiejskiego

W czwartek dn. 21 listonada r. b.

odbędzie się zebranie kola Staromiej-

skiego przy ul. Złotej 30, m. 37, (tokal

Stronnictwa Narodowego), o godz 8

wiecz. Przemawiać będzie delegat za=

rządu. Šai

5 , * }Z życia s'oW: rzyszeii
ZEBRANIE STOW. TECHNIKÓW.

W piątek dnia 22 b. m. o godz. 20-ef
w Sali Wielkiej Stowarzyszenia Techni-
ków Polskich w Warszawie (Czacx ego
3-5) odbędzie się posiedzenie technicz-
ne, na którem inż. Emil Landsberg wy*
głosi odczyt p. t.: „Nasze położenie go-
spodarcze i drogi naprawy”. Wstę; na
posiedzenie ma'ą członkowe S-nia i go-

ście wprowadzeni.

Sk'epv poczt we
z.miast kioskćw

 

W związku z zamierzonem z!:kw'do=
waniem kiosków pocztowych na uiicy
Chłodnej, oraz na rogu ul. Gęsiej i Za-
menhofa zamierzonem jest otwarcie w
1orze zimowej w pobliżu tych punktów
dwóch sklepów pocztowych. W sklepach
tych czynne będą placówki, przyjmi ące
listy polecone, przekazy i t. p, wlaz do 19-e. sprzedające znaczki i druki pocztowe.

 

losowanie pra
5 grudnia cągnienie P
Ministerstwo Skarbu wyznaczyło na

dzień 5 grudn'a ciągnienie premii Iszej
serji Pożyczki Inwestycy'nej. Ciągni.nie
odbędzie się według tabeli B, tax, że
z głównych premji wylosowane będą

Азста!у telewizy

mii 500 000 zł.
ożyczki Inwesżycyjnej
‘ейпа w wysokości 500.000 zł. i premie
po 100 i 50.000 złotych. Do losow nia
dopuszczeni będą wyłącznie ci sub:kry=
benci, którzy uiszczą w terminie ratę
grudniową,

ne w Warszawie
P.erwsze prób. w solskich urzędźch radjbtelecr.f.cznych

Dokonywane są obecnie próby zasto-
sowania w polskich urzędach radjotcle-
graiicznych aparatów do odbierania i
przesyłania obrazów na odległość Apa-
raty te służyć mają do nadania fotogra-
ii i oryginalnych odbitek depesz. Insta-
lacja tych aparatów umożliwi przesyła-  

nia drogą radjotelegraficzną odb.iek
czeków i przekazów pieniężnych, iak.i
różnych zdjęć. Polska zgłosiła w = ub,
przystąpienie do międzynarodowej ion-
wencji telegraticznej przewidującej tego
typu telegramy.

Żona defraudanta przed sądem
Oskarżona © namawianie do fałszywych zeznań |

Warszawski 5а! Apelacy'ny wyzna-
czył na dzień 29 b. m. proces żon, b
por. Moliny, skazanego w głośnym įr0
cesie o nadużycia które u'awn'o1v w
kasie 18 p. p. w Skierniewicach Moli-
nowa skazaną została przez Sąd Okrę-

 

gowy na rok więzienia za namaw.anie
świadków do składania fałszywyci ze-
znań w. czasie'śledztwa przeciwk' jej
mężowi. Obrona
skargę apelacyjną.

Mslinowej  wa.csła

 



(MINI Kenis
EEE triumf Greta 6
Anna Karenina

tawie Filmowej w Wenecji 1935 r.f. Nad program: DODATEK oraz najnowsze aktualja.Międzynarodowej Wys
Początek seansów punktualnie: 4, 6,8 i 10.15. Bilety

oraz ulubieniec FREDRIC MARCH
w najnowszym dzwiękowym

ARBO ie Z Życia„rosyjskiegomie

według nieśmiertelnej powieści LWA
TOŁSTOJA. S>iew, muzyka, tań-
ce ROSYJSKIE! Piosenki w języku ro-
syjskim. Wspaniały chór rosyjski.
Przepych wystawy! Pierwsza nagroda na

 

honorowe i bezpłatne nieważne Sala dobrze ogrzana

 

Kronika wileńska, |
DYŻURY APTEK. budowy nowej rzeźni zarząd  miej-

Dziś w nocy dyżerują następujące ski postanowił przeprowadzić grun-
aptet' dk wini 3 Am towny remont = m:

Apt а — 8 €- rzeźni, przyczem dostosować ją do
Chomi ki — W. Pohulanka 25, o

ke aidas — Ostrobramska 2, nowoczesnych wymóg i potrzeb

Apteka Filemonowicza — Wielka 29. miasta. (h)

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA? | HANDEL I PRZEMYSŁ.

Dość pogodnie. | |, — Zatargi międz pracodawca-

Nocą łatać dniem lekki mi a robotnikami. apakitóc Pracy

mróz. „w ciągu pierwszej połowy n. in-

Umiarkowane wiatry z południo- terwenjował w 14 zatargach między

wschodu. „pra wcami a robotnikami, Za-

Z MIASTA. targi te w większości wypadkach

— Nowy dowódca O. K.IL zostały zlikwidowane. W! 3 wypad-

Przedwczoraj wieczorem _ przybył kach tylko nie udało się osiągnąć

do Wilna nowy dowódca O. K.IM. | rezultatu w rokowaniach, skutkiem

gen. Michał Karasiewicz-Tokarzew-|czego pracownicy ogłosili strajk. (h)

ski, powitany na dworcu przezj , Ukaranie firm za zatrudnia-,

przedstawicieli władz wojskowych i,nie prac. ponad ustawowe ilość go--

cywilnych oraz kompanję honorową.jdzin. Inspektor Pracy ukarał szereg

\ dniu wczorajszym gen. Kara-|Hrm za zatrudnianie pracowników

siewicz-Tokarzewski złożył wizytę | ponad przepisaną w ustawie ilość
‚ 0, Wojewody Wileńskiego p. $odzin. 4 firmy ukarane zostały po

Maejadówi Jankowskiemu. Pozatem|raz 2 za podobne wykroczenia. (h)

wizytę Wojewodzie złożył nowy Do-, Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

sake Obozu Warownego w Wil-' — Związek Polskiej Inteligencji

nie pułk. dypl. Janidki. |Katolickiej. Ogólne zebranie Z. P.

— Przerwanie prądu elektrycz- I. K. odbędzie się w poniedziałek

nego. W związku z uruchomieniem'dnia 25 listopada rb. punktualnie o

zmodernizowanej stacji transforma- godz. 7 wieczorem w lokalu wła-

torowej przy ulicy Kalwaryjskiej, w ,snym (ul. Zamkowa Nr. 8 — I pię-

dniu 24 bm. od godziny 7 rano do 3; tr.
południu — będzie przerwan Porządek dzienny: 1 Dr. Kon-

saelektr y na następując stancja Kulejewska wygłosi referat

ulicach: Kalwaryjska, Mętna, Śło- dyskusyjny pt.: „Eugenika a Ko-eż SER ;
mianka, Krakowska, Trębacka, Nad- jściół Katolicki", (jest to pierwszy,

leśna i Werkowska, razem zbocz. |referat z cyklu pn. „Rodzina Kato-|

nemi ulicami. licka“). 2) Aktualja.
Z„B ьZ Goście mile widziani.

4 przyprawa
SPRAWY ADMINISTRACYJNE.

AP
— Kary administracyjne. Staro-,

„stwo Grodzkie w dniu dzisiejszym |
,ukarało Andrzeja Pylińskiego, pra- |
jcowmika firmy „Elektrit“, (Pańska
j7) 7-mio dniowym aresztem bez-!
| względnym za spowodowanie bójki

k na ulicy. Jednocześnie Pyliński za-
ichował się  niemoralnie wobec

+ x. „. dziewczynki.
\Х ge W |  Pozatem ukarano grzywną po 20

Z ai „ZL z zamianą na 10 dni aresztu
o” +6 ZA jlzaaka Manakiera — rzeźnika (Szpi-
® 5 jtalna 9) i Hirsza Golfera — czapnika

п (Trakt Batorego 10) za zaczepianie
Aaaa) Adas kas) AB) echodniów w nocy 21 bm. na ul.
SPRAWY MiLEJSKIE. Trockiej.

— Nowoczesnej rzeźni miejskiej, KRONIKA POLICYJNA.
nie będzie. W/ związku z oszczędno-; — — Cygan w roli pokrzywdzonego.
ściami rządu jak i miasta projekt bu-|Wczoraj zgłosił się do Urzędu Śledczego
dowy nowoczesnej rzeźni eksporto- zamieszkały w namiocie na Łysej Górze

wej zarząd miasta nie zaakceptował, KMzę"akargąna miejskiego Edwara
gdyż koszta tej budowy wyniosłyby Buraka, bez stałego ipn zamieszkania,
z górą '/2 mil. złotych. Na miejsce który ze słów cygana napadł na ostatniego,
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| NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,

nagrodzony przez Minist, Przemysłu i Handlu odznaką za wy-
bitne zasługi w rzemiośle,

„(ACLAOA MOŁODECKIEGO
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8, @

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

W sobotę jeździć będziemy
na łyżwach.

Kierownictwo Parku Sportowego
Młodzieży Szkolnej postanowiło wy-
korzystać mróz i natychmiast przy-
stąpić do wylania ślizgawki.  Sliz-
śawika czynna będzie już od najbliż-
szej soboty, oczywiście, o ile będzie
mróz. Zanim jednak doczekamy się
soboty, to hokeiści Ogniska zamie-
rzają treningi rozpocząć na sadzaw-
ce w Zakrecie.

Nieporozumienia bokserskie.

Akademicy wileńscy, po zdoby-
ciu walkowerem tytułu mistrza dru-

Skodą — mistrzem Warszawy. Tymr-
czasem jednak AZS, jak się okazuje,
zrezygnował z walki i postanowić
wycotać się z rozgrywek o mmistrzo-
stwo.

Postępowanie AZS jest godne po-
tępienia. Wprowadzili oni w biąd
wiadze sportu bokserskiego w Pol-
sce, bo jeżeli nie mieli zamiaru wal-
czyć, to musieli zawiadomić o tem
nieco wcześniej, a nie po wylosowa-
miu już przeciwnika,

' Wil Okr. Žw. Bokserski posia-
nowił więc na własną rękę sprowa-
dzić z Warszawy Skodę, aie, nie-

žynoweg i ies stety, do obecnej chwili brak jest
zyooweca, PE RE ZW Ti konkretnej odpowiedzi i prawdo-

AOR s podobnie w Wauinie 24 b. m. nie Od-
'będzie się żadna impreza sportowa.

rozbił mu głowę kamieniem, oraz w kilku
miejscach uszkodził namiot. W celu wyja-
śnienia sprawy wszczęte zostało docho-
dzenie. (e) i
— „Specjalista* od kradzieży żarówek.

Na gorącym uczynku kradzieży żarówek
elektrycznych z klatki schodowej w jed-
nym z domów przy ul Mickiewicza przyła-
pany został i oddany w ręce policji niejaki
Władysław Tarafimko, zam. przy ul. Kal-
waryjskiej 28. (e)

WYPADKL
— Zaginięcie służącej. Wincenty Po-

zalenkow zam. przy ul. W. Pohulanka, za-
meldował policji, iż przed kilku dniami
wyszła i dotychczas mie powróciła służąca
jego Jadwiga Jesiewicka. Pracodawca wy-
raża przypuszczenie, iż Jesiewicka zbiegła,
— Czyżby istotnie proianacja?  Eljasz

Wysocki, zam. przy ul. Żeligowskiego 6,
zameldował policji, iż niejacy [Tomasz Ro-
manowski, oraz jego syn Wacław o niezna-
nem miejscu zamieszkania stale dopuszcza-
ją się profanacji nagrobków ma cmentarzu
Św. Piotra i Wawła. Sprawą tą bliżej za-
ciekawiła się policja. (e)
—  Porzucili dzieci na łaskę losu.

Przy ul. Młynowej porzuceni zostali przez, |
swoich rodziców 8 letnia Helena Bielewicz, |*śiiiu uu. - * Ak
oraz brat jej 6-letni Tadeusz. Rozpytane Ž га Kotar studjo.
przez policję dzieci oświadczyły, iż rodzi-
ce ich mieszkają przy ul. Ogėrkowej 34. Balety — Opery w Polskiem Radjo. „Sze-
Za porzucenie dzieci bez opieki zostaną oni cherezada* Rymskij - Korsakowa.
pociągnięci do odpowiedzialności (ej { Polskie Radjo madawać będzie w se-
— Przez nieostrożność postrzelił się. zonie zimowym zupełnie nowy typ audy-

W dniu wczorajszym w' mieszkaniu przy cyj muzycznych. Będą to mianowicie opery-
ul. Ludwisarskiej 7 szeregowiec Wojdal balety. Napozór zdawaioby się, że para-
Jan w czasie czyszczenia rewołweru spo- doksem jest przeznaczać dla mikrofonu, a
wodował przez-nieostrożność wystrzał. więc instrumentu zdanego najzupełniej na
Kula utkwiła Wożdalowi w okolicy serca, środki akustyczne — rodzaj sztuki obliczo-
przebijając płuca: Wezwana karetka woj- nej przeważnie na wrażenie optyczne, Tak
skowego pogotowia odwiozła rannego Woj- jest jednak tylko pozornie. Balet posiada
dala. do szpitala wojskowego. (h) bowien jeden ze znakomitych warunków
— Pozar przy zaułku Krupniczym. radjofonicznych, mianowicje treść literacką.

Przy zaułku Krupniczym 5 wybuchł pożar. Zrozumienie muzyki baletowej ułatwione
Ogień objął szybko mieszkanie i począł jest ogromnie przez znajomość akcji. Tę
grozić domowi.  Daięki szybkiej akcji ra- właśnie akcję w połączeniu z muzyką u-
tunkowej straży ogniowej pożar zdołano biera radjo w stosowną dla mikrofonu for-
zlokalizować. Spalito się jedno z mieszkań. mię i jako taką podaje ją radjosłuchaczom.
Pożar powstał od źle funkcjonującego W sezonie zimowym usłyszą radjosłucha-
pieca. (b) : cze szereg prawdziwych arcydzieł muzycz-
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Poiskie Radjo Wiino
Piątek, dnia 22 listopada.

6.30 Pieśń. Gimnastyka. Płyty. Dzien-
nik poranny. Płyty. Gietda rolnicza. Audy-
cja dla szkół. 8.10—11.57 Przerwa. 11.57
Czas i Hejnał. 12.03 Dzien. poi. 12.15 Audy-
cja dla szkół. 12.40 Z oper Wagnera. 13.25
Chwilka gospodarstwa domowego, 13.30 Z
rynku pracy, 13,35 Muzyka popularna.
15.15 Codz. odc. pow. 15.25 Zycie kuliural-
ne miasta i prowincji 15,30 Koncert. 16.00
Pogadanka dla chorych 16.15 Koncert.
16.45 Marceljanek wędruje dalej. 17.00 Czy
należy się obawiać nowej epoki lodowej,
odczyt. 17.15 Minuta poezji. 17.20 Recital
wiolonczelowy. 17.50 Poradnik sportowy.
18.00 Kecital śpiewaczy. 18.40 Piosenki
francuskie. 19.00: Ze spraw litewskich.
19.10 Wieś Skorbuciany, pog. 19.25 Kon-
cert reklamowy. 19.35 Wiad. sportowe.
19.50 Biuro Studjów rozmawia ze słucha-
czami, 20.00 Koncert. 20,45 Dziennik wie-
ozorny. 20.55 Obrazki z Polski współczes-
nej. 21.00 Koncert życzeń. 22.00 Vl-ta aud.
z cyklu „Kwartety Maydana“. 22.30 Muzy-
|ka taneczna. 23.05 Kom. met.

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

przedstawienie zawieszone.

— Premjera „Króla Edypa* w Teatrze
Miejskim na Pohulance odbędzie się nie-

'odwołalnie jutro. lo przesunięcie premjery
z piątku na sobotę spowodowane zostało
koniecznością udoskonalenia strony tech-
nicznej widowiska, które przygotowywane
jest z ogromną starannością i nakładem

| kosztów. Chóry, orkiestra, statyści w licz-
„ bie kilkudziesięciu osób specjalnie do „Edy-
"pa“ zaangažowanych, stwarzają monumen-

| taine ramy do tej wspaniałej tragedji, któ-
|rej Wilno dotąd na swej scenie nie widzia-
(ło, W rolach głównych wystąpią: Alfred
| Szymański — Edyp, Jadwiga Zmijewska —
| Jokasta, oprac. pp. M. Szpakiewicz, A.
| Łodziński, K. Dejunowicz, W. Zastrzeżyń-
ski, H. Borowski. Inscenizacja opracowana
została pod kierunkiem świetnego znawcy
antyku prof, St. Srebrnego. Reżyseruje M.
| Szpakiewicz. llustracja muzyczna proł T.
|Szeligowskiego. Orkiestrą dyryguje Cz. Le-
|wicki, Plastyka pod kierunkiem p. Wandy
|Feyn. Oprawa dekoracyjna — W. Makoj-
| nika.
4 — France Ellegard w Teatrze na Po-
hulance, We wtorek dn. 26 b. m. wystąpi w

| Teatrze Miejskim w cyklu rozpoczętych
| koncertów mistrzowskich — światowej
sławy pianistka duńska France  Ellegard,
która pierwszym swym występem w War-
szawie w roku ubiegłym oszoiomiła wprost
publiczność i prasę. Po tym sukcesie wy-
stąpiia jeszcze trzykrotnie przyjmowana
entuzjastycznie przez tłumnie zebraną
publiczność. Bilety wcześniej do nabycia
w kasie zamawiań „Lutnia*, Ceny miejsc
podwyższone. Zniżki i kupony nieważne.
Passe - partout — miejsca stałe — ważne.
— Teatr Muzyczny „Lutnia“. Dzić

o godz. 8.15 w. wznowioną zostanie op.
Kalmana „Księżniczka Czardasza”, Ceny
miejsc zniżone, Jutro „Mądra Mama* z El-
ną Gistedt.
— Popołudniówka niedzielna w „Lutni*

W niedzielę nadchodzącą o g. 4 pp. ukaże
się po cenach propagandowych „Madame
Dubarry“.
— Poranek symioniczny w „Lutni*.

W niedzielę nadchodzącą 0 g. 12.15 pp.
odbędzie się III poranek symfoniczny w
wykonaniu Wil. Orkiestry Symfonicznej
pod dyr. prof, Konstantego Gałkowskiego.
Jako solistka wystąpi Zofja Bortkiewicz-
Wyleżyńska. W programie: Moniuszko,
Noskowski, Maliszewski, Czajkowski, Gła-
zunow, Areński. Poranek wywołał ogólne
zainteresowanie. Ceny miejsc od 25 gr.

— Teatr „Rewja* Dziś w dalszym
ciągu rewja p. t. „Na szczytach Kaukazu”.
Początek przedstawień o godz. 6.30 i 9-ej.

ŠE

UCIECZKA WLAMYWACZA
Z POCIĄGU.

W pobliżu stacji Łyntupy z po-
ciągu wyskoczył znany włamywacz

 

J. Markiewicz, skazany ma 3 lata
więzienia. Zarządzony pościg za
zbiegiem nie dał rezultatu. Markie-
wicza eskortowano do władz sądo-
wych. W. okolicach Łyntup zarzą-
(dzono obławę za zbiegiem. (h) nych, które nabiorą swego właściwego
sensu dopiero przez odpowiednią radjoto-
nizację. Jako pierwszą audycję tego typu
nadaje Polskie Radjo „Szecherezadę“ Rym-
skij - Korsakowa dnia 22 b.m. o godz. 21.00.
Radjosłuchacze znają dobrze bajki z „Ty-
siąca i jednej nocy”, dzieje pięknej Sze-
cherezady, która swemi barwnemi opowia-
daniami przez tysiąc i jedną noc potrafiła
odwieść swego maiżonka Sułtana od za-
mordowania jej. Bajkę tę opowiedzianą ję-
zykiem muzycznym przez Rymskij - Kor-
sakowa nadaje właśnie Polskie Radjo.

PRALNIA KRYZYSOWA
przyjtauje do prania bieliznę wszelkiego ro-
dzaju, firanki suszy się na ramkach. Pranie

Zniszczone koł-
Ceny konkurencyjne.

Wilno, Literacki zaułek 5, vig 6 vis poczty.

odbywa się bez chlorku.
nierzyki reperujemy.

ю
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ay nadprogram. Sala dobrze ogrzana.i7v (i,||| Vykonanie pierwazorzędae. Nomi aks, SERZEEKERENA Ej 7
е PDA Valia ARA Gi, eszkania

Dziś Trzy wielkie na- kasiko kaso iais d ciężko| dziewczynie

HELIOS zwiskai Brh у “ Gar ( ——-muz|| PRACOWNIA KUŚNIERSKA I FARBIARNIA FUTER „„POKOJEВ lat 5-ciu (śniegowa 3
zh o ater „Bengali NAUKA. Rima SU DO WYNAJĘCIA PO- a, 2) dajcie kto ile

Fascynująca ANNA STEN I genia'ny K; si S I b Chrześcijaóska .. ŁOPUSZAŃSKI zankow: 4 KÓJ UMEBLOWANY wykupienie antai
ro si anka reż yser Ing idor | TSRPYTPCYOROWARDA. wykonuje futra karakułowe, „fokowe, dachy, przefasonowuje, od-| z wygodami; może jękarstwa, za kie
w potężnym dą ——— | świeża, przywraca skórze miękkość i trwałość, włosom nadaje| być z utrzymaniem, żądają 4 zł 50 gr
о ł Ró©c wweS<a 4ra Z PARYŻA | połysk, Wszelkie reperacje uskutecznia z fachową  dokładno-| Sw.Michalski zauł. 14 Łask, Ofiary do Ada.

a miiosnym ‚ Е Ak ścią. Przyjmuje futra na przechowanie. Długoletnia praktyka w |m. 1, od 11-ej. | „Dz. WiL* dla „Cho-

Akeja rozgr. się w pałacach miljonerów | w środowisku emigrantów polskich w Rmeryce.| Udziela lekcyj. Mo- OSD Lynie Mosksia Е Ауое. = rej dziewczynki”
Nad program atrakcja kolorowa oraz aktua ja. stowa 9—23. KERS RRS REe ROLNE. LLA* = OSOBA o й "| iii ii

— PRACA średnich lat poszaku- Fachowa seni Le.
Zaprawy do zaopatrywania okiem i drzwi| Ą * | |№ ргасу па przycho-| PIELĘGNIARKA, wę" do"wynajęcia.| | ZGUBY.
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«DZIENNIK — pod „Solidny A.“. AE Łask. = położenie, — gdyż L šu Piotra 1 Pa-

=—— a -— ——— — — |№!у do Adm. mam žonę chorą Н
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===| 10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze- ||Ośrodnictwa. ŁaskaweZnam się na stolar- syilis, skórne | mo- sząc o pomoc naj-| Mija JCIE PRASĘ

zgłoszenia: ul. Szope- stwie i  ślusarstwie. czopłciowe. UL Zam- | skromniejszą chocby
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Eydawca:ALEKSANDERZWIERZYŃSKI,

 Ceny
ma 4 m. 19 dla „Tech- | śniegowa 3, m. 2, jm 15, tel. 19-

nika”, 426—1 56-2 od8—113-8.
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