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Dzielnicowcy pod pięglerzem
W przeddzień zebrania się no-

wych izb ustawodawczych, sejmu i
senatu, na pierwsze posiedzenie, u-
kazaty się w pismach obozu rządzą-
cego, 3-$o pazaziernika rb., oświad-
czenia owczesniego prezesa rajdy mi-
nistrow p. pik. >iawka, w postaci
rozmowy dia dzienników. Byio tam
o tem i o owem. Frzywódca nowego
zaciągu poseiskiego i senatorskiego
w okresie wyborow dawał różne do-
bre rady nowym izbom u świiu, nie
przeczuwając wiasnego Zza dziesięć
dni zmierzchu.

Do najbardziej uderzających na-
leżaia oupowiedź na pytanie, jak się
mają grupować nowi posiowie i se-
naiorowie, po wystąpieniu stron-
nictw z gruniu izb ustawodawczych,
śdyż brzmiaia ona tak:

— Zadaniem posła jest starać się
przeniknąć myśią, w jawim kierunku
to, co się uchwala w murach izby,
oddziaia na zycie. Może przemy-
śienia wspólne z innymi przedstawi-
cielami z tegosamego wojewódz-
twa ułatwią skontrolowanie wła-
snych zapatrywań Zbliżenie się
między sobą przedstawicieli tego sa”
mego terenu wydawałoby się zatem
dość celowem.  PFrzemawiałoby też
za tem doświadczenie: t. zw. grupy
reżjonalne, jakie istniały w bioku
Bezpartyjnym, dały dobre wyniki...

Dobre dla kogo? Szerszy ogół
nic nie wie o tej pomyślności Czy
może kierownikom swym przydały
się do załatwiania spraw i sprawek
na poszczególnych obszarach/

Sama postawa rozumowania p.
płk. Sławka wydać się musiała bar-
dzo wiotka i zdradliwa. Jeżeli bo-
wiem poseł winien wyrobić sobie
zdanie, w jakim kierunku zamierzo-
me ustawy wpłyną na życie, powsta-
je odrazu pytanie: na życie czego?
A w tem pytaniu tkwi natarczywe
domaganie się jasności i dokładno-
ści: chyba na życie państwa, a nie
poszczególnej okolicy? Zaletą Iklu-
bów przekonaniowych, grupujących
posłów i senatorów z różnych stron
państwa, było właśnie to, że brano
pod uwagę oddziaływanie ustaw na
życie w całeim państwie, co jest je-
dynie zdrowe, a nie w tej czy owej
tylko dzielnicy, do czego, wśród
szumnych haseł państwowych, do-
szło się w obozie pomajowym._

Ale ziarenko myśli, — гхисопе]
przez p. płk. Sławka w powitaniu
nowych izb, padło na urodzajną gle-
bę dzielnicowych dusz nowych po-
słów i senatorów i zaczęło wydawać
bujny plon.  Wikrótce zaczęły nad-
chodzić, w ciągu paździemika i li-
stopada rb., kolejne wiadomości o
tworzeniu się grup: wołyńskiej ро!-

Stosujcie
naturalne środki lecznicze

„Dała i tran Bergońsii
w najlepszych gatunkach do nabycia

u Narbuta
WILNO, $-TO JAŃSKA Nr. il

sko-ukraińskiej, pomorskiej, wielko-
polskiej, śląskiej, poieskiej, wiień-
skiej. Wszęazie znaieźli się oczywi-
ście gorliwi, przywykli z bb do tej
jedynej tam myśli politycznej, że za-
iecenie p. pilk, Sławka jest rozka-
zem. :
Lecz oto nagle zabrał w tej spra-

wie głos nie kio inny, jak p. Stani-
sław Bukowiecki,
torji Jeneralnej Rz. P-skiej, oszczę-
dzający swe wystąpienia polityczne
do zakresu spraw rzeczywiscie waż-:
nych lub szczegóinie miepokoją-
cych. Na zdanie jego obóz pomajo-
wy chętnie się powoływał i zda-
niem teimj nićraz wojówał. Tym fa-
zem gtówne pismo grupy t. zw. puł-
kownikowskiej (Gaz. rols. nr. 323)
zamieszcza wywody prezesa p. Sta-
nistawa Bukowskiego z przypisk.em,
że czyni to najchęiniej ze względu
na powagę autora i aikualność za-

gadnienia, choć trudno uwierzyć, że
ujawnienie krańcowego przeciwień-
stwa pogiądów między p. pik. Staw”
kiem i ochoczymi przoaownikami
grup dzielnicowych z jednej strony,
a p. bukowieckim z drugiej strony,
należy do nazchętniejszyca zajęć te-
śo dziennika pp. puikowiników i ich
szeregowców.

Bo prezes Bukowiecki nie obwi-
ja zbytnio w bawełnę, pisząc o two-
rzeniu się tych grup dzielnicowych:
— ..Prowądzićby to mogło w o-

statniej konsekwencji do rozbicia
ciał ustawodawczych w ich pracy
państwowej na jednostki terytorjal-
ne, które w miarę nabierania pręż-
ności z konieczności kierowaiyby
uwagę swą przedewszystkiem na
interes lokalny, pozostawiając pań-
stwowy w Cieniu. Jak bardzo było-
by to szkodliwe dla siły i jedności
państwa, o tem rozpisywać się nie
potrzeba. Dzielnicowosć w nowej
Polsce była jedną z chorób poważ-
nych w początkach istnienia Rze-
czypospolitej.. Dotąd sprawa tery-
torjainych związków poselskich wy-
glądać może dość niewinnie, jedna-
kowoż utrwalenie ich i rozwój mo-
że doprowadzić do tego, iż stałyby
się one czynnikiem Państwo Polskie
rozczłonkowującym..  Znamiennem
jest, że z ziem, rdzennie polskich,
właśnie na Pomorzu powstała pierw-
sza lokalna organizacja, znamien-
nem dlatego, że właśnie tam i w
Województwie Poznańskiem  dziel-
nicowość występowała w sposób
najbardziej rażący i pozostałości jej
tam głównie się przechowują. Z dru-
giej zaś strony ze znanych  ogólno-
politycznych względów wszelkie ob-
jawy odśrodkowe w stosunku. do
całości państwa są ma Pomorzu oso”
bliwie niepożądane...

| O rzekomej dzielnicowości Po-
morza i Wielkopolski mówili daw-
niej rzeczywiście dużo ci, Iktėrychto

| mierziło, że na ich hasła i na ich
| politykę niema na tych ziemiach po-
|pytu. Ale ani obozowi narodowemu,
|najsilniejszemu na tym obszarze
państwa, ani nawet i innym stron-
| nictwom politycznym, nigdy nie

|przyszło na myśl tworzenie dzielni-
| poselskiej i senator-cowej grupy
skiej z"Wielkopolski lub Pomorza,
lecz wchodziło się w skład grup z

prezes Prokura-

zżLitwy.
OGRANICZENIA PRASOWE
PARYŻ (Pat). Donoszą z Kowna:

Ogłoszono tu nową ustawę prasową.
Prawo cenzury i zawieszenia dzien-
ników przysługiwało dotychczas wła
dzom woskowym na podstawie sta*
nu obiężenia. Obecnie prawo to bę-
dzie wykonywane przez prefektów
departamentalnych, a na terenie ca-
łego paćstwa przez ministra spraw
wewnętrzaych. Wydawcy i redakto-
rzy perjodyków oraz właściciele
księgarń, muszą być obywatelami
litewskimi, posiadać gruntowną zna-
jomość języka litewskiego i mieć dy-
plom z ukończenia wyższego rakla-
du naukowego -- conajmniej baka
laureat.

DALSZE WRZENIA
WŚRÓD WŁOŚCIAN.

KRÓLEWIEC (Pat). „Koenigsber-
ger Tageblaut* podaje o daiszych
aresztowaniach wśród włościan na
Litwie poł. Aresztowania te miały
być dokonane w związku z nieusta-
jącem wrzeniem wśród chłopstwa.
Między aresztowanymi znajdują się
3-ej Niemcy.

PROCHY PILOTÓW —
OBROŃCÓW LWOWA.

LWÓW. (Pat). Wiczoraj we Lwo-
wie odbyła się podniosła uroczystość
sprowadzenia prochów pierwszych
pilotów obrony Lwowa: majora Ste-
tana Steca i pik. Torunia, które zło-
żono ma cmentarzu. obrońców
Lwowa.

 

 

Ogólnopolski Kongres,
| KRAKÓW. (Pat). W związku z
uroczystością 525-lecia istnienia kra-
kowskiej kongregacji kupieckiej, od-
był się wczoraj w Krakowie, przy
udziale około półtrzecia tysiąca
uczeslnikėw ze wszystkich dzielnie
Rzplitej, Ogólnopolski Kongres Ku-
piectwa Poiskiego. Szczególnie licz-
nie reprezentowani byli przedstawi-|
ciele polskiego kupieotwa z Warsza-
I Sląska, Poznańskiego, Lwowa, gr

ilna, Krakowa oraz większych
miast Rzplitej.

 

Kasy nagrodzone premjami:
pierwsza
następne dwie po — zł. 250—

| oraz 40 po
Do losowania w dniu 30 kwietnia 1936 r. będą dopuszczone

książeczki z sumą wkładów nie mniej niz zł 1C0.—, wydane przez

Ke»se do dn'» 31 arudn'» 1935 r.

„2 LLi 0 I
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—
| zm Nie dozna zawo

'  WZEWUZWEZEWOEZZTATJAA ПЛООаоН

Tm OSZCZĘDNOŚCI MIASTA WILNA в
podeje do wiadomości, że w koiejnen X-em losowaniu dnia
kwietnia 1936 r.zostaną wylosowane43książeczki oszczędnościowe

30-go

— zł. 500.—

— zał. 100.—
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WARSZAWA (Pat). — Мугога]
obradował w Warszawie walny
zjazd delegatów Związku Oficerów:

Kezerwy K. P. ›

Po uroczystej Mszy św. w ko-

ściele św. Antoniego o godz. 10-ej

rano prezydjum Zjazduziożyłowie-

niec na grobie Nieznanego Żołnierza.
Oficjalne otwarcie części zjazdu

Iš

Stowarzyszenia Techników przy ul.
Czackiego 3/5.

Na oticjalnej części zjazdu cbecni
byli: generalny inspektor sił zbroj-
nych, gen. dyw. Rydz-Śmigły, repre-
zentujący Pana Prezydenta R. P. mi-
nister spraw wewnętrznych Racz-
kiewicz, jako reprezentant rządu R.P.
wiceminister sprąw wojskowych gen.

| aaskgika o godz. 11,15 w śmachu )dr. Sławoj-Skiadkowski, przedźtawi-

Kupiectwa Polskiego
Obrady kongresu poprzedziło uro"

czyste nabożeństwo, w któremwzięli

udział przedstawiciele rządu, przed-
stawiciele władz mie'scowych, wła-

dze naczelne organizacyj kupieckich
z prezesem Nacz. Rady Źrzeszeń
Kupiectwa Polskiego p. Bogusławem
Herse.

Po nabożeństwie w sali Starego
Teatru rozpoczęły się obrady SH

esu.
|. Po przemówieniach powitalnych
| wygłoszono wiele referatów.

Uczczenie Šš. p. Feliksa Przysieckiego
WIARSZAWA (Pat). Wczoraj od-

było się w siedzibie klubu eprawo-
zdawców parlamentarnych w gma-
chu Sejmu uroczyste zebranie klubu,
zwołane dla uczczenia zmarłegonie-
dawno długoletniego członka tego
klubu, zasłużonego dzienniksrza i
poety ś. p. Feliksa Przysieckiego.

Akademię zagaiła prezeska klubu
sprawozdawców parlamentarnych
Żofja Osbergerowa, poczem prezes
honorowy klubu red. Bazylewski wy-
głosił przemówienie, w którem na*
kreślił sylwetkę zmarłego jako
dziennikarza oraz podniósł zasługi
Zmarłego, który dążył do prawdy i

ścisłości w odtwarzanych przezeń
sprawozdaniach politycznych.

Następnie min. Raczkiewicz zwró-

całego państwa. Utworzenie grup

dzielnicowych, pomorskiej i wielko”

polskiej, w sejmie i w senacie, jest

dorobkiem politycznym dopiero t.

zw. państwowców pomajowych, po-

trząsających stale tem hasłem pań-

stwowem.

Oczywiście zaś niema najmniej-

szego powodu, by inaczej oceniać
tworzenie grup takich, f śląska,
wileńska czy poleska, z czem także

wiązać się mogą różne złe myśli.
I to właśnie przeraziło p. Buko-

wieckiego, którego ostrzeżenia są

dla gorliwych twórców grup dzielni-

cowych, w myśl wskazań p. pik.
Sławika, jednym z tych poczęstun-

ków, o jakich się mówi: masz babo
placek!

Stanisław Stroński.

cił się z krótkiem przemówieniem
do wdowy po ś.p. Przysieckim, wrę-
czając pani Przysieckiej nadaną
Zmarłemu przez Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej odznakę krzyża
oficerskiego orderu „Odrodzenia
Polski“.

|
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Na froncie
BEZ WIĘKSZYCH ZMIAN.

WARSZAWA (Pat). Według #гб-,
deł francuskich na froncie Tigre to-
czą się dalsze operacje oczyszczania
terenu od nieprzyjaciela. Pierwszy
korpus włoski znajduje się na
wschód od Makalle w ustawicznych
walkach z żołnierzami ras Kassa.
Kolumna włoska zajęła miejscowość
Zongui na południo-wschód od Adui.
Wczoraj Włosi zajęli miejscowość
Gues nad rzeką Takazze. Samolot
wywiadowczy bombardował Abisyń*
czyków w pobliżu Cacciamo, zadając
Abisybczykom poważne straty.
ADDL "ABEBA (Pat). W, stolicy

nie dowierzają pogłoskom, jakoby
„Abisyńczycy mieli odebrać Gorahai.

UWAGA!!
WAŻNE DLA WYJEŻDŻAJĄCYCH

DO WARSZAWY

„Tani Hotel Pensjonat|
|| WARSZAWA, CHMIELNA 34,
| HOTEL ROYAL. i

  

| oskarżonemu P a.

ciele władz państwowych, samorzą-
dowych, organizacyj b. wojskowych
oraz delegaci w liczbie około» 300,
przybyli z całej Polski na ziazd, z
prezesem. Z.0.R. gen. min, R. Górec-
kim i zarządu okręgu warszawskiego
marszałkiem sejmu Carem.

O godz. 14-ej rozpoczęły się ple-
narne obrady.

Jak wynika ze sprawozdania,
Z.O.R. liczy 16.062 członków, zgru-
powanych w 225 kołach įw 12 okrę-
gach).

Fienarne zebranie, które trwało
przez cały dzień, rozpatrywało spra-
wy natury organizacyjnej.

DZIŚ PRZYBYWA DO GRECJI
KRÓL JERZY.

ATENY (Pat). Uroczysty wiazd
króla Jerzego drugiego odroczono
do poniedziałku, wobec opóźnienia
przez burzę wyjazdu z Brindis.

Proces o zabójstwo
ś. p. min. Pierackiego

Ze względu na interesujące frag-
menty procesu zamachowców ukraiń-
skich, podczas rozprawy sobotniej, po-
dajemy niektóre dane, dotyczące bada-
nia Czornyja przez psychjatrów, oraz
zeznania Myhala w  obszernieiszem
streszczeniu. Red.

W TWORKACH.
Czornyja odesłano do Tworek,

gdzie przebywał przez dłuższy czas
na obserwacji. Obszerna opiuja le-
karzy wskazuje na konieczność pod-
dania Czornyja stałej opiece lekar-
skiej, gdyż jego cierpienia psychicz-
ne mogą nabrać cech stałości, jeżeli
nie podejmie się środków zarad-
czych. Wskazane jest też przenie-
sienie oskarżonego z nienia.
W związku z orzeczeniem leka-

rzy, adw. Hankiewicz prosi sąd ©
stwierdzenie, czy zarząd więzienia
zastosował się da tego orzeczenia,
a jeżeli nie zastosował się — prosi
o wydanie zarządzenia sądu, naka-
zującego ełnienie zaleceń leka-
rzy w st do Czornyja.

Prok. Żeleński prosi o zadanie

sł,"=

wę>
Przew.: — Proszę siadać!

Cz oyrsżąj chce
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Proces o zabójstwo m'n. Pierackiego
(Dokończenie ze str. 1-ej)

Czornyj usiłuje coś mówić po ru-
sku, ale uspakajają go policjanci.

P---——dniezgcy zarządził pėlgo-
dzinną przerwę dla sprawdzenia w
drodze telefonicznej, w jakich warun-
kach Czorn>j przebywa w więzieniu.
O godz. 13,30 wznowiono rozpra-

wę, przyczem wprowadzono oskarżo-
nego Romana Myhala, Zanim przystą
pono do jego przesłuchiwania, prze-
'wodniczacy zawiadamia strony, że
sąd zasięśał initormacyj w więzieniu
co do izolacji oskarżonego Czornyja.
Ponieważ stwierdzono, że istotnie jest
on odosobn'onv. sąd postanawia osa-
dzić go w celi w towarzystwie,

MYHAL ZEZNAJE PO POLSKU

„ Nielada sensacię budzi zachowanie
zie oskarżoneśo Romana Myhala, któ-
ry na pytanie przewodniczącego, czy
przyznaje się do winy, odpowiada
glośno: tak. Myhal jest blady i b. zde-
nerwowany. Przystepuje z nogi na
nośę, gniecie rękoma ławę oskarżo-
nych.
Przew.: — Czy oskarżony jest

członkiem O. U, N. i czy oskarżony
donomósł Macieice do unikniecia od-
powiedzialności za zabójstwo min.
Pierackieto?
— Tak!
Oskarżony: — Chcę złożyć' wyja-

śnienia. dlzcześo będą zeznawał po
po'sku. Odpowad-m przed sądem w
Warszawie, która nie leży na rdzen-
nei ziemi ruskiej. Dla ukraińca nie
jest więc hańbą zeznawać tu po pol-
sku.

„Druga przyczyna fest dla mnie o
wiele ważniejsza. Nie jestem  tchó-
rzem! To co zrobiłem potwierdzę, a
ne będe bronił się, Chce tylko powie
dzieć, dłzcześo to zrobiiem, А

Oświadczenie Mvhala wywołało na
sa'i sadowej olhrzvmie wrażenie,

Przew.: — Proszę więc niech о-
skarżony opowie od czasu wstąpie-
nia do organizacii,

Msyhala zeznaje głośno, z charakte-
rystycznym akcentem ruskim, wtrą-
ca od czasu do czasu słowa ruskie,
jest zdenerwowany, mówi raczej chao
tycznie, `

Wstąpiwszy do organizacji, Myhal
rozpoczął pracę w reieracie propagan
dowym, zajmując się kolportażem wy
dawn ctw, rezrzucaniem uw'otek i t. p.
Jest „to zwykła karjera bojowca —
mówi,
Po pewnym czasie Myhal objął re-

ierat prasowy na m. Lwów, potem
na now. Iwowski, a w r. 1932 został
zastępcą reierenta propagandy na ca-
ły kraj.
Oskarżony zeznaje też o snosobach

przewożenia literatury OUN z Cze-
chosłowacji do Polski, W związku z
tem oskarżony był aresztowany, wy-
toczono mu proces i skazano na 1
rok wiezienia.
Po odcierp'eniu tej kary Myhal

ws'arił do referztu bojowedo i objął
funkcje kierownika wywiadu nad
osoba sowieckiego konsula we Lwo-
wie, Wywiad ten prowadził przy po-
mocy oddziału kobiecego, Oskarżony
nie chce jednak zdradzać nazwisk!
— Ja nie wsypałem ani jedne$śo z

d-wnych moich podwładnych — mó-
wi.

PRZYGOTOWANIA DO ZAMACHÓW

Następnie oskarżony mówi, iż za po-
średnictwem Pidhajnegó otrzyma! od
Bandery rozkaz przeprowadzenia wywia-
du co do trybu życia prof. Ant. Kruszel-
nickiego, wydawcy czasopisma, o tenden.
cjach filosowieckich, Jednocześnie otrzy-
mał rozkaz obserwowania komisarza stra
ży więziennej w więzieniu „Brygidki* we
Lwowie Kossobudzkiego.
Wywiad tea natraliał na wiele przesz-

kód, śdyż nie wiedziano nawet, jak Kos-

sobudzki wyśłąda. Stwierdzono później,
że Kossobudzki często bywa w xinach.
Oskarżony dowiedział się,że zamach ma

być wykonany przy pomocy podlozenia
bomby pod krzesło w kinie, przyczem
Pidbajny zapewmił oskarżonego, že bom-

ba nie zrobi krzywdy otoczeniu, gdyž
wybucha w górę, a nie na boki.

Dalej oskarżony oświadcza, iż w czasie

śledztwa zeznał tylko w celu niedołężnej

obrony, że usiłował nie dopuścić dn za-
«bicia Kossobudzkiego. Obecnie prostuje

to zeznanie i oświadcza, że przec'wnie.

starał się jaknajlepiej wykonać otrzyma-

ny rozkaz.

BOMBA W KSZTAŁCIE KSIĄŻKI

W czasie grecko - katolickich swiąt'
W.e'kiej Nocy — mówi dalej oskatzony

— dosta'em od Pidhajnego bomne wo

kształcie książki i człowieka, który miał

tę bombę podłożyć. Kto był tym cziowie.

kiem nie wiem Skąd bomba ta pochudzi-

ła również nie wiem. Wogóle mia'em 2

bomby: jedną, przeznaczoną do zawachu

na Kossobudzkiego, drugą — gazową na

konsula sowieckiego. W czasie świąt
 

tych nie udało się wykonać zamachu,
gdyż Kossobudzkiego nie można było
spotkać.

W trzecim dniu świąt przydzielosv do
oskarżonego człowiek wyjechał a wów -
czas zamach ofiarowała się wyx .nać
Kossówna, lecz oskarżony nie mając ze-
zwolenia Bandery na to nie zgodził się
Po powrocie ze świąt Pidhkajnego zako-
munikował mu, że zamach nie został wy-

konany bo nie było sposobności, tichaj-
my powiedział wówczas: „Zle, Bandera
będzie się gniewat'.

Dalej oskarżony mówi, jak przygeto-
wywano zamach na Kossobudzkieśc na
wyścitach, lecz i ten zamach nie doszedł
do skutku.

MORALNY SPRAWCA

Po kilkutygodniowej przerwie, 44» a-
resztowani zostali Pidhainy i Bacdera,
srrawa zamachu na Kossobudzkiegu spa-

dła na oskarżonego. Już wówczas oskar-
żony m/ał bliski kontakt z Kaczmar:kim
z polecenia Romana Szuchewycza, który
był ich przełożonym. Zodnie z rozk --em
Szuchewycza do oskarżoneńo m'ał na!e-
leżeć wywiad co do Kossbudzkieśo, a do
Kaczmarsk'e$o funkcje bojowe Faktvcz-

nie jednak funkcie te pełnił oskarżony,
śdyż Kaczmarski pracował w tabryve,

W tem miejscu oskarżony osw'adcra:

„da byłem więcej winnym, a w kardym
razie moralnym sprawcą".

W miedzyczasie aresztowany został
Szuchewycz, a oskarżony nawiązał kon.

takt z Iwanem Malucą. który pole! mu
mrzerrowadzić w jaknajkrótszym czasie
zamach.

— | tu dopiero poraz pierwszy — 0-
świadcza oskarżony — nie chciałem do-
nuścić do zamachu iecz nie dlateńo. że -
nym sie sprzeciwiał zamachowi, lecz dla-
teto, aby przez ten zamach nie został
wykryty zabójca min. Pierackieżo (+rze-
$orz Maciejko.

CHCTAŁ WYSTAPIĆ
Z ORGANIZACJI

Nastepnie oskarżony mówi, że srrawa
zamachu na Kossobnudzkieśo została mu
odebrana i do wykonania teśo zamechu
wyznaczono Korołyszyna. Oskarżony ro-
czul się dotknięty i praśnął wówczas wy-
stąnić z organizacji. Maluca zakomuniko.
wa! mu. że sprawa te$o zamachu jest nie-
aktvalna, co potwierdził, wysiany do о-
skarżoneśo nrzez Malucę Maszcza. któ-
ry miał omówić z nim kwestie wystąn'e.
nia z orśanizacji. Jak się jednak później
oskarżony zorjentował został on ok'ama-
ny. śdyż zamach przygotowywany był w
dalszym ciągu.

„WIĘKSZA RYBA"

O przyśotowaniach do zabójstwa min.
Pierackiego oskarżony nic nie wiedział,
$dyż sprawa była noza Lwowem, a on
był tylko kierownikiem na Lwów. Kie-
dyś rozmawiając z Pidhajnym jeszcze

przed zabójstwem ministra słyszał od
niego. że będzie „spławiona większa ry-
ba”, O zabójstwie dowiedział się z do-
datku nadzwyczajneśo, Pokazał ten do-

datek Szuchewiczowi, który powiedział:
„to najlepszy nasz wyczya't. {

PLANOWANE NAPADY
RABUNKUWE

W związku z planowanemi navadami
rabunkowemi oskarżony oświadcza, że

musi wyjaśnić wiele rzeczy. W czerwcu
1933 r. wskutek niedostatku zamierzał
wyjechać ze Lwowa do krewnych w So-
kala i prosił Banderę o zwolnienie z
obowiąrków cztonka orśatł'a f, wó-

wczas Bandera wymógł na nim, że przyj-
mie miesięcznie 65 zł, zasiłku od orga-
nizacji, gdyż jest jej potrzebny, Otrzy-
mywał zł. 65 a nie 85 jar twierdzi P:d-
hajny i z tego jeszcze opłacał wydatk!
organizacyjne. W sprawie planowanych
napadów zaznacza, że Pidhajny kazał
mu roztoczyć obserwację nad posłańcem
elektrowni į nad płatnikiem pulku, Pid-
kajny proponował również napad na u-
rzędnika Banku Polskiego, noszącego
pieniądze bankowe. Kaczmarski dodał
oskarżonemu niejakiego Jarosza, który
był za włamaniem się do pewneśo boga-
tego sklepu jubilerskiego, Uskarżony
projekt ten odrzuci.

ZAMACH NA WOJ. JÓZEWSKIEGO

Na pytanie przewodniczącego, co mo-
że powiedzieć o przygotowaniach do za-

bicia wojewody wołyńskiego Józewskie-
| go, oskarżony odpowiada, że o tej spra-

„| wie nic mu nie wiadomo,bo działalność
jego ośraniczała się tylko do Lwowa. Sły
szał tylko od Pidhajnego, że na Wołyniu .

mabyć „spławiona większa ryba”:
Dalej wyjaśnia, że po aresztowaniu

Bandery, Pidhajnego i innych, nawiązał

kontakt organizacyjny z IwanemMalucą
i od niego otrzymał polecenie przepro

wądzenia zamachu na dyr. Kabija. Miał

on zorśanizować przyśotowania i wy-

konać zamach. Dalej mówi o przygoto-

waniu napadu na czionka ukraińskiej  
 

Gdyby sankcje rozszerzono ma nafię

Włosi grożą wojną w Europie
Czy Francja stanie po stronie Anglji?

PARYŻ, 23.11 (PAT). Wczorajsze
rozmowy dyplomatyczne premjera La-
vala z przedstawicielami Włoch, Z.S.
RR., Turcji i Czechosłowacji, wywo-

łały duże zainteresowanie w kołach
politycznych, w szczególności wielkie
znaczenie przywiązują do konieręncji
z ambasadorem wloskim  Cerrutim,
tóra dotyczyć miała  przedewszyst-

kiem sprawy rozszerzeni sankcyj eko-
nom'cznych względem Włoch i na na-
fię, Ta ewentualność niepokoi rząd
włoski, który obawia się, że nałoże-
nie embargo na naltę zahamuje akcję
wojsk wioskićh wAfryce.
Radykalna „L'Oeuvre“ twierdzi, że

ambasador Cerruti w odpowiedzi na
zapytanie premjera Lavala, jak Wło-
chy rea4owalyby na embargo na na-
itę, cświadczyć miał, że byłoby to ró-
wnoznaczne Zz wojna, Dziennik twier-
dzi, że między Paryżem a Rzymem
prowadzono rozmowynatemat stosun-
ku rządu francuskiego do nieporozu-
mień angielsko - włoskich. Miało to
nastąpić za pośrednictwem markiza
Thkeodoli, który w drodze z Genewy  

zatrzymał się w Paryżu i zwrócił się
do wybitnych francuskich osobistości
politycznych z zapytaniem, czy w ra-
zie zatopienia przez Włochy okrętu
angielskiego, Francja wystąpi w obro-
ni. W. Brytanji, w myśl zobowiązań,
pre, tych w dniu 26 października.
W Iwyniku tych rozmów Włosi mieli
jakóby wygrywać w rokowaniach z
rządem angielskim ten atut, iż istnieją
jeszcze poważne różnice zdań między
Francją a Anglją, Wywołało to w
ciągu ostatnich dwóch dni pewną ner-
wowość w stosunkach francusko-an-
g'elskich W Londynie bowiem zaczę-
to sobie zadawać pytanie, czy układ
zawarty między sztabami generzlnemi
nasku'ek noty z 26 października a nie-
ratyfikowany jeszcze przez rząd, bę-
dzie istotnie wykonany w pierwotnie
przewidziarej formie,

Przedmiotem rozmowy z ambasado-
rem sowieckim. Potiemkinem — jak
twierdzi „Petit Par'sien" — była spra-
wa stosunków francusko - n'emiec-
kich, Ambasador Potiemkin praśnął
mianowicie uzyskać informacje na te-

 

W straszliwych warunkach walczą

cddzialy włoskie nad Setit
RZYM, 23411. (PAT). Korespondent

„Iribuny* w doniesieniu z Asmary opi-
suje w następujący sposób położenie na

odcinku granicznej rzeki Setit, którą

oddziały abisyńskie usiłują prawie co-
dzennie przekraczać, napotykając jed-

nak na stały opór straży wioskiej, na-

leżącej do kolumny gen. Couture. Wa-
runki terenowe i klimatyczne, w których
walczą odzialy włoskie, są niesłychanie
trudne j uciążliwe. Włoskie oddziały ka-
walceryjskie straciły wszystkie konie spo-
wodu ukąszeń pewnego gatunku much,
których jad, zwany „Mandet” jest śmier-
telny. Również wielkie straty poniosły
oddziaty poslugujące się wielbiądami,
Podobnie, wśród ludzi szerzą się choro-

by, z któremi skutecznie walczy wioska
służba sanitarna, i

Abisyńczycy w przewidywaniu ofen-
sywy wioskiej wrzucają sól do wody w
studniach, łub zanieczyszczają je ścier-

wem zwierzęcem, ponadto przygotowują
puiarki na wozy pancerne oraz budują
schrony przed ewentualną axcją bom-

bardujących samolotów włoskch. Rów-

UZOSLLii ZYGA

 

nocześnie ludność tubylcza, złożona z
pasterzy i rolników spędza bydło kn
rzece Sefit ij zgłasza się do władz wło-

skich o opiekę przed rabunkami oddzią-

|
l

mat ostatniej rozmowy am%5asadorą
Francois Ponceta z kanclerzem Hitle-
rem i co do dokładnego znaczenia o-

| głoszonego potem komunikatu. Dzien.
nik podkreśla jednak, że koncepcje
bezpieczeństwa, proponowane przez
Berlin i Paryż, jak się zdaje, nie uległy
większej zm.anie od czasu rozmowy
francusko - niemieckiej w Krakowie,
Sprawą stosunków francusko - nie-
mieckich interesuje się również Cze
chosłowacja, ogólnie biorąc, także
Mała Ententa i Ententa Bałkańska,
Nic więc nie byłoby dz wnego w tem,
gdyby rozmowa premjera Lavala z
przedstawicielami Czechosłowacji i
Turcji dotyczyła również tego samego
tematu.
LONDYN, 23.11 (PAT). Na temat

rozszerzenia sankcyj wobec Włoch
przez zakaz wywozu nafty, węgla, że-
laza iptali, korespendent genewski
„Manchester Guardian“ wyraža wąt-
pliwość, czy porozumienie w tej spra-
wie zostało osiągnięte.
Według wiadomości z innych źródeł

gen-wskich, zakaz wywozu nafty ma
być wprowadzony w życie od 16 gru-
dnia. Na posiedzeniu komitetu sank-
cyjnego W. Brytanję reprezentować
będzie w Genewie min. Eden.
 

Idealne na jesień i zimę, chroni od przezię*
bienia obuwie

Ww. DOBRZYNSK EGO
CHMIELNA 18

Obecnie dostępne dla wszystkich łów abisyńskich,
 

Wali się władztwo negusa
Lucność Tigre i Ogadenu wcli Włochów

RZYM, 23.11 (PAT). Ludność prowin-
cji Tigre, powracająca do zreorganizowa-
nego przez Włochów kraju, napływa do
włoskich garnizonów.
Na froncie somalijskim w  Gorrahai

zgłosił się Husen Haile z podległymi mu
wodzami i notablami. Hussen Haile wy-

| raził uległość w imieniu całego podległe-
go mu szczepu i prosił, by mu pozwolono

brać udział w operacjach przeciwko rzą-
dowi abisyńskiemu wraz z grupą 2500
podległych mu wojowników.

Zgłosili się również do władz politycz-
nych na froncie somalijskim szefowie i
notable z Ogadenu, stojący na czele ple-
mion Makahil, Rer Elmi i Seckal. Zglosili

 

Żydzi polscy z Niemiec
skłsdają hołd P. Prezydentowi

BERLIN, 23,11. (PAT). Odbyło się tu.
zgromadzenie publiczne związku polskich

Żydów w Berlinie, w którym uczestni-

 

Wyższe uczelnie
zamkn eta

Termin wznowienia wykładów na wyż

szych uczelniach dotąd nie jest wiadomy.

"Wczoraj w rektoratach odbywały się

konierencje z przedstawicielami organiza

cyj młodzieży. Na konierencjach tych po-

za sprawami natury zasadniczej, mówio-

no także o trudnościach praktycznych,

związanych z długotrwałą przerwą w stu.

djach. W celu uniknięcia luki w nauce

możliwe jest skrócenie teryj zimowych.

T
CZARA |

gertji radykalno-socjalistycznej Michała
Matczaka, Do pobicia nie doszło. Pobicie
posła Matczaka miało być wykonane za
nieprzychylną krytykę działalności płk.
Konowalca w „Hromadzkim Hoiosie“.

ZAMACH NA DYR. BABIJA

W sprawie zamachu na dyr. Babija“

oskarżony wyjaśnia, że w związku z nie-

porozumieniem, jakie miał z 'Malucą w

sprawie zamachu na komisarza Kosso-
budzkiego, gdy zamierzał wystąpić z or-
ganizacji, Bandera powiedział mu, że ma

dla niego ważniejszą robotę. Dał mu

wówczas na bibutce od papierosów szkic

ulicy Piotra i.Pawła we Lwowie, przy

której mieściło się gimnazjum dyr Ba.

bija. Zamach miał być przeprowadzony

przy pomocy bojówki, złożonej z Koro-

tyszyna i Zeliźniaka. Na 2, 3 dni przed

proccsem Łomyka, zabójcy sekretarza

konsulatu sowieckiego Majłowa, ale po-

nieważ nie było ludzi, do zamachu nie

doszio.

 

 

czyło przeszło 1000 osób z kół polskie-
go żydowstwa. Na zgromadzenie przy-
był konsul R. P. dr. Kruczkiewicz. O-
becni byli również przedstawiciele or-
ganizacyj sjonistycznych, oraz związku
Żydów w Niemczech, jak również ży-
dowskich gmin wyznaniowych. Zgroma-
dzeni wysłali do Pana Prezydenta R. P.
telegram holdowniczy następującej tre-
ści:

„Pierwsze ogólne zebranie Żydów pol-
skich w Berlinie składa ninie szem Gło-
wie Państwa wyrazy czci i hołdu. Prze-
bywając poza obrębem krau, pozostaje.
my wierni ideałom i tradycjom Żydów
polskich, których czyny chlubnie zapi-
sały się w dziejach Polski i narodu ży-
dowskiego. Mamy nadziepę, że nasza
praca przysłuży się dobrobytowi Rzplitej
Polskiej i związanemiu z nią narodowi
żydowskiemu".

luca, lecz oskarżony nieco go zmienił,
nie dlatego, aby niedopuścić do zama-
chu, lecz, jak dziś prostuje, w celu lep.

szego jego wykonania i umożliwienia/
sprawcom ucieczki, Oskarżony zakomu-
n'kował wybranym do wykonana zama-

chu, że mają go dokonać nawet, $dyby

on, Myhai, został aresztowany. Uskar-
żony podkreśla że worganizacji był nie-

tad, wskułek czego sprawca zabójstwa

Uar, nie stosując się do wskazań oskar.

żonego, obrał inną drogę ucieczki i w

pościgu zastrzelił się.

Odwołuje również swoje pierwotne ze-
znania, jakoby był tyłko pomocnikiem
w tym zamachu i stwierdza, że był tego

zamachu organizatorem. /

AMBICJA A DUBRO OJCZYZNY

Skolei stawiają oskarżonemu pytania

obrońcy. Na pytame adw. Horbowyja,

oskarżony określa datę sweżo wstąpie-

nia do U. U. N. na styczeń 1931 r,

Na pytanie adw. Hankiewicza, dlacze-  Dalszy plan zamachu opracował Ma-| go oskarżony twierdzi, że dobro narodu

oni uległość, oddając do dyspozycji
władz wojskowych swych żołnierzy.
Abdel Kerim Mohamed, syn Mullaha w

porozumieniu z władzami włoskiemi za-
kończył w Gabradarze reorganizację swe-
go szczepu Ogaden - Bagheri, oddając
przeszło sto karabinów.

 
 

Za „niedonuszczenie do
ura wybo czych”

ŁÓDŹ, 23.11. (PAT). W dniu dzisie'-
szym skazany został przez sąd grodzki
na 8 miesięcy więzienia w Łodzi Henryk
Matuszkiewicz za niedopuszczanie oby-
wateli do urn wyborczych w dniu wybo-
rów do Semu.

P» raz troedi
lecą do biecuna r o udniewego
NOWY JORK, 23.11 (PAT). Lotnik

Kenyon i znany badacz polarny Ellsworth
po raz trzeci podjęli próbę lotu do bie-
$una południowego. Wkrótce po starcie
zakomunikowali przez radjo, że lot odby=

wa się w korzystnych warunkach,

Zmiana rządu
w Brigarji

"WIEDEŃ, 23.11 (ATE). Z Sofji dano
szą, że gabinet Toszewa podał się do dy-
misji Król powierzył misję utworzenia
_nowego rządu dotychczasowemu  mini-
strowi spraw zagranicznych, lwanowowi,
który o godzinie 8-ej wieczorem przedło-
żył królowi do podpisu listę nowego ga-
binetu. Głównem zadaniem nowego rzą-
du będzie przeprowadzenie wyborów do
parlamentu, które odbędą się prawdopo-
dobnie w połowie lutego 1936 r.

stawia wyżej niż wiasną ambicję, oskar=
żony oświadcza: „uważam, że bardziej
pomagam narodowi ukraińskiemu tem,
że nie odmawiam zeznań i że napra-
wiam choć w części przestępstwo, doko*
nane na osobach Baczyńskiego i Babija.

Gdybym jakiegoś czynu dokonał w Ha-
ryżu czy Londynie, nie przyniosioby uje
my narodowi ukraińskiemu, gdybym tam
zeznawał po trancusku, czy ang:elsku i

dlatego tu zeznaje po polsku. Wrraw-
dzie mówię po polsku, lecz czuję pe
ukeraińsku. Przyjacielem Polaków bynaje
mniej nie jestem. Chociaż wobec kodek»
su karnego jestem moralnym sprawcąę
to przed narodem ukrańskim nie jestem,
Ponieważ za!tamałem się w śledztwie i 4
czy 5 towarzyszy przezemne siedzi w
więzieniu, chcę im się przysiużyć, choć»
bym miał pójść pod szubienicę”.

Na prośbę adw. tankiewicza, który
oświadcza, że obrona jest bardzo zmę”

сгопа, Przewodniczący o godz 20.50 za
rządził przerwę w rozyrawie 40 ponie»
dzialku 25 do godz. 10 rauo.

 



 

Z ZACHODU
NA WSCHÓD
Często przeciwnicy Obozu Narodo-

wego zarzucają nam, iż zagadnienia

żydowskiego używamy jako taranu w

w walce politycznej i że w tej sprawie

nie posiadamy żadnego pozytywnego

programu. Inni znowu głoszą, iż na-

śladujemy hitlerowców i bierzemy od

nich hasła, metody i teorje. Otóż te

zarzuty są zupełnie niezgodne z rze-

czyw'stością,

Polski ruch narodowy, który zagra-

nicą nazywają nacjonalistycznym, na-

leży do najstarszych. Jeszcze było

głucho o narodowym socjaliźmie i Hit-
lerze, gdy kierunek narodowy w na-

szym kraju powstał, stwórzył wielką

literaturę i stał się prądem, przenika-

jącym i oddziaływującym nietylko na

politykę, ale na wszystkie dziedziny
naszego życia. Już w zaraniu naszego
ruchu zagadnienie żydowskie zajęło

poczesne miejsce, a później stało się

jednem z najważniejszych, Świadczy

o tem nasza literatura, rok 1908, a

zwłaszcza lata 1911 i 1912. Także
wielka wojna i walka światowych

przewódców żydowskich z Komitetem

Narodowym i Romanem Dmowskim

w czasie konferencji pokojowej mówią

o tem wyraźnie. Na wiele więc lat

przed powstaniem ruchu  hitlerow-

skiego w Niemczech, narodowcy pol-

scy zdawali sobie sprawę ze znaczenia

kwestji żydowskiej. i w Polsce i w

polityce światowej. Także Żydzi oce-

niali nasz ruch jako groźny dla siebie.

Jasną jest więc rzeczą, iż kwestja

żydowska nie odgrywa w naszym pro-

gramie i działaniu roli pociągnięcia

taktycznego, które ma nam przyspo-

rzyć zwolenników i osłabić przeciwni-

ków, ale jest istotnym punktem pro-

gramu „a jej rozwiązanie w sensie

spolszczenia miast,jest jednym z głó-

* wnych celów naszych dążeń i wysił-

ków.

"Drugi zarzut, jakobyśmy nie posia-

dali pozytywnego programu rozwiąza-

nia kwestji żydowskiej,także nie może

się ostać w świetle faktów. Znane są

nasze zamiary w stosunku do Żydów

w razie,gdy dojdziemy do władzy i bę-

dziemy wywierali decydujący wpływ

na nasze ustawodawstwo. Zdajemy so-

bie jednak pozatem sprawę, iż w miej-

sce Żydów musimy przygotować

zastępy Polaków, którzy będą zdolni

do zajęcia miejsca Żydów jako kupcy,

rzemieślnicy, bankierzy, przedsiębior-

cy, pośrednicy i t. d. Ludzi w Polsce,

którzyby te stanowiska i zawody za-

jęli, mamy pod dostatkiem. Należy ich

tylko do tych zajęć przygotować i

stworzyć im odpowiednie warunki g0-

spodarcze i psychiczne w nastrojach

szerokich warstw ludności polskiej.

Istnieją w Polsce dzielnice, które w

tym kierunku zrobiły wiele, bardzo

wiele. Mamy na myśli Wielkopolskę,

Pomorze i poczęści Górny Śląsk. Kil-

kadziesiąt lat temu miasta wielkopol-

skie i pomorskie były niemniej zaży-

dzone od centralnych i wschodnich te-

renów naszego kraju. A jednak obec-

nie istnieje tam stan mieszczański, któ-

ry wytworzył się przez te kilkadzie-

siąt lat ostatnich głównie z napływu

mieszkańców wsi. Mieszczaństwo za-

chodnie w Polsce jest przeważnie po-

chodzenia chłopskiego, a tylko nielicz-

na jego część posiada tradycje starego

mieszczaństwa. Warunki zewnętrzne i

olbrzymi wysiłek rodaków naszych z

dzielnic zachodnich doprowadził do

takich właśnie wyników.

Obecnie w całej Polsce istnieją podo-

bne warunki, jak przez ostatnie dzie-

sięciolecia na ziemiach zachędnich.

Na wsi przeludnienie przyjęło już

skrajne formy. Przemysł przeżywa

wielkie przesilenie, a bezrobocie daje

się we znaki tak naszym pracowni-

kom fizycznym, jak i umysłowym. Co-

raz więcej młodzieży polskiej, nawet

wykszłałconej, nie znajduje pracy i

chleba. Siłą więc rzeczy musimy tę

falę skierować ku tym zajęciom, które

zajmują ogecnie głównie Żydzi,

Przytem w. Wielkopolsce i na,Po-

morzu wytworzył się już nadmiar kup-  

P. Laval i Niemcy
Pisma francuskie i niemieckie po-

święcają dużo miejsca rozmowie, ja-
ką w czwartek ubiegły miał amba-
sador Francji, p. Francois - Poncet z
kanclerzem Hitlerem. O treści tej
rozmowy nic nie wiadomo, wszystko,
co się na ten temat pisze, należy prze-
to uważać za pozbawione wszelkiej
podstawy domysły, Zamiast tedy snuć
różne przypuszczenia na tak niepe-
wnej podstawie, lepiej zwrócić uwa-
$ę na istotę stosunków francusko-nie-
mieckich na tle ogólnego położenia
politycznego w Europie.

Niemcy szukają normalizacji sto-
sunków. z Francją, dla tych samych
— między innemi — przyczyn, dla
których szukały podobnej normaliza-
cji z Polską, Hitler przygotowuje na-
ród niemiecki do wysiłków i ofiar,
uważa za konieczne, by Niemcy po-
siadały silną armię i były gotowe do
wojny. Lecz wszystko wskazuje na
to, że Hitler nie uważa, by Niemcy
były dziś wojskowo gotowe i by kon-
junktura międzynarodowa była dla
nich korzystna. Wie natomiast, że
przeobrażenie wewnętrzne, jakie
przechodzi naród niemiecki, wymaga
wielkiego wysiłku, a stan finansowy i
gospodarczy Niemiec jest bardzo cięż-
ki. Niezależnie więc od swych ogól-
nych — z książek i pism narodowo-
socjalistycznych dość znanych — po-
glądów na politykę zaśraniczną Nie-
miec, dąży Hitler do dobrych stosun-
ków z Francją i nie będzie z pewno-
ścią stawiał zbyt daleko idących wa-
runkėw  podožnego / porozumienia.
Polityka Niemiec jest wogóle wycze-
kująca, starają się one nie zaangażo-
wać ani po stronie Anglji, ani po stro-
nie Włoch, chcą wyraźnie przeczekać
istniejący obecnie zamęt i być gotowe
w chwili odpowiedniej do podjęcia
polityki aktywnej ,

TTT

Dla Francji są Niemcy zawsze nie-
bezpieczne. Historja wieku XIX do-
statecznie o tem Francuzów poucza.

Nie przeszkadzałoby to jednak wcale

w dążeniu do unormowania wzajem-

nych stosunków na czas najbliższy. W
chwili obecnej ma jednak Francja
szczególne powody do tego, by popro-
wadzić aktywniejszą politykę w sto-
sunku do Niemiec.
ku temu konflikt włosko - angielski.

„- Jeśli chodzi o Włochy, to zastoso-
wanie sankcyj i dalsze ich następstwa
moga zmusić Włochy do zwrócenia się
ku Niemcom. Byłoby to bardzo nie-
korzystne, może nawet niebezpieczne
dla Francji. Nie dziwilibyśmy się tedy
wcale, gdyby p. Laval starał się zapo-

biec zbliżeniu włosko - niemieck'emu

przez aktywność polityczną w Berli-

nie.

Jeszcze silniej może popychać p.
Lavala w tym kierunku polityka An-
glji. Trzeba stale pamiętać, że polity-

ka Anglji jest prowadzona z zacho-
waniem pewnych stałych wskazań,
zdobytych przez doświadczenie. Po-

dożnie jak Anślja nie dopuści nigdy

do tego, by jakieś wielkie mocarstwo

europejskie 'zawładnęło terytorium
Belgji, lub usadowiło się nad kanałem

kontynencie było zawsze podtrzymy-
wanie równowagi sił między większe-
mi na tym kontynencie państwami.

Dziś takiemi nafsilniejszemi pańs'wa-

miec skłonił W. Brvtanje do stan'ęcia

obok Francji w r. 1914. Wzmocnien'e

się Francji przez zwycięstwo i osią-

śniecie przez nią pierwszego miejsca

w Europie po r. 1919, skłonił Angl'e
do politvki pov'erania odbudowy sił
niemieckich, Ta polityka jest prowa-
dzona dalej podpostacią stałego czu- 

Skłaniać ją może į

Suezkim, tak zasadą jej polityki na |

mi są Franc'a i Niemcy. Rozrost Nie- |

] wania nad tem, by równowaga poli-
tyczna między Francją a Niemcami

| była zachowana. Ujawnia się tąpod

| postacią pozornych wahań polityki an-
gielshiej, Przez zmuszenie Francji do
wzięcia udziału w sankcjach przeciw-

| ko Włochom uzależniła Anglja od sie-
bie politykę francuską. Byłoby tedy
rzeczą naturalną i zrozumiałą, gdyby
p. Laval uzależnienie to chciał zmniej-

| szyć lub zgoła usunąć przez odpowie-
| dnią politykę w stosunku do Niemiec.
| W przeświadczeniu, że premier fran-
| cuski istotnie takie ma zamiary, u-
| macnia nas niezadowolenie z roz-
j mów francusko - niem'eckich, ujaw-
j nione w Londynie. „Z. wydarzenia
| wczorajszego (rozmowy ambasadora
Franęois-Ponceta z Hitlerem) — tele-
grafuje korespondent „Kurjera War-
szawskiego'—najmniej zadowoleni są
Anglicy". Niezadowolenie to staje się
całkiem zrozumiałe, jeśli się weźmie
pod uwagę hypotezę powyżej wyłożo-
ną.

Może się mylimy w swoich przy-
puszczeniach. Jeśli — mimo niepe-
wności — pozwoliliśmy sobie je tu
wyłożyć, to dlatego przedewszyst-
kiem, by ostrzec czytelnika polskiego
przed szablonowem traktowan'em po-
lityki p. Lavala w stosunku do Nie-
miec. Sytuacja polityczna jest bar-

| dzo skomplikowana i należy się wy-
| strzegać łatwych tłumaczeń od5ywa-
| jących się przed naszemi oczyma dzia-
| łań, Należy zwłaszcza stawiać sobie

'

|
|
i

pytanie, jakie wzślędy i interesy na-
kazują różnym czynnikom zajmować
stanowisko wobec tych działań.

P, Laval dał tyle dowodów rozsąd-
ku i rozwagi, że zasługuje na pewien
kredyt polityczny, Trzeba tedy z wiel-
ką oględnością formować sądy o jego

| posunięciach politycznych. e

 

2 listopada 1918 we Lwowie
Kto dzień ten we Lwowie przeżył ten

napewno do końca życia go zapamiętał.
Jasność pełnego słońca, choć. mroźnego
dnia dziwnie hąrmonizowała z radostym
nastrojem tłumów, które wyległy na u-
lice ukochanego miasta. Zamach na ca-
łość Polski, na przynależność Lwowa do

Niej, został unicestwiony. Więc cóż tziw-

nego, że ludziskom łzy radości płyną. że
wzajemnie sobie w ramiona pada'ą. Nie-
bo śmiało się do ludzi, a ludzie do sie-

bie wzajemnie,
Kto w tym ogólnym entuzjazmie za-

chował zdolność obserwacji, ten mógł

zauważyć rzecz ciekawą: z chwilą wy-
pędzenia zamachowców z miasta jakgdy-

by przestali oni dla ogółu być „nieprzy-

jaciel m”. Prawda, widziało się przecież
przed wojną cały rozwój separatyzmu;

prawda j to, że niejednokrotnie siłą trze-

ba było poskramiać rozmaite wybu a:ości

jeś, jak np. w sprawie uniwersyteckiej;

pamiętało się dobrze, ile nam przykro-

śc. sprawiali separatyści „ukraińscy: jak

nienawistnie się do nas odnosili i 'ak za-

cięcie starali się przeszkodzić naszemu

rozwojowi. Ale równocześnie ogólną by-

ła świadomóść, że cały ten ruch separa.

tystyczny objął tylko część Rusinów i że

wzbudzony został przez rząd zaborczy.

Jeszcze dokładniejsze było rozumienie

wpływów niemieckich,w szczególności od

chwili ujawnienia tzw, dokumentów Kry-

siaka, które wprost wstrząsnęły naszem

społeczeństwem bo były—dosłownie—fo-

tografiami owych wpływów, były uchwy-

ceniem wprost za rękę niemiecką mącą-

cą czystą ongiś wodę stosunków polsko-

ruskich. 3

A w dodatku wtedy, w listopadzie

1918 r., świeże było jeszcze wspomaienie

obłudnego aktu 5 listopada 1916 i jeszcze

świeższą pamięć haniebnego pokoju brze-

skiego. Cóż więc dziwnego, że ogół na-

szego, społeczeństwa zgodnie przypisywał

opóźnienie tak żarliwie upragnionego

zjednoczenia ziem południowo - wscho-

dnich z ojczyzną nie zamachowi separa-

tystów, lecz ukrytej ręce pruskiej. Taki a

nie inny był pogląd powszechny na prze-

bieg listopadowych wypadków — a tak

istotnie powszechny, że gdy w rejonie

działania oddziałów II odcinka, którym

dowodziłem w czasie walk. listopado-

wych, natrafiłem na lokal generalnego

konsulatu pruskiego, — rotmistrzRapac-

ki w pobliżu odkrył schronienie córek

konsula, — to obawiałem się je tam zo-

stawić, by nie zostały zlinczowane za

swojego ojca. Trzeba tu bowiem dodać,

że w lokalu konsulatu znaleziono doku-

menty odnoszące się do tworzenia przez

Niemców t. zw. korpusu Gonty, która to

wiadomość, będąca świeżym pisemnym

dowodem współdziałania prusko - ukra-

ińskiego, szybko rozeszła się po Lwowie,

a nawet wkrótce potem ogłoszona została

w „Pobudce”,

Nie może więc istotnie dziwić, że w
owym radosnym dniu, kiedy ogółowi

wydało się, iż z chwilą zlikwidowania

zamachu separatystów wrócą dawne do-

bre stosunki z Rusinami, cała „wdzięcz-

ność” za minione trzy tygodnie obciąży-

ła niemal wyłącznie konto pruskie i au-

strjackie. ' !
*

Z dwóch rządów zaborczych, które tak
I skutecznie mąciły stosunki polsko-ruskie,
w pył rozsypał się rząd austrjacki, ale
pozostał dalej rząd niemiecki. I rząd ten

Larrli i SI OPIJ

pokoleniu. Tam im jest już ciasno i

muszą szukać dla swojej ekspansji no-

wych terenów. Naszym obowiązkiem

jest odpowiednio skierować ową falę

ludzką na wschód, aby ona stała się

podstawą polszczenia miast w innych

dzielnicach polskich. Przyniosą nam

Poznańczycy czy Pomorzanie swoje

doświadczenie, zmysł „organizacyjny.

systematyczność, a w części i kapita-

ty, chociażby drobne. Należy jednak.

robić to według planu, aby jak naj-

mniej było marnowania pieniędzy i

wysiłków. Ta fala z zachodu będzie

zachętą dla naszej ludności wiejskiej

i dla naszej młodzieży,aprzytem do-

starczy organizatorów i wychowaw-

ców.

Ruch taki już się zaczął. Przybiera

nawet coraz większe tempo. Napew-

ców, rzemieślników, przedsięb'orców -| no rozwijalby się znacznie szybciej,

i pośredników, zwłaszcza w młodszem | gdyby nie napolykał na przeszkody ze

strony czynników, które powinny

właśnie go wspierać i organizować.
A jakżeby ten proces się rozwinął,

gdyby powstała instytucja, posiadają-

ca wielkie kapitały, która miałaby za

zadanie kolonizować miasta przez ży-

wioł polski, Taka centralna instytucja

stałaby się z czasem narzędziem roz-

woju mieszczaństwa polskiago i ode-

śrałaby wielką rolę w odrodzeniu

miast polskich. Tym, którzy nam mó-

wią, iż nie posiadamy programu w

kwestji żydowskiej, odpowiadamy: nie

'przeszkadzajcie w powołaniu do życia

takiej organizacji,

Naszem dążeniem jest, aby miasta w
całej Polsce stały się takie, jak w

Wielkopolsce i na Pomorzu. Chcemy,
aby z zachodu na wschód przybyli ci,
którzy pomogądo spolszczenia miast

i do wytworzenia mieszczaństwa pol-,

skiego. 

w dalszym ciągu potrafił przeszkodzić
normalnemu ,zśodnemu współżyciu Ru-
sinów z Polakami. Rewolwery, bomby,
i inne środki, używane przez O.U N.-ow-
ców przy ich wstrętnych zamachach, by-

ły przeważnie pochodzenia niemieckiego.
W Niemczech osiedlił się „prowid” tej
organizacji, Tam również znależli schro-
nienie i posady tacy wykonawcy niemiec-
kich planów, jak Konowalec, Jary i t.. p.
Dopiero gdy Niemcy koniecznie potrze-
bowali Polski, zmienił się w dużej mierze
ten stan-rzeczy. „Prowid“ opuścił: Niem-
cy, a wkrótce musiał osłabić, a nawet po
części zawiesić swą szkodliwą działal-
ność rewolucyjną. Zdawałoby się, że
nadszedł moment upragniony do powrotu
normalnych, zgodnych stosunków polsko-
ruskich, Ukraińcy zaczynają jednak

szukać oparcia w innych, o czem świad-

сга głosy prasy angielskiej, a nawet pa-

wnych organów francuskich,
Toby jednak nie tworzyło powodów do

niepokoju, gdyby nie dwa „ale”.
f * *

Pierwsze z nich, to bierność społeczeń-
stwa polskiego w tej części Polski. Nie
zamierzam tu wchodzić w przyczyny, bo

to nadmiernie dużo zajęłoby miejsca.

Wystarczy stwierdzić ten fakt, by zrozu-
mieć, dlaczego cofamy się, zamiast iść
naprzód, Należy zaś tu wyraźnie podkre-
ślić, że nasze cofanie odbywa się przy

równoczesnym poważnym wzroście stanu

posiadania separatystów. O tem pisano

już, więc nie będę się tu dłużej nad

tem rozwodził.
®

Drugie „ale”, to ostątnie nastroje pe-

wnych grup polskich, tych samych, któ-

re enluzjazmowały się Petlurą i wypra-

wą kijowską, a po jej nieudaniu się, zmu-

szone były liczyć się z rzeczywistością.
Te dwa „ale“ nie pozwalają nam pa-

trzeć spokojnie w najbliższą przyszłość,

a przedewszystkiem nakazują bezwzględ-

ne ocknięcie się z bierności i usypiania

się okolicznością, że przecież jesteśmy we

własnem państwie. Rząd bowiem nie za-

wsze chce, a czasem nie może...
®

22-gi listopada 1935 r. Równo lat

siedemnaście od owego radosnego dnia,

gdy po trzech tygodniach walk o Lwów,

na ratuszu lwowskim zawisnęła chorą-

giew polska. Zrozumiałe jest, że rocz-

którym ludność tutejsza pragnie dać ze-
wnętrzny wyraz przez odpowiednie ma-
nifestacje. I oto znajdują się czynniki w
Polsce, które uważają, że t „dzie žr
mieniem obrazy dla pewnej części lu

ści ruskiej i dlatego przeciwdziałają ta-

kim manifestacjom. Jakże byłoby dobrze.
gdyby te czynniki wzięły sobie do serca
pogłądy wybitnego Rusina, czcigodnego
ks. biskupa Chomyszyna, który w -je-

о- nica ta budzi zawsze radosne nastroje, |

dnym ze swych listów pasterskich napi- J
 

PRZEGLAD PRASY
„GAZ. POLSKA” O MŁODZIEŻY

Nie będziemy polemizować, bo wy-

zwiska. zamieszczone w artykule „Са-

zety Polskiej" pod tyt. „Dzicz”, na

polemikę nie zasługują, ale zacytuje-

my kilka zdań sanacyjnego organu, by

wiedziano, jak w tej prasie pisze się

o młodzieży narodowej, Artykuł tra-

ktuje o ostatnich wypadkach na uni-

wersytetach. :
A więc — zdaniem „Gaz, Pol —
„Zwycięzcy“ Z wprawą zawodowców U-

latniali się zazwyczaj w porę, podkreśla-

jąc w ten sposób ten szczególny rodzaj
męstwa, który polega na zdolności do na-
padu kupą... : :

Młodzież narodowa jest więc tchó-

rzliwą. Nikt z niej nigdy nie został a-

resztowany, nikt nic nigdy nie ryzy-

kował, nikt nie stawał przed sądem...

O sposobach walki pisze organ sa-
nacyjny:
„Obok pięści, laski i kastetu pojawiły

się w. użyciu noże, łomy żelazne i żylet-

ki, przytwierdzone do drewnianych rę-

kojeści, sposób wstrętny „udoskona-

lono również RY walki, Przeciwni-
ka, zlapanego na wykładzie, przepuszcza
się, jak w średniowieczu, przez szpaler u-
zbrojonych oprawców, Po lakiem sprepa-
rowaniu deli!posen z regasy

krwawą maskę, uczelniach lwow-
skich które wiedą prym. w tem „boha'er-
siwie”, wyrzucero człowieka Zz drug.ego

siętra. Zelaznym łomem zmasakrowano
rawca, odnoszącego futro jednemu z

profesorów. Kilkadziesiąt osób spreparo-
wano żyletkami”,

Podaliśmy i my niektóre z tych „o-
kropnošei“, ale cytując wyraźnie infor-

matora, którym było pismo żydow-

skie. „Gaz. Polska“ podaje to wszy-

stko jako fakty ustalone i notoryczne.

I dalej jeszcze:
„Ta zwierzęcość niema nic wspólnego

z duchem polskim...
W/ łem... niema ani krzty bohaterstwa,

odwagi, ideowości.
Potrzebne jest... wyrobienie powszech-

nego*wstrętu do barbarzyńskich metod,
a pogardy dla tych, którzy temi metoda-
mi się posługują”.
Dodajmy, że obrzydliwości te po-

wtórzyła cała prasa żydowska i—jak-
żeby mogło być inaczej? — kon- a ra-
czej kohnserwatywny „Czas”. Gdy
chodzi o obronę Żydów, o napaść na
„endecję”,, „Czas'* nie da się nikomu
wyprżedzić, :

„ENDECJA” CZY NIE „ENDECJA“

Tylko że się organy sanacyjne nie

porozumiały, „Czas, który niedawno

ogłosił, że młodzież /odeszła od

Stronnictwa Narodowego, ma teraz

pewną trudność w przypisaniu odpo-
wiedzialności za zajścia akademickie

naszemu obozowi. Wije się więc w

sprzecznościach.. Natomiast „Kurjer

Por.“ i „Iskra“, atakują tylko „ende-
ėję". Tak np. „Iskra“ pisze:

„Ostatnie ekscesy — to. nowy przejaw
agitacji starej endecji wśród młodzieży...
asłem, pod któren. młodzi endecy roż-

PO tegoroczne awantury, jest — jak
zwykle zresztą w. takich wypadkach —

soki z Żydami. Hasło to jednak stało
się raczej odskocznią do partyjn ch wy-
słąpień endeckich. Stronnictwo Narcdo-
we, zdając sobie sprawę, że jego hasła
Pokemowe nie.mogą już porwać szero-

ich rzesz młodzieży, znajduje sobie za-
wsze jakiś punkt wyjścia dla akcji o cha-
rakterze wybitnie politycznym, usiłując
zbierać dla celów politycznych owoce
wywoianych przez siebie scesów”,

Zadziwiająca jest ta bezradność pu-

blicystyki sanacyjnej wobec ruchu an-

tyżydowskiego wśród młodzieży. Ope-

ruje ciągle tą samą oklepaną frazeo-

logją. x

GLS EEATSPDANTNSINIACTION

sał, że Rusini winni się całą duszą cie-

szyć przegraną separatystów, bo ich wy-

grana byiaby nieuchronnie rozszerzyła

panowanie bolszewików. Wydaje mi się,

że w Polsce nie powinno się stawiać

przeszkód ludności, gdy ona cieszy się, iż
nie doszło do oderwania od Polski czę-
ści jej ziem, Wydaje mi się to calkiem

proste i nie wymagające żadnej osobnej

argumentacji.
*

22-gi listopada.1935 r. Radość mogła-
by być zmącona niepokojem. Mianowicie

na wypadek, gdyby nastroje, których cha-
rakterystycznym wyrazem jest fakt

przeszkadzania ludności ziem południo-

wo - wschodnich w okazywaniu radości w
wielką rocznicę miały się utrwalić i netu
lit. Wierzę, że tak nie będzie. W,.crzę,
że krew. przelana w listopadzie 1918 r.
przez obrońców Lwowa, nie z nienawiści

do przeciwnika „lecz z miłości ku Polsce,
przeszkodzi w utrwaleniu się takiej po-/
lityki. Wierzę że zwycięży, jasna i pro-
sta, naturalna myśl polska, Napewno nie
każe ona krzywdzić żadnego z oby-
wateli, naprawdę i szczerze Polsce odda-
nych, raczej przeciwnie: każe widzieć
w nich braci. Ale równocześnie na pew-
no nie wymaga, by tłumić radość z po-
wodu rocznicy zwycięstwa nad prądami,

| dążącemi: do uszczuplenia Polski, stoją-
cemi pod auspicjami pruskiemi.

ADAM ŚWIEŻAWSKI
kpt. w rez., b kmdt. II Odcinka

Obr. Lwowa.
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W WALCE Z GERMANIZACJĄ
50-lecie „Macierzy Szkolnej” w Cieszyńskiem

Na zjeździe w Pradze w r. 1848 wy-
znal delegat Śląska Paweł Stalmac1 że
„ludność Śląska na'mniej swojej słow:ań-
skiej narodowości świadomą |est ; właś-
nie dlatego dotąd na'mniej prawd.iwą
wolność przeczuwa”. W żądaniach prze-

dložonych imieniem ludności śląskiej
podkreślono, że „Śląsk jedną narodo-
wość z Polską mający — musi do matki
swoje: Polski powrócić”. Wobec tego lud
śląski domaga się: 1 przyłączenia Śląska

austrjackiego do Galicji, a Śląska pru-
skiego do Poznańskiego 2. zabezp ecze-
nia narodowości polskiej na Śląsku przez
prawo do języka polskiego w urzędich i

szkołach, 3. zespolenia losów Śląska z lo
sami Polski i uzyskania przez to wszyst-
kich swobód konstytucyjnych. W w7niku
zabiegów Stalmacha i Andrzeja Kuli
zjazd praski uznał Ślązaków za Polab.ów,
m delegac'ę Śląska zaliczono do sekcji
polskiej.

Od tego czasu postępuje naprzód u-
świadomienie narodowe na Śląsku Cie-
szvńskim, któremu przodu'e wytrwale
Stalmach, organizując tu życie po skie,
wydając i redaguąc najpierw „Tygo:nik
Cieszyński” potem od r. 1851 „Gwia'dkę
Cieszyńską” wreszcie zakładając 9 listo-
pada 1885 r. „Macierz Szkolną dla Księ-
stwa Cieszyńskiego”.

GROMADZENIE FUNDUSZÓW

„Macierz” powstała celem założenia
po'kego gimnazjum w Ciesżynie w
myśl dobrze pojętego hasła: „Naród, któ-
ry ma szkoły, ma przyszłość!” Srkoły
polskie mogły 'edynie uratować lu ność
Śląska od germanizacji A brak szkół
średnich pozbawiał Ślązaków inteligencji,
ktėraby ob'ęła w ruchu narodowym rolę
przodowników. Pierwszą czynnością wio-
dąca do zrealizowania nakreślonych ce-
lów było zebranie potrzebnych fundu-
szów. „Każdy początek 'est trudny —
mówi Stalmach, jako prezes „Macierzy”
na walnem zgromadzeniu w dniu 18 ś'ud-
nia 1886 r. — a u nas na Śląsku wy'atko-
we stosunki jeszcze więcej utrudniają lu-

dowi polskiemu podjęcie narodowego
dzieła, a zwłaszcza takiego, jakiem jest
szkoła polska wyższego rodzaju, gim! az-
jum lub jakakolwiek inna”. Trudnośc: wy-
nikały stąd, że Polacy śląscy, upośledzeni
pod względem socalno - gospodarceym
(sterę uprzywilejowaną tworzyli wów-
czas Niemcy) — nie mogli o własnych si-
łach zakładać polskich szkół. To zatem
było przyczyną apelu do rodaków wszy-
stkich ziem polskich, zna'dujących się
pod trzema zaborami, O podjęciu cięzkie-

Marjanem Dubieckim tak o nich mówi:
„Oni rozumieją naszą pozyc'ę i oni dotąd
głównie nas wspierają. Inne dzielnice na-
szym zabiegom nic nie dopomaga'ą Nie
mówię o Poznańskiem, tam warunki zbyt
trudne, ale Galicya, Galicya powinna zro
zumieć, że dopomagając nam sobie dopo-
maga... My jesteśmy jedynym ostatnim
dla nie' szańcem zasłaniającym od zale-
wu germanizmu, Już i dziś grobla z nas
słaba obcy żywioł bryzga wciąż przez ów
niby wał ochronny”. A dalej mówi: „my
po latach niewielu bez wyższej szkoły
zginiemy. a wówczas germanizm bezpo-
średnio oddziaływać zacznie na nich...
Tymczasem, 'ak dotąd, pomoc z Gauicyi
tak jak żadna. Pierwsi, którzy zł»żyli
grosz, by mnie zachęcić do pierws.ych
kroków założenia „Macierzy” sam pan
wiesz. skad pochodzą i dalsze dary naj-
częściei płyną od rodaków z zaboru ro-
sy'skiego". 8

Powoli rosły fundusze j to umacniało
„Macierz” w nadziei rychłego osiagnię-
cia celu, t. j. otwarcia polskiego gimnaz-
fum. którego potrzebę gwałtownie lud
polski odczuwał. o czem świadczą chućby
wzrusza'ące zapisy ostatniej woli wbog'ch

włościan śląskich. Tymczasem działal-
ność Schu!verein'u wsp'erająceśo mem-
czvznę i Maticy Skolskiej, zakłada'acej
szkołv czeskie na Ślasku. sprawiał”, że
zagadnienie zorganizowania na Śląsku |
Cieszyńskim średniej szkoły polskiej sta-
wało się coraz bardzie' piekące. Stanach
nie doczekał się urzeczywistnienia ma-
rzeń swego życia, „Macierz” przez śmierć

jego w r. 1891 poniosła niepowetowaną
stratę.

ZAŁOŻENIE GIMNA7JUM POLSKIEGO
W CIESZYNIE

Po śmiercj.Stalmacha ob'ą! prezesurę
Macierzy ks. Ignacy Świeży, który ód-
wołuiąc się często do zasług Stalmacha
stawia go za wzór, którego naśladowanie
ułatwi osiągnięcie wytkniętego cela Z
uwagi na fakt, że sprawa polska pogor-
szała się z roku na rok, należało p-zy-
spieszyć akc'ę, zmierzającą do otwarcia
gimnazjum. Toteż kiedy fundusze prze =

 

KONSTANTY DOBRZYŃSKI

OJCZYZNA
Tu mój dom, w którym schody pracowicie trzeszczą, Wyjdą łąki naprzeciw z kwiatamiwe włosach.

 

kroczyły 100 tysięcy koron, postan:wio-
no na wniosek pastora Franciszka Mi-
chejdy przystąpić do założenia giienaz -
jum w r. 1895, W tym czasie najw.ęcej
datków płynęło z Galicji, gdzie rozbu -
dziło się wówczas żywe zainteresowanie
dla Śląska, Nawet Wielkopolska m'v > o-
gromnych własnych potrzeb poparła
wzniosłe dzieło Macierzy, a gdy >rzy-
pomnimy jeszcze, że : Polacy z za oceany
i z różnych stron świata pośpieszyli z po
mocą sprawie polskie na Śląsku, to w
fakcie tym u'rzymy piękny przykła: na-
rodowej solidarności w czasach niewoli.
Tak więc po dziesięciu latach usiine“

p”acy t pokonaniu szeregu przeszkód о-
twarto polskie gimnazjum w Cieszynie w

dniu 10 października 1895 r. Znaczne
trudności róbiły władze w udzielen:1 ze-
zwalenia na otwarcie zakładu, nizirałe
kłopoty łączyły się z pozyskaniem odpo.
wiedn'ch sił nauczycielskich. Po długich
zabiegzch mianowano dyrektorem zakła-
du prof. Parylaka ze Lwowa. Wpisy do
szkoły zgotowały odrazu miłą niespo-
dziankę, bo od pierwszej klasy zgłusżło-
się uż 95 uczniów. synów włościan ślą-
skich. Wśród ogólnej radości otwarto
wreszcie polskie gimnazjum na Śląsku;
liczne wystrzały z moździerzy ozna'miły
tę historyczną c!ewilę. Po upaństwowie-
niu gimnazjum w r. 1903 działalność Ma-
cierzy poszła po linji zakładania no-
wych szkół.

H. Dobrowolski.
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Żądajcie wszędzie

Bibuły atramentowej „SPONGIA“,
Kalki szkicowej

Papieru rysunkowego
wyrabianych w kraju przez
M'RKOWSKĄ FABRYKĘ PAPIERU S.A.

 

Z ekranów stofecznych

„$en noty letniej”
Film na wielką skalę, pełen niezwy-

kłych trick'ów, t, zw. cudów ekranu. Mi-
mo to, mimo przepychu wystawy i lobrej
gry aktorów (szczególniej Puk jest do-
skonały) nie osiąga w pełni zamierz >nych
efektów. „Sen nocy letniej" jest ba;ką,
porywającą i piękną, jeśli się pozos'awi
pole dla wyobraźni widza. Gdy zaś гоКа-
zano nam naprawdę fruwające elfy, na-

wszystko staje się zanadto prawdziwe.
aby było nieprawdopodobne, a zatem ba-
ieczne. Wydaje mi się, że „Sen nocy let-
niej” pozostanie nadal w teatrze, ttóry

„Chińskie morza”
W rolach głównych Clark Gable i Jean

Harlow. Prócz nich — Wallace Berzy i
Luis Stone. Film awanturniczy z pirata-
mitafunem i t. p. Zrobiony bardzo do-
brze i umiejętnie, może służyć za przy-
kład filmu, w którym scenariusz stanowi
tylko okazję do rozwinięcia bogatych
etlektów filmowych. Na tle bardzo łatwej
historji o piratach i przemytnikach,
zdołano tu rozwinąć tak bogatą i różno-
stronnąakcę, zdołano dać tyle mocnych
akcentów (np. bohaterska śmierć of:cera

KRONIKA LITERACKA

„Głos** w nowej fazie. — Poznańsk: ty-
godnik narodowy „Glos“, wszedł w no-
wą fazę rozwoju. Cechuje ją ogromne
ożywienie i znaczne podniesienie pozio-
mu. Ostatni (16) numer przynosi świet-
ny wiersz Konstantego Dobrzyńskiego
„Ojczyzna”, W autorze powitać trzeba |

 

w k'nia Sylowv
właśnie powoluje fantazję widza do
współpracy. Fam go nie zdobędzie
W tym zaś konkretnym wypadku samą

inscenizac'a ma pewne usterki. Po „ierw-
sze ma posmak nieco operowy, baletowy,
a to jest maio współczesne. Prócz tego
nastawienie na naturalizm, unikanie styli-
zacji wydaje mi się wadą w tego rodzaju
filmie,
Mimo to wszystko, gdy minie pierwsze

wrażenie, gdy widziany film wchodzi w
sferę przypomnień i przez to traci coś ze
swego realizmu, zyskuje na bajeczności —
wtedy zaczyna się podobać. Gra aktwrów
b. dobra, strona techniczna także.

w kinie „Pan'*
— Stone), że film przykuwa uwagę. za-
ciekawia ' wzrusza — wszystko to z naj»
mnie szą zasługą scenariusza, a dzięki
inwencji reżysera i świetnej grze akto-
rów. Film jest tak naładowany drama*
tycznemi powikłaniami, że przez cały
czas seansu na ekranie, trwa wysokie na-
pięcie. Zd'ęcia na wysokim poziomie
Nadprośram — doskonały film rysun-

kowy o trzech małpkach z cyklu „Happy
Harmonies“, (H, Eys).

KULTURY
nowy wielkiej miary talent poetycki.
Wiersz ten przytaczamy w całości, Nie”
mniej dobry jest wiersz Al. Kośmińskie=
go. Pięć przekładów Zdzisława Kempfą
zapoznaje nas z światem nowej poezji
słowiańskiej, Prof, Ludwik Jaxa By-
kowski kreśli świetne uwagi na temat a-
rystokratyzmu nauki. Jan Łęga daje
sprawozdanie z prac o Niemcach Zdzię-
chowskiego i Arciszewskiego. Al Ro-
galski słusznie ocenia Przewodnik po be-
letrystyce Lechnickiego. Wiele jeszcze
innych rubryk wypełnia „Głos”, który
jest najtańszym pismem literackim w
Polsce, Cena egz. 20 gr. Administracja:

Poznań, św, Marcin 65.

KRONIKA KULTURALNA
go zadania, 'akiem było zorganizowanie

„Macierzy” i zakładanie szkół polskich
zdecydowały fundusze, ofiarowane przez

Ignacego Bagieńskiego z Odessy (10 ty-

fundacja rumuńska

będą maić przydrożki, miedzę i ogrody,
Sady, usta wiśniowe podadzą niebiosom,
wstydem spłoną jabłonie, prężąc piersi młode

Łany będą wzorzyste, jak łowickie pasy,

zynsztok i ulica.
W lewo park — liście w górze kołując szeleszczą,
„Miasto w niebo wyciąga dymiące tchawice.

Ze Związku Historyków sztuki. — W
Kamienicy Baryczków odbyło się wa
środę walne zebranie oddziału Warszaw
skiego Związku zawod. historyków sztu-eęcy rubli), oraz " я 2

T-wa Bibljoteki Polskiej w Rumunji Ja wiem, że za miastem Żyta rzęsą przysłonią swe chabrowe oczy — ki. Zebraniu przewodniczył prof. Zw-
(4.500 ć at ) rozciąśnęły się pola, jak struny mandolin badzadała22 czy zdala od = gmunt Batowski. Po złożeniu przez pre-

nakręcone na gryly wysmukiych topoli, zesa zarządu tymczasowego sprawozda-
Ofiarność Polaków spod zaboru rosyj- kosynierów bartkowych hui czasem nie kroczy,

skiego zasługuje na szczególne podkre-

ślenie, W r. 1891 Stalmach w rozmowie z

IATSTATNRNETPSTSSTASKDER

F
zmanką ŽAK

STOSUJĄ SIĘ:
ЗАКО REGULUJĄCE ŻOŁĄDEK,
DRZY CIERPIENIACH WĄTROBY,

HADMIERNEJ OTYŁOŚCI,
UŚMIERZAJĄCE HEMOROIDY

4 PRZY SKŁONNOŚCIACH
DO OBSTRUKCJISĄŁAGODNYM

nia z dotychczasowej działalności od-
działu, dokonanó wyboru zarządu stałe<
go. Na prezesa oddziału powołano w. dv-
rektora Muzeum Narodowego dr. Lorent+
za, a do zarządu wybrano: dr. J. Sien=
kiewicza, dr. $. М. Sawicką, i mgr. W.
Kieszkowskiego. jako członków, oraz dr.
T. Makowieckiego į arch. J. Zachwato-
wicza, jako zastępców. Do zarządu wcho-
dzi nadto członek Zarządu Głównega,
docent dr. M, Walicki. Na zebraniu oma-
wiano poza sprawami organizacyjnemi,

program najbliższego zjazdu historyków
sztuki, który ma się odbyć na wiosnę

a na nich, motykami schylone niewiasty

pod batutą jesieni zdążającej z ponad — Žimą e ы nieg m 3 oepuszystelapy *

wygrywają melodję kartoilanych sonat. oprze cicho na dachach i zajrzy do sieni.
Czasem głód pajęczyną zwiśnie u puiapu.
Prządka troskę wysnuje z kołowrotka wrzenia.

Przymknę oczy; wsie miasta zahuczą mi w głowie,
gdy otworzę — dłoń znana, dłoń bardzo kochana
podami, jaksweserce ciepłe,polskie siowo
i przytuli mi do ust, ust łzami oblanych.

A to wszystko tak święte, aż tchu brak by wyznać,
tylko czuję w antenach żył klębnych pod torsem
jak mi krew wystukuje rozszalalym Morsem

Ja wiem, :
Wiosną pług lśniące wargi ułoży na skibach.
Wiatr czarnemi palcami zbronuje ugory.
Wyjdzie on — brat mój, siwy Piast z sadybyj

w pustem polu zrzystanie na tle sinych borów.

Potem ruszy miarowo, powoli przez pola,
. przepasany szeroką, "vielką płachtą nieba,
jakby słońce przyzywał zakreśli półkola,
dłoaią czarną, spękan i pachnącą chiebem,

 
ŚRODKIEM PRZECZYSZCZAJĄCYM.

UŻYCIE 1-3 PIGUŁKI NA NOC.

 

-Filharmorja

 
Warszawska

Siódmy koncert symfoniczny

Przy omawianiu poprzedniego, szó-

stego, koncertu symionicznego po-

święciliśmy nieco więcej uwagi sztu-

ce kapelmistrzowskiej świetnego dy-

rygenta, Emila Coopera. Po koncer-

cie ostatnim, którym kierował rów-

nież p. Cooper, chcemy pomówićob-

szerniej o orkiestrze filharmonicznej,

pod batutą bowiem znakomitego g0-

ścia grała ona niemal „olśniewająco,

składając tem dowódniezbity posia-

dania kwalifikacyj istotnie pierwszo-

rzędnych.
Po koncertach Coopera stało się

jasne, że niedociągnięcia, których

jesteśmy czasem świadkami, są tak

samo winą raczej kierowników or-

Kiestry, nieumiejących podejść do

niej w sposób właściwy, jak wady w

ich interpretacji ukazujące się wtedy,

gdy nie są zdolni stanąć nawysokim

oziomie ertystycznym.

4 Ń/raz z tem wyjaśnia się krzywda,

jaką czyni t. zw. „Polskie Radio

wszystkim swoim abonentom prowin-

cionalnym. pozbawiając ich możności

słuchania muzyki symfoni ->nej z Fil.

harmonji, To, co dać im może na

świeżo zebrana orkiestra radjowa,

niezgrana, technicznie nizwyrobiona,

zmuszona do koncertowania wtedy,

gdy na dobrą sprawę winna uczyć

się jeszcze i powoli przyswajać sobie

repertuar — w żadnym razie nie wy-

równywa strat, ponoszonych z powo-

du zerwania stosunków z Filharmon-
ją. Ta instytucja daje przedewszyst-

kiem cały szereg koncertów z kapel-
mistrzami i solistami nierzadko miary
światowej. Daje je w warunkach, naj-

bardziej dla sztuki przyjaznych. Boć

nie trudno zrozumieć, że inaczej

śra artysta wobec żywych słuchaczy,

a inaczej wobec martwych. milczą-

cych ścian studja radjowego. Gdy na

sali koncertowej mimowoli skupia

swe siły duchowe, by promieniować

na publiczność o napiętej do maksi-

mum uwadze, gdy odczuwa swymi

nerwami atmosferę sali, do której

przemawia, którą praśnie przecież

zwyciężyć i opanować —zupełnie

inaczej spełnia sw” posłannictwo ar-
tystyczne, niż kiedy gra jakby na pu-

styni. Bez kontaktu z żywemi istota- mi, bez oklasków. bez podniety..

1

 

W ręku kapelmistrzów takich, jak
Cooper, którzy wiedzą czego chcą
sami i co z orkiestry wydobyć można,
nasi filharmonicy stają się zespolem
na miarę naprawdę europejską. Prze-
dewszystkiem daje się tu osiągnąć
piękne, skondensowane, intensywne
brzmienie, Owo dokładne zestrojenie
wszystkich czynników  orkiestro-
wych, którego brak działa tak dener-
wująco na uszy muzykalne. Dalej wi-
dzimy ogromne zasoby techniczne,
Wykonanie ostatnio takiego „Kor-
sarza' Rytla, gdzie w tempie bardzo
szybkiem skrzypce (nie tylko pierw-
sze; także drugie i altówki) muszą
grać pasaże tak niemal trudne. jak
popisowe kadencje w koncertach so-
lowych, ćdzie kontrabasy mają grać
szesnastkowe figury w Allegro, prze-
rzucając się z tonacji do tonacji, gdzie
autor nie oszczędza również instru-
mentów drewnianych dętych, stawia-
jąc im wymagania wirtuozowskie —
wykonanie to, dokładne, czyste, pre-
cyzvine, w pełni doskonałe, świadczy
o wyrobieniu poszczególnych człon-
ków orkiestry i oczywiście o umie-
ietności wyzvskania ich sił przez ka-
melmistrza. Techniczną świetność or-
kiestry podziwialiśmy w evicie Stra-
wińskiego „Pietruszka“, gdzie kom-
pozytor każe muzykom rozwiązywać
niesłychanie skomplikowane proble-

wyraz ośnięm piekący, szkarłatny — OJCZYZNA.
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my rytmiczne, a w śmiałych, niezwy-
kle ryzykownych  skojarzeniach
dźwiękowych, żąda intonacji idealnie
czystej (w przeciwnym razie wytwa-
rza się chaos obrzydliwy). Że pod ba-
tutą Coopera taki „Till Eulenspiegel'*
brzmiał świetnie i grany był po mi--
strzowsku — mówić zbędne.

Rozpoczęto koncert symfonją C-dur
zmarłego w bieżącym roku kompo-
zytora francuskiego, Paul Dukas'a.
Autor słynnego „Ucznia czarnoksię-
żnika”, jeden z największych muzy-
ków Francji epoki po-Berliozowsciej,
mistrz formy i brzmienia, umiejący
pogodzić płynące z impresjonizmu
bosactwo farb z bedącą wyrazem my
śli twórczej tematyką o liniach, nie-
rzadko niemą! klasycznych, Pau] Du-
kas w swej symfonii, należącej do
wcześnieisześo okresu twórczości,
nie przemawia wszakże tak przeko-
nvwnijąco, jak w dziełach później-
szych.
Rekę mistrza znać oczywiście w |

strukturze symfonii: tak naprz. wpro-|
w dzenie i wvnowiedzenie drudieóo |
tematu części pierwszej mówi wy-
raźnie o subtelnym smaku autura i o
sazrnriy mia arrbitektoniernei, W 5

drugiej części ujmuje nas szlachetny |
liryzm, kto wie czy nie pokrewny nie-
cv Schumannowi... W Finale (zresz-

 
roku przyszłego w Warszawie.

tą ten szczegół daje się we znaki i w
I cz.) uderza nas zbyt — można 00-
wiedzieć — homofoniczne traktowa-
nie efektów dynamicznych. Napięcie
siły tworzy sie tutaj nie spowodu sty-
kania się i zderzenia różnych linij
melodyjnych, lecz. przez proste sta
wianie dźwięków nad sobą. Brzmi to
bardzo okrąśło i wspaniale — a jed-
nak trochę martwo i urzędowo.
Świetne wykonanie programu piąte

kowego było tryumiem orkiestry i,
rzecz prosta, Emila Coopera Sta!. się
oni przedmiotem kilkakrotnej, a bar«
dzo gorącej, owacji,

Solistka wieczoru, p. Ginette Ne-
veu (grę jej i talent omawialiśnu pe
recita!u w tygc dniu ubiegłym), wyko-
nała mało znany, wdzięcznie dla
skrzypiec napisany, ale dość pusty w
treści, koncert Sibeliusa. P N:veu
śrała pięknie; słusznie należały się
jej brawa i oklaski. Ale w mierze
sp:awiedliwej. Tymczasem iakaś zort=
$auizowana grupa o charakterze klą»
kierskim w niesmaczny sposób dur
magała się „bisu” od p. Neveu nie

| chcąc uspokoić się nawet wobec sy
ków licznej publiczności. Wprowae
dziło to niepotrzebny zamęt i obniży»
ło powagę wieczoru,

W. SZELIGA

 
 



Podstawy uboju rytuatnego
; podważone

Ważne orzeczenie Sądu Najwyższego obala monopol koncesvjny kahałów

W bujn”m rozgwarze polskiego żvcia
'polityczneżo minęło prawie bez echa
ważnę orzeczenie Sądu Najwyższego w
s;rawie u.ezmiernie aśtnalnej i sposnej
między chrześcijańską ludnością Polski a
ludnością żydowską m. in. w Lublinie.
Orzeczenie dotyczy uboju rytualnego i

posiada dyże znaczenie dlatego, że ia-

mie jedną z podstawowych zasad mun0-

polu kanaiów żydowskich, mianow ci» u-
znawąną dotąd przez państwo zasadę
wyiączności kanaiów w  powoływaniy

rzezaków rytualnych, Owa wyłączność 0-
piera.a się na Rozporządzeniu trezydey.

ta Rzplitej z dnie 14-go października

1927 r. o organizacji żydowskich śm.n wy

znaniowych. Art. 46 rozporządzenia u-
stala, iż dokonywanie uboju rytualnego
przysługuje jedynie osobom, posiadają-
cym pisemne u;. vażnienie. właściwego

(kahalnego) rabiaa. Art. 27 rozporząaze-
nia wykonawczego Ministra W. R. i 40 P.
z 9 września 1931 r. stanowi, iż wszelkie

wpływy z uboju rytualnego winny być

wnoszone do kasy gminy żydowskiej Po-

nieważ wielu rzezaków rytualnych nie

wykonywa swych czynności z upowaznię-

nia właściwych rabinów, prawie wy!łącz-

nie ze względów konkurencyjnych, pocą

ga się ich do odpowiedziainosci karnej

za wykroczenie przeciw art, 27 Prawa o
wykroczeniach.

Jedna z takich spraw trafiła do Уайт

Najwyższego, który uznał, że niejedvolite

orzecznictwo w sprawie karalności ł zw.

pokątneżo rzezactwa wymaga orzerzni-

ctwa zasadniczego Sprawa znalazia się

więc na wokandzie 7-osobowego komple-

tu S. N. z wnioskiem o rozstrzyśncie

pytaa:a prawnego, czy trudnienie s'e rze

zactwem bez upoważnienia wiaściwego

rabina może stanowić wykroczenie prze -

giw wymienionemu już art, 27 Prawa ©
Wykroczeniach.
Wedtuś „Naszego Przeglądu” (z dnia

2y października 1935 r.) w dniu 26 paź-

dziernika 8. N. pod przewodnictwem sę-

dziego S. N. Rappaporta z udziałem sę-
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Komis:rz Wrzaliūski

Z Gniezna donoszą;

We czwartek komisarz Wrzaliński
na ręce woewody poznańskiego po-

dał się do dymisji, Jest to następ-

stwo wyborów do rady miejskie. U-

twarcie kadencji nowej rady miej-
akiej dokona nowy komisarski pre-

zydent. Krążą pogłoski, że radca Podol-

ka. który od roku pełni funkcje inspex-

tora miejskiego w Gnieźnie z pensją 200

zł. miesięcznie przy emeryturze ponad

1.000 zł, ma zosiać komisarskim  wice-
prezydentem m. Gniezna,

IL Li

NATURAL*Y $0K CZO5NKU
przy przewlekłych nieżytach dróg od-
Aibówieh. artretyźmie, reumaty-
žmie, sklerozie. Apteka Mazowiecka,
MWarszawa, Mazowiecka 10, z marką

ochronną F, F, 1221
ATZBYCTRSAE)KSZO YMACAR ZWÓPERZTTSR PCA

Trzej rybacy utonęli

Spokojna wioska Krąg, oddalona od
Czerska o 8 kin. a leżąca nad wielkiem

jeziorem. otoczona ze wszystkich stron

puszczą tucholską, stała się w tych

dniach świadkiem straszne: śmierci 3 lu-
dzi. którzy byli na połowie ryb.

Około północy mieszkańcy . wioski

zbudzeni zostali wołaniami o ratunek.

pochodzącemi od strony jeziora. Śpie-

szącym z pomocą przedstawił się krew

w żyłach mrożący widok: ujrzano nogi

dwóch ludzi, zaczepione o łódź, a ciała

ich znajdowały się w wodzie, Byli to”

Duraj z Czerska, który zahaczył się o”

bięma nogami oraz Główczewski, który

wisiał na jednej nodze, a druga znajdo-

wała się pod łodzią, Trzecią oliarą był

Kalisz, klóry wpadł do jeziora. zwłok

jego dotychczas nie wyłowiono Czwar-

ty rybak. brat Glėwezewskiego, znajdo-

wał się bez przylomności już po szyję

w wodzie. On z całej 4-ki został przy

życiu. Przybyły lekarz skons'alowal

śmierć dwóch z pośród rybaków. Głów-

ezewski osierocił żonę oraz dwoje dzie-

ci, Duraj zaś żonę i troje dzieci. Kalisz

z Krąga który iesienią wrócił z wojska

nie był żonaty. Winę śmierci ponoszą

prawpodbnie sami rybacy, gdyż przed

udaniem się na polów wypili pewną ilość

wódki.  

(Od własnego korespondenta)

dziów $ N. Giżyckiego, Berezowsk'ego,
Wiszn.ckiego, Wł. Sokalskiego, Ёгуста

i M Sokalskiego rozpoznawał sprawę.
Oddajemy tu gios oLrończym rzezaka,

adw. Zofji Wasong - Gelernterowej, któ.
ra wędłuś „Naszego Przeglądu": >

Waiosła o uchwalenie zasady prawnej,
iż rzezactyę rytualne bez upoważn'enia
rabina pie stąaqowi przestępstwa, wywo »
dząc z powolaniem się na odnośne nrze-
pisy b.blj. i talmudu, że ubój rytualny jest

ubojem, połączonym z obrzędem reugij-
nym : że zakaz dokonywania uboju „viu-
ainego bez upoważnienią rabina, zawar-
ty w art. 46 Rozporządzenia Prezyden.
ta R. P. o gminach zydowskich jest

sprzeczny z art. 111 Konstytucji, porę -

czajacym wolność sumienia i wyznania i
stanowiącym, że wszyscy mieszkańcy
Państwa Polskiego mają prawo wolaego
wyznawania swej wiary i wykonywania
obrzędów religijnych.. wskazywała, że
utrzymanie zakazu uboju bez upoważnie-
nia rabinów aoprowadziłoby do uprzywi-

lcjowania wyznania żydowskiego w Pol.

sce, gdyż żaden obrząd religijny ianego
wyznania nie jest z mocy prawa połskie-

go uzależnionym od zezwoleń odnośnych

duchownych.

Ponadto podkreśliła, iż par. 27 Rozp
Min. W. K. i U, P., ustanawiający mono-
pol dla gmin zydowskich w zazrese u-

boju rytualnego, pozbawiony jest mocy

prawnej, i nie obowiązuję jako wykracza-

jący poza ramy upoważnień, zawartych
w Rozp, rez. o gminach żydowsk'ch i

obrażający art. 6 Konstytucji z 1921 r., w
myśl którego ustanowienie monopoli
możliwem jest jedynie na mocy ustawy.

Tyle wywody obrończyni rzezaka.

Wbrew prokuratorowi $. N. po długiej

naradzie ogłosił uchwałę, stwierdzającą,

iż rzezactwo bez upoważnienia rabiia

gminnego nię stanowi wykroczenia art.

27 Prawa o Wykroczeniach i postanowił
powyższą zasadę prawną wpisać do księ-

gi zasad prawnych.

Z tej ustalonej już zasady prawnej, u-

niezależniającej rzezaków rytualnyh od

rabinów kahainych, wynikają, naszem

zdaniem, poważne konsekwencje praw-

ne.
Rzezactwo pokątne uważane było do-

tąd za wykroczenie z art, 27. Prawa o

wykroczeniach z tego względu, że nie li-

czyło się z prawem koncesyjnem rav'nów

kahalnych. Skoro $. N. monopol .ionce-

syjny tych rabinów, a właściwie kaha -

łów uchylił Haństwo winno stworzyć ja.

kieś nowe podstawy prawne dla t. zw,
rzezactwa pokątnego i uzależnić je od ja.

kiejś mstancji od jakiegoś prawa Bo

trudno przypuszczłić, by to  rzezictwo
zażywało przywileju najbardziej wc.meżo

 

Lublin, w listopadz'ę.

zawodu w Polsce, niezależnego od jakiej.
kolwiek instancji czy prawa. Utrzymanie
teżo stanu rzeczy przez Państwo ozna.
czaloby tolerowanie wykonywania * zw.
nielegalnego rzem:osia, i to rzemiusła
niezwykle intratneśo. Naszem zdaniem t.
zw. rzezactwo pokąlne należy włączyć w
r my ustaw o wykonywaniu rze:1. sła,
boć jest ono w sstocie rzeczy rzemiosiem
rzeźniczem, i prawo wykonywania tego
rzemiosła uzależnić od zezwolenia ami-
nistracyjnych władz przemystowych i
uiszczenia właściwych opiat i podatuów.
Uznanie za$ t. zw. rzezactwa pokątnego
za rzemiosło prowadzi konsekwentaie do
stworzenia takiego samego stanu rzeczy

odnośnie rzezactwa — nazwijmy je ka -
halnem — koncesjonowasego prze ką-
"hały. Podciątnięcie tego zupełnie dotąd
nieopodatkowanego, a dlatego upez7wile
jowanego, że niezwykle intratneśo, za-
wodu, pod odpowiednie ustawy podatko-
we jest nieodzowne z uwagi chociażby na
ciężkie warunki finansowe kraju, w któ -
rych rząd wymaga od całej tudnośc: 1aj.
większego wysiłku na rzecz Państwa.

Ustalenie przez Sąd Najwyższy oma-
wianej zasady prawnej stwarza również
całkiem nowe warunki dla śmin samorzą-
dowych, zwłaszcza miejskich. Będą one
mośły odtąd bez ośląania się na prote-
sty kahałów zatrudniać własnych, $min-
nych rzezaków, a to skolei umożliwi po-
tanienie mięsa, bo wiadomo, że t. zw rze
zacy pokątui wykonują swój zawoi za

znacznie n'ższemi opłatami, nie uiszcza-
jąc wysokiego haraczu kahałom.

Szczególnie ważne jest orzeczen'e Są-
du Najwyższego dla gminy miasta Lu-
blina, Jak już donosiliśmy zarząd m'a-
sta zatrudnia tu Żyda - robotn ka, który

j bije sposobem rytualnym. Zarząd miasta
wychodzi ze słusznego założenia, że wpły
wa %0 ра znaczne potanienie mięsa, u.
mniejsza ogromnie tajny ubój rytualny,
daje dochody rzeźni miejskiej I wreszcie
chroni ludność przed niebezpieczeńsiwem
chorób, przenoszonych przez mięso ze
sztuk chorych. Kakał lubelski ostro pro -
testuje przeciw zatrudnianiu tego Zyda

przy tboju rytualnym, powołując się
właśnie na art. 46 Rozporządzen'a Fre-
zydenta z 14.10.1927 r. o or”anizacji ży-
dowskich gmin wyznaniowych. Ponieważ
mańistrat z zajętego stanowiska ustąnić
nie chce, kahał ćrozi wycofaniem swoich
rzezaków z rzeźni, co równaloby się
próbom częścioweńo wygłodzenia mtasta

przez pozbawienie ludności mięsa woło .
wego, c'elęceśo i haraniego. Grožbv te
są w tej chwili nieaktualne. bowiem bahaj
popadłby w kontlikt z zasadami prawne.

mi.
s.b.

 

Wielki majątek zemski w Wielkopolsce

przejdzie w rece żydowskie
W „Kurjerze Poznańskim” z dnia

23.11 b. r. czytamy;
„Od pewnego czasu toczą się per-

traktacje o sprzedaż dóbr grodzisuich,

będących dotychczas  wiasnością p.

Heleny Zimmermannowej. Zabieśćją-

cym o kupno ma być Żyd Nussbaum z
Berlina.
W sprawie tej dowiadujemy się 0-

becnie dalszych szczegółów:

Żyd Izaak Nussbaum, zamieszkały
w Berlinie, jest od dłuższego <zacu

największym wierzycielem p. Heleny

Zimmermannowej, posiadającej cby-

watelstwo polskie i przebywające: 0-

kecnie w Grodzisku, Nussbaum ; »byl

m. in. hipotekę na 200 tys. dolarów, któ
rą to hipoteką obciążone były dobra
grodziskie na rzecz „Bark fir Handel
uni Gewerbe'". Obecnie Nussbaum po-

stanowił przystąpić do nabycia tego
majątku, Ponieważ sam jako-Żyd i 0-

bywatel niemiecki nie otrzymałby

przewłaszczenia, porozumiał się z b.

właścicielem majątku Rakowice w

pow. lubawskim na Pomorzu, p. Jauem
Sikorskim, który — jak nas infoin ują
— przy pomocy p, Ludwika Zyndram-
Marynowskiego w Warszawie i žy-

dowskiego adwokata tamże, niejakiego

Maksymiljana Schónbacha, uzy'hał

zgodę władz polskich na nabycie « 6br
Grodzisk na swoje nazwisko,
Równocześnie Nussbaum spowodo-

wał u'worzenie w Warszawie spółki

akcyjne: „Select”, która zająć się ma

hodowlą nasion buraczanych na iere-

nie majątków g,odziskich. W spółce
iej possada udziały, poza p. J. Sikor-
skim Zyd Woh! z Berlina.
Wczoraj w czwartek. przyleciał sa-

molotem z Berlina do Poznania lzaak
Nussbavm i bawił w naszem mieście

przez «zły dzień, poczem w nocy po -
wrócił ao Berlina.
Jak się dowiadujemy, sprawa re:by-

cia dóbr g.odziskich przez Nussb.uuma  

pr?y pomocy p. Jana Sikorskiego, któ.
ry nie posłada miljonowych 1:du-
szów, potrzebnych do przeprowadzenia
takiej transakcji jak nabycie dóbr, li-
czących 18 tysięcy mórg dobrej roli i
DE lasów, postąpiła bardzo da-
eko,
W dniu dzisiejeszym — jak nas in-

formują z Grodziska — u tamiejszego
notarjusza p. Niebieszczaūskiego mia-
no przystąpiė do podpisania konts5ktu
sprzedaży dóbr grodziskich p. Janowi
Sikorskiemu”,

—0—

Prof. Ujejski |
ministrem oświziy?
Pojawiły się znowu pogłoski, że

w najbliższym czasie nastąpi zamią-
nowanie ministra oświaty, P. prof.

Ciyliński bowiem zarządza minister-
stwem tymczasowo, jako jego kiero-
wnik, Według doniesienia „Il, Kur.
Codz.* pierwsze miejsce wśród kan-
dydatów zajmuje f, uniwersytetu
warszawskiego Józei Ujejski. Wy-
mienia się także prof. L. Kolankow-
skiego, 1

Na Helu już zima
HEL — 2311 (PAT) — U brzeg” o-

tartego Bałtyku zapanowała zima w ca.
łej pelm. Caty półwysep helski wrz2 z
brzegami Jastrzębiej Góry Karwi jtd po-
kryty jest paru-eniymelrową wars'wą

śniegu. Nad otwartym Bałtykiem prze-

szla ostatniei nocy gwałtowna śn'eżyca

połączona z kilkugodzinną zaw ecią

śnieżną na lądzie Czarne chmury śn «go

we nadal nadciątaą z dalekiei Pół! ocy

Morze ma kolor zupełnie ciemny M ej -

scam, widzi się dalsze opady šniežae,  

 

POLSKA ODLEWNIA DZWONÓW
5 BRACI FĘLCZYŃSKICH w Kałuszu

Ludwika Fe:czyńskiego i $-ki 

 

FEI

DOSTARCZĄ na dogodnych warunkach

dzwony w różnych wielkościach i tonach
Spaja rozbite starożytne dzwony wynalaz<

kiem Ludwika i Michała Felczyńskiego.

zał, 1808 r.

  w Przemyślu

Wsad ADRES TELEGRAFICZNY
A KTP Felczyńscy, Kałusz, Felczyński, Przemyśl

Ceny niskie Dogodne warunki zapłaty
a AAC AIC Pi OC

 

 

17:« rocznica wyzwolenia Lwowa
Tradycyjnym zwyczajem  społe-

czeństwo lwowskie obchodziło w u-
biegły piątek z nadzwyczajnym  pie-

tyzmem 17-tą rocznicę wyzwolenia

miasta z inwazji  „ukraiūskiej“.

Wśród szeregu uroczystości rzy

obchody wysunęły się na pierwszy
plan: nabożeństwo dziękczynne w ko-
ściele Matki Boskiej Ostrobramskiej,

otwarcie przepięknej Wystawy pa"

miątek z pamiętnych dni listopado-
wych, urządzonej przez specjalny Ko-

mitet z Dyr. Dr. A. Czołowsk:m na
czele w dawnym pałacu Biesiadec-
kich, gdzie w kilkunastu salach na-
gromadzono mnóstwo rozmaitych pa-

miątek, zarówno z dziejów O>rony

Lwowa, jak ilustrujących chwile, któ-

re poprzedziły okupację oraz wiele

interes. dokumentów, oświetlają.ych

metody postępowania ówczesnych o-

kupantów wobec Polaków. Szczegól-

nie słynny obóz w Kosaczowię ną

wystawię lwowskiej nabrał właści”
wego kolorytu.
O godz. 5-tej po południu odbyło

się odsłonięcie na frontonie ratuszo-

wego gmachu dwu szczytnych zna-
ków żołnierskich, udzielonych miastu
za jego postawę Roi w pamięt-
nych latach wojennych: krzyża „Vir-

tuti Militari“ w herbie miasta Lwowa
oraz Krzyża Obrońców Lwowa, W
uroczystości wzięły udział nieprzeli-
czone rzesze, przybyła honorowa

kompania 19 p. p. z orkiestrą, ziaw'li

się tłumnie Obrońcy Lwowa z dni li-

stopadowych, przybyli członkowie
związków kombatanckich ze sztanda-

rami, Aktu odsłonięcia obu znaków  

dokonał gen. Litwinowicz, poczem w
gorących słowach przemówił prezes
Kapituły Krzyża Obrony Lwow, dr.
Lesław Węgrzynowski,

Mówca zaznaczył, iż 17 lat mija od
chwili, gdy rozpadająca się Austria,
chcąc alavas dla jednego z czton-
ków domu Habsburskiego postronny
tron, przygotowała w podstępny spo”
sób zamach na przynależnuść do
powstającej Rzeczypospolitej — Lwo-
wa i ziem / południowo - wschodnich.
Wskazawszy na noc, w której dakow
naną została okupacja ina go.r'ącę
już podówczas dwa -ogniwą oporui
Szkołę Sienkiewicza į Dom Akae
demicki, podkreślił, że duch miasta
„wiecznie wiernego” natchnął szałem
męstwa i pogardą śmierci Obrońców:
W murach Lwuwa walczył i £"ął
pierwszy żołnierz wolnej już i niepo*
dległej Rzeczypospolitej. Na tej zie”
mi istnieje i istnieć będzie po wiekś
władztwo narodu polskiego, Po nada”
niu miastu Krzyża Obrony Lwowa,
wręczył mówca prez. miasta dyplom
zaszczytnego 'naku, Wkońcu prze=
mówił prez, Drojanowski, biorąc oba
zaszczytne znaki w pieczę miasta,

Wspaniałem uwieńczeniem uroczy«
stości piątkowych była Akademia ku
czci niezapomnianego Obrońcy Lwo=
wa, ś. p, Bryg. Czesława Mączyń*
skiego, urządzona staraniem akd
nictwa Narodowego w sali II. Domu
Techników z przemówieniami Prof.
D-ra St. Głąbińskiego, mec, Kowal
skiego z Łodzi i Adama Macieliń-
skiego,

Bilars Banku Polskiego
Dalszy odpływ złota

W ciągu dekady listopada zapąs zło-
ta w BankuPolskim spadł w dalszym

ciągu o 4,6 mili. zł, do 442,0 mili. zł.
oraz stan pieniędzy zagranicznych i
dewiz — o 2,6 milj, zł, do 19,0 mij, zł.
Suma wykorzystanych kredytów

spadła o 11,4 milj. zł, do 838,7 mil, zł,

przyczemportfel wekslowy zmniejszył
się o 18,8 milį, zł. do 695,9 mili, zł., na.

tomiast portiel zdyskontowanych bir
letów skarzowych wzrósł o 0,8 milj,
zł, do. 68,5 milj, zł. i stan pożyczek,
zabezpieczonych zastawami — o 66
milj, zł, do 74,3 milį. zł,

Zapas polskich monet srebrnych i
bilonu zwiększył się o 22,0 mili. zł,
do 44,2 mik. zł,

Pozycje „inne aktywa” i „inne pa-
sywa” wzrosły: pierwsza —'o 3,4
milį, zł, do 180,1 milj, zł., druga — o
1,3 milj. zł. do 341,1 milj. zł. Natych-  miast płatne zobowiązania wzrosły o

35,8 milį. zł, do 198,5 milj, zł,

Obieg biletów bankowych — w wy»
niku wyżej omówionych zmian=-spa
o 32,0 mili. zł. do 968,4 mil, zł. Pokry«
cie złotem wynosi 41,42 proc, przee
kraczając normę statutową o przeszło

11 punktów. ®
M

Nowa Ustewa
o oorocie cukrem

W związicu z programem rządu zastor
sowania nowej polityki w stosunku do
karteli i doprowadzenia do obniżki cen
wyrobów przemysłu skartelizowanego
rozpoczęły się w Ministerstwie Rolnice
twa obrady nad proektem nowej usta-
wy o obrocie cukrem, W obradach biorą
udział przedstawiciele kół rolniczych į
przemysłowych.

zwycęskim lotnkom polskim
wręczono w sobo ę n grody

W sobotę o godz. 18-ej w wielkiej sali

ratusza odbyły się uroczystości rozdania

nagród zwycięzcom w  międzynarodo-

wych zawodach balonowych Gordon:

Bennett 1935 r., nagród z krajowych za:

wodów szybowcowych, olbytych poraz

pierwszy w Polscę ną szerszą skalę na

terenach szybowcowych na Podkarpaciu

oraz nagród zdobytych przez wojskowych
pilotów myśliwskich w centralnych za-
wodach lotnictwa myśliwskiego. Na uro-

czystość przybyli: min, komunikacji inž
Butkiewicz, szef departamentu aero-

nautyki w Min. Spraw Wojskowych,
atłaches wojskowi państw obcych.

przedstawiciele władz mięjskich, L. O.

P. P., Aeroklubu R. P., oficerowie wojsk
lotniczych, lotnicy odzuaczenį za zaslugi

na polu sportu lotniczego, zdobywcy na-

gród.

Przemówienie wygłosił min. Butkie-

wiez, który podkreślił, że powstały w

Polsce nowe szkoły lotnicze, zapocząte

kowano masowe szkolenie w szybownic +

twie, dzięki czemy liczne zastępy mło  dzieży otrzymują wyszkolenie lotnicze.

Następne p. minister podziękował / |

eroklubom narodowym Niemiec, Francji,

»

Belgii, Holandji, Stanów Zjednoczonych 4
Szwacari za ich udział w turnieu oe
raz władzom republiki łotewskiej i włą-
dzom Z. S. R. R. za udzielenie gościny
lądującym na ich terenie zawodnikom
Gordon-Bennetta, wojsku za wielokrote
ną cenną pomoc dla sportu aeronatycze
nego ze strony lotnictwa wojskowego,
władzom L. O. P. P. za stałą pomoc
świadczoną na rzecz lotnictwa sportower
$0 oraz władzom m. st, Warszawy za

gościnność i pomoc, х
Po przemówieniu odbyła się uroczy»

stość dekorowania odznaczonych za za-
stugi na polu sportu lotniczego oraz uree
czystość wręczenia nagród zwycięzcom,
Zwycięzcy polscy lotnicy podczas wrge
czania im nagród byli żywo oklaskiwąe
ni przez obecnych.

Wkonie snłonęta świetł'ca
żydowsk ch Sportowców

BIAŁYSTOK, 23.11 (PAT), W mla-
steczku Kolnie pow.- Szezuczyn splo-
nęła šwietlica žydowskich organ'zae:
sportowych oraz dom położony w«
ległości 200 metrów, .     

*
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KOWOCZESNE PAROWE
 

 

  

   

  

 

   

PRZODUJE
RĘCZNE OBUWIE

 

APTECZNE ARTYK,

$KŁAD APTECZNY I PERFUMERIA

Brada SZAMOTULSCY
Warszawa Nowy Świat Nir. 21

Teleton 646-45

a

 

 

 

ARMATURY PAROWE I WODNE

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

dAUa AA
p —-————

   

    

 

 

 

Sprzedaż najnowszych odbiorników

TELEFUNKEN +:;, AMBASADOR
ORAZ

TELEFUNKEN ty» „SPECIAL
GOTÓWKA, DOGODNE RATY

POLECAMY

    

     

   

  
  

KUPISZ NAJTANIEJ

`° w SPUŁCE

WŁÓKIENNICZEJ
wł. Fr Nawara S-cy

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

pledy. flanele, welwety.

BIŻUTERJA

 

 

POMPY. KOMPRESORY
DO RÓŻNYCH CELÓW

RURY WODOCIĄGOWE
i KANALIZACYJNE

WODOMIERZE I FILTRY do WODY
WANNY IPIECE KĄPIELOWE    Hamerliński i Falde, Jerozolimska 11  

BIŻUTERJA I ZEGARKI

 

JAN WULSKI
Warszawa, Nowy Świat 81, tel. 505-51
Instytucjom na spłaty. Własna pracow   
 

 

JAN LEWANDOWSKI Warszawa,
Marszałka Focha 12. Tel. 226-38.
Indykatory Maihak do maszyn pa-
rowych į silników. Analizatory
„Mono“ i „Duplex - Mono“ do spa-
lin Armatura do maszyn i kotłów
arowych. Pompy wszelkiego ro-
raja. 677

SUKNIE
  

 

FOTOGRAFICZNE ARTYKUŁY

 

 

BIELIZNA

NAPRAWA
sparatów fotogralicznych
lornetek, piór wiecznych

1 ołówków

E. KRZYŚKO
Warszawa, Mazowiecka 3. _Tel, 608-00
 

 

Kapelusze ost. fasony, koszule, tryko-

taże. pyjamy, szlafroki bonjourki, pa-

rasolki męskie i damskie oraz kołdry

i bieliznę pościelową na sezon jesien=
no zimowy poleca:

Wytwórnia i magazyn

JÓZEFA JARKIEWICZA
Złota 45 róg Sosnowej.

detalkurt, Ceny fabryczne.

FUTRA

 

 

BIELIZNA, KRAWATY
RĘKAWICZKI, PARASOLKI

F. SCHLAGER
Marszałkowska Nr. 117.

NOWE oraz
F U T R wszelkie przeróbki

B. GRYGO
Mokotowska 45 te!. 841-57

Wykwintna robota Ceny przystępne

 

KALOSZE

 

 

 

BIELIZNA MĘSKA
oraz KONFEKCJA

G. WASZCZUK
Plac Trzech Krzyży 18 

ŚNIEGOWCE, KALOSZE
w wielkim wyborze

w f. „H. i Z. Bobrowscy"
Warszawa, Marszałkowska 79
 

 

 

BŁAWATY.

KAWIARNIE

SZTUKA i MODA
s L M KROLEWSKA 11
Codziennie wieczorem konce"t lub

dancing. Wystawa  malars.wa,

rzeźb, grafiki, sztuki stosowanej.
 

KILIMY.

 

JEDWABIE, BAWEŁNA,
KOŁDRY

PELAGJA SMÓLSKA

WEŁNY,  MARSZAŁKOWSKA 6   TAPCZANY, FIRANKI, KILIMY
ceny niskie, dogodne warunki.

„ARAS“ An'oniewicz
Widok 8. Tel. 292-48.

  

  

JULJAN CHARAZINSKI
Zaklady Mleczarskie Warszawa, Krochmalna 73a. Telefon 278-66.

KONFEKCJA
 

 

KONFEKCJA MĘSKA
STALE NOWOŚCI —
NAJNIŻSZE CENY —

Adam Ziemski
Warszawa Marszałkowska 106.
 

 

BIELIZNA, POŃCZOCHY

TRYKOTAŻE, KRAWATY

RĘKAWICZKI

F. B. BIELICKI
Nowy Świat 7. Marszałkowska 61

Ceny niskie. Ceny niskie  
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INFORMATORFIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
BIURO TECHNICZNE
 

ul. TADEUSZ DZIERŻEK I R0 T0S
Warszawa, ul. Pierackiego Nr. 18. Tel.: 624-22 I 274-16

 

 

  

   

Dostarczają masło wyborowe oraz mleko gwarantowanej jakości

w butelkaah kapslowanych i na miarę. Zalecane przez 'ekarzy

 

Zakłady wyposażone w najnowsze urządzenia techniczne

 

 

 

KAPELUSZE CZAPKI. |
wojskowe, sportowe i uczniowskie

 

KRAWCY
 

     

 

WIECZOROWE

PŁASZCZ
 

$uknie jedw:bne wełniane
OSTATNIE NOWOŚCI

Ceny najniższe

polec „ANTOINETTE“
Plac 3 Krzyży 14 m. 9

tel. 9.60-30
 

 

 

Suknie wełniane, i balowe oraz duży
wybór dziecinnych i szkolnych ubrań

J. Rybczvūska
Warszawa, Elektoralna 13

Wykonanie solidne, Ceny umlark.

 
 

Najnowsze
kreacje

PRACOWNIA KRAWIECKA
MĘSKA -- DAMSKA,-

ROBOTA SOLIDNA IB. TANIA

$Ł MIĘTKA, ierozolimska 27 m. 9
Tel. 9.99-24,  

NACZYNIA KUCHENNE: ,

wykonane solidnie
MEBLE z najlepszych materjałów

Z. PIETRUSZEWSKI
CHŁODNA 19.

Ceny niskie życzącym spłaty.

MEBLE WŁASNEJ WYTWÓRNI
gotowe i na zamówienia.

CENY NAJNIŻSZE

NOWY ŚWIAT 12

 

 

 

 

5О10«Е —ТАМ.0

KOSEWSKI. pu ze
EuZ. od 1696 <

MBLEйи

 

 

MEBLE J. Fogiel
NOWY ŚWIAT 54.  BIAŁOŁĘCKA 6
Poleca meble gotowe 1 na zamówienia

Wyrób własny. Ceny tabryczne.
 

Naczynia

Kuchenne
Wyroby

Platerowane, Fajans,

Szkło, Porcelanę, Wy-
żymaczki

  

 

MN
poleca najtaniej:

Przyjmuje tłyżwy* do ostrzenia

W. JEDLINSKI Warszawa

 

 Senatorska 4, Tel. 2-50-67

 

SKLAD FABRYCZNY

B. P4Z»BY52Z
MEBL NOWY ŚWIAT 34
Poleca meble gotowe i na zamówienie

|CENY_ FABRYCZNE___ DUŻY WYBOR

OBUWIE

    1. KOTYŃSKI Krak.-Przedmieście 10 m. 4
 

 

MASZYNY DO SZYCIA

С0° о bo skład ia-
bryczny Warszawa Mar-
szałkowska 153 w podwó-
rzu (przySaskim Ogrodzie)

—
Maszyny do szycia znanej
dobroci„KASPRZYCKIE-

 

 

KOŚCIELNE WYROBY
 

Wyroby kościelne, monstrancje, kielichy

puszki do komunikantów i t. p.

A. NAGALSKI i S-ka
WARSZAWA, — ul. BIELAŃSKA 16.

Tel11-23-21 P. K. O. 17726.
 

Krawa

Marszałkowska 123 m. 2.

KRAWATY

na sezon zimowy najtaniej

sprzedaje, odświeża używane, pracownia

ST. ŁAGOWSKIEGO
front 1 p.

KAMGARNY I SUKNA

 

SUKNA BIELSKI
S. FORSZTETER i S-ka

Warszawa, Marszałkowska 96

tel. 9-64-78

та okazaniem 1 o e zniżki

 

niniejszego

KAPELUSZE

WIIOLDA ADAMSKIEGO, Złota 21
ODŚWIEŻA KAPELUSZE MĘSKIE

Ceny niskie.

ZW
WARSZTAT  KAPELUSZNICZY    

 

MLECZARSKIE ZAKŁADY

MLEKU TU
ŚMIETANKA |zogincocca”
niezastąpiony artykuł odżywczy: i
wzmacniający organizm dla dzieci

i starców.

PRZETWÓRNIA

S. CHARAZIASKI
Warszawa, Śliska 6/8. Tel. 5-82-42.
 

 

ZAKŁADY , MLECZARSKIE

Wacław Wasiiewski
Warszawa, ul. Żelazna54

Telefony: 665-48, 218-51

polecają:

Mieko pełnotłuste
pom z obór o: wysokiej
ulturze, bezwzględnie higjeniczne,
na miarę i w butelkach

Masło luksusowe
codziennie świeże w opakowaniu
firmowem po 1/8, 1/4, 1/2 i 4 kg.

do ubicia, śmietana kremowa kwa-
śna, śmietanka do kawy. й

Dostawa punktualna
Warunki dogodne
 

 

MEBLE

W WIELKIM
MEBLE voz
gotoweiuazamówienia

MORAWSKI   
 

 

MEBLE

 

GOTOWE INA
ZAMÓWIENIE

FIRMA EGZYSTUJE OD ROKU 1887.

 

Chmielna 41 róg Matszałkowskiej |

ADAM JASZCZOLT

 

Stanisław SKWARAiS=
Bracka 10

 

 

wf. „W.i Z. Bobrowscy”
Warszawa, Marszałkowska 79

znajdziesz OBUWIE MOCNE ostatnich
fasonów    
OPTYCY

MAGAZYN OPTYCZNY

zófd)
czyńsRi

MARSZAŁKOWSKA 65

 

 

MAGAZYN OPTYCZNY

ADOLF STRAUS
Warszawa, Marszałkowska Nr. 109.
 

PIÓRA WIECZNE

Waterman'a
PIÓRA WIECZNE

nowe modele
ceny
fabryczne

ST. WINIARSKI
Warszawa. Nowy-Świat 53

 

 

PŁÓTNA SKŁADY

PŁÓTNA
ścierki, ręczniki, obrusy koce,
kołdry, bielizna pościelcwa far-
tuchy i Ł p. bardzo tanio poleca

SKŁAD
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

wł. L. SZCZUBIAŁ
u. Bracka 15 tel. 516-02

Warszawa

     
 

FASRYKA I MAGAZYN

ŚNIADECKICH 10
tei. 8-09-85.

 

 



 

 

WSKAŻE CI POLSKIE
 

DV) к A. 2 ie

4:

в UT:
ÓDŁA ZAKUPÓW

 

PRZYPOMINAMY O PRAKTYCZNYCH UPOMINKACH GWIAZDKOWYCH Z ZAKŁADU ZEGARMISTRZOWSKIEGO

 

 

 

RIEECKASTA NEWRZ,

PARASOLE TĄPCZANY
{

WYTWORNIA PARASOLI i TAPCZANY HYGIENICZNE.

meskich i damskich tapicerskie kozetki poleca wytwórnia

LGOSTKIEWICZ
Kredytowa 5 Telefon 297-18

E. Pietruszewski Nowogroczka 36
| | Cenv niskie Życzącym spłaty. 
 

POGRZEBOWE ZAKŁADY
 

Dbałością urządzenia uroczystego po
grzebu. zaufaniem klijenteli cieszy się
najtańszy ZAKŁAD POG BOWY

P. W. ŁOPACKIEGO
Plac Zamkowy Nr. 15, telefon 6.75-06.
Filja Plae Trzech Krzyży Nr. 14, tel.

9.88-03 |czynna całą dobę!

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

wych i 6 karawanów konnych
Wyczerpujące kosztorysy i informacje

bezinteresownie 477

  

 

SPURTOWE PRZYBORY

 

  

 

PALTA,GARNITURY
SPECJALNY DZIAŁ |

ZAMÓWIEŃ

   

UBIORY MĘSKIE

I

| 
NARTY, SANECZKI, ŁYŻWY,
BUTY, Cały sprzęt zimowy.

SPRAWDŹ!

że najtaniej w Składnicy Przy-

borów Sportowych Z. Uhmowej
Żórawia 3, tel. 9-77-93. 5   MAGAZYN UBIORÓW MĘSKICH

uczniowskich oraz przepisowe mon-

durki dla uczennic

poleca

| FR. RĘKAWEK

 

 | ul. Elektoralna 47, tel. 5.43-66.

WAFLE

 

WAFLE NA TORTY PRALINOWE
OPŁATKI I CIASTKA WAFLOWE

poleca

f.W, Czerniawski
Warszawa, Świętokrzyska 7    
WŁÓCZKI I WEŁNY

 

Spółka Akcyjna

dla Handlu i Przemysłu
Włóknistego

„Włókno Polskie"
BIURO I SKŁADY:

Okrąg 6/8 (przy Ludnej d. wł.)
tel. 9.56-11

Sprzedaż Nalewki 28 tel. 11-71-10
Farbiarnia, bielnik, merseryzowanie
Gostyńska 13 (d. wł) tel. 5-08-13
Przędza weł.ibaweł. dla przem. try-
kotaž, pończosz. i na rob. ręczne.  SPRZEDAŻ HURTOWA 

 

NAJLEPSZE WŁÓCZKI WŁÓKNA
POLSKIEGO

L FILINSKI
Warszawa, N. Świat 32, róg Pierackiego
Marszałkowska 153 - Marszałkowska 74

Marszałkowska 127 m. 1
NAUKA ROBÓT BEZPŁATNIE

POPIERAJCIE FIRMY
OGŁASZAJĄCE SIĘ
W INFORMATORZE

FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH
RI T ONEAKINIAISekAss RESTA

poleca

   

 

LGAKECKIius

|
MATERJAŁY NA UBRANIA

Wybór Materjałów Angielskich i Bielskich
poleca

C. KRAWCZYNSKI
Marszałkowska 134

 

       
 

 

WOZKI DZIECIĘCE

Niedościgr'one w

Jakości wózki

„SUPERIOR
E. HERMAN

MŁYNARSKA 19, tel. 534.25
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mależy kupować solidne. Polecamy tylko nieco droższe od tandetnych, lecz solidne o pięknych li-

njach: sypialnie, gabinety, jadalnie, saloniki, poczekalnie, najróżnorodniejsze; wykwintne fotele klubo- |

we, nowoczesne tapczany hygieniczne, oraz tapicerskie, piękne kuchenki lakierowane, mebelki gięte ©

cenynajniższe fabryczne. Urządzamy kawiarnie, kluby, pensjonaty, г

т';_

_ Jednolite stanowisko palestry
w sprawie zalewu żydowsikego

Rezolucje Związku adwokatów polskich
Znam'enny przebieg miało ostatnie ze-

branie Związku adwokatów polskich.
organizacji istnie ącej jeszcze z czasów

przedwojennych. a grupującej ad'voka.
tów z całej Polski. Na zebraniu tem prze-
wodniczył adw. Leon Nowodworski, wi-
cęprezes Związku.

Zagajając zebranie adw. Nowodworski
nawoływał do zednoczenia adwokatu-
ry z całej Polski, aby tem skuteczniej
walezyć o prawa i godność stanu adwo-
kackiego, poczem odczytał rezolucę za-
rządu głównego Związku adwokatów pol-
skich, przyjętą na osłatnim zjeździe
w Lublinie. W rezolucji te czytamy:

Zarząd główny Związku adwokatów
polskich, po wszechstronnem omówieniu
stosunków. panujących w adwokaturze

na obszarze Rzplitejj mając na uwadze,
że jednym z przewidzianych statutem
Zwięzku jego celów była zawsze i jest
ochrona praw narodowych adwokatury
polskiej, stwierdza:

1) że troska o zapewnienie adwożatu-

rze znaczenia j powagi, które w naszem
państwie « społeczeństwie mieć powin-
na, a które jest niezbędne dla wykonaaia

roli i spelnienia zadań jakie na niej cią-
żą — nakazuje wzmożenie dążeń i poczy
nań, zmierzających do tego:
aby czynnikowi polskiemu w adwoka-

turze zapewnić przewaśę i stanowisko.
jakie mu w Rzeczypospolitej Poiskiej
przystoi i
aby zasada powyższa wzięta była za
podstawę unormowania dostosowanej do
potrzeb społeczeństwa liczebności aawo-

katury;

 

Walka z żebractwam
w Warszawia

Żebracy prowincjonalni pod pozorem
uzyskania pracy w Warszawie uzyskują
zasiłki na kupno biletu kolejowego, a na-
stępnie w stolicy kontynuują swój proce-
der. Wszystkie gminy w województwach
sąsiadujących ze stolicą, zostały ostrze-
żone przed udzielaniem tego rodzaju za-

siłków, bez uprzedniego sprawdzenia, czy

_ pelenci rzeczywiście mają pracę w War-

sztwie Równocześnie nakazano ener-
giczną walkę z żebractwem przy pomocy
nieletnich. Za posiłkowanie się dziećmi w
żebraninie, jak również žebranie oszu-
kańcze przez udawanie niewidomego i tp.
wytaczane będą sprawy karno -admini-
stracyjne z art. 32 prawa o wykrocze-

niach. (i) — 5 : 
2) że wspomniana troska dyktuje rów-

nież nieodzowną potrzebę dążeaia do
zśrupowania w łonie Awiązku adwcka-
tów polskich wszystkich aiwoxatów pol
skich, którzy — niezależnie od przenonań
politycznych i społecznych — uznają po-
trzebę wzmocnienia siły i podniesienia
znaczenia adwokatury polskiej w pań-
stwie.

Rezolucja z tego względu jest zna-
mienna. że zapadła na zebraniu organi-
zacji, zupełnie niezwiązanej ideowo z ja-

kiemkolwiek ugrupowaniem — politycz-
nem, w szczególności z Obozem Narodo-
wym. Wszędzie dziś widzi się jednak nie-

bezpieczeństwo, grożące adwokaturze

polskiej ze strony Żydów i wszyscy dziś

pragną temu niebezpieczeństwu przeciw- 
Jak wiadomo, dzieciom -nieślubnym,

znajdującym się na wychowaniu w do-
mach dla podrzutków i sierocińcach, na-
dawane są nazwiska przez władze admi-

nistracyjne, Zdarzały się liczne wypad-
ki, iż dzieciom nieznanych rodziców na-
dawano nazwiska śmieszne, bądź też

nazwiska znanych rodzin, które w na-

stępstwie występowały ze sprzeciwami.

Związek związków właścicieli dorożek
samochodowych złożył w ministerstwie
komunikacji memorjał, w którym prosi 0:
1) umorzenie zaległości z tytułu Pań-
stwowego funduszu drogowego za lata
1931-32 i 1932-33, 2) wydatne obniżenie
bieżących opłat z tytułu łego funduszu i
3) obniżenie ceny benzyny o 10 groszy
na litrze. vk GR

Postulaty te są o tyle słuszne, że przy
ostatniej obniżce opłat drogowych, do-
rožki samochodowe zostały pominięte.
Sytuacja ogółu właścicieli taksówek nie
uległa polepszeniu, przeciwnie, pogar-
sza się z dnia na dzień. Z obecnych.za-
robków 8 @о 12 zł. brutto na dobę, wła-
ściciel taksówki, poza opłaceniem ben-

naśrodzeniem kierowcy i ponoszeniem
różnych wydatków, musi uiszczać wsz<|-
kie opłaiy skarbowe i samorządowe oraz  

 

zyny,która jest stosunkowo b, droga wy-.

działać. Chociaż rezoluc'ę zredag ywano
jw słowach b. oględnych, prawodypodo-
bnie dlatego. aby nie narazić się na za-
rzut antysemityzmu, jednak intence jej

i są aż nazbyt jasne.

| Wypowiedział je zresztą wyraźnie
adw. Gembski, podczas dyskusji po re-
feracie adw. Nagórskiego, p. t. „/ada-
nia rad adwokackich". Adw. Gembski
stwierdził, że nie podniesie się poz'amu

| polskiej adwokalury. dopėki Žydzi będą
przewažali w adwokaturze. Aby uzdro-

| wić obecne, stale pogarszające się sto-
sunii w zawodzie adwokackim. przude-
wszystkiem należy usunąć Żydów.
Nad sprawą przyszłości polskiej adwo-.

katury toczyła się na zebraniu obszerna
dyskus'a.

 

Nadawan'e śmiesznych nazwisk
podrzuconym dzieciom

W związku z tem ministerstwo spraw we-
| wnętrznych zwróciło uwagę wojewcdėow,

iż nadawanie nazwisk w rodzaju Schod-
nicki, lub Kolejnicki zawierających alu-
zje, iż dziecko zostało znalezione na
schodach czy też na kolei, jest niedo-
puszczalne. Unikać należy również zna-

| nych nazwisk z bliskiej przeszłości, lub
teraźniejszości. (b)

Benzyna musi stanieć!
Słuszna postulaty właścicieli taksówek

za ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilno - prawnej od wypadków w prze-
ciwfeństwie do dorożek konnych, które
są obciążone stosunkowo b, małemi o-
płatami, (b)

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

mięsne i jarskie

OBIADY GOSPODARSKIE
od 6odz 1-ej do 5-ej
® 2 dań — zł. 1,25

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

(w abonamencie 10 obiadów zł. 14).
1. Kredytowa Nr. 14. tel. 663-28,

| AL Jerozc'imskie Nr. 30. tel. 589-88
(IL Senatorska Nr. 18, tel. 273-06. |

(Plac Teatralny dom PP. A
7
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Na terenie VI komisarjatu, posterun-
kowy Nr. 875 zatrzymał dwóch osobni-
ków, prowadzących konia o rozpaczli-
wym wyglądzie, całego w pręgach, z ra-
nami na ciele, wyniszczonego do ostat-

nich granic i nie mogącego się prawie po-
ruszać,

Na zapytanie Inspektora Ligi ochrony
zwierząt, dokąd prowadzą konia, odpo-
wiedziano mu, że ludzie ci kupili konia

cd włościanina Skierskiego ze Mszczo-
nowa za 1 złotego, za którą to sumę na-
byli konia do dalszej eksploatacji.

Inspektor Ligi stwierdził, że złotów-
kowy koń nie nadaję się już zupełnie do
pracy i ze względów humanitarnych po-
winien być zabity.
W rezultacie konia skierowano do ko-

zdem w Warszawie, delegacja sowieckich
proiesorėw, która udaje się do Francji z

 

„Fermenty w „Karpiu“
W sanacyjnem Kole adwokatėw R. P.

| (t. zw. „Karp“) doszlo do powažnych
rozdźwięków. Mianowicie jeden z fila-
rów sanacyjnej adwokatury b. wice
marszałek senatu adw. Bogucki, wystąpił
z tej organizacji i podobno zamierza za-
łożyć nowe uśrupowan:e.
Duże niezadowolenie wśród sanacyj-

rych adwokatów wywołały też osiatnie
„wawrzyny“ Polskiej Akademji Literatu.
ry, przyznane za krasomówstwo są:lowe.
Mamy więc nowe kłótnie w rodzinie.

 
 

"czoraj o godz. 18-ej, tramwaj linji
uma ', jadący ul, Wolską w stronę cmen-
tarza prowadzony przez motorowego Nr.
„5540, nie zatrzymał się na przystanku
na ul, Wolskiej wprost Bema, lecz skrę-
cił w ul. Bema, gdyž tak byla przesta-
wiona zwrotnica. W tym czasie ul. Wol-
ską w przeciwnym kierunku jechał wóz.
Woźnica nie zatrzymał się, wiedząc, że

tramwaj linji „21% jedzie prosto. Nastą-
piło starcie, przyczem dyszle wozu u-
derzyły w tramwaj. Jeden z dyszli u-
derzył w brzuch pasażera stojącego na
tylnej platlormie pierwszego wagonu,
/26-letnie$o Czesława Szczepaniaka, ro-
botnika, (zam. wieś Udolany, cegielnia).

| Druga pasażerka, 52 letnia Marja Brej-
 

W dniu wczorajszym bawiła przeja- |

 
 

 

 

NOWY-ŚWIAT 30
ST. RADELICKI rig Pierac lego
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Koń sprzedany za złoty
iodkupiony za dwa złote

misarjatu P. P., gdzie ustalono, że nowo-
nabywcami są: Bolesław Woźnicki (Mie-
dziana 14) oraz Eugenjusz Gurjew
(Chmielna 83).
Na zarządzenie nadinspektora Ligi, p.

Adama Felsa, konia wykupiono za 2 zł.
i zabiło na miejscu aparatem humanitąr-

nym. (b)
REBERBLIAWEKOWEOTUDUSZAYKNIOZYEETOFKPWWATZNOO

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

Nowy Św at 69 m. 2
do EIPOLITA RUDZ ŃSKIEGO,

przekonasz się, że wszelkie bóle
i cierpienia natychmiast ustąpią,

  

Bohater wyprawy „Czeluskina”prof. Schmidt
bawił przejazdem w Warszawie

wizytą w związku z odwiedzinami fran-

cuskich uczonych w Z. $. R. R. W skiad
delegacji wchodzi 10 uczonych sowiec-
kich z bohaterem wyprawy arktycznej
Czeluskina, prot. Schmidtem na czele.
Sowieccy prołeserowie po krótkimpoby-
cie udali się w dalszą drogę do Paryża,
gdzie zabawić mają przez okres 3 ty-
godni,

Baczność narodowcy!
Zebranie koła na Woli

W niedzielę, dn. 24 listopada r. b.,
© godz. 5 m. 30, przy ul. Śliskiej 34,
odbędzie się zebranie koła Wola im.
Popławskiego,  Przemawiać będzie
inż. A. Około - Kułak,

 

Katastrofa tramwajowa na ul. Wo'skiej
nakowska, handlarka, (Miasto-Ugród-
Jelonki, ul. Szopena 8), wypadła z tram. |

waju. Lekarz Pogotowia stwierdził u

Szczepan:aka ranę szarpaną jamy brzusz
nej z wypadnięciem jelit i ziamanie pra»
wej nogi, u Brejnakowskiej zas — ranę

tłuczoną głowy i wstrząsnięcie mozgu.

Po opatrunku, obie ołiary wypadku
przewieziono do szpitala na Uzystem.
Stan Szczepaniaka b. ciężki. Na miejsce

wypadku przybył inż. twanowski z wy-
działu ruchu tramwajów | autobusów

miejskich, który poleci wagony skiero-
wać do zajezdni na Wolę. Motorowy

tłomaczy się. że nie móśł w porę za-

hamować, gdyż korba zacięła się. Przer«
wa w ruchu (trwała 30 minut.

       



Bays од лана
 —

JAKA DZIŚ BĘDZIE POGODA?
W dalszym ciągu pogoda chmurna, mgli-

sta i miejscami opady.
W. dzielnicach wschodnich jeszcze lekki

mróz, pozatem temperatura w pobliżu zera

Na wschodzie umiarkowane wiatry z po-
łudnio-wschodu, a na pozostałym obszarze
kraju słabe — z kierunków południowych.

DYŻURY APIEK.
Dziś w mocy dyżurują następujące

aptek
Rostkowskiego — Kalwaryjska 31; Wy-

seckiego — Wielka 3; Augustowskiej —

Kijowska 2; Frumkina — Niemiecka 23, 2

URZĘDOWE.
— W dn. 24 b. m. jechał w

sprawach służbowych ża.Wórezkwy
p. o. wojewoda wileński Jankowski.

Z MIASTA.
— Zima w Wilnie. Wczorajszej

nocy w Wilnie spadł pierwszy śnieg.
Ulice miasta pokryty się śnieżną
szatą. W ciągu całego wczoraiszego
dnia padał drobny śnieś.
W powiecie wileńsko -

spadł również śnieg. W niektórych

gminach tego powiatu szalały burze:

z silnym wichrem, skutkiem czego
zanotowano wypadki zniszczenia

drzew przydrożnych, połamania par-
kanów itp. (h)
— 5165 bezrobotny:

Według danych w ciągu ubicglego
tygodnia zwiększyła się liczba bez-

robotnych w Wilnie o 45 osób Wil-
no obecnie liczy 5165 bezrobotnych,|

w tej liczbie 2068 kobiet. W zareje-|
etrowanej liczbie bezrobotnych 2)
duje się 2750 pracowników umysło-

wych. (h)
— 1/4 mil. załegłości za pół roku

za składki Ubezpieczalnia Społecz-
na wWilnie opracowała zestawienia

zaległości z tytułu składek ubezpie-
czeniowych za pierwsze .półrocze
1935 r. Zaległości te stanowią około

500 tys. złotych. Wobec zastosowa-
nia rozporządzenia o ulgach w spła-
cie zaległości przewidywane jest, że

blisko 80 proc. zaległości ulegnie
zbonifikowaniu, względnie  zaliczo-
nych będzie na rachunek sum nie-

ściągalnych. (h)

HANDEL I PRZEMYSŁ.
— Odroczenie likwidacji zakła-

dów mięsnych. W związlku z przy”
znaniem przez ministerstwo »pieki
społecznej ulg w wykonaniu rozpo-

rządzenia o nadzorze nad przetwo-

ratni mięsnemi, władze przemysłowe

m. Wilna otrzymały zalecenie wstrzy
mania likwidacji warsztatów wę-
dlinarskich, nie posiadających urzą-
dzeń wędliniarskich. Termin likwi-
dacji przesunięty został do dnia 1-go

grudnia 1936 r. Wydanie tego za-
rządzenia uratuje od przymusowego

zwinięcia kilkanaście przedsiębiorstw
„w Wilnie i przeszło 150 w Wileń-
szczyźnie. (h)
— 8 protokułów z handel w nie-

a

Kronika wileńska.
SPRAWY KOLEJOWE.

— Tylko dwa bezpłatne bilety). 10

rocznie p" emerytów kolejowych.| Źwiązku Towarzystw  Dobroczyn-

Wiadze kolejowe zarządziły, iż od 1 |NOŚCI „Caritas“, który za pośrednic-

stycznia 1936 r. emeryci kolejowi!itwem swych Wydziałów  paraijal-
Wileńskiej Dyrekcji Kóleowej otrzy: | nych. obeyzuje coraz szersze tereny

mywać będą 2 jednorazowe bezpłat- | Archidiecezji Wileńskiej, potęguje

ne bilety jazdy na cały rok. Dyrek- js w okresie Tygodnia Miłosierazia,
| który w br. będzie poświęcony pro-

Działalność Archidiecezjalnego

 

Nie zapominajmy o najbiedniejszych
TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO W ARCHIDIECEZJI

WILEŃSKIEJ.

wiedźmy ich, sprawiając im niespo-
dziankę i zanosząc promyk nadziei
dobrej i wiarę w pomoc Bożą i do-
brych, szlachetnych serc.

Idąc za głosem i przy błogosła-
wieństwie naszego:Najdostojniejsze-,
go Arcypasterza — pod Jego prze-
wodnictwem stańmy w jednym sze-

trockim

ch liczy Wilno.

cja kolejowa od grudnia r. b. wyda-

wać będzie emerytom niewypełnio-

ne blankiety kolejowe przy sposob-

ności prolongaty dowodów łtożsa-

mości. Z bezpłatnych biletów jazdy

korzystać mogą emeryci oraz człon-

kowie ich rodzin. Bezpłathe bilety)
jazdy dla emerytów wystawiane bę-|

dą na przejazd pociągami osobowe-

mi. Tylko w wyjątkowych wypad-

kach wydawane będą zezwolenia na

pociągi pośpieszne. Prawo udziela-

nia zezwoleń na pociągi pośpieszne
przyznane zostało naczelnikowi biu-
ra personalnego dyrekcji kolejo-

wej. (h)
Z ŻYCIA STOWARZYSZEŃ.

— Związek Polskiej Inteligencji
Katolickiej. Ogólne zebranie Z.P LK.
w dniu dzisiejszym zostanie poświę-
cone zbiorowemu referatowi p. t.:

„Konflikt włosko-abisyński w świe-

tle zagranicznej prasy katolickiej".
Referują: ks. prałat L. Żebrowski,
dr. W. Staszewski, prof. A. Nar-

woysz, lks. dr. J. Czerniawski, dr. В.
M. Puciata.

Początek punktualnie o godz. 7
wieczorem w lokalu własnym (Zam-
kowa 8, I p.). Goście mile widziani.

RÓŻNE.
— Sprostowanie. W ogłoszeniu

kina „Helios“ omyłkowo wydruko-
wano wczoraj „Annapolis“ („Ben-
gali" na wesoło). Powinno być:
„Annazpolis* („Bengali* na morzu).

KRONIKA POLICYJNA.
— 17 osób pociągnięto do odpowie-

regu do wielkiego czynu, pamięta-|
jąc na słowa C usa: Cos.ie
uczynili jednemu z tych maluczkich
— mnieście uczynili. !
i T eżnetench
owarzystw roczynnyc.

CARITAS" ;

]раяащіш.іе katolickiej akcji charyta-
tywnej, oraz, gromadzeniu łundu-
lszów i ów, przeznaczonych па
'pomoc dla najbiedniejszych w Ar-,
| chidiecezji !

Miłość Boża niechaj rozpali serca
jwszystkich do prawdziwejmiłości |
'bliźniego, gdyż wołają o ratunek co*|
raz większe rzesze głodnych, cho- „07—>——————————-——>

rych, zrozpaczonych,  upadi — l
sieróŁ Nie znajdzie cię araSAMOCHODOWA.i

chidiecezji Wileńskiej, któryby nie, , Wczoraj na szosie grodzieńskiej
złożył ołiary w te dnie ubogich — uległ katastrofie samochodowej, ja-
wielkie święta miłosierdzia. dąc własną maszyną z Warszawy do

| Pomóżmy czem kto może — gro- | Wilna, kupiec Wilhelm Uszyłło, któ-

szem, żywnością, odzieżą, a każda, ry wskutek wypadku, spowodcowane-
chociażby najdrobniejsza ofiara — $0 defektem kierownicy, doznał
grosz waowi — pozwolą na otarcie |ogólnego potłuczenia ciała. Rezbity
niejednej izy, na zorganizowaniepo- | samochód odesłany został koleją do

mocy na;bardziej potrzebującym. | Gdańska. Poszkodowanego skiero-
'lydzień Miłosierdzia rozpocznie wano do szpitala św. Jakóba

się w Wilnie i w całej Archiaiecezjij W czasie katastroty, podczas któ-
w niedzielę 1 grudnia rb. uroczy |rej W. Uszyłło stracił przytomność,
stemi nabożeńsiwami i kazaniami o |Zśinęła mu walizka z zawa*tością
miiosierdziu chrześcijańskiem. We|5U0 tuntów angielskich. (e)

wszystkich paratjach urządzone zo-

„„'

„staną kolekty na rzecz ubogich pa-|RANIONY PRZEMYTNIK PIEPRZU
|ratjan, oraz zbiórki pieniężne i w na- W dniu 22 bm. o godz: 14 min. 30
turaijach po domach. Po południu|na przejeździe kolejowym, około
tego ania, odbędą się po parałjach|przystanku Leśniki, gm. nowo-tioc-
uroczyste 'wieczornice charytatyw-!kiej, patroł К.О.Р. użył broni palnej
ne, w których wezmą udziai wszyscy do Charytona Bukina, m-ca kol.
parafjanie, składając datki dla ubo- Owale, gm. rudziskiej. W. chwili za-
gich. Na zakonczenie „Tygodnia' trzymania z przemytem pieprzu w
urządzone zostaną nabożeństwa wie ilości 240 kg. Bukin rzucił się do!
czorne z błogosławieństwem Naj- ucieczki, wobec tego patrol strzelił
świętszego Sakramentu i okoliczno- do niego i zranił go w lewę 1amię.
ściowem kazaniem. W. czasie tego Bukina odwieziono do szpitala w

I skiego,

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

godz. 8-ej wiecz. komedja „Szkoła podat-
ników”. — Ceny propagandowe.

, — France Ellegaard w Teatrze na Po-
hulance. Jutro o godz, 8-ej wiecz. wystąpi
zrecitalem fortepianowym sławna pianistka
France Ellegaard. W programie utwory:
Bacha, Chopina, Dóbussy'ego, Schumann'a,
Liszt'a. Ceny specjalne. Zniżki i kupony
nieważne.

! — Teatr Muzyczny „Lutnia”, Dziś o
godz. 8.15 wiecz. operetka Millóckera,Ma-
dame Dubarry”, z udziałem Elny Gistedt.
— „Mądra mama”, Jutro komedja mu-

zyczna „Mądra mama" Laitaja, — Ceny
zniżone.
— Teatr „Rewja”. Dziś premjera р &

wWęgierska krew”, z udziałem W. Jankow-
Relskiej, Ostrowskiego, Żejmówny,

Jaksztasa, Janowskiego i całego zespołu.—
Początek przedstawień o godz.: 6.3) i 9-ej.

Polskie Radjo Wilno
Poniedziałek, dnia 25 listopada.

6.30: Pieśń. 6.33: Gimnastyka. Płyty.
Dziennik poranny. Płyty. Informacje. Au-
dycja dla szkół. 8.10—11.57: Przerwa. 11.57:
Czas i hejnał. 12.03: Dziennik południowy.
12.15: Muzyka salonowa. 13.25: Chwilka
gospodarstwa domowego. 13.30: Płyty.
14.30—15.15: Przerwa. 15.15: Codzienny od-
cinek powieściowy. 15.25: Życie kulturalne
miasta i prowincji. 15.30: Nowe płyty. 16.00:
Lekcja języka niemieckiego. 16.15: Koncert.
16.45: Ideal Prim, skecz. 17.00: Koopera-
tystki przy pracy — rep. 17.15: Minuta
poezji. 17.20: Koncert. 17.50: Świat zwie-
rząt w Abisynji — pog. 18.00: L. von Beet-
hoven — Trio op. 97. 18.40 Różne kraje —
różne czasy — koncert. 19.00: Litewski od-
czyt ekonomiczny. 19.10: Opieka nad pta-
kami w zimie — pog. 19.20; Chwilka stra-
żacka. 19.25: Koncert reklamowy. 19.35:
Wiad. sportowe. 19.50: Pogadanka aktual-
na. 20.00: Muzyka. 20.20: Płyty. 21.45:
Dziennik wieczorny. 21.00: Wieczór lit. ku
czci Adama Mickiewicza. 21.45: Koncert
symfi, 22.45: Muzyka taneczna. 23.00: Kom.
met. 23.05—23.30: Płyty.

 

UTONĄŁ PODCZAS PRZEPRAWY
PRZEZ JEZIORO.

W dniu 21 b. m. podczas prze-
prawy przez zamarznięte jezioro
Osuchowo, gm. jaźwińskiej, wyda-
rzył się nieszczęśliwy wypadek, któ-

dzialności za opilstwo. Organa P.P. pocią-
gnęły do odpowiedzialności karnej 17 mie-
szkańców m. Wilna za opilstwo i bójki wy-
wołane w dniu 24 bm. (h)

— Aresztowanie opryszka. Na Trakcie

nabożeństwa mają wszyscy złożyć
ołiarę. W czasie tego nabożeństwa
mogą być ustawione w  prezbi-
'terjum kosze, skrzynie i skarbony

Batorego zatrzymany został i aresztowany dla składania ofiar. '

przez starszego przodownika Zasadziūskie-| W „lygodniu” pamiętać będzie-,

go zawodowy za zonk Leśniewski, my o sierotach w schroniskach, o

zam. przy ul. Syberyjskigj 26, poszukiwany :

przez policję za dokdoknia szeregu a LSSprzytułkach, 9 chorych

dzieży na terenie Wilna. łe) | w szpi ch, o więźniach, bezro-

— Przywłaszczenie. Józef Starkaniec,' botnych, głodnych —= o naszych u-

zam. przy ul. Ponarskiej 22, zameldował bogich lub chorych sąsiadach. Od-
policji, że niejaki Jakób Szunejkis (ul. Be-

liny 1) przywłaszczył na szkodę jego żonySNAKE
105 złotych oraz 2 złote zęby. W sprawie

wszczęte zostało dochodzenie. (e) | przez policję niebezpieczny opryszek, po-
— Narzeczony — oszust, Do policji szukiwany oddawna przez policję w.leńską,

wpłynął meldunek Marji Bartoszewiczówny, niejaki Czesław Krawczyk, bea stałego
zam. przy ul Tyzenhauzowskiej 6, która miejsca zamieszkania. Osadzono go w
donosi, iż narzeczony jej, odr Łuka- areszcie centralnym. (e)
szewicz, skradł jej 125 rubli w złoce, oraz į

85 złotych, poczem ukrył się. Na skutek | WYPADKL

złożonego meldunku policja rozpoczęła po-; — Pożary, Wczoraj przy ul. Szańco-

szukiwania eksnarzeczonego. (e) |wej 5 wybuchł pożar, spowodowany wadli-
— Skąd znalazły się tam pociski? W wą budową kominów.

ustępie podwórka domu Nr. 24 przy ul. W.| Przy ul. Kijowskiej 25 zapaliły się w

Pohulanka dozorca znalazł trzy armatnie kominie sadze. W obu wypadkach sku-

pociski, rzucone tam przed paru dniami. tecznie interwenjowała miejska straż po-

į

žarna. (e)

N.-Trokach. Stan jego zdrowia nie
budzi obaw.

ZWARJOWAŁ NA WIEŚĆ O WIEL-
KIM SPADKU Z AMERYKI.
Mieszkaniec hutoru Michaiówka,

śm. janowskiej, Aleksy Połubianow
otrzymał powiadomienie z Ameryki,
iż jego 65-letni ojciec Bazyli zmarł
w Montewido i pozostawił spadek w
wysokości 250 tys. dolarów. Połu-
bianow na wieść a tak znacznej for-
tunie spadkowej dostał pomieszania
zmysłów. (h)de: 1
Šisinnsiaiiniao. „es ae S,

ZATRZYMANO BARKĘ
2 6 ZBIEGAMI SOWiECK1ML
Z powiatu dziśnieńskiego dono-

szą, iż przed paru dniami na rzece
Dźwinie, niedaleko miejscowości
Dworczany, zatrzymano wielką bar-
kę z 6 obywatelami sowieckimi,
którzy usiłowali dostać się na teren
polski. Wśród zbiegów znajdował się

„ry pociągiął za sobą śmierć 27-let-
imniego Kazimierza Karasia, miesz-
'Кайса zašcianka  Kiemensiewicze.
„Karas, będą w stanie nietrzežwym,
'postanowit sobie skrócić drogę do
domu i przeprawić się przez za-
marznięte jezioro Osuchowo. Karaś
wjechał z wozem i koniem na nie-
zbyt trwałą taflę lodową i gdy znaj-
dował się na środku jeziora, nastą-
piła katastrofa. Lód załamał się pod
ciężarem wozu i konia i Karaś wraz
z koniem poszedł na dno. O pomocy
mowy nie mogło być, gdyż w tym
czasie nikogo w pobliżu nie było. (h)

' PRZERWANIE ROBÓT MELJORA-
CYJNYCH NA GRANICY.
Na pograniczu polsko-łotewskiem

przerwane zostały na wszystkich
odcinkach roboty  meljoracyjne.
Przerwanie robót nastąpiło skut-
kiem spadku temperatury i za-
marznięcia bagien, stawów, jezior i

i
I

dzielę. W ub. niedzielę organa P.P. Nad kwestją, skąd znalazły się tam pociski
sporządziły 8 protokułów za upra- armatnie, a się obecnie policja |

ло ° wileńska. (e) "P
wianie niedozwolonego handlu w —- Ujęcie: wawodowage? złodzieja; W.

niedzielę. Protokuły sporządzone ZO- czasie obławy nocnej w mielinie złodziej-

atały przeważnie w dzielnicy Gheta. skiej przy ul. Legjonowej 42 ujęty został

PREMJERAI Film, który «prowadza w zdumienie

ANNAPOLIS
(.BENGALI wa MORZU)
W roli gł. bchater „Bengali“ Ryszard Cromwell, Tom Brown i Rosalind
Keith. Niewidziane dotychczas imponujące sceny manewrów foty ameryk,
BS“ Bi Bal marynarki. Film, który katdy zapamietal
Nadprogram: Atrakcje. Sala dobrze ogrzana. Pocz. o g. 4ej.

NIEODWOŁALNIE OSTATNI DZIEŃ

„PIEKLO“
Jutro premjera

Monumentalny film POLSKI

Rapsodja Bałtyku
"Role główie kreają: Marja BOGDA, Adam ERODZISZ,

M. Cybulski, Jerzy Marr i inni as

 

 

   

 

 

 

34-letni Michałowicz Zygmunt Po- kanałów.
lak, z okręgu połockiego. Michało-| Roboty przy odwadnianiu grun-
wicz posiada 'w woj. wileńskiem tów w pasie pogranicznym wznowio-
krewnych i pragnął do nich się ie zostaną w drugiej połowie kwie-

do małej rodziny z b.

jstać. (b) tnia r. p. (h)

dobrem — gotowaniem, ) ”, E i

BSSRR TNANNKA

lub za kucharkę do ZAKLAD OPTYCZNY

Balkon 25 gr. Progrem Nr. 49 p. t:

kasyna  olicerskiego,

5° аа МНМ„М ЕСТЕК5УКА КВЕМ"52 2252
Rewja w 2 częściach i 14 obrazach. Z udziałem komika A. Janowskiego, primabaleriny |
Basi Relskiej, baletmistrza K. Ostrowskiego, pieśniarki Mary y, humorysty Am- daj ztasmolnae pie
toniego Jaksztasa oraz pożegnalnie występujących: primadonny J. Kulikowskiej i pio- |mienna. Poważne re- (daw. O.ur broniana)

wykonuje binokle I
okulary ściśle we-

— Podrzutek Na klatce schodowej
rzy ul. Śniadeckich 11 dozorca domu zna-

lazł podrzutka płci męskiej w wieku około
1 i pół lat. Umieszczono go w przytułku
Dzieciątka Jezus. (e)

REWJA |
 

POSZUKUJĘ
pracy do wszystkiego

senkarza L. Warskiego. — Codziennie 2 seanse: o 6.30 i 9 w. W niedzielę i święta | ssa:
3 seanse: o 4.15, 6.45 i 9.15. — W soboty kasa czynna do godz. 10-ej. ze e zje
 

 

 

СASINO | KOLOSALNE POWODZENIE! “4 | o Šia egip
Arcydzieło, które poraszyło Koturoina О`Ф|poszaiaję: pracy” do- leca najnowsze mo.

zorcy lub jakiej innej.

  

 

„ tykuły w zakresANNA ŽAS 5Ы
| śniegowa 3, m. 2. !

ь | 56—2

KARENINA aukas Rasiai,: biuznim
A ||g NAUKA. e

wg. pow. LWA TOŁSTOJA. Rol. gł Greta GARBO |Fiediic kanCi ROZPACZLIWE
Wspaa leły chor rcsyjsri ($pew w języku POsy|snim). - Gudowny nadprog.au. STUDENT położenie, — gdyż

geonsow punktusliie: |udziela bardzo tanio, mam žonę chorą i

Sala dobrze ogrzane, bo od 50 gr. za go- chore dziecko w do-
dzinę korepetycyj w mu, a od diuższego

OHUNNEUKKWNNEGNAKĆ zakresie gimn. spe- czasu jestem bez pra-

Z powodu oraniczony-h miejsę prosimy © przybycie_na początki

4,6,8 1 1015. I yO przybycie_na począ
 

 

NAJSTARSZY CHRZEŚCIJAŃSKI ZAKŁAD TAPICERSKI, PRACA. JS łacina. Ad- cy — zmusza mnie
dan Minis R. Li ul. odwołaćsię do miło-

sarodaony przes. Munist. Przemysła i Hasdta odznaką za wy.|) 4 b Bakszta 15 por 2) Alina bitalch, pro-
bitnė zasługi w rzemiośle, teleŁ 1601. 469 sząc 0 pomoc naj-

choćby

 

skromniejszą

UACŁAOĄ _KOŁODECIEGO poznan22
dozorstwo. Łask. ©- szumu ciężko dziewczyniepoleca: tapczany, fotele składane do spania, otómany, łerty do Adm. „Dz. lat 5-ciu (Śnieg 3ju niefowameble klubowe i t. p.

 

 

  DOM HANDLOWY E)
P. KALITA, L. ZABŁOCKI i S-ka CZYTAJCIE

WILNO, WIELKA 17. TELEFON 17-57. ROZPOWSZECH-
poleca towary wysokiej jakości, jako to:
porzo ieina dasaiaa anas asla

 šyrandole, lampy do elektrycznošci i nalty, Ceny stałe, kon-
kurencyjne. IDA.

  

  

Wykonanie pierwszorzędne. Ceny niskie. WiL*pod„Ogrodnik” DOKTOR m.2) dajciekto ile
ama ——— | ZYGMUNT O Zm

Z PRN upienie z a
PRALNIA KRYZYSOWA O Fachowa ,KUDREWICZ |ekarstwa, za które

przyjmuje do prania bieliznę re ro» DGLASZAJCIĘ SIĘ| PIELĘGNIARKA, |choroby weneryczne, żądają 4 zł. 50 gr.

dzaju, firanki suszy się na ramkach. Pranie | W „DZIENNIKU |2 długoletnią prakty- |syfllis, skórne i mo- Łask, Ofiary do Adm.
| odbywa się bez chlorku. Zniszczone kol“ WILEŃSKIM". ką, poszukuje pracy| czopiciowe. UI. Zam-|„Dz. WiL" dla „Cho-

nierzyki reperujemy. Ceny konkurencyjne.| | ; przy chorych. Dobro-|kowa 15, tel. 19-60 |rej dziewczynki”
Wilno, Literackizaułek5, vis £ viepoczły. nana|CZYDBY 30, M 13. ed Gli | 3—8. b e w
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