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Rozruchy w Egipcie
KAIR. (Pat). Wobec tego, że

studenci zamierzają w dniu par.
szym potwierdzić swą decyzję dal-
szego strajku i wywołać nowe mani-
festacje, władze uniwersyteckie po-
stanowiły, że uniwersytet pozosła-
nie zamknięty do dnia 29 listopada.

KAIR. (Pat). W ciągu dnie. wczo-
rajszego doszło do licznych incyden-

Proces 0 zabójst
WARSZAWA. (Patj. Piątkowe posie-

dzenie Sądu Okręgowego w Warszawieo!

tów. Pomiędzy manifestantami a po- Miasto wieczorem tonęło w ciemno*
licją doszło kilkakrotnie do gwał- ściach, gdyż prawie wszystkie lam-
townych starć. Manifestanci celem py zostały porozbijane, Wywróco-
zabezpieczenia się przed aiakami ne liczne
policji umieszczali na czele pocho-. tom jako
dów grupy dzieci, które policja

połszdy służyły manifestan

Ogółem :w ozasie wczorajsz
zmuszona była siłą załadowywać na |zajść aresztowano 150 osób. Dziś,
samochody ciężarowe. Wszystkie (jak dotychczas

Wo
sklepy cały dzień były zamknięte.

skarżony Pidhajny mówi o poznaniu się z

osk. Eugenjuszem  Kaczmarskim, Bandera

zabójstwo min. Pierackiego rozpoczęło się|zwrócii uwagę osk. Pidhajnego na Eugen-

© godz. 10.40. Na ławie oskarżonych znaj-

duje się oskarżony Mikołaj Kiymyszyn.
Przewodniczący zwracając się do oskar-

żenego zapytuje go, czy przyznaje się on
do winy,

Ponieważ oskarżony nie odpowiada,

sąd ponawia pytanie. Oskarżony w  dal-
szym ciągu milczy.

Przewodniczący stwierdza wówczas, że

Kłymyszyn na zadawane mu pytania nie
odpowiada, a temsamem odmawia zdziałać|

mia wyjaśnień w sprawie i postanawia od-
czytać zeznania oskarżonego, złożone w
śledztwie.

Oskarżony Mikołaj Kłynyszyn był kil-
kakrotnie badang w Krakowie i w War-
szawie. Podczas przesłuchiwania go przez
sędziego śledczego poza podaniem регво-

nalij odmówił wszelkich zeznań, jak rów-|
nież podpisów.

przewodniczący zarządził 10-minutową

przerwę, w czasie której osk. Kiymyszyna
wyprowadzono z sali, a sprowadzono na-
stępnego oskarżonego Bohdana Pidhajnego.

Po przerwie sąd przystępuje do wysłu-
chania wyjaśnień osk. Pidhajnego.

Ponieważ, oskarżony na zadawane py-
tania odpowiada w języka  niepolskim

Sąd Okręgowy postanawia odczytać ze-

znania osk. Pidhajnego złożone w śledztwie.

Przesłuchany przez sędziego śledczego
we Lwowie osk. Pidhajny oświadczył, że do
winy się nie poczuwa i do żadnych organi-
zacyj nielegalnych nie należy, a w szcze-
gėlnošci do O. U. N.

Oskaržony byi powolany do wojska i 4
miesiące był w szkole podchorążych w
Śremie, lecz na podstawie orzeczenia le-
karskiego został zwolniony. W marcu
1929 r. pojechał do Gdańska na studja, W
tym czasie na emiśracji zostało założone
towarzystwo „Sojuz Ukraińskich Starszyn”,
na czeie tego towarzystwa stał Eugenjusz
Konowalec. W Gdańsku powstała filja во-
fuzu. Sekretarzem był oskarżony.

Po ukończeniu studjów wyjechał 2
trudnia 1932 r. z Gdańska do Lwowa. Po
przybyciu do domu rodzinnego w  Niwi-
cach, został aresztowany. Bylo to wkrótce
po zamachu w Gródku Jagieliońskim. Trzy
miesiące siedziai w więzieniu we Lwowie.

W lutym czy marcu 1934 spotkał się we
Lwowie ze swym kolegą, którego nazwiska
pierwotnie nie chciał ujawnić i dopiero w
toku następnych swych zeznań przyznał,
že był to oskarżony Stefan Bandera

Bandera poznał go z niejakim „Józ-
kiem”, który miał handlować bronią i
chemikaljami Oskarżony kupił od niego
pół kilograma rtęci. Po kilku dniach spot-
kawszy z Banderą, oskarżony wręczył mu
nabytą rtęć, a wówczas Bandera polecii mu
nabyć rewołwer i naboje. Nabyte u tegoż
Józka rewolwer i naboje, miał dłuższy
czas usiebie poczemBanderakazał musię
skontaktować z pewną niewiastą, której
wręczył rewołwer i naboje.

Badanywda,14listopada 1934 r.o-

SKŁAD APTECZNY, PERFUMERYJNY
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Zioła lecznicze
tegorocznego zbioru, oraz świeży TRAN

najlepszy, — Ceny dostępne.    

or
|skoro sądowi jest wszystko wiadome, pra-

śnie o nich zeznaćszczerąprawdę.

      

jusza Kaczmarskiego, który mógłby być po-
mocny przy skupowaniu broni Kaczmarski

mówił, iż wśród ludzi, grupujących się do-
kola czytelni „Proświty* na Bogdanówce,

znajduje się kilku ludzi, zdolnych do pracy
w organizacj. Wśród tych ludzi znajdowai

się pewien cziowiek, który będąc mimo-

wolnym sprawcą schwytania zabójcy Ве-
resiuskiego, Mycyka, pragnął  zrehabilito-
,wać się w obozach organizacji, Człowiek

ten miał pseudonim „Gonta”, a jak później
oskarżony Pidhajny zeznał, nazywał się

| Grzegorz Maciejko.
Badany.w dn. 23 listopada 1934 r. osk.

Pidhajny wyraźnie wymienił nazwiska Ban-

i Kaczmarskiego, oświadczając, że

Q wręczenie Maciejce rewolweruka-

libru 7,65 systemu kiispan, oskarżony ze-
{ že lwer ten otrzymał od Band

Po odczytaniu zeznań osk. waj = PRA S оcelem oczyszczenia go. Gdy to uczynił,
spotkał się z Banderą na górze stracenia

we Lwowie. Bandera otrzymany rewolwer
wręczył stojącemu w pobliżu mężczyźnie,
którym był Grzegorz Maciejko.

Q godz. 3.25 przewodniczący zarządził
50 minutową przerwę. Po przerwie nastą-

piło w dalszym ciągu odczytywanie zeznań

osk. Pidbajnego.
W sprawie zamachu na Ministra Pie-

rackiego oskarżony zeznał, że nryśl zama-

chu na ministra zjawiła się poraz pierwszy,
gdy minister odbywał inspekcję w Małcpoł-
sce Wschodniej. Do osk. Pidhajnego przy-
szedł wówczas Myhal, mówiąc, „że mini-
ster jest w Stryju i czy nie możnaby czego
tam zrobić”, Zawiadomiony o tem Bande-
ra oświadczył,że sprawa jest nieaktualna,

bo ministra już w Stryju niema. Sprawa na

jakiś czas ucichia. W połowie maja 1834
Bandera dał do zrozumienia, że pianuje się

jakaś nowa robota, ale na innym terenie
Połski. Polecił zapytać Maciejkę, czy nie
wyjechałby, nie budząc podejrzenia na dwa
tygodnie. Maciejko zgodził się wyjechać.
Po wyjeździe Maciejki osk. Pidhajny do-

wiedział się od Kaczmarskiego, że wyje-
chał on do Warszawy. W rozmowie tej
Kaczmarski wypowiedział słowo „pi”, z
czego oskarżony wywnioskował, że chodzi
o min. Pierackiego.

Więcej szczegółów o zabójstwie mini-
stra oskarżony Pidhajny jak oświadczył,

nie zna.

Bardzo obszerne zeznania złożył oskar-
żony na temat planowanych przez O. U. N.
zamachów, a więc na Jakóba Raczyńskiego,

którego po wielokrotnych nieudanych pró-
bach zamordowali Myhal i Senkiw, na kon-

 
sulat sowiecki we Lwowie, na wojewodę

Józełskiego w Łucku, na komisarza Kosso-
budzkiego. |cyoświadczył,iżbędąodczytywanezezna-
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bie oskarżają ale i pozostałych współ- Szuchewycz, który rokrutował m. in. w ra swego właściwego nazwiska, tyiko wspom-
oskarżonych.

Przewodniczący po naradzie ogłosił
następujące postanowienie:

Sąd Okręgowy biorąc pod uwagę, że
oskarżeni sami zawinili stan obecny odma-
wiając składania wyjaśnień w języku pol-

skim postanowił pozostawić wniosek obro-
ny bez uwzględnienia,

©О godz. 17, min. 10 przewodniczący

zarządzii godzinną przerwę, po którejwi

dalszym ciągu odczytywane będą zeznania!
osk. Pidhajnego. Zeznania te są bardzo!
obszerne, zajmują bowiem stokilkadziesiąt
stronie pisma maszynowego.

Odczytywanie zeznań osk. Pidhajnego
zakoūczyio się o godz. 20-ej.

0 Obrońca osk. Bandery, adw. Horbowyj
wnosi o pozwolenie na zadanie osk, Pid-

hajnemu pytania. й

-— Sąd--przychylasię do”prośby obrońcy,
a przewodniczący uprzedza, že, jeżeli na.

pytanie obrońcy oskarżony udzieli odpo-

wiedzi w języku niepolskim, to uzna odpo-

wiedź za niebyią.

Adwokat Horbowyj zapytuje oskarżo-
nego, czy sytuacja przedstawiona w odczy-
tanych  protokułach odpowiada stanowi
iaktycznemu. į

Oskarzony Pidhajay odpowiada prze- |

cząco. {
Adw. Horbowyj: — czy jest zatemwy",

tworem pańskiej iantazji? į
Oskarżony Pidhajny zaczyna mówić w

języku ukraińskim. i
Prokurator Żeleński stwierdza, że na

drugie pytanie obrońcy oskarżony odpo-
wiedziai w języku nie polskim i żąda, aby
w protokule byio zaznaczone jedynie w
ten sposób, że na to pytanie oskarżony od-

powiedział w języku ukraińskim i aby
treść odpowiedzi nie była w protokule u-
widoczniona.

Obrońca osk. Pidhajnego adw. Hankie-
wicz wnosi o odczytanie pisma oskarżone-
go do prokuratora Sądu Okręgowego w
Warszawie, !

Sąd odczytuje pismo to. i
Osk. Pidhajny w piśmie tem oświadcza,

że zeznania jego złożone w śledztwie są
niezgodne z prawdą. i

Adw. Hankiewicz prosi również o po-
zwolenie na zadanie pytania oskarżonemu.

Przewodniczący zwraca się do oskar-

żonego, zepytując, czy chce odpowiadać na
pytania obrońcy w języku polskim, a ponie-
waż oskarzony odpowiada przecząco, 0-
świadcza, iż nie dopuszcza do zadawania
pytań. |

Po wyprowadzeniu osk. Pidhajnego,
sprowadzono następnego osk. Iwana Malu-

 

і

|miał pseudonim „Gonta“, Pidhajay—„Byk“,

| posła Matczaka, występującego przeciwko

donosi: odroczenie

1933 bojowców. Z inicjatywy Malucy or-
ganizowane były kursy wyszkoleniowe dla
czionków O. U. N.

Maluca przyznaje się do znajomości,

m. in. z Banderą, J. Makaruszką, Spolskim,
natomiast zeznaje, 1% ше zna Nykoiyszyna,

Pidhajnego, Kłymyszyna i Karpynca, Malu-
ca podał następujące pseudonimy: Łebed
występował pod nazwiskiem Dacko i pseu-
donimem „Marko“ — „Tadek“, Bandera

miał pseudonim „Łys*, nazywany był też
„Baba”, „Steian* i „Steianko”. Maciejko

W Związku z bojową organizacją O.
U. N. Maluca zeznaje, że wiedział o projek-

towanych zamachach na wojewodę wołyń-

skiego i podkomisarza  Kossobudzkiego.
Sam brał udział w organizacji zamachu na
dyrektora gimnazjum ukraińskiego we Lwo-

wie Babija, Organizował również napad na

O: U. N. 2
W sprawie zabėjstwa min. Pierackiego,

osk, Maluca oświadcza, że w październiku
1933 r. jeździł do Poznania, a stamtąd do

Lublina w celu organizowania t. zw. „Chat*”,  t į. miejsc schronienia dla ukrywajacych|

się członków O. U. N.. Oskarżony wiedziai'
również o specjalnym wywiadzie, prowa- |
dzonym przez Łebeda w Warszawie oraz,
że mu pomaga Hnatkiwska. W czasie po--
bytu Malucy w Warszawie, Łebed pokazy-
wał mu fotografję min. Michałowskiego i
Jędrzejewicza, co wskazywało, že Lebed
obserwuje również te osoby.

O Lebedziu oskarżony zeznaje, że w
Berlinie spotkał się Łebed z Jarym oraz
wodzem chorwackich „Ustaszi“ Paweli-

oem. Był również w Genewie i widział się
prawdopodobnie z Konowalcem.  Pozatem

Łebed był na t zw. folwarku „Ustaszi“,
śdzie odbywał ćwiczenia z bronią. Od Łe-
beda dowiedział się m. in, że zagranicą
postanowiono przystąpić do „mokrej robo-
ty”. Į

Oskarżony zeznaje, że z Maciejkąspo-_
tykał się kilkakrotnie we Lwowie. Po za-
bójstwie min. Pierackiego Macula dowie-
dział się o przybyciu do Lwowa „gościa z
Warszawy”, z którym zetknął go Kaczmar-
ski, Maciejko nie mówił mu początkowo

niai, ze zameicowany byi w Warszawie ja-
«o Wiadysiaw Uiszauski i m.eszkaj w ho-
telu jako Steian Kaliuski Dowiaściwego
nazwuka przyzna się dopiero 14 lipca i
więczyi wowczas Malucy swoją prawaziwą
ksiązeczkę wojskową, którą przekazano
następnie  Kaczmarskiemu  Zakomuniko-
wany Malucy przez Maciejkę opis przebie-
gu zamachu iucieczkizgadzasię zopisami
ogioszonemi przez prasę. W Warszawie
miai się spoikać ze Skrybą. Maluca domy-
siai się, że to Łebed. Fo przybyciu przez
Lublia do Lwowa, Maciejko wyraził chęć
ucieczki do Czechosiowacj. Ud niego
Maluca dowiedział się, że zamach na min,
Pieruckiego został Ppizyśpieszony z powo-
du aresztowań ukraiaców w Krakowie.

Dn. 4 lipca Maluca wyjechał do rodzi-
ców, a Maciejko miał jechać przez Siawsko
do Czechosiowacji Po powrocie do Lwowa
MalucadowiedziałsięodMyhala, że „gość
z Warszawy” jest znowu we Lwowie, śdyż
nie zdecydował się przekroczyć granicy w
Sławsku  Maluca wyszukał dla niego
mieszkanie pod nazwiskiem Kaliński, po-
czem udai się w towarzystwie Czemeryń-
skiej, narzeczonej Baranowskiego, który
przebywał w Czechosłowacji, do Jasiny,
Baranowski zgodził się pomóc wprzepro-
wadzeniu zabójcy min. Pierackiego w dn.
$ sierpnia na stronę czeską, proponując aby
przeprowadzenia dokonał J. Rak. Przy tej
sposobności omawiany był plan wy:
waniaczionka O. U. N.doorganizacjipo-
wstańców chorwackich „Ustaszi”, Po po+
wrocie Malucaspotkaisię z Maciejką na
umówionem miejscu i polecił mu nawiązać
kontakt w Jamnej z Kakiem, ewentualnie
wpensjonacie Žaryckiej w dn.4lub5
sierpnia, poczem wyjechał do Lwowa i
przekazał Kakowi połecenie Baranowskie-
$o. Rak pod pozorem wycieczki przeprowa-
dził Maciejkę i oddał pod opiekę Baranow-
skiemu. Oskarżony zeznał pozatem, żepo
zabójstwie , min. Pierackiego ostrzegał
Hnatkiwską przez Zarycką, aby miaie się
na baczności. ;

Odczytanie zeznań osk. Malacy zakoń-
czyło się o godzinie 22.40, poczem  prze-
wodniczący zarządził przerwę do dnia ju-
trzejszego do godziny 10-ej rano.

Zwycięstwo Nankinu
TOKIO. (Pat). Agencja Rengo

ogioszenia auto-
nomji Chin północnych przypisywa-|
ne jest taktownemu manewrowi dy-
plomatycznemu marsz. Cziang-kai-

cę. Przewodniczący zapytuje Malucę, czy SZeka. Sprawozdawcy pism japoń-

przyznaje się do winy. |
Prokurator stwierdza, że w śledztwie

dzieć w języku ukraińskim, przewodniczą-|

Dn. 16 kwietnia 1935 Pidhajny był mia jego, złożone w śledztwie.
przesłuchiwany jako oskarżony, przyczem Prokuratór stwierdzo, że w śledztwie
przyznał się, że był członkiem O. U. N. oskarżony zeznawał w języku polskim.
Przyznał dalej, że dostarczył pistoleti Sądprzystąpiłdo odczytywania zeznań
skoataktował z Banderą Grzegorza Maciej- Malucy,
kę, przeczy natomiast, jakoby wiedział, że Osk. Malłucabyłwielokrotnieprzesłu-
rewolwer ma służyć do wykonania zama- chiwany we Lwowie i w Warszawie. Po-
chu ma min. Pierackiego.

Po wznowieniu
osk. Zaryckiej adw. Pawencki wnosi o wy-
łączenie z niniejszego _ postępowania
wszystkich taktów, które nie dotyczą za-
bójstwa śp. min. Pierackiego. Wniosek; U. N. student Garbusiewicz. Od r.

czątkowo nie przyznawał się do winy. W
posiedzenia obrońca ciągu dalszych zeznań przyznał się jednak

do przynależności do O. U. N., jak również
i do pomocy udziełonej Maciejce.

Maluca zeznaje, iż wciągnął go do O.
1932

swój obrońca motywuje w ten sposób, że| przełożonym jego jest Bandera. W chwili
wobec tego, iż oskarżeni chcą składać wy-| aresztowania, Małuca był referentem orga-
Jaśnienia w języku ukraińskim a z drugiej| nizacyjnym krajowej egzekutywy O. U. N.
strony wobec postanowienia sądu, iż zezna- W sprawach bojowych Maluca utrzymywał
nia i wyjanśieniawinnybyćdawanewję-kontakt zPidhajnymiBanderą.Pieniądze
zyku polskim,może zajść położeniebezna oeleorganizacyjneMaluca otrzymywał
wyjścia,albowiem oskarżeninietylkosie-od Bandery.

,skich wyrażają pogląd,

| autonomicznym ustrojem

Reloreatem bojowymbył,jęgo

|| że odrocze-
nie to nastąpiło na krótki termin z
myślą o tem aby jednocześnie zja (pół

nocn wprowadzić podobny ustrój
dla Chin południowo-zachodnich bez

Zmiany w gab
LONDYN. (Pat). Premjer Bal-

dwin udaje się dzś znów na
end do Cheqers. Spodziewane jest,
że w ciągu tego week endu ogłoszo-,
ne zostaną ewentualne zmiańy w
składzie gabinetu. Według jedno-|
myślnej opinji publicznej, zmiany te;
będą minimalne, Premer aldwin
zdecydować miał zatrzymanie obu
Macdolandów 'w gabinecie na do-
tychczasowych stanowisakch. Jedy-
na zmiana, jaka dokona się obecnie,
nastąpi na stanowisku ministra woj-
A z którego obecny minister lord
alifax pragnie ustąpić. Stanowisko

zająć ma obecny minister robót

 

podziału Chin lub też oderwanie ja-
kiejkolwiek części terytorjum.

Według iniormacyj prasy plan
Czang-kai-szeka opiera się na na-
stępujących zasadach: 1) utrzymanie
caikowitej suwerenności Nankinu
nad Chinami północnemi, 2) miano-
wanie osobnej komisji wojskowo-
polityczno-tinansowej do zarządu
Chinami północnemi złożonej z

|ozywódzów saskich "o |
inecie angielskim

publicznych Orsmoy Gore, Premje-
rowi inowi zależy jednak bar-
dzo na zatrzymaniu w gabinecie lor-
da Halifaxa. Lord Halifax pozosta-
nie więc w gabinecie jako lord
strażnik pieczęci prywatnej i obej-
mie stanowisko głównego rzecznika
rządu w izbie lordów. Lord London-
derry, który dotąd piastował to sta-
nowisko ustąpi z gabinetu Na mi-
nistra robót publicznych powołany
zostanie do gabinetu prawdopodob-
nie lord Winterton, były kre-
tarz do spraw lIndyj w gabinecie
konserwatywnym Baldwina.
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Subwencje..
Katowicka „Polonia“ wystapila

z rewelacjami o subwencjach, udzie-
lanych przez rząd prasie sanacyj“
nej. Wymieniła nawet niektóre or-
žany — że tak powiedzmy „z na-
zwiska” i podała wysokość, pobie-
ranych sód nie subwencji.

W. odpowiedzi na rewelacje „Po-
donii“ posypaly się zaprzeczenia
(między innemi „Siowa“ wileńskie-
ś0), oraz zarzuty, że „Polonia“ ope-
ruje kłamstwem i oszczerstweim.

‚ „Polonia“ jednak w dalszym
ciągu podtrzymuje swe twierdzenia.

Czyż jest — pisze „Polonia“ —
w Pousce dziennikarz, kitóryby nie
wiedział, że w tej czy innej formie
subwencje pobierają czy pobierały
niemal wszystkie dzienniki t. zw.
prorządowe? Sikala jest pod tym
względemn niesłychanie rozłegła i
błędem byłoby: rozpatrywanie tego
zagadnienia jedynie pod kątem wi-
dzenia oszczędności, Czyż nie jest
formą subwencji, jeśli się urzędni-
ków płatnych ze skarbu państwa
używa do agitowania za danem pis-
mem, czy do wywierania nacisku
na ludzi zależnych, aby je abono-
wali? A ogłoszenia instytucyj pań-
stwówych, komorników,  przedsię-
„biorstw . państwowych czy subwen-
cjóonowanych przez państwo, nie po-
dyktowane bynajmniej interesem
"gospodarczym — wszystko to spro-
wadza się w rezultacie do jednego i

„tego samego.
Szkodliwe to zjawisko nie ogra-

nicza się bynajmniej do dziedziny
prasowej. Weźmy taki przykład:
Państwo  subwencjonuje . szereg
przedsiębiorstw żeglugowych. M. in.
„żegluga Polska” otrzymuje — o ile
się nie mylimy — cztery miljony
"złotych subwencji rocznie. Już to
samo jest nieco dziwne, skoro pry-
watne linje żeglugowe w Polsce pro
sperują doskonale bez żadnej pomo-
cy ze strony państwa. . Ale. ziawi-
"skiem niewątpliwie jeszcze mniej
žrozumiažem jest, jeśli subrwencjono-
wane przedsiębiorstwa państwowe
same dają subwencje onganizacjom
o charakterze politycznym. Jakiem
prawem n. p. owa „Żegluga Polska"
finansuje budowę domu „Strzelca“
w Toruniu?
'' Jeszcze gorzej 6: jeśli pieniądze
państwowe służą do subwencjono-
"wania jednostek, które korzystając z
koajunktury politycznej wwijają sobie
ciepłe gniazdka w. urzędach pań nakże koła miarodajne

sko w związku z teatrem, poza ak-
tem wzięcia na garnuszek państwo-
wy teatrów szkolnych.. Stanowisko
cenzora prawomyślności w teatrach
towarzystwa spełnia już przecież p.
Kaden - Bandrowski i powinno to
chyba wystarczyć:

P. Jędrzejewicz, którego niesły-
chana aktywność jest przysłowiowa,
nie ogranicza się zresztą: podobno
do te jednej dziedziny, .lstnieje in-
stytucja, żyjąca tym razem Z kolej,
kitóra się nazywa „Ligą popierania
turystyki', Nawiasem mówiąc, war
toby zbadać wszystkie źródła do-
chodów owej Ligi W. każdym razie
nie muszą być one male, skoio ва
żyjąca z kolei instytucja może—jak .
nas informują—wypłacać p. Jędrze-
jewiczowi 2.500 zł. pensji miesięcz-
nej. P. Jędrzejewicz popiera zatem
teatr i turystykę i jest żywym przy-
kładem wychowania państwowego.

Marja Rodziewiczówna'
NIE PKZYJMUJE „WAWRZYNU*, |

Znakomita powieściopisarka Ma-!
rja Rodziewiczówna madesłała do|
redakcji „Warsz. Dziennika Naro-,
dowego” list następujący:

Szanowny Fanie Kedaktorzel.
"Przeczytawszy w. „Dzienniku Na*

rodowym, że otrzymałem „Złoty
Wawrzyn  Alkądemicki”, uprzejmie
proszę o zamieszczenie w swem pi-
śmie mego oświadczenia, że nie bę-'
dąc w żadnej duchowej paranteli z
urzędową instytucją. zwaną Akade-
„mją Literatury i nie. uznając jej praw
do zamieszczania mego mazwiska
na liście swych dekoracyj i wyróż-
nień — pozostawiam przeznaczony

mi złoty wawrzyn do dyspozycji Za-
rządu Akademji Literatury,

18.Х1. 1935.. Hruszowa.
Marja Rodziewiczówna. °

Istopada międz

į

Masonerja i,
(Prasa warszawskadonosi, iż na-

deszły z Paryża wiadomości, że w
eż„Wielkiego Wschodu” przy
ul. Gadet odbył się w początkach li-

konwent
starszyzny masońskiej,na którypozy
byli przedstawiciele lóż masonskio
ze wszystkichkrajów europejskich.

Z Polski przybyładelegacja - pod
przewodnictwem  „brata' Jakóba.
Obrudaimi kierował „rat Regis,
jeden ż .najpow.

 

nów na terenie Fran
był poświęcony przedewszysikiem
zagadnieniom: wpływówna loże ma-.
„sońskie i oddziaływania na nie ru-
chu narodowego, ogarniającego na-
|rody europejskie. Sprawozdania: de-

' |legatów z „Roszeeóókir krajów

Przypominamy, że również ne- brzmiały „wyl nie отасо,

stor poiskich pisarzy Świętochowski azując, że APR prowa-

nie przyjął „wawrzynu” Polskiej dząc walkę ż żydostwem,. uderzają

Акаав„ш‹р Literatury.

„Centrolew* w nowem wydaniu
„Warsz. Dziennik Narod,” pisze:

Pewne koła polityczne. wykazują w
ostatnich kilku tygodniach dużą ru-
chlrwość. Rozmaste znaki na hory-
zoncie politycznym Polski wskazują,
iż „sanacja” ma dłuższą metę nie
może się utrzymać przy władzy,a
są czynniki, które na za żadną cenę
nie chcą dopuścić do rządu Obozu
Narodowego, dlatego tworzy się róż
ne kombinacje i porozumienia; aby
tylko chwilę rządów narodowych
odsunąć jalknajdalej.
W tym kierunku działają prze”

dewszysikiem żydzi, którzy już daw-
no wysunęli w swojej prasie pro, ekt
porozumienia lewicy sanacyjnej z
iewicą opozycyjną. Współdziałają w
tej akcji rozmaite koła o charakte-

 

rze masońskim iub „osoby pozosta-
jące pod ich wpływem. bardzo dużo
Ró wkladaE aby takie porozu-
mienie powstało panowie . Maciej
Rataj i prof. Kot,. którzy działają.
wśród ludowców. Marzą oni o etwo-

arzeniu  „centrolewu', w którego
skłąd weszliby: ludowcy, część sa-
nacji ze skrzydła lewego, P. РФ
N. P. R, i rozmaici „wylbitini“polity-
cy, którzy chodzą luzem. Ponoć te
zabiegi mają dać „pozytywne wyniki
w niedługim czasie.
Wediug nas każda taka kombina-

cja nie będzie reprezentowała żad-
nej siły i nie znajdzie żadnego po-
parcia ze strony społeczeństwa pol-,
skiego.

Rozmowy Erancusko-niemieckjė
PARYŻ. (Pat). Agencja Havasa

donosi, że dłuższa rozmiowa amba-
sadora Francois Ponceta z Капс!е-
rzem Hitlerem w obecności ministra
von Neuratha, zasługuje tembar-,
dziej na uwagę, że siała się Ona
przedmiotem komunikatu  urzędo-
wego, co jest rzeczą wyjątkową dla
auajencyj dypiomatycznych.  Jed-

zapewniają,
stwowych, czy też instytucjach i iż rozmowa utrzymana była w ra-
przedsiębiorstwach  subwencjonowa-
nych przez państwo, nie dając nic
*wzamian i nie mając ku temu żad-
nych kwalilikacyj. Opowiadano nam
bardzo charakiterystyczną pod tym
względem  historję. Pewnego dnia
rozeszła się po Warszawie wiado-
„mość, że pułk. Ryszanek (z Brze-
ścia] mianowany został naczelnym
dyrektorem subwencjonowanej przez
państwo lini Gdynia — Ameryka.
"Okazało się, że p. Ryszanek (z Brze-
ścia) został narazie aid kan-
dydatem na dyrektora. Ponieważ
jednak nie miał o prowadzeniu linji
żeglugowej lżadnego pojęcia, wysła-
„no go na koszt przedsiębiorstwa na
naukę zagranicę, gdzie p. Ryszanek
4z Brześcia) spędził dłuższy czas.
Czy tego rodzaju kształcenie ludzi,
nie mających żadnych kwalifikacyj
fachowych, ma koszt:państwa nie
jest. zjawiskiem godnem potępienia?

Przykłady takie i im podobne
możnaby dziś mnożyć bez końca.
Sięgnijmy do zupełnie innej dziedzi-
ny, do ostawionej „organizacji życia
kulturalnego'' w Polsce. Tutaj re-
„kord pod względem ilości płatnych z
pieniędzy publicznych stanowisk
wziął jak wiadomo, p. Kaden-Ban-
drowski. Ale nie jest on bynajmniej
jedyny. Z jakiego n. p. tytułu po-
kaźną pensję z funduszów Towarzy”
stwa Krzewienia Kultury Teatralnej
bierze znakomity dezorganizator
a”w ażi Asław”,

nej emji Literatury p. Janusz'
Jędrzejewicz? Kto słyszał to nazwi-

mach ogólnych i miała poprostu na
celu wspólneomówienie sprawy sto-
sunkków francusko -- niemieckich
oraz obecnej sytuacji międzynaro-
dowej, nad którą dominuje sprawa
zatargu włosko - abisyńskiego. Dla-
tego też sądzą, że nie zapoznając
doniosłości tej rozmowy, nie należy
także przeceniać jej znaczenia. Roz-
|mowa ta przyczyniła się prawdopo-
dobnie do podkreślenia niedawnego
odprężenia w stosunkach francusko-

LONDYN. (Pat).
raph“ donosi, że 'wojska lotnicze
Anglji zostaną w znaczny sposób
rozbudowane. Poza ogłoszonym już
w maju r. b. planem rozszerzenia
wojsk lotniczych do liczby 1940' ae-
roplanów, obecnie należy dodać
jeszcze 250 dodatkowych  aeropla nów. Ogółem więc siły lotnicze Wie
kiej Brytanii wyniosą w puzyszłości
2190 aeroplanów. Program ten ma
być zrealizowany do dnia 1 maja
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KRÓL GRECKI PODĄŻA DO
OJCZYZNY.

RZYM. (Pat). Odjazd króla Je-
rzego drugiego z Brindisi opóźnia
się wskutek burzy, Na króla ocze-
kują na wodach włoskich okręty wo
jenne greckie.

ATENY, (Pat). Prasa podaje,iżiż
pzzyjaciel Venizelosa miał otrzymać
|od niego list, nawołujący urzędni-

EUR SEASKR "CERA EAT | ków republikańskich do. złożenia

WYBUCH WULKANU.

R "HONOLULU, (Pat). W) 18 godzin ! lojalne wobec

po wstrząsach podziemnych  nastą-
pił. wybuch wulkanu. Maunaloa.
Czerwone strumienie lawy widocz-
ne są ze znacznej odległości. Ostat-
Isa Munaloa zdarzył się w r.

przysięgi wierności wobec.nowego
ustroju Venizelos zaleca kołom  re-
publikańskim ustosunkowanie się

„ukoronowanej  de-
mokracji' w celu przyczynienia się
do spokoju i pomyślności kraju.

niemieckich. Posuwanoby się jednak
zbyt daleko, przypuszczając, że roz-
mowa doprowadziia do ikonkiretnych/
rezultatów, jednakże możliwą jest!
rzeczą, że wizyta ambasadora sta-
| nowiła prżygotowanie' do dalszychc
rozmów, mających sięgnąć głębiej.|
Jednakże. w danym wypadku yy
wa się pewna ogólna uwaga.
becnych poważnych chwiiach, kde|
przeżywa Europa w związku z zatar
giem wiosko - abisyńskiem, polity-
ka niemiecka zachowuje stanowisko|
wyczekujące. Jeśli zastanowić się
nad niepokojem, jaki mogło wzbu-
dzić w berlinie zawarcie paktu fran
sko-sowieckiego, wyda się rzeczą
prawdopodobną, że pakt ten był je-
anym z gtównych punktów rozmowy
berlińskiej tembardziej, że w nieda-
lekiej przyszłości ma on być przed-
stawiony .do 2 przez parla-
ment: tr 

 

Rozbudowa lotniczych sił angialskich
„Daily Teleg- 1937 r. Z tej liczby wojska łotnicze

dla obrony Wielkiej brytanji czyli
wojska lotnicze t. zw. pierwszej linji
obronnej wyniosłyby 1500 aeropla-
nów, natomiast siły lotnicze, prze-
znaczone dla marynarki oraz siły
„otnicze terytorjów pozamorskich,:
RE 630 aeroplanów. į

Kto zwycieża?
WARSZAWA. (Pat). Według wia-

domości ze źródeł angielskich cen-
zura abisyńska została w ostatnich
czasach niesłychanie obostrzona.
Trudno jest zonjentować się w sytu-
acji panującej na froncie. *Ilekroć
dojdzie do starcia, zarówno "Włosi
jak i Abisyńczycytwierdzą, iż od-
nieśli zwycięstwo. |

Pepówópaci angielscy twier-
dzą, iż siły abisyńskie na płasko-
wzgórzu Tembien, według informa"
cyj włoskich nie przewyższają 400
do 500 żołnierzy, operujących małe-
mi grupami, które napastują tran-
sporty włoskie z Adui, Aksum.i Ma-
kalle udające się na pierwsze  [inj
frontu.

' żywiołowa katastrofa we Włoszech
NEAPOL, (Pat). Nad całemi po”

Hłudniowemi Włochami przeszły -nie-
„MROZY W DZIŚNIEŃSKIEM.

GŁĘBOKIE. Wskutek  panują-
cych od kilku dni silnych mrozów,
pokryły się lodem wszystkie  znaj-
dujące się na terenie dziśnieńskim
jeziora, Onegdaj 'temiperatura wyno-
siła 17 stopni poniżej zera.

| zwykle silne burze, które spowodo-

|wały olbrzymie straty, Zanotowano
37 wypadków śmierci. Kilkaset osób
jest rannych. Wszystkie rzeki i
strumienie wezbrały, .wyrządzając

wielkie szkody. s: Cstanzeri Sala
dwa domy zawaliły s gruza-
mi zginęło 9 osób. W.Uatanzaro Ma-

Wpobliżu st. Catane zawaliłsię
dom. Z pod gruzów wydobyto zwło-;
ki trzech osób. W miejscowości,
Serra san Bruno zawaliły się. Pe
nież domy, grzebiąc 14 osób, ||
W wezbranym.potokuMiussefileje
iło się 10 osób.

wKomunikacja telegraficzna i te”
lefoniczna na całym obszarze na-
wiedzonym przez katastrofę,przer-

"rina zanotowano 3 wypadki śmierci. | wana.

 

równocześnie 'w. masonerję..
| Sprawozdanie z Polski brzmiało
szczególnie pesymistycznie. „Brat'”
Jakób «wskazał,«że masonerja za-
wiodła się na rządach pułkowni-
ków, którzy nietylko nie zdołali о-
panować tali nacjonalistycznej, aler.
pośrednio- przez.popieranie żywio-
łów realkcyjnych i przez system .re-
presji przyczynili się do spotęgowa-
nia nacjonalizmu, aszcza w sze-
regach młodego pokolenia. Brat"
Jakób wskazał, że faląantysemicka
rośnie i ogarnianawet. kierunkile-
wicowe, którę doie,PAY i nią
się opierały.. į

Reorganizacja „Polskizbrojnej
|  Wrkołach dziennikarskich stoli-
cy duże wrażenie wywarły zmiany,:

, przeprowadzone w składzie redak-
cyjnym „Polski Zbrojnej”. Redakcję,

- |tego pisma objął płk. Koć, brat wi-
ceministra skarbu Adama Koca.:
Dotychczasowy Kwak Wojsiko-
wegolastytutu W:
|redaktor „Polski Ž ojnej., zostal

zastępcę edaktora „Polski Zbroj-
na) oówólay został _ ppułk. Rud-
nicki, przyczem do komitetu redak-
cyjnego wchodzi po raz pierwszy
minister spraw „wojskowych. gen.

| Kasprzycki : į
Czynionę @

     

żadnych ŠA

dawiiiczego A ą

zwolnieni ze, swoichstanowisk, Na| T

i o korpus

 

„pułkodnicy*
W. części taktycznej referatów

„brat” Jakób oświadczył, że maso-
nerja polska: nino e)usiłowania *wpro-
wadzenia į wnikėw na właściwy
tor, gdyż.| co bądź. utrzymanie
sięprzy > dawało pewne udę-

godnienia. Gdyby jednak naprawa
ta się nie powiodła, to masonerja,
wykorzystując*wrzenie wywołane
nędżą *gospodarczą; ' obali pulkowni-
ków, wprowadzając ma ich miejsce

‹ | żywioły centrowo - lewicowe... na
/ które posiada znaczny wpływ... va

Dyskusja mad. sprawozdaniami
wykazała ścieranie się dwóch;kie-
rūnkėw w łoniemasonerji. Jedeń.z
nich: reprezentuje ideje komiinistyCz-
ne: i ejmuje | wszystkiem
młode „żywioły masońskie. Znakiem
porozumiewawczym..tej, grupy: jest
lewa pięść podniesiona. do nieba,a
prawa pięść zgięła do serca. ika
"tai'różwinięta Źwłaśzcza we "Francji,

> dąży ado "współ dracyż Sowietami i
Kominternem celem wywołania. re-
a.wszechświatowej: :

"Drugi kierutek' reprezeńiiiją sia.
rzy masoni, którzy trwają przy Ба-
stach'liberalizmu:społecznego, 'twier
dząc, że daje. on najwięcej szans 'wy-
wierania wpływów na rządy i społe-
czeństwa. Kongres 'zakończono w
tastrójugłębokiego pesymizmu, za-
równoco do wartości masońierji, jak
i dalszych: wpływów: na Pe.na-
or zAdRĘ ой

 

że. nie ma nic wspólnegoz. kawa
koncernem prasowym; i jest wyłącz-

nie , organem ministerstwa „spiaw
wojskowych, į
4 "Zwolnienie dotychczasowego re-
| dalitora: Polski“aSA
pw (ciągu,24.godzim:' i
|. Jak; wiadom „dotychczas Pal:

doZEE
ego ! Pda grupa

kowników. W. fedakcji zatlrudnio-
nych” było: kilki' =jako kie-
Se""działów. rajawarti

polit zagr, prowadzi en-

lkes. Wszyscy: żydzi otrzymali *wy-
„mówienie i więcej,już urabiać opinii

: оішегвіцеря:& i

  

  

         
  

Uchwaly Komitetu UczczeniaPamięci
"$.D. ks. Zygmunta Lewickiego

Na; oaišdesišo Komitetu w dn.
16 listopada b. r. rozpatrywana: była
sprawa: przeznaczenia' zebranyc!
przez Komitet funduszów. :

Po wyczerpiących'* debatach
Ścisły Komitet sześciu głosamiprze-
ciwiko jednemu postanowił:

| Zebrane fundusze w całości prze-
| zdaczyć ma oele' pomocy jednemu
| księdzu, dla uzupełnienia'
| studjów teologicznych:“+ zagranicą,

pod warunkiem, że stypendysta mu-

si podjąć się napisania naukowej

pracy (pożądane w zakresie. historji
Kościoła Katolickiego w Polsce).

Praca ta ma zawierać nakarcie ty-
tułowej zaznaczenie, że jest. ana

z funduszów Komitetu uczczenia
j$ p.księdza kanonika; Zygmunta
Lewicki ge

 

Wedžug informacyj ze Źródeł! abi-
syńskich, ipodczas ia,kibóre na-
stąpiło w okolicy.Šano gina do-
wódca włoski i wiele jegożołnierzy.
Kolumna włoska! w nieładzie 'cofnę-
ła się do Makalle. Zdaniem Havasa,
świadczy to, iż Abisyńczycy starają
się prezciąć did któremipadažą;
ją transporty.+

Abisyńczycy:twierdzą, iż wojska
ich są czynne na obu ftonstach, nie

pokojąc bez przęrwy
Cesarz abisyński w miódce

prasowym.oświadczył,iż.nie wważa
za koniecznę wysyłanią.dalszych po-
siłków do Ogadenu.

KOMUNIKAT WŁOSKL

RZYM. (Pat), ; Ogłoszone nastę-.
pujący komunikat urzędowy|nr. 52:
General 'de' Bono" telegrahije: “Ope-
„raoje "we wschodnim Tembienie'|
| trwają. Kolumna włoska/złożona z.
askerysów. erytrejskichspotkała. się:
z grupami. przeciwnika i pokonała

pod Amba Betlme (na południo-|
din od  Makalle). Przeciwnik
"stracił wieluzabitych."Ze strony
włoskiej polegli: 1 oficer i 2 askary-
sów. Lotnicy e ia= łotynad
rejonamipea +Buża.

   

 

h „brał Komitet trze

'| Świętochowskiego,

"Čelėm wykonania powyższego
postanowienia ,"Komitet Ścisły wy-

H w osobach ts.
prof: draCzesława! Falkowskiegó,

L Ko d-ra a Ei
'ezesa mite tu. ego p

za. „Šwiateckiego. Komitet trzech
otrzymał upoważnienie do wyboru
kandydata stypendysty, oraz do dy-
sponowania zebranėmi'* fundūszami.

"Nadmienia šię; žekonito 'Koimite-
tu uczczenia: pamięci$.'p. ks. Zyg-

manta. Lewickiego (rach. Nr..-1213)
w., Wileūskim...Prywatny; „Banku
Handlowym,w Wilnie „E: О. 80216,
jest nadal otwarte. Jednocześnie
Komitet wzywa wszystkich, którz
nie zwrócili» dotycheżas wysianyc
list 'skladek: 0żwrottakowych oraz
ewentualnie. zebranej gotówiki.-
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Dwudziestego drugiego listopada

mija siedemnaście lat od chwili, kie-

dy Lwów uwolnił się od najazdu u-

kraińskiego, zorganizowanego przez

upadającą monarchję habsburską.
W tym dniu mija piętnaście lat od

chwili, kiedy, w uznaniu rycerskiej za-

sługi i bezgranicznej wierności Rze-
czypospolitej Lwów został odznaczo-
ay krzyżem Virtuti Militari,

W dziejach odrodzonej Polski, obro-
sa Lwowa podjęta w wyjątkowo tru-

dnych warunkach, prowadzona przez

młodzież j dzieci, zajmuje szczególne
miejsce, Była ona nietyłko świadec-

twem płomiennego patrjotyzmu, jakim
pałało wielkie serce kresowego grodu,
ale zarazem czynem o ogromnem, po-

Etycznem znaczeniu. Dzięki niej wie-

le planów snutych przez naszych wro-
tów, zostało przekreślonych. Dzięki
niej wreszcie ziemia czerwieńska,

wbrew potężnym, przeciwdziałającym
siłom, została włączona do odbudo-
wanego państwa polskiego.

To też dziś, przebiegając myślą la-
fa, które dzielą mas od pamiętnej

chwili obrony Lwowa i oceniając na-

szą pracę oraz naszą politykę na kre-
aach, prowadzoną w ciągu lat, nie od
rzeczy będzie zapytać, czy jest ona
równie skuteczna i równie wielka,

jak ów bohaterski poryw z roku

1918-g0?

Niestety, wypada dać na to pytanie
edpowiedź przeczącą. Kilkanaście lat
polityki polskiej na ziemiach południo-
wo wschodnich nie dało tych wyni-
ków, jakie dać mogło i powinno, Wi-
dzimy tam nieustanny wzrost ruchu

ukraińskiego, zmierzającego do ode-

brania tym ziemiom ich odwiecznego,
polskiego charakteru. Widzimy upa-
dek ekspansji polskiej, wywołany co-
prawda nie brakiem sił twórczych w
społeczeństwie, ale błędną polityką
rządową, która wychodzi z najzupeł-
niej fałszywych założeń.

Przez długie lata popierane ruch u-
' kraiński w imię fantastycznych celów,

jakie sobie stawiano w związku z
wielkoukraińskiemi planami Nawet
doświadczenia z Petlurą nie ochłodzi-
ły lederalistycznych zapałów i nie
zreflektowały umysłów niefortunnych
twórców tych planów. W pogoni za
femi mrzonkami traciliśmy krok po
kroku nasz stan posiadania,paczyliśmy
postawę naszej ludności kresowej i
wzmagaliśmy wrogie nam siły. Wielo-

wiekowa praca społeczeństwa polskie-
fo na kresach była marnowana, a je-
go siły topniały w ramach sanacyjne-
fo systemu. System ten bowiem wydał
walkę na śmierć j życie .ruchowi na-

rodowemu, który w swoim ręku sku-
piał kierownictwo akcją polską na

tych ziemiach i zszeregował pod swo-
jemi sztandarami najlepsze elementy
polskie. i

Po kilku latach tej „chwalebnej“
walki, na kresach południowo - wscho-
dnich wytworzył się taki stan rzeczy,

że wzmagającemu się naporowi ukra-

ińskiemu, wyrażającemu się zarówno
w akcji bojowej jak i w szerokiej pracy
organizacyjnej, przeciwstawiano jedy-

nie władze bezpieczeństwa. Czynnik
w walce tej najważniejszy, czynnik de-.

tydujący, jakim jest społeczeństwo

polskie, dzięki polityce. sanacyjnej,
Riemal zupełnie znikł z widowni.

W tymstanie rzeczy szala zaczęła
się przechylać na stronę ukraińską,

„grożąc bardzo poważnemi polityczne-
mi i cywilizacyjnemi następstwami. O-
statnie wybory i ugoda wyborcza, jaką
rząd zawarł z partjami ukraińskiemi,

świadczy o tem, że dotychczasowe za-
sady polityki rządowej nie uległy

zmianie. Raczej przeciwnie.- Z tego,
co się słyszy o obietnicach, jakie rze-
komo zostały poczynione ukraińcom,

wnosić można, że plany, które prasa
ukraińska nazywa tworzeniem na tych

ziemiach ukraińskiego Piemontu, nie
ва wyłącznie wytworem bujnej wyo-

braźni ukraińskich działaczy.
Dlatego też oczy całej. Polski *zno-

wu zwrócone są na Lwów. Wierzymy,

že z jego murów wyjdzie potężna

W przyszły wtorek, 26. listopada,
rozpoczyna swe „prace parlament
francuski. Sprawą najbardziej inte-
resującą w związku z tym faktem bę-
dzie los gabinetu p. Lavala. Bo to i
bieg spraw wewnętrznych będzie za-
leżał od tego, kto będzie na czele rzą-
du i polityka zagraniczna Francji, a z
nią cała polityka międzynarodowa...
Trzeba pamiętać, że gabinet p. La-

vala jest rządem „zgody narodowej”,
że jest dalszym ciągiem rządu p. Flan-
din'a, e znów zastąpił p. Dou-
mergue'a, Żyje więc Francja jeszcze
następstwami wypadków 6 lutego,
które zkolei były wynikiem afery
Stawiskiego, czyli kompromitacji wol-
nomularstwa, a z niem i stronnictwa
radykalnego. A

Zrobiono od tego czasu wiele we
Francji, by zatrzeć w pamięci ogółu
iaferę Stawiskiego i udział w niej ma-
sonerji i innych rzeczy. Loże pracują
wytrwale ; konsekwentnie nad tem,
by na zapomnieniu niedawnej prze-
szłości zbudować sobie pomost, po
którym mogłyby dojść do dawnego
znaczenia w kraju. Zagadnienie tedy
polega na tem, czy uznają one mo-
ment obecny za odpowiedni, by się
pozbyć niedogodnego p. Lavala, czy
też jest im potrzebna jeszcze osłona
z następstwami afery Stawiskie-

 
P. Laval ma przeciw sobie całą ko-

alicję — wolnomularstwo, socjalistów
i komunistów, którzy zaniechali dziś
we Francji akcji ściśle rewolucyjnej, a
stali się narzędziem polityki rosyjskiej
w Paryżu. Koalicja ta ma szereg gra-

| waminów przeciw p. Lavalowi — je-
$o „włochofilstwo”, jego system u-
REREPAMNECZEWH.

Kto realnie myśli o problemie u-
narodowienia i spolszczenia miast pol-
skich i chce przedsięwziąć skuteczne
działanie — ten, obok propagandy u-
świadamiającej, pamiętać musi o
trzech podstawowych czynnikach, na
których oprzeć się musi,

Pierwsze, to umocnienie, zorganizo-
wanie ij usprawnienie w oparciu o ca-
łe społeczeństwo polskie tego elemen-
„tu mieszczańskiego w miastach pol-
skich, który już tam jest, Ochrona
każdego rzemieślnika, sklepikarza,
handlarza, przemysłowca, bankowca,
młodzieży handlowej i rzemieśln czej,
te pierwszy, podstawowy kanon. War-
stwy te poczuć muszą, że ва elemen-
tem pionierskim, że za nimi stoi całe

| świadome społeczeństwo polskie, że
celem ich jest poszerzenie takie.pol-
skiego stanu posiadania w zamieszka-
łych przez nie miastach, aby piętno
polskości stało się dominujące, aby
miasto miało charakter polski, cywili-
zacyjnie, kulturalnie i gospodarczo.
Obecny ruch wyzwoleńczy rodzi, jak

{ па drożdżach, nowe placówki polskie,
wzrost _ uświadomienia szerokich
warstw m'ejskich i wiejskich sprzyja
ich powstawaniu i niewątpliwie noto-

lowstrząšnie sumieniem kraju, ożywi

siły. społeczeństwa, .wzmoże. rozmach

polskiej pracy twórczej. Zdecydowana
(postawa polskiego społeczeństwa kre-

| sowego, spadkobiercy i*dźieczica na-

szych odwiecznych wysiłltów i prac na

tej ziemi, stanie się zaowu czynnikiem 

 
!
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zdrowienia stosunków finansowych i
gospodarczych, wreszcie jego pobła-
žliwy stosunek do t. zw. przez lewicę
„lig faszystowskich”. Masonerja i ja-
czejki są zdecydowanymi wrogami
faszyzmu i Mussoliniego, w ich guście
byłoby ogłoszenie „wojny świętej”
przeciwko nacjonalizmowi europej-
skiemu i powalenie go przez rozpra-
wienie się z faszyzmem włoskim. P.
Laval jest dla tych. potęg za miękki,
za ugodowy, za bardzo pragnący
kompromisu między Włochami i An-
ślią. Partje radykalne i socjalistycz-
ne są wszędzie za inflacją, są wszędzie
przeciwne polityce deflacyjnej. Po-
nieważ zaś p. Laval tej właśnie poli-
tyki się trzyma, więc jest bardzo nie-
dogodny. Tembardziej, że w roku
przyszłym będą we Francji wybory i
nieprzyjemnie jest posłom ubiegać się
o mandaty wobec n'ezadowolonych ze
zwiększonych ciężarów obywateli.
Wreszcie owe „ligi faszystowskie"! To
najbardziej boli zarówno lóże, jak ja-
czejki. Bo te ligi, to są organizacje
żywiołów narodowych, które się jaw-
nie przygotowują do odegran'a roli po-
litycznej we Francji. Przypominają о-
ne radykałom i komunistom brunat-
ne, czarne i wszelkich innych kolo-
rów koszule i wywołują w ich wyo-
braźni obawę, że we Francji „reak-
cja” nacjonalistyczna może sięśnąć po
władzę ponad głowami posłów i se-
natorów. Lewica chciała to zrobić w
lutym; nie udało się, tembardziej ova-
wia się obecnie zamachu ze strony
prawicy... :
Ten ostatni motyw dziala najmoc-

niej na lewicę parlamentarną, wys!ar-
czyłby zupełnie na to, by ją skłonić do

wać możemy znaczny, wielki przyrost
warsztatów polskich.
Lecz akcja ta, zwłaszcza w zacho-

dnich i centralnych wojewódziwach,
poza b. dzielnicą pruską, domaga się
prześpieszenia i fachowego zas lenia
elementem już obytym z handlem i
rzemiosłem postępowem, mającym ta- |
kie psychiczne dźwignie i uporczywe
nastawienie na walkę, której rezulta-
tem' musi być odżydzenie miast. Te-
$0 czynnika fachowego dostarczyć
dziś mogą województwa zachodn e,
gdzie nadmiar kupców i rzemi2śln'ków
oraz młodzieży handlowej wszelkiej
kategorji, jest bezsprzeczny.

Przedsięwzięte próby orjentacyjne
ujawniły możność wyprowadzenia ta-
kich przygotowanych pionierów, roz-
DE małym kapitałem, licz- i

nadspodziewanie wielką, K'Ika tv-
sięcy doskonale przygotowanych poł-
skich sił handlowo - rzemieślniczych
może iść ku terenom centralnym, pla-
nowo i systematycznie skierowywani.
Żywioł wielkopolski i pomorski nie-
chętnie idzie w rozsypkę. Dlatego do-
kładne przygotowanie zapotrzebowa-
nia, warunków lokalnych, nastaw'enie
miejscowego społeczeństwa i pokiero-

 

ciu demonslt:antów rozprasza policja.

kontrakcja, która jak to nieraz bywa- | rozstrzygającym. Wbrew niemu bo-

wiem, na dłuższą melę działać nie mo-
"žna,

„Zawsze wierny Lwów" stanie na

czele pracy polskiej i podejmie walkę

o zagrożoną polskość ziemi czerwień

skiej i o słuszne zasady polityki pol-
skiej na kresach.

 

Widmo Stawiskiego
zgilotynowania p. Lavala, nawet gdy-
by nie było jego polityki zagranicznej
i jego dekretów finansowych i gospo-
darczych. Nie jest jednak wcale rze-
czą pewną, czy atak będzie wykona-
ny, czuwa bowiem nietylko p. Laval
ktėry — jak się okazuje — jest bar-
dzo zręczny, lecz także... widmo Sta-

wiskiego.
W Paryżu toczy się obecnie proces

towarzyszy oszustw Stawiskiego, mo-
że on minąć bez wyjaśnienia wielu
niejasnych jeszcze sprawek, może na-
tomiast rozszerzyć zakres sprawy.
Część winnych siedzi na ławie oskar-
żonych, są jednak tacy. którzy cho-
dzą wolni po świecie. Wiadomo, jak
wielki wpływ na bieg spraw sądo-
wych ma rząd we Francji....
Może tedy przeciwnicy p. Lavala

uznają, że chwila nie jest odpowiednia
do tego, by wykonać na rząd jego a-
tak w parlamencie? Zyskałby na
tem dalszy bieg wydarzeń na terenie
międzynarodowym, zyskałaby niew”t-
pliwie Francja. Loże nie pozwo'ą
zapewne na to, by wybory zostały
przeprowadzone przez rząd, w któ-
rym nie będą wszechmocne. wątpliwą
jest tedy rzecza, by p. Lavalowi przy-
padło w udziale przeprowadzenie w
roku przyszłym wyborów, padnie on
pewnie przed końcem kadencji Izby—
chyba że za'dą jakieś wypadki niespo-
dziewane. Lecz nawet przedłużenie
żywota p. Lavala przez k'lka miesiscy
może być rzecza pożyteczną z punkfu
w'dzenia polityki miedzyn?rodowej;
widmo nieszczęsnego Stawiskiego mo-
że się tedy na coś przydać... e.

 

TRZY PODSTAWY DZIAŁANIA
Poznań, 15 listopada.

wania pionierami tak, aby znaleźli o-
; parcie w organizacjach miejscowych,

 

 

jest rzeczą pierwszorzędnej doniosto-
ści. Pierwsze próby w powyższym
duchu udały się doskonale, z wszyst-
kich tych miast, gdzie pionierzy osie-
dli, nadchodzą dobre wieści, polwier-
dzając, że znaleźli podstawy życia, że
się im nię najgorzej powodzi, że oto-
czono ich życzliwością i poparciem.
Jest to już bardzo wiele i dowodzi, iż
kontynuacja tych wysiłków jest ko-
nieczna i wróży jak najlepsze wyniki.

Wreszcie trzecią dźwignią, bodaj
najważniejszą, jest pozyskanie dla tej
sprawy chłopa polskiego, tego same-
go, który spolszczył miasta wielko-
polskie ,tego chłopa, co dusi się na wsi
i któremu trzeba jak na'prędzej przy-
swoić tę prawdę, że dla chłopsk'ch
dzieci jest dużo chleba w polskich
miastach i że one, umiejące poprze-
stawać na małem, są tym najwłaśc'w-
szym i najlepszym materjałem do rea-
lizacji programu spolszczenia miast,
Oparci o wieś okoliczną, odpowiednio
przygotowani i przyuczeni, mogą w
piorunującem tempie zasypać miasta
nasze polskim żywiołem. Trzeba tylko
wpierw trafić do duszy chłopskiej,
trzeba propagandą umiejętną i rozu-
mną otworzyć tę skarbnicę potężną,
co jak lawa z wulkanu po!skiej nędzy
rozleje się ku miastu. A gdyby zamo-
żniejsze fospodarstwa chłopskie ziemi
nie dzieliły, gdyby jeden svn zostawał
na ojcowiźnie, a reszta, spłacona, szła
do miasta, to stałaby się rzecz wie'k4,
bo chłopski kap'tał  unarodowilby
prędko miasta i miasteczka nasze.
Tu pole duże dla naszych spółdzielni,
które, rozumnie kierowane, mogłyby
pomóc do uwolnien'e niejednego бто-
sza z chłopskiej ziemi do warsztatów
miejskich.
Organ'czne į uporczywe zespolenie

wszystkich powyższych trzech pod-
staw działania rozstrzyśnie o nowo-

- dzeniu całej akcji. Mamy to słębokie
przeświadczenie, że żywiołowy — ой-
ruch narodu ku uwolnien'u się z pęt
zależności od obcvch nabrał taki-go
natężenia, iż drogi wskazane powvżej
są powoli lecz istotnie realizowane.
Im trwardziej i wytrwalei niemi pói-
dziemy, tem pewniej dojdziemy do
celu.

PRZEMKO

G'ełdv bez Żydów
BFRTTN. 21. 11. (PAT). M'n'ster

$osnodarki maństwowei dr. Schacht
"red-? =qnrnorzadzenie o usunięciu z
dn 22 Ъ m. >e stano"r'sle wervstkich
mallerów diełdowych i ich zastenców
wyznania moażaczawadą  Rarhnrza-

dzenie to zostało wydane na podstswie
tstawv o obywatelstwie 7 dn. 14 b. m..
woń m4 którei urzedy publiczne moć»
bvć zafmawane tylko przez obtwateli
niemieckich, l

 

PRZEGLAD PPASY
GENERALNY INSPEKTOR
O NAUCZANIU HISTORJI

Zacytujemy dziś generalnego in-
spektora sił zbrojnych. Wprawdzie
niema on nic wspólnego z publicysty=
ką i całkiem niepotrzebnie Akademia
Literatury wybrała go swym protek-
torem (co prawda, jedynem zajęciem
tej Akademji jest kompromitowanie
się), ale dy nadarzy się sposobność,
to umie napisać coś. ciekawego.
przedmowie do książki „W blaskach
wojny'” (II wydanie, Książnica-Atlas),
zamieszcza p. generał o lekturze pa-
miętników wojennych uwagi, które
zasługują na powtórzenie:

„Heroizm, zdolność do poświecenia,
są nietylko zagadnieniami psychol-'g'cz+
nemi, ale p jt, też | em.ocjonalnie.
Więc winny być bliskie duszy młodzie
ży... Sądzę, że mylny jest pogląd, tu i
ówdzie spotykany, iż isiejsza mło=
dzież, przęsiąknięta pozytywizmem, my*
śląca tylko o przyszłości, nie ma zadne
teresowania dla bohaterstwa przeszłości,
dość ma wszelkich opowiadań o bitwach,
o jakiemś tam bohaterstwie poprzednie
ków czy też zdobywaniu niepodległości.

Jeśli to młodzież nudzi, to jest to wi-
na nie młodzieży, a tych, co nieudolnie
opowiadają. Niebezpieczną j groźną rze-
czą jest rezygnować w wychowaniu m'o-

A elementu bohaterstwa przeszło*
ści, rozwoju i trwaniu narodu j
pokolenie od drugiego przejmuje i musi
przejmować Gorycze i wstyd niepowo-
dzeń i klęsk, zarówno jak świadomość į
dumę osiąśnięć i zwycięstw”.

Trudno coś dopisać do tych żoł-
niersko - lapidarnych zdań. Chyba
to, że winni je sobie zapamiętać ci
nasi „postępowi“ czy „paūstwowi“ pe-
dagodzy, którzy chcą usunąć ze szkół
lekturę  Trylogji Sienkiewicza
pozorem, że szerzy już to zamiłowa*
nie do wojny, już to niechęć do in-
nych narodów. "Ta cała pedagogika,
która dąży do wyrzucenia ze środków
wychowania historji bohaterstwa wo-
jennego, triumifów Chocimia czy klę-
ski Maciejowic, znalazła w słowach
gen. Rydza - Śm'głego ocenę należytą,

Nie trzeba być zwolennikiem „gru
py śeneralskiej ', by to stwierdzić.

KOWIEŃSKI PROTEKTOR
TERORYSTÓW

Fakt, że teroryści ukraińscy, przye
gotowujący zamachy na polskich mie
nistrów, znajdowali poparcie moralne
i finansowe u ministra litewskiego
Zaun'usa, wywołał słuszne oburzenie
w polskiej prasie. „Kur. Warsz." i
„Czas” poświęciły tej kwestji artyKu-
ły wstępne. „Czas” wystąpił przy
sposobności przeciw korespondentom
kowieńskim pism sanacyjnych, którzy
nadsyłają ' 2

„optymistycznie nastrojone korespon-
encjei reportaże. Powlarza się lam sta-

le sentymentalna nuta bliskiej zm'any
„nastrojów, które należy przyśpieszyć
zapomocą aktów przyjacielskich z pol-
skiej strony. Ci urzędowi optymiści
grzeszą nieznajomością psychiki i kule
tury litewskiego snołeczeństwa, które
każdą inicjatywę polską w kierunku Ko-
wna tłumaczy sobie, jako objaw słabo*
ści i obawy! Jest to zresztą znana men-
talność ludzi prymit ych, któ im=
ponuje tylko siia į brulalnošė.. Zostaw-
my więc Litwę jej losowi, a zajmijmy się
ruczej Dog dalszym próbom
mącenia porządku publicznego w Polsce,
do czego potrzebny jest nie sen ment,
ale zupełnie inny modus procedendi...

Można się na to ostatecznie zgo*
dzić. Ale czego nie podkreślił „Czas”,
to faktu, że minister Zaunius nie dzia-
łał napewno bez wiedzy i woli Berli-
na, bo był przecież ślepo oddany
Niemcom i prowadził skrajnie germa*
nofilską — jak i Waldemaras — pos
litykę.

SLONCE OJCZYZNY ‘

Nowo wychodzący w Warszawie
dziennik „Nowe Wiadomości”, za»
mieszcza m, in. notatkę następującą:

„Jeden z historyków opowiada, że ka.
Reszka, poseł króla Stefana Bato:
do ił ułożył žo Us co do
przyszłych losów Polski, charakteryzu-
Jace w krótkich łacińskich hasłach ludzi
i okresy dziejowe przyszłej Polski. Na
okresbezpośrednio po odrodzeniu pań-
stwa hasło brzmiało: Alter Cracus,
to znaczy: drugi Krakus. Ma to zape-
wnezwiązek z pobiciem czerwonego smo+
ka. jakim był bolszewizm.

Późniejszy, a więc może już obecny,
okres dziejowy stoi pod znakiem hasła:
Sol patriae Słońce ojczyzny
„ Najprawdopodobniej słowa te oznacza-
ja że Polska wchodzi w atmosterę wzmo-
żonych uczuć patrjotycznych Byłby to
zatem okres nacionalizmu,

Na ostatnie lata Stanisława Augusta
hasło ks. Reszki brzmiało: guila bie
peps — Orzeł dwugłowy Istotnie nad lo=
sem Polski ciążyła wówczas Rosja mas
iąca w herbie orła dwugłowego”,

„Nowe Wiadomości” sr narodo-
wen. pismem popularnem (10 gr.).
Można je nabywać w  Varszawie
we wszystkich kioskach,

   

‚
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Z FILHARMONJI
Recital poniedziałkowy

Poniedziałkowy recital Włodzimie-
rz. Horowitz'a pozwala nam zanali-
zować talent i grę znakomitego pia-
nisty bardziej wszechstronnie i szcze-
gółowo, niż piątkowy koncert symło-
niczny, na którym artysta dał się sły-
szeć wyłącznie jako wykonawca kon-
certu Czajkowskiego.

Przedewszystkiem stwierdzić trze-
ba, iż Horowitz jest wirtuozem miary
najwyższej; niemal  zjawiskowym,
Przez wyraz „wirtuoz” rozumiemy
nie tylko posiadanie techniki wielo-
stronnej, lecz opanowanie wszystkich
środków pianistycznych, nie wylącza-
iąc interpretacji, w stopniu możliwie
doskonałym. Jeżeli poddamy analizie
ton Horowitza i brzmienie fortepianu
pod jeśo palcami, to przekonamy się,
że artysta ten ton ma o rzadko spotv-
kanej dźwięczności j potędze; bogac-
two brzmienia, różnorodność kolory-
tu, z klawiatury wydobywanego, są
imponujące nawet w dobie dzisiejszej,
kiedy pianistyka poczyniła w tym
kierunku postępy ośromne. Brzmie-
nie Horowitza naprawdę mieni się
wszystkiemi kolorami tęczy: a ponie-
waż z drugiej strony skala dynamicz-
na jeśo tonu jest olbrzymia, — umie

, dzięki swej sztuce, niemal ma-
cznej, igrać dźwiękami i barwami,

fak być może nikt na świecie, Dlate-
40 tež, 6dy gra impresionistėw, osią-
„ga efekty naprawdę bajeczne, ošlepia-
face. Słuchacz, obserwując fanta-
styczną grę barw. na chwilę gotów
zapomnieć o braku w tej muzyce tre-
ści istotnej,

W piątek Horowitz swemi oktawa-
mi wywołał entuzjazm pows<e.hny.
Obecnie zobaczyliśmy, że inne szcze-
'góły techniczne piąnista ma także do-  

skonałe, Czystość, równość, jasność i
nieskazitelność techniki palcowej, jej
z jednej strony szybkość, z drugiej zaś
elastyczność, znamionują absolutne
opanowanie klawiatury. Try, (parale-
la oktaw), rzuty, tony podwójne, swo-
boda (niezależność) rąk — wszystko
to Horowitz posiada w stopniu naj-
wyższym. Kiedy więc gra Walca Des
dur Chopina epod palców jeśo snują
się tony — mimo oszałamiającej szyb-
kości — równe. jasne i błyszczące jak
perły. Kiedy gra swą parafrazę z
„Carmeny”, zdumiewa biegłością ter-
cyj i plastyką brzmienia spiętrzonych,
a niėdy nie zamazanych, akordów.
Wirtuoz wyższej miary Horowitz

posiada ową specjalną, charaktery-
stvczną dla zdobyczy tłumów, eleóan-
cję frazowania; obok siły miękaość
wyrazu („Islamey“ i walc Brah n.al.
czasem słodycz — chwilami zbyt
wie!ka (mazurki Chopina).

Wirtuozostwo Horowitza jest tak
wielkie i wszechstronne, że przesła-
nia ono Horowitza - Muzyka. Oślepia-
jąc swą doskonałością. skończoną,
rzuca cień niejako na to, co jest jed-
nak naiważniejsze: na głębię skupie-
nia i siły ducha. Wprawdzie nie moż:
na wytknąć Horowitzowi żadnego u-
chvbienia muzycznego — jest to jed-
nak artysta nie byle jaki — ale też
trudno bez zastrzeżeń iść za je6o kon-
cencią odtwórczą, nie sięga ona bo-
wiem do tych punktów, które miał na
myśli Przybyszewski, mówiąc o „na-
giej' duszy, Przyna'mniej teraz. Ho-
rowitz jest artystą młodym i za kilka
lat może sprawić światu niespodzian-
kę, wznosząc się na wyżyny, do któ-
rych dzisiaj jeszcze nie doszedł.

W. SZELIGA.

.  „„Rewizor' Gogola
w iwowskim Teatrze Wielkim

Komedja Gogola traktowana bywz w
Yłeatrze uż oddawna tylko jako nie wy-
kle wdzięczny materjał do stylizacji. Tra-
gikomiczną opowieść o nawpół zidjocia-
łych urzędnikach nabranych przez spryt-

° mego hochsztaplera inscenizowano w naj-
tozmaitszy sposób. że przypomnę S*ani-
sławskiego i Meyerholda. Dziś powodze-
nie „Rewizora” leży wyłącznie w ręmach
reżysera, co zresztą da się powiedzieć o
wszystkich sztukach klasycznego reper-
tuaru.

P. Janusz Strachocki wystawił „Rewi-
sora” tak, jak obecnie wystawia się Ba-
łuckiego: staroświecczyznę odmłodził za-
pomocą groteski, Skrzywdzilibyśmy jed-
nakże reżysera, gdybyśmy w ten sposób
załatwili się z jego pracą, podciągając ją
pod ogólny szablon. Na premierze pano-
wała niezwykle duszna, trupia atmos:era.
Ze sceny powiało trującemi gazami cham
stwa, głupoty i upodlenia — i to est
właśnie największy sukces reżyserji Stra
chockiego, ż ezdołała wydobyć istotny
sens tej sztuki, która w swoim czasie
wstrząsnęła sumieniem całej uczciwszej
części opinii rosyjskie'. Nawet dziś iesz-
cze, u nas, w kraju, gdzie o bogaceniu
się sfer rządzących kosztem ludności rzą-
dzonej nie może przecież być mowy,

skądże znowu! — dyskretna wędrówka

rubli „z rączki do rączki” poparta odpo-

 

 

wiednio przestudjowaną mimiką aktorów
sprawia dość niesamowite wrażenie.

Zespół artystyczny zdobył się znowu
na maksimum wysiłku (Może przyczyniły
się do tego błyszczące w głębi jednej z
lóż oczy Ludwika Solskiegoj, Debi"* p.
Pośpiełowskiego w trudnej i odpowie-
dzalnej roli Chlestakowa, dziedzicznie
obciążonej tradycami M. Węgrzyna. Ju-
stjana i Kamińskiego wypadł naogół u-
datnie; trudna scena upicia się własną
wielkością zagrana została doskonale W
p. Pośpiełowskim witamy amanta typu
„Książę Józef”, którego brak dawał się
teatrowi lwowskiemu dotkliwie we znaki,
Sekundował mu dzielnie Guttner jako
Horodaiczy. Doskonałe karykatury u-
rzęjnicze stworzyli: Leliwa, L. Stępow-
ski Kaczmarski i Szpiganowicz. W ro-
iach kobiecych szarżowały z zapałem

į Krzywicka (mama) i Łęcka (córka) Bra-
cia sjamscy Bobczyński i Dobczyński,
znaleźli odtwórców w Połońskim i Skła-
danku.
Dekorator p. Władysław  Daszewski

zrecznie zrekonstruował epokę, okazu'ąc
też dużo inwencji malarskiej w kostu-
mach. Jedno zastrzeżenie: asystująca ca-
łe sztnce ra ostatnim planie cerkiew by-
ła niepotrzebna; rosyjskość komedji, aż
nadto biła w oczy, czyniąc podobne „sym
bole” zgoła niepotrzebnemi. (Z. Papp.)

ZEWSZĄD...
BAŁAMUCTWA

PANI WIELOPOLSKIEJ

W jednym z ostatnich numerów „Kur-

fera Porannego” ( z listopada r. b.) znaj-

dujemy artykuł p. M. J. Wielopolskie, p.

t „Piękno rzeczy bezużytecznych'* —

gdzie znana ze swych zadzierżystych po-

lemik autorka walczy tym razem z K"zy*

żem. Wprowadza przytem czytelników w

bląd, dowodząc, że „Kościół w zupełnej

niekonsekwencji nakazał relikwjom zwią:

zanym z Męką Pańską oddawać cześć ta-

ką samą jak Eucharystji”, *

Jest to niezgodne z prawdą, gdyż we-

dług nauki Kościoła należy odrózniać

cześć oddawaną relikwjom Krzyża św od

czci należnej Bogu i Zbawcy utajonemu w

Przenajświętszej Eucharystji. Szczegóły

historyczne i przepisy dotyczące kultu re-

likwij drzewa Krzyża św. zna'dujemy m

dn. w „Wykładzie Wiary” Guiilois t II.

nauka XII oraz w dziele Romsće't> „De

benedictione cum religuia SS. Crucs“ t.

L 106. Z tych dokumentów możemy się
dowiedzieć, że „kiedy 'est pewność < ja-

kiej cząsteczce, iż jest prawdziwie z teg?

samego Krzyża, na którym Pan Jezuś u-

marł, relikwja ta ma być więcej ceniona i

czczona niżeli relikwie świętych. A mia-

nowicie klęka się przed nią wystawroną
na jedno kolano i wolno ją nosić po! bal-
dachimem. Ale należy pam *, że 7aw-

sze cześć Krzyża św, odno - 10 do sa-

* mego Chrystusa ' Krzyż św. d stego tylko  

na cześć zasługuje, że Krew Jezusowa zą-
rumieniła jego ramiona”. |
A więc identyfikowanie czci, oddawa-

„nej relikwjom Krzyża św. ze czcią oono-
szącą się do Przenaświętsze: Eucharyst:i
dowodzi albo złej woli albo komp'eine;
aieznajomości zasad Wiary Katolick'ej. |
Ponadto p. Wielopolska we wspo nnia-

nym artykule stara się utożsamić sym-

bol Krzyża chrześcijańskiego z ideą świa-
ta pogańskiego, wypisując taki nonsens:

„Najbardziej wpłynęła na wprowa izenie

kultu Krzyża — powiada — owa mož-

ność połączenia w szeregach pokoleń idei

dwóch światów: chrześcijańskiego i po-
gańskiego”, (KAP).

AMBICJA I WYTRWAŁOŚĆ

Na studja lekarskie w Wesleyan Uni-

versity zapisał się z początkiem bieżące-

go roku szkolnego 33-letni Teodor Ko-

walewski. Nowy student 'est z zawodu

policjantem ale ma aspiracje wyższe.Oj+

ciec odumarł go kiedy był jeszcze mło<

dym, nie pozostawiając mu żadnych $ od-

ków materjalnych. Młody Kowalewski po

kilku latach dostał stanowisko polic'anta

w Middletowa w Stanie Connecticut Od

tego czasu wziął się usilnie do rolwty.
Zapisał się do szkoły średniej, do której

uczęszczał w dzień, a od 6-tej wieczorem

do 3-ej rano pełnił służbę policyjną Po-

zostawało mu zatem tylko 2 godziny na

NOZ oe a uła

 

Nowe książki
PODRÓŻNIK POLSKI W AFRYCE
J.A. Szczepański: W śniegach i w

słońcu Afryki, Wydaw. „Rój”, Warsza-
wa 1935. "

Wysoki Atlas po dziś dzień jest krainą
tajemnic i niespodzianek. Stłumienie
powstań Abd-el Krima, ostatnio zaś osad
i wiosek Dżebel - Sarro nie oznacza jesz-
cze zupełnej pacvfikaci Marokka. Wy.
prawa w Atlas wciąż jeszcze wymaga
wytrzymałości, odwagi i zgoła determi-
nacji. Wszak sztabowe mapy Atlasu nie-
jedną jeszcze mają białą plamę lub znak
zapytania. Otóż polska wysokogórska
wyprawa J. A. Szczepańskiego postano-
wiła niektóre te pytajniki i plamy z map
usunąć. Garstka dzielnych Polaków za
pozwoleniem władz francuskich zbadała
jedno trudne do zdobycia i mał» dotąd
znane pasmo Atlasu. Dzieje tego przed-
sięwzięcia opisał i licznemi fotograf ami
opatrzył kierownik wyprawy p. J. A.
Szczepański, znany taternik i alpinista.
Książka byłaby ciekawsza i bardziej do
czytania zachęca'ąca, gdyby styl p. Szcze
pańskiego miał choć trochę tego blasku i
wibracii, które znamionują prozę choćby,
p. A. Fiedlera świetnego „referenta" A-
mazonki i Uka'ali, (V.)

CHORE NERKI
to zepsute filt y organizmu

Oddają bowiem one pęcherzowi mocz źle
przefilirowany, wpływając przez to na
zatrucie organizmu wskutek niewydala-
nia zeń szkodliwych substancyj, Zioła
Magistra Wolskiego „Urosa“, zawierają-
ce rzadką roślinę indyjską Ortosiphoniae
o własnościach moczopędnych i dezyn-
tekcyjnych pobudzają nerki do prawidło-
wego działania. Stosują się przy cierpie-
niach nerek, miedniczek nerkowych, pę-
cherza i wszelkich dolegliwościach dróg
moczowych. Zioła ze znak. ochr. „Uro-
sa" do nabycia w aptekach i drogeriach
(składach aptecznych). Wytwórnia Ma-
gister E. Wolski, Warszawa, Złota 14 R4
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Płonące wyobraźnie i zarałczany pożar
Jedno ż płsm prowincjonalnych zamieści-

ło przed paru dniami pod sensacyjnym ty-
tułem wiadomość z Bydgoszczy o spaleniu
w miejscowej fabryce na Czyżówku „ogro-
mnych zapasów zapałek”. Pismo, zawsze
„czujne”, gdy chodzi o wyzyskanie demago-
gicznych nastrojów, wyraża swoje święte o-
burzenie wołając: Jakże to? chłop polski

nie ma zapałek, posługuje się hubką i krze-
siwem, a tymczasem „panowie” niszczą dla
swojej fantazji olbrzymie zapasy cennego
towaru.
Wiadomość brzmi tzeczywiście sensacyj-

nie, sprawdziliśmy ją tedy na miejscu. Cóż
się okazało? Istotnie, na Czyżówku w Byd-
geszczy spalono 2 tysiące skrzyń. z których

każda zawierała 5 tys. książeczek tekturo-

wych z zapałkami. Jak wiadomo, przed sie-
dmiu laty usiłowano wprowadzić na użytek
polski nowy typ zapałek tekturowych, po
20 w jednej „książeczce”. Towar ten nie u-

 

trzymał się na rynku, (napływały liczne
skargi od konsumentów) przestano go więc

produkować. Pozostały jednak pewne za-
pasy. Po kilku latach tekturowe zapałki na-
siąkły wilgocią i stały się częściowo nie-
zdatne do użytku. Wybrano wówczas towar
zepsuty. Nie popełniono tu żadnego nied-
balstwa — zniszczenie tego towaru niepo-
dobna było uniknąć! Skrzynie ze zwilżałe-
mi zapałkami zajmowały niepotrzebnie
miejsce. Postanowiono je spalić!

Oto wszystko, Mamy zbyt wiele w naszem

życiu gospodarczem prawdziwych  niedo-
rzeczności i nadużyć, by trzeba je było wy-

myślać. Zamiast gasić „groźne pożary” za-
pałczane wartoby trochę przygasić rozpalo-

ną wyobraźnię niektórych korespondentów.

Jeżeli potrzebują sensacyj niech szukają

prawdziwych, których im napewno nie za-
braknie. 

 

Kiedy Warszawa została stolicą?
W Towarzystwie Miłośników Historji

(kamienica ks. Mazowieckich, St Mia-
sto 31) odbył się odczyt, starąniem Sekcji
historji WarszawyiMazowsza pośw.<co-
ny zagadnieniu przeniesienia stolicy Pol-
ski z Krakowa do Warszawy, Utarło się
w podręcznikach szkolnych i w paw-
szechnem nauczaniu historji mniemanie,
że Warszawę mianował stolicą Po.ski
król Zygmunt III. Istnieje nawet podobno
jakiś dokument z r. 1598, opatrzony pie-
częciami i podpisem Zygmunta Wary, a
stwierdzający urzędowo przeniesienie
stolicy Rzplitej z Krakowa do Warsza-
wy.
Tymczasem prof. Wacław Tokarz wy-

kazał w jasnym i zwięzłym referacie, że
przeniesienie stolicy nie było bynaimniej
'ednorazowym aktem administracyjnym,
ale długim skomplikowanym procesem,
zależnym od wielu różnych przyczyn i o-
koliczności. Ośrodek i punkt ciężsości
życia politycznego Polski przenosił się

 

ZE ŚWIATA KULTURY
KRONIKA NAUKOWA

Proł. Glixelli w Bukareszcie, — Na u-
niwersytecie bukareszteńskim odbyło się
uroczyste otwarcie kursów języka pol-
skiego w bieżącym roku akademickim.
Na uroczysty inauguracyny wykład prot.
Glixelli'ego przybył poseł R. P. Arci-
szewski, który wygłosił w języku rumuń-
skim przemówienie o znaczeniu wzajem-
nego poznania języków dla -nawiązanią
ściślejsze” współpracy kulturalnej. Na wy-
kładzie obecni byli profesorowie wydzia-
tu humanistycznego i liczne zastępy stu-
dentów rumuńskich.

Z konkursu na dzieło o Chopinie, —
Instytut Fryderyka Chopina zawiadamia,
że prace Sądu konkursowego nad dzie-
łem o Fryderyku Chopinie, dla użytxu w
szkole powszechnej, ze względu na
wielką ilość rękopisów będą ukończone
w listopadzie r. b. Rozdanie nagród i o-
głoszenie nazwisk autorów dzieł nagro-
dzonych nastąpi w grudniu r. b.

Sztuka polska w'Królewcu. — W Kró-
lewcu odbyło się w ub. sobotę uroczyste
otwarcie wystawy sztuki polskie. O-
twarcia dokonał przedstawiciel Ministere
stwa Propagandy Rzeszy aa Piusy

sen rano i 3 popyłudniu. Kowalewski za-
pisawszy się na medycynę, w dalszym
ciągu taki sam tryb życia prowadzi.

CZOSNEK JAKO LEKARSTWO

Nie da się zaprzeczyć, iż przeżywamy
obecnie istną modę czosnkową. Moda za-
częła się od statystyki. Zwrócono uwngę,
że narody południowe, spożywające du-
że ilości czosnku i cebuli, są znacznię od-
porniejsze od narodów pólnocnych na ar.
terjosklerozę. Różnica występuje wyraż-
nie we Francji, gdzie prowansalezycy ży-

ją dłużej, są żwawsi i w rzadkich tylko
wypadkach zdradzają zwiększone ciśnie-
nie krwi, podczas, gdy ich bracia północ-
ni starzeją się znacznie szybciej. Niema]
bez udziału fakultetów, można nawet po-
wiedzieć, że samorzutnie, sklerotycy wy:
ciągnęli z tych obserwacyj wnioski i sami
zaczęli się leczyć świeżym czonskiem.
Sposób ten 'ednak okazał się nieprak -
tycznym i dla wielu osób wręcz przy*
krym. Ukazały się więc w sprzedaży pre-
paraty farmaceutyczne,
Do wniosków nie budzących żadnych

wątpliwości należy zaliczyć następn ące:
czosnek działa obniżająco na ciśn'enie
krwi, wpływa dodatnio przy zakążn: ch

"jak i mie zakaźnych schorzeniach jelito-
wych, działa dobroczynnie przy n'zktó -

rych pasorzytach, wzmacnia apetyt, a w

klimacie południowym, podczas upałów.
odgrywa rolę środka zapobiegawczego
przeciwko biegunkom. 3
Zdarza się dość często, że lekarz sta-

je bezradny wobec uporczywych zabu-
rzeń trawienia, zwłaszcza, gdy te oviawy

 

 

Wschodnie Paltzo, poczem prezes Towa-
rzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej Za-
granicą dr. Treter wygłosił krótki odczyt
o sztuce polskiej, Na otwarciu byli obec-
ni przedstawiciele władz, wo'ska i purtji
narodowo - socjalistycznej, słe1 arty-
stycznych i gospodarczych,

ZJAZDY NAUKOWE

Międzynarodowy Zjazd Chirurgów —

W połowie grudnia odbędzie się w Kai-

rze międzynarodowy zjazd lekarzy - chi-

rurgów, na który zapowiedzieli przyjazd

znakomici lekarze z całego świata Na

zazd wyjedzie m. in. grupa chirurgów

polskich.

OPOLSCEZAGRANICĄ
Polski Lektorat ną uniw. w Czers'ow-

cach, Na uniwersytecie im. Karola I! w

Czerniowcach odbyła się uroczystość o-
twarcia przy katedrze siawistyki lekto-

ratu polskiego. Słowo wstępne wypowie-

dział prof, G. Nandrisz, podkrew'ając

znączenie lektoratu dla pogłębienia sto-
sunków kulturalnych polsko - rumuń-

nie od ją t.zw. klasycznym obja-
wom niestrawności fermentacyjnej i gnil-
nej. Mówi się wówczas (między lekarza-
mij że pacjent cierpi na złą florę czyt, że
iego przewód pokarmowy stał się siydli -

skiem niepożądanych drobnoustrojów.
Zgbicie takich intruzów udaje się cza-
sem łatwo, w innych znów wypadkach

wymaga uporczywego leczenia. Otóż czo-

snek okazał się pożytecznym środkiem
do zwalczania złe flory, co w języku le-

 

 

karskim zowie się „przestrojeniem che- |
mizmu flory drobnoustrojowej“. Farma-

koiogiczną podstawę działania czosnku
ustelil prof. Lehmann z Monachjum ktė-
ry stwierdził, iż ostrożnie przygotowane
wyciągi z cebulek, nawet w znacznem
rozcieńczeniu, uómiercają niższe organi-
zmy i posiadają wybitne działanie bak-
terjobójcze. Tem się tłumaczy, że w licz-

nych wypadkach, kiedy inne šrodai za-
„wodzą, sok czosnku sprowadza gwałtow-

ną poprawę i chory, który nie mógł tra-

wić, nagle odzyskuje apetyt, a wrąz z
nim i siły. ;

Czosnek ma 'eszcze i inne własności

dodatnie. Na osłabionych działa podnie-

cająco. Działa, 'ak serja zastrzykow

strychniny w połączeniu z fosforem ar.

szenikiem Chory, któremu zaczęto da-

wać czosnek. czu'e nagły przypływ arer-

Gji i sił dobrego humoru. Stan taki, choć-

by go uznali za wywołany sztucznie, ma

ednak wpływ dobroczynny na zdrowie.

gdyż przyśpiesza rekonwalescencję. Po-

zatem nie wywołuje żadnych objawów u-

jemnych. Lękkie podniecenie zniknie z
chwilą, gdy pacjent poczuje się zdrów i

stopniowo z Krakowa do Warszawy O
procesie tym, który wbrew ułartemu
mniemaniu rozpoczął się już w XV w za
decydowało przedewszystkiem centralne
położenie geograficzne Warszawy. „sko
ośrodka państwa polsko - litewskieg” na
szlaku bałtycko - czarnomorskim * na
skrzyżowaniu europe'skich dróg nan-
dlowo-komunikacyjnych Kraków był
zbyt niewygodną i zbyt ekscentrycenie
położoną stolicą, zwłaszcza wobec to-
niecznościściśleszego związania z Rzpli-
tą ziem pomorskich w obliczu powstzją-
cego w XV w. problemu bałtyckiego

Zygmunt III, o ile wydał wogóle jaki-
kolwiek dokument, stwierdził tylko stan
faktyczny, gdyż Warszawa byłą już
właściwie od połowy XVI w. (a zwłasz-
cza od czasu ustalenia elekcji 1573) 'ak +
tyczną stolicą Polski, 'ako miejsce obrad
większości se' mów, oraz jako miejsc 0-
bioru króla i siedziba sejmu konwoka-
cyjnego.

Ciekawe uwagi o charakterze praw*
nym stolicy państwa wygłosił dyr. Józet
Siemieński, rozróżnia'ąc pojęcie st: licy
jako siedziby parlamentu j centralnych
władz państwowych, oraz jako me'sca
stałego pobytu głowy państwa. W świetle
tych wywodów okazuje się, że parlamen-
tarną stolicą Polski był przez długi zas
Piotrków, gdzie odbywały się sejmy XV
* XVI w. Warszawa zaś stała 'się łak-
tyczną siedzibą centralnych włądz a Imi-
nistracyjnych dopiero *а czasów sasnich,
a bodaj nawet dopiero za Stanisława Au-
gusta (po ustaleniu się jurysdykcji mat +
szałkowskiej).

Zagadnienie stolicy Polski w św etle
naulkowem nie przedstawia się więc by»

į najmniej tak prosto, ak to przywyk!:śmy
sobie wyobrażać. (a, j.).

skich. Następnie nowom'anowany lektor
p. Wacław Sanicki, prof. gimna> um
polskiego wygłosił inauguracyjny wykład
o „Wpływach i przekladach z literatury
rumuńskiej na język polski i odwrotn.e".
Na uroczystości byli obecni przed:iawi-
ciele ciała profesorskiego, konsul R P. p.
M. Uzdowski, wielu przedstaw cieli
miejscowej inteligencji polskieji rumuń-
skiej, praz młodzież axademicka.

nie będzie szukał dopływu energji z 7cwa
nątrz.

BADANIA PROMIENI KOSMICZNYCH

Instytut Carnegiego ufundował nowe
instrumenty do badania właściwość pro-
mieni kosmicznych. Instrumenty te skła-
dają się z kul stalowych, zawiera acych
czysty argon, otoczony grubą warstwą 0-

j łowiu, który chroni go przed rad:o0ax vw
nością ziemi. Aparaty te będą zainstalo-

wane w Cambridge w stanie Massachus-
setts, w Chicago, w Grenlandji i w No-
we: Zelandji, celem prowadzenia rów no
czesnych badań pod różnemi szeroAo$,
ciami geogralicznemi.

NĘDZA W CHINACH

Nędza ludności chińskiej w okolicy
Pekinu stała się tak straszna, że dapro-
wadza do na drastyczniejszych trąnzake
cyj. Kulisi, których żony są od dłuższe»
go czasu bezrobotne i nie mogą byc u-
trzymywane przez mało zarabiaą vch
mężów, wpadli na pomysł zastaw'enia
swych żon i córek. W Pekinie powstały
tego rodzaju urzędy zastawnicze «tóre
biorą w zastaw kobiety, płacąc meżom
żywych objektów zastawu większe sumy,
W ciągu trzech miesięcy musi w'ażci-
ciel zakładu dawać kobietom utrzymae
nie i mieszkanie, za co zobowiąznie je
do wydajnej pracy Kilkakrotnie zdarzy»
ło się, że zastawione kobiety nie ch nały.

 
i wracać do swoich mężów i ojców,

 



Nr.

Zjazd spółdzielczy w Krakowie.
Przez cały dzień obradowała w

К skowie „Konierencja  Spółdziel-
m rolniczo - handlowych,  Skłud -
nic i sklepów kółek rolniczych” z tere-
nu trzech województw: śląskiego, kie-
leckiego i krakowskiego.
Obradom przewodniczył przewodni-

czący Związku okręgowego Spółdziel-
ni rolniczych i zarobkowo - gospodar *
czych, dyr. Kokociński. Obszerne cefe-
raty wygłosili: dyr. Nowakowski z
Warszawy, dr. Kałucki, dyr. Wajduw*
ski, prof. Drozd i dyr. Droźniak.

Pierwsze na nowych zasadach arga-
nizacyjnych oparte zebranie delegatów
spółdzielni rolniczo - handlowych i
rolniczo . spożywczych było liczne:
stawiło się około 70 delegatów, a więc
prawie wszystkie spółdzielnie były re-
prezentowane. Nastró: jednak był dość
przyśnębiony, choć poważny.

Stan spółdzielczości jest poważny,
jeśli nie wręcz zły. Na terenie woj.
krakowskiego padło 5 spółdzielni rol-
niczo - handlowych i 13 spółdzielni rol-
niczo - spożywczych. Na terenie woj.
kieleckiego padło 10 spółdzielni. [st -
nieje obecnie w woj. krakowskiem:
spółdzielni rolniczo - handlowyca 17
irolniczo - spożywczych 24, w woj.
kieleckiem i 4 roln.-han Ilowe i w woj
śląskiem 5 rolniczo - handlowych i 2
rolniczo - spożywcze — razera 53 srół-
dzielni tego typu. Nie jest to wiele I
obrót ich roczny nie jest zbyt wielsi W
r. 1934 sprzedały one towaru razem za
12 milj. zł, w 3 kwartałach 1935 r za
8 milj. zł. Niektóre spółdzielnie są
są jeszcze skazane na likwidację. Nie-
które tylko największy wysiłek może
uratować od upadku.
_ W czasie narad rzucono pytanie:
dlaczego utrzymały się spółdzielnie
niemieckie i ukraińskie, a padły pol -
akie; o w czasach gorszych i
trudniejszych ks. Wawrzyniak i dr.
Stefczyk tworzyli olbrzymie zastepy
zdrowych spółdzielni, a teraz w wa-
runkach ła.wiejszych dzieło ich chwie*
 

 

IOd własnego korespondenta)

je się i rysuje? Padła odpowiedż: o-
glądaliśmy się za częste na rząd i wan-
ki rządowe, braliśmy i dawaliśmy Łoj-
nie kredyty, zapomnieliśmy o czion-
kach, za wielkie znaczenie miaty za-
rządy, a za mało głosu Rady Nadzor-
cze, a jeszcze mniej członkowie. Więc
trzeba wyciągnąć właściwe wnioski z
bolesnych doświadczeń! . Referenci
przygotowali długą litanję zaleceń, in-
strukcji, rozkazów dla spółdzieln A
więc: do 1 lipca 1936 polączvė sių ma-
ją w jedną spółdzielnię te dwie czy
trzy, które działają na jednym terenie;
do 5 lat spółdzielnie mają przejśc na
pracę tylko z członkami; już teraz na-
stawić się mają na skup produkcji rol-
nika, a zaopatrzenie go w piolukty
zepchnąć nieco na plan drugi; szukać
własnego kapitału i strzec się jak ognia
krótkoterminowych kredytów; wznół-
pracować z innemi spółdzielniami:
mleczarskiemi, kredytowemi i Ł p Za-
lecenia w swej większości są należycie
przemyślane i słuszne.
Były jedark żądania, budzące pew-

ne zastrzeżenia. Spółdzielnie dome ga -
ją się, aby np. spichrze budował samo-
rząd terytorjalny lub gospoda'czy
(Wydziały powiatowe, Izby rolnicze) i
gotowe oddawał w zarząd lub dzier-
żawę  spółdzielniom: / Udziałowce.mi
 

 

Kraków, w listopadzie.

central handlowych mają być: osoby
fizyczne, spółdzielnie i samorządy.
Referent dyr. Nowakowski stwie! Jził
przy tej sposobności, "iż zapowiadane
od szeregu miesięcy kredyty rząduwe
na cele inwestycyjne w rolnictwie
(spichrze, chłodnie, mleczarnie) w 0-
becnej sytuacji finansowej są mało re-
alne.

Tej chęci wciągnięcia samorządu do
udziału finansowego i oczywiście do
współrządów w spółdzielniach nie moż
na użnać za dążene zdrowe. Jest to
'raczej dalszy ciąg złudzeń i pozostałe
echo radosnej twórczości, gdy tyticza-
sem spółdzielcy oprzeć się powinna. i o-
przeć się muszą wyłącznie na wla-
snych siłach. Wraz z tem odzyskają
pełną samodzielność i poczucie wła -
snego znaczenia i siły.
Padało na zjeździe często słowo:

przeszkadzają nam jeszcze „trupy” —
trzeba czemprędzej dokończyć lixwi-
dącji upadłych placówek, trzeba o-
czyścić pole dla ponowrych wysiłxów.
Hasło słuszne. Dodać tylko trzeba je-
dną uwagę: trzeba być ostrożnym 1ak-
że i w nowych eksperymentach organi-
zacyjnych. Niejeden krok nowej v-ta-
nizacji budzi w szeregach spółdziel -
ców — poważne zastrzeżenia.  

Ś. p. prof. dr. Kazimierz Panek
Znów w szeregach mocnych i wszech-

stronnie wiele dla kram zasłużonych po-
stac powstała luka przez nagłą ś:u:erć
ś.p. proł. Kazimierza Panka, ostatnia dy-
rektora wydziału Zoohigjeny Państw >we-
go Instytutu naukowego gospodarziwa
wiejskiego w Bydgoszczy. Postać to była
niezwykła pd względem wiedzy na:ko-
wej — o» wielkiej sile charakteru, woli i
zdecydowanych poglądach narodowych.
Ś. p. K. Panek potrafił tak przed wo'ną
jak i w dzisiejszych trudnych warunkach
rozwinąć wszechstronną działalność na
polu naukowem i zawodowem, charyta-
tywnem i s;oleczno - narodowem

$. p. prol. Panek, lekarz, chemik + bak-
terjolog, profesor Akademji medv.yny
weterynaryjne! we Lwowie — ost:tnio
kierownik działu w Państwowym lasty-
tucie w Bydgoszczy urodził się w Oświę-
cimiu w r. 1873. Szkoły i uniwersytel u-
kończył w Krakowie — gdzie był już asy-
stentem przy katedrze chemii lekarskiej,
następnie we Lwowie zajął stanowisko
asystenta, przy Zakładzie Higeny uni-
wersytetu J. K. u prof. Bądzyūsticgo.
Niebawem zdobywa dyplom dr. w Aka-
demjimedycyny weterynaryjnej i zostaje
mianowany profesorem fiz'olog'i w tej u-
czelni. W tym czasie uzysku'e habilitację
na docenta politechniki z higeny We
Lwowie jest po ustąpieniu prof, Szp'ma-
na czynnym członkiem Tow. Higieniczne-
go wkrótce prezesem i duszą wydawane-

 

| Z CAŁEGO KIEASU
CZĘSTOCHOWA

Powrót O. Generała z Węgier. — Ge-
nerał OO. Paulinów O. Pius Pr.eżdziec-
ki w towarzystwie O, Wincentego Q:sze-
wicza po 4-tygodniowym pobycie w Bu-
dapeszcie w sprawach istnieącego łam
klasztoru OO. Paulinów powrócił w dniu
13 b. m. na Jasną Górę.
ŁÓDŹ

Opieczętowanie lokalu Str. Narodowe-
go. — W nocy do lokalu koła Stronni -
i L]

ZE LWOWA
Co grają w teatrach?

Teatr Wielki: Piątek godz. 20-ta zno-
“ru rewja, tym razem „wiedeńska”, spół-
ki... Griinbaum - Farkas, Skandal.

Teatr Rozmaitości: Piątek god. 20
„Muzyka na ulicy”. i

Repertuar kini |
Apollo: Księżniczha czardaszka.
Casino: Sen nocy ietniej.
himera: Ostatnia serenada.
ražyna: Milostki,

Kopernik: Bengali.
arysieńka: Bengali.
an:Isfos nieustraszonych.
ax: Eskimo.

Raj: Melodje cygańskie.
tylowy: Piekło oraz re
wit: Dwie Joasie.
Adres oddziału Iw. „Warszawskiego

Dziennika Narodowego; ul. Koralnicha 2,
tel. 236-42.
Obchód 17 - rocznicy oswobo-

dzenia Lwowa. — Dziš, w piątek, uolywa
15 iat od chwili oswobodzenia Lwowa od
o4.ip4cii ukraińskiej W związku z tem
mibędzie się staraniem Stronnictwa Na-
wee obchód ku czci Obrońców

wowa, któ.y rozpocznie się dziś o żodz.
9,30 rano uroczystą Mszą św. żałobną w
kościele św. Mikołaja. Wieczorem o t-dz.
(9-tej odtędzie się w dużej sali ll Domu
echników (ul. Abrahamowiczėw) +ka-

demia. na której przemówienia poświęco-
me obronie Lwowa wygłoszą: piezes
PwStr Nar. prot, Stanisław Głą

ki przywódca narodowej Łodzi, mec.
Kazimierz Kowalski i p, Adam Macieliń-
ski.

Fonadto po Mszy św. młodzież atade-
m.cka uda się w dniu dzisiejszym pocho-
dem na cme.:arz Obrońców Lwowa, ce-
iem ziożen:a h>idu poległym.
Do udziały w dzisie,szym obchodzie
zywa całe ratrjotyczne społeczeństwo

Lewa Stronnictwo Narodowe.
iodać należy, że dn. 22 b. m, odbędzie

się o godz $-e ran? uroczyste podniesie-
nie (lagi państwowej na wieży ratusza, o
lodz. 10 nabozeńsiwo w kościeie M b.
strobramswiej, o godz. 11-lej otwarcie

wystawy Ooiouy Lwowa w pałacu Bie-
e:adeck!ch, którego dokona minister
spraw wojswowych ten. Kasprzycki oraz
o todz 17-tei odsłonięcie na frontonie
ratusza jerbu miasta z orderem „V.rtuti

ilitari" i odsłonięcie Krzyża Obrony
wowa W czasie tej uroczystości p:ze-
ówienie wygloszą: min. Kasprzycki dr.
edrzynuwski į prez. Drojanowski. Na

uitczystości te przybywa z Warszawy
myc.eczka z gen. Wieniawą - Diugoszew-
skim за czele. ;
Nie raieży watpić, że polskie społeczeń-
«' wo Lwowa tlamnym udziałem we wszy-
a'k ch wymienionych uroczystościaci za-
m uiestue swe patr,otycznę uczucia

Obniżka opłat magstrackich. — ia o-
sta niem posiedzeniu zarządu miejsk'ego
uchwal no obniżyć o 50 procent opłaty
tzežnianė za ubój baranów i owiec, Nie-
wą!p'iwie magistrai zechce zastanowić
sę wsróice nad obniżką innych opłat
rzeźnianych i uwolnić w ten sposób lud-
mość chrześciańską od bezprawnego ha-
raczu żydowskiego. !

Prėcz tego obnižono również o 50 proc.
dadaiek komunalny do państw. opłat za
mapoje wyskokowe dla pesbdaiediotat,
sprzedających alkohol w zamkniętych
ślaszkich: onadto oddano dostawę ma-

$eriału na mundury na kwotę 28 tys. zł.

ifirmie Seeman - Gricho!ski oraz dostawę
 

arma'ur do nowego. zbiornika wodocią-
śowegu za 30 tys. zł. Hrmie lwowskie!
„Węg.erska Góra” raż Plitznerowi £ Sie-
mianowic. :

Kontrola wozów tramwajowych. —W.
związku z ostatniemi tragicznemi w skut-
kach wypadkami Dyrexcja M. K, E. za-
rządziła przegląd techniczny wszystkich
wozów tramwajowych. Lepiej późno niż
nigdy... |

Skazanie szojera, — Przed kilkunastu
m.esiącami szofer Krawczyszyn — iech
tak nieostrożnie ul. Akademicką, że prze
jechał ną śmierć ś. p. Janinę Szpilównę,
młodą działaczkę sokolą, siostrę znanego
cyw'isty dr. Marjana Szpili, Ё

Ер.'оё wypadku rozegrał się w sądzie
okr. gdzie po uprzedniem przesłuchaniu
świadków m. in. pasażera taksówki ćen.
Czumy raz po przeprowadzeniu wizji lo-
kalnej zapadł wyrok, skazujący R.
czyszyna za nieostrożną jazdę i nieumyśl
ne spowodowanie śmierci człowieka na
6 mies. więzienia z zawieszeniem na 3
lata. Powództwo cywilne wnosił mec.
Pieracki, | * 3

Licytacja w „ e Lwowskim”, —
W ub. tygodniu miała się odbyć w „Kur-
jerze Lwowskim” licytaca ruchomości,
onieważ do licytacji stanęli narodowcy,

komornik rewiru I. p. Klarenbach pow-
tórnie ją P lahym  pozorem  odro-

ostępowanie  komornika iako
sprzeczne z obowiązuącemi przęp.sami,
zostanie zaskarżone. Odroczenie licytacji
motywował on tem, że jakiś Żyd zgłosił
chęć kupna ruchomości „Kur:era” z wol-
nej ręki, proponuąc cenę wyższą o jedną
czwartą szacunkowej, Tymczasem
brak było na to zgody wierzyciela: ta -
PE ów anonimowy Żyd ani nie zło -
żył zaliczki, ani nie był obecny, — a po-
nadto licytanci - narodowcy natychmiast
podwyższyli ofertę z wolnej ręki o 25
procent. Jednak komornik tego wszyst-
kiego nie wziął pod uwagę. Niechże się
nim wreszcie zainteresują władze nad-
zorcze.
Zabawa taneczna Zaw. Zw. „Praca Pol-

ska** odbędzie się w EŃ 23 b. m. 9
Ee 21-ej w sali Czytelni Akademickiej

czył.

Łozińskiego 7).
Otwarcie świetlicy żołnierskiej 19 p. p.

„Odsieczy Lwowa”. — W koszarach Cy-
tadeli", gdzie mieści się 19 p. p. „Odsie-
czy Lwowa” odbyła się uroczystość o-
twarcia świetlicy żołnierskiej.
Tworzą ją cztery sale Doa malo-

widłami pędzla znanego dekoratora, prof.
Zygmunta Balka. W jednej sali mieści
się bibljoteka, dwie inne, utrzymane w
stylu dekoracyjnym łowickim i krakow”
skim przeznaczone zostaiy na zebrania
szeregowców, czwarta tworzy dużą wi-

downię wraz ze soędkn. i Ч
Nowy dowódca O. K., gen. Litwino-

wicz przeciął s I
kan ks. mr. Mate kiewicz dokonai po-

święcenią lokalu, poczem na akademii
żołnierskiej przemówił odwódca pułku,
płk. Dziurzyński, wskazuąc na 'o iż
pułk powstał przed17laty z batalionu ©-

chotników warszawskich. Dalszy, ciąę u-

roczysieżo wieczoru obiął produkcie mu-
zykalno - wokalne podchorążaków oraz
szeregowców i wywarł na licznie zebra-
mych nader dobre wrażenie,-- :

* Dwa zamachy samobėjcze. —,Kronika
PogotowiaRaluskowegonożowala dwa
zamachy samobójcze. Nad ranem rzuciła
się z I piętra kamienicy Nr. 25a przyul.

Kleparowskiej 17:letnia służąca, Ksenia

Bachłaj,;którą': doznała: „ciężkich potłu-
czeń i złamania nogi. W drygim wypadku

boliczną wstęgę, a dzie-,  

ctwa Narodowego Łódź - Południe (ul.
Słowiańska 5) przybyły władze policy'ne
i lokal opieczętowały. Przed loksiem
wystawiono posterunek policyjny, Przy-
czyny tego zarządzenia są nieznane.

ŁUCK

"Zjazd Kat. Stowarzyszeń Kobiecych. —
W Łucku odbył się I Zazd Delegateu K.
S. K. Na 42 istniejące Oddziały repre-
zentowanych było 30. Pozatem 8 parafij
nadeslalo delegatkį celem nawiązania
kontaktu ze Stowarzyszeniami i zorgani-
zowania oddziałów w na/bliższym czasie.

Z'azd zagaiła prezeska Stowarzyszenia
p. J. Zwolińska.

Referat n. t, „Apostolstwo kobiety w
rodzinie i społeczeństwie”, którego wy -
słuchano z niezwykłem  zainteresowa -
niem, wygłosiła prezeska Kat. Związku
Kobiet p. Zofja Rzepecka. Ona również
"przewodniczyła obradom. Po przerwie o-
biadowej sprawę naważniejszych zadań
K. 8. K. na Wołyniu referował asystent
Stowarzyszenia ks. prof. Franciszek Skal
ski, `

Sprawozdanie za ro« 1935 uiawnilo, že
liczba oddziałów zwiększyła się przeszło
w czwórnasób, żywa zaś dyskusia aka
wywiązała się dała możność stwierdze -
nia, że w większości oddziałów rozwija
się planowa i owocna działalność,

Po dokonanych wyborach do zarządu
przyjęto program pracy na rok 1936 u-
chwalono wnioski i rezoluc'e. Na : 'cze-
gólną uwagę zasługują uchwały wzywa-
jące do wykonania zadań dla dobra pań-
stwa, do pogłębienia oświaty religijnej i  

z pornografią i zorganizowanych wsił
życia wewnętrznego członkiń, do walki
ków w dziedzinie propagandy pism ka-
tolickich.

POZNAŃ i
 

Rewizja | aresztowania, — We wtorek
odbyła się w lokalu zarządu powiatowe-
go Stronnictwa Narodowego, Św. Marcin
65, rewizja policyna, w wyniku której
zabrano na komendę sekretarza pow "to-
wego Str, Narodowego Adamskiego Ste-
fana oraz członka zarządu p. Jeskeżv Sta
nisława. Obu zat-zymanych dot;d nie
zwolniono. Wynik rewizji negatywny.

SEJNY (Suwalszczyzna)

O nowe wybory samorządowe. - W
dn. 17 listopada b. r. w Sejnach odbyło
się bardzo liczne zebranie członków
Stronnictwa Narodowego przy ulziale
władz Stronnictwa Narodowego z powia-
tu suwalskiego oraz delegata okręgowe-
go Stronnictwa Narodowego w Biaiym-
stoku. Po zagajeniu zebrania przez kole-
$ę Jaroszewicza, dłuższy referat o obec-
nej sytuacji politycznej i gospodarcze,
wygłosił kol. Bronisław Horodko z Białe-
gostoku. Na skutek ożywionej dyskusj: w
której zabierało głos szereg człor ków
Stronnictwa Narodowego, zebrani uchwa

lili jednogłośnie rezolucję, domagającą
się, między innemi, zarządzenia przez
miarodajne czynniki przeprowadzen.a no
wych wyborów do ciał samorządowych.
Po wzniesieniu okrzyków na cześć Wiel-
kiej Polski, zebranie zamknięto.

(AASEBAO LS ACT TOWAROOTLDSSITAS RCOIS,

Rozrost prasy ruskiej we Lwowie
(Od własnego korespondenta)

Jak się dowiadujemy już w dniu 15 b.
m. ukazał się we Lwowie nowy dzien.
nik kierunku ukraińskiego p. t. „Ukraiń-
ski Wisti”. Jest to obox „LDiła” i „Nowego
Czasu” trzeci już codzienny organ ukra-
iński w stolicy Małopolski Wschodniej.
Na czele „Nowych Wistij” stoi znany

przywódca nacjonalistycznej, nieprzeied-
nanej grupy, Dmytro Palijjw, b. pzseł.
Grupa Paliiwa zyskała zdaje się "eco
nowych zwolenników po zawarciu przez
Undo paktu wyborczego z sanacją.
Ponadto do wydawania dziennika skło-

nił p. Pali iwa prawdopodobnie rozpoczy-
nający się w Warszawie proces o mor-
derstwo ś. p. ministra Pierackiego. Spra-
wozdania z tego procesu będą z pewr'oś-
cią rozchwytywane przez publiczność u-
kraińską 1 na tym punkcie zamierza za-
pewne p. Paliiw zdystansować oba ist-
niejące dzienniki ukraińskie: undowskie

targnęła się na życie 35-letnia Józefa
Marwińska, która nożem zadała sobie. kil
ka SĘ w okolicę lewe piersi. ubu
wypadkach powód nieznany,

Lzajka złodziejsiza szantążowała słu-
'żącą. — Dwaj bracia Repeciukowie Dvy-
mitr i Stefan namówili nie aką Mar ę Pin.
kiewicz, pozosta acą w służbie u adw dr
Senissona do kradzież: futra ; garderoby,

co służąca uskułeczniia. Następnie zło*

dzieje - bracia poczęli szantażować му -
mienioną, żądaąc od niej pieniędzy . śro-
żąc. że w przeciwnym wypadku złożą w
policii doniesienie. Е
Służąca szantażowana w ten sposób

składała w ich ręce wszystkie zapraco-
wane pieniądze, a nawet poczęła zacią-
„gać długi, Cała trójka została areszto-
wana.

ł

 

Lwów, w listopadzie.

„Diło” i prywatny, popularny „Nowyj

Czas”.
Ponadto ukazały się we Lwowie uwa

nowe pisma staroruskie, oba wydawane
w języku rosy skim. Są to: miesięcznik
„Woskresien,e”, który ma być organem
prawosławia i „Nasz put“ — organ niło-
dzieży staroruskiej. A wreszcie są też
dwa nowe pisma ukruińskie komuniżują*

ce: miesięcznik „Znannia”, utrzymasy w
stylu podobnych pism wydawanych po
polsku („ekonomiczna - społeczno . lite-
racki“), oraz dwutygounik „Informator“,
drukowany we Lwowie, a wydawany w
Przemyślu.
Najważniejszem jest oczywiście ulaza-

nie się we Lwowie nowego dziennika u-
kraińskiego. Jeżeli się on utrzyma obok
dwu innych, będzie ta świadectwem
wielkiego wzrosty ukrainizmu w Mało-
polsce Wschodniejiwe Lwowie. Jeś zaś
z tem porówna się stan polskiei prasy we
Lwowie, to okaże się, iż Ukraińcy nas
zwyciężają i w dziedzinie prasy.

Nie n.ożemy mieć pretensyj do Ukraiń-
ców o ich przedsiębiorczość i ruchliwość,
ale nie możemy nie zwrócić uwagi, jakcy-
nicznie niszczy się we Lwowie prasę pol-
ską. Zniszczyła sanacja takie solidne pi-
smo, jakiem było „Słowo Polskie”. a dzi.
siaj dobi'a wbrew prymitywnemu poczu-
ciu sprawiedliwości i interesu narouowe-
go „Kurjer Lwowski”, uczyniwszy zeń na-
grodę dla rozbijaczy jedności ruchu na-
rodowego. Narodowcy lwowscy wzięii się
jednak energicznie do roboty i — da

Bóg — sparaliżują wysiłki sanacji i jej a-
'gentów. |  

go przez Tow. miesięcznika „Przecląd
higieniczny”. W związku „Sokolstw»' we
Lwowie rozwija owocną  działa.sość
zwłaszcza w dziale organizacji harcer-
stwa polskiego i organizac: stałych dru-
żyn sokolskich. We Lwowie też ro.po-
czyna działalność naukową, która cyła
fundamentem i zadatkiem Jego dalszej
pracy naukowej nad tłumieniem racyx al-
nem chorób odzwierzęcych t, j. nosacizny,
i ronienia zakaźnego krów — tudziez do-
niosłej pracy nad gruźlicą.

We Lwowie w czasie wielkiej wojny
przypada też Jeśo praca na stanowisku
szefa sekcji epidemiczne: Czerw Krzyża,
gdzie przy pomocy swej małżonki — pro-
wadzi Laboratorjum epidemiczne į organi
zuje w kraju od Kielc po Czortków k'lka-
naście szpiiali epidemicznych. W r. 1918
w czasie zajęcia Lwowa przez Ukraiń -
ców — rozwia ze szwagrem swym $. р.
Mirosławem Ogórkiem cichą a ceiową
pracę w dziale organizacynym i wywia-
dowczym z ramienia ś. p. Brygadjera Mą-

czyńskiego,
R. 1920 rozpoczyna trzeci okres Jego

działalności w Bydgoszczy. Tu obo: s.ęż=
kiej i trudnej pracy zawodowe, z nakia -
dem początkowo nawet własnych fundu-
szów wyprowadza zniszczony przez Niem
ców przy opuszczaniu Polski instytut i
doprowadza go w krótkim czasie do
wszelkiego rozwoju — robi z niego w el-
ki i ooważny warsztat naukowy — stóry
umożliwia mu doprowadzenie niema: do
końca wyżej wspomnianych prac neuko+
wych.,W Bydgoszczy rozwija też eter <
giczną pracę w organizaci Sokoła i Wo-
jaków — skupia młodzież z różnych о-
bierze czynny udział w akci katol'cniej,

środków na gruncie pracy narodowe: —
którą uważał zawsze za warunek cywili-
zacyjnej i moralnej przyszłości narodu i

państwa polskiego.
Nieubłagana śmierć przerwała „asmo

niedługiego a tak bujnego i pracowi'ego

żywota, który charakteryzowała zawsze
i wszędzie obok ścisłości na polu nauko-
wem i zawodowem — energja w precach
społecznych, zawsze myśl o pożytku dla
kra'u,.. myśl o rozwoju i potędze Narodu

i Państwa Polskiego...

Oddając hołd wielkiemu uczonemu i o-
bywatelowi wierzymy jak w przemó-
wieniu swem nad grobem &. р. ргоЁ Fan-
ka powiedział dr. Opieński, że „nie wszy-

stek nmarł*.
Pogrzeb odbył się w Bydgoszczy 17 li-

stopada przy tłumnym udziale miesz-
kańców miasta — wśr:d których w gę-
stych szpalerach ustawili się członknwie
Stronnictwa Narodowego, którego Zimar-
ły był przez kilka lat prezesem a w po-
chodzie szły oddziały Sokoła, Hallerczy-
ków, młodych Polek Str.

 

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: piątek „Muzy=

ka na ulicy”.
Kina polskie: re
Apollo: „To lubią mężczyźni. o,
Promień: „Niedokończona symfonia”,
Stella: „Przebudzėnie“ į „Malibu '.
Sztuka: REPO. krzyżowe”,
Świt: „Chciałbym, a boję się”.
Sokół; , Uwielbiana",
Uciecha: „Ilonka”.
Zorza: „Weronika”,

Odczyt prof, Chrzanowskiego. — Zna-
komity uczony i prolesor dr. Iguacy
Chrzanowski wy$!osi w UB o godz. 8
wiecz. w sali Kopernika U. J. odczyt p.t.
„Kult przeszłości narodowej w literatu-
rze PRES Odczyt ten zostanie wygio-
szony na plenarnem zebraniu Młodzież
Wszechpolskiej. Goście mile widziani,
Wstęp wolny.

„Sokół”* całkiem ię zapomina. — Po
raz drugi w tym go niu musimy га а6
się krakowskim „Sokołem”. Pisaliśmy już
o rozgrywaniu meczów z żydowską
„Makabi” (kompromitująca porażka vok-
serów „Sokoła'. Obecnie zanotować na-
I 7 fakt. W ubiegłą niedzie'ę w

sali „Sokola“ odbyło się zgromadzenie
robotnicze organizowane przez sociali-
styczne związki zawodowe i.. Radę Kra
jową Robotników Żydowskich. Większość
uczestników tego (zresztą nielicznego)
zgromadzenia stanowili Żydzi. Wv;oży-
czanie sali polskim socjalistom możn by
jeszcze vibaserė Wypožyczanie sal: Žy-
dom, sali krahowskiej sokolni — tak żeł-
nejtradyc'i — należy stanowczo pwiępić.
I to publicznie, „Sokół” krakowski wnra-
cza w osłatnich czasach na śliskie tory.
Kilka tygodni temu AG reprezen -
tantów na poświęcenie Żydowskiego Do-
mu Gimnastycznego. niedawno mecz z
„Makabi'* (do tego jeszcze prześrany) te-
raz wypożyczanie sali Żydom. Z drog: tej
kr_kowski „Sokół mus. czemprędzej za-
wrócić. Zanim utraci sympatje polskiego
społeczeństwal

 

Śmiertelne zaczadzenie. — W nocy z
wtorku na środę zdarzył się w Ślussrni
przy ul. Powiśle 5 tragiczny wypadek.
Dwa robotnicy śp.ący w ubikaci o-:la-
nej koksem ulegli śmierteinemiu 22c7a-
dzeniu. Nazwisko edneg', z nich zdo'eno
już ustalić, Jest to niejaki Gąsiorek —
liczy lat 25.

Samobójstwo rsa, — We środe w
południe wezwano Pogotowie Ratunk?-
we na ul. św. Filipa 18, s pow.esiła
się 25-letnia Stanisława Prokwin, z za-
wodu fryzjerka. Wezwany lekarz stw'er-
dził zóon, poczem zwłoki sarnobó'czyni
kzowiecino do zakładu medycyny 5ач

ej,



 

Wobec ziazdćw kupiettwa polskiego
© najbliższą sobotę i niedzielę od-

bywać się będą obrady kupiectwa
polskiego w Krakowie, W sobotę de-
batować będą delegaci naczelnej ra-
dy Zrzeszeń kupiectwa polskiego, w
nizdzielę — nastąpi otwarcie ogólno-

polskiego zjazdu kupców polskich,
Zjazdy obradować będą w chwili dla

handlu polskiego ważnej, krytycznej,
prawie przełomowej. Obniżanie się
siopy życiowej, trwające od szeregu
lat, pogłębia się w dalszym ciągu.
Siła nabywcza społeczeństwa wciąż
słabnie, a nowe ciężary, nałożone o-
becnie na warstwy urzędnicze i pra-
"cownicze, powiększyły zastój w han-
dlu i nie wróżą mu jakiegokolwiek o-
żywienia.
Nad handlem polskim, tak samo,

jak i nad innemi gałęziami życia go-
spodarczego, wiszą nadmierne ciężary
podatków i opłat wszelkiego rodzaju
oraz nie malejące świadczenia 60-
cjalne.
+ Poza drobnemi zmianami i poza za-
powiedziami zmian, które. bynajmniej
nie noszą cech gruntownej reformy: i
przebudowy, nie widać w obecnym
układzie stosunków politycznych per-
spektyw jaśniejszego jutra.

I dlatego pierwszą uwagą, jaka się
nasuwa w związku z obradami kupiec-
twa, jest myśl, że położenie handlu
polskiego pozostaje w ścistym związ-
ku z ogólnem położeniem kraju, Gdy
nastąpi nieunikniona przemiana sto-
sunków w całym kraju, gdy oczyści
się atmosfera polityczna, gdy powsta-
`па warunki dla zaufania politycznego,
*wówczas mówić będzie można o po-
czątkach poprawy, która skutkami
swemi obejmie i handel polski,

"Jedną z dotkliwych bolączek han-
dlu naszego (i całego zresztą życia
gospodarczego) jest ciasnota kredyto-
wa. Z ust p. ministra skarbu usły-
'szelišmy to, co nie bylo nam wiado-
mem, że wolną gotówkę, gromadzą-
cą się na rynku pieniężnym, zabierał
od szeregu lat skarb państwa na po-
krycie deficytów budżetowych, Defi-
cyty te,, trwające od lat 5, przekro-
czyły 1 miljard 400 miljonów złotych
ipr wie w całości pokryte zostały o-
peracjami kredytowemi na rynku we-
wnętrznym. Jeżeli do tego dodamy, że
z kredytów bankowych korzystają.w
niemałym stopniu tak liczne przedsię-
biorstwa państwowe, samorządy,
poeeawittwa samorządowe i t. p.,
atwo wytworzymy sobie obraz po-
suchy kredytowej, jaka wyniszcza
prywatne życie gospodarki narodowej
od szeregu lat.

I dlatego kwestja kredytu dla han-
dłu posiada żywotne znaczenie. —

Przeglądając program obrad obu
zjazdów, widzimy m. in. następujące
zagadnienia. Rada naczelna zrzeszeń
kupiectwa omawiać ma aktualne
sprawy kredytowe [akcja wykorzy-
stania reorganizacji Banku Zw'ązku
Spółek Zarobkowych dla kupiectwa
chrześcijańskiego), zagadnienie nowe
lizacji ustawodawstwa 0nieuczc wei
konkurencji, projekt reformy śwa-
dectw przemysłowych, projekt rozno-
rządzenia o kwalifikacjach zawodo-
wych w handlu i in.

Zjazd ogólnopolski delegatów deba-
tować ma w szczególności nad droga-
'mi podniesienia zawodu kupieckiegv,
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nad stosunkiem wobec polityki han-
dlu zagranicznego, nad problemem
świadczeń publicznych w handlu, od:
budową kredytu dla handlu chrześci-
jańskiego, zagadn'eniem ustawodaw:
stwa handlowego, wzmocnieniem wię-
zów organizacyjnych «kupiectwa pol-
skiego. - ! .
Są więc programem zjazdu objęte

różne żywotne zagadnienia, Uderza
jednak brak punktu, który dla rozwo-
ju handlu, polskiego posiada znaczenie
decydujące: brak problemu konku-
rencji polsko - żydowskiej,
Kupiectwu polskiemu nie potrzebu-

jemy tłumaczyć, że jego przyszłość le
ży w pokonaniu konkurencji żydow-
skiej, w wyparciu Żydów z handlu.

Ale zachodzi potrzeba tłumaczenia
tej prostej prawdy organizatorom zja-  

zdów w Krakowie, którzy nie uważali
za potrzebne kwestji walki z handlem
żydowskim: postawić na porządku o-
brad.

Sądzimy, że uczestnicy zjazdów
wykażą więcej odwagi moralnej i wię-
cej prawdziwej troski o interesy han-
dlu polskiego i o najważniejszej prze
szkodzie tego handlu — Żydach, nie
zapomną podczas dwudniowych debat
krakowskich. Społeczeństwo polskie
coraz dokładn'ej przestrzega zasady
popierania wyłącznie chrześcijańskie-
go handlu i bojkótowania gospodar-
czego Żydów.
Czyż byłoby nadmiernem z naszej

strony żądaniem, aby organizacje ku-
piectwa polskiego ze swej strony nie
zapominały, że w zwalczeniu Żydów
leży przyszłość handlu polskiego?

 

Porieranie Żydóww Gdyni
Korespondent „Kur. Pozn.'* donosi

z Gdyni:  * '
„Wpychanie się Żydów do Gdyni jest już

rzeczą ogólnie znaną;Ale w tej „Odesie Pół-
nocy”, za jaką Żydzi Gdynię uważają, dozna-

ją oni niestety dużego poparcia ze stron, po

których może najmniej spodziewaćby się te-
go należało, :
Notujemy takty:

Zawsze jeszcze aktualna w Gdyni spra-
wa shipchandierki (zaopatrywania okrętów)

nie może doczekać się należytego rozwiąza-
nia. Potrzebne dla prowadzenia shipchand-
lerki koncesje wydawane są przez wladze
centralne na zasadzie opinji izby przemysło-
wo-handlowej. Starania firm polskich o kon-

cesje pełzną na niczem; jedynymi monopoli-
stami w tej dziedzinie są Żydzi i to nawet

zagraniczni.

Czy radcowie izby przemysłowo-handlo-
wej akceptują taką politykę jej prezydjum

i dyrckcji? Czy samorząd gospodarczy ma
także być parawanem dla żydów?

Istnieje w Gdyni spółdzielnia „Społem”.

Spółdzielnia, jak wszystkie, podatkowo u-

przywiłejowana, rozwija bardzo ożywioną

działalność, Spółdzielnia otrzymała ostatnio
większą pożyczkę, czy nawet subwencje z
Banku Gospodarstwa Krajowego. „Spolem”

ma w swoim ręku także większość udz'a-

łów wędzarni pod firmą „Powsz. Zaklady

Przemysłowe”, Spółdzielnia „Społem* budu-
je dom i magazyny i całość tych robót bu-

dowlanych oddała przedsięb'orcy žydow-
skicmu „Powszecline Zakłady  Przemysło-
we" ściśle współpracująz Żydami, pośredni-  

kami pomiędzy spółdzielnią „Społem” „a za-
pleczem są Żydzi warszawscy z ul. Ptasiej.
„Czy więc po to istnieje uprzywilejowanie

podatkowe spółdzielni,aby ona popierała Ży-
dów? Czy odezwą się polscy udziałowcy

spółdzielni „Społem”*? Czy jej kierownikom
zostanie przypomniane, że obowiązk'em ich

jest współpraca ze spółdzielniami polskiemi,

z pomijaniem zbytecznego pośrednictwa ży-
dowskiego?'* :

WCUOKZDNACE 

Nowe sawki wynagrodzenia notarjuszów
W „Dzienniku Ustaw R. P." Nr. 84 z dnia

21 b. m. ukazało się rozporządzenie min.

sprawiedliwości o wynagrodzeniu notarju-

szów.
Wynagrodzenie notarjusza jest stosunko-

we lub stałe. Wysokość wynagrodzenia sto-

sunkowego zależy od wartości przedmiotu i
wynosi:

1,5 proc. przy wartości przedmiotu do

2,000 zł. włącznie;

przy wartości ponad 20000 do 10000 zł.
włącznie:zł, 30 od pierwszych 2,000 zł. i 1%
od reszty sumy; ! Ё
przy wartošci ponad 10000 zt. do 40000

zł. włącznie: 110 zł. od pierwszych 10,000 zł.
1 0,8% od reszty sumy;

przy wartości od 40000 zł. do 160000 zł.
włącznie: zł. 350 od pierwszych 40,000 zł. i

0,6% od reszty;
Pozatem podane są stawki wynagro/ze-

nia stosunkowego przy wartości przedmiotu

od 10,000 zł. do ponad miljona zł.

Oddłużenie spółdz'e!ni mierzkaniowych
Informują, iż komitet ekonomiczny

ministrów uchwalił projekt dekretu o

oddłużeniu spółdzielni mieszkanio-

wych. Według tego projektu spól-

dzielnie mieszkaniowe, względnie oso-
by prywatne ,które budowały domy z
kredytów budowlanych B.G.K. do ro-

ku 1931 uzyskają wydatne ulgi w o-

procentowaniu kredytów. Zasadn'čza

stopa procentowa zarówno t. zw.

kredytów budowlanych „obniżona bę-

dzie do 2-ch procent. Obecnie op*o-

centowanie to wynosi 3 procent dla
kredytów dlugoterminowych (do cze-

go dodać należy 1 procent rocznie na

amortyzacjęi pół proc. rocznie na

koszty administracyjne) oraz 3,75

 

lecz od dwudziestu minut siedział na łóżku, zasta- |
nawiając się nad swą przyszłością, która stawała

się coraz bardziej ponurą, w miarę jak o nieį my-

ślał. W dwóch ostatnich dniach posępne usposobie-

względnie 3,5 procent od kredytów
budowianych, od których raty łącznie
z amortyzacją wynoszą ponad 5 pro-

cent rocznie , :
Równocześnie projekt ustawy prze-

widuje skreślanie zaległości w odset-
kach za czas budcwyoraz zaleglości
rat w miarę regularnego wpłacania
rat bieżących.
O:ok obniżenia” oprocentowania

zredukowany będzie dodatek admini-
stracyjny, prawdopodobnie do 023
procent rocznie. W całości zatem cb-
ciążen'a domów budowlanych w czas'e
wysokich cen, zmniejszą się o jedną
trzecią.

Bank Francji — w związku z dalszem po-

garszaniem się sytuacji na rynku francuskim,

związanem z komplikacjami natury politycz-

nej — uznał za stosowne ponownie podwyż-

szyć stopę procentową, która, jakwiadomo,

została już podwyższoną o 1 proc. w ub. ty-

godniu. Należy przypuszczać, że podwyżka

ta nie spowodowana została również wiado-

mościami o poważnym odpływie złota z Ban-

ku Francji.

Stopa dyskontowa została podwyższona z

4 do 5 proc., stopa od pożyczek zastawowych

z 5 do 6 proc, stopa zaś od zaliczek 30-dnio-

wych z 4 do 5 proc.

„Paris Midi“, donosząc o ponownem zwięk

szeniu się odpływu złota z Banku Francji.

stwierdza że w ubiegłą sobotę i w poniedzia-

łek popyt na złoto w Banku Francji nieco

się zmniejszył, lecz we wtorek — w związku

z pogorszeniem się sytuacji politycznej —

porownie znacznie wzrósł.

Z Londynu informuje P. A. T.:

Podwyższenie stopy dyskontowej przez

Bank Francji do 5 proc. następuje bezpo-
średnio przed ogłoszeniem bilansu Banku
Francji. wykazującego odpływ złota w wy-

sokości 933 miljony franków. Łącznie z od-

pływem złota w poprzednim tygodniu Bank
| Francji stracił w ciągu listopada około 1,6

| miliardów frantrów złota.
| Poważne trudności finansowe i polityczne

rządu francuskiego otwierają pole do daleko

idących przypuszczeń co do specjalnych

| środków zaradczych, które musiałyby być

 

 

Poza wynagrodzeniem przewidzianem nie

wolno. notarjuszowi'ani osobom pracującym

w jego kancelarji pobierać żadnych kwot za

dokonane czynności.

Pełne wynagrodzenie stosunkowe pobiera

notarjusz za sporządzenie aktów: 1) zbycia

nieruchomości, zbycia lasu na wyrąb, zbycia

przedsiębiorstwa, 2) działu, 3) darowizny,

4) dzierżawy, 5) umowy o dostawy iwyko-

nanie robót, 6) zawiązanie spółki, 7) prze-
lewu praw spadkowych.

Połowę wynagrodzenia stasunkowego po-

biera notarjusz za sporządzenie aktu: 1) umo-

wy majątkowej małżeńskiej, 2) zapisu na

sąd polubowny. U

1/4 wynagrodzenia stosunkowego pobiera

notarjusz za sporządzenie ostatniej woli, któ-'

rego wartość przedmiotu da się ustalić.

Następne paragrafy przewidują, że 1/5 wy-
nagrodzenia stosunkowego pobiera notarjusz

za sporządzenie aktu pokwitowania łącznie
z zezwoleniem wykreślenia zabezpieczenia

hipotecznego; 1/10 wynagrodzenia stosunko-

weto pobiera notarjusz: 1) za akt, którego

treść stanowi podstawę wpisu ostrzeżenia,

zastrzeżenia, adnotacji. 2) za akt zezwolenia
na wykreślenie kaucji hipotecznej, 3) za skt

ustąpienia pierwszeństwa hipotecznego lub
zwolnienia nieruchomości od obciążeń, 4) za

akt przystąpienia uczestników do oświad-

czenia zawartego już w spisanym akcie, nie

więcej jednak niż 50 zł. Przepis ten nie ma

zastosowania do przyjęcia oferty. Za spo-
rządzenie aktów, których przedmiot da się

ocenić, i które nie podlegają wynagrodzeniu

szczególnemu, notarjusz pobiera połowę wy-
nafrodzenia stosunkowego.

Pozostałe przepisy ustalająwysokość wy-
nagrodzenia notarjuszy za inne czynności m.

in. za wypisy, poświadczenia, protokuły,
nrotesty, oraz wynagrodzenie w przypad-

kach szczególnych. 
i
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— 4 pan nie zna mego głosu?
— Nie.
— Pozna go pan zbyt dobrze i to wkrótce. Ja

lubię dużo mówić. 4

 
UCIŚNIONA DZIEWICA

Powieść humorystyczna z angielskiego

—Sześć szylingów i dwa pensy — odparła kró-

„lawa bandytów z niewzruszonym spokojem. P:ze-

chodziła już przez takie sceny nieraz. „Wasz Przyiul-

my Zakątek” nie miał wielu gości lecz tych, którzy
„przychodzili, darł ile się dało.

Oto pieniądze! Geoffrey wydobył pół suwe-
' rena. Nie mam czasu na kłótnię.

Strapiona rozbójniczka nie okazała zadowole-

"nia. Miała minę człowieka, który jest obcy sprawom
'łego świata. Nie pragnęła niczego poza spoczyn-

"kiem i wolną głową, by móc spokojnie rozmyslać

nad trupem, leżącym o piętro wyżej. Wszelkie via-

ło jest jak trawa. Dziś jesteśmy tu a jutro zanie:'eni

gdzieindziej, Lecz tam, poza grobem, jestpokój.

— Wydać drobne? — zapytała.
— Pal licho drobne!
— Zapomniał pan swego kapelusza.

° = Pal licho kapelusz! 0

Geoffrey wyleciałz pokoju Przecisnął sw2cia-

ło przez drzwi. Stoczył się ciężko po schodach

Na Bond Street ruch uliczny był ożywiony Lu-

dzie szli chodnikami w jedną i drugą stronę Lecz |

Maud zniknęła.

ROZDZIAŁ XXVIL

Jerzy Bevanja się w swej sypialni, w
Carlton Hotelu. To znaczy. rozpoczął się pakować;

| przyjęcie jego rzeczy,

 

nie coraz bardziej.go opanowywało i było mu co-

raz trudniej odpędzić od siebie czarne myśli. Te-

raz, z kufrem okrętowym przed sobą, otwartym na
oddał się zupełnie swemu

smutkowi.
Kufer ten, nasuwając mu myśli o odjazdzch i

podróżach, podnosił jeszcze fakt, że odjeżdżać ma

sam jeden w pusty dlań świat, Wizrótce znajdzie się

na pokładzie okrętu, i każdy obrót maszyn będzie

go oddalał. od miejsca, gdzie jego serce chciałoby
na zawsze pożostać. Przychodziły chwile, kiedy ta

myśl sprawiała mu ból niemal fizyczny.

Było nie do wiary, że jeszczę przed trzema

krótkiemi tygodniami był człowiekiem szczęśliwym.

Samotnym, być może, lecz samo'nym „nieosokowo

1 niewyraźnie. Nie był samotnym tą bolesną sivx'0t-

nością, jaka go teraz męczyła. Co mu teraz pozo-

staje? Jeśli chodzi o triumfy, jakie może mu przy-
nieść przyszłość w związku z jego pracą, to był.
jak mawiał wożny teatralnv Mac, zblazowany Każ-

dy nowy silkces będzie tylko powtórzeniem innych

subrcesów. których już doznał Zabierze się z powro-

rem do pracy, oczywiście. iednak — — Dzwonek
telefonu w pokoju przywrócił go nagle do tr'aź-
niejszości. Wstał, mruczac jakieś przekleństwo
"Pewnie zgłasza się znowu ktoś z teatru. Dzwot:ono
do niego nieustannie, odkąd zapowiedział, że w
najbliższy czwartek odjeżdża do Ameryki.
— Hallo? — rzekł głosem niechętnym. ”
— Czy to Jerzy? — zapytał jakiś głos. Wy-

dawał mu się znajomy, lecz wszystkie głosy kubie-
ce są-do siebie podobne w słuchawce telefouicz-
nej.
— Tumówi Jerzy. — odrzekł.A kto przy apa-

racie?

 

— Czy to Billie?
— Nie jestem Billie, bez względu na to. co

Billie oznacza. Jestem kobietą, Jerzy.
— Billie jest wlaśnie kobietą.

‚ — Niech pan przebiegnie listę swych przyja-
ciółek, to pan dojdzie do mnie. ‚
— Nie mam żadnych przyjaciółek.
— Żadnych?
— Nie.
— To' dziwne.
— Dlaczego? AS
— Bo powiedział mi pan wogrodzie przed

dwoma dniami, że uważa mię pan za przyjac 5!kę.
Jerzy usiadł bezwładnie. Nogi się pod nim

zachwiały.
— Więc to — to — pani? — wyjąkał. Niemo-

żliwe — by to: była Maudl
— Jak to ładnie „Jerzy, że zgadłeś Chce cię

"zapytać o kilka rzeczy. Po pierwsze. czy lubisz
masło? у

Jerzy poruszył powiekami. То о1е Бу! чеп.
Uderzył się właśnie kolanem w róg stolika i czuł
jeszcze ból — przekonywający ь
— Masto? — zanytal. Co to ma znaczyć
— Och, doskonale Jeśli nawet nie wiesz co

to jest masło, to jestem zadowolona Jaka jest two--
ja waga. Jerzy?
— Około 180 funtów Lecz nie rozumiem..
— Poczekaj chwilę. A ile ważyłeśw tym cza-

sie przed rokiem?
* — Prawie tyle, co dzisiaj. Ja zawsze mam tą

samą wagę. R
—Ależ tocudownie, Jerzy. :
— Jak? Argi `

[d a s.)  

Losy franka się ważą
Kowa podwyżka stosy przez Bank Francji

powzięte w celu poprawy sytuacji monetare

nej. Sytuacja ta uważana jest w kołach City

londyńskiej za wymagającą rozwiązań nie

wchodzących w ramy takich środków, jak

podwyżką dyskonta. Naogół wypowiadane

jest. przypuszczenie,

będą prawdopodobnie chciały pomóc Fran
cji w utrzymaniu waluty na

ziomie. Sfery finansowe zdają się jed-

nak poważnie zastanawiać na temat mo-,
żliwości odstąpienia Francji od tradycyjnej
polityki monetarnej, a to drogą zastosowania

embarga na wywóz złota oraz ograniczeń
jakkolwiek sympatje ludnościwalutowych,

francuskiej nie będzie sprzyjała podobnym

posunięciom , które z natury rzeczy muszą

prawie niechybnie prowadzić do przynaje
mniej częściowej dewaluacji franka.
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Gieldy pieniężne
Notowania z dnia 21 listopada

 DEWIZY |
Belgja 89.90 (sprzedaż 90.08, kupno 89.72); .

Holandja 360.90 (sprzedaż 361.62, kupno
360.18); Londyn 26.18 (sprzedaż 26.25, kup= -
no 26.11); Nowy Jork (kabel) 5.31 34 (sprze»
daž 5.33. kupno 530i Pe Oslo 131.43
(sprzedaż 131.78, kupno 131.12); Paryż 35.90
i pół (sprzedaż 35.07 i pół, kupno 3493 #-
pół); Praga 21.98 (sprzedaż , 22.02, kupno”
21.94), Szwajcarja 172.70 (sprzedaż 173
kupno 172.36); Stokholm
135.28, kupno 13462); Włochy 43.00 (sprze*
daż 43.11, kupno 42.89); Madryt 72.60 (sprze«
daž 72.75, kupno. 72.45).
Obroty dewizami średnie, tendencja dla

dewiz niejednolita. Banknoty dolarowe w o-
brotach prywatnych 5.315 — 55313; rubel
złoty 4.75 i trzy czwarte — 4.76; dolar z'o*
ty 898 i pół — 8.99; gram czystego złota
5.9244. W obrotach prywatnych marki niem.
(banknoty) 151.50 — 15000. W obrotach
z funty ang. (banknoty) 26.14 —

PAPIERY PROCENTOWE |

1 proc. poż. stabilizacyjna 6200 — 62.25

(odcinki po 500 dol.) 63.25 — 63.00 (w procJii-
4 proc. państw. poż. premjowa dolarowa
52.50 — 52.60; 5 proc. konwersyjna 6500;

6 proc. poż. dolarowa 17.25 — 77.50 (w

proć.ji 8 proc. L. Z Banku 'gosp. krajów:
94.00 (w proc.); 8 proc. oblig. Banku gosp.

kraj 83.25; 7 proc. oblig. Banku gosp. kraj.

83.25; 8 proc L. Z. Banku rolnego 94.00;
1 proc. L. Z, Banku rolnego83 25; 8 proc. L.
Z. Tow. kred. przem. "ol. funt. 9200 — 91 09
(w proc.); 4 proc L Z. ziemskie 3700: 4 i
pół proc. L .Z. ziemskie 42.75 — 4300 —
42,75; 5 proc. Ł. Z. „Warszawy [1933 r.)
5000 — 5050 -- 50.25: 5 proc. m Radomia.
(1933 r.) 37:50; 6 proc. oblig, m. Warszawy '
6 em. 57,8 i 9 em. 5650. 1

AKCJE

"Bank Polski 9550: Siła i Światło 26001
Warsz. Tow. Fabr. Cukru 3650; Węgiel

1500 — 1525: Ostrowiec 19.25: Starachowi*

ce 31:25 — 3150: Haberbusch 3500 — 33.75,
D'a pożyczek państwowych tendencja niee.

jednolita. dla listów zastawnych przeważnie:

utrzymana, dla akcji przeważnie mocnieje

sza. Pożyczki dol. w obrotach prywatnych

1 proc. poż. Śląska 69.75 (w proc.).

еер

Giełda zbożowa
Notowania z dnia 21 listopada 1935

Pszenica czerw. jara szk! 7/5 gl. — —.

— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 2000

— 2050; Pszenica zbierana 742 śl 1950

— 20.00.
Žyto I standart 700 gl. 13,25 — 13,50;

Žyto II standart 687 gl. 13,00 — 13,253
Owies I st. (n'ezadeszcz.) 497 41 15,25 —
15,75; Owies II st (lekko zadesz.) 646 śl.
15.00 — 15,50; Owies III stan (zades;c.)
538 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień bi >war*

niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —

673 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień 64% gl.

14,25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 75—

14,00; Groch polny 23,00 — 25.
Victoria 32,00 — 35,00; Wyka 22
23,00; Peluszka 2400 — 2500: Serarela.
odwójnie czyszczona 20,00 — 2
bin niebieski 8.25 — 8,75; Lu

bin żółty 9,75 — 10,25: Rzepak ziwowy
4350 — 44,50; Rzepik zimowy 4200 —
43.00; Rzepak i rzepik letni 42.0) —
43.00; Siemię lniane basis 90 proc *350
— 34,50,ip niekas czerw. sur 2 gr.

kanianki 90.00 — 100.00; Koniczyna
czerw bez.-kan. 5 czyst 97 proc 120 (0—
130.00; Koniczyna biała surowa 60.00 —
70.00; Koniczyna biała bez kan 0 czvst.
97 proc 80.00 — 90.00: Mak. niebieski
65.00—67.00, Ziem. iad 4.25—4.75; Maka
pszenna gat | — A 0 — 20 proc. 33 —

3500;- Mąka pszenna gat | — B0 —
45 proc 3100 — 3300; I-C 0 — 55 proc.
2900—3100; 1 — р sa i pia
27.00 — 2900:,i-E 0 — 65 proc 2500 —
2700. П-В 20 — 65 proc 2400 — 2600;
Il D 45 — 65 proc 23:00 — 2400. II

   

  

55—65 proc 22.00 — 23.10; II G 60 - 63:
proc. 2100—22.00: Mąka żytnia wycią+
gowa”0-36 2300 — 2350, Mąka żytnia
I śni [ 45 2200—2300. Mąka żyt | gat.
0-55 prac 2100-2200 | gat 0-65 orne.
2050 — 21.50: Il gut 1650 — 1750. ra.
zówa 1600 — 1700: pośledna — — —:
— — —, Otrębv pszenne grube przem.
stand 1050 — 1100. otrębv pszenne
średnie przem stand 950 — 1004 О.
tręby pszenne miałkie 950 — 1000 O:
tręby żytnie 8.25 - 8.75; Kuchv „ma.
ne 1625 — 16.75; Kuchy rzepikowe
1325 — 13.75; Kuchv sloneczn ėowe
— — — — —; Šruta sojowa 45 proc.
22.50 — 2300. |

Ogólny obrót 1526 ton; w tem żyta
340 Ton. Usposobienie spoko,ne,

że Stany Zjednoczone

obecnym pe-

134.95 (sprzedaż*
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Proces 0 zajścia pod Jasną Górą
Cześciowe uchylenie wyroku pierwsze! instancji

W Sądzie Apelacyjnym znałazła się
dziś na wokandzie sprawa Wiadysiawa
Rabędy, Czesława Bugaża i Zdzistawa
Barańskiego oraz Antoniego Czerwika —
oskarżonych przez Prokuraturę Sądu
Okręgowego w Częstochowie o udział
w zajściach, nawoływania do bicia poli-
cji i odbijania zatrzymanych przez poli-
cję osób.
Sprawa ta była rozpatrywana swego

czasu przez Sąd Ukręgowy w Częstocho-
wie, który Rabedę skazał na 8 miegję-
cy więzienia a pozostałych oskarżonych
po 6 miesięcy więzienia z zawieszen'em
wykonania kary,

Łajścia powstały w Częstochowie w
dniu 30 września 1934 r., kiedy miejsco-
wy oddział Hallerczyków obchodził uro-
czystość poświęcenia sztandaru. Po uro-
czystości miał nastąpić pochód przez u-
lice miasta, na co władze udzieliły re-
zwolenia, zastrzegając jedynie, by oprócz
członków Związku Hallerczyków nikt
więcej w pochodzie nie brał udziału
Z chwilą rozpoczęcia pochodu znalazł

się w mim oddział umundurowanych
członków Koła Młodych Stronnictwa
Narodowego w Częstochowie. Policja
przystąpiła do rozpraszania oddziatu Str,
Narodowego, co w konsekwencji pociąg-
nęło za sobą szereg zamieszek i bdjek.
M, in. do Kabędy podskoczyło dwóch

policjantów, ubranych po cywilnemu, {
chcieli go zatrzymać. Ten jednak, przy-
puszczając, że ma do czynienia z napa-
stnikami, bronił się i prosił kolegów o
pomoc. 3
Wyrok Sądu Ukręgowego oparty był

 

Wiec pracowników

Warszawska rada okręgowa Unji
rwiązkow zawodowych pracowników ue |
mysłowych;, która zbuntowała się prze-
ciwko władzom Unji, zwołuje na niedzie-
№ dnia 24 b. m., godz. 10 rano, do sali
Tow. higjenicznego (Karowa 31), zgro-
madzenie publiczne pracowników umy-
słowych stolicy w sprawie obniżki płac.

Nieporozumiena
na dworcach

Nie'ednokrotnie zdarza się, że pisa-
žerowie, posiadający bilety okrestwe
(miesięczne) do. stacji  Warszawa-
Wschodnia wsiada'ą do pociągu prz,by-
waiącego na stację Warszawa Wilenska.
Ponieważ odległość do staci Warszawa-
Wil. jest nieco większa (o 2 km.l, po-
dróżni są narażeni na dopłaty Na tle
tem wynikają nieporozumienia między
podróżnymi j służbą kolejową, która mu-
śi przestrzegać obowiązujących przepi-
6ów.

Celem uniknięcia tych nieporozumień,
byłoby wskazane aby podróżni nabywali
bilety okresowe do stacji Warsz«wa-
Główna, a wówczas nie będą skrępowa-
ri w wyborze dworca dla poszcześ jlcych
twojazdów lub wyazdów. Różnica w ce-
nie jest tak minimalna, że nie pow.rna
stanowić przeszkody przy nabywaniu bi-  letu.

wyłącznie na zeznaniach policjantów Od
tego wyroku odwołali się oskarżeni, do-
wodząc, że nie można im przypisywać
czynów, za jakie zostali skazani, bowiem
nie przypuszczając, że mają do czynie-
mia z policją, bronili się przeciwko oso-
bom cywilnym, które wzięli za napastni-
ków. Również wytknięto w apelacji sze-

reg istotnych sprzeczności w zeznaniach
policjantów, mających doniosie znącze-

nie dla winy poszczególnych  oskarżo-
nych.
Sąd Apelacyjny po wysłuchaniu obro-

ny adw. Stypułkowskiego, który bronił
wszystkich oskarżonych, wyrok Sądu O-
kręgowego w części dotyczącej Stanisła-
wa Rabędy uchylił i skazał go na 5 mie-
sięcy więzienia, zawieszając wykonanie

| orzeczonej kary. W pozostałych czę-
l ściach wyrok został zatwierdzony.

 

Nie wystarcza nawet na konserwację
Długi miast wynoszą miljard złotych

W memorjale złożonym p. premiero-
wi, wice-premjerowi i ministrowi spraw

wewnetrznych Związek Miast Polskich
stwierdza między in., iż sytuacja :nrast
fest w obecnej chwili taka, że nietylko
brak środków na nowe przedsięwz:ęcia
gospodarcze, ale nie wystarcza ich na-
wet ns konserwacę istnie ących urzą-
dzeń. wskutek czego urządzenia +e są
stale dewastowane.

W związku ze spadkiem dochcdów
m'ast, wydatki na utrzymanie ulici pla-
ców na r. 1934-35 stanowiły zaledw;'e 45
proc. tychże wydatków w 1929-30 :

Przedsiębiorstwa miejskie nie są odna-
wiane, gdyż w związku ze spadkiem
podatków w czasie od 1929-30 r. do
1934-35 r. o 4 proc. znaczna część fundu-
szów przedsiębiorstw została zużyta na
ogólne, niezbędne potrzeby miejskie.
Pomimo wysiłków miast ratowania

swych budżetów, pomimo akcji osrczęd-
nościowej, stosowanej w samorządzie

przez władze nadzorcze i powoływane
przez sąd komisje oszczędnościowe. po-
czynając już od 1924 r, więcej, niż roło-
wa miast zamknęła w 1933-34 r. swe
budżety niedoborami, a ogólna suma zo-
bowiązań miast stanowiła już w 1932 r.
przeszło 1 miliard zł.
W czasie pośpiesznej pracy, mającej

na celu 'akna'szybsze usunięcie zanied-
bań naszych miast, popełniono w po-
szczególnych miastach, z brąku dosta-
tecznego doświadczenia, szereg błędów.

Przyczyną obecnych trudności f.uan-
sowych miast nie są jednak tylko własne
błędy, lecz kryzys gospodarczy or1z do-
konywane, niewątpliwie pod wpływem
konieczności ogólnopaństwowych, przę-
sunięcia ze skarbu państwa.na samorząd
wielu obowiązkowych zadań, wzś'ednie
nałożenie na samorząd nowych zadań z
jednoczesnem przesunięciem z samo'zą-

du na skarb państwa wielu uprawnień
podatkowych (b). 

"Zdęakk Miast Polskich otrzymujein-
formacje o ujemnych skutkach przeję-
cia przez władze skarbowe egzekucyj na-
leżności miejskich. Usilne zabiegi Związ-
ku Miast o zmianę tego stanu rzeczy nie

odniosły skutku. Wobec tego Zw. Miast

Polskich zbiera obecnie materjały w ce-
lu stwierdzenia, ile wniosków egzeku-

na egzekucię skarbową

cyjnych oi władzom skarbowym
do października r. b., ile wniosków nie-
załatwiono, ilu własnych egzekutorów
posiadały miasta, ilu nowych egzekuto-
rów przyjęły urzędy skatbowe, Po о-
trzymaniu tych informacyj, Zw. Miast

| wystąpi z eńergiczną akcją do min. skar-

bu. (Om)

Wielkie nadużycia poda kowe
w warszawskiej firmi» farmaceutycznej

Z końcem września r. b. wykryte zo-
stały przez p. Zygmunta Mamonta rewi-

denta 27 Urzędu Skarbowego olbrzymie

nadużycia podatkowe w niemieckiej

firmie Dr. Madaus et Co., mieszczącej

się przy ul. Belwederskiej 32. Urząd

Skarbowy zabrał księgi | dokumen*y tej

pał celem ustalenia wysokości nadu-

w wyniku prawie dwumiesięcznego
badania ustalone zostało, że firma Dr.

Madaus łałszowała księgi za lata 1931—

1933 przez księgowanie fikcyjnych pozy-

cyj, skutkiem czego Skarb Państwa na-

rażony został na straty, wyrażające się

wsetkachtysięcy złotych.

 

Zjazd b. wychowanków
klas. rzem.-przemys!owych

Z okazji 25-lecia ukończenia klas
rzem.-przemysłowych przy Muzeum
Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie,
organizuje się w początku roku 1936
zjazd byłych wychowańców. !

Komitet organizacyjny prosi wszyst- |
kich kolegów, którzy od roku 1907 aż do |

przy Muzeum przem. i rol.
zamknięcia uczelni uczęszczali do niej,

o nadsyłanie do Muzeum Przemysłu i

Rolnictwa w Warszawie, ul. Krak.-Przed-
mieście 66, najpóźniej do dmia 15 gru-

| dnia bież. roku, swoich, oraz znanych

sobie adresów kolegów, z zaznaczeniem

na kopercie „Zjazd Wychowańców”.

„Czy ci ludzie mogą uczciwie myśleć?"
Chrześcijański Związek Muzyków oskarżony o zniesławienie

W dniu 25 b. m. na wokandzie war-
szawskigeo Sądu Ukręgowego znałdzie
się sprawa członków zarządu Związku
zawodowego muzyków chrześcijan: pre-
zesa p. Henryka $laskiego i sekretarza p.
Stełana Klimeckiego , oskarżonych o
zniesławienie innej organizacji muzyków,
a mianowicie Związku zawodowego? mu-
zyków R. P. Zniesławienia tego oskarże-
ni mieli dopuścić się przez rozpowszeche
niania ulotek, zawierających ustępy,

wskazujące na zažydzenie Žw. zaw. mu-
zyków R. V. W ulotkach tych wskuzy-
wano, że działaczami Związku zaw mu-
zykėw R. P. są: Grūnberg, Bem, Front,
kabergriht i inni i pytano: „Czy © hi-
dzie mogą uczciwie myśleć o losie mu-

 PR |

zyka - chrześcijanina?* Apelowano też,

aby muzycy mie dali tumanić się „ży-

dowskim działaczom ze Złotej”.
W rezultacie zaatagowany w ulotce

źwiązek wystąpił na drogę sądową prze-
ctwko podpisanym na ulotce pp. Ślaskie-
mu i Klimeckiemu, dowodząc, że ulot-

ka mogła poniżyć Związek w opinii pu-

blicznej oraz narazić na utratę zautania

ze strony muzyków.
W mienią skarżącego Związku wyr

stąpił ze skargą oczywiście adwokat
Zyd. Rzecz charaktęrysjyczna, że na
świadków powołano trzech Polaków.
Proces budzi duże  zainteresowanic w
stersch murycznych.

Pomimo, że majątek wymienionej fir-
my obłożony został aresztem, zachodzi
obawa, że Skarb Państwa nie znaidzie
całkowitego pokrycia swych pretensji z
uwagi na wysokość nadużyć.

Jak słychać f-ma Madaus et Co. u-
siłuje podobno zmniejszyć wagę 1adu-
żyć podatkowych i czyni jakoby stara-
nią celem uchylenia się od odpowiedzial-
ności za te nadużycia, co byłoby bar-
dzo charakterystyczne, zważywszy, że
przedsiębiorstwo powyższe jest placów-
ką o kapitalach czysto niemieckich.

Z drugiej jednak strony nasze wladze
skarbowe z dużą energją i w krótkim
stosunkowo czasie, zbadały calą spra-
wę: i ustaliły sumy nadużyć, z czego
wnosić można, że już w najbliższych

dniach Urząd Skarbowy rozpocznie kro-
ki egzekucyjne celem pokrycia strat, ja-
kie poniósł Skarb Państwa.

Każdy fakt czy też objaw zmierzają.
cy do tępienia nadużyć skarbowych całe
spoteczeństwo przyjmie niewątpliwie z
wielkiem zadowoleniem, zwłaszcza 0-
becnie w obliczu nowych ofiar na rzecz
Skarbu. ž

Wszyscy spełniamy ofiarnie obowiąz-
ki względem Skarbu i w naszym wła-
snym interesie leży, by Skarbu tego nie
okradano.
—н

Pociąg rozbił wóz
Na przejeździe kolejowym Marki, nie-

strzeżonym przez dróżnika, pociąg, jadą-
cy z Wołomina do Warszawy, rozbił wóz
z mąką. Na wozie znajdowali się dwaj
mężczyźni, którzy zostali ciężko ranni.
Jeden z nich, przewieziony do szpitala w
Warszawie, zmarł. (k)

$zmobó.stwo kurca
Kupiec z Radomska, Wacław Perkow-

'ski, w hotelu „Paryskim” postrzelił się
w głowę. Denat zostawił list do policji.

(k) 

 
 

fo.

ALEKSANDER KARWOWSKI
Opatrzony św. Sakramentami, po długich i ciężkich cierpieniach,

zmarł dn. 20 listopada 1935 r., przeżywszy lat 55.

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy szpitala Wolskiego przy ul.

Płockiej, na cmentarz Bródzieński, do grobu rodzinnego, nastąpi dnia

23b. m., t. j. wsobotę,ogodz. 10-ej rano.

Na smutny ten obrzęd zapraszają: krewnych, przyjaciół, kole-

gów i znajomych, pogrążeni w głębokim smutku

Żona, Córka, Syn i Rodzina

 

Odznaczenie Józefata Andrze,owsk'ego
Dyplom uznania Polskiej Macierzy Szkolnej
Zarząd główny Polskiej Macierzy

Szkolnej obchodził rzadką urocry-
stość uczczenia działalności jednego
ze swych członków. Komitet Fundacji
im. Stanisława Popowskiego udzielił
jednego z dwóch tegorocznych odzna-
czeń p. Józefatowi Andrzejowskiemu,
prezesowi oświaty na Litwie i Rusi,
za jego działalność obywatelską na
polu ofiarności i inicjatywy narodo-
wej. Dyplom uznania został wręczony

przez prezesa komitetu  Funda«

cji p. Władysława Olewskiego, mo-

tywy odznaczenia w pięknem prze*

mówieniu wyraził adwokat Van der
Nooth-Kijeński, poczem J. E. ks, bi«
skup Szlagowski, komitet Fundacji

zarząd głównyipracownicy Macierzy,
oraz liczni przedstawiciele stowarzy*
szeń społecznych — składali serdecz-
ne życzenia dostojnemu laureatowi+

Zbiórka na szkolnictwo polskie zagranicą
Zjazd delegatów T-wa pomo y Po:onji zagranicznej

Na pierwszym zjeździe delegatów okrę-
gowych Towarzystwa Pomocy Polonii
Zagranicznej, które odbędrie się w War-
szawie w dniu 24 b. m., omawiana będzie

sprawa dorocznej rbiórki na Fundusz
Szkolnictwa Polskiego Zagranicą, której
przeprowadzenie przejąć ma Towarzy-
stwo. Zbiórka odbędzie się w okresie od
1 stycznia da 15 lutego 1936 r., w roczni-

cę strajku szkolnego.
Zjazd delegatów Towarzystwa Pomocy

Polonji Zagranicznej, na którym wybrane
zostaną władze naczelne Towarzystwa,

zakończy pierwszy etap organizacyjny
tej nowej instytucji społecznej,. Obecnie
utworzone już zostały okręgi Towarzy*
stwa w województwach: warszawskiem,-
łódzkiem, krakowskiem, śląskiem, po-
znańskiem,.pomorskiem, wileńskiem, wo-
łyńskiem, poleskiem i lubelskiem, w po-
zostałych województwach zorganizowa*

ne zostaną w najbliższym czasie. Po t-
konstytuowaniu się władz naczelnych,
okręgi przystąpią do organizowania ob-
wodów powiatowych Towarzystwa i kół

lokalnych.

36 nowych dyplomowanych lotników
Zakończenie egzaminów lotniczych

W ministerstwie komumikacji zakoń-
czyły się państwowe teoretyczne egzami-
ny lotnicze, obowiązujące wszystkich
członków załóg statków powietrznych.
Uzyskanie państwowej licencji lotniczej
uzależnione jest od odbycia odpowie-
dniej ilości lotów praktycznych, oraz zło-
żenia egzaminu teoretycznego.
Egzaminy złożyło ogółem 36 osób, w

tem 19 pilotów turystycznych, 7 pilotów
|sortowaneer

38 nowych adwokatów
W Warszawskiej Radzie Adwokackiej

odbyły się egzaminy nowych kandyda-
tów do palestry. Prawie połowa kandyda-
tów nie zdąła egzaminów „gdyż na 65 a-
plikantów, złożyło egzamin z wynikien.
pomyślnym tylko 33. Nowi adwokaci
złożą w przyszłym tygodniu przysięgę w
Warszawskim Sądzie Apelacyjnym. (i)

Konieczny remont
w Teatrze Wielkim

Komisja budowlana z udziałem władz
adminjstracyjnych stwierdziła, iż gmach
Teatru Wielkiego jest poważnie zanie-
dbany. Wskutek zlasowania wapna, tyn-
ki na gmachu teatru odpadają i wymaga-
ją gruntownego remontu. Jak wiadomo,
Teatr Wielki miał być otynkowany w r.
b. jednak prace odroczono re wzśglę-
dów finansowych.

 

 

 

balonów wolnych, 1 nawigator, 2 radjo-
operatorów i mechaników pokładowych,
oraz 7 mechaników pokładowych.

Akademja ku czci
š. p. Fe iksa Frzyseckiego

Klub Sprawozdawców Parlamentar-
nych urządza w niedzielę dn. 24-go b.
m. o godz. 12-ej w poł. w lokalu swym
w gmachu Sejmu uroczystą akadem'ę
żałobną ku czci swego zmarłego kole-
gł, dziennikarza i znakomitego роё‹у &
p. Feliksa Przysieckiego.
Na program akademji złożą się prze-

mówienia red. Władysława Bazylew-
nikarzu i Juljana Tuwima o Feiizsie
Przysieckim jako poecie oraz dekiama-
cje Karola Adwentowicza i Stefana Ja
racza wierszy Przysieckiego,

Z życia siowz rzyszeń
Zebranie Archikoniraterni Literackiej
W niedzielę dn. 24 b. m., odbędzie się

walne zebranie członków Archikonfrater=
ni Literackiej o g. 11-ej, w sali parafjal+
nej Katedry.

Odwołanie odczytu
№ związku z zawieszeniem wykładów

w wyższych uczelniach, zapowiedziany
w gmachu uniwersytetu na piątek 22 b.m,
odczyt docenta dr. J. Pulikowskiego o
znaczeniu muzyki dla całokształtu wy*
kształcenia ogólnego, nie odbędzie się.

2

Pół miljona złotych
na kolonje letnie dla dzieci z Niemiec

Mimo ooraz ostrzejszych represyj ze
strony czynników niemieckich  (specjal-
nie na Mazowszu Pruskiem), stosowanych
wobec rodzin, wysyłających dzieci do
Polski na kolonie letnie, polski Związek
zachodni przyjął w r. bież. 9.093 dzieci,
z czego 3.411 z Niemiec, 283 z Gdańska.
5.123 z województwa śląskiego, 247 z Po-
morza oraz 25 dzieci z Francji. Jeżeli
chodzi o udział młodzieży polskiej z
Niemiec w kolonjach, to najwięcej dzieci
przyjechało z Westfalji (1.720 dzieci),
najmniej z Mazowsza Pruskiego (19).

Dzieci polskie z Niemiec przyjmowane
były przez specjalne komitety kolonijne
i lokowane na terenie prawie wszystkich
województw. Staraniem komitetu łódz-
kiego P.Z.2. przyjęto 634 dzieci, iwow-

| | Budujmy Wielką Polskę! | R;

Nie skąpmy ofiar na ulccję Stronnictwa Narodowego

 

skiego — 616, lubelskiego — 510, krakow
skiego — 69%, poznańskiego — 1.440,
warszawskiego — 587, śląskiego — 1.642,
kieleckiego — 370, białostockiego—312
oraz pomorskiego — 309 dzieci. Reszta
dzieci lokowana była u rodzin.
Komitety kolonijne, niezależnie od o-

pieki, zapewnianej dzieciom. utrzymania,
rozrywek i & d,, organizowały również
wycieczki dzieci do Poznania, Warsza-
wy. Gniezna, Częstochowy, Gdyni, Toru-
nia i £ d.
Na podstawie nadsyłanych przez po-

szczególne komitety sprawozdań, już
dziś stwierdzić można, że ogólny koszt u
trzymania kolonij, przejazdów dzieci {
+ @., wyniósł około 500.000 zł.
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LIL Największy
EMME triumt

Anna Karenina
w Wenecji 1935 r. Nad program: DODATEK orazżnajnowsze aktualja.ie Filmowe }

Międzynarodowej Wystawi Hope na pocz. seansów punkt.: 2,4, 6, 8 i 10.15. Bil. honor. i bezp. nieważne. Jola uoLfŁe uy:<aua
Z powodu ograniczon. miejsc prosimy o p'z A

Kronika wileńska.
JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
Chmurno z przejaśnieniami w ciągu dnia.

Nocą umiarkowany dniem lekki mróz.

Umiarkowane wiatry połudiowo-wschod-| $0.

DYZURY APTEK. |
Dai uocy dyżurują następujące

apie“

Apteka Miejska — Wilośska 23, Apte-

ka Chomiczewskiegoe — W. Pohulaaka 25

Apteka e — kap 28.

jmowicza — A

ass o Z MIASTA.
— Obława na rynkach. W dniu

wczorajszym na rynkach wileńskich

organa P. P. przeprowadziły obławy

wśród mętów społecznych grasują-

cych w dnie targowe. Zatrzymano

kilku złodziei kieszonkowych, 6 zło-

dziei specjalistów okradania wozów

włościańskich oraz kilku oszustów

ogrywających włościan w t. zw. trzy

Arę śikie bęlą przęcrewaIki 4 owa-

dzaneare rynkowe aż do końca

roku, gdyż władze policyjne posta-

nowižy wyplenič rynki ze złodziei,

oszustów i włóczęgów. (h)

w

 
—— Epidemja ospy wietrznej. W

Alis dniach w szeregu szkolach

powszechnych i prywatnych m. Wil-

na zanotowano wśród dzieci liczne

zachorowania na epidemię ospy

wietrznej. Około 300 dzieci prze”

ważnie w niższych klasach jest cho-

rych. W związku z temwładze lekar.

 

'drewna. Transport odszedł przez

GretaG

skie zarządzity šrodki zapobiegaw-

cze przeciwko tym zachorowaniom.
— Oblężenie lombardu miejski
W związku z ogłoszeniem upad-

łości lombardu „„Kresowja”, który
za ostatnie 5-lecie
rzędu lombardem  zlikwidowanym,

pozostały jedyny lombard miejski

jest poprostu oblegany zaintereso-
wanemi. Codziennie przed lombar-
dem gromadzą się wielkie kolejki w
oczekiwaniu na lombardowanie fan-

!

 

АВВО
syjskim. wspaniały chór
Przepych wystawy!

słowych i kart rejestracyjnych, gdyż
po dzień 31 grudnia rb. żaanej pro- BOLNEJ INIELIGENCJI K4UCA
lomgaty nie będzie i wiadze będą
stosowały wobec przedsiębiorstw,
które w terminie nie zaopatrzą cię
w świadectwa ostre kary i grzywny.

KRONIKA AKADEMICKA. dla bezrobotnej intelig. (Dobroczyn- SE
— Akademickie Sodalicje Marjań-

skie U. $. b. podają do wiadomości,

(Zamkowa 8) odbędzie się o godz. 9
Msza św. ze wspólną Komunją św.,
zaś o godz. 18-ej Inauguracja Roku
Sodalicyjnego, na którą zaprasza
się ogół Miodzieży Alkademiokiej.

Bezpośrednio po Mszy św. odbę-

Pierwsza nagroda na

oraz ulubieniec FREDRIC MARCH ,
w najnowszym dzwiękowym

„Z życia
wed'ug nieśmiertelnej powieści LWA
TOŁSTOJA. S>iew, muzyka, tań-
ce ROSYJSKIE! Piosenki w języku ro-

syjskiegoГО
Ка RJle
 

    

  

  

rosyjski.
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HERBACIARNIA DLA BEZRO-

SPOŁECZENSIWU  WiLENSKIE-
' MU WEZWANIE.

|
|
|
1
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Teatr ii muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś

o godz. 8 wiecz. premjera największego
arcydzieła literatury światowej wszystkich
czasów —— tragedja antyczna  Sotoklesa
„Król Edyp", odegrany będzie po raz
pierwszy w Wilnie.

Niedzielna popołudniówka, Jutro
o godz. 4-ej komedja w 3-ch aktach „Szko-
ła podatników”. Ceny propagandowe.

— france Ellegard w leatrze na Po-
hulance. Henomenaina pianistka, entuzja-

stycznie przyjmowana przed rokiem w Wai
szawie, trance Lliegard wystąpi z recita-

lem tiortepianowym, we wtorek dn. 26 b.m.
w Teatrze Miejskim ma kFohulance, Ceny
miejsc specjaine. Zniżki i kupony nieważne,

Teatr Muzyczny „Luinia*, Dziś
komedja muzyczna „Mądra Mama” m Liną
lustedt w roii tytułowej.

Jutro o g. 8.15 w. op. Kalmana „Księż-
@ kiną Gistedi w roliniczka Czardasza”

| W. niedzielę dn. 24.XI br.jest tytuiowej.
'zbiórka na Herbaciamię N. O. K.

ny zauł. 2-a)
+, Pamiętajmy o tem — my, którzy

jest drugim z|że dm. 24.X1 w DomuSodalicyjnym 'mamy jeszcze pracę i mie znamy
głodul `

Złóżmy do skarbonek nie ofiarę
"ale częšė choč najdrobniejszą  SWe-
"go zarobkul
| Każdy grosz — to łyżka strawy
gorącej, to ratunek dla licho odzia*

tów. Wobec tego, że wiele osób do-;dzie się zebranie ogólne Sodalicji nych i głodnych braci naszych!
Koniec miesiąca — niewiełe dać

możemy, nie omijajmiy jednak kwe-
starek, dajmy wiele kto może!

Pig

starcza cenniejsze fanty w złocie,
srebrze i t. p. lomibard miejski za-
przestał przyjmowania ubrań, galan-
terji i mniej cennych przedmiotów.,

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Większe zakupy papierówki

i drewna przez przemysł angielski.
Jak już donosiliśmy, przed paru
tygodniami w Wilnie ina prowincji
bawił przedstawiciel angielskiego
przemysłu drzewnego, który nawią-
zał bliższy kontakt z przemysłowca-
mi drzewnemi Wileńszczyzny oraz
podpisał kilka umów na dostarcze-
nię większych transportów papie-
rówki i drewna do Londynu. W
związku z tem w dniu wczorajszym
odszedł pierwszy transport w ilości
około 1000 mitr.* różnych gatunków

Prusy, a następnie morzem skiero-į
wany zostanie do Anglii (h) !
— ТуКо 40 31.ХШ шогпа гаора-'

trywać się w šwiadectwa przemysio-
we: Władze skarbowe powiadomiły
zrzeszenia kupieckie o wscześniej-
szem. wykupie świadectw  przemy-

RAPSODJA BAŁTYKU
Epopea bohaterów morza.

 

Początek o 2-ej

P

 

Wkrótce.
— ое

 

  

"sali przy ul. Metropolitalń:

 

KLO
według DANTEG60. Świetny nadprogram Sala dobrze ogrzana.

Marjańskiej Alkademiczek 7 refe-
ratem pł „Czynnik religijny w
kształceniu charakteru”.
— Zarząd Akademickiego Koła

 Grodnian Siuchaczy U. S. B. w Wil-
nie komunikuje, iż drugi Poranek
Dyskusyjny odbędzie się w dn. 24
listopaaa rb. w lokalu Koła przy ul.
Wileńskiej 23 m. 9.

Odczyt pt. „Ustrój korporacyjny
na tle faszyzmu” rozpocznie się
punktualnie o godz. 12-ej min, 15.

Zarząd zaprasza wsz i
członków i sympatyków Koła.

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— Walne zgromadzenie pracow-

nic Fabryk Cukierków w Wilnie
odbędzie się w niódzielę 24 listopa-
da 1935 r. o godzinie 12 we dnie w

ej 1. Ze-
branie to jest zwołane w związku z
toczącemi się obecnie pertraktacja-
mi pomiędzy Chrześć, Związkiem
Zawod. Cukierników, Sekcją Pra-
cownmic Fabryk Cukierków i fabry-
kantami cukierków w Wilnie, mają-
cemi na celu zawarcie układu zbio-

 

wylosowanych

ASTA
Z PARYŻA

wróciła Francuzka.

stowa 9—23,

Monumentalny FILM POLSKIT

  е
rowego regulującego Wwaruum. zaacy
i piacy pracownic i pracowników
fabryk cukierków w Walnie, Na te-
renie Wilna tabryk tych jest 10, za-
trudnionych robotnic i robotników
do 200-iu. Zarobki dzienne tych ro-
botnic wahają się od 80 groszy do
2,50 gr. dziennie.

" WYPADKI.
— Omalże mie utonęli w czasie zabawy

nad Wilją. W dniu wczorajszym u wy!otu
ul. Meczetowej nad brzegiem Wilii kilku
chłopców zabawiało się zatrzymywaniem
kry lodowej. W pewnym momencie jeden
z chłopców wpadł do wody i począł tonąć.
Widząc to jego kolega Stefanowicz (Łu-
kiska 17) rzucił się na ratunek, lecz wpadł
w wir i począł tonąć, Dopiero zdołał ura-
tować tonących przewoźnik Andrzejewski,
który zziębmiętych i nieprzytomnych chiop-
ców przeniósł z innym rybakiem do domu.

 

|
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WYKAZ

w dn. 20 listopada 1955 r. (14 losowanie).

{

|
i

5 proc. stów zastawnych Towarzystwa Kredytowego miasta Wilna.

.. 5 proc. listy zastawne konwersyjne serji „K” z 4 kuponami: po
zł. 25— Nr.Nr. 111, 126, 158, 575, 680, 683, 688, 942, 1017, 1059 1171,
1199, 1227, 1261, 1369, 1662, 1792, 1793, 1869, 2162 i 2185; po zł, 50—
Nr. Nr. 162, 173, 535, 734, 938, 1052, 1073, 1079, 1098, 1176, 1180,

j 1560, 1755, 1851, 1881, 1887 i 1895; po zł. 250.— Nr. Nr. 395, 859,
Udziela lekcyj. Mo-į 1200, 1314, 1473, 1491, 1497, 1506, 1536, 1636, 1695, 1704, 1775 i 2170,

i $ proc. listy zastawne emisji przedwojennej w rublach zwalory-
zowane: po rubli 100,— (zł, 77,50) Nr. Nr. 85, 88, 96, 461, 519, 545,
707, 880, 1020, 1157, 1255, 1351, 1931, 2024, 2050, 2156, 2200, 2230,
2375, 2419, 2771, 2837, 3052, 3199 i 3264; po
Nr. Nr. 57, 193, 282, 297, 680, 907, 1118, 1183, 1395, 1700, 1771, 1785,

1839, 1857, 1968 i 2306; po rubli 1000— (zł. 775.—) Nr. Nr. 178, 304,
538, 801, 908, 922, 1063, 1072, 1356, 1391, 1436, 1588, 1816, 2041, 2631,
2880, 2922, 3064, 3406, 3418 i 3513. ›

Wypłata za powyższe listy ich nominalnej wartości uskutecz-
niona będzie, poczynając od dnia 2 stycznia 1936 roku, przez Kasę
Towarzystwa w Wilnie, Jagiellońska Nr. 14, !

rubli 500— (zł. 387,50)

— Popołudniówka niedzielna w „Latni*
niedzielę © godz. 4 pp. „Madame Lu-
у

— Niedzielny Poranek  Symioniczny
w „Lutni”. Jutro o godz. 12 m. 1> pp. trze-
ci poranek symiomiczny, który zawierać
będzie utwory Moniuszki, Noskowskiego
(Step), Maliszewskiego, Czajkowskiego,
Liazunowa i Arenskiego. Ddziai bierze
Wil. Urkiestra dSymtoniczna pod dyr. Koa-
stantego Uaikowskiego oraz Łouja bort-
kiewicz - Wylezynska, jako interpretator-
ka pieśni.

— teatr „Rewja”. Dziś program rewjo-
wy p. Ł „Na szczytach Kaukazu.

Voczątek przeustawien o g. 6.30 i 9-aj.

ini Ikos i R pr i

Polskie Raujo Wilno

Sobota, dnia 23 listopada.
6.30 Pieśń. Gimnastyka. Płyty. Dzien-

nik poranny. Płyty. Gieida rolnicza, Audy-
cja dla szkół, 11.57 Czas i kiejnał, 12.03
Dziennik pofudniowy. 12.15 Koncert, 15.00
Koncert. 13.25 Chwilka gospodarstwa do-
mowego. 13.30 Piyty. 14.30 Płyty” 15,00
Fragm. z powieści Fawła Szumilasa „Manu-
sine serce”. 15.15 Mała eskrzyneczka. 15.25
Zycie kulturalne miasta i prowincji, 15.30
Koncert. 16.00 Lekcja języka trancuskiego.
16.15 Utwory na cytrę. 10.50 Skrzynka tech
niczna. 16.45 Cała Polska śpiewa. 14.00 W
Pieckach Krutynskich, rep. 17.15 Nowości z
płyt. 17.45 Swiat naszych zwierząt. „Pada-
lec”. 17.50 Nasze miasta i miasteczka, 15.00
Siuchowisko dia dzieci. 18.40 Płyty. 19.00
Fan Mussolini i Etjopja, gawęda reżjonalna.
19.10 Nowości teatraine. 19.25 Koncert re-
klamowy. 19.35 Wiad. sportowe. 19,50 Po-
gadanka aktualna. 20.00 Koncert, 20.45
Dziennik wieczorowy. 20.55 Obrazki z Pol-
ski współczesnej. 21.00 Audycja dia Pola-
ków z zagranicy. 21.30  Mumor reśjonalny.
22.00 Koncert. 23.00 Kom. met. 25.05 Re-
transmisje z Rozgłośni europejskich.

 

 

 

Dziś.HELIOS |

w potężnym dra-
macie miłosnym NOC

Trzy wielkie na-
zwiska! Brhzter „Bengali”

Fassa ANNA STEN
Gary Cooper

I genia'ny
režyserKing Vidor

weselna
Akcja rozgr. się w pałaczen mljonerów | w środowisku emigrantów polsk.chwAmeryce.

Mad prog:arn atrakcja kolorowa Oraz aktus Ja. -

 
iieyzkanie.
do wynajęcia 3 po-
koje, suche, Ilonos

pod „Solidny A.“,

OGRODNIK

 

 REWJA
„NASZCZYTACH KAUKAZU“

\ Balkonį25 gr.LProgrem Nr. 48 p. ti

Rewja w 2 cześć. i 15 ob, z udz. Janowskiego, komika W. Jankowskiego, primabale-
rimy Basi Rełskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego, pieśniarki Mary ŹŻejmówny, hume-
rysty Amtoniego Jaksztasa, primadonny J. Kulikowskiej, piosenkarza L. Warskiego.
Codziennie 2 seanse: v 6.30 i 9 w. W ziedzielę i święta 3 seanse: o 4.15, 6.45 | 9.15.
 

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,
magrodzony przez 'Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy-

bitne zasługi w rzemiośle,

WACŁAOA MOŁODECKIEGO
WILNO, JAGIELLOŃSKA 8,

tapczany, fotele składane
meble klubowe i t p

Wykonanie pierwszorzędne.

poleca:

 

nei

DO WYNAJĘCIA PO- 

«mie zarząd domu.
Zgłoszenia w redakcji

su) pszukuje pracy w za”
‹ płe ze wszyst- kresieSdadatasza

kiemi wygodami, wol- mieszkanie lub małe
ne od podatku, do- gozorstwo. Łask. o-,

średnich lat poszuku-

 

4

ZAKŁAD OPTYCZ>Y

Jana Iwaszkiewiczo 

ił(daw. О1г braiisno)Skiasalójózą

 

 
 

 

 
 

 

 

DOM HANDLOWY
P.[KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka

WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57.
poleca towary wysokiej jakości, jako to: naczynia stołowe ze
szkła, fajansu, porcelany, oraz kryształy, naczynia kuchenne
żyraadole, lampy do elektryczności | natty. Ceny stałe, ken-

kurencyjne.
  
 

 

 

chore dziecko w do-i
mu, a od diuższego
czasu jestem bezpra-|
cy — zmusza mnie:
odwołać się do miło-|

WILENSKA 28. |sierdzia bliznich, pro-
sząc o pomoc naj.|

choćb;
wykonuje binokle totiarą. Adm. „ziem |

wiedzieć się u ierty do Adm. „Dz.! okulary ściśle we- > pa
zorcy, Kalwaryjska wii" pod „Ogrodaik“||diug receptp.p. le-azak =|Nr. 31. 2 e||karzy okulistów.Po-| CHOREJ \

OSOBA leca najnowsze mM0- cięžko == dziewczynie
dele. Wszelkie ar- lat 5-ciu (Sniegowa 3.

  

  

  
     

  

    

AARC siu pracy doПНОАНО Ч Logials
* * а == aniom, ającym

Ń PRACA. L z oP S 4 = ourodę.Krem Abarid

Tera aero|Rai,|siwie i Slusarstwie. d Duznim b A>_ czyni skórę miękką
Mieszkania S $niegowa 3, m.Al ол E iii; Sp, jedwabiście, elastycz-

$ I pokoje DOŚWIEDCZONY 2 sozłACzLiwi Era gładka[bez zmar.
; administrator  przyje położenie, — gdyž szczek. Puder Abarid,

mam żonę chorą i sporządzonyzmiałko
sproszkowanych
cebuleklilji bia-
łej, nie szkodzi

 

  

 

  
 

 

KÓJ UMEBLOWANY : йKo UNO AS оееt Pie ay Pim. шее ое de
być z) utrzymaniem. ska 21, m, 12. 35--2|| wykupienia 3.ар2418. |sw,Michalski zauł, 14 lekarstwa, za które ROZPOWSZECH-

— m. 1, od il-ej.. Jżądają 4 xl 50 gr. NIAJCIE PRASĘ R UKI
: : Łask. Ofiary do Adi

P. A > Ro nad MI 0 D leczniczy leśty kila 240 eisWi“ala „Cko- perais d D
Longines, Zenit, starożytne antyki, oraż łakowy Jamy kli 260 rej. dziewczynki” ———

| i SCW tna № ! : === PILNE
ja i tani. ‚ ABEADAC.Sta:WA.

4, pożada, zapasowe KEpgedas SER litewski kilo ed 150 ZGUBY ył Lekarze BILETY
.| AS wina a = 05)|| GRZYBY ud (ooniD Liszt.|| 0|rozame| WIZYTOWE

& res A|GRZYBY parynowake (borov.) ky, 320 ZZ ZYGMUNT BROSZURY
28 Posiadamy stale do sprzedania RYDZE glo kle 2 zł. E mh KUDREWICZ AFISZE

setki domów, placów, oraz ma- Zwiedr ński I:й KI boskiej BosekPC

jątków w Wilnie i okolicach poleca у jak $w. Piotra i Pa- sylilis, Ze DRUKARNIĄ
i 4 i ci й ” +

RAcuM“ Wileńska 36 tel. 1224| gpg, *przedpoludnio-tora Ktel ies 1. TWIERZYŃSKIEGO
: —— wych. m8. Most. ulica Nr, 1

13 ` PRALNIA KRYZYSOWA | з "'!::::оп 12-44

Wilno, Jagiellońska 6 m. 28 S pwn przyak facia, sporyWi
tel. 22-24 odbywa się bez chlorku. Zniszczone kor| LAKATNNUWNANI

mam|Wino,Lizeackisakei ArisGel anas : ia  
 

Mydawsa: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, Drukarnis A. Zwierzytskiego, Wilno,Mostowa Nr. L

r   
 

— Детайниет redaktor;,STANISŁAW JAKITOWICZ.
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