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dnia 23 listopada 193.
Wyprowadzenie zwłok z domu

24 listopada o godz. 6-ej po południu

łek dn. 25 listopada o godz. 10-ej rano,
Rossa.

skrętnego drut
Osramówki

WC
Nauka i technika skonstruowały dla Osramówek nowy typ palnika z dww-

krystalicznego. Żarówki z temi palnikami, tak zwane

„ gazowanej wytwarzają w stosunku do zużywanegoprądu

ICZAŃSKICH

Marja Peladgja Bagińska
WDOWA PO LEKARZU

Po długich i ciężkich cierpieniach opatrzona Św. Sakramentami zasnęła w Panu
5 r. w wieku lat, 67.
żałoby, ul. Witoldowa 38, do kościoła

Niepokalanego Poczęcia N. M. P. na Sołtaniszkach odbędzie się w niedzielę dn.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w tymże kościele w poniedzia-
poczem nastąpi pogrzeb na cmentarzu

O tych smutnych obrzędach zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutiu
SYNOWIE, SYNOWA i RODZINA.

«zależnie od typu, do 20% więcej Światła, mit żarówki dotychczasowe, Ua
nadwyżka świasła nie wiącej nie kosrtuje.

Kupujcie pręezę wie. włamym interesie
Osramówki

cechowane gwarancją wydajności światła w yo 1 poborupraduwa»

tach czej ja żarówkach dawniejszej produkcji nie było. й

  OSRAI
R Ai nis AST TND

Przy astmie, chorobach serca, cierpie-

wytobwpolskiego |
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Jedyna:
&GDZ DESEROWYCH

> CZEKOLAD

WARSZAWA (Pat). Sobotnie posie-

dzenie Sądu Okręgowego w sprawie za-

bójstwa min. Pierackiego rozpoczęło się ©

godz. 10 min, 45. Na ławie oskarżonych

znajduje się Jakób Czornij.

ODCZYTANIE ZEZNAŃ CZORNIJA.

Ponieważ Czornij usiłuje zeznawać po
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nież daje odpowiedź twierdzącą.
Zapytany, czy chce złożyć jakieś wy-

jaśnienia, odpowiada „tak * i oświadcza, że

zeznawać będzie po polsku. i

| Oskarżony prosi, aby mógł na wstępie|

wyjaśnić, dlaczego pragnie zeznawać po,

polsku, a mianowicie: 1) dlatego — mówił|

 

ukraińsku, chociaż język polski zna i nim oskarżony, że nie przynoszę ujmy tem

wiada, był bowiem studentem uniwersytetu Ukraińcom, ponieważ Warszawa nie leży

w Lublinie, Sąd przystępuje do odczyty- na ziemiach ukraińskich, 2) pragnę wyświe-

wania zeznań oskarżonego, złożonych W |tlić niektóre sprawy, nie aby bronić się,

; śledztwie.
Przesłuchiwany w dn. 28 grudnia w

Warszawie w charakterze oskarżonego,

Czornij nie przyznał się do należenia do

O.U.N. i ukrywania na polecenie tej orga-

mizacji w swoim pokoju wLublinie sprawcy

| zabójstwa min. Pierackiego. Na zapytanie

odpowiedział, że Malucy nie zna.

| Po odczytaniu zeznań osk, Czornija,

| przewodniczący* zarządził  kilkuminutową
| przerwę, podczas której sprowadzono na

|salę następnego osk. Eugenjusza Kaczmar-
| skiego.

 gdyż bronić się nie chcę i nie będę. Mam

odwagę powiedzieć, że to i to zrobiłem i

wziąć na siebie odpowiedzialność.

Osk. Myhal w dalszym ciąguoświadcza: |

— Do organizacji ukraińskich nacjonalistów|

wstąpiłem z końcem 1930 r. Do mnie na-

leżało transportowanie literatury z zagra-

nicy do Polski.
Następnie oskarżony mówi o swem

aresztowaniu w 12 czerwca 1932 r.
W więzieniu siedział rok. Po wyjściu spot-

kał się niezwłocznie z Banderą, którypro- |

sił go, aby objął funkcje wywiadowcze i
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ESZKOWSKI
niach piersiowych i płucnych, zołzach ra-'
chityzmie, naturalna woda gorzka.
Franciszka-Józefa stanowi istotny środek,
regulujący funkcje przewodu pokarmowego.

RZECZ]
|

| PATRZCIE JAKIE PROSZKI WAM DAJĄ Bł
РРа

TTT

 

„MICKIŁW ICZA_1.5

_ Czapki zimowej žė
— nówe modele.

  

CHORA WĄTROBA
| |rujnuje organizm. Skutecznie pomaga w

tych niedomaganiach SÓL MORSZYNSKA

lup WODA GORZKA MORSZYNSKA.

Żądajcie w aptekach i składach aptecznych.

UtAKGa disDAS Aše IO

AODZKGTWAAKE .WZRIZOKOKACZAZYGEWCS ZAŁ ALINA

| Do wynajęcia
+ NA BIURO 3LUB 4 POKOJE

z prawem korzystania z telefonu, z osobe

nem wejściem, przy ul.

MICKIEWICZA 10 m. 5, róg Tatarskiej.

 

 

THE CHAMB SKI

TH
CZORNIJ CIERPI NA ROZSTRÓJ

PSYCHICZNY.
Po przerwie obrońca osk. Pidhajnego,

adw. Hankiewicz wnosi o odczytanie z akt

sprawy, danych dotyczących badania stanu

zdrowia osku Czosnija. --

Prokurator Żeleński nie oponuje prze-

ciwko temu wnioskowi i przewodniczący

zarządza odczytanie z akt sprawy wyników

badania lekarskiego.

Z odczytanych danych wynika, że osk.

Czornij byi systematycznie badany i że w

wyniku 6-tygodniowej obserwacji w Twor-

HAMBARD

kach, biegli stwierdzili @ osk. Czornija|

E А LAGODNYM JRODKIEM PRZECIW

ZADADCIU, UŁATWIAJĄ TRAWIENIE

I REGULUJĄ PRZEMIANĘ MATERJI

ustalił dokładnie tryb życia konsula so-

wieckiego we Lwowie.
Po zamachu w konsulacie oskarżony,

za pośrednictwem Pidhajnego, otrzymał od

Bandery rozkaz przeprowadzenia wywiadu

co do trybu życia proł. Kruszelnickiego,

wydawcy czasopisma, o tendencjach filo-|

sowieckich, oraz komisarza straży więzien-

mej w więzieniu „Brygidki* we Lwowie,|

Kossobudzkiego.

14 czerwca 1934 r. aresztowani zostali

Pidhajny i Bandera. Od tej chwili sprawa

zamachu na Kossobudzkiego spadła na

oskarżonego. I tu dopiero poraz pierwszy

rozstrój psychiczny o wyraźnym cHarakte- | — oświadcza oskarżony — nie chciałem do-

rze reaktywnym, co związane być ma z puścić do zamachu, lecz nie dlatego, żebym

jego sytuacją więźnia w śledztwie. Niema się sprzeciwiał zamachowi, lecz dlatego, że

jednak żadnej podstawy do przypuszczenia, chodziło mi, aby przez ten zamach nie zo-

by w okresie poprzedzającym aresztowanie, stał wykryty zabójca min. Pierackiego —

a w szczególności w okresie inkryminowa- Maciejko. Sprawa przedstawia się w ten

nych mu czynów był on dotknięty jakiem-| sposób, że do bojówki, która miała prze-

kolwiek cierpieniem  psychicznem, które| prowadzić zamach na Kossobudzkiego, na-

miaioby wpływ na ówczesne jego postę-| leżał początkowo Maciejko — Korotyszyn.

powanie. Zdaniem psychjatrów osk. Czor- Zwierzchnikiem ich był Kaczmarski Kacz-   

 

**nbisyńczycy. przechodzą do ofenzywy.
WARSZAWA (Pat). Na (froncie

północnym nie zanotowano wczoraj
żadnych wydarzeń, oprócz walk o
przejścia przez rzedkę lakazze, którą|
wojska abisyńskie usiłują sforsować.|
Z informacyj włoskich o odparciu!
tych prób widać, że inicjatywa za-
równo na tym odcinku frontu jest,
obecnie w rękach Abisyńczyków. |

Z frontu południowego źródła an-
gielskie donosiły, iż wo,ska abisyń-|
skie prowadzą ofenzywę w kierunku|
od Harraru do Dżidżigi na po'udnie
i że w akcji tej odebrały Anale na
południu od Daggahbur i nawet Gor-
rahei.

Jak donoszą źródła francuskie,
wojska włoskie stoją obecnie na po”
zycjach w odległości 60 klm. od Dag-
gahbur. Na froncie tymleją deszcze,

I ich. i ; 8

Na odcinku Dolo pojawił się po-
nownie ras Desta z 50.000 žolnierza-
mi Spodziewają się, że ras Desta
Z ma spotkanie drugiej armji;

oskiej. Sprawozdawcy francuscy |
podkreślają, że obecnie zatrzymanie

|a w mieście budują schrony.

„ Obejrzeć można codzień od g. 11 rano.
ao нсоннеанасина.mm — mija, o iie na to pozwalają warunki śledz-

twa, trzymać należy nie w odosobnieniu i

pod staią opieką lekarską.

Po odczytaniu tych danych obrońca

wnosi, by Sąd Okręgowy stwierdził w za-

rządzie więzienia, czy zastosowano się do

tego orzeczenia biegiych, a jeżeli nie, by

Sąd wydał odpowiednie polecenia.

 

ofenzywy wojsk włoskich wpłynęło
na znaczne podniesienie ducha wojsk
abisyńskich. I i

Abisyńczycy awalkuują ludność Po przerwie 0 godz. 13.30przewodni-

cywilną z Harraru i przeprowadzają | 97407 oznajraia, że wobectego, iż zeznania

dokoła miasta roboty fortyfikacyjne, josk- Mykala są obszerniejsze od zeznań
osk. Kaczmarskiego, zmienia kolejność ba-

dania oskarżonych i zazządza sprowadze-
Te MAa]
HERBACIARNIA DLA BEZROBOT-nie oskaržonego Mybala. Następnie prze-
NEJ INTELIGENCJI RZUCA SPO- wodniczący komunikuje, że Sąd! stwierdził,

 
marski powiedział mi, że jeden z jego trójki

wziął udział w zamachu na ministra. Wie-

dze go poszukują, nie chciałem dopuścić,
aby ta sama bojówka dokonała zamachu na

Kossobudzkiego, ponieważ w razie schyta-
mia, ujawniłoby się, że zabójstwa ministra
Pierackiego dokonał Maciejko. i
W tem miejscu przewodniczący zarzą-

dził przerwę, po której w dalszym ciągu

składać będzie swe wyjaśnienia osk, Myhal.

ZABÓJSTWO BACZYŃSKIEGO
I DYR. BABIJA.

Po przerwie osk. Myhal składa w dal-
|szym ciągu swe wyjaśnienia w sprawie za-, 

ciejko uciekł, i że wł
asa Bala e aki iai RARE i miał dostęp do lwowskiego magozynu
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Teroryści ukraińscy przed sądem
strzałów, kładąc Baczyńskiego trupem na
miejscu.

Oskarżony przedstawia szczegółowo 0-
pracowany przez Malucę plan zamachu na

dyr. Babija. Wykonać mieli zamach, Car i

jeszcze jeden osobnik.  Odwoluje swoje

pierwotne zeznania, jakoby był tylko po-
mocnikiem w tym zamachu i stwierdza, że

był tego zamachu organizatorem.

O ZAMACHU NA MIN. PIERACKIEGO
OSKARŻONY NIE WIEDZIAŁ.

Po przerwie osk, Myhal oświadcza, iż
o przygotowaniach do zabójstwa min, Pie-

rackiego nic nie wiedział. Siyszai tyiko
od Pidhajnego, że będzie „spławiona wię-

ksza ryba”, Podczas jednego kontaktu z
Kaczmarskim, ten oświadczy, że przybył
człowiek z Warszawy i szuka kontaktu

Z rozmowy z Kaczmarskim dowiedział się,
że cziowiek ten jest bezpośrednim zabójcą

miu, Pierackiego. Kaczmarski pożyczył w
Undo dia Maciejki 20 zł. i tegoż dnia po-
lecił oskarżonemu wyszukać dla Maciejki
mieszkanie. Wraz z Kaczmarskim spotkał
się oskarżony z Maciejką za miastem,

przywitał się z nim i powiedział „gratuluję.

Kaczmarski wręczył wówczas .Maciejce re-

wolwer. Następnego dnia widział się rów-
nież z Maciejką. Jakiś czas potem Kacz-
marski wspomniał, że owego Macie;ki nie-

ma we Lwowie, a później, że wrócił on ze
wsi do Lwowa, bo miał trudne warunki žy-

cia.
STANOWISKO MYHALA
W ORGANIZACJI.

Na pytanie przewodniczącego, jaki był .
ustrój O.U.N.i kompetencje jego . wiadz,

oskarżony stwierdza, że nie wiedziai otem

nigdy.
Dalej wyjaśnia oskarżony, že Lebeda

znał tylko z domu akademickiego, o Hnat-
kiwskiej słyszał, że należy ją wciągnąć do
organizacji, Zarycka była tylko kandydatką.
na czionkinię O.U.N.

Oskarżony oświadcza, że w czerwcu

1933 r. wskutek niedostatku zamierzał wy-

jechać ze Lwowa. Wówczas Bandera wy-

mógł na nim, że przyjmie miesięcznie 65
(zł. zasiłku od organizacji, gdyż jest jej po-

trzebny.
Następnie zadaje oskarżonemu pytanie

prok. Rudnicki, Z odpowiedzi oskarżonego

wynika, że był szełem wywiadu.
Przeszłości organizacyjnej Pidhajnego

nie zna. Posądzai Pidhajnego o zabicie

wraz z Suchewiczem kuratora Sobińskiego.

Pidhajny rozporządzał funduszem bojowym

broni organizacyjnej. Adresu jednak n:aga-

zynu nie zna,

PRZYBYSZ Z WARSZAWY.

Od Kaczmarskiego słyszał oskarżony, że
przybysz z Warszawy przyjechał pociągiem
do Lwowa, a rewolwer rzucił gdzieś do

studni lub rzeki. O innych szczegółach w
sprawie zabójstwa min. Pierackiego nie

słyszał, jak również nie słyszał o bombie.
Zkolei stawiają oskarżonemu pytania

obrońcy.

Na pytanie, kiedy usłyszał od Małucy,

ŁECZEŃSTWU  WILENSKIEMU iż osk. Czornij istotnie odpewnego czasu bójstwa Baczyńskiego i dyr. Babija. W jed- iż zamachu na min. Pierackiego mógł do-
WEZWANIE. (pozostawał w izolacji Sąd zarządził uchy- nej z tych spraw — mówi — jestem bezpo- konać O. N. R., oskarżony odpowiada, że

W niedzielę, dn. 24.XI. br. jest lenie dotychczasowego stanu rzeczy % 088° 4<rednim sprawcą, w drugiej moralnym, po- Maluca wspomniał mu o tem kilkakrotnie,
0. K. dzenie Czornija w celi w towarzystwie.

Na salę sprowadzony zostaje oskarżo-

Roman Mybal.
MYHAL ZEZNAJE PO POLSKU,

zbiórka na Herbaciarnię N.
dla bezrokotnej. inteligencji (Dobro-|
czynny zauł. 2-a). | By

Pamiętajmy o tem — my, którzy, й
mamy jeszcze pracę i nie 2пашу| | Przewodniezący zapytujo go, czy przy-

głodu! : : znaje się do tego, że wziął udział w orga-

Złóżlmydo skarbonek nie ofiarę, nizacji ukraińskich nacjonalistów.

ale część choć majdrobniejszą swe- Osk. Myhal w odróżnieniu od poprze-

Į dnio badanych oskarżonych, edpowiada w

Każdy grosz — to łyżka strawy języku polskim: „Tak, przyznaję się”.
gorącej, to ratunek dla licho odzia- Na pytanie przewodniczącego. czy
nych i głodnych braci naszych! przyznaje się, że jako członek organizacji

Koniec miesiąca — niewiele dać ukreiśskich nacjonalistów pomógł Grzego-

średnim. |
Й Zaznaczam, iż strzelając do Вастуб-)
(skiego, wierzyłem w to, że strzelam do“
konfidenta. Jeżeli dałem rozkaz strzelać|
do dyr. Babija, to nie wiedzia.em o tem, że

jest to były oficer ukraiński. Ja winien

jestem śmierci dyr. Babija, dsłem rozkaz

zabicia go, ale sam nie zabiłem.

| Ponieważ dwukrotnie planowany za-
| mach na Baczyńskiego nie doszedł do skut-
ku, oświadczyłem, że sam dokonam za-
machu. Przedstawia spotkanie swoje z Ba-
czyńskim w restauracji, dokąd sprowadził|

ostatni raz 25 czerwca.
DOBRO NARODU — WYŻEJ,

NIŻ WŁASNĄ AMBICJĘ.
Na pytanie adw. Hankiewicza, dlaczego

oskarżony twierdzi, że dobro narodu sta-

wia wyżej, niż własną ambicję, oskarżony

oświadcza: „Uważam, że bardziej pomagam
narodowi ukraiūskiemu tem, že nie odma-

wiam zeznań. Ponieważ załamałem się w
śledztwie i 4 czy 5 towarzyszy przeze mnie

siedzi w więzieniu, chcę im się przysłożyć;

choćbym miał pójść pod szubienicę.
Przewodniczący o godz. 20.50 zarządził

możemy, nie omijajmy jednak kwe- rzowi Maciejce, po zabiciu przezeń min.| go z całą świadomością. Po wyjściu z re- przerwę w rozprawie do poniedziału, dn, 25

starek, dajmy, wiele kto może! Pierackiego,deucieczki —oskarżonyrów='stauracji oskarżony dal pierwszy serję | bm.do godz. 10 rano,
2
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(MI Dziś | Ę oraz we FREDRIC MARCH
w najnowszym dzwiękowym |MMI os Greta DARBOi: Tia tysi

Anna Karenina:
Międzynarodowej Wystawie Filmowej w Wenecji 1935 r. Nad program: DODATEKoraz”najnowsze aktualja.

[ wed'ug nieśmiertelnej powieści LWA
[TOŁSTOJA Ssiew, muzyka, tań
ce ROSYJSKIE! Piosenki w języku ro-
syjskim. Wspaniały chór rosyjski.
Przepych wystawy! Pierwsza nagroda na

   
ę |

  

„ĖS
Z powodu ograniczon. miejsc prosimy o przybycie na pocz. seansów punkt.: 2 4, 6, 8 i 10.15. Bil. bonor. nieważne. Sala dobrze oqrzaaa

 

PAN| Już w następnym programie monumental

Rapsodja Bałtyku
Szczegóły jutro

 

Początek o 2-ej

 

według DANTEGO. Świetny nadprogram Sala dobrze o

|EKŁO
 

"PGA—ESROWPREAOLREPYC OR ол
cw.

 

ny film polski Do

į NAUKA Щ
SARAS

Z PARYŻA
wróciła Francuzka.
Udziela lekcyj  Me-
stowa 9—23,

З STUDENT
udziela bardzo tanio,
bo od 50 gr. za go-
dzinę korepetycyj w
zakresie spe-
cjalność zk: zę
res: R. ipski, ul
|Bakszta 15 pokój 49
telef. 1601, 469

B. NAUCZYCIELKA
rosyjskiej Szkoły Mu-
zycznej udziela lekcyj
na fortepianie. Adres
w Admin. „Dz. Wil”

378—0
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7 NASZĄ STARANNĄ OBSŁUGĄ grzana.

 -— › i iii S iBA

JEST PODWOJNIE DOSKONALE
 

  

| POLIS S5 pom
ANNA 0L na wesoło) Dasiadamy stale do sprzedania LISTOWNIE MNFORWACJE

Iššišiiišvijus setki domów, placów, oraz ma-

 

Film, Który każdy” zapamięta.
ra Juz jutre_w kinie „HeLlOs“

HELIOS 2wiel<ie n=zwiska bohater „B ngali

Fesemua ANNA STEN 125727 King Vidor
w potężnym dra-
macie miłosnym Noc weselna
Akcja rozgr. sią w pa'aqach miljonerów | w środowisku emigrantów polsk ch w Ameryce

Nad program atrakcja kolorowa orazaktua ja. Sala dobrze ogrzana.

REWJA|
„NA SZCZYTACH KAUKAZU”
*Rewja w 2 cześc. i 15 ob. z udz. Janowskiego, komika W. Jankowskiego, primabale-
riny Basi Relskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego, pieśniarki Mary Żejmówny, humo-

ty Antoniego Jaksztasa, primadonny J. Kulikowskiej, piosenkarza L. Warskiego.
adzieanie 2 seanse: e 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta 3 seansę: o 4.15, 6.45 i 9.15.

|| Т ВАк У
P. BURE, H-ry Moser, Mowado, Omega,
Longines, Zenit, starożytne antyki, oraz

| zega SAMOCHODOWE i SZYBKO-
| ŚCIOMIERZE naprawia dokładnie i tanio
' res zapasowe części ma składzie
MICHAŁ WYSZOMIRSKAE

Wilno, Wileńska 22.

 

Balkon 25 gr.iProgrem Nr. 48p.t.:

 

 

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

telef. 17-77.
Przyjęcia codzień, oprócz świąt. od godz.
10—12. Plombowanie, usuwanie i lecze-
nie zębów oraz szłuczne zęby. Ceny

przychodni urzędników państwowych.

 

 

 

 

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

tumku w składzie farb

F. Rymaszewskiego
WILNO, MICKIEWICZA 35,

Powołującym się na ogłoszenie rabat.

 

węgiel i koks witek
|| pórtosiąg lege koncem” „RObUr”,

WAGA GWARANTOWANA. | 

Gary Cooper!

DEMONSTRACJA
MIE OBOWIĄŻOJE DO KOPNA

DOGODNE RATY

M. ŻEJMO
Wi L N 2 MICKIEWICZA

+ ' Nr. 24

jątków w Wilnie i okolicach

„PRACUM*
| gWilno, Jagiellońska 6 m. 28

tel. 22-24
 |

|
|
|
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JWKASZAWSKI SPÓŁKA NYŚLIASU
WILERSKA 40 7

tel, 22-02,
£ przyjmuje do preparowania zwierzęta i

ptaki, rogi do oprawy i skóry do garbo-
į wania, oraz dywany ze skór. Skóry sar-
| nie wyprawiamy na zamsz naturalny i
| w kolorach.

 

 

MIÓD шк lei kilo 240
łąkowy jamy Kii 260

SER |ilewii kilo qi 150
GRZYBY szacha (borowiki) kg. 0 3 zł.
GRZYBY marynowane (borow.) kg. 320
RYDZE gone kilo 2 zł.

poleca Zwiedryūski

Wileńska 36 tel. 12 24

 

NAJPIĘKNIEJSZA ARTYSTKA KINA
REWJI — urocza gwiazdeczka

p B RELSKA
kupujekremy, puder, mydło i szmłaki

w składzie spiecznym

faim. Włatłitiwa TRUBILŁY
LUDWISARSKA 12, RÓG TATARSKIEJ.
Polecamy wody kolońskie na wagę —

78 różnych zapachów.

i     „PACIFIC" Sp. Akc.
Wiłno, Słowaekiego 27, tel. „156.

|"
Mieszkania

I pokoje

МНМ
„do wynajęcia 3 ро-
|koje, suche, słonecz-
ne i ciepłe ze wszyst-
„kiemi wygodami, wol-
ne od podatku, do-
wiedzieć się u  do-

 

 " LICYTACJAL
w Zakładzie Z»stewniczym Komunalnej Kasy Oszczędności
m. Wilna, ul. Trocaa M 16 ( aury ou Fran 'sze-ńskle) tel. 7 2/
oabę z © sięwdnia h 14, 16,17 | 18 września i9 5. o godz. 5-ej
p p. (17-e)), ssrzedeż z hcytetji pizeiarminowarych zastawó*
«tórych termiovw u sowe (sorzed-ty z licytaej') upłynęły do
dn. 14 listopada 1935r Powiórna ilcytacja zastawów nia spreeda»
ych na ) ej licytaej: cabęazie sę wtym>e terminie licyiacyja:m

DYREKCJA.

 

Zarząd Towarzystwa”Kursów
Technicznych w Wilnie |gorcy,". Kalwaryjska

podaje do wiadomości, że zwyczajne walne zehra- j| */" .
nie członków T.K.T odbędzie się w lokalu Sto- ||DOWYNAJĘCIA PO-
warzyszenia Techników Polskich przy ul. Wileń- ||KOJ UMEBLOWANY

% wygodami; możeskiej 33 w dniu 29. XI. b. r. o godz. 18. Porządek
być z utrzymaniem.

dzienny: 1) Odczytanie protokułu z poprzedniego i ®
walnago zebrania, 2) Sprawozdanie Zanzaądu, 3) = akad *
Sprawozdanie Komisi Rewizyjnej, 4) Preliminarz || ||
na rok 1935/36, 5)' Wybory „nowych władz, DO WYNAJĘCIA

j5 pokojowe mieszka-
e w domu Nr. 3

przy ul. Orzeszkowej.
O warunkach dowie-
dzieć się u dozorcy.

6) Wolne wnioski.   
se:

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI,

 

  

 

 

POCZ OSOBA
DOM średnich lat poszuku-

nowy 2-mioszkaniowy |)9 pracy па przycho-

 

-- MieszkanieIi Wy

  

mieszkanie 3-npokojo- 3 pokoi, świeżo od- ną własnej ziemi 320 dzącą. M. O, Kijow-

jwe (w pobliżu Sądu) cepa wsaQ suche; sążni kw. do sprze- |ska 21, m 12. 55—2
jciepie, słoneczne Meno me dania, ul.  Trębac-| - la
wygodami, ul. Tarta- 3 jka 26. Fachowa ą
ki 19 rėg Ciasnej. O| _ Akwarunkach tamże m.| <MIRONANNNKNAA|„amas| PIELĘGNIARKA,

RupiO

4 |! sprzedaż b) j ZGUBY.
LE||

Nr. 4, tel. 3-52. 466 z długoletnią prakiy-
ką, posaukuje pracy

 

! MIESZKANIE przy chorych. Dobro-
2 pokoje z kuchniąi *, |osyany 3-a, m. 13.

elektrycznością nie-| DO SPRZEDANIA SZALIK GK r "
duże do wynajęcia. plac  wiasnej ziemiznaleziony ez POSZUKUJĘ
„Stara 33 i św. Piotra oud0 ш’ może być mieszkanca wsi w Pracy do wszystkiego
li Pawia 3 m. 4. |sprzedaż częściowa, pazdziermiku, na An- 00 małej rodziny z b.

- |me mniej 1u00 me-
jtrów. Dzielnica bu-
dowania domów drew
n:anych. Front od u-
ucy. Cena 3 zł. mir,

ja aobrem gotowaniem,

u. Św.Piotra|Pa: lub za kuckarkę do
wia 5/1 miesz. 8 w Aaaa dia

= a" cuodzącą. Wiek śre-

MIESZKANIE
3 pokojowe z kuch-
nią, wszelkiemi wy-
$godami (łazienka, wa-

 

terj do wynajęcia. imoże być sprzedana: i iš-Plac Metropolitalny 3, caiość 188007 zie-| amasAASTA a Rookie 6.
vis a vis mostu Za- m, dom murowany © ierencje. Ul. Siowiań-
rzecznego. |4-ch mieszkaniach za 3 PRACA. ks 2-a, m. 12, godz.
OGŁASZAJCIĘ SIĘ 16500 at, w tem ERAW „DZIENNIKU  g'"$ bankowy płatny GaidRO EAO is, :

" Jai 36. Połozony; ul. a uDłoaniuo CoucziowćisŚRO
WE POT rad : у

WILEŃSKIM”, |Zwierzyniecka Nr. 31. DOŚWIADCZONY Lekarze| aniormacji: Mickiewi-! administrator przyje

 

 

  
  

nagrodzony przez Minist. Przemysłu i Handlu odznaką za wy- PRALNIA KRYZYSOWA 1628 46-—, od godz. mie zarząd domu. ac Iiip
Т bitne zasługi w rzemiośle, przyjmuje do prania bieliznę wszelkiego ro+|374.PPOh _____470 Zgłoszenia w redakcji

dzaju, firanki suszy się na ramkach, Pranie| pod „Solidny A.” | DOKT оКWACŁAWA — МОНОПЕСКИЕСО! ЕЕЕаа E ŽAS\ nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne,|zaraz dom, oso OGRODNIK
Wilno, Literacki zaułek5, vis 4 vis poczty.|4—5 pokoi, na przed-|pszukuje pracy w za- KUDREWICZ

WILNO, JAGIELLOŃSKA 8, s mieściu, z ogródkiem.kresie ogrodnictwa za choroby weneryczne,
poleca: tapczany, fotele składane do spania, otemany, i OlertydoBiura Ogło- mieszkanie lub małe!„yjls, skórne i mo-

meble klubowe i t. p. z. Gra! 7 oam czopiciowe. UŁ Zam-
Wykonanie pierwszorzędne. niski Bas t terty m. kowa 15, tel. 19-60Ceny je. jaa: Wil”pod„Ogrod | ed $—1 i 3%.p | m p 0

: AE aiwalMiydawca: ALEKSANDER ZWIERZYŃSKI, „Drukarnia A. Zwierzyńskiego, Wilno, Mostowa Nr. 1. „. Qdpowiedzialny redsktBA maż
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Teatr i muzyka.
— Teatr Miejski na Pohulance. Dziś,

|w miedzielę, o g. 4-ej komedja p.t. „Szko-
ła podatników” —- po cenach propagan-
dowych. ;

Wieczorem o godz. 8-ej po raz drugi
Sokoflesa „Król Edyp".

| — Koncert France Ellegaard. We wto-
dn. 26 bm. o godz. 8 wiecz. odbędzie

się koncert światowej sławypianistki Fran-
|ce Ellegaard, która przed rokiem koncer-
jtowała w Warszawie z nadzwyczajnem po-
| wodzeniem, Znižki i kupony — nieważne.
Ceny specjalne.

|  — Teatr Muzyczny „Lutnia”. Dzić o
+godz. 8.15 wiecz. operetka Kalmana
„Księżniczka Czardasza”. Ceny zniżone.
ł Dziś o godz. 4 popoł. „Madame Du-
barry“ z Elną Gistedt. Ceny propagandowe
od 25 groszy.

|| Dziś o godz. 12 m. 15 pp. odbędzie się
3-ci poranek symfoniczny w wykonaniu Wil.
Orkiestry Symlonicznej pod dyr. Konstaa-
tego Gałkowskiego. Jako solistka wystąpi
wybitna śpiewaczka  Zofja Bortkiewicz-
Wyleżyńska, która odśpiewa 4-ry pieśni
Maliszewskiego. W programie Momiuszko
(Kumoszki Windzorskiej, Noskowski (Step),
Czajkowski (Burza), Głazunow (Uwertura
Uroczysta), Areński (Warjacjej. — Ceay
miejsc: parter 1.50, 1.20 i 1.00; amfiteatr
0.50 i wejście 0.25 groszy.

i — Teatr „Rewja”. Dziś ostatnie trzy
przedstawienia rewji p. t „Na szczytach
Kaukazu”. — Początek przedstawień 0 go-
dzinie: 4 min. 15, 6 min.45 i 9mia. 15

| Z za kotar studjo.
yczny ilna

rozgiosnie radjowe,
Dnia 24. Mi. o godz. 12.15 Poranek

Muzyczny — Wilno. Program koncertu,
który wykona wileńska orkiestra symio-
niczna pod dyrekcją p. Konstantego Gał-
kowskiego, skiada się: z dobrze znanego
radjostuchaczom  Poematu Symfonicznego
„Step”, wielkiego polskiego symtonisty —
Noskowskiego, z pieśni Maliszewskiego, *
utworów kompozytorów rosyjskich, oraz
Momiuszki baietu „Do kumoszek z Wind-
soru”. Jestto właściwie wkładka baleto-
wa do ostatniego aktu tej sztuki. Monius2-
ko zaczerpnął temat z Uwertury N.colai
pod tą samą nazwą. Jako solistka wystąpi
p. Zotja Wyleżyńska.

Pół godziny Wiednia
w programach radjowych.

Piosenka wiedenska, to piosenka słyn-
na na cały świat, jako jedyna w swoim ro-
dzaju, melodyjna, uczuciowa a jednocześnie
pikantna i czarująca, Wykonana przez do-
skonaią  śpiewaczkę  Melenę  Zboińską-
Kuszkowską, sprawi radjosiuchaczam bez-

wątpienia wiele przyjemności, Audycję tę
organizuje Kozgiosnia Krakowska o @. 13.00:

Radjowy koncert symioniczny :
z udziaiem Jerzego Lzaplickiego,
W niedzielnym koncercie symioaicznym

dnia 24.AL o godz. 2U.UU bierze udział nasz
znakomity śpiewak Jerzy Uzapiicki, który
wykona przy akompanjamencie prot Ur-
steina, szereg aryj i piesmi, Część symio-
niczna koncertu, w wykonaniu orkiestry
V. R. pod dyrekcją Józeta Uziminskiego,
przyniesie popularną a bardzo lubianą Switę
„Peer Gynt“ UGriega, Uwerturę do opery
„kKustan i Ludmiua” Glinki, oraz peień
wdzięku walc z Suity S$myczkowej Czaj-
kowskiego, ponadto prześliczny Nocturn ze
„dnu nocy letniej" Mendeissohna.

„Koźmowy na tymtym swiecie” —
słuchowisko pisarza greckiego w radjo.
Jeden z najciekawszych pisarzy grec-

kich Lukian, trochę sotista i filozof, ze
wszystkich epok swego życia pozostawił
pamiątki w swych licznych dziełach. Naj-
większą wartość literacką posiadają djalcgi
w stylu Menipa, który pierwszy wprowa-
dził do literatury greckiej dziwaczną łormę
literacką, ziożoną z prozy i wiersza. Jedno
z pierwszych miejsc wśród djalogów Lu-
kiana zajmują „Kozmowy zmarłych. Frag-
ment z tych djalogów nadaje radjostacja

wileńska dmia 24.Ai. o godz. 13.00 w opra-
oowaniu prof. U.S.B. St. Srebrnego

Poiskie Radjo Wilno
Niedziela, dnia 24 listopada.

9,00: Czas i pieśń. 9.03: Uazetka rolni-
jcza. 9,15: Muzyka poranna. 9.40: Dziennik
poranny, 10.00: [ransm. nabożeństwa. 11.00;
Muzyka. 11.15: Iransm. z Warszawy otwar
cia Zjazdu Delegatów Związku Oficerów
Rezerwy. 11,57: Czas i hejnał. 12,03: Ży-
cie kulturalne miasta i prowincji, 12.15:
Poranek muzyczny, W przerwie: 13.00—
13.20: Słuchowisko „Rozmowy na tamtym
šwiecie“ — Lukjana. 14.00: Legendy opo-
wiadane córce Adama Mickiewicza.
14.20: Płyty. 15.00: Audycja dla wszyst-
kich. 15.45: Mówią, że wypadki chodzą po
ludziach — gawęda. 16.00: Lamiglowka —
podyktuje dzieciom Henryk Ladosz. 16.45:
Cała Polska śpiewa. 17.00: Muzyka. 1740:
Migawki regjonalne. 18.00: Piosenki w 'wyk.
Heleny Zboińskiej - Ruszkowskiej. 18.30:
_Słuch.,„Dwa okna na V-tem piętrze”. 19.25:
Koncert reklamowy. 19.40: Wil. wiad. spor-
towe. 19.45: Co czytać? 20.00: Koncert.
20.45: Wyjątki z pism Józefa Piłsudskiego.
20.50: Dziennik wieczorny. 21.00: Na we-
sołej lwowskiej fali. 21.30: Podróżujmy.
21,45: Wiadomości sportowe. 22.00: Muzy-
ka taneczna. 23.00: Kom. met. 23.05—2330:
Płyty.

į
i

!

WYPADKL
— Śmierć przy pracy. Podczas pracy

na fabryczce przy ul. Legjonowej 193 ro-
botnik „Aleksander Duszczenko przez wlas-
ną nieuwagę wciągnięty został przez pas
transmisyjny w kolo rozpędowe maszyny,
ponosząc śmierć na miejscu. Wypadek ów
sprawił na obecnych podczas nieszczęścia
robotników niezwykle przygnębiające wra
żenie, Zwłoki tragicznie zmarłego robot-
nika zabezpieczono do dyspozycji władz
sądowo-śledczych. (e)

— Zamiast lekarstwa napiła się spiry-
tusu drzewnego. Tekla Siemianowa, zam.
przy ul. Popowskiej 8, przez omytkę za-
miast lekarstwa wypiła większą ilość spi-
rytusu drzewnego. Ofiarę tragicznej po-
myłki odwiozło pogotowie ratunkowe do
szpitala św. Jakóba. (e)

or: STANISŁAWJAKITOWICZ,
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AELITEKOSVA ЯЕА VATESI TOS i

ROWONALNA KASA OSZCZĘDNOŚIC MIASTA WILNA
podaje do wiadomości, że w kolejnen X em losowaniu dnia 30-40
kwietnia 1936 r. zostanie wylosowano 43 książeczki oszczędnościowe
Kasy nagrodzone premjami:

*

pierwsz» — zł. 500.—
nestępne dwie po — zł. 250—
oraz 40 po — zł. 100.—

Do losowania w dniu 30 kwietnia 1936 r. będą dopuszczone
książeczki z sumą wkładów nie mniej niż zł. 100.—, wydane przez
Kasę da dn's 31 qg'udn'» 1935 r.
ECTSENALIE 200

Hi)0 101040

Radjoaparaty „Elektrit“ niezawodne
z najlepszych — najtańsze

i imie MICHAŁ GIRDA,
„ WILNO, ZAMKOWA 29, TEL. 16-28

EAN DA MVD BAKAENDSR

Il — WYCIECZKA DO RYGI
w czasie od 29.X1-—2.XII. 35 r. Cena udziału w wyc. kLIII, — zł,49—, klIL —zł.60 —
Zapisy i informacje „ORBIS”, Wilno, Mickiewicza 20, tel.8-83. Zapisy do dn. 27.X1. 35 r.
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 SĄ] PRZY GRYPIE „PRZEZIĘBIENIU STOSU >
NI JE SIĘ TABLETKI TOGAL." POWODUJ
HH ONE SPADEK GORĄCZKIiPRZYNOSZĄ ULGĘ,

  
  

 

„Kurjer Wileński"i zaburzenia
. 'uniwersyteckie

J a Kinier Wileūski“ zamiescit. ar- wych grabarzy „endecji“. Jak im się
i tykuł, oskarżający Stronnictwo Na-jta praca udaje, najlepszy dowód, że

rodowe o wywołanie rozruchów w |ciągle i bez powodzenia nanowo mu-

 

szą ją podejmować.

NNAJBEANIEJSZA ŁĄCZNOŚĆ ZE ŚWIATEM

    

 

i skŚwięto „Echa
W dniu 23:XI rb. stowarzyszenie

muzyczne „£cho' obchodziło  dzie-

sięciolecie swiego istnienia. i

Ogół wileński zna dobrze chór

tego stowarzyszenia, trwający |
początku pod kierunkiem proi Wła-
dysława Kalinowskiego. Każdy wy-
stęp chóru, czy to publiczny, czy też
przed mikrofonem wileńskiej radjo-
stacji stanowił zawsze pewnego го-

dzaju sensację. Śpiewacy Z „Echa“
już dawno przestali się obracać w
zaklętym kręgu szablonowych pio”

VERTEXA36

od P

  

wyższych uczelniach warszawskich.|
„Ostatnie ekscesy — pisze AE
— to nowy przejaw agitacji starej!
endecji wśród młodzieży”. SA

„Kurjer Wil.““ bardzo upraszcza,
sytuację, uważając, że różne proce”;
sy wewnętrzne, zachodzące w Pol-:
sce, są tylko przejawem czyjejś agi-
tacji. Jest to bardzo symplicystycz-.;
ne ujęcie rzeczywistości, a ponieważ;
zbyt. symplicystyczne, więc  nie-.
prawdziwe. в j

W; swojem ujęciu przyczyny roz-,
ruchów- studenckich įest „Kurjer.
WiL'* równie daleki od prawdy, jak
w charakterystyce wpływów Sitron-
nictwa . Narodowego na młodzież
akademicką. Panowie z „Kurj. Wil.*
należą od lat kilkunastu do zawodo“'
—— — м

NAJWIĘCEJ UPORCZYWE
ZAPARCIE

leczą szybko roślinne PIGUŁKI
KOWENA (Canvin'a), tanie i przy”

jemne w użyciu.
Pudełko, zawierające 30 pigułek -—

zł. 2.50.
| Do wabycia wewszystk. aptelach.

« Wystrzegać się falsyfikatów. Zwra-
cać uwagę na oryginalne opakowa”
mie z napisem: „Cauvin-Paris".

Зооовощаеаличойх::ОИааы22RÓB
OTYŁOSĆ |

OSLABIA SERCE
Serca otyłych, obložone warstwą tiusz-

czu, pracują z wysiłkiem, wyczerpują się i
wcześniej odmawiają posłuszeństwa.  Oty-
łość spowodowana jest złą przemianą ma-
terji, albo zaburzeniem czynności gruczo-
łów dokrewnych.

Zioła Magistra Wolskiego „DEGROSA”
zawierają jod organiczny, znajdujący się w
morskiej roślinie Yahanga, który pobudza
organizm do spalania nadmiernego tłuszczu.
Stosuje się je przeciwko otyłości i nie wy-
'nagają one specjalnej djety.

Zioła ze znak. ochr. „Degrosa” do na-
bycia w aptekach i drogerjach (składach

apkacziych)
Wytwórnia Magister E. Wolski, War-

|senek, a żywią górne ambicje reper-

"tuarowe. Dzięki nim <o pewien
Choroby dziecięce, W klinikach dla| : : : : : 2

dzieci stosuje się naturalną wodę gorzką ' CZAS Wilno poznaje arcydzieła В

„Franciszka - Jėzeia“ już przy małych a ŽYKI t у 3

uporczywych zaparciach z dobroczynnym sięąciolecia z większych utworów

wynikiem. Zalecana przez lekarzy. ,wylkonano Stabat Mater Rheinber-

zyki oratoryjnej. W ciągu tego dzie-|

gera, Stabat Mater Dworzaka, Chry-
ZATARGI W. PRZEMYŚLE. e w Ogrodzie Oliwnym Beetho-

vena i Cztery pory roku Haydna.
Chór ma w swoim repertuarze

utwory Palestriny, Victorji, Gomiół-
ki, Gorczyckiego i ińne i pracuje u-
silnie nad utworami kantatowemi
Bacha, które tak rzadko ukazują się
w programach końcentów  potskich.
Dzięki usilnej pracy pod wodzą peł-
nego zapału swego kierownika prof.
Kalinowskiego, „£cho' stało się jed-
nym z napoważniejszych chórów w
Polsce. Na obu śpiewanych konkur-

Przed paru dniami w Wilnie po”
wstał zatarg pomiędzy Chrz. Źw.
Zawod. Cukierników a właśc. 12
wytwórni cukierków,  obejmuiący
około 100 róbotników, na tle za-
warcia układu -zbiorowego.  Konfe-
rencję w tej sprawie wyznaczono na
dzień 26 bmi PZ

Rozpoczęty w początkach listo:
pada rb. strajk w młynach wileń-
skich „Zbożmłyn* i „Pszenmłyn”,
obejmujący około .60 robotników, na
tle. żądania robotników podwyżki
płac i zawarcia układu zbiorowego,
kierowany przez ZZZ Sekr. Okręgo-
wy w Wilnie — w młynie „Pszen-
mtyn“ został w ub. tygodniu zlikwi-
dowany i robotnicy przystąpili do
pracy, w młynie zaś „Spółmłyn”*
trwa w dalszym ciągu, przyczen w
dn. 22 bm. w Inspektoracie Pracy
odbyła się konferencja, na której
strony postanowiły sprawę podwyž-
"ki płac załatwić w drodze arbitrażu,
wybierając ze swej strony arbitrów.

| Sprawa w toku. \ 4

PRZEJECHANY PRZEZ POCIĄG.

sach wileńskich zdobyło „Echo“
pierwsze nagrody. Ё

Najszczytniejszą bodaj, chociaż
mniej efektowną kartą z dziejów te-
go zespołu są propagandowe wy-
cieczki z koncertami w Niemenczy-
nie, Święcianach, Postawach,  Osz-
mianie, Mejszagole, Trokach, Woło-
żynie itd. Wycieczek takich było
dwadzieścia kilka.

Kto zna warunki komunikacyjne
naszej prowimoji i wie jakie koszta i
niewygody są połączone z takiemi
gromadnemi wyjazdami — ten tylko
potrafi ocenić wartość organizacyj-
ną i społeczną tegu odcinika pracy

ŚWIĘCIANY. W, dniu 22 bm. o „Echa '.
godz. 21 min. 30 na torze kolejowym Założony w roku 1925 przez ks.

Podbrodzie — Wilno na 460 km. na Kurdziela i śp. Józefa Muraszkina i
przejeździe kolejowym został prze- innych chór Echo liczył początkowo

jechany przez pociąg osobowy, zdą- 38 osób. Dzisiaj rozrósł się do liczby
żający z Podbrodzia do Wilna, wóz, 120 dobrze zorganizowanych i chęt-
którym jechał Józet Czepułkowski, nie pracujących dla idei śpiewaczej
m-c wsi Bołosza, gm. kiemieliskiej. ludzi. Niemała to zasługa prof. Kali-
Wskutek wypadku koń został zabi-| nowskiego, pełnego osobistego po-
ty, wóz połamany, Czepułkowski zaś; święcenia

 

saawa, Złota 14 m. 1. ranny w głowę.

Przyjazd do Wilna prof. St. Strońskiego
Przesumięty z 24 listopada na 1 grudnia przyjazd do Wilna prot.

St. Strońskiego nastąpi w ten dzień tj. w najbliższą niedzielę nieodwolal-
nie. Zapowiedziany przyjazd znakomitego prelegenta wzbudził, jak
zawsze, ogromne zainteresowanie w naszem mieście. Świetny mówca,
celujący zwłaszcza w polemice, skupiał prof. Stroński w poprzednich
sejmach uwagę całego parlamentu, dając plastyczny obraz naszych sto-
sunków politycznych, a przedewszystkiem sytuacji międzynarodowej.

J Obecna chwila, szczególnie ciekawa zarówno w położeniu wewnetrz-
nem Polski, w którem najwyraźniej następuje przełom, niosący 'z sobą
gruntowną zmianę dotychczasowych stosunków, jak też wielkie napięcie
na terenie międzynarodowym wskutek wojny wiłosko-abisyńskiej, dadzą
prof. Strońskiemu bardzo bogaty materjał do iniieresujących przemówień,

Zagadnianiom polityki międzynarodowej, charalkterystyce ogólnej |,
sytuac'i europejskiej, a w szczególności położenia Polski na terenie mię- |
dzynarodowym poświęcony będzie odczyt, kitóry prof. St. Stroński wy-
głosi w niedzielę 1 A o godzinie 12 min. 15 w górnej sali hotelu
George'a. Wstęp tylko za biletami, które są do nabycia od wtorku w Se-
kretanjacie Stronnictwa Narodowego oraz w „Dzienniku Wileńskim ..

Wieczorem o godz. 5 min. 15 prof. Stroński mówić będzie 'na zgro-
madzeniu publicznem w lokalu Stronnichwa Narodowego (Mostowa 1)
o położeniu wewnętrznem Polski. Wstęp wolny.

  

 
S2
y
1

   

 

|

A na niwie
śpiewaczej. ięto Echa jest _zara-
zem świętem 10-cio letniej niestru-
dzonej pracy tego człowieka. Dziel-
nemu zespołowi i jego kierownikowi
życzymy długich lat dalszej owocnej
pracy, S. W.

Karp to potrawa godna

* "Królewskiego stołu,

Lepiej zjeść kilo Karpia
Niźli kilo wołu.

UWAGA!!
WAŻNE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

DO WARSZAWY

Hotel-Pensjonat
Warszawą, Hu azylHetei Royal

 

 

 

od

 

: Kronika wilenska,
DYŻURY APTEK.

Dziś w mocy dyżurują następujące
te! :

Apteka Miejska — Wileńska 23, Apte-
ka Chomiczewskiego — W. Pohulanka 25,
Apteka Chruścickiego — Ostrobramska 28,
Apteka Filemonowicza — Wielka 29:

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA.
W całym kraju przeważnie pochmurno

z przelotnemi opadami, zwłaszcza w za-
chodniej połowie Polski, i

Na wschodzie nocą umiarkowany, dsiem
lekki mróz. Pozatem lekki mróz, w ciąg!
dnia temperatura w pobliżu zera. ”

Umiarkowane wiatry z kierunków
wschodnich.

Z MIASTA.;
— Komunalna Kasa Oszczędności

miasta Wilna, na podstawie uchwały
Rady z dnia 19-g0 listopada 1935 r.,
rozprowadza specjalne ikredyky na
cele przyłączenia nieskanalizowa-
nych posesyj do miejskiej sieci ka-
nalizacyjnej. Pożyczki w maksynal-
nej wysokości do ził. 5.000.— dla po-
jedyńczej osoby, ewentualnie nie-
ruchomości są wydawane na 7 proc.
w stosunku rocznym. Termin zwro-

zapowiedziany na najbliższy ponie-
działek referat Dr. Kulejewskiej nie
odbędzie się, zebranie zaś w dniu
25. XI. 35 zostanie poświęcone zbio-
rowemu referatowi p. t. „Konflikt
włosko-abisyński w świetle zagra-
nicznej prasy katolickiej" — referu-
ją: Ks. Prałat Leon Żebrowski, Dr.
Wacław Stanowski, Prof, Antoni
Narwoycz, Ks. Dr. Józef Czerniaw-
ski, Dr. Faweł Puciato. — Początek
punktualnie o g. 19 (7 w.) w lokalu
własnym (Zamkowa 8, Lp):

SPRAWY AKADEMICKIE.
— Czarna Kawa XIil-go Tygodnia

Akademika odbędzie się dn. 30-$o
listopada bar. w salonach lzby Prze-
mysłowo-Handlowej (ul. Mickiewi-
cza 32). Początek o godz. 22-ej. —
Wstęp 2,50 zł, akadem. 150 zł.
Strój kostiumowy lub wizytowy. Za-
proszenia u Pań Gospodyń i w Brat-
niej Pomocy( ul. Wielka 24). Pierw-
szorzędna orkiestra. Produkcje ar-

ODCZYTY.
įtystyczne. ps tu pożyczek w ratach miesięcznych

w ciągu lat 3 lub 5, w zależności ой'
sposobu zabezpieczenia (wekslami
lub hipoteką).

— Remont mostu Zielonego. Re-
mont mostu Zielonego postępuje na-
przód. Do dnia wczorajszego zdo-.
łano odreimontować '/4 część mostu,|
przyczem ułożono nowy pomost
drewniany, służący za jezdnię. Fun-
dusze na ten cel wyasygnował Fun-
dusz Pracy i Zarząd miasta. Osta-
teczne zakończenie remontu nastąpi
około Bożego Narodzenia. (h)

Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.
— XXII Posiedz. Naukowe Wil.

T-wa Lekarskiego odbędzie się dn.
25.XI. rb. o godz. 8 (Zamikowa 24).

Porządek dzienny: I. Pokazy cho-
rych. П. Referaty: 1) Proi. Dr.
Szmurło — Twardziel a gruźlica;
2) a i Dr. WBIL
jawy pląsawicy Huntingtona; 3) Proł.
Dr. Jasiński i Dr.Cholewa: Za-
każenie gośócowe u dzieci; 4) Dr.
Zienkiewicz: Próby wywołania od-
porności |
lików, wolne

— Posiedzenie Wileńskiego Od-
działu Pol. T-wa Historycznego od-
będzie się w poniedziałek, 25 b. m.,
o godz, 7 wiecz.w lokalu Seminar-
jum Historycznego U. S. B. (Zam-
kowa 11).

„ Na porządku dziennym referat
d-ra S. Wystoucha p. t. „Czynniki
rozkładowe onganizacji  komunika-
cyjnej w miastach W. Księstwa Lit.
do połowy XVI w.' — Wstęp wolny.

{ — Związek Polskiej Inteligencji
Katolickiej, Koło Wileńskie Zw. Pol.
jar. Kat. podaje do wiadomości, że

П. Komunikaty i

TL

Stosujcie
naturalne środki lecznicze

Za | u Beti |
w najlepszych gatunkach do nabycia

u Narbuta
'WILNO, $-TO JARSKA Nr. 11. — |
 

eciwikrztuśócowej u kró-

— Odczyt w Domu Sodalicyjnym.
Dnia 26.X1, r. b, o godz, 19-ej w sali
s Sodalicyjnego (Zamkowa 8—1)

SPRAWY MIEJSKIE.'
"O. Hadrjan — Karmelita Bosy wy-
głosi odczyt p. t. „Św. Jan od Krzy-
га — Dr. Mistyczny Kościoła Kato*
lickiego'. — Goście mile widziani.

! RÓŻNE.
— Sprawozdanie z Czarnej Kawy

Czerwonego Krzyża, Zarząd Oddzia-
łu Polskiego Czerwonego Krzyża
m. Wilna. podaje do wiadomości, że
czysty zysk z „Czamej Kawy”,'urzą-
dzonej w dniu 31-go r.b. zOstał osią*
gnięty w sumie zł. 1251 gr. 28.

Wszystkim Paniom i Panom, któ-
rzy przyczynili się do tak pomyślne-
śo wyniku, Żarząd składa nagser-
deczniejsze podziękowania.

KRONIKA POLICYJNA.
— Kradzieże, W dniu 22 bm. między

godz. 9 a 15-tą zapomocą otwarcia drzwi
dobranym kluczem skradziono z mieszkania
Aleksandry Litwinowiczowej (Dąbrowskie-
go 10) 2 futra fokowe damskie, bižuterję |
i srebrną zastawę stołową ogólnej wartości
zł, 2.00. Dochodzenie w toku. :

W dniu 22 bm. Ignacemu Masłowskie-
mu, m-cowi Pilewiszek (gm. mickuńska;
pow. wiłeńsko-trocki) skradziono o godz. 12
z woau na rynku Łukiskim worek, zawiera-
jący 2 dywany, 2 kg. grzybów suszonych i
inne przedmioty, których wartości narazie
nie ustalono. W czasie pościgu sprawca
porzucił skradzione przedmioty, sam zaś
zbiegł.

W dniu 22 bm. na ul. Żydowskiej nie-
znany sprawca zapomocą obcięcia paska

„skradł Józefie Zajewskiej (Zgoda 29) to-
rebkę z zawartością 12 zł. w gotówce.
— Ujęcie dezertera. W dniu 23 bm. o

godz. 6-ej zatrzymano Konstantego Łuka-
szewicza, dezertera 1 p. p. leg., który ukry-
wał się od kilku dni u żony swej Anastazji
(ul. Świerkowa 23). Łukaszewicza przeka-
zano władzom wojskowym.

—Graw3blaszki. Wdniu22bm.za-
* trzymano. Józefa Pleńko (ul. Miłosiema 6)
na gorącym uczynku uprawiania oszukań-
czej gry w 3 blaszki na ul. Nowogrodzkiej.
Po sprawdzeniu w kartotece ustalono, że
Pleńko jest poszukiwany przez władze są-
dowe, dokąd go w tymże dniu przekazano.

OLBRZYMI POŻAR.
W dniu wczorajszym w Holsza-

nach, pow. oszmiańskiego, wybuchł
olbrzymi pożar, pastwą którego pa*
dło 94 budynków mieszkalnych, za-
budowania gospodarcze oraz inwen-
tarz żywy i mantwy.

Straty sięgają ponad 200 tys zł.
Szczegóły podamy jutro.

 

Dziś koesta na „„Rerbaciarnię dla bezrobotnej Intellgencli“ В. O. R.  
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(ZY IMSIĘ 10 UDA?
Z Paryża donoszą, że w pierwszych

dniach listopada odbył się tam mię-
dzynarodówy konwent starszyzny ma-

sońskiej, poświęcony sprawie walki z

nacjonalizmem i antysemityzmem.

Sprawozdania delegatów  poszcze-

gólnych krajów podkreślały zgodnie

ogromne wzmożenie się ruchu narodo-

wego, który coraz szerzej ogarnia spo-
łeczeństwa europejskie i, walcząc z

żydostwem, silnie uderza w masone-

rję. Położenie lóż staje się, w związ-

ku z tem, bardzo trudne, co się źle
odbija na wewnętrznej zwartości ma-

sonerji i na rozwoju jej wpływów

wśród narodów europejskich, *

Bardzo charakterystycznie brzmiało
sprawozdanie z Polski, złożone kon-

wuntowi przez „brata Jakėba“, kie-
rownika polskiej delegacji masońskiej.

„Brat Jakėb“. oświadczył, že ma-

sonerja zawiodła się na rządach „puł-

kownikėw“. Rządy te nie potrafiły

opanować i przytłumić ruchu narodo-

wego, a stosowany przez nie system
represyj, jeszcze bardziej wzmógł falę

nacjonalizmu i antysemityzmu, szcze-

gólnie wśród młodego pokolenia. Bar-

dzo niepokojąco, według oceny lóż

polskich, wygląda postęp antysemi-

tyzmu, który zaczyna ogarniać nawet
koła lewicowe, będące dotychczas

najzupełniej mu obce. W związku z

tem, masonzrja usiłuje skorygować po-

litykę „pulkownikėw“, gdyby jednak

naprawa się nie powiodła, wykorzy-

sta nędzę, panującą w kraju, by osta-

tecznie ich obalić i wprowadzić na ich

miejsce do rządu żywioły centrowo-
lewicowe,

Ś
w

| wszystkie zabiegi,
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EGIPTIANGELJA
Niepokój w Egipcie nie ustaje, nie

wynika on bowiem z powodów :bła-
hych i przejściowych, lecz jest przeja-
wem oddawna trwających dążeń Egip-
tu do uzyskania całkowitej niezależ-
ności. Dążenia te wskutek wypadków
anisyńskich, zaostrzyły się i walka
narodu egipskiego o niepodległość we-
szła w nową fazę, zatarg z Angiją
powiększa się.
Po wojnie Anglja zniosła protekto-

rat swój nad Egiptem i nadała temu
krajowi nominalną niezależność; na-
zywamy ją nominalną, bo pozostałw
Kairze wysoki komisarz angielski,
który jest nietylko doradcą rządu e-
gipskiego, lecz ma w swem „zawiady-
waniu sprawy zagraniczne i wojsko-
ww, Kraj dostał w r. 1923 konstytucję,
wzorowaną na konstytucji belgijskiej.
Konstytucja ta oddała władzę w ręce
stronnictwa narodowego, t. zw. Waf-
du, które podjęło akcję na rzecz zu-
pełnej niezależności Egiptu. Doszło
do konfliktu z Anglją; naskutek „rad“
wysokiego komisarza, król Fuad za-
wiesił konstytucję i oddał władzę w
ręce premjera Sidki-paszy, który za-
prowadził rządy dyktatorskie, wpro-
wadził nową konstytucję, uformował
„blok współpracy z rządem” .i prze-
prowadził wybory, które dały mu par-
lament całkiem posłuszny. Rządy Sid-
ki-paszy pogłębiły niezadowolenie w
kraju, niezadowolenie to wzmogłosię
jeszcze przy jego następcy. Wówczas
Anglicy, chcąc doprowadzić do uspo-
kojenia umysłów, zgodzili się na po-
wołanie rządu pacyfikacyjnego Nessi-
ma paszy, który miał przywrócić nor-
malne stosunki w kraju.
Nessim pasza był dobrze widziany

przez Wafd, spodziewano się, że uda
się mu przeprowadzić normalizację
stosunków; krokiem pierwszym na
drodze do tej normalizacji miało być
przywrócenie konstytucji z r. 1923 i
przeprowadzenie nowych wyborów.
W wyborach tych Wafd uzyskałby
niewątpliwie ogromną przewagę ipo-
wrócił do władzy. Tego wszakże nie
życzą sobie Anglicy, którzy wiedzą,
że ruch narodowy egipski dąży do cał-
kowitej niezależności kraju.
Mimo to Nessimpasza zapropono-

wał królowi przywrócenie konstytucji
z r. 1923. „Wbrew temu, czego осхе-
kiwali Anglicy —piszekorespondent
„Temps“ z Kairu — król postanowił
w kwietniu r. b. zadośćuczynić żąda-
niom Wafdu“.Wszystkie czynniki za-
tem — król, premjer i Wafd — były
zgodne w swym programie, spodzie-
wając się, że w ten sposób uzyskają
możność wejścia na drogę, prowadzą-

'| cą do urzeczywistnienia stałych dążeń
narodu egipskiego.

Jeśli się zna tę historję, to staje się |
rzeczą zrozumiałą, że oświadczenie
sira Samuela Hoare'a, zrobione w je-
dnem z ostatnich jego przemówień, że
nie może być mowy o przywróceniu
konstytucji z r. 1923, musiało zrobić w
Egipcie piorunujące wrażenie. Wszak

prowadzone od
roku, zostały w ten sposób  przekre-
ślonel
Powtarzamy tedy — wybuch rozru-

chów antyżydowskich w Kairze nie
jest rzecząprzypadku, jest logicznem
następstwem rozwoju wydarzeń, jest
.przejawem głębokiego konfliktu mię-
dzy dążeniami wą 'do niezależno-
ści, a interesami W.Brytanii, Roa
nie może wyrzec się panowania w
gipcie, zajmującym kluczowe Šabo
sko nad kanałem Suezkimi na morzu
Śródziemnem. Jest tojeden z tych
tragicznych konfliktów dziejowych,
które trudno załatwić kompromisem...
"Wyraźnem ii stanowczem wypowie-

dzeniem walki W. Brytanji były prze-
mówienia, wygłoszone przez przy-
wódców Wafdu, Nahasa paszę i Ma-
krama Ebeida w dniu rozruchów w
Kairze. Makram Ebeid wywołał—
jak twierdzi cytewany powyżej kores-
pondent „Temps“, niestychany entu-
ziazm trzydziestotysięcznego tłumu,

gdy powiedział:
„W. PE daje dowód „swej dwu-

licowości, gdy,wGenewie. w imię prawa
mobilizuje cały świat. dla_ obrony nie-
podlzęłości. Abisynji, a w Edipcie łamie
swe licznei uroczyste zobowiązania, od-

mawiajac temu krajowi elementarnego
prawa dania sobie konstytucji według
sweśo wyboru i stawia przeszkody w
rozwoju naturalnym ruchu narodowego”

Wafd postanowił się zwrócić do: Li-  

gi Narodów z żądaniem, by wzięła w
obronę naród egipski przed W. Bry-
tanją. Przywódcy Wafdu przesłali do
Genewy memorjał, w: amiędzy
innemi czytamy: | :

ЗпSiHoare, który z oki
T (aaa dał sze mm z

powodu onfliktu włosko - abisyńskieśo
pełne szlachetności i piękną obro-

dechideałów sprawiedliwości i. pokoju,
dziś, w stosunku doEgiptu „zajmuje sta-
nowisko nieprzejednaneipodkreśla swój
zamiar utrzymania , $0 pod opieką An-
ślii
Czyż Liga Narodów, do której zwraca-
my się dziś iako do najwyższego trybu-
nału, reprezentującego sumienie świata,
zachowa się obojetnie wobec Egiptu, bez-
bronnego wobec Brytanii, która gra
śrę podwójną,głosząc pokój dla innych,
a rezerwując dla siębie prawo stawiania
żądań najbardziej  niesprawiedliwych,
drogami najbardziej nielegalnemi i spo-
sobami najbardziej tyrańskiemi”",

Logika przywódców. Wafdu jest bez
zarzutu. Nagruncie. genewskim, zgo-
dnie z obowiązującemi tam dogmata-
mi iamyślenia, trudno jest

„po“szechną,. 

  

zaists wytłumaczyć, dlaczego. zamach
Włochna niepodległość Abisynji jest
karygodny, a poltrzymywanie. stanu
wytworzonego pr”ez podobnyzamach
W. Brytanii. na niezależność Egiptu
jestusprawiedliwiony, а. 10 tembar-
dziej, že — jak'się okazuje — nie-
masz narodu abisyńskiego, a państwo
abisyńskie nie może być porównane
z innemi państwami ' wspełczesnemi;
tymczasem istnieje niewątpliwiena-
ród eg'pski i posiada częściowo' do-
brze zorganizowanemaństwo właśne.

Rzecz polega na tem,żewstosunku
do Egiptu politycy angielscy stosują
kryterja polityczne, uważają za mo-
tyw decy:'ującv interesy Imperjum;w
stosunku do Abisynji natomiast stóso-
wanie tych kryterjówosłaniają wzglę-
dami na „sprawiedliwość” "wieczną, i

Interesy W,Brytanji nakazują,|g
trzymać w zależności od siebie. Egiel:
też same interesy nakazująjjej bronić
niezależności ABN Gdy się OR

 

 

 

camy w sferze myślenia politycznego
i'historycznego, wszystko jest jasne i
zrozumiałe, wszystko jest .w po.ząd-
ku, wszystko jest w zgodzie z całą tra-
dycją polityki angielskiej, klóra stwo-
'rzyła wielkość narodu angielskiego i
Tmperjum Brytyjskiego. Sprzeczności
wychodzą na jaw dopiero wówczas,
gdy stanąć wośrodku m-nta!nościge:
nėwskiej; wówczas „dwulicowość”
Anglii bije w: oczy. '
Rozwiązanie wszelkich trudności

robi siębardzo proste, gdy się stwier-
dzi; fakt niewątpliwy, że cała „teo-
rja''„na której jest oparte użycie przez
Anglię. Ligi Narodów za narzędzie dla
swych celów politycznych jest wła-
śnie tylko „teorją” na użytek ze-
wnętrzny, a nie istotnem wyznaniem
wiary: politycznej W. Brytanji. Ta
wiara jest zgóła inna, wyraża ją na
swój użytek osobisty Anglik, mówiąc:
Rightor wronś my country.

Paso) Ss
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życie idziałalność $. p. prof. St. Starzyńskiego
Š. p. prof.Starzyński,urodzony 18-g0

kwietnia 1853 r. w Snowiczu, w pow.
złoczowskim, potomek starej rodziny

ziemiańskiej, naukę początkową odbył
w domu rodzicielskim, składając egza-
min w ówcżesnej szkole. normalnej OO
Dominikanów w Żółkwi, gimnazjalną w
gimnazjum Franc. Józefa (dziś Stefana
Batorego) weLwowie w latach (1864 —
72), studja prawnicze również we Lwo-
wie, a w r. 1879 uzyskał stopień doktora
praw. W r. 1875-6 był prezesem lwow-
skiej Czytelni Akademickiej. Był rów-
nież jednym z założycieli. „Tow. Bibl.
Słuchaczów Prawa". :
Po trzyletniej. praktyce w namiestnic-

twie lwowskiem i starostwie  tarnow-
skiem oddał się w r, 1879 wyłącznie pra-
cv naukowej. Rok.1880-81 spędził wWie-
dniu, dla ugruntowania studjów, a w r.
1882 habilitował się "we'Lwowie jako
pierwszydocent austr. prawa polityczne-
go na podstawie studjum porównawcze-
go „O t. zw. ustawodawstwie tymczaso-
wem”, w. którem zarazem rozwinął swo-
je-zasadnicze*poglądy--na zagadnienie
państwa i jego władzy. Studjum to jesz-
cze po dziś dzień nie straciło swej ak-
tualności dla histożycznej i porównaw-
czej nauki o t. zw. jprawodawstwiądekre-
towemgłowypaństwa.

, Przed tą pracą I.po:niej:ogłosił so
mniejszych rozpraw, a nadto większe
prace p. t. „Kilka kwestyj spornych z
zakresu prawa politycznego” (1883), „U-
wagi o prawnej stronie równouprawnie-
nia narodowości” (1883), „Sprawa języ-
ka państwowego w Austrji" (1884). Te-
maty tych prac świadczą, że uczony pra-
wnik szedł 'w nim zawsze w parze z oby-
watelem i patrjotą polskim.

Od r. 1884 — 88 był prof. Sfarzyński
wybierany dwukrotnie do Rady Państwa
z-okręgu wyborczego wielkiej własności
ziemskiej Lwów —.Gródek i pracował
czynnie w parlamentarnej komisji bud-
żetowej jako referent budżetu admini-
stracji skarbowej oraz w innych komi-
sjach. - *

(W r. 1889 ašiai nadzwyczaj-
nym—pierwszym wogóle dla tego przed-
miotu na uniw. Iwowskim — profesorem
ogólnego i austr. prawa: politycznego, a
w r. 1892. profesorem zwyczajnym,—
przez całe następne dziesięciolecie po-
święcił: się prawie wyłącznie pracy nau-
kowej. W tym też czasie ogłosił cenne
studja historyczno - prawne: „Projekt
galicyjskiej konstytucji” (1890) i „Char-
ta Leopoldina" (1893) oraz „Konstytucja
3 Maja na tle współczesnego ustroju
państw europejskich” (1892), nadto ob-
szerne „Studja z zakresu prawa wybor-

czego” (1897).

Wspólnie z LudwikiemFiaklemwydał
prof. Starzyński w r. 1894 „Historję uni-
wersytetu lwowskiego”, w której jego
pracą jest cz. II, obejmująca historję uni-
wersytetu 1869 — 94. W. zbiorowem
dziele Mischlera - Ulbricha „Oesterrei-
chisches Staatswoertbuch” z r. 1896 o-
pracował obszerny artykuł o.ordynacji
wyborczej. do Rady. Państwa i o związ-
ku handlowo -.celnym Austrji z Węgra-
mi, a w „Zbiorze ustaw i rozporządzeń
admin." Piwockiego z r.1899 , „Ustawy
Konstytucyjne (cz. I, tom I), wydane o-

Nadto na jegowniosek Rada Państwa u-

 

sobno pod arosPod, iurispolitici”.
W r.'1903 ogłosił zupełnie odrębny, roz-
szerzony: częścią: historyczną. „Kodeks
prawa politycznego 1848 —1903"...

+ Wr. 1895-6 był: prof.Starzyński:"dzie- |
kanem Wydziału prawa, a w "latach
1900-3 delegatem Wydziału. do Senafu. |
W r. 1901 powrócił do Rady Państwa. Z
powoduzajęćposelskich nie przyjąłw r. '
1902 dokonanego wyboruna rektora. W
czasie pełnienia mandatu, sprawował w
komisji budżetowej i nietykalności posel- |
skiej Rady Państwa' szereg referatów,

nadto referował w pełnej Izbie w r. 1901 .
sprawę małżeństwa arcyks. Ferdynanda
z hr. Zofją Chotekówną, a wir.„1905
sprawę założenia włoskiego'stakditela

prawniczego w Rovereto. Najważniejszą

jednak rolę odegrał w r: 1906 w okresie |

rozprawnad rządowymprojektem refor-
my wyborczej, wprowadzającym w miej--

sce dotychczasowych 5, kuryj wybor- °
czych — powszechne, równe,bezpośre-

dnie i tajne prawo wyborcze. у

' Godząc się w zasadzie „na ten. nowy
projekt, Koło Polskie zażądało wzamian
rozszerzeniaautonomii krajów, znaczne-

go powiększenia liczby posłów z Galicji {
i zabezpieczenia mniejszošcipolskich na
wschodzie.. W: tych, sprawach. 'wygłosił
Starzyński w listopadzie 1906 r. przed
pełną Izbą cztery znakomite przemówie-
nia, których. wynikiem było... skromne
wprawdzie ale pierwsze,i jedyne od r.
1861 aż do końca istnienia Austrji. rOZ-
szerzenie kompetencyj sejmów  krajo-
wych przez wstawienie.do «stawy: zasa-
dniczej o reprezentacji państwa-z 21 gru-
dnia 1867 postanowień, że odtąd do:sej-
mów ma należeć także. ustawodawstwo
cywilne i karne w sprawach.t. zw. kultu-
ry krajowej (rolniczej), oraz ustawodaw-
stwo o organizacji. państwowych władz
administracyjnych, o, ile ona jest zwiąża-
na z orgarizacją władz samorządowych.

 

chwaliła w. styczniu 1907 +. t. zw..„rezo-
lucję Starzyńskiego”, określającą bardzo
szeroko zakres t. zw.spraw ' kultury
krajowej, zastrzeżonych wyłącznej. kom-
petencji sejmów. Na wniosekposła Okta-
wa Sali, przedstawiony imieniem Klubu
Demokratyczno-.Narodowego Sejm. Ga-
licyjski uchwalił .w r. 1909 ustawę z 29
kwietnia, wcielającą rezolucję Starzyń-
skiego. do statutuSPAPoj,

śo.

Do płowej Rady: Pašos, powsta-
łej z powszechnych wyborów, wszedł
Starzyński 'w maju 1907 r., z okręgu miej-
skiego. Żółkiew —Rawa Ruska i t. d. Po
rozwiązaniu jej w r. 1911 upadł przy na-
stępnychwyborach. wtym samym okrę-
gu przeciw popieranemu 'przez władze
rządowe innemu kandydatowi. W tych
latach (1907-11) ył najpierw: drugim,
a następnie pierwszym wiceprezydentem
izby. posłówRady: Państwa oraz człon- |
kiem komisji budżetowej i komisji par-
lamentarnej Koła Polskiego. Od r. 1907-
1913 zasiadał w sejmie galicyjskim i był
tam od 1910 r. prezesem sejmowejgrupy
poselskiej, t. zw: autonomistów oraz'do r.
1912 referentem sejmowej komisji refor-
my wyborczej, złożył jednakten referat
gdy poza jego plecami doszło do porozu-
mienia w tej' sprawie między rządem
austr. aposłamiruskimi. Šigos

„W ostatnimsejmie 1913-14 Panda! z
głosem wirylnym jako rektor U.J.K. Od
r. 1910-14 miał wpływ decydujący na
kierunek polityki lwowskiej „Gazety Na-
rodowej” i zamieszczałw niejwiele zna-

komitych artykułów. Przez ten cały czas
nie ustawał równieżw pracy naukowej.
'W czasie wojny, mianowany;w, maju

1917 r. dożywotnim członkień Izby: Pa-
nów,przemawiał w; niej” kilkakrotnie,

 

 protestując.,przeciw -"madużyciom :władz

Akaoraz „przeciw: nielegalnemu
poddaniu namiestnika Galicji pod wla-
dzę.naczelnego dówódcy armji, W paž-

| dziernikusm917 r. oświadczył w Izbie, że
i „ofiarowane Galicji '„wyodrębnienie" nie
možė“zadowolić, Polaków. W. lipcu 1918
rpiętnował: traktat brzeskii zamiary po-
„działuGalicji.W.„połowie października
1918.SF.oświadczył. naposiedzeniuprawi-
cy zby,że dla Polaków w tych naradach
już niemamiejsca,:„a! "24października
przemawiał w. Izbie po raz ostatni,
stwierdzając, że Polacy odłączają się od

Augtrji. 3

W.zimie'r.:1918-19byt prof. Starzyński
członki „Polskiej” Komisji Likwida-
gyjrtej” wKrakowie, nast. w lutymimar-
cu 1919 — czynnym członkiem obradu-
jącej pod przew. Bobrzyńskiego, ankiety
konstytucyjnej, .której projekt w dużej
mierze oddziałał na całą treść konstytu-

cji: marcowej.

(W jesieni r. 1919 brał kół: Starzyński
udział: w. konłerencji rzeczoznawców w
sprawie stosunków polsko - gdańskich, w
r; 1924w sprawie ustawy o pełnomoc-
„nietwach, w r. 1925 w sprawie zmiany
'6rdynacji wyborczej, w r. 1926został po-
wołany. do, Rady prawniczej, w r. 1628
„opracował. własny projekt nowej konsty-
tucji, który wr. 1931 na żądanie komisji
konstytucyjnej Sejmu przesłał po pe-
'wnych modyfikacjach wraż z uzasądnie-
niem, biuru sejmowemu w odpowiedzi na.
'ankietę konstytucyjną. W r. 1933 zapro-

 

szońy-był prof. Starzyński jako rzeczo=.
znawca przez komisję konstytucyjną sej-
mi. śląskiego w'sprawie rządowego рго-
jektu: ustawy*o wewn. ustroju woj. ślą-
skiego, aw r.-1934 przez komisję konst.
Senatu w. sprawie projektu obecnej.kon-
stytucji, co do którego dał jasny i od-
ważny. wyraz swoim krytycznym zapatry=

waniom. Tak samo jasne i wyraźne sta-
nowisko zajął w swoim czasie wobec pro-
jektu nowej ustawy o szkołach ŁAD
mickich

Wwirze obowiązków obywatelskich"
nie zaprzestawał prof. Starzyński ani na
chwilę działalności nauczycielskiej i na-
ukowej.'Od r. 1920-26 wykładał bez
przerwy, w r. 1926, przeszedłszy na eme-
ryturę, ogłaszał aż do ostatniego roku
jedno lub parogodzinne wykłady jako
profesorhonorowy.

o „konstytucji matcowej ogłosił k'lka
„prac o. charakterze przedewszystkiem
systematycznym i interprełacyjnym. Nią

ukrywał |"swych zastrzeżeń wobec niektó-
rychjej:wybujałości „demokratyczno-par-
jlamentarnych,ale również stanowczo wy+
stępował później — dostojny przedsfa-
wiciel wytrawnośći, równowagi i umiar-
kowania— przeciw popadaniu w prze-
ciwnąostateczność. Dwukrotnie też, raz

w r. 1931 w poznańskim „Ruchu Prawni
czym”, drugi w r. 1934 w lwowskim
«Głosie Prawa”, — dał wyraz ten.u u-
miarkowanemu stanowisku w „Rozważa-
niach konstytucyjnych". Nadto ogłosił
w dwu wydaniach (1921 i 1926) „Powo-
jenny ustrój państw europejskich”, „O-
bywatelstwo. Państwa Polskiego" (1921), -
„Historja ustroju Polski porozbiorowej“
(1921), „W. obronie praw podmioto-
wych” (1925)—polemikę z prof, Jawor-
skim i jego szkołą „Współczesny ustrój
prawno-polit, Polski i innych państw
słowiańskich”;(1928) oraz szereg rox-
„praw „prac i recenzyj. Był też współpra-
cownikiem „Polskiego Słownika Biogra-
ficznego”, wydawanego przez Akademję
Um. w Krakowie, i ogłosił tam piękne a
gruntowne życiorysy: Dawida Abramowi-
cza oraz dAiStanisława „Bade-

| nich.

Ogółem jego |dórobekpisarsko - naus
wy,stęjpalsjeokoło 70: pozycyj.
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„Studija literackie”

prof. Br. Gubrynowicza
, Oddział warszawski Tow. Litera-
ckiego im. Adama Mickiewicza, go-
dnie uczcił pamięć nieodżałowanego
prof. Bronisława Gubrynowicza, swe-
śo założyciela i pierwszego prezesa—
wydaniem dużego tomu jego „Stu-
djów literackich* (Warszawa, 1935,
str. 311, skład główny „Bibljoteka
Polska“).

Zebrano w nim dwanašcie 10zpraw
naukowych, rozprószonych po czaso-
pismach, lub trudno dostępnych i da-
wno wyczerpanych puslikacjach. Roz-
prawy te, świadczące o ogromnej e-
rudycji i szerokości badawczych zain-
teresowań autora, ułożono w cztery
grupy: w pierwszej mamy dwa cieka-
we studja z dziejów prasy polskiej,
której losom zmarły uczony poświę-
cał wiele uwagi również w swych wy-
kładach uniwersyteckich, W rozpra-
wie p. t. „Na marginesie Monitora”,
„słusznie mówi prof, Gubrynowicz, że
bez dokładnego poznania treści tego
pisma (za redakcji Bohomolca), nie
można wyrobić sobie należytego są-
du o wieku oświecenia. Na ;ego rar-
tach odźwierciadlają się bowiem prą-
dy nurtujące społeczeństwo XVIII
wieku.

« Druga rozprawa „Walka o mitolo-
gię', dotyczy jednej z pierwszych po-
lemik literackich, rozpoczętej również
w Monitorze w 1772 r.

Następnie zgrupowano pięć obszer-
nych studjów, dotyczących preroman-
tyzmu polskiego, którego prof. Gu-
brynowicz był najświetniejszym u nas

"znawcą. Znalazły się tutaj dwa jedy-
ne w naszej literaturze studja o żoł-
nierzu-poecie Wincentym Reklew-
skim, przyjacielu i towarzyszu broni
K. Brodzińskiego, zmarłym w wypra-
wie napoleońskiej w Moskwie1812 r.
Dalej ważne rozprawy o Andrzeju,
Brodzińskim i bracie jego Kazimierzu,
s wreszcie szkic o powieści Niemce-
wicza „Jan z Tęczyna”.
W trzeciej grupie: Z zagadnień ro-

mantyzmu, mamy dwie duże naukowe
recenzje, klasyczne wzory poważnego
i sumiennego traktowania pracy ob-
cej. Pierwsza ocenia i uzupełnia
książkę prof, Szyjkowskiego o. Schil-
lerze w Polsce, druga dotyczy mono-
grafji prof. Kleinera o Słowackim.
Wkońcu z prac ulotnych i przemó-

wień zamieszczono szkic o śpiewniku
akademickim z czasów powstania li-
s 1padowego oraz dwie prelekcje:
“ud żywota Kasprowicza i Polska w
puściźnie Reymontowej,

„Studja literackie” poprzedził
obszernym wstępem o pracach nauko-
*wo literackich prof. Gubrynowicza je-
go następca na katedrze warszaw-
skiej — prof. Juljan Krzyżanowski. O-
mówiwszy całokształt naukowej pu-
ścizny zmarłego profesora, zamknął
prof. Krzyżanowski rozważania takie-

  

 

 

mi uwagami syntetycznemi o _ całości
dorobku prof, Gubrynowicza: „Wy-
starczy wskazać na niezwykłą, rzadko
spotykaną erudycję i jeszcze rzadszą
sumienność i rzetelność naukową
autora książki o Małeckim, na fakt, że
ocalił on od zagłady, czy przynajmniej
niepamięci, tysiące drobnych szczegó-
łów, ukrytych w rzadkich drukach,
perjodykach i rękopisach, ji wcielił 1е
w tradycyjny system wiedzy o litera-
turze, że wydobył z niepamięci całą
galerję zapomnianych i niedocenio-
nych pisarzy pomniejszych, — by zro-
i wartość tego, czego doko-
nał...

„Studja literackie" prof. Gubryno-
wicza wyszły bardzo starannie, jako
drugi tom, przez niego założonej „Bi-
bljoteki Pamiętnika Literackiego”, z
portretem autora, drukiem Jana Raj -
skiego. Tak więc inicjatywa prof, Gu-
brynowicza, zasłużonego nietylko w
nauce, lecz również w organieowa-

 

 

niu badań polonistycznych, nie uległa
przerwie. Wszystkie, zapoczątkowa-
ne przez niegó publikacje i wydawnie-
twa naukowe podjął jego następca i
uczniowie, Zwłaszcza pięknie rozwi-
ja się „Bibljoteka Pamiętnika Litera-
ckiego“. Za życia prof. Gubrynowicza
ukazała się w niej książka Bohdana
Suchodolskiego o Brzozowskim, w
drugim tomie wyszły omówione „Stu-
dja'; tom trzeci zawarł cenną pracę
ucznia prof. Gubrynowicza dr. Ta-
deusza Makowieckiego: „Poeta-ma-
larz, studjum 0  Wyspiańskim', o-
statnio zaś ukazał się w tejże Biblio-
tece tom „Paralel“ prof. J. Krzyża-
nowskiego, wnoszący w polonistykę
zupełnie nowe zagadnienia i sposoby
badawcze,

Rzucone ręką prof, Gubrynowicza
ziarno żaczyna już dawać plon obfity.

P. GRZEGORCZYK.  

Nr.

Z ekranów stołecznych

„Jaśnie pan szofer”wkine Capitol
„Jaśnie pan szofer” wybawił mnie z

ambarasu. Z powodzi filmów polskich
jakie są obecnie wyświetlane i zapowia-
dane na najbliższą przyszłość, trzy
pierwsze: „Rapsodję Bałtyku”, „Panien-
kę z Poste-reslante" i „Nie miała baba
kłopotu..." trzeba było po sprawiedliwo-
ści schlastać w recenzjach, jak się pa-
trzy. Bo jak się patrzy na te filmy, to
aż się przykro robi i złość bierze na myśl.
że w Polsce, mającej najlepszy na świe-
cie teatr, tak nędzne robi się filmy. To
zaś ostre besztanie polskich filmów —
mimo, że tam mało z Piasta, a więcej z

Żydów i z miasta, ale zawsze granych w
większości przez Polaków w polskich
plenerach i gadanych po polsku — było
już nieco ambarasujące. Chciałoby się
chwalić to, co swoje i przykro jest, gdy
trzeba ganić. Szedłem tedy na „Jaśnie
pana szofera” z pewną zgryzolą, že oto
może znowu trzeba będzie wylewać żółć
ma papier, ale i z promyczkiem nadziei,

„bo poprzedni filn. Boda „Jego ekscelen-
cja subjekt“ byt iuž potrosze zapowie-
dzią lepszych czasów.

ZE ŚWIATA KKUETUSEW
KRONIKA LITERACKA

Nowy dramat Nałkowskiej. — Naj-
bliższą premjerą Teatru Małego będzie
sztuka Zofji Naškowskiej „Niedobra mi-
łość”, W sztuce tej, którą reżyseruje R.
Ordyński, graą m. in. pp. Gorczyńska,
Romanówna, Socha, Andrycz, Woskow-
ski, Kreczmar, Roland Żeleński,

W rocznicę zgonu Żeromskiego. —
О 10 rocznicy zgonu Żeromskiego prasa
warszawska niemal zapomniała. Z wy-
jątkiem naszego pisma i „Kurjera War-
szawskiego“ gdzie pięknie napisał Sia-
nisław Miłaszewski, oraz dwu pism Lru-
kowych, inne dzieniki rocznicy tej nie
uczciły, Natomiast wielkie uroczystości
przygotowano w Kielcach. Rozpoczęły
się one 20 b. m. nabożeństwem w ko-
ściele Św, Trójcy, podczas którego do-
konano poświęcenia sztandaru gimna-
zjum państwowegoim. Stełaną Żerom-
skiego. Po nabożeństwie, w gimnazjum
im. Żeromskiego otwarto wystawę -pa-
miątek po Zmarłym, Na bogatą kolekcję
składają się fotografje wsi rodzinnej Że-
romskiego, miejscowości, w których spę-
dził lata dziecinne oraz Kielc, miasta
związanego z jego młodością: Dalej znaj-
dują się na'rozmaitsze rękopisy, św.nde-
ctwa szkolne, różne dowody, fotografie,
rękopisy i wiele in. Wieczorem odbyło
się uroczyste posiedzenie rady muei-
skiej, celem uczczenia pamięci pisarza.
Po przemówieniu prezydenta miasta ra-
da miejska jednomyślnie uchwaliła prze-
mianować ul. Wesołą na ul. Stefana Że-
romskiego. Pięknie uczcił Żeromskiego
Lublin, otwierając w dn. 20 b. m. uni-
wersyteł powszechny jego imienia, -
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NOWE KSIĄŽKI
„JA CHCĘ ŻYĆ"

Tadeusz Teslar: Ja chcę żyć Warsza-
wa 1935. Główna Księgarnia Wojskowa.

Str. 188. '

Książka Teslara jest opisem cierpień

autora, który po kilkunastu miesiącach

' walki za śmiercią pozostał żyw choć nie

zupełnie cały, ile že ratowala go chirurg-
ja. Zresztą niewłaściwie rzecz uałem.

Teslarbowiem nie takie miał intencje,

nie na to napisał tę książkę, żeby nam

zademonstrować swoje przeżyciaszpital-

ne. Zamiarem jego było pokrzepić wszy-

stkich wątpiących i słabych, że jednak

można przezwyciężać napór śmierci, że

w tym triufmie olbrzymią rolę odgrywa

* wola. Ja chcę żyć! — taki nakaz dawała
sobie istność autora, kiedy po niesłycha-

nie ciężkiej operacji musiał się poddać

pieciokrotnej transłuzji krwi, oraz innym

niemniej rozpaczliwym i niezawsze pew-

" nym w skutkach zabiegom czy zgoła tor:

turom. Człowiek, który był już bez prze-

sady po tamtej stronie bytu a w każdym

razie na linji, gdzie nie można ustalić czy

jest tu życie czy śmierć. człowiek taki

który jeszcze na tej lin, toczył walkę o

swe istnienie, który wysiłkiem trudnych

| do ustalenia mocy moralnych — bo o cie-

lesnych siłach w tym stanie mowy być

nie mogło — wyrwał się, wrócił na tę

* etronę, przezwyciężył inercję, rozpęd ,

 

śmierci — człowiek taki ma dużo do
powiedzenia. Zwłaszcza, gdy człowie-
kiem tym jest pisarz i do tego żołnierz,
więc ktoś prawdomówny, ktoś zasługują-
cy na zaufanie, ktoś wreszcie tak jak Te-
slar uzbrojony w duże środki sugestji in-
telektualnej i artystycznej.
Książka Tadeusza Teslara, lektura

równ'e bolesna, jak interesująca, zawiera
sporo rewelacyjnego materjału z zakresu
samoobserwacji, dokonywanej w stanie,

który jakby się „dawać mogło — unie-
możliwiałby wszelki udział samowiedzy
i udział pamięci. (w.)

WOJSKOWI POLACY W ROSJI

Tadeusz Kaźmierski: Wojskowi Polacy
w Rosji w czasie rewoluci (1917 — 1918
т.). Warszawa 1935, str. 133. ;

Starannie wydana ksiąžka Tadeusza
Kažmierskiego zapelnia lukę w pišmien-

nictwie naszem, gdyž dotychozas skąpe
tylko mieliśmy wiadomości o poczyna-
niach Polaków w czasie rewolucjirosyj-

skiej. Chwila wybuchu rewolucji rosyj-

skiej i załamania się „kolosa na glinia-

nych nogach” była też chwilą porwania
się do czynu wielotysięcznych mas żoł
nierzy i oficerów Polaków, rozproszo-

mych po wszystkich pułkach wielkiej ar-

mji rosyjskiej. Jasnem dla nich było, że
oto nadszedł len moment, w którym moż-

KRONIKA KULTURALNA

Nowa bezpłatna czytelnia. — W gma-
chu warszawskiego Muzeum Rzeim:osł
przy ul. Chmielnej Nr. 52 otwarta jest
czytelnia codziennie od godziny 10 do
2-ej i od 5 do 7 wieczorem, a w niedzie-
lę od godziny 11 do 2-ej. Wstęp bezpłat-
ny. Bibloteka zawiera m. in. wiele p'ęk-
nych albumów dz.eł ilustrowanych w za-
kresie rzemiosł grupy drzewnej, metalo-
wej, budowlanej, odzieżowe i in.: kata-

|
|

log czytelni podzielony na kilkadz'esiąt ;
działów, ułatwia znalezienie
szczególnie dla pracowników danego rze-
miosla pożytecznych. Zbiory Muzeum
Sztuki Rzemieślniczej mieszczące się w
salach parterowych gmachu, dostępne są
dia zwiedzających codziennie od godziny
10-ej do 3-ej w niedzielę zaś od godz.
11 do 2-ej. Muzeum zawiera wiele cie.
kawych i pięknych okazów sztuki "ze +

mieślniczej, zwłaszcza w zakresie st Jlar-
stwa, kowalstwa, ślusarstwa, ceramixi į
'in. Zwiedzanie Mużeum oprócz przy'«m-
nej rozrywki dae możność kształcenia
smaku i pogłębienia kultury artystycznej,
która stanowi istotny warunek wartuści
produkci w każdym niemal zawsczie
rzemieślniczym, Zarówno młodzież kształ
cąca się w rzemiośle, jak wszyscy s uno-
dzielni rzemieślnicy mogą w zbiorach i
bibljotece Instytutu znaleźć niezbędne
dla każdego środki samokształcenia i u-
zupełnienia wiedzy zawodowej.

Muzeum huculskte w Żabiem. — Towa-
rzystwo Przyjacińł Huctlszczyzny rea-
lizu'ąe projekt budowy Muzeum Hucul -
skiego w Żabiem — jako ośrodka nauko-
мэ - mužealnego, jest w trakciė rozpo-
częcią robėt budowlanych: uzyskano te-
ren pod budowę przestrzeni 4 ha, zwie -
ziono materjał drzewny, wapno, kamień
4 piasek i rozpoczęto już kopanie i budo-
wę fundamentów. W Muzeumznajlą po-
mieszczenie: dział muzealny, obejm ący
grupę przyrodniczą, etnograficzną i ar-
cheologiczną. Zna'dą też tu pomieszcze-
nie pracownia i bibl;oteka naukowa oraz

na dla sprawy polskie! dużo zrobić; nalee
žalo jednak działać błyskawicznie.

Praca ta jest interesującym przyczyne
kiem historycznym do powstania i dzia-
łalności Związków Wojskowych Polaków,
a potem Naczelnego Polskiego Komitetu
Wojskowego na terenie Rosji. Autor, jak
stwierdza korzystał z materjałów i nota-
też p. Witolda de Gruell. Książkę po-
przedza podpisany przez p. Witolda de
Gruell krótki rzut historyczny, omawiają-
cy sytuację polityczną Rosji Carskiej, po-

tem okres rządu Kiereńskiego, oraz bol-
szewików.

Na dalszych kartkach książki znajduje-
my tekst pięknego odczylu wygłoszonego
przez Tadeusza Micińskiego w Piotrogro-
dzie na obchodzie święta 3 maja w
Związku Woskowych Polaków. Druga

częuć książki omawia w krótkości dzia-
łalność ks. profesora Trzeciaka, który w
tych czasach ciężkich, lecz da ących du-
że,pole do akcji narodowej i numanitar-
nej, okazał wietkie serce, ratując rzesze
całe współrodaków od zwątpienia ducho-

wego.i od..śmierci w lochach czerezwy-

czajki. Książka p. Kaźmierskiego ma tem

większą wartość, że oparta jest całkowi-
cie na mozolnie zebranym materjale źró-
dłowym i dokumentalnym, a przez to jest

sama dokumentem historycznym. Druga

jej zaleta, to objektywizm, tak trudny do

zachowana dla naocznego świadka opi-

sywanych wypadków, a jednak w książ- ce zachowany.

książek |

 

 

archiwum fotograficzne. Ponadto w įma-
chu Muzealnym mieścić się będzie sta-
ła wystawa aktualnych wyrobów hucul -
skich teatr regionalny huculski, p :koje
gościnne dla badaczy, przybywa ących
do Muzeum itp. Zna'dzie tu też czasową
siedzibę schronisko turystyczne, zan.m w
przyszłości nie zostanie zbudowany
gmach spec'alny, Ze względu na duże
znaczenie Muzeum Huculskiego w Za-
biem dla nauki, Komitet zwraca sę z
prośbą do organizacyj społecznych. in -
stytucy' i do wszystkich osób którym
kultura Polski jest drogą, o dalsze nad-
żek i fotografij pod adresem Towirzy+
stwa Przyjaciół Huculszczyzny — War-
syłanie przedmiotów muzealnych, kżią-
szawa, Mokotowska 61a.

KRONTKA NAUKOWA

Instytut Morski i Kolonialny. — ) iga
Morska i Kolonjalna postanowiła przy-
stąpić do organizowania Instytutu Mor-
skiegoiKolon alnego, jak zakładu nauko
wego, autonomicznego, organu Ligi Mor-
skiej i Kolonialne', Instytut realizować
będzie część naukową i naukowo - Jopu*
laryzacyjną programu Ligi. Stałe muzeum
morskie i kolonialne oraz biblioteka d>-
stępne dla publiczności stanowić będą
część składową Instytutu, który organi -
żować ma i popierać badania naukowe
nad morzem, nad terenami kolonjaiuemi

i kolonizacyjnemi, wydawać prace Lau-
kowe oraz o charakterze praktycznym,
organizować kursy ogólnokształcące i
praktyczne np. dla plantatorów i kupców
kolonjalnych popierać wyprawy naukowe
morskie i kolon'alne itp.

Uczony polski w Indjach. — Przybył
do Bomba'u Stefan Stasiak, prołesor Filo-
log'i hinduskiej Uniwersytetu Lwowshie-
go, celem przeprowadzenia studów nad
organizacją hinduskich uniwersytetów i
innych instytucy* oświatowych. Uczony
polski — iak to oświadczył korespoacen-
towi PAT — w Bomba'u — pragnie po-
zatem badać rozwój tych instytucyj w In-
djach stud/ować filozotję i literaturę hin-

„OD OGONA DO KONA" -

Franciszek Salezy Dmochowski; „Prze-
kleństwo Matki". (Płock -1935, str. 186).
Pod powyższym tytułem ukazał się w

swoim czasię w „Głosie Mazowieckim” w
Płocku, cykl artykułów p. Tomasza Ogoń-
czyka, na temat historji jednego ze sta-
ropolskich zamków płockich, a raczej ru-
in zamku w Radzikach Dużych. Piękny
ten maątek o wspaniałej przeszłości hi-
storycznej sięgającej XIil i XIV w.
będący niegdyś w posiadaniu możnego
rodu Ogończyków, potomków Komesa O-
gona, rycerza Łokietkowego, znajduje się
obecnie w rękach żydowskich; właścicie-
lami jego są trzej Żydzi, bracia Konowie,
w r. 1918, którzy wykupili posiatiłość z
rąk kolonisty niemieckiego. Smutne dzie--
ie upadku staropolskiej siedziby, poru-
szone w „Głosie Mazowieckim" przy-
omniały miejscowemu społeczeństwu o

istnieniu starej zeszłowiecznej powieści,
osnutej na tle podania o zamku w Radżi-
kach Dużych (pod Rypinem), zaczerpnię-
tego z miejscowych kronik i aktów para-
fjalnych. Powieść ta p. t. „Przekleństwo
Matki”, napisana przed 80 blisko laty
(pierwsze 'ej wydanie wyszło w Warsza-
wie w r. 1858 nakładem autora) przez
Franciszka Salezego Dmochowskiego
znanego pisarza i publicystę XIX w. zo-
stała obecnie wydobyta z pyłu zapomnie:
nia i udostępniona zarówno historykom
regionalnym ziemi płockiej, jak szerokim
rzeszom czytelników interesujących się  

I właśnie „Jaśnie pan szofer” wybawił
mnie z kłopotu. Film jest dobry. Można
sobie połolgować i chwalić. Cudowna gra
Fertnera, esencja i ekstrakt komizmu war
sząwskiego mieszczucha starej datz, stą-
nowi w tym filmie sam nugdał na piere
niku. Reszta piernika — doskonały Bo”
do i jedyna z naszych filmowych arty
stek, która przecież gra i rusza się swo*
bodnie, przytem obdarzona urodą wyże
szej próby, tak, że może się podobać nie-
tylko kelnerom — Ina Benita. Do tego
jeszcze Wysocka, doskonała, jako stara
hrabina sans facon. Całe to towarzystwo
gra dobrze, często doskonale — Fertner
znakomicie. Odtwórcy ról epizodycznych
sekundują im dobrzę.
Co zaś najważniejsze — nietylko Ina

Benita, ale i sam film jest dobrze zbudo-

wańy. To go wyróżnia spośród innych,
krajowej produkcji. Zazwyczaj bowiem:
naszym filmowcom wydaje się, że wy-
starczy pokazać jakotako ładną aktorkę
w różnych fazach ubrania i rozebrania,
zaprawić ladajakim sosem koniecznie mi-
łosnych powikłań, połrazać trochę „.ene-
rów — i całość sama się złoży. Tym-
czasem właśnie sama się nie złoży, lecz
musi to zrobić autor scenarjusza i, pr”e-

dewszystkiem, reżyser. Otóż w tym fil-
mie budowa jest dobra — akcja rozwija
się przez obrazy. nie zaś przez słowa ga-
dane, jest kilka dobrych powiązań, na e-
kranie ciągle coś się dzieje — wypełnia
go bądź treść czysto obrazowa, bedź
wydarzenia, stanowiące ogniwa ukcji —

niema nużących dłużyzn. Fotografja do
skonała, udźwiękowienie także. Co 10
łotografji, warto zaznaczyć, że w przecie
wieństwie do powszechnego obyczaju
polskich filmów, nietylko, że nie poszpe-
ca Iny Benity, ale przeciwnie, umiejętie
wydobywa i podkreśla walory jej urody.
Mimo wszystko wydaje się, że więsej

tu zasługi aktorów, niż reżysera, więcej
ich inwencji, niż jego. Zresztą p. Wa-
szyński w wielu swych filmach wykazał
się już jako reżyser bez pojęcia, i tutaj
tylko dobra obsada, aktorzy, których rie
trzeba musztrować, bo grają z tempera-

mentem, nie zaś reżyser sprawili, że film
jest dobry. s
Możnaby wytknąć pewne usterki, Prz-

dewszystkiem właśnie brak inwenci: ra-
żysera, usterki scenarjusza (zawsze ten
nieodwołalny hrabia, bez którego w pol+
skich filmach ani rusz), możnaby dysku-
tować na temat rodzaju filmu, na temat
pewnych reminiscencyj rewiowych ske-
czowych, które się błąkają po wszystkich
polskich filmach — ale to byłoby już mo-
że szukanie dziury w całem. Bo film
jest właśnie cały — mocno sklecony,
zwarty, rozwija się płynnie, bez utyka-
nia. Zapomnijmy o usterkach, b. zresztą
nieznacznych i cieszmy się. Nareszcie
film polski, na który się patrzy z przy=
'emnością. Jest to tak mił niespod”'an-
ka, że wychodząc z kina byłem w nastro-
ju do tyla radosnym, że ušciskalbym
Fertnera i Boda za ich świetną grę. Inę

Benitę także (nietylko za grę).  H Еуз.
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duską a w szczególności poznać bóżej
prace uczonych hinduskich Bose R>ya i
Ramana. Zamierzano też zainicjować u-
tworzenie Tow. Hidusko-Polskiego,ce-
lem rozwoju stosunków kulturalnych na
wzór istniejących już tutaj towarzvstw
hindusko - niemieckiego i hindusko - cze-
chosłowackiego,

przeszłością naszych wsi i miasteczek о-
raz starópolskich siedzib szlacheckich,
które niegdyś odgrywały wielką i zasz-
czytną rolę ognisk kultury polskiej, a dziś
marnieją zapomniane, często w żydow-
skich rękach.

Nowe wydanie „Przekleństwa Matki"
ukazało się obecnie w Płocku staraniem
ks. Czesława Lissowskiego prelekta szkół
rypińskich. `
Autor powieści był przez 17 lat właści.

cielem majątku Radziki Duże, który

nabył w r. 1839 od ostatnich potomków
dziedzicznego rodu  Przeciszewskich,

prawreków i spadkobierców dawnych
świetnych właścicieli siedziby, Tarnow-
skich i Ogończyków Pisarza i badacza li-
teratury, zainteresowała przeszłość stare-
go kościoła i pamiątkowych ruin w Ra-
dzikach. Z badań, uzupełnionych i ubar-
wionych fantaz'ą autora, powstało .„„Prze-

kleństwo Matki”, powieść o traged'i ro-
du Przeciszewskich, nad którym dwu-
krotnie w ciągu długich dziejów zaciążyła
kara boska, ściągnięta przez klątwę mat-
czyną, na głowę zbrodniczych synów гг
coną.

Wyražnie antysėmickie stanowisko au-
tora staropolskiej powiastki z pierwszej
połowy ubiegłego stulecia zasługuje na
pod! reślenie, Nowe wydanie „Przekleń-
stwa Matki" opatrzone zostało obszer-
nym wstępem, zawierającym rys histo-
ryczny tła powieści, oraz fotografiami

kościoła i zamku w Radzikach. (A J.).

  

 



 

Zatoka Kotorska
Na pytanie, co mi się w Dalmacji

podo5alo najwięcej, odpowiem bez wa-
hania nie siląc się na oryginalność.
— Zatoka Kotorska i Split.
Tego samego zdania są prawdopo-

dobnie tysiące turystów, wędrujących
po wybrzeżu dalmatyńskiem, trudno
bowiem o widok piękniejszy od tego,
który z szosy wybrzeżnej roztacza się
na „/cisnietą niby fjord między wyso-
kie góry zatokę Kotorską, na dwie jej
śliczne trysepki z kościołami, z któ-

 

Split widok ogólny

+ych jedna, zarosła cyprysami, przy-
chodzi odrazu na myśl Bóchlinowską
„Wyspę Umarłych”, W p'ękny dzień
jesienny krajobraz ten tchnie spoko-
jem, jakgdyby zatoka wypoczywała
teraz po licznych, burzliwych przei-
ściach, zaciekłych bojach, wzlotach i
upadkach, jakie przeżywał na prze-
strzeni dwudziestu kilku wieków. Kto
nad nią nie panował i o nią nie wal-

czył? Illiryjscy korsarze, Rzymianie,
Ostrogoci, Saracenowie, Bułgarzy,
Serbowie, Wenecjanie, Turcy, Francu-
zi za Napoleona, Czarnogórcy, różno-
języczne wojska austryjackie, Ziemia.

TCZOP

ARTRETYK
może się stać inwalidą

bo dolegliwości artretyczno-reumatyczne,

jako wynik przesycenia kwasem moczo-

wym oraz powstałe na temtle stany za-

palne powodu bóle, zniekształcają sta-

wy. utrudniają ruchy i w niektórych wy-
adkach mośą doprowadzić nawet do ka-

ectwa, powodu ąc stopniową utratę zdol-

ności do pracy. Zioła Magistra Wolsniego

„Reumosa', zawierające  niezm'ernie

rzadką roślinę chińską Schin-Schen, łago-

dzą bóle, regulują przemianę materii,

dzięki czemu słosuje się te zioła w cier-

ieniach artretycznych, reumatyczuvch i

bólach ischiasu. Zioła ze znak. ochr.

„Reumosa”* do nabycia w aptekach i dro-

geriach (składach aptecznych). W;twór-

nia Magister E. Wolski, Warszawa,=

14 m. 1.

_na mo:zu Śródz'emnem
©/ obronie wolnej drogi do głównego

źródła swego bogactwa — do Indyj i

Dalekiego Wschodu — którą to drogę

uważa za zagrożoną przez ekspausję

włoską, Anglja osacza Włochy gospo-

darczo z pomocą Ligi Narodów, dyplo-

matycznie i wojskowo przez swe koki

u państw leżących nad wschodziemi

bizegami morza Śródziemnego i wresz-

cie  wojskowo przez gromadzenie

znacznej części swych sił morskich na

wodach tego morza. Pierwsze dwa spo-

soby zwalczania Włoch odgrywają ro-

lę raczej pomocniczą, decyzja, 0 sie do

niej dojdzie, zależy od tego, kto z

przeciwników będzie miał większe

szanse zwycięstwa w starciu zbro,uem

miedzy Gibraltarem a Port Saidem.

Ha drodze do Indyj Anglja trzyma

solidnie w swem ręku wszystkie waż-

niejsze punkty. wszystkie cieśniny: Gi-

braltar, kanał Suezki, Bab - el - Man-

deb. Położenie jej było do niediwna

nie do podważenia. Jefnak w ostatnich

czasach sprawa się nieco skomp'iko -

wała przez to, że wobec rozwoju no -

woczesnego lotnictwa bojowegoMalta

z jej forlvf kacjami i arsenałami prze-

stała być bezpiecznem schronieniem i

portem reperacyjnym ala floty, а га -

wet zdan'em wielu znawców jest Żziś,

jako punktoporu dla sił mor. nie do

utrymania. W ten sposób morze Śród-

 

 

SPLIT
i woda naprawdę przesycona krwawą |
historją, duszącą wspomnieniami mi- |
nionej świetności, której najwymow-
niejszem, melancholinem šwiadect-
wem są całkowicie wyludnione i wy-
marłe miasteczka nadbrzeżne, ongiś
siedziby wielkich przedsiębiorców 0-
krętowych, bogatych kupców, licznych
marynarzy w okresie, gdy Kotor był
jednym z największych portów na A-
drjatyku. Dziś jest podobnie jak caie
wybrzeże zatoki, przedewszystkiem

1

idealnem miejscem wypoczynkowem,
dla mnie milszem od pięknego również;
lecz zbyt śwarnego Dubrownika, który
roi się od turystów polskich,
Przy zwiedzaniu Dalmacji można

pośrążyć się po uszy w h'storji odnaj-
dując na każdym kroku bogate jej śla-
dy, ale niśdy chyba poszczególne epo-
ki nie utworzyły tak zajmującego u-
warstwowienia, jak w Splicie, na <łyn-
nych murach pałacu Dyokleciana.
Gdzieindziej starożytność, średniowie-
cze, renesans, nowoczesność sąs'adują
ze sobą, ale jednak są oddzielone ja-
kąś przestrzenią kilkudziesięciu, czy
choćby kilkunastu metrów, a tu wszy-
stko nalepione jedno na drugiem  Za-
jadając kolację w ogródku wykwin-
tnej restauracji hotelowej i słuchając
przemówienia siedemnastego bodaj z
poznanych po drodze burmistrzów opie
ram się dosłownie plecami o liczącą
sobie szesnaście stuleci ścianę pałacu,
tuż obok mam przyczepione do nich
staro-romańskie kaplice, gotyckie fa-
sady, barokowe ornamenty, w pośrod-
ku cudnego Perystylu sterczy monu-
mentalna nawskroś nowoczesna sta-
tua dłuta Mestrowicza, umieszczona
tam swoją drogą dość niepotrzebnie,
bo ani ona sama ani otoczenie na tem
nie zyskują.
Rzeźba jest bardzo piękna, ale tak

olbrzymia, że innej, o wiele szerszej
wymaga perspektywy, Mało tego  
a torpeda

ziemne odrazu znacznie się pod wzglę-
dem wojennym  „rozrosło”, stało się
zbyt wielkie; flota operująca w jego
wschódniej części znajdzie się * zŁyt
wielkiej odległości od głównego cen - ,
trum zaopatrzenia — Gibraltaru. Fakt
ten został już rzez admiralicj; an-
gielską należycie o.enionv i od pewne-
go czasu rozpoczęto olbrzymie rohoty
nad przygotowaniem we wschoiniej
części morza Śródziemnego dwuch
wielkich podstaw operacyjnych: jednej
morskiej i w tym celu rozbudowuje
się port w palestyńskiej Haiffie, dokąd
doprowadzono rurociąg naftowy, do-
słarczający tege niezbędnego dzis :lo-
cie paliwa z kopalń mezopotamskich,
drugiej zaś lotniczej, na którą me sce
wybrano w Aknbie, leżącej na wybrze-
żu morza Czerwonego, na samym nół-
поспо . wschodnim jego krańcu; Aka-
ba będzie połączona z Haiffą koleją
żelazną, którei budowa jest już rów-
nież w toku. Obydwie te podstaw: о-
peracyjne dla angielskiej floty mor-
skiej i powietrznej w razie przerwat.ia
lub utrudnienia , komunikacji via Gi-

braltar, mają jeszcze otwartą d-ogę na

ocean Indyjski przez Bab-el Mandeb,
są więc połączone zawsze zarówi:o z

macierzą (chociaż dłuższą drogą, 1a-  koteż z potężną bazą w Singapoore.

Stąd wypływa konieczność utrzymania

przecież do tych samych murów przyl-
śnęły lub na nich się umieściły różnego
kalibru domki o barwnych okienni-
cach, z suszącą się na sznu.ach bie-
lizną, zarojone gnieżdżącą się w nich
ubogą ludnością, dokoła zaś jednej z
wież Dyoklecjana, pobudował się ho-
tel z bieżącą wodą, elektryczną windą
i wszystkiemi akcesorjami dzisiejszej
cywilizacji,

Przyjechaliśmy do Splitu nad wie-
czorem z Dubrownika i w hallu hotelu
Bellevue miałam odrazu niezwykłe
spotkanie,

Czekając na wydanie klucza do po- |
koju zwracam się do mojej towarzysz-
ki z zapytaniem po polsku.
— Wie pani może, który mamy nu-

, mer?
Na to słyszę również po polsku, ale

z ust portjera:
— Całuję rączki pani, zaraz panie

dostaną pokój, narazie proszę o pasz-

port.
— A pan tu skąd się wziął? — py-

tam zdumiona.
— Ta ze Lwowa, proszę pani, ale

już dwadzieścia sześć lat temu.
Wieczorem Split obyczajem wszyst-

kich nadmorskich miast południowych
przemienia się w jeden wielki salon.
Wszystko wylega z domów, tłumy roz-
bawionych spacerowiczów krążą do-
koła, obsiadują stoŃki przed kawiar-
niami, śliczne Chorwatki szczerzą bia-
łe zęby do smukłych zgrabnych mło-
dzieńców, lub wziąwszy się pod ręce
wymieniają zwierzenia i uwagi, na pla-
cach tworzą się kółka omawiające z
ożywieniem najświeższe wydarzenia
dnia, brzmią orkiestry, słychać śpiewy,
tłoczno jest dokoła wystaw sklepów,
które do późnego wieczora stoją ot-
przemienia swe w jeden wielki salon.
chorwacki, ale nie brak też różnych
cudzoziemskich w ustach licznych tu-
rystów, jednem słowem nastrój, przy-
pominający dawne, przedwojenne wie-
czory weneckie na placu Marka i w
Mercerjach,

Nazajutrz od rana liczne aułobusy
wiozą tłumy amatorów kąpieli mor-
skich do dzielnicy Baczwice, gdzie na
porosłych palmami wybrzeżu znajdują
się zakłady kąpielowe, Tam też jest
bardzo wesoło, dzieci i dorośli skaczą,
grają w piłkę, popisują się różnemi
wyczynami pływackiemi i gimnastycz-
nemi, a radosny wrzask bije aż pod
szafirowe niebo, skąd jaskrawe mimo
końca września słońce rozrzuca hojnie
palące promienie. Przemiłe miasto,
które go nikt jadący dó Jugosławj* vo-
minąć nie powinien podobnie, jak Łlis-
kiego, pełnego pięknych zabytków ar-
chitekto”'*-7m"qh Troó'ru.

JADWIGA GUTKOWSKA.
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też za każdą cenę w swojem ręku cieś-
niny Babelmandebskiej i dlateg> czy
taliśmy od początku konfliktu o furty-
fikowaniu wyspy Perim, w tej cieśni-
nie leżącej, a ostatnio doszia w'auv -
mość o zóromadzeniu tam pokaźnych
sił morskich, zawezwan”ch z Daiekie-
go Wschodu i z Australji.

Po ukończeniu rozpoczętych prac w
Haiffie i Akab'e panowanie Anglji na
tym najważniejszym odcinku drogi do

| Indyj będzie znów nie do podważenia,
ale dziś zarówno Haiffa, jak i Akaba
są dalekie od wykończenia i dlatego
szanse angielskie, aczkolwiek ba.dzo
wielkie, nie .są absolutnie pewne.
Znawcy spraw morskich są zdania, że
na długi dystans Anglja niewątpliwie
ma przewagę, ale zwycięstwo może
wymagać bardzo wielkich ofiar, zarów-
no materjalnych, jak i moralnych w
postaci nadwyrężonego prestige'u. na
co szczególnie Wschód jest bardzo
wrażliwy. Zrozumiała est gorączkowa
aktvwność Anglji; o wielkie rzeczy dla
niej tu chodzi,

Pod wzgledem czysto morskim An-
glja ma nad Włochami ogromną prze-
waóę. Włochy maja pewną liczbę zu-
pełn'e nowoczesnych, bardzo szybkich
krążowników, natomiast nie posiadają
wcale nowoczesnych wielkich jedno -
stek bojowych; dwa olbrzymy po 35
tysięcy ton, które nie będą jak dotych-
czas miały rywali w innych flotach są
dopie*o w budowie i to małozaawanso-
wanej. Anglja natomiast może, po za-
opatrzeniu innych miejsc czułych swe-
go Imperjum, zgromadziė na mo-
rzu Šrėdziemnem 9 wielkich panverni-
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Uczczenie pamięci

prof. Jana M. Rozwadzwskiego
Krakowskie T-wo Miłośników Języka

Polskiego uczciło na zebraniu dnia 17 b.
m. pamięć zmarłego przed niespełna ro-
kiem wielkiego uczonego, linświsty Jana
Michała Rozwadowskiego.
Na zebraniu zjawili się przedewszyst-

kiem licznie profesorzy, t. j. uczniowie ś.
p. prof, Rozwadowskiego z czasów jego
wielkiej popularności. Najmłodsze poko-
lenie jakoś mniej garnęło się do kręgu
naukowego tej ogromnej postaci.

Pierwszy prelegent prof. K. Nitsch
mówił o Rozwadowskim, jako uczonym i
człowieku. Mówca chciał zobrazować
syntezę działalności zmarłego z punktu
widzenia wartości trwałych i, nie zagłę-
biając się w szczegóły, nakreślił piękny
portret w pięknej prelekcji. Zaczął od
zastrzeżenia, że trudno mówić „uczonemu

o drobnym, zakreślonym zakresie” o ..u-
czonym bez zakresu”, uczonym więcej,

niż humaniście, Prof. Rozwadowsk: bo-
wiem chciał naukę połączyć z filozofią i
religją. Zmarły uczony był przede-
wszystkiem filozofem; sam mówił, iż nie
wie, czy przez życie swe szedł od linświ-
styki do filozofji, czy naodwrót, Filozo-
fja była dlań nie nauką, ale czemś po-
średniem między religją i nauką, W dniu
swej śmierci wygłosił Rozwadowski od-
czyt p. t. „Prawda życia”, który będzie
w tym roku wydrukowany. Rozwadow-
ski był za mądry i za skromny, aby
chciał prawdę życia rozwiązać, chciał się
do niej tylko zbliżyć. To zbliżenie było
wedle niego nie w mocy nauki. Silne, po-
zaumysłowe wstrząsy — wierzył — pro-
wadzą do odkryć naukowych. W tych
przeżyciach ekstatycznych tai się zwią-
zek między życiem jednostkowem i zbio-
rowem, wszechżyciem. Związek ten tyl-
ko w szczególny, szczęśliwy, a pozaumy-
słowy, sposób można wykryć, Człowiek
wtedy wznosi się odrobinę ponad biegun
niewiedzy i dostrzega na drugim biegu-
nie jakby cudowny łańcuch szczytów
(„O biegunowošci poznania* Przegl.
Współcz.). „Z objektywnego poznania —
sądził Rozwadowski — wypływa nastrój
wzniosłej pokory, która zbliża naukę do
religji, tak, jak kiedyś religja zbliży się
do absolutnej prawdy”. Doskonale je-
dnak: rozumiał wielki uczony złudzenia
mądrości, nienawidził pychy naukowej.
Wartość nauki wysoko przecież cenił.
Nauka bowiem opanowuje przerost, idą-
cy w kierunku zwyrodnienia. I choć
kładł nacisk na intuicyjne poznanie, intu-
icji bez ścisłego przygotowania nie uzna-
wał. Był nawskroś humanistą i zdawał
sobie sprawę z prymitywności metod
nauk humanist. — metody przyrodnicze
budziły w nim zazdrość. Być może dla-
tego zwrócił się do lingwistyki, najści-
ślejszej bezwątpienia naūki humanist.
Największy polski językoznawca, na-
równi z Baudouinem de Courtenay gó-
rował nadzwyczajnie nad resztą. Zajmo-
wał.się szerokiemi zakresami języko-

 
ków, którym Włochy nie mają do prze
ciwstawienia nic w tej samej klasie.
Położenie, zdawałoby się dla nich bez-
nadziejne, ale tak nie jest wobec ist-
nienia teraz nowej broni, dotychczas
jeszcze niezupełnie wypróbowanej.
Włochy rozporządzają potężnem lotni-.
ctwem, mają łodzie podwodne i szyb-
kie motorówki torpedowe; całe zagad-
nienie sprowadza się więc do pytania,
czy nowoczesny pancernik jest w sta-
nie oprzeć się atakom tych trzech bro-
mi. Odpowiedzieć na to pytanie nikt
dziś nie jest w możności, głyż brak
jest dostatecznego doświadczenia. W
ubiegłej wojnie lotnictwo nie stało
jeszcze na takim poziomie, jak dziś,
tamte więc doświadczenia nie są decy-
dujące. Łodzie podwodne natura'nie
też są dziś sprawniejsze, a owe szyb-
kie motorówki z torpedami są zupełną,
nigłzie jeszcze niewypróbowaną no-
wością. Można więc sądzić tylkc teo-
retycznie. Otóż zdania są oczyw:ście,
jak zawsze, podzielone, ale specjsiści
zgadzają się w tem, że niebezpieczeń-
stwo dla pancernixa jest tem większe,
im występująca przeciwko niemu 'lota
torpedowa wodna. czy powietrzna ma
bliżej do swych podstaw operacyjsych
na lądzie, a zwłaszcza niebezpieczeń -
stwo rośnie bardzo szybko w razie
pewnego ograniczenia swobody ruchów
pancernika, co ma np. miejsce w cieś-
ninach. Nowoczesny pancernik od jed-
nego wybuchu celnej torpedy, wyrsz-
czonej z łodzi podwodnej, czy też z ae-
roplanu, nie zatonie spewnością; pan-
cerze i inne urządzenia chronią go do-  statecznie. Ale jeden lub dwa wybuchy
mogą go tak dalece uszkodzić, že cho =

znawstwa, językiem pisanym i mówio*
nym; choć dawał prace najszerszych za-
kresów, zajmował się często drobiazga=
mi językowemi, sądząc, że od tego trzeba
zacząć. Rozwadowski potrafił tak szero-
ką skalę opracowywać, jak np. bieguno-
we rzeczy: „Szkic wymowy polskiej” z r.
1901 — elementy i precyzyjne na ściśle
filozoficznej zasadzie oparte оргасома-
nia zabytków staropolskich. Z. Łempicki
i St.Wędkiewicz, którzy oRozwadowskim
napisali obszerne nekrologi, nie napisali
ni słowem, że oto zmarł językoznawca;
tak byli zaabsorbowani wielkością huma-

nisty.

Rozwadowski wystąpił raz i politycze
nie: w 1925 r. przeciw sejmokracji. Po r.
1926 nie przystał jednak do „grona nędz-
nych bałwochwalców” i gdy szło o zmia-
nę ustawy akad. napisał może naj-
ostrzejszy artykuł w tej sprawie w „Kur
jerze Warsz.” p. t. „Na powrozie”. Był
także Rozwadowski  pierwszorzędnym
stylistą. Był wielkim idealistą i optymie

stą. Jako człowiek łączył prostotę i na-
turalność z godną podziwu wytwore
nością.

Skolei dziekan prof. Tad. Lehr-Spła*
wiński mówił o Rozwadowskim, jako jęe
zykoznawcy. Język nie był dlań celem—
w języku widział odbicie kultury. Prof.
Rozwadowski zajmował się z doskona*
łem znawstwem wszystkiemi językami
indoeurop., ale szczególnie gramatyką
hist. polską i porównawczą słowiańską.
Pracował w trzech zakresach lingwistyki:
ogólnojęzykowym (prawa rozwoju języe
ka i praca popularyzatorska), hist.-ety=
mologicznym i gramatycznym (akcen-
tologja i w. n.). Prace we wszystkich
dziedzinach, w których Rozwadowski brał

udział, oznaczają wybitny krok naprzód,

Wkońcu dr. Oesterreicher rzucił bare
dzo serdeczne wspomnienie o dzialal-
ności prof. Rozwadowskieśo na terenie
Tow. Miłośników Pęzyka Pol., jako jego
pierwszego prezesa i redaktora „Języka
Polskiego". Uczony był duszą T-wa, od-
czyty jego, zdania w dyskusjach i arty
kuły — wszystko to były głębokie i rie-
zapomniane przeżycia. Kilka zdań Roz=
wadowskiego rzucało więcej światła na

sprawę, niż całe artykuły lub odczyty in-
nych. Językoznawcy krakowscy godnie
uczcili niedawnego swojego nauczyciela1
towarzysza. $

J. BIELATOWICZ

    

   

  

   

  

Najpoczytniejszy tygodnik, poświęce-

ny kulturze twórczości polskiej
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ciaż utrzyma się na wodzie, jego war=
tość bojowa stanie się żadna. Włoska
broń torpedowa może skutecznie dzia-
łać w wielu miejscach morza Śród-
ziemnego; za bardzo niebezpieczne
może być uważane między innem: rto-
sunkowo wąskie przejście między Sy-
cylją i Tunisem, z włoskiemi wysepka-
mi pośrodku. Włoskie wybrzeże nad
morzem Czerwonem leży „o strzelenie
z łuku” od cieśniny Bab-el Ma::deb,
szerokiej zaledwie na 16 mil morsk'-h.
W tem leży duża szansa ataków tor-
pedowych.
Ostatnie lata przyniosły wszędzie 0* :

pracowania nowej taklyki atakowania
bombami lotniczemi, zarówno okrętów
jak i chronionych przez artylerję ob-
jektów lądowych. Jedna z tych tastyk,
oodobno wielce obiecująca, poleg: na
spadaniu prawie prostopadle, jak ka-
mień na atakowany przedmiot, rzuce-
niu bomb z wysokości zaledwie kilku
dziesięciu metrów i umykania. A:ty-
lerja nic w takim razie nie poradzi,
44yž zmiana pozycji samolotu odhywa
się zbyt szybko; dopiero podczas u-
cieczki mają przeciw niemu szanse ka-
vabinv maszvnowe. Taktyka ta. iak
również atak torpedowy z motorówki
wvmacają naturalnie nietvlko znako <
mitego wyszkolenia, ale również i prze
dewszystkiem całkowitego poświęcenia
ln =%-i ną śmierć ze strony ałoku-

iącego. Teśo jednak napewno nie za»
braknie. więc na pytanie co zwvcięży,
pancernik, czy torpeda, zgóry odpo.
wiedzieć mimo przyśniatających szans
pancernika — niepodobna.

4RCTURUS,

   

  



  

bą pociągnąć drugą,

Bluzka 0 każdej godzinie
(ZO) Wspominałam już kiłka razy, że

moda tegoroczna szczególnie faworyzuje
bluzki tak, iż trudno uwierzyć, że przez
szereś lat były one traktowane wprost po
macoszemu. Ale było to wówczas, gdy
kostjum ustępował miejsca kompletowi
to znaczy sukni z żakietem lub dłuższem
okryciem. Jedna zmiana musiała za so-

to też wszystkie

 

 

   

wielkie firmy tak nasz2, jak zagraniczne
wkładają wiele zapału w tworzenie ory-
ginalnych modeli bluzek, aby dowieść
swoim klijentkom, że nawet w dość o-

śraniczonej dziedzinie mody można wy-
kazać wiele pomysłowości i dobrego gu-
stu. Musimy zatem jasno zdać sobie

sprawę z faktu, że bluzka jest, a prawdo-
podobnie i w najbliższej przyszłości bę-
dzie jedną z najważniejszych części na-
szej garderoby i w konsekwencji poświę-
cić jej trochę uwagi. Zadanie ułatwi nam
przegląd poszczególnych typów bluzek
z uwzględnieniem celu, jakiemu mają słu-
żyć w rozkładzie godzin — dnia i wie-
czoru. :

A zatem o godz. 10 rano zawodowo
pracującej pani, dla której skron.na su-

 

Pracownia Krawiettwa Damskiego

B. OLSZEWSKI
Marszałkowska 74 m. 2, tel. 8-58-59

Poleca W. P. wykwintną robotę su-
kien, okryć futer, oraz wszelkie prze-
róbki, wchodzące w zakres krawiec-
twa i kuśnierstwa. Ceny przystosowa-
ne do dzisiejszych warunków, Tamże
sprzedaż form bibułkowych dopaso-19
wanych podług ostatnich żurnali. =    

  

 

 

kienna bluzka posiada dużą wagę, przy-
da się nowy typ w rodzaju kamizelki, al-
bo krótkiego żakiecika, zrobionego z ła-
dnej miękkiej flanelki w dobrym gatun
ku. nie mniej odpornego aksamitu do
prania, w jakimś neutralnym odcieniu
luh wreszcie z elegantszej ieszcze od о-
bu tych materjałów skóry. Nowej linji
odpowiada fason z lekko udrapowanym

 

 

 

 

wyłożonym kołnierzem, który można e-
wentualnie zastąpić szalikiem, zapięty na
jeden rząd dużych guzików, z dość sze-
rokim paskiem, wyokrągloną baskinką o
ukośnie wcinanych kieszeniach, w górnej
żaś z kieszeniami nałożonemi. Bluzka ta- |
ka jest nietylko najlepszem ubraniem dla
osoby pracującej, ale służyć może rów-
nież, jako uzupełnienie kostjumu spor-
twego (rysunek pierwszy).

W południowych godzinach niejedna z
nas ma do załatwienia w mieście drobna
sprawunki, a czasem tak się zdarzy, że
muisi zjeść obiad poza domem, ewentual-
nie wstąpi potem do znajomych ną czar
na kawę. Tu najodpowiedniejs:+ b-dzie
skromna wprawdzie, ale elegancka bluz-

ka, która w połączeniu ze spódnicą i ża-
k:etem stworzy ładny komplet wizytowy
N. bluzkę taką nadaje się materjał w
wypukłe kolorowe prążki na jednobarw-
nem tle. Przez krajanie materjału tak,
iż jedne prążki idą pionowo, a drugie
poprzecznie, osiąśamy nader dodatnie e-
fekty. Charakterystycznym dla tej mody
jest drugi nasz model z zapinanym na
guziki karczkiem i baskinką o poprzecz-
nych prążkach,
Na popołudniową herbatkę o godz. 5

pop. potrzebna jest bluzka strojniejsza

„Dyktatorzy“
Nowa ksiąžka Bainville'a

Jacques Bainville Re już drugą
książkę w tym roku. Po „Troisiėme
Republique', wydanej na kilka dni
przed wyborem Bainville'a do Aka-
demii francuskiej, ukazało się teraz
studjum „Les Dictateurs“, poprzedza-

jac o kilka dni uroczyste przyjęcie
ainvillea „pod kopułę” pziacu

Mazarin (Jacques Bainville. Les Dic-
tateurs, chez Denoćl et Stele, str.

300, Paris, 1935). /
WW nowej książce nie przedstawia

Bainville ogólnej charakterystyki
dyktatury; autor zajął się poszczegól-
nymi dyktatorami, poczynając cd Li-

kurga. Gdyby praca Bainville'a starała
sie traktować temat naukowo, to by-
łaby bardzo niekompletna, bardzo
jednostronna. „Les Dictateurs" to nie

naukowe studium historyczne, ale na

bardzo wysokim poziomie postawio-
ne rozważania publicystyczne.

Prawie pięćdziesiąt lat temu, zna-
komity uczony niemiecki Poehlmann,
profesor w Tucbinśen, stwierdzał w
krótkiej pracy „Die Entstehung des

Caesarismus', że „.Cezaryzm jest

starszy od Cezara': Bainville charak-
teryzując Likurga i Solona jako pierw-

szych „dvktatorów”, a kończąc książ-
ke charaktervstvką Hitlera, przed-
stawił tak, jak Poehlmann sub specie

aeternitatis začadnienie absolutnych

rządów jednostki, zwane tyranią, ce-
zaryzmem, a w dzisiejszych czasach
dyktatura. :
Nie dając, jak wyżej wspomnieli-

śmv. oderwanej charakterystvki sv-

steęmu dystatorskiego, kreśląc tylko
 

sylwetki poszczególnych dyktatorów,
Bainville jest zdania, że różne są
przyczyny dyktatorskich rządów, że
dyktatura ma „różne oblicza”. Dyk-
tatorami bywali mędrcy, awanturni-
cy, albo wodzowie; powodzenie dyk-
tatury nie zależy od teśo, czy spra-
wuje ja mędrzec w rodzaju Solona,
czy awanturnik w rodzaju dyktato-
rów amerykańskich, czy zwycięski
wódz, Cromwell albo Napoleon. W
dwóch tylko wypadkach dyktatura
może być dobroczynna: gdy poskra-
mia anarchję i nie starając się o na-
rzucanie abstrakcyjnych systemów,
zaprowadzi porządek choćby na czas
życia dyktatora, albo śdy jest sta-
dium przejściowem do ustroju, pozba-
wioneśo wad dyktatury i jednocze-
śnie zachowująceśo dobre strony 5у-
stemu silnych rządów i personifikacji
państwa. Dobroczynną. sama przez
się, była dyktatura Porfirio Diaza w
Meksyku; dobroczynną, jako wstęp
do monarchii, była dyktatura Juliusza
Cezara. Z ksiażki Bainville'a wynika,
że dyktatura, to czasami wyłącznie
malum i to niekoniecznie necessa-
rium, a czasami urzeczywistnia się,
jako jedna z ewentualności, ale jest
niepotrzebna; n'eszcześciem byłv nv.
„dyktatury starożytne Mariusza i Sulli,
niepotrzebne były dvktatury Crom-
vella i Napoleona. „Wielki wvs'łak
Cromvella osiągnął tylko ten skutek,
że przekonał Anólię, iż inny Stuart
jest bardziej pożadany od dyktatora".
Charakterystvke Napoleona  koń-

czy Bainville zdaniem: „A jednak co

od poprzednich tak pod względem kroju
jak i materjału. Ponieważ pewna mięk
kość i malowniczość jest tu pożądana
damy bluzce przybranie z koronki, którą
„wykończymy baskinkę i poszerzone górą
rękawy i z której ułożymy dość suty ża-
bo!, spływający z pod wąskiego stojące
$o kołnierzyka.

Im późniejsza godzina, tem bluzka sta:
je się wykwitniejszą. O 8-ej wieczorem
na koncert do teatru czy na bridża stroj-
na bluzka w połączeniu z długą ciemną
spódnicą zastąpi zupełnie suknię wieczo-
rową tembardziej. że fasony przecinające
sylwetkę, mają w tym roku duże powo-
dzenie, Bluzki takie robi się z błyszczą-
cego jedwabiu lub lamy i mają one formy
artystyczne, zdradzające pochodzenie.4
pierwszorzędnej firmy. Na rysunku na-
szym (na lewo u dołu) widzimy orygi-
nalny model z karczkiem, wypracowanym
w drobne pliseczki, tworzące kwadraty i
z bardzo szerokiemi rękawami. Estetycz-
nem i korzystnem dla każdej figury jest
związanie na węzeł przy wycięciu sta-
nika.

leganckiej restauracji czy na większe ze- branie bardzo odpowiedniem ubraniem
będzie bluzka z koronel: ze sztuartowskim
stojącym kołnierzem, kielichowo rozsze-
rzonymi rękawami i szarfą, zakończoną
frendzlą, zrobioną z tego samego mater-
jału, co długa zupełnie spódnica.

NOWE PASKI

 

Nie ulega żadnej wątpliwości, że pa-
! ski i guziki są dziś na,ważnie,szem przy-
braniem sukien sportowych, wobec czego
pojawiają się w tej dziedzinie coraz to
inne nowości. Szczególnie paskom ро-

 

święcają wytwórcy wiele uwagi, starając
się prostymi środkami osiągnąć arty-
styczne efekty, a odnosi się to ząrówno
do pasków ozdobnych, jak i zupełnie
skromnych.

Jako przykład może służyć model, któ-
ry widzimy na drugim rysunku, zrobiony

| z dwuch rodzajów skóry: bronzowo-

czerwonej i kratkowanej biało - popiela-
tej, spiętej stylową klamrą metalową.

Drugi pasek składa” się z tak bardzo

modnych w tym roku sznurów, spinanych

metalowymi sztabkami. Sznury są # ргго-

du związane i zakończone chwastami,

*

do ostatecznego rezultatu, czyż nie

mówił on sam (Nanoleon) ze swoim

nieubłaśanym zmysłem rzeczywisto-

ści, że lepiej byłoby, gdyby się był
nie urodził”,

Za istotne cechy dyktatury, uważa
Bainville to, że jest ona tymczasowo-
ścia. ogromną rolę gra w niej zbieś
okoliczności, a jeżeli ma jakąś treść
poza osobistą ambicią dyktatora, to
treść jej stanowi hasło „państwa”,
centralizacia, etatyzm за w sposób
naturalny złączone z dyktaturą.

Ustrój dyktatorski jest do teśo sto-
pnia wyrazem konjunktury, że cza-
sem realizuje się poprostu przez ab-
solutyzm jednostki, choćby ta jed-
nostka nie miała zdolności, ani pro*
śramu. Łatwiej, niż jakikolwiek inny
sposób rządzenia, ocenić można dyk-
taturę w jej skutkach, gdyż widać je
natychmiast po usunięciu lub śmierci
dyktatora. Nie można powiedzieć,
aby skutki dyktątury z doktryną, by-
ły korzystniejsze od dyktatury bez-
programowej; Robespierre i Stalin,
uparci doktrynerzy spowodowali klę-
ski przez same swoje rządy; markiz
Primo de Rivera. dyktator bezprośra-
mowy, naraził Hiszpanię na godne
pożałowania przewroty, wskutek pu-
stki, jałrą po sobie zostawił.

Bainville odróżnia oprócz „nor-
malnych' dvk*atorów, jeszcze „dyk-
tatury ministerialne" i królów dykta-
torów. Te odróżnienia nie wydają si
nam dostatecznie uzasadnionemi; ani
Richelieu, czerniacy cały autorytet
z zaufania Ludw'ka XIJI-4%0, nie był
dyktatorem, tylko wielkim  mini-
strem. ani Ludwik XIV, potomek Hu-
śona Caneta, nie był królem dyktato-
rem. tylko novrostu wielkim królem
Rardziei dvktatorski chorolter od
Richelieu'go i Ludwika XIV-go ma-

 

O godz. 10 wieczorem na kolację w e- !

 
 

Odwieczna walka na Ke'u
Kroniki kościelne, akta puckie, «sięgi

sądowe, zapiski lustracyj starostwa pac-
kiego itd. wykazują, że od wieków od-
kąd mierzeja Helsza jest zamieszkana,
toczy się walxa człowieka z siłami przy-
rody. Z walki te; nie zawsze zwyc'ęsko
wychodził człowiek; świadczy o tem naj.
wymownie' całkowite zniknięcia w od-
mętach morza osady St=ry Hel wraz ze
świątynią, której ruiny na dnie morza od-
kryto w kwietniub. r.: pod wielką osadą
Borem na Helu zniknął całkowicie cmen-
tarz rybacki. Jeszcze przed 6 laty tkwił
w morzu stary krzyż cmentarny, a wzbu-
rzone fale zatoki Puckiej niejednokrotnie
wypłukiwały resztki trumien, szczątek
zmarłych i wyrzucały na brzeg. Dziś w
tem samem mie'cu rozciąga się zbudowa-
ny przed niedawnym czasem rybacki
port w Jastarni, Starzy rybacy doskonale
pamiętają obszar łąk pod Kuźnicą aa He-
lu, liczne domostwa, które dziś znikty z
powierzchni półwyspu, pochłonięte >rzez
morze. Utrzymanie brz:gów Helskich wy

 

FUTRO JAKO PRZYBRANIE SUKIEN
Suknia przybrana futrem znalazła się

we wszystkich większych kolekcjach je-
siennych i zyskała uznanie klijenteli. O-
czywiście na ten cel służyć może jedynie
miękkie futro o krótkim włosie, które da
się włożyć pod płaszcz i nie  pogrubia

 

sylwetki, co jest nieodzownym warun-
kiem obecnej mody.

Źrebięta, brajtszwance i strzyżone ja-
śnięta są najczęściej widzianem przybra-

niem, robi się z nich paski, wyłogi i man-
kiety. Im bardziej matowym jest mater-
jał sukni, tem ładniej odbija od niego
futro. |
Na rysunku naszym widzimy suknię о-

bramowaną futrem z bardzo szerokimi rę-
kawami i modnym plastronem z jasnego
jedwabiu,

ja niektóre postacie ministerjalnei
monarsze z XVIII-go wieku, przedsta-
wiciele „oświeconeśo absolutyzmu';
jednak markiz de Pombale i Józef II,
to byli raczej znowu wielki minister
i wielki monarcha, a despotą w stylu
wieku oświecenia i. realizatorem
„ideałów' tego wieku, był przede-
wszystkiem Napoleon I, kontynuator
i zachowawca Wielkiej Rewolucji a w
naszych czasach, typowym  despotą
oświeconym w stylu  osiemnasto-
wiecznym jest Mustafa Kemal Pasza
(p. Ataturk). ‚

Na końcu książki, Bainville przy-
znaje, że dał bardzo niekompletny
przegląd dyktatorów. Istotnie opuścił
autor wiele dyktatorskich postaci; za
dużą lukę w dziele Bainville'a poczy-
tać należy niezwrócenie uwagi na

żadnego z dyktatorów średniowiecza
i renesansu, trudno bowiem zgodzić
się z autorem, że średniowiecze nie
znało postaci o charakterze dvktator-
skim (Etienne Marcel, Simon de Mon-
fort...), Gdyby uznać słuszność tezy
Bainville'a o dyktaturach minister-
ialnych i monarszych, to wvoadaloby
wskazać jako brak jego książki pomi-
nięcie Ludwika XI-go francuskiego,
Henryka VIII-$o ansielsk'ego, Piotra
I. a z pośród wielkich ministrów ksie-
cia Metternicha, który przynajmniej
orzez kilkanaście lat, jeżeli nie dłużej,
bv! słównym ministrem nietylko Au-
strji, ale można powiedzieć, że całej
Eurovy. Wobec decyduiąceśo wpły-
wt okoliczności na „powstanie i cha-
rakter dyktatur, Bainville nietyle ry-
suie sylwetki dyktatorów, ile raczej
sytuacie okresów dyktatorskich; w'ę-
cej szczesółowe. psvcholośiczne cha-
rakterwrtvki nakreślił autor n'szac o
Cromvellu. Napoleonie i generale
Primo de Rivera. Stalina uważa Rain-
ville, za okrutnego despotę, który

 

 

maga wiele załiegów i jest niesłysbnie

"kosztowne.

Od chwili politycznych wyzwolin Relu,

wszystkie sprawy związane z utrzyia-

niem brzegów Helskich objęły władze

polskie, reprezentowane przez Urząd

Morski. W walce z niszczącym żywi”łem

nic się nie zmieniło. Huraganowe burze

od czasu do czasu zadają ciężkie cosy.

Zwyliźnianie zadanych ran, połączune

jest z olbrzymiemi kosztami, Miniony 0-

kres burz i wogóle żywiołowych katek-.

lizmów dał się we znaki nietylko brze=

gom polskim, ale į innych państw euro-
pe'skich. Relacje historyczne podają że
Hel na'bardziej zniszczony był w latach:

1862, 1934, 1903, 1906, 1910,1915, 1923,

1927, 1932, no i ostatnio podczas minio-

nych burz. Nabardzie: we znaki daie šię

Helowi zatoka Pucka, której niszcząca.

działalność znana jest od wieków. Pas
ziemi Helskiej po każdej nieomal burzy

zmien'a swe wymiary. Przed hurasano-
wemi burzami pod Chałupami wynosił
przeszło 200 mtr. szerokości, dziś osoło

104 mtr. Pod Chałupami i Kuźnicą mie»

rzea jest zawsze naiwęższa. Za czasów

króla Władysława IV istniały tam prze-

smyki, którędy okręty wojenne miały

możność przedostać się z wód otwartego
Bałtyku do zatoki Puckiej. Podczas burz
mie'sca te nabardziej są zwykle ztgro-
żone, pozatem Koniec cypla Helskiego na
odcinku t. zw. Małej Plaży. Otwarty Bał-
tvk z zatoką Pucką połączył się pod
Chałupami w r. 1855, pozatem w da 5

grudnia 1899 r. i 13 stycznia 1905 r. Pod
Kuźnicą Hel przerwany został w r. 1916.
W 1932 r. gro”'ło również przerwanie

półwvspu pod Kuźnicą, tak samo i w b. r.
Kužniczanie przeżyli w. paździea: iku

ciężki ckres.

Ods-parowan'e Żydów
od spraw ku:turalnych

Minister dr. Goebbels, 'ako prezes Izby
Kultury, wyglosił ostatnio przemówienie,
w którem skreślił dotychczasową dz'ałal-
ność poszczególnych odrębnych izh za-
wodowych, wchodzących w ramy Izby
kultury Rzeszy. Minister podkreślił takt
wyeliminowania żywiołu żydowskiej. z
życia kulturalnego Niemiec, dodając że
Żydzi posiadaą dziś w Niemczech a.oż-
ność własnego życia kulturalnego, że
centralny związek żydowskich orga'.:za-

cyj kulturalnych liczy 110.000 członków
i utrzymu'e trzy własne teatry oraż kil-
ka orkiestr, urządza'ąc stale w różnych
miastach niemieckich własne imprezy.
„Minister wymienił następnie, jako -La-
rakterystyczne, że prasa niemiecka po-
siadała w pierwszym kwartale r. b. łącze
ny nakład 19 miljonów wobec 18,7 milj.
w pierwszym kwartale 1934 r. Nakład
ważnych czasopism wzrósł o 9 proc w
stosunku do roku ub. Nakład prasy 'ad-
jowej zwiększył się w ciągu roku z 3,5
do 4/5 milj, Hość rad'osłuchaczy w
Niemczech wynosi 6,8 milj, wobe: 4.2
mil. z początkiem 1933 r.

Kiedyż odpowiednie czynniki pomvślą
nad palącą koniecznością odseparowania
Żydów od spraw kultury polskiej?

terorem stara się urzeczywistniać ab-
strakcje; Hitlera osądza z dużą ironią,
podkreślając jednak dzieło zjednocze-
nia Niemców, które dokonał, będąc
wyrazem stadowego i pierwotneśo
ducha niemieckiego; Mussolinieśo ce-
ni Bainville bardzo wysoko, ale wska-
zuje, że trudno fo naśladować, w
szczególności we Francji.

Oddzielny rozdział poświęcił Bain-
ville dyktatorom amerykańskim i-roz-
dział ten czyta się z wielkim pożyt-.
kiem, $dyż nasuwa szereś refleksyj, o
„amerykanizowaniu'” się starej Euro-
py: dużo materjału do rozważ:% na
ten temat daje także książka Sieg-
frieda „L'Amerique Latine", o której
pisalśśmy w zeszłym roku w „Gaze-
cie Warszawskiej'.

Nowa książka Bainville'a jest bar-
dzo pożądanem zastrzyknięciem inie-
lektualnem, nietylko dlatego, że bar-
dzo trzeźwo oświetla zagadnienie
dyktatury, ale także dlatego, że roz-
sianych jest w niej wiele przenikli-
wvch sądów osólnych. wskazujących,
że inaczej należy osądzać szereg zia-
wisk historycznych. niż to jest poda-
ne. w „klasveznvch“ i „naukowych“
podręcznikach historji,

Niezależność movśli zrobiła, jak
wiadomo. Bainville'a zdecydow>nvm
monarchistą i z teśo powodu podziwia-
iac niektórych dyktatorów (no. Pery-
klesa, który stworzył „cud śrecki* —
dvktaturę artvstvoznal į ujawniałąa
zbyt duże nawet symnatie dla nioktó-
rvch dyktatorów dzisiejszych. Pein-
ville jest zdania, że lepiej obejść
się bez dyktatur, to znaczy nie
notrzebować irh. lub nieświadomie
im się nie poddawać

LG.

 

 

 



 

„ Burzliwy ziazd rolników
pomorskich

Pomorskte Towarzystwo Rolnicze po-
siada bardzo wielkie zasługi dla rozwoju
gosrcdarczego Pomorza. W ostatnich la-
tava je (nak orśanizacja ta przestała być
wyrązem rolników, a uzależniła się zu-
pels'e od czynników administracyjpych i
b. B. Wywoływało to wielkie niezadowo-
lenie i termenty, które ujawniły się w o-
Strych tormach na ostatnim zj:žozie,
Zjazd ten obradował w środę w Torvviu.
W wielkiej sali „Dworu Artusa“ zelra-

Alo się oko!o 700 rolników z całego Pomo-
rza Żiazd wzbudził n <bywałe zaintere -
sowanie. W pierwszych rzędach zajęli
miejsca przedstawiciele wiadz wojewódz.
kich, siarościńsk'ch, wojskowych, skarbo-
wych i L. d. Stol.k prasowy obsadziło aż
14 sprawozdawców pism miejscowych i

pozamiviscowych. Na sali za:nstalowa-
no meyaton dla relerentšw.
O goJz. 11 piezes P. T, R'u p. Czarli4-

sk: zafa.t obrady ogólne zjazdu, wygła-
szając dh:ższe przemówienie wstępne o
polozeniu gospodzrczem roluictwa w kra
ju i na Pomorzu. P. Czarliński głównie
kładł nacisk x» sprawy organizacyjne,
nawołując rolników do podporządkowa-
nia się władzom PTR'u. Następnie prele-
gent omawiał katastrołalny stan polskie-
go ruchu spółdzielczego na Pomorzu przy
równoczesnym pomyśinym rozwoju spół-

ielni niemieckich, do których niejedno-
krotnie w olbrzymiej większości nalk2ą i
Polacy. Dalej prezes P, I. R. wystąpii z
pewneżo roizaju bojowym  prośramem
narrawy sytuacji gospodarczej rolnictwa,
występując przeciw t. zw. fikcjom w za-
kresie caieżo gospodarczeżo programu
Polski oraz żęaając naprawy ośólno-
polskiej gospodarki finansowej. Wkońcu

p. prezes zaznaczył, że zjazd po to zwo-
łano, by zamaniiestować zgodne stanowi-
sko rolników pomorskich.

Po tem przemówieniu, nagrodzonem
słabemi oklaskam, p, prezes udzielił gło-
su rełerentowi p. Prądzyńskiemu. "nim
jednak relerent zdołał rozpocząć swoje
wywody delegacja Związku Koiników, w
której skupiają się trobni gospodarze,
zabrała glos w kwestji tormalnej i zażą-

dala od prezydjum zjazdu, by zapytano
zebranych, czy zgadzają się na zgóry u-
stalony przez prezydjum porządek obrad
zjazdu, poczem delegacja zgłosiła własny
następujący porządek obrad zjazdu:

1) Zagajenie, 2) wybór niezależnego
przewodniczącejo, 3) wygioszenie ге!с-
ralu przez radnejo P1K. p. Wojciechow -
skiego p. t. „Kataslroialne potoženie wsi“
4) odczytanie uchwały delegatów Kóiek
Kolniczych w Poznaniu z dn. 6 ub m., 5)
objęcie przez daway „arząd urzędowania
w PIR. (pp. Hillar i Dulski), 6) reterat p.
Dulskiego: „Aktualne postulaty rolni-
ciwa“, 7) uzupeinienie zarządu P1R., 8)
dyskusja.
Program ten, przyjęty przez olbrzymią

większość zebra” ch hucznemi oklaska -
mi, przeiieślał ca:kowicie porządek ob-

rad, astalony przez prezydjum, pomijając

zupeinie releraty (trzyj, orrady w komi-
sjach itd. Po usposojeniu się zebranych
prezes p Uzarliński wyjaśnił, że wniosku
pczyjąć nie może, albowiem w myśl sta-
"tutu wniosek taki winien być przedłożo-

ny zarządowi P, I. K. na trzy dni przed

zjazdem. Wyjaśnienie to przyjmują ze-|

brani burzą protestów. Wśród chwilowe-

go uspokojenia delegacja oświadcza, że

rolnicy nie przyjechali na zjazd po to, by

wysiuchać szkolnych releratów przez ra-

с о albowiem tych samych reieratów

można było znaczn'e wyjjodniej wysiu -

chać, siedząc w aomu w wygodnych Iote-

lach....
Powstaje nowa wrzawa.

— Prezes Czariiński: Го йе га Н, а

wniosek nie jest kwestją tormalną!

Wybucha nowa wrzawa i protestujące

okrzyki. Prezes chce mówić dalej, zebra-

mi nie dopuszczają go do głosu Z kilku

stron stychać głosy: „w kwestji formal-

nej”, „zmienić porządek obrad”... Prze-

wodniczący uspokaja chwilowo zebra-

nych i — udziela głosu reterentowi p.

Prądzyńskiemu. Ma to słychać głos: „Nie

dajmy się wodzić za nos!”.

Wśród ośólnej wrzawy rozpoczyna

przemawiać p. Wojciechowski z Zielno-

wa, który wo!a: „Zarząd PIR. wybrany

został przez listonoszów i starostów. Nie

potrzebniemy takieńo zarządu! Historja

przekreśli pracę zarządu, jeżeli on nadal

będzie taki! Pretz z listonoszamii Precz

z Czarlińskim?"..

Po tych słowach powstaje na sali nie-

or'sany zgielk. Jeden przez drugieśo

krzyczy: „Oszuści!”, „Z kartelami ręka

w rękę idą!”, „Precz z nimi” itp, Wrza-

wa wzmaja się jeszcze przez stałe

dzwontj od stołu prezydjalnego oraz

nrzez "vcący megaton. Wojciechowski

krzy” „cieemy mieć w'asny lećalny

zarząd!” „Nasz stary zarząd niech prze-

wodniczy!”. E

Rzeczywiście: wśród burzliwych okla.

sków zbliżarą się do stołu prezydjalneśo

dwaj członkowie b. zarządu pp. Fr. H:l-

lar i Dulski... Przewodniczący rrzywołu-

je do porządku v. Wojciechowskiego i —

znów udziela głosu reterentowi Gdy ze.

brani podnoszą w dalszym ciągu wrzawę,  

przewodniczący giozi rozwiązaniem ze-
prania i wzywa niezadowolonych do o.
puszczenia sali. Nikt oczywiście nie wy-
chodzi, Na chwilę zebrani pozwalają mó-
wić p. Dulskiemu, który oświadcza: „Po-
waja chwili wymaga, abyśmy snokojnie
prowadzili obrady. Zapytuję zebranvch,
Czy przy rrowadzeniu obrad przez pre-
zydium PIR. będzie spokój?* — „Niel
nie!“ wofa sala. Przewodniczący odbiera
głos p. Dulskiemu.
Znów relerent zaczyna swoje przemó-

wienie i — znów nie donuszcza się $o do
głosu Przeważająca wiekszość zebra-
nych krzyczy, tusie nośami i laskami.
woła: „Precz!”, Przewodniczący ze swej
strońy nawołnie do wviścia z sali nieza-
dowolonych. Głosy: „Wy wyidźcie”.

Wohec niemożności onanowan'a svtua.
cji przewodniczący wkońcu zamyka 1
cześć ziazdu, „wołuiac jednocześnie po-
siedzenie poszcześólnych komisyj na
godz. 14. Zehr.n' iednak sali nie onusz-
czają. Wśród okiasków za stołem rrezy-
dialnym ulkazni: się pp. Hillar 1 Dulski;
pierwszy z nich zaczyna rrzemaw'ać. W
tej chwini komisarz P. P. Pod$órski о-
świadcza, że v“.bec zamknięcia obrad
nie wolno dalej przemawiać, i wzywa re-

branych do opuszczenia sali. Interwencja
rolicji wywołuje jeszcze raz olbrzymią
wrzawę, Zebrani jeden przez drut'efu
wo'zia: „Precz!” i wznoszą pod adresem
rol'cji okrzyki. Ostatecznie zebranych u-
spokała p. Hillar, który wzywa do ro-
zejścia się. Zwolua po tem wezwaniu о-
próżnia się sala.
O godz. 14 — po przerwie obiadowel

— zbierają się znów uczestnicy zjazdu
we „Dworze Artusa". Na wielkiej sali
tłok i szum. W pewnej chwili zjawia się
komisarz P.P, Podóórski na czele umun.
durowanego oddziału policji i wzywe do
zsłoszeniu się p. Feliksa Wojciechow -
skiego. Ponieważ tenże nie zółasza si2 na
rozkaz kom'sarza, posterunkowi voróż-
niają całą salę — znowu wśród ogólnej
wrzawy. Na schodąch wśród tiumu zja-
wia się poszukiwany Wojciechowsk: —

 

 

Toruń, w listopadz'e.

zostaje odprowadzony przez policje. ce-
tem spisania protokółu. Po tym incycen-
cie powstają nowe głosy protestu. Zetra-
ni domagają się wpuszczenia ich na salę.

Prezes Czarliński interwenjuje u wiaaz i
—ostatecznie policja usuwa sie, Zebra -
nych jednak udaje sę roziokować w
czterech oddzielnych salach na posie-
dzen.ach komisyj,
Do godz. 17 odbywają się względnie

spokojne obrady w komisajach ceiem
przygotowania rezolucyj zjazdowych Na
komisji ogólno - organizacyjnej otrady
miały charakter burzliwy. Silny oddział
policji mundurowej skoasygnowanyzo -
stał naprzeciw „uworu Artusa” w bramie
Ratusza.
O godz. 17 wznawia obrady zjazdu

przewodniczący p. Czarliński, zaznacza-
jąc, że policja na salę wkroczyła bez wo-
li i wiedzy zarządu na mocy art. 12 usta-

wy o wykroczeniach..„,
Po tem wyjaśnieniu już przy nieco

mniejszej irekwencji uczestników rozpo -
częto czytanie długich rezolucyj z 2052-
czególnych sekcyj a to: finansowo-rolnej,
ogólno - orśanizacyjnej i organizacji han-
dlu rolniczegu.
Q przebiegu zjazdu pisze słusznie „dło-

wo Pomorskie": |

„Najbardziej pocieszającym objawem
zjazdu było dążenie do wyzwolenia b. T.
R. z pod wpływów czynników politycz-
nych i administracyjnych. Zdrowy ele-
ment rolnictwa przebudził się naretzcie
z dlugiego letargu i hipnozy sanacyj-
nych przywódców. Chce on o wlasnycb
siłach nietylko raazić, ale i zorganizować
swoje siły do v'4 ki z kryzysem i błędną
polityką gospodarczą sier decydują-
cych. Element społeczny rolnictwa po-
morskiego dobrze orjentuje się w kata-
stroialnej sytuacji kraju. Wzorując się na
tradycjach prze»złości, rolnicy pomor-
scy wysuwają hasła solidarności narodo -
wej i zawodowej, Kto tych haseł nie ro -
zumie, ten winien zrezygnować z ambi -
cyj re"rezentowania rolnictwa w apofe -
czeństwie i państwie ',  

Narodowa Łódź
domaga się nawych wyborów do samorządu

Odbyło się w Łodzi wielkie zebra-
nie Stronnictwa Narodowego, po-
święcone sprawie samorządu.

Obszerna sala Tow. Śpiewaczego
nie mogła pomieścić przybyłych z róż-
nych dzielnic członków S. N. Obrady
zagaił wiceprezes zarządu okręgowe-
go p. Czernik, intonując Hymn Mło-
dych, który zebrani entuzjastycznie
podchwycili,

Pierwszy mówił prezes mec. Ko-
walski Kazimierz. Udekorowany mie-
czykiem członek S. N. winien stać się
żołnierzem w pełnem słowa tego zna-
czeniu, w każdej chwili gotowym do
walki o dobro narodu polskiego.
Stronnictwo Narodowe, opierając s'ę
na takich członkach, śmiało może
powiedzieć o sobie, że tylko ono jest
zdolne poprowadzić Polskę wbrew
Żydom, masonerji i „sanacji” ku lep-
szei przyszłości,

Zkolei odbyło się ślubowanie i de-
koracia mieczykami Chrobrego 210
członków S. N.  

Po tej uroczystości zabrał głos de«
legat zarządu głównego S. N., Baj-
kowski z Warszawy, ilustrując obec
ną sytuację w Polsce, oraz rozrost
ruchu narodowego. W dalszym ciągu
przemawiali mec. Franciszek Szwaj-
dler i Czernik. Wszyscy mówcy wy<
powiedzieli się kategorycznie za roz-
pisaniem  rowych  wydoruw |
wszystkich samorządów w Polsce.
Wola ludności musi być uszanowana.
Chodzi o to, aby rządy na ratuszu
łódzkim spoczywały nie w rękach ko-
misarzy, ale w rękach przedstawicieli
narodowego społeczeństwa Łodzi.
Narodowcy wiosną b. r. z okazji sesji
budżetowej, wykazali, jaką drogą
pójdzie twarde i bezkompromisowe
wcielanie w życie programu narodo-
weśo.

Narodowa Łódź domaga się zarzą
dzenia wyborów do samorządów w
całej Polsce, a przedewszystkiem w:
stolicy przemysłu włókienniczego.

"G

ZE LWOWA
Co śrają w teatrach? '

Teatr Wielki: W sobotę o 1530i20 |
sia herbaikę dyskusy'ną, ktėra się odhbęs
zie dn'a 23 listopada o godz. 18-te w lo-
kaiu własnym. Referat sprawozdawczy

rew'a „wiedefska“... Gruenbauma i Far. ! wyśłosi p. Marja Demelówna.

kasa „Czy nie było innej sali?!",
"Teatr Rozmaitości: Sobota g. 20 „Sze-

snastolatka”.
Repertuar kins
Apollo: Księżniczka czardaszka.
Casino. Sen nocy ietniej.
Ch'mera: Ostatnia serenada.
Grażyna: Miłostki.
Konernik: Bengali.
Marvsienka: Bengali.
Pan: Leg'on nieustraszonych.
Pax: Eskimo
Rai: Melod'e cygańskie.
tylowy: Piekło oraz rewia.

Świt: Dwie Joasie.
Adres oddziału (w. „Warszawskiego

Dziennika Narodowego: ul. Koralnicks 2,
tel 236-42.

Narodowa Orfanizacia Kobiet (ul. Klo-
nowicza 7) zaprasza Członkinie na sobot-

 

"Z CAŁEGO ERAFU
CZĘSTOCHOWA

Zastrzelił dzieci i popełnił samobój-
stwo. — Przedmieście Częstochowy, О-
statni Grosz było terenem podwójnego
morderstwa i zamachu samobójczego Na
ul. Bór Nr. 21, posiadał małą restauracyj-
kę 45-letni Edward Gontkiewicz. kuawy
i cierpiący na płuca. Gontkiewicz był żo-
naty, jednak od 6-ciu lat nie żył ze znacz

nie młodszą żoną, która pozosta v:wszy
mu dwo'e dzieci, uciekła do swoich ro-
dziców, i znana była pod nazwą „Czarnej

Maryśki”, Matka nie odwiedzała dzieci,

miała swo'e zna'omości, co wywoływało

depres'ę u Gontkiewicza. Nie mogąc u-

zyskać rozwodu i ożenić się z inną, aby

dać dzieciom opiekę, Gontkiewicz wziął

do domu gospodynię, która zajmowała się

domem i dziećmi: 9-letnim Rysiem 1 6-
letnią Elżbietą. Ostatnio interes Gontkie-

wieza szedł gorze, a w środę do ssiepu
przyszedł komornik.

O godz. 9.45 wieczorem wyszedł on ze
swej restauracji do znajdującego się w

tym domu mieszkania, a gdy nieobecność

'ego przeciągała się, pozostająca w skle-

pie gospodyni udała śię na górę. [u o-

czom jej przedstawił się krew mrożący w

żyłach widok. W łóżeczkach we krwi są-

czącej się na poduszki, leżały zabite wi-

docznie we śnie, dzieci. Obok, na podło-

dze, leżał trup Gontkiewicza, który dwo-

ma celnemi strzałami zamordował dzieci,

a trzecią kulę wymierzył sobie w usta,

CZORTKÓW

Oddział saperów przytrzymał zbiega—

Po opuszczeniu sali rozpraw w Czo*tao-

wie więzień Michał Rówienny wyrw.1 się
eskorcie i rzucił się do ucieczki. Strużnik

ścigał uchodzącego więźnia, który pomi-

mo strzałów uciekał dalej i coraz tar-

dzie' od strażnika się oddalał. W puo!įžu

mostu kolejowego zbieg natknął się na

oddział powracających z ćwiczeń sape -

rów, których oficer, zęrjentowawszy się

w sytuaci, wydał rozkaz pościgu i wię-

zień w ten sposób został ujęty,

 

KOŚCIAN
—
Cyganka wyłudziła 1900 zł. — Do za”

grody Adama Szklarskiego, zamiesźnałe-

go w Sierakowie, pow. kościański, przy +

szły dwie cyganki i widząc chorą, leżącą

w łóżku, żonę Szklarskiego, poczęły 102-

pytywać się na co chora cierpi iwyraziły

jotowość wyleczenia, rzekomo zadanej

grzez osoby trzecie choroby, lecz dv wy-

konania tego potrzebny im był banknot

20 zł. Bez akiegokolwiek zastanowienia
się, 21-letnia córka Joanną pobiegła do

szaty i wyciągnęła portiel z zawartością

1.900 zł., z które: to kwoty wręczyła cy -
gankom żądane 20 zł. .  

Cyżanki, widząc niedoświadczonych
ludzi, postanowiły wykorzystać to, i po
pewnym czasie ponownie zgłosiły się do
Szklarskieśo, zwracając poprzedn'o otrzy
mane 20 złotych z oświadczeniem, że
choroba jest przestarzała i dla zażeguania
| wyleczenia chorej potrzebnem jes: wy-
danie wszystk'ch posiadanych w domu
pieniędzy. Maż chorej sprzeciwił się wy-
daniu pien'ędzy, lecz córka Joanna. mi-
mo protestu ze strony o'ca wydała cy-

gankom całą kwotę 1.900 zł, którą "rzy-

rzekły cyganki w paru godzinach żwró-

cić,

Kiedy cyganki w przyrzeczonym ='asie
nie pokazywały się, Szklarski z$łosił fakt

polici i mimo natychmiastowych poszu-

kiwań, cyganek nie ujęto.

STANISŁAWÓW

Żydowski oszust z Warszawy na goś-

cinnych występach. — Do Stanisławowa

przybył na „gošbinne“ wystepy żydowski

oszust z Warszawy, Oskar Liprach któ-

ry telefonicznie zwracał się do różnych'

instytucy” i urzędów, przedstawia4" się

jako „wydawca” czasopisma warszaw-

skiego „Polska Współczesna”, prosząc o  

ogloszenia. Równocześnie Liprach o-
świadczał, że po teksty ogłoszeń pośle
swego sekretarza. Ponieważ sprawa cała
wydała się niezbyt jasna, a urzędy popro-
siły p. wydawcę, by sam się zgłosił po o-
głoszenia, warszawski oszust wyjec1ał ze
Stanisławowa. Jak się okazało, Liprach
był już karany 2 letniem więzieniem w.
Równem, za oszustwa ogłoszeniowe.

Ujęcie szajki morderców. — Poliv'a u-
jęła sza'kę morderców, którzy w paž-
dzierniku b. r. dctkonali morderstwa na o-
sob'e zamożnej kobiety Marji Tutki, oraz
S$. Teichberga. U'ęto całą szakę w nso-
bach Iwana Lubomireckiego, Teodora
Tutki, Matwi'a Tutki z Niemszyna, oraz
P. Tutki A. Zasiedki i E. Ornata z Deme-
szkowiec. W czasie przeprowadzania re-
wizi wśród aresztowanych, znalez'ono,
cały arsenał składa'ący się z kilku kara-
binów, amunicji i sztyletów. W czasie do-
chodzenia wyszło na jaw, że banda za-
mierzała również zamordować Wasyla
Bodnarka z Ruzdwian.
Pożar pensjonatu. — W. Tatarowie

spłonęły dwie wille wraz z urządzeniem.
Pożar wybuchł wskutek wadliwej hudo-
wy komina w pensonacie Antoniny La -
sek. Ogólna szkoda wynosi 100.000 zł, '

 

Z KRAKOWA
Teatr im. Słowackiego: sobota, „Stare

wino szumi'; niedziela popol, „Stare wi-

no szumi”; niedziela wiecz. „Azais ,

Kina polskie: a
Apolig: „To lubią mężczyźni”. oO,

ień: „.Niedokończona symfonia”.

Sztuka: ..Wyprawy krzyżowe »
Stella: „Port San Dieś>.
Świt: „Chcialbym, a boję się”.
Sokół: , Uwielb'anu".
Uciecha: „„Ilonka”,
Zorza: „Weronika”:

Kto będzie wojewodą krakowskim? —
Jedno 4 pism krakowskich donosi z War-
szawy o konłerencji premera z mini-

strem spraw wewnętrznych na temat ob-
sadzenia stanowiska woewody krakow -

skiego. Jak podaje ten dzienn'k na stano-
wisko wo'ewody ma zostać powołany wi-

cemarszałek senatu dr. Kaz'mierz Śwital-
ski.W wypadku przyjęcia tego stanowiska
p. Świtalski musiałby oczyw'ście zrzec

się piastowanego obecnie mandatu sena-

tora. Jak wiadomo p. Świtalski wyśło-
sił niedawno na posiedzeniu senatu mo-
wę dość krytyczną i opozvcy'ną w sto

sunku do obecnego rządu. Oczywiście o-

  

 

pozycyiność i krytycyzm tei mowv

przekraczały ram systemu. Czyżby fak-
ty te pozostawały w iakimś związku »rzy
czynowym

Jeszcze trzy występy K. Junoszv-Stę.
nowskieśo. — Znakomity artysta Teatru
Narodoweśo w Warszawie, bawiacy
przed kilku tyg na gościnnych wysterach

w krakowskim teatrze miejskim Kari-
mierz Junosża-Stepowski przybywa do
Krakowa eszcze na dwa dni i wy-

stąpi w sobotę więczorem oraz w nie-

nie |  
 

dzielę popołudniu w swej znakomitej
kreaci Karola Popinot w komedi „Sta:
re wino szumi”, Rolę groźnej prababki
Pop'notėw odegra p, Stanisława Wvsoc-
ka. W niedzielę wieczorem K. Junosszo+
SOA: wystąpi w świetnej komedji
„Azais“.
Przed walnem zebraniem Izby Adwo-

kackiej w Krakowie. — W dniu dzisiej -
szym odbedzie się doroczne walne zgro-
madzenie Izby Adwokackiej w Krakowie.
Na zebraniu tem zostaną złożone spra-
wozdania j dokonane będą wybory 3
członków Naczelnej Radv Adwokactiej,
7 członków Rady Adwokackiej w Kreka-
wie, członków Sądu Dyscyplinarnego i
Kora'sji Rewizv'ne. Izba Adwokacka о-
głosiła drukowane svrawozdanie Obra -
zuące stan i po'ożenie adwokatury ma-
łopolskiej i działalność jej organów:
Zėromadzenie to zapowiada się bardzo
ciekawie — zwłaszcza jeśli chodzi o wy-
bory do władz tej korporaci. Jak w'ado-
mo Żydzi w krakowskiej Izbie Aawo-
kackiej rozporządzają bezwzględną w'ek-
śzością i mandatv iak'e we władzach 'zby
piastują Polacy, wzślędnie dotąd piasto-
wali, sa niejako łaską żydowskie w ek-
szości, która też w roku bieżącym po-
stanowiła zastosować wobec ewentua'nie
wybranych Polaków kryterium tilosemi
tyzmu. Mianowicie niedawno odbvło się
w Żydowskim Domu Akademickim w
Krakowie zebranie adwokatów Żydów
na którem omawiano ustosunkowan:+ się
Żydów — adwokatów do wyboru nowvch
władz Izby Na zebraniu tem nostanawio-
no. że na walnem zgromadzeniu lzby ma-
ją być zwalczane wszystkie kandyda'ury   

Strajk robotników miejskich. — Ro-
botnicy mie'sk. Zakładu czyszczenia im:a-
sta rozpoczęli w związku z odrzucen'em
przez prez. Drojanowskiego ich postula -
tów ż: in. podwyżki pensyj) strak wło-
ski. Strak ma przebieś spoko ny. Wiele
komentarzy wywołał fakt, że prez, Dro-
*anowski nie przyjął delegaci sanacyjne-
go ZZZ., lecz rozmawiał tylko z delega-
tami robotnków.
Drugi strajk trwa już od tygodnia w

żydowskiej fabryce guzików Rotha i Ko-
hla przy u!. Granicznej. Strakuje 43 osób,
którym żydowscy przedsiębiorcy nie
chcą podwyższyć głodowych zarobków, a
nadto wyzysku,ą ich niemiłosiernie
Nowy objaw „radosnej twórczości”? —

Erzed kilkunastu miesiącami zostało prze
niesione ze Lwowa do Warszawy ban
stwowe Wydawnictwo Książek Szkol«
nych, przyczem przeniesienie tej placów=
ki nastąpiło tylko dlatego, że nowv dy+
rektor tego wydawnictwa, p, Kazimierz
Pieracki oświadczył, iż chce . urzędować
tylko w Warszawie a nie na prowincji.
Wskutek przeniesienia straciło pracę kil.
kudziesięciu pracowników (z rodz'nami
około 200 osób) a nadto w bezruchu sta-
nęły specaln'e przystosowane do d-:ko-
wania książek szkolnych zakłady lwow=

ie,
Obecnie rozeszła się pośłogka. że wy-

dawnictwo ma być z powrotem przenie-
sione do Lwowa. Jeżeli pogłoska jest
prawdziwa, to należy zapytać, kto za-
pa za tę „radosną twórczość sanacyj =
ną?“.
Aresztowanie szajki przemytników. —

Funkcjonarjusze straży granicznej zwróf
cili w ostatnim czasie uwagę na trzech
pasażerów, którzy odbywali ciągłe pod-
róże pomiędzy Katowicami a Lwowem.
W dniu wczora'szym, śdy owi podei-zani
pasażerowie pode mowali z wagonu iwa
duże pakiety, przeprowadzona zsstała
rewizja, która w balach flanelj wyarvia
dużą, prostokątną skrzyneczkę, w której
ukrytą była przemycana sacharvna.
Skrzyneczka miała ukryte denio, zawie-
rające 7 jednokilowych paczek sacliary-
ny. Taką samąalzyneczkę z7 kg, sacha-
rvny znaleziono i w druś'm pakiec'e.
Wszystkich trzech przemytników > Ka-
towic, Rachmiela Karpia, Józefa Senen-
sieba i Józela Skórnickiego aresztowano.

Zemsta zamarstynowskiego apasza. —
Niebezpieczny awanturnik i złodzie An-
toni Podkamienny, który za fałszerstwo
p:eniędzy otrzymał wyrok, po odsizdze-
niu kary, wyszedł z więzienia, Pode rze-
wał niejakiego Mikołaja Lublińskiego iż
złożył w jeśo sprawie obciążające zezna-
nia, skutkiem czego powodowany zem-
stą, napadł na niego i sztyletem zadał mu
śmiertelną ranę poniżej łopatki. Lubliń-
ski, w kilka chwil po przewiezieniu $> na
Pogotowie Ratunkowe wyzionął ducha.
Si rawca zbiegł.
Aresztowanie „kupca”, — Wielką sen-

sacię w kołach kupieckich żydowskich
wywołała wiadomość o aresztowaniu
znanego kuvca N, Lanzera (ul. Jagie 'oń-
ska 20) za usiłowane oszustwo na szsodę
Ubezpieczalni Społecznej. ё

na'mnie'szej nawet mierze o sprzyjanie
kierunkowi antysemickiemu. Wobec tej
uchwały polscy adwokaci winni na zęro-
madzeniu zająć odpowiednie stanow sko,
Winni pouczyć Żydów, kto mimo wszyst-
ko jest panem.w Polsce, a kto tylko £oś-
ciem, dla któreśo bezpiecznie jest ruczej
nie wvzyskiwać swej ilościowej przewsśi.
Pola*a . «dwokaci, zwłaszcza małop'"scy
powinni wreszcie zrozumieć aki los g0-
tuie im żydostwo. Jeśli zaś zna'dą się ad-
wokaci - Polacy, którzy będą się skie-
śać o mandaty z rąk żydowskich ns wa-
runkach wsbomnianych w wyżej podanej
uchwale adwokatów - Żydów wystawią
sobie nader smutne świadectwo Ale ta-
cy znaleźć się nie powinni... nawet w za-
żydzonym Krakowie.
Żyda niedopuszczeni do prac w п10-

sektorjach oraz na wykłady. — Od chwi-
li demoustracji ua Uniw Jagiellońskin w
murach uczelni zapanował spokój ? wy-
iątkiem wydziału lekarskiego Przyc:yną
nieprzychvlneśo ustosunk« wama sie <iu-
dentów medycyny do Żydów 1est sprawa
zwłok Studenci wvdziatw !iekarskieś' Go-
maga'a się. bv Żvdzi dostarczali tak'egp
procentu zwłok żydowskich iaki o:ro-
wiada ilości Żydów studiwiącycn na wy*
dziale lekarskim Ponieważ do poczatku
roku Żydzi nie odpowiedzieli tym st':sz-
nym wvmadan'om, studenci postanowili
nie dopuścić ich do pracy w prosek ore
jum oraz na wykłady do czasu dóstar=

tych adwokatów, którzy podejrzani są w | czenia zwlok żydowskich.
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Na wczorajszych giełdach waluto-
wych zanożowano — po raz pierwszy
cd cluższego okresu czasu — bardzo
poważne wahania kursowe większości
deviz. Tendencja ta ujawniła się
właściwie już w późniejszych godzi-
nach w dniu wczorajszvm.

Powodem tvch fluktuacyj jest wy-
soce uiepewna sytuacja polityczna we
Francji, która pociąga za sobą zanie-
poko,enie na terenie gospodarczym i
ucieczkę kapitałów z Francji, W zwią-
zku z tą ucieczką i wzrostem popytu
na waluty obce, zwyżkują dolar, funt
oraz belga. Jednocześnie frank szwaj-
carski oraz flor n holenderski, któ-
rych stałość, względnie nawet mocna
tendencja, w ostatnich czasach opar-
te były na przesadnie optymistycznej
ocenie drugorzędnych zjawisk — po-
ciąśnięte zostały przez nastroje fran-
cuskie w kierunku wyraźnej zniżki.

Dewizę na Londyn notowano: w
ŃWarszawie 26,22 wobec 26,18 wczo-
raj, w Zurychu 15,27 wobec 15,15 i
pół, w Paryżu przy otwarciu 75,03
wobec 74,79 przy wczorajszem za-
mknięciu. Dewizę na Nowy Jork no-
towano: w Warszawie (kabel) 5,32
wobec 5,32 i trzy czwarte, w Zury-
chu 3,09 i jedna ósma wobec 3,07 i
siedem ósmych, w Paryżu 15,19 i pół
wobec 15,19. Kursy te decvdu'a o
poważnym odpływie złota z Francji i
Szwajcarji do St. Zjedn. Dewiza na
Brukselę pozostała w Warszawie
bez zmian, natomiast w Zurychu zwy-

żkowała z 52,02 i pół do 52,30, w Pa-
ryżu zaś z 256,75 do 257,10 przy dzi-
siejszem otwarciu, a więc powyżej
górnego punktu złota. i

Dewiza na Amsterdam, która przeż
szereg tygodni notowana była bardzo
wysoko, spadła raptownie: w War-
szawie z 360,90 do 359,50, w Zurychu
z 208,95 do 208,35, wreszcie w Pary-

żu z 10,29 i jedna czwarta przy wczo-
rajszem zamknięciu do 10,26 przy dzi-
siejszem otwarciu (ostatnio notowane
kursy w Paryżu — 10,30 i trzy czwar-
te — 10,31). я

Dewiza na Zurych spadła: w War-
szawie z 172,70 do 172,20, w Paryżu z
492,75 przy wczorajszem zamknięciu
do 491,50 przy dzisiejszem otwarciu

4 przyprawa
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Powaine watania kursów walut
wobec niepewne; sytuacji politycznej we Francji

(ostatnio notowano przeważnie około
493,50).

Fakt, że dewiza na Paryż nie wy-
kazuje spadku, podczas gdy frank
szwajcarski i tloren zniżkują, tłumaczy
się interwencją angielskiego i amery-
kańskiego
pragnących zapobiec nadmiernej
zwyżce walut. Interwencja ta stoso-

Bilans Banku Francji za okres od 8 do 15

listopada r. b. wykazuje następujące zmiany

ważniejszych pozycyj w porównaniu z po-

przedniem sprawozdaniem (w milj. fr.)); za-

pas złota spadł o 933,4 do 70,389,4; obieg

banknotów spadł o 664,2 do 81,881,3; na-

tychmiast płatne zobowiązania wraz z obie-

giem banknotów spadły z 95,864,4 do 95357,2;

pokrycie złotem wynosi 73,82 proc. wobec

74,40 proc.

„Linformation“ zaznacza, że odpływ zło-

ta z Banku Francji kieruje się przedewszyst-

kiem do Stanów Zjednoczonych. Począwszy
od dn. 17 października r. b., wysyłka złota

do N. Yorku wyniosła około 2,5 miljo-

nów iranków.
Komentując sytuację Banku Francji, „Echo

de Paris” pisze m. in.: Na rynku nowojor-

Z Waszyngtonu podają, że już we
wrześniu r. b. ujawniła się wyraźna len-
dencja zwyżkowa, o ile chodzi o >bro-
ty zagraniczne Stanów Zjednoczonych.
Jednocześnie saldo, które w ciąśu kil-
ku r. b. było ujemne z reguły zaś za-
mykało się w stosunkowo  niewie:kich
liczbach, było we wrześniu dodatnie i to
na sumę 3% milj, dolarów. W paździer-
niku saldo pozostało prawie na niezmie-
nionym poziomie, obroty zaś w da'szym
ciągu wzrosły do dawno nienotowanych
rozmiarów. Bliższe liczby są następują-
ce (w mili. dol. — w nawiasie dane za
wrzesień r. b.): import 189 (162), eks-

Królewska ambasada Włoch w Warsza-
wie donosi, iż na mocy dekretu ministerjal-

nego z dnia 16 b. m. postanowione jest o-

ficjalnie przyjmowanie banknotów 500 i 1000

lirowych pod warunkiem, że znajdą się one

w obrębie Królestwa Włoch do dnia 26 listo-

pada r. b.
Banknoty wspomniane powinny być prze-

słane przez poszczególnych posiadaczy za-

śranicznych listem wartościowym do jednej z

następujących instytucyj bankowych: Banca

d'Italia, Banco do Sicilia, Banco di Neapoli,

Banca Nazionale del Lavoro, Institute di San
"Paulo, Banco di Roma, Banca Cemmerciale
Italiana, Credito Italiano. W przeciwnym ra-
zie banknoty te naležy w oznaczonym termi- 

swój gabinet.

funduszów walutowych, |

 

— Mojego gabinetu?
—Twojego gabinetu.

Gizież będziesz pracował, jeśl: go

wana jest w Paryżu, natomiast w Zu-
rychu i Amsterdamie nie jest prakty-
kowana.
W późniejszych godzinach nastąpiło

pewne uspokojenie, jednak w stosun-
ku do kilku walut nie zanotowano po-
ważniejszych zmian kursowych w od-
wrotnym kierunku do zanotowanego
w godzinach rannych,

 

Złoto odpiywające z Francji
kieruje się głównie do Stanów. Zjedn.

skim obserwuje się wyraźną zwyżkę więk-

szości papierów, kapitaliści zaś, którzy po
wielkim krachu bankowym w 1930/31 r. loko-
wali swe kapitały w Europie, głównie w

Paryżu, mają zamiar wycołać je z powro-

tem do Stanów Zjednoczonych.

Ponowną podwyżkę stopy procentowej

przez Bank Francji koła finasowe przyjęły
jako naturalną konsekwencję odpływu złota,

spowodowanego w pierwszym rzędzie nie-

wyjašnioną i coraz bardziej skomplikowaną

sytuacją wewnętrzno-polityczną. Giełda pa-

ryska w dalszym ciągfu wykazuje poważny

niepokój, czego dowodem jest dalszy spadek

rent. W dn. 21 b. m. spadck ten zamykał się
w granicach od 20 cent. do 1 franka, Akcje

przemysłowe, a zwłaszcza międzynarodowe,

były w dalszym ciągu mocne. r

Ożywienie w handlu zagranicznym SŁ Zi.
a niepewność na koniynencie euro ejskim

port 221 (198), saldo dodatnie 32 (36).
Wzrost obrotów przypisie się ogo.ne-
mu ożywieniu w Stanach Zjednoczonych
oraz  zwiększonemu wywozowi do
Włoch. z
W związku z utrzymywaniem się wy-

sokiego dodatniego salda oraz niepew-
nością na kontynencie europejskim, >rzy*
wóz złota wzrósł w dalszym ciągu. Wy-
niósł on w październiku 315,5 mili, dol.
wobec 156,8 milj. dol. we wrześniu.
Eksport złota był zupełnie nieznaczny.
Import srebra wyniósł w październiku
48,9 milj. dolarów, natomiast eksport
sięgnął zaledwie jedną czwartą milj. dol.

Posunięcia wzlułowe Woch
Przywóz banknołów lirowych do 26 lis.opada

nie złożyć w kancelarji konsulatu Królew-
skiej Ambasady Włoch w Warszawie lub w

konsulacie włoskim w Katowicach.
Wspomniane banknoty w wysokościach

oznaczonych będą akredytowane właścicie-

lom w specjalnych: kontach nierentujących i

zastrzeżonych. Posiadacze tych kont mogą

być upoważnieni do użycia ich dla inwesty-
cji ruchomości i nieruchomości oraz dla

spłacania pewnych określonych towarów i

z iązanych z niemi czynności w obrębie

państwa za uprzednią zgodą najwyższego u-

rzędu dewizowego.

Po upływie terminu 26 listopada b. r.
przyjmowanie banknotów 500 i 1000 liro-
wych będzie wzbronione,

Musisz mieć przecież

Jerzy.

 

zawieszenie władz
organizacji soln.czej w Bia'ymstoku °

Pol. Aj. Agrarna donosi, iž prezydium
Centralnego Towarzystwa Organizacyj i
Kółek Rolniczych zawiesiło władze Wo-
jewódzkiego T, O. i K. R. w Białym-
stoku, którego prezesem był dotycaczas
p. Bzowski, m'anując opiekuna w s.obie
senatora Reszkego. Powodem zawiesze-
nia była bezczynność. Towarzystwa
Należy przypomnieć, že jest to w

krótkim okresie czasu już drugi tego ro-

"W organizacjach rolniczych uja-
wnia się obecnie ferment i ostra wal-
ka wewnętrzna, wiążąca się niewąt-
pliwie z rozkładem moralno-politycz-
nym obozu sanacyjnego i ożywieniem
akcji żywiołów lewicowych.
Jak podaje P. A. A. — na posiedze-

niu prezydjum Centr. Tow. Org. i Kó-
łek Roln. uchwalono przedłożyć Ra-
dzie Głównej C. T. O. i K. R, która
zbiera się dnia 14 grudnia, następują-
cv wniosek do zaakceptowania:
„Prezydjum Centralnego Towarzystwa Or-

ganizacyj i Kółek Rolniczych, po rozważe-

niu sytuacji organizacyjnej Związku Izb i Or-
ganizacyj Rolniczych oraz uwzględnieniu
atmosfery, nieprzyjaznej dla harmonizowania

prac rolniczych i szczególnego uwzględnie-

nia większości rolnictwa, & j. rolnictwa dro-

bnego na terenie Związku uznało za wska-

zane przedstawić na najbliższe posiedzenie

Rady Głównej do rozważania sprawę wystą-

pienia С. Т. O. i K. R. ze Związku Izb i Org.
Roln, zachowując nadal harmonijną pracę
z Izbami Rolniczemi.*

Wniosek ten — zdaniem P. A. A. —
posiada charakter  ultymatywny,
t. zn., że jeżeli w dniu 30 listopada.
podczas ponownych wyborów do za-
rzadu Zw. Izb i Org. Roln., drobne rol-
nictwo (czytaj — grupy lewicowe) nie

Wło:hybronq swej weluty
Z Rzymu donoszą, iż ukazał się dekret, po

stanawiający, że należność za towary, spro-

wadzane z państw, które wprowadziły ogra-

niczenia w zakresie płatności: za towary,
przychodzące lub pochodzące ż Włoch, bę-
będzie składana w Narodowym Instytucie dla

Wymiany z Zagranicą. -
Zdeponowane w ten sposób sumy zostaną

zapisane na rachunek i imię wierzyciela na

koncie zablokowanem i bezprocentowem.

Jeżeli płatność będzie musiała być doko :

naną w walucie obcej, depozyt zostanie usku:
teczniony w walucie włoskiej po kursie
korzystniejszym dla wierzyciela.

Zryczał'owanie podatke
przemysłowego

od otritu drobnych przedsięb.

Naskutek starań Związku Izb Przemysło-

wo Handlowych, Ministerstwo Skarbu zwo-
łało na dzień 26 listopada konferencję z u-

działem przedstawicieli samorządu gospo-
darczego w sprawie projektu rozporządzenia,

dotyczącego zryczałtowania podatku prze-

mysłowego od obrotu drobnych przedsię-
biorstw na lata podatkowe 1936 i 1937.

— Lecz — lecz —co się stało — myślę jak 2
— Zbierz myśli do kupy, bym zrozumiała,
— Co... z tamtym mężczyzną? — wykrztusił

 

UCIŚNIONA DZIEWICA
Powieść humorystyczna z angielskiego

— To jest bardzo ważne. Czy byłeś kiedy na
Florydzie? -

° '— Byłem tam raz podczas zimy.
— Czy znasz rybę, która się nazywa pompano?

— Znam.
—Powiedz mi coś o niej,

> /— Cóż mam powiedzieć? Taka sobie ryba.
Zjada się ją przy obiedzie.
— Wiem. Lecz podaj jakie szczegóły.

— Nitma żadnych szczegółów. Zjada się ją i to

wszystko.
Głos na drugiem końcu drutu zachichotał z za-

dowolenia.
— Nigdy nie słyszałam tak wspaniałej odpo-

wiedzi. Ostatni mężczyzna, który wobec mnie mó-

wił o pompano, wpadł poprostu w liryzm na te-

mat pietruszki i stopionego masła. No dobrze. A

teraz przejdziemy do innej ważnej sprawy. Co

myślisz .o tapetach?
Je-zy przycisnął niezajętą rękę do czoła. Roz-

mowa ta denerwowała go niezmiernie.

—Nie dosłyszałem pani, — rzekł.
— Nie dosłyszałeś?

— To znaczy, nie chwyciłem sensu słów, któ-

re pani powiedziała. Brzmiały one jak: „co my-

ślisz o tapetach".
— Właśnie. Co myślisz o tapetach?
— Lecz, — odparł Jerzy niepewnym głosem,

„— pytanie to jest niezrozumiałe.
—0, bynajmniej, Mam na myśli tapety dla

twojego gabinetu  

nie będziesz miał? Otóż sądzę, że trzeba wybrać
tapety spokojnego, seledynowego koloru, Oczywi-
ście, będziesz miał tara moc książek i obrazów. I
moją fotografję, Dam się zdjąć specjalnie w tym
celu. Zamieścimy tam także pianino i parę wy-
PTA krzeseł. Myślę, że to mniejwięcej wszyst-
0.

Jerzy zebrał myśli,
— Hallol
— Dlaczego mówisz „hallo?
— Zapomniałem, że jestem w Londynie. Po-

winienem powiedzieć. Czy pani jest przy telefonie?
* _— Tak jest. Stoję tutaj.
— Więc, co to wszystko znaczy?
— Co to znaczy? i
—Dlaczego pani mówi o maśle, o pompano,

o tapełach i moim gabinecie? Nic nie rozumiem.
— Jakiż ty jesteś niemądry! Pytałam cię. ja-

kie tapety chcesz mieć w swoim gabinecie, gdy się
pobierzemy i razem zamieszkamy? ,

Jerzemu wypadła z ręki słuchawka. Uderzyła
z łoskotem o róg stołu. Podniósł ją machinalnie.

—Hallo! — rzekł.
— Nie mów „Hallo”. To brzmi tak szorstko.
— Co pani teraz powiedziała?
—Powiedziałam „Nie mów Hallo",
— Nie. Co pani przedtem powiedziała? Coś

o naszem małżeństwie?
— Jakto, czyż nie mamy się pobrać? Nasze

zaręczyny ogłoszono już w „Morning Post".
— Lecz — lecz —
— Jerzy! — Głos Maud zadrżał. — Nie po-

wiesz mi chyba, że mię zwodziłeś? — rzekła tragicz-
nie — Ponieważ. gdyby to prawdą było, to po-

wiedz mi odrazu, bym mogła wnieść skargę o zła-
manie obietnicy małżeństwa. Właśnie poznałam po-
mysłowego młodzieńca, który całą sprawę w mo-
jem imieniu poprowadzi. Nosi on kapelusz na ba-
kier i nazywa każdą kelnerkę „Mabel”. Odpowiedz: .

tak lub nie. Chcesz się ze mną ożenić? |  

Drut przyniósł mu w odpowiedzi wesołą mu-
zykę śmiechu.
— Co z tamtym?
— Tak, co z tamtym? й
— Czyž dziewczyna nie ma prawa zmieniač

swych upodobań? — odpowiedziała Maud.
Jerzy ryknął z uniesienia, Maud krzyknęła.
--Nie śpiewaj! — rzekła, — Omało nie o-

głuchłam.
— Czy pani zmieniła swój zamiar?
— Oczywiście. : k
— I pani istotnie myśli — naprawdę prag-

nie — napewno myśli — naprawdę pragnie —
— Nie mów tak bez' związkul
— Maud!
— Cóż jeszcze?
— Czy chcesz być moją żoną?
— Naturalnie, że chcę.
— Rany!
— (o powiedziałeś?
—Powiedziałem „rany”, Nic innego tylko „та-

ny"! Gdzie. teraz jesteś, Maud? Muszę cię zo-

baczyć. Gdzie się spotkamy? Muszę cię zoba-

czyć. Na miłość Boską, powiedz, gdzie jesteś?

Pragnę cię widzieć. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś?

— Jestem na "dole. i ‘
— Gdzie? Tu w Carltonie?
— Tu w Carltonie,
— Sama? › °
—Całkiem sama.
— Nie będziesz długo samą, — rzekł Jerzy.
Zawiesił słuchawkę i skoczył przez pokói, ku

krzesłu, na którem zawieszona była jego marynar-
ka. Potknął się o róg kufra podróżnego.
— Właściwie, — rzekł Jerzy do kufra, — po-

co wchodzisz mi tu w drogę? Kto ciebie tu potrze-

buje, chciałbym to wiedzieć?

XONIEG.

dza'u wypadek. Przed miesiącem bowiem
zawieszono władze W. T. 0.:K R w
Brześciu n. bugiem, wyznaczaąc cpie-
kunem prezesa Polskiej Izby Rolniczej,
pana Rotha.

Zda'e się, iż zawieszenia te pozostają
w związku z walkami wewnętrzzemi,
jakie się ostatnio rozwinęły w organiza-
ciach rolniczych między lewicowemi a
prawicowemi elementami sanacyjnemi.

zacjach roln:czych
otrzyma w zarządzie dostatecznej re-
prezentacji w stosunku do swojej li-
czebności, C. T. O. i K. R. bezwzględ-
nie wycofa się od jakiejkolwiek dal-
szej współpracy na terenie Zwią:- u.

——о—

Giełdy pieniężne
Notowania z dnia 22 listopada 1935 r. -

DEWIZY

Belgia 8990 (sprzedaż 90.08 kunno 89.72];
Holandja 35950 (sprzedaż 360.22, kupno
358.78); Londyn 2622 (sprzedaż 26.29. kup-
no 26.15); Nowy Jork 5.31 i siedem ósmych
(sprzedaż 5.33 i jedna ósma. kupno 5.30 i
pięć ósmych); Nowy Jork (kabel) 5.32
(sprzedaż 533 i jedna czwarta, kupno 530 i
trzy czwartel; Osto 131.70 (sprzedaż 13203,
kupno 131.37); Paryż 3500 i pół (sprzedaż
3507 i pół. kupno 3493 i pół); Praga 21.97
(sprzedaż 22.01, kupno 21.93); Szwajcaria
172.20 (sprzedaż 172.54 kuvno 17186); Stok
ho'm 135.30. (sprzedaż 12563. kupno 134 97);
M->4rvt 7260 (sprzedaż 7275. kupno 72.45).
Obroty dewizami nieco mniejsze niż śre-

dnie. tendencja dla dewiz  niejedno'ita.
Banknoty dolarowe w obrotach prywatnych
5.32; rubel złoty 4.75 i trzy czwarte — 476;
dolar złoty 8.99 — 899 i poł; rubel srebrny
1.85; 100 kopiejek w bilonie rosviskim 0851
gram czystego złota 592.44. W  obrot"ch
prywatnych marki niem. (banknoty) 149.75
— 15000. W obrotach prywatnych funty
ang. (banknoty) 26.20.

PAPIERY PROCENTOWE

1 proc. poż. stabilizacyjna 61 i pięć ós=

mych — 61 i pięć ósmych (w proc.); 4 nroc.
państw. poż. prem'owa dolarowa 52.75; 6
proc. poż. dolarowa 77.50 (w proc.); 5 proc.

poż. kolejowa 54.00; 8 proc L. Z. Banku

$osp. kra'ow. 94.00 (w proc.); 8 proc. obliś.

Banku gosp. krai. 94.00 (w proc.); 7 proc. L.

Z. Banku gosp. krai. 83.25; 7 proc. oblig.

Banku gosn. kraj. 8325: 8 proc. L. Z. Banku

rolnego 9400; 7 proc. L. Z Banku rolnego

8325; 4 i pół proc. L. Z. ziemskie 42.88 —

4250 — 4275; 5 proc. L. Z. Warszawy

(1933r.] 5000 — 4950 — 49.75; 5 proc. m.

Radomia (1933 r.) — 36.50: 6 proc oblig. m.

Warszawy 6 em. 57.00, 8 i 9 em. 35.50.

AKCJE

B. Polski 9550: Węgiel 15.00: Lilnop 8.00;

Ostrowiec 1950; Starachowice 31.10.
Dla pożyczek państwowych. listów  za-

stawnych i akcji tendencja niejednolita. Po*

życzki dol. w:obrotach prywatnych: 7 nroc.

roż z r. 1925 (Dillonowska) 92.50 — 92.75—

92.50 (w proc.).

;-—

Gielda zbożowa
Notowania z dnia 22 listopada1935,r.

Pszenica czerw. jara szk. 7/5 śl. — —

— — —; Pszenica jednolita 753 gl. 20 00

— 2.50; Pszenica zbierana 742 gl 19 50

— 20.00.
Żyto I standart 700 gl. 13.25 — 13.50;

Żyto II standart 687 śl. 13,00 — 13.23;

Owies I st. (niezadeszcz.) 497 śl 15.25 —

15,75: Owies II st (lekko zadesz.] 646 śl.

15,00 — 15,50; Owies III stan (zadeszczt

538 gl. 14,50 — 15,00; Jęczmień bi »war-

niany 16,25 — 17,00; Jęczmień 674 —

673 gl. 14,50 — 15.00; Jęczmień 644 gl.

14.25 — 14,50; Jęczmień 620,5 gl. 13 5—

14,00; Groch polny 23,00 — 25.00; troch

Victoria 32.00 — 35,00; Wyka 220%! —

23.00; Peluszka 2400 — 2500: Seracela

odwójnie czyszczona 20.00 — 21.00;

ubin niebieski 8.25 — 8.75; Lu-

bin żółty 9,75 — 10.25; Rzepak ziwowy

43,50 — 44,50; Rzepik zimowy 4200 —

4300; Rzepak i rzepik letni 42.4! —

43.00; Siemię lniane basis 90 proc 2550

— 3450, Koniczyna czerw sur bez śr.

kanianki 90.00 — 100,00; Koniczyna

czerw bez. kan. 9 czyst 97 proc 120 (0—

130.00; Koniczyna biaia surowa 60.00 —

70.00; Koniczyna biała bez kan o czyst,

97 proc. 80.00 — 9u.00; Mak niebieski

65.00—67.00, Ziern. jad 4.25—4.75; Mąka

pszenna gat. | — A 0 — 20 proc. 33 —

35.00; Mąka pszenna gat | — о —

45 ргос. 31.00 — 3300; I-C 0 — 55 proc.

2900 — 3100; I — D 0 — 60 proc.

27.00 — 2900; 1-Е 0 — 65 proc 25.00 —

27.00; II-B 20 — 65 proc 24.00 — 26 00;

II D 45 — 65 proc 23.00 — 2400. II E

55—65 proc '22.00 — 23.00; II G 60 --65
proc. 21.00—22,00: Mąka żytnia „wycią-

gowa"0-30 2300 — 23.50: Mąka żytnia

T sat [-45 2200—2300. Mąka żyt I gat.

0-55 proc 21.00—2200: | gat 0-65 proc.
2050 — 21.50: II gat 16.50 — 1750: ra-
zowa 1600 — 1700; poślednia — — —

— — —; Otrębv pszenne grube przem.

stand 1050 — 1100. otrebv pszeune
średnie przem stand 950 — 1004 О.
tręby pszenne miałkie 950 — 1000 ©-
tręby żytnie 8.25 — 8.75; Kuchv „ma-
ne 1625 — 1675; Kuchy rzepi*owe
1325 — 13.75: Kuchv słoneczneowe

22.50 — 23.00.

„ Osólny obrót 3261 ton; w tem żyta
645 ton. Usposobienie spokojne, 

 

— — — — —; Śruta sojowa 45 proc.
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Frzeciw „karte'owi dziataczėw urzedniczych“

Kongres i wiec pracowniczy
Na niedzielę dnia 24 b. m. zwołano do

Warszawy kongres prącowniczy, który

ma zająć stanowisko wobec przeprowa-
dzonych ostatnio . bniżek uposażeń w po-

stac podwyżki podatku dochodowego.
Jednocześnie równięż na niędzielę war-
szawska rada okręgowa związków zawo-
cówych prącowników umysłowych zwo-
Jala wiec ogólno - pracowniczy w tej
samej sprawie.

Rozpoczętą przez pracówników akcja
obr: nra nietylko po wydaniu dekretów

tie osłabla „fe nawet przybrała ga sile.
Wprawdz:e koagres pracowników można-
by uważsź za końcowy eiap papierowe-

£o prótgntu, zwłaszcza, że tego rodzaju

|

|
|

kengresy już widzeliśmy i znamy zaj-
mowane na nich sianowiska, jednak tym
razęm kongres ma być odzwierciad eyięm
stanowiska „dołów”, którę zasadniczo

różn: się od zapatrywaś  kierowfików

związków.

Z zainterespwaniem więc śledzić bę-
dzie opin'a przebieg i rezoluoje kongre-

su. by przekonać się, cżyzwołanyprzeż
ręcę okręgową wiec i jega uchwały po”
trafią zmienić zapatrywanie utworzonego
w ostatnich latach członków swoistėgo
„kartelu działaczów pracowniczych”, pie
liczących się dotychczas ze stapowi-
skiem i zapatrywaniem „dołów”.

0 nal:ženie do nielegalnej organzzacji
Dwa wyroki skazujące

W sądzie okręgowym w Warszawie za-
padł wyrok przeciw Henrykowi Maleszy
z Sochaczewskiego, oskarżonemu o na-

Teženie do nielegalnej organizacji ON.
R. „kolportaż ulotek i werbowanie dia
tej organizacji członków spośród mło-
dzieży gimnażjalnej.
Akt oskarżenia został sporządzony na

podstawię materfału obciążającego, zna-
lezionego w czasie rewizji u Maleszy,
Znaleziono wówczas ulotki i odezwy O.
N R.-u, nawołujące do rewolucji i wy-
stąpień przeciwżydowskich. Następna re-
wizja. dokonana już po aresztowaniu
Maleszy, dała w rezultacie jeszcze 3 eg-
zemplarze tajnej „Sztafety“,
Oskarżony do winy 'się nie przyznał,

twierdząc, że uczpiów do żadnej orga-
nizacji nie wciągał, ulotki zaś otrzymał
od nieznaneśą rozdawcy ulicznego.
Ze wzślędn na młody wiek, .Malesza

kui Aiaa ia оаы яь оо

HUMOR PO FILMIE KIEPURY
„Blondynki, brunetki, ja kocham wszyst-kie kóbietki...” | M
„A tobię co się stało Janku, żeś taki we-

soły?"
„Widzisz kochany przyjacielu, zrobiłem
SE Bzy:
„, «No. no po tobie nie byłbym się tego spo-
dzfewsł. Zarobisz teraz chyba dużo Wala
dzy. Masz szczęście”
„„Ach co tam pieniądz. dziś jest — jutro go

„niema. Jeżeli jednak żjesz dobry obiad, któ-
„ry. ci naprawdę smakuje, wtenczas możesz
mówić o szczęściu” E
«No dobrze, ale co to ma wspólnego z od-

kryciem?" CY,
„Tego nie rozumiesz, dlatego żeś kawa-

lerem. Widzisz, żona podała mi do obiadu
butelkę ż przyprawą, której Lilka kropel u-

czyniły potrawy tak smaczne, że bońowie
QO'impu roz*zdrościć by mi jei mogli. Przy-
prawa KNORR' — to mo'e odkrycie! Jeżeli
srotkasz kobiete. która poda tobie do obia-
du przyprawę Knorr — to żeń się chłonie
beż namysłu, jest ona bowiem mądra, gdyż
wie, że co Knórr — to dobre. (R) :

 

 

skazany został na 4 mies, aresztu, r za-

wieszeniem na 3 lata. я
Sąd okręgowy wydał również wyrok w

drugiej, podobnej sprawie.

O należenie do O N.R. oskarżony z0-
stał 29-letni administrator domu w War-
szawie, Feliks Gotlieb. Urząd śledczy, po
otrzymaniu poufnych jnformacyj, że
Gotlieb ma kontakt ze znanymi działa-

czami O.NR.-u, poddał go obserwacji,
a następnie polecił przeprowadzenie re-
wizji, podczas której znaleziono 7 egz.
„Nowej Sztafety“ i kilkanaście odezw
Stronnictwa Narodowego, zatytułowa-
nych: „Polacy”.

Sąd nie dał wiary tłumaczeniu oskar-
żonego, który twierdził, że „Śztałetę” i
odezwy otrzymał od jakiegoś przechod-
nia — na ulicy — i skazał go na trzy
mies „aresztu z żawieszeniem na 3 lata.

 

 

R

Baczność nąrorowq!
Zebranie Koła na Woli

W atedzielę dnia 24 listopada r, b. o
godz'nie 5 m. 30 przy ul, Śliskiej 34
odbędzie się zebranie Koła Wola im.
Popławskiego, Przemawiać będzie de-
legat Zarządu. :

Zaišcie

w szktle im. Wawe!berga
Wczoraj w państw. Wyższej Szkole Bu.

dowy Maszyn im, Wawelberga w czacie
rracy w wai złatach, jeden ze studentów

Żydów, niejaki Grejniec ubliżył studento.
wi Polakowi. Gdy zelżony zareagował
czynnie, wówczas Grejniec uderzył go

trzymanym w ręku żelaznym gladzikicm,
raniąc w Czofo.
- W obrove napadniętego stanęli jego

koledzy - Polacy, przyczem kilku Żyaów
poturbowano. Kierownik warsztatów 1a-
wiesił wobec tego zajęcia i polecił studen
tom opuścić warsztaty

%/ sprawie zajśc'a w dyrekcji szkoły
interwenjowała delegacja studentów Po-
faków. Dyrekcja szkoiy obiecała rozpa-
trzyć sprawę.

Ulgi dla pracowników

miejskich
W związku z wchodzącym w życie od

dn. 1 grudnia zwiększonym podatkiem od
uposażeń, władze miejskie w Warszawie

wydały zarządzenie, według którego za-
liczki krótkoterminowe na uposażenia
pobrane do dn. 23 b, m., winny być roz-
łożone na pięć rat miesięcznych, spłaca-

nych od dn. 1 grudnia r. b., z tem. że ra-
ta miesięczna nie może być mniejsza niż
zł. 5, zaś spłala rat zaliczek długotermi-
nowych na uposażenie, które zostały u-
dzielone do dn 23 b. m., zostaje zawie-
szona na przeciąg trzech miesięcy.

1000 zł. odszkodowania za dzień aresztu
Wyrok w ciekawej sprawie

Wydział XI cywilny Sądu Okręgowego
ogłósił wyrok w głośnej sprawie wyższe-
go urzędnika centrali Banku Gospodar-
stwa Krajowego, Antoniego Nowakow-
skiego, który wystąpił z pozwem przó-
ciwko przedsiębiorstwu państwowemu
„Poczta, Telegraf i Telefon", z powo-
du przykrej pomyłki, jakiej padł ofiarą.
Wiosną r. b. Nowakowski zgłosił się do
urzędu pocztowego w celu podjęcia osz-
czędności ze swojej książeczki i został
aiesztowany, wobec posądzenia go o sfał-
szowanie zapisów w książeczce. Urzęd-
nik przesedział niesłusznie w areszcie 1
dzień, poczem okazało się, że zaszło nie-
porozumienie, albowiem  oszcżędności
wpłacone poprzednio przez Nowaków-

skiego, zapisano błędnie na obce konto.
Urzędnika natychmiast wypuszczono na
wolność, lecz na tem się sprawa nie skoń-
czyła. Niesłusznie posądzony, uznająć,
że stała się mu krzywda, wystąpił z po-
zwem przeciwko poczcie i P.K.O., żąda-
jąc 10.000 zł. odszkodowania. Sąd Okrę-
$owy „opierając się na 165 art. kodeksu
zobówiązań, który przewiduje odszkodo-
wania pieniężne za naruszenie czci i
krzywdy moralne, zasądził na rzecz An-
toniego Nowakowskiego z powodu om.ył-
kowego osadzenia w areszcie na 24 go-

dzin, 1,000 zł. odszkodowania wraz z
kosztami procesu. Odszkodowanie to bę-
dzie musiała wypłacić poczia. (i)

 

Wieczorny dziennik informacyjny
„Nowe Wiadomości" 2

Na zapytania Czytelników 6 nowe pi-
smo, wydawane w Warszawie p. t.
„Nowe Wiadomošci“ wyjašniamy, že jest
to pierwszy w Warszawie popwiarny
dziennik informacyjny, stojący bez za-

strzežen na gruncie ideologji narodowej.
„Nowe Wiadomości" ukazują sie co-

dziennie wieczorem, w kilka godzin po
ostatnich wydaniach t. zw. prasy popoiud
niowej, wychodzącej w istocie około
godz. 1i-ej rano. Nowe pismo wypełnia

Podział stypendjów tajemnicą
Charakterystyczne z:rządzenie min. oświaty | į

W dniu wczorajszym, w ministerstwie

oświaty, wydane zosłało przez kierow-
nika M WIR. i O.P. prof. Chylińskiego.

zarządzenie, pozostające w związku z

pracami nad rozdziałem stypendjów pań-

stwowych dla słuchaczów wyższych u-

czelni na rok akademicki 1935-36. W za-

Strajk 700 robotników cukrowni
Zarząd cukrowni przerwał produkcję

19 b. m. wiecz. w cukrowni „Jozefów”

pow. błońskiego. wybuchł strajk około

700 robotników, którzy zażądali podwyż-

ki dotychczasowych płac. Zarząd cu-

krowni postanowił przerwać fabrykację i

„Zastužony“ za 3000 złotych:
Nowa opłaty na cr entarzach żydowskich

W wyniku konferencji, jaka się swego

czasu odbyła w kom. rządu w sprawie o-

płat na cmentarzach żydowskich i nasku-

tek porozumienia z ministerstwem spraw

wewn. i min. W.R. i OP., komisarjat

rządu zawiadomił gminę żydowską w

Warszawie, iż z dniem 1 grudnia mają

być wprowadzone następujące sposoby
obliczania oplat ża miejsca cmentarne
Cmentarze warszawski i bródzieński są

podzielone na kwatery, przyczem zależ-

nie od kwatery opłata wynosi w Warsza-
wie od 100 do 1.000 zł., na cmentarzu

praskim od 10 do 1.000 zł. Jedna dzie-
siąta część jednego i drugiego cmentarza

ma być wydzielona. Na tych parcelach u-
rządzone będą t. zw. kwatery zasłużo-
nych. W kwaterach tych mogą być rów-
nież pochowane i inne osoby, o ileby ro-
dzinie na tem zależało, jednak pod tym
warunkiem, że rodzina złoży ofiarę na
cele gminy wyznaniowej, która ma wy-
nosić na cmentarzu bródzieńskim mini-
mum 1.000 zł, na cmentarzu warszaw-

 

DZIAŁ ARADEMICKRI
Ruch Akadernicki

POZNAN

W dniu 9 listopada b.r. odbyło sią ze-
branie dyskusyjno-informacy,ne dla stu-
dentów medycyny, zorganizowane przez
Kolo Medyków S, U. P. Wielką salę im.
Sirusia w Collegium Medicum wypełnili
po brzegi medycy, absolwenci i lexarze-

stażyści.

Powzięto cały szereg uchwał w spra-
wie podwyższenia opłat na V-ym i VI ym

roku studjów, oraz w sprawie doli sia-
żystów i absolwentów.

W. wolnych głosach i wnioskach kol.

Teodor Grabecki, członek zarządu Koia

Medyków z listy narodowe, podal do

uchwalenia następującą rezoluc,ę:

„Studenci Wydzia!u Lekarskiego U-

niwersytetu Poznańskiego i absolwencj

tegoż wydziału, zśromadzeni na zebra-

niu dyskusyjnem, zwołanem przez Za-

rząd Koła Medyków S. U. P. postana-

wiają zwrócić się do Wysokiej Kady

Wydziatowej z prośbą, aby uchwaliła, że

medycy wyznania mojżeszowego mogą

odbywać ćwiczenia anatomiczne jedynie

na zwłokach osób tegoż wyznania,

Burzliwe oklaski przyęły tę rezoluc'ę,

świadczącą wymownić, że poznańska

młodzież akademicka stanowczo i ener-

g'cznie domaga się załatwienia tej tak

palące; kwestji. :

м_

Jeden jest wielki narodowy ruch

u-mie zawiedź mas robośniczych `

Łodzi, Lwowa, Częstochowy, Śląska, Warszawy

jw szeregi Stronnictwa Narodowego?

y codziennie w godzinach od 13 do 15, Aleje Jerozolimskie 17 m. %.

Akademik

WWS42goiz
Sekretarjać czymnm

 

Rezolucję wysłano natychmiast do

Rady Wydziału Lekarskiego U. P.

Młodzież Wszechpolska w Pozraniu
rozwia planową działalność:

— 12.11.1935 sdbyło się zebranie <ursu

kandydatów z releratem na temat: „Ku

czemu Polska zdąża”, 4
—12.11.1935 na zebraniu sekcji kole-

żanek został wygłoszony referat p. t.:

„Rola młodego pokolenia w Obozie. Na:
rodowym”.

— 13.11.1935 odbyło się zebranie re-
feratu polityki polskiej na którem pre-

zes M. W. kol. Z. Ways omówił zasady

ustrou Państwa Narodowego”.

—14.11 1935 odbyło się żebranie ple*

narne czlonkėw M. W., na którem kol.

Jerzy Tomaszewski wygłosił referat na

temat: „Problemy mieiskie'. Poruszonę

przez prelegenta zagadnienia topóźrafi,
psychiki i nastawienia politycznego w

miastach zostały w znacznym stopń:u po*

głęb'one i uzupełnione w ożywione; dy-

skusii.

—16.11.1935 odbyło się zebranie gru-

py wyższe: Szkoły Budowy Maszyn Re-

ferat na temat: ,Problemy doby obecnej"
wyglosił kol. H. Szeib.

LUBLIN

Nagonka antyklerykalna Z. P. M. D.

nieustaje, Na Uniwersytecie Lubelskim
 
 

tózrzuca się broszurę, drukowaną w Sza

motutoch, trakiującą о „niebezpiecznym
wplywie kleru“. Według tej broszury,

„wychowanie religijne jest u nas wadl:-

we i urabia umysły ciasne, nieprzystępne

dla tolerancji i postępu”. W walce o

swobodę myśli i działań Z, P. M. D. zaj-

muje bardzo jasne stanowisko, wysuwa*

jąc znane postulaty.

1. Zerwanie konkordatu,
2. Rożdział kościoła od państwa,

3. Wprowadzenie ślubów cywilnych w

całem państwie,

4. Nauka religi nie może być przed-

miotem obowiązkowego nauczania.

Akademicy lubelscy tak reaguą na te

projekty:

„Radzimy od siebie panom z pod zna-

ku Z. P. M. D., aby mniej ueżdża: te-

go „konka”, bo daleko na nim nie za-

jadą... Spotkają się ze zdecydowanem

stanowiskie' katolickiej Polski, Wara od

naszych sumień! Kościół jest świętym i

takim na wieki zostaniel* („Głos Lu-

belski", z dn. 22 b: m.).

Sekcja akademicka Str. Nar. w Lu-

blinie rozpoczęła kurs kandydatów. W

piąte, dn. 15 b. m. odbyło się zebranie

z referatem kol, Cybulskiego n. t.: „ Hi-

storja ruchu narodowego”, we wtorek

zaś 19 b. m. urządzono zebranie z re-

feratem kol. mjr. Bardzika n. t.: .Kry-

zys gospodarczy, polityczny i moralny”,

„my mieć

 

Z S.kcji Akademickiej$. N.
Zapisy do Sekcji Akademickiej Str.

Nar. codziennie od 13 do 15-ej, Aleje Je-
rozolimskie 17 m 5.

W czwartek, dnia 21 b. m. o godz.

20-e odbyło się zebranie dyskusyjne w

lokalu sekci akademickiej $. N. (Aieje

Jerozolimskie 17 m. 5). Referat n. t:

„Polityka a sztuka” wygłosił kol zed.
Jan Rembieliūski.

Wychodząc z założenia, że dla higieny

psychicznej potrzebne 'est oderwan e się

od denerwujących przeżyć doby obecnej,

prelegent wygłosił relerat dość !uźno

związany z aktualną polityką, absorbują-

cy jednak w wysoli.m stopniu młodzież

akademicką. Zagadnienie szłuki narado-

wej, twórczości narodowej jest zagadnie-

niem, które rozwiązać musimy, jeśli chce-
n:ezatrute toksyną rozxladu

masońsko-żydowskigo serce narodu. Do-

skonały referat kol. Rembielińskiego

przyjęto niemilknącemi oklaskami. Po
referacie wywiązała się ożywiona dysku-

sa. :

Odśpiewaniem Hymnu Młodych zebra-

nie zakończono.

X
Uwaga! Następny „Dział Akademicki"

w środę, dnia 27 b m.

iii iiiiniiki

młodych!

lukę, jaka istniała dotąd w obsłudze pra-

sowej Warszawy, zmuszonej czekać na

wiele informacyj niemal całą dobę Ubec-

nie za wzorem innych wielkich miast

Warszawa ra prasę wieczorową, przy+

noszącą naprawdę ostatnie wiadomości

o wydarzeniach z całego dnia.

Rosnące tempo życia politycznego zna.

| lazło swój wyraz także w nowym ukła-

 

dzie stosunków prasowych.

 

r ądzeniu tem, skierowanem do dyrek= |

torów departamentów, naczelników wy*

działów, referentów i innych urzędników

 

ministerstwa, prof. Chyliński podkreśla y

konieczność zachowania jaknaściślejszej ;

tajemnicy w sprawach związanych z wy* 2

znaczaniem stypendjow. (i)

nieprzerobione jeszcze buraki odstąpić

innej cukrowni.

Inspekcja pracy VIII obwodu 'w Ware

szawie,podjęła interwencję w celu zli*

kwidowania zatargu, która narazie nie

| dała pomyślnego wyniku. (b) ,

ski-1 minimum 3.000 zł. W ten sposób u*

staną targi i awantury, które, jak wiado-

m. doprowadz“; nawet do przykrych |

procesów sądowych. (Om)

;—

W cztery oczy

Społeczeństwo polskie zdaje sobie od-
dawna sprawę z tego, jak groźną w swo”

ich skutkach klęską społeczną jest istnie*

nie dotychczas w Polsce dorosłych i do- .

rastających analfabetów. To też czynio*

no szereg prób wykorzenienia analfabe-

tyzmu. Szły one głównie w kierunku two-

rzenia zbiorowych kursów nauki czytania-

i pirania dla analfabetów. Próby tę nie

dały jednak naogół zbyt wielkich rezul-

tatów, gdyż dorośli analfabeci przeważ-

nie wstydżą się uczęszczać na_ lekcje

zbiorowe; ponadto zaś zbiorowe naucza-

nie ludzi dorosłych czytania i pisania

jest rzeczą trudną.

To też doskonały miał pomysł zarząd

Polskiej Macierzy Szkolnej, rzucając w

s, pleczeństwo hasło indywidualnego na-

uczania poszczególnych  analfacetów

przez ludzi dobrej woli, rozumiejących

wagę i doniosłość walki.z analfabetyz-

mem. Hasło to znalazło żywy odzew

wśród szeregu wielkich organizacyj spo”

łecznych i kulturalnych. Tysiące człoń- ,

ków tych organizacyj zgłosiło gotowość.

nodiocia indywidualnej nau"* czv'”” a

poszczególnych analfabetów. W „cztery

oczy”, w „tajemnicy”, uczy umiejący czy

tać nieumiejącego. Uszanowano wstyd

dorpsłego człowieka, który czytać nie u-

mie. Zachęca to bezwątpienia analiabe-

tów do mauki czytania. IL

Wielka akcja organizacyj spółecznych

i kulturalnych nosi miano „Miesiąca wal-

K' z analfabetyzmem”. Bliższych o niej

iatormacyj udziela zarząd główny Pol-

skiej Macierzy Szkolnej w Warszawie,

Krakowskie Aasi Nr. 7.

Zu.hwała kradzież
w śródm eściu

Przy ul. Marszałkowskiej 125, wczoraj

w nocy nieznany złodziej posiłkując. się |

„wędką“ (drutem), skradł, po uprzed-

niem wybiciu bocznej szyby wystawowej

—aparat fotograficzno - filmowy z m.a-

gazynu przyborów i aparatów fotogra”

ficznych „Fotoris'. Złodziej pózostawił

na wystawie drut Właściciele magazynu:

Rosenblum i Schwarz obliczają straty ha

350 zł. >  


